
GEORGE BACOVIA

NOTE DE
VERDE CRUD. VERDE CRUD...
■MUGUR ALB, ȘI ROZ ȘI PUR.
VIS DE-ALBASTRU ȘI DE-AZUR,
TE MAI VAD, TE MAI AUD!
OII! PUNCTEAZĂ CU AL T.AU FOC,
SOARE, SOARE...
CORPUL CE ÎNTREG MA DOARE,
SUB AL VREMURILOR JOC.

PRIMĂVARĂ
'DINTR-UN FLUIER DE RĂCHITĂ, 
PRIMĂVARA,
O COPILA POPOSITĂ LA FÎNTÎN.A 
TE ÎNGÎNA
PE CÎMPIA CLARA...
VERDE CRUD, VERDE CRUD... 
MUGUR ALB, ȘI ROZ ȘI PUR, 
TE MAI VAD TE MAI AUD, 
VIS DE- XLBASTRU ȘI DE-AZUR.

TOTUL ESTE CALCAT 
ÎN PICIOARE

— CINSTE — LEGI — MORALĂ — ETICĂ — OMENIE
— ADEVĂR — OAMENI ȘI IDEI

Era Cu ani în urmă, între zi
durile cenușii ale unei cazărmi. 
Unui dintre sergenți, comandan
tul unei grupe, fusese acasă in
tr-o permisie. Era spre primă
vară. La noi zăpada abia făcuse 
loc primelor petece de pămint 
reavăn. Unui dintre camarazi, 
l-a întimpinat la sosire: „Ce mai 
e nou pe-acasă, Ioane?" Cu fața 
dominată de fericire, acesta a 
răspuns: „E frumos, a dat colțul 
ierbii!" Cred că au fost cele 
maj frumoase cuvinte despre 
iarbă pe care le-am auzit vreo
dată, în simplitatea și banalita
tea acelui răspuns, am văzut a- 
tunci strălucind întreaga conste
lație de diamante, formate d.n 
boabele.de rouă, pe care firul 
de iarbă le poartă cu mindrie 
pe trup.

Simpla veste, parcă făcuse să 
transpară prin zidurile grele de 
beton, imaginea firavă a firuuli 
de iarbă. Griul acela cenușiu, în 
care ne contopeam cu toții, îm
preună cu mirosul greu de 
transpirație, începuse parcă să 
prindă culoare și viață. Aflasem 
că miracolul se întîmplase. Era 
adevărat, dăduse colțul ierbii! 
Și toate greutățile începuseră să 
ne pară mai suportabile, numai 
la gindul că indiferent ce se în- 
timpla cu noi dincolo de zidurile 
fortificate și apărate de santi
nele, natura își urma cursul fi
resc, în înțelepciunea ei mile
nară. Nu mi-am propus acum să 
fac aici o teorie a firului de 
iarbă, nici măcar să-] despic în 
patru, dar revenind la ploile 

noastre zilnice și contemporane, 
dincolo de perdeaua cenușie 
(care, fie vorba între noi, nu e 
decît apă de ploaie) zăresc ver

dele crud a] ierbii. Somn că 
vara s-a instalat. Cim timid, e 
adevărat, dar e aici. Nu știu dacă 
c și cu noi.

încerc așadar să cobor cu pi
cioarele pe pămint, și primul 
lucru pe care-1 fac e să mă mir 
cum de ne mai suportă pămîn- 
tul ăsta. Apoi, pentru că văd că 
el tace, încep să mingii cu pri
virea pajiștile cu iarbă. Da, pa
jiștile astea pe care le pasc vi
tele, și care mai devreme sau 
mai tîrziu vor cunoaște ascuțișul 
coasei. Într-Un fel, ele sini chiar 
oglinda belșugului sau a sărăciei. 
Chiar oglinda civilizației noastre. 
Dacă iarba e arsă de secetă, e 
senin de mare tristețe. Dacă 
dimpotrivă, e verde și grasă, e 
semn de balșug. Dar felul în care 
arată oazele de verdeață din 
urbele noastre, oglindește și va
loarea locuitorilor săi, făcîndu-te 
să înțelegi și cite' carate are no
blețea celor în cauză. Dacă o 
au

întoreîndu-mă cu gîndul la 
imaginea firului de iarbă, la care 
am visat între zidurile acelei 
cazemate, cu ziduri cenușii de 
beton, încerc, dacă nu cer prea 
mult, să vă rog ceva. Astăzi, 
cînd totul este călcat îți picioare, 
cinste, onoare, legi, moralei și 
etică, omenie și adevăr, trecut 
.și prezent, oameni și idei, vă 
rog mult de tot. măcar iarba nu 
o căleați în picioare! Verdele ei 
crud este culoarea speranțelor 
noastre, care trebuie să trăiască, 
chiar și între zidurile cenușii ale 
une; cazemate cu ziduri imagi
nare. Fie ea și cu democrație 
originală.

