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-,Jur credinfi drapelului Statelor LH
Au!

in clasa a treia tot timpul te impunge(
tul cineva. De data asta era Norris-Borii
care mi-a spus in goapt5:

- Horace

- O si mI mai gAndesc, am risprru
in goapti.

Numele adevirat al lui Norris-Borb
este Norris. Acum gtiu, dar tainceputuli
spuneam pe toate cele trei nume care sel
in ,,orris" fiindc5 nu-mi puteam nicicuu
cum il chema. Lui i-a pl5cut treaba aste
cearcl sI mI fac5 si mai pun un nurnel
SiptimAna trecuti mi-a zis ci ag putea d
Glorris, dar n*am vrut. Trebuie si fie rn
adevlrat.

- Bine, am spus eu dup5rlu rdmdntul il
fd. Am si-1i spun,,Norris-Boris-Morris-tl



-,Jur credinfi drapelului Statelor Unite ale..."

Au!
in clasa a treia tot timpul te impunge cu dege-

tul cineva. De data asta era Norris-Boris-Morris,
care mi-a spus in goapti:

- Horace.

- O sI mI mai gAndesc, am rispuns eu, tot
in goaptS.

Numele adevirat al lui Norris-Boris-Morris
este Norris. Acum qtiu, dar la inceputul anului ii
spuneam pe toate cele trei nume care se termini
in ,,orris" fiindc5 nu-mi puteam nicicum aminti
cum il chema. Lui i-a plScut treaba asta. Tot in-
cearci si mi facl si mai pun un nume pe listi.
Siptimina trecuti mi-a zis ci ag putea s5-i sPun

Glorris, dar n-am vrut. Trebuie sI fie un nume

adevirat.

- Bine, am spus eu dupi,lurdmilntul de credin-

fd. Am si-fi spun,,Norris-Boris-Morris-Horace".
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Domnul invilitor s-a uitat la mine gi s-aprins
de ureche. Asta in codul nostru secret inseamn5:

,,Acum ascultim!" Prin urmare, m-am a;ezat pe

scaun asa cum trebuie gi l-am ascultat, degi nu a
spus decAt lucrurile obignuite: ,,SI ridice mAna cine

este absent" gi ,,Cine a adus banii pentru lapte?"

Dar imediat dupi aceea totul a devenit inte-
resant.

- Clementina, te rog si te duci la doamna
directoare Rice gi s-o chemi aici.

Ori de cAte ori inv5litorul nostru are nevoie

de cineva care si meargi la biroul directoarei, pe

mine mi trimite. Asta fiindc5 sunt o persoani
foarte responsabili. Bine, recunosc: ;i fiindc5
sunt aga de des trimisi la directoare, incAt ag pu-
tea ajunge acolo gi cu ochii inchigi.

Odati chiar am incercat schema asta. Nu v-ar
veni si credeli cu cAte vAnItIi te pofi alege din
cauza unei cigmele.

CAnd am intrat in birou, doamna directoare
Riceaintins mAna, agteptAnd si-i dau bilelelul cu

isprivile mele, consemnate de domnul invilitor.

- Nu, astizi n-amvorbitin timpul orei, i-am
spus. Azi miaflu aici doarcasiviconduc laclasa

noastri.

Isi
i

- A, da, a spus ea. E timpul.
in timp ce mergeam impreuni pe r

i-am amintit doamnei Rice ci nici r.ineri
sesem trimisi la ea ca sI avem o micd dis

- V-a fost dor de mine? Domnul in
mi-a spus ci am avut o zi speciali. A zit
inceput si m[ prind ce trebuie si fac in
treia.