Sorin OPREA

Mozart-asasinat?!
Ierburile si frumusețea

> ->

Pasă la firul ierbii
Ochelari de... capră 
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Multe flori sunt, dar puține 
Rod in lume o să poarte. 
Toate bat la poarta vieții. 
Dar se scutur multe moarte. 
E ușor a scrie versuri 
tind nimic nu ai a spune, 
înșirind cuvinte goale. 
Ce din coadă au să sune. 
Dar cind inima-ti frămîntă 
Doruri vii și patimi multe, 
S-a lor glasuri a ta minte 
Stă pe toate să le-asculte. 
Ca și flori in poarta vieții 

4 Bat la por(ile gîndirii.

Ai noștri tineri la Paris învață 
Ea git cravatei cum se leagă nodul, 
$-apoi ni vin de fericesc norodul 
Cu chipul lor isteț de oaie creată. 
La ei isi cască ochii săi nerodul. 
Că-i vede-n birje răsucind mustață, 
Ducînd in dinți țigara lungăreață...

Toate cer intrare-n lume. 
Cer veștmintele vorbirii. 
Pentru-a tale proprii patimi, 
Pentru propria-ti viață. 
Unde ai judecătorii, 
Nendurații ochi de gheată 1 
Ah ! atuncea ți se pare 
Că pe cap iți cade cerul : 
Unde vei găsi cuvîntul 
Ce exprimă adevărul ? 
Critici voi, cu flori deșerte. 
Care roade n-ați adus — 
E ușor a scrie versuri 
Cind nimic nU ai de spus.

A! NOȘTRI TINERI...
Ei toată ziua bal de-a lungul Podul.
Vorbesc pe nas, ca saltimbanci se strimbă : 
Stilpi de bordel, de crîșme, cafenele
Și viața lor nU și-o muncesc — și-o plimbă. 
Ș-act'-te mărfuri fade, ușurele.
Ce au uitat pin’ și a noastră limbă, 
Pretind a fi pe cerul țării: stele.
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ANATOLE FRANCE

Un frate este un prieten 
dat de natură
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• Glas.tow Rangeis este noua cam
pioană a Scoției. După o luptă epuizantă 
cu marile ci rivale Celtic, Aberdcen si 
Dundec, pe care le lăsase In urmă, finalul 
dc campionat a fost palpitant. Glasgow 
a cîștigat pe ultima sută de metri, cu Cel
tic in spate, Ja două puncte. Pe lîngă ju
cători scoțieni și englezi, campioana mai
• re în formație pe olandezul Huistra și 
pe israeliapul Guisburg. In Scoția, în 
prima divizie, joacă doar 10 echipe. Dar 
jo r.;î.

• Spâni,i este noua campioană |a ju
niori II. E,i a învins in finală, cu 2—0, 
Germania prin golurile realizate de Roba- 
liirtr. junior m curtea Realului. Pentru 
locurile 3—1 s-au intilnit Grecia și Franța. 
După 1—1 în timpul regulamentar dc joc, 
■u urmat loviturile dc departajare. A 
ciștigat Grecia cu 5—L ceea ce dovedește 
că nu numai „seniorii" Franței ratează, cl 
și juniorii. Să fie o lacună a fotbalului 
francez?

• S-au încheiat și campionatul și cupa 
1 .landei. Pentru Cupa Cupelor va fi tri
misă in luptă formația Galway Uni led, 
care a învins pe mereu abonata Shamrok 
Rovers. cu 1—0, ultima fiind o mai veche 
cunoștință a fotbalului românesc. Galway 
ciștigă pentru prima oară îp istoria clu
bului Cupa Islandei.

• Nebunia fotbalului. SimPdoria este 
nouu campioană a II il’ei. Nebunia a 
cuprins jucători, suporteri, simpatizant! și 
conducători. Dar cei m il. mai, au fost 
ju ălorii Gianluca Viai.i căpitanul și gol- 
gcterul echipei, invinsui lui Toto Schi Iacei 
la < oppa del Mondo, și-j vopsit părui in 
roșu, apărind îri ferm și între prieteni și 
fără barbă. Dar nici coechipierii nu s-nu 
Jâsat mai prejos. IvanO IlnaLii, tot în roșu, 
cu șuvițe în alb, roșu și verde. Mâinii
• ic acum agățați dc ur-clii tre; cercei tri
colori. pari poartă «n breloc în lobul

• OCHELARI
Odată. înfr-o vară secetoasă
Un sărăntoc ce-avea o iadă cirnă
li puse drept pe nas. vopsite-n verde 
Două lentile legate cu o sirmă.

Și astfel s-a născut povestea
Cu ochelarii caprei mofturoase
Ce-ar vrea mereu să pască iarbă verde 
Și nu mai vrea să-audă de păioasc.

Odată procedeul brevetat
S-au strins savanții să-l analizeze.
S-au minunat de-așa năzdrăvănie 
Și au decis să-l generalizeze.

Asa incit făcură un proiect
La Malta, pe vapor l-au dat viață
Și ni l-au dăruit de vreo doi ani
Rebotezat „capitalism de piață".

DE... CAPRĂ
Și uite cum am înghițit gălușca
Economia cste-acum de piață 
Iar noi purtind ai caprei ochelari 
Visăm la Occident, la altă viață.
Himera asta nu știu cit o tino
< ăci pușculițele mereu mai gol răsună, 
Nici nu mai știm intra in magazine 
De teamă că vom da leafa pe-o lună.
Veți spune dar, că sînf un pesimist
Și că vă dau la toți fiori de gheată
De nu mă credeți, hai printre tarabe 
Și sigur — toți vă veți schimba ia față.
Purtăm azi ochelari ca iada
Vorbim despre capitalism în Pia(ă 
Am inghițit cu lăcomie nada 
Mincînd economiile dc-o viață 
Am vrut și-avem economii de pia(ă.

Horațiu ALEXANDRESC U

Mă apropiai de el și, într-o 
clipă de simpatie, i.am spus:

— Vrei să fii fratele meu ?
Căscă ochii mari, deschise gu

ra pînă la urechi și îmi făcu 
semn din cap că da.

Atunci, împins de dragoste 
frățească, l-am rugat să m-aș- 
tepte un moment și mă năpustii 
în bucătărie. Scotocind cămara, 
dulapul și bufetul, găsii o bu
cată de brînză. Era dintre bu
cățile acelea de brînză de 
Neufchatel, care se îndeasă în 
coajă de brad. Tocmai bună de 
mîncat. Am adus-o fratelui meu, 
care nu mai avea stare și din 
nou, făcu ochii mari. Nu refu
ză cîtuși de puțin, își trase cu
țitul din buzunar și se puse să 
taie cașul și să ducă bucățile cu 
vîrful lamei, la gură. Mesteca 
liniștit — o încetineală care 
trebuia să-i fi fost obișnuită 
— grav, cu sufletul recules, fără 
a pierde nici o secundă pentru 
a răsufla. Mama mea sosi pe 
neașteptate. Râmase puțin sur
prinsă. Am crezut că trebuie să 
mă explie.

— Mamă, e fratele meu ; I-am 
adoptat.

— Foarte bine, făcu mama 
surîzind. Dar se va îneca. Dă_l 
ceva să bea.

Melania, pe care o găsii toc
mai la țanc în bucătărie, aduse 
fratelui meu un pahar cu puțin 
vin îndoit cu apă. II goli pe 
nerăsuflate, se șterse la gură cu 
mîneca șl oftă. Mama îl între
bă de unde vine, de familie, șl, 
fără îndoială, el a răspuns con
venabil căci, după ce plecă, dra
ga mea mămică îmi spuse :

— Este foarte drăguț fratele 
tău.

Ea hotărî că va cere patronu
lui lui, care avea prăvălia pe 
strada Brutarilor, să îl trimită 
duminica la noi. îmi convenea. 
Lua masa In bucătărie, puțin 
jenat dc curiozitatea noastră—

După ce mînca, la rugămintea 
mamei, ne cînta cu voce încea
tă, un cîntec din ținutul său 
,,Escuto, Jeannetto...” Răspun
dea pe scurt întrebărilor dra
gei mele mame. Aflarăm că 
lucra iarna la Paris și, spre pri
măvară, se întorcea pe jos în 
ținutul lui. Mama lui, prea să
racă pentru a cumpăra o vacă, 
se angaja la brînzării. El lucra 
cu ea sau culegea mure pe 
munte, pentru cofetarii orașu
lui din apropiere. Mîncau lipie 
de hrișcă și nici aceea pe sătu
rate. Am hotărît să fac econo
mii pentru a cumpăra o vacă 
mamei lui Adeodat, dar nu in- 
tîrziai să uit această, hotărîre. 
Micul coșar plecă, în primăva
ră în ținutul său. Mama trimi
se haine de lînă și ceva bani 
mamei lui. Și găsindu.l serios și 
inteligent scrise învățătorului sa. 
tului să îl învețe să citească, sâ 
scrie și să socotească, zicînd că 
va suporta ea cheltuielile. Adeo
dat răspunde, scriind cu litere 
de tipar și mulțumind.