- Am blgat de seaml ci nu ai venit, (
tina, a spus doamna Rice. De fapt, am auzil
descurcat foarte bine toatl slptimina R
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mi trimite. Asta fiindc5 sunt o persoani
lnesponsabili. Bine, recunosc: qi fiindc5

fade des trimisS la directoare, incAt ag pu-
rnge acolo gi cu ochii inchigi.
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t credeqi cu cAte vAnitii te pofi alege din
unei ci;mele.
nd am intrat in birou, doamna directoare
intins mAna, agteptAnd s5-i dau bilegelul cu
ile mele, consemnate de domnul inv5l5tor.
Nu, astizi n-amvorbit in timpul orei, i-am
Azi mi aflu aici doar ca sivi conduc la clasa
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- A, da, a spus ea. E timpul.
in timp ce mergeam impreuni pe coridor,

i-am amintit doamnei Rice ci nici vineri nu fu-
sesem trimisl la ea ca si avem o micd. discu{ie.

- V-a fost dor de mine? Domnul invil5tor
mi-a spus ci am avut o zi special5. A zis ci am

inceput sI mi prind ce trebuie si fac in clasa a

treia.

- Am bigat de seami ci nu ai venit, Clemen-

tina, a spus doamna Rice. De fapt, am auzit cd te-ai

descurcat foarte bine toati slptimAna. Felicitlri!
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invifitorul t5u a spus cI in ultimele zile tu gi el

v-afi sincronizat foarte bine.

- Cum adici ne-am ironizat?

- V-afi sincronizat. Asta inseamnl cI ati
lucrat bine impreunS, ci vi inqelegeqi unul pe

celilalt.
CAnd am ajuns inapoi in clas5, domnul invi-

fitor stltea la catedri, dar a lisat-o pe doamna
Rice si preia comanda, fiindci ea este gefa Iui. El

doar zAmbea. $i doamna Rice a zAmbit atunci
cAnd a spus:

- Copii, vrem sivi comunicim ceva.

Asta m-a indus in eroare: m-am gAndit cI o sI
ne comunice ceva bun.

- Dupi cum sunt siguri ci qtili cu tofii, a spus

doamna Rice, domnulvostru invifitor este foarte

pasionat de Egiptul antic.

Sigur ci gtiam asta. ToatS clasa era plini de

mumii, sfincEi gi piramide, iar de o lun5 incoace

tot ce flceam era legat de Egipt.
Mie asta imi pl5cea. inv5litoarea noastri dina-

inte era innebuniti dupl ,yiafa de altidati in
prerie". Toate ar fi fost bune gi frumoase, numai
ci ei ii pliceau doar activitilile care se fac iniun-

turtelor din milai. Eu a; fi vrut ;i lucn
altidati in prerie se ficeau pe aford, ann
prindem bizoni cu lasoul sau si ciutimi
sI prindem rlufScitorii care stau prin d
gi beau bere. Dar fosta noastri invifitoa
ci nu, cd trebuie numai sI facem bon*
din mllai gi sI stlm toatl ziua pe scaun- !

celelalte lucruri se ficeau, intr-adel,ir, al

dar numai in Vestul Silbatic. Mi lua o
numai cit imi aduceam aminte ce plir

Ilsl
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tru, cum ar fi confec{ionarea de bonete gi coacerea indurasem cu un an in urm5.
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f- Toate ar fi fost bune gi frumoase, numai
ipliceau doaractivitefile care se fac iniun-
m ar fi confecgionarea de bonete qi coacerea

turlelor din milai. Eu ag fi vrut gi lucruri care

altidatl in prerie se ficeau pe afard, cum ar fi sI
prindem bizoni cu lasoul sau si ciutim aur, sau

si prindem riuficitorii care stau prin cArciumi
gi beau bere. Dar fosta noastri invilStoare zicea

ci nu, ci trebuie numai si facem bonete gi turte
din milai gi sI stim toati ziua pe scaun. Zicea ci
celelalte lucruri se ficeau, intr-adev5r, altldati,
dar numai in Vestul S5lbatic. Mi lua cu somn

numai cAt imi aduceam aminte ce plictisealS

indurasem cu un an in urm5.
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Dar n-am adormit, pentru cI voiam si aflu
vegtile cele bune.

- CAnd am aflat cI anul acesta programui

,,Aventuri pentru dascili" consti in efectuarea

unor sipituri arheologice in Egipt, a continuat
doamna directoare, l-am propus pentru acest

program pe invilitorul vostru.

Doamna Rice era mAndri de isprava ei, dar mie

nu prea mi se plrea cI ar fi asa un lucru grazav.

- Iar acum vi anunf cu mare incAntare cI in
acest weekend am aflat cI domnul D'Matz este

unul dintre finaliqti!
CAnd doamna directoare Rice a rostit numele

invilitorului nostru, ni s-a tiiat respiratia, fiindci
,,D'Matz" e un nume care poate suna destul de urAt.

De fapt poate suna in doui feluri. DacI dup5,,D"
pronunfi un ,,a", atunci suni aproape ca numele

unui oras gi mai inseamni qi un fel de ges5tur5. Dar

daci atunci cAnd ii pronungi numele nu se aude

bine,,D"-ul de la inceput, atunci iese un cuvAnt care

inseamni ,,intestin". Dar niminui nu i-ar trece prin
minte ci i-ai pronunfat numele intentionataga,

in prima zi de gcoal5 atAta m-am striduit sI
nu gresesc numele domnului inviqitor, ci pAnI

ia urmi l-am pronunfat exact a$a cum
rrut. Si asta nici micar nu-i o gluma.

Apoi, in pauzi, mi-am cerut iertare g

e-xplicat domnului invlgitor ci i-am prol

numele gregit numai fiindci imi era asa d

si nu gre9esc. Domnul D'Matz a spus ci ir
si ci ;tia ci o si se intAmple gi asta intr-o b

De atunci, tofi elevii ii spun pur si r

-domnule inviqitor". Nu vrem si mai I

nimic.
Dar doamnei Rice nu cred cI i-a fost tei

o s5-i gre;easci numele. Poate ci s-a girl
ce dac-o si mi trimiti Ia director? Doar;
biroul meu!"

-- Domnul D'Matzvaplecaastizi dupa

de prAnz gi igi va petrece siptimAna impre
comitetul programului ,,Aventuri pentru tl
Darilvomvedeadin nouvineri, cind o sim
la clidirea Parlamentului. Acolo se va fin
remonie, la care suntem invitali cu tofii,
desemnat profesorul cAgtigltor. Dupi acee

el va fi cei ales, domnul D'Matz va zbut
Egipt, unde va incepe marea aventuri"

Dinnou, atunci cAnd doamna fuceapro
numele domnului invifitor, ni s-a tiiat req

r-t i
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.r n-am adormit, pentru ci voiam si aflu
e cele bune.

Cand am aflat cd anul acesta programul
rturi pentru dascili" consti in efectuarea

sipaturi arheologice in Egipt, a continuat
ma directoare, l-am propus pentru acest
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)arrrna Rice era mAndri de isprava ei, dar mie
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Iar acum r.i anun! cu mare incAntare ci in
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nd doamna directoare Rice a rostit numele
itorului nostru, ni s-atiiatrespiratia, fiindci
aE- e un nume care poate suna destul de urAt.

pt poate suna in doui feluri. Daci dupi ,,D"

rnti un .,a", atunci sunl aproape ca numele

Dras 5i mai inseamni gi un fel de qesitur5. Dar

atunci cAnd ii pronunli numele nu se aude

,Dr-ul de la inceput, atunci ieseuncuvAntcare

mna ..intestin". Dar nimlnui nu i-ar trece prin
l ci i-ai pronuntat numele intenfionat aEa.

prirna zi de qcoali atAta m-am striduit sI
eSesr numele domnului invigltor, ci pAni

la urmi l-am pronunfat exact aga cum n-aE fi
vrut. $i asta nici mlcar nu-i o glumi.

Apoi, in pauzX, mi-am cerut iertare ;i i-arn
erplicat domnului inv5litor ci i-am pronunfat
numele gre;it numai fiindc5 imi era aqa de frici
sd nu gre;esc. Domnul D'Matz a spus ciinfelege
si ci gtia cI o si se intAmple gi asta intr-o buni zi.

De atunci, tofi elevii ii spun pur gi simplu
..domnule inv515tor". Nu vrem si mai riscim
nimic.