Cerui în mai multe rînduri 
vești despre fratele meu. Mai 
cerui odată în pragul iernii.

— Fratele tău a rămas In 
ținutul lui — îmi răspundea 
mama.

Fratele meu, Adeodat, nu pu
tea să mai vină. Dormea în mi. 
cui cimitir al satului. Mama 
primise o scrisoare de la în vă-, 
țător pe care nu mi-a arătat-o.., 
Adeodat murise dintr.o menin
gită pe care a nesocotit-o, mi
rat numai de a-și simți capul 
atît de greu. Cu cîteva ore îna
inte de moarte vorbise de buna 
doamnă Noziere șl Ii cîntase 
cîntecul „Escuto, Jeannetto...”,

(Traducere de H. ALEXAN- 
DRESCU, după „Le livre de 
mon ami”, cap. III „Le petit 
Pierre”, Paris, 1918, Ed. Ila- 
chette).

PASE SCURTE, LA FIRUL IERBII

urechii dr.ptc, iar bătrinu] vulpoi l’ictro 
.Vicrchowod este prea mîndru dc talisma- 
nul în culorile clubului său, ce nu-j mai 
lasă >i și noapte de la git.

• Reccnsămînt. O comisie a Federației 
Ruse de fotbal a stabilit că nu stadionul 
din Moscova este cel mai mare din U- 
niune cu 96 825 locuri, ci ce] dm Kiev, 
care poartă numele dc „Republica", cu 
100 095 locuri. După mai bine de 20 de 
ani, supremația a fost pierdută. Nici sta
dioanele n-au viață lungă, ca și imperiile.

• Americanii. I’e lingă nlitc.i lucruri 
cu care se mindresc americanii, iată-i 
acum ieșiră în „față" cu stadioanele. Dacă 
Biazilia, Spania, Italia, Germ.mia se lău
dau cu capacități imense, nici americanii 

nu se lasă mai Prejos. Neyland Stadium 
arc 91 910 locuri, Ohio — 86 071 locuri, 
Standford — 86 019 locuri, Arrowhead — 
78 067 locuri, Gianto — 77 152 locuri. 
Toate acestea și-au depus candidatura 
pentru a găzdui unul din meciurile cam
pionatului rnondia] din 1994. Fotbalul a- 
merican arc. deci, stadioane și fabrică 
acum și jucători.

■ In timp ce campionatul nostru este 
pe sl'irșite, impresari] străini se uită și 
ne caută în ogradă pe: Dan Petrescu, Ilie 
Dumitrescu, Mircea Rodnic. Pentru Dan 
Petrescu, interesele unor cluburi se cioc
nesc in... dolari. Fencrbahce Islanbul o- 
feră 1,5 milioane dolari, dar suma nu 
este.,, competitivă. Florentina ar fi și ea 
interesată. PSV Eindhoven, unde bătrînul 
Gerets a îmbătrînit de-a binelea, pare a 
fi cea mai serioasă. Standard Liege l-a 
„luat" pentru doi ani pe Lucescu. Antre
norul care în 1988 era socotit al patrulea 
în lume. Dar Lucescu și Standard, îl mai 
vor și pe Mircea Rednic, actualmente la 
Bursaspor — Turcia. Numai că Zaragosa, 
unde joacă cu bune rezultate Mateuț, ii 
oferă mai mult. Să vedem ce aduce va
canta fotbalistică, dar, inal ales, nego
cierile.

• Promovatele. Torino și Țarina, nou 
promovatele in campionatul italian au sa
tisfacții. Ele vor participa in Cupa UEFA 
datorită clasării in primele locuri, dar 
mai ales faptului că AC Milan c"de sus
pendată pentru un an de zile, din toate 
competițiile continentale. Adio, Van Bas- 
ten, Rud Gtilitt.

• Spasici la Osasuna. Cunoscutul fot
balist iugoslav Retrag Spusici, a păiăsit 
clubul Real Madrid, hulrcptindu-.se șl 
ojungînd la Osasum. Tot o divizionară 
în puternicul campionat al Spaniei. Fun
dașul Spasici a venit la Real Madrid, o 

dată cu Hagi, și pleacă înaintea lui. Noul 
antrenor a] lui Real, iugoslavul Radomir 
Antici, a auzit, a văzut și a rămas... fără 
iugoslavul Spasici.