Dar doamnei Rice nu cred cI i-a fost teami ci
o si-i gregeasci numele. Poate ci s-a gAndit: ,,$i

ce dac-o sI mi trimitl la director? Doar acolo e

:iroul meu!"

- Domnul D'Matz va pleca astizi dupi pauza

de prAnz qi igi va petrece siptlmAna impreuni cu

;omitetul programului,,Aventuri pentru dascili".
Dar il vom vedea din nou vineri, cAnd o si mergem
.a ciidirea Parlamentului. Acolo se va line o ce-

:rn-lonie, la care suntem invitaqi cu tofii, gi va fi
:esemnat profesorul cAgtigitor. Dupd aceea, daci
.. '-a fi cei ales, domnul D'Matz va zbura spre

1grpt. unde va incepe marea aventurS.

)in nou, atunci cAnd doamna Riceapronunfat
-, :r el e d omnului invSfitor, ni s-a tiiat respiraf ia,
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aga ci aproape cd n*am mai blgat de seami ce a
spus in continuare. Numai cd am auzit:

-Astainseamni ci domnul inviqitorva lipsi
tot restul anului gcolar.

Dupi care doamna Rice a continuat sI vor-
beasci. Dar mie imi tot risunau in urechi cuvin-
tele,,va lipsi tot restul anului qcolar" gi n-am mai
auzit nimic altceva.

M-am uitat la domnul invSlitor. Mi a;teptam
sI sari in picioare qi si spuni: ,,Nu, imi pare r5u,
doamni Rice! Nu pot lipsi tot restul anului, fiind-
cI am promis ci o si fiu aici. Am stat drept in fap
elevilor mei gi le-am spus: <in acest an ;colar eu
am sI fiu inv5lStorul vostru". $i curn anul gcolar
inci nu s-a incheiat, trebuie sI r5mAn aici ;i si le
predau in continuare. Doar n-am si-mi incalc
promisiunea!"

Dar domnul invlqitor nu a flcut aga, ci a rimas
mai departe la catedr5, zAmbind spre doamna Rice!

- Aceasta este o ocazie extraordinord, a spus
doarnna directoare Rice, accentuAnd ultimele doui
cuvinte. Trebuie sd fim foarte mAndri de domnul
D'Matz.

Tofi copiii au inceput si aplaude gi au ficut
nigte mutre de parci s-ar fi bucurat foarte mult

ptrrmr aceasti ocazie extraordinarri si chi
frs mindri de invifitorul lor. Eu insi n
crr'd ci e un prilej de mindrie cAnd o pet
iri incalci o promisiune!

I
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Saproape ci n-am mai bigat de seamS ce a

;in continuare. Numai ci am auzit:
- Asta inseamni ci domnul inviqitor va lipsi
estul anului gcolar.

upe care doamna Rice a continuat sI vor-
ci. Dar mie imi tot risunau in urechi cuvin-
,ra lipsi tot restul anului gcolar" gi n-am mai
t nimic altceva.

[-am uitat la domnul invifitor. Mi agteptam
ri in picioare ;i si spunS: ,,Nu, imi pare riu,
nna Ricel Nu pot lipsi tot restul anului, fiind-
n promis ci o si fiu aici. Am stat drept in fap
ilor mei si le-am spus: <in acest an qcolar eu
;i fiu inr-alitorul vostru>>. $i cum anul gcolar

nu s-a incheiat, trebuie sI rimin aici gi s5Ie
lau in continuare. Doar n-am s5-mi incalc
nisiunea!"
hr domnul invlfitor nu a flcut a;a, ci a rimas
departe la catedri, zAmbind spre doamna Rice!

- Aceasta este o ocqzie extraordinard, a spus

nna directoare Rice, accentuAnd ultimele doui
nte. Trebuie si fim foarte mAndri de domnul
af7..

ogi copiii au inceput si aplaude gi au flcut
B mutre de parci s-ar fi bucurat foarte mult

pentru aceasti ocazie extraordinard qichiar ar fi
fost mAndri de invSlitorul lor. Eu insi nu! Nu
cred ci e un prilej de mAndrie cAnd o persoani
isi incalci o promisiune!