• Cupa Președintelui. în Coreea de 
Sud, in localitatea Taegu. a fost instituită
Cupa Președintelui, In prima îrrtilnire 

Australia a învins Statele Unite cu 1—2, 
iar URSS — Coreea 1—0. Pe toate con
tinentele, fotbalul are legi și cupe.

• Toate drumurile duc la Roma. AS 
Roma cîștigă Cupa Italiei. După 1—1 în 
tur, în fieful Sampdoriei, rezultat surpriză, 
romanii înving cu 3—1 acasă pe campionii 
peninsulei și cuceresc pentru a șaptea 
oară Cupa Italiei. I] Calcio bravissimo I

• Vînătoare. Cel mai scump jucător 
din lume, fotbalistul italian Roberto 
Bag io, a fost surprins, împreună cu socrul 
său, ]a o vînătoare do noapte, la farurilo 
celebrului automobil „Jeep". Cum in Ita
lia, legile interzic vînatui pe timp de 
noapte, Roberto va trebui să suporte ri
gorile legii. Deocamdată, Dagio are de 
unde să plătească. Culmea este că n-au 
reușit să vineze nimic.

• Ionuț Lupescu, fotbalistul român 
de la Bayern Uerdmgcn, și-a prelungit 
contractul in Bundesliga cu încă Un an. 
Iau fost îndeplinite și dorințele, pi intre 
care să fie „avan<at“ mijlocaș Pînă acum, 
Lupescu juca pe post de libero cu bune 
intervenții. La mai mare! Poate vei aiun^e 
și atacant.

• Lăcătuș în Franța sau în Turcia? 
Aceasta este întrebarea pe care și-o pun 
agențiile de presă.

• Răducioiu a fost la... București. M u
zilele trecute. Florin Răducioiu — de la 
Bar (i) a fost văzut acasă. După gafa de 
la „televizor" el și-a mai adunat acum 
și alti adversari dar și maj ntulți „anti
patici". Nu întotdeauna frumusețea fizică 
este dublatu și de una morală. ______.



SUPLIMENT 3

amadeus - 200 A MOZART, ASASINAT?!
In ajunul zilej de 6 decembrie 1791, un 

săptăminal muzical vienez a publicat ști
rea morții marelui compozitor și interpret 
Wolfgang Amadeus Mozart (1756—1791) 
astfel : „Mozart nu mai este printre noi. 
'Din clipa cin s-a întors de la Praga. el 
a fost bolna. in continuu. După moarte 
pîntecele i s-a umflat, ceea ce face loc 
părerii că el ar fi fost ost: âvit...“.

La 18 noiembrie 1791 a avut loc ul
tima apariție publică n lui Mozart, care 
a dirijat propriul „Reqviem", A doua zi 
s-a îmbolnăvit. Vomita și avea febră. 
Boala s-a agravat apoi foarte repede și 
în noaptea de 5 decembrie 1791, la ora 
două, a încetat din viață. Avea 35 de ani, 
dar era deja, în ciuda acestei vîrste, unul 
dintre marii compozitori și interpreți ai 
lumii. Era mai tinăr chiar decît Pușkin 
(1799—1837), care avea să scrie „Mozart 
și Salieri**,  o mică tragedie care a văzut 
lumina tiparului după moartea lui W. A. 
Mozart. „In timpul reprezentației cu 
• Don Giovanni» — scrie A. S. Pușkin — 
în vreme ce întreg teatrul, plin ochi de 
admiratori ai muzicii lui Mozart asculta, 
s-a auzit o fluierătură puternică. Cei 
prezenți s-au întors și l-au văzut pe 
maestrul Salieri părăsind sala... Individul 
capabil să-l fluiere pe «Don Giovanni» a 

fost în stare, desigur, să-1 ucidă și pe 
creatorul lui“.

Prietenii aflați lingă catafalcul lui Mo
zart au putut observa pe corpul desfigu
rat ai defunctului niște umflături groaz
nice. Această puhavitate este foarte ciu
dată dacă comparăm portretul Iui Mo
zart cu masca lui mortuară. Multora li 
s-au părut ciudate și ultimele zile ale 
compozitorului precum și înmormîntarea 
lui, care s-a desfășurat inexplicabil de 
repede. Mozart a murit fără ultima îm
părtășanie care, conform dogmelor bise
ricii ar trebui să-i fie muribundului ulti
ma ocazie de a dezvălui unriie taine, se
crete ale vieții sale. Preotul <i fost che
mat abia a doua zi. Cheltuielile legate de 
înmormîntare și le-a asumat un bogătaș, 
dar banii oferiți de acesta au ajuns nu
mai pentru o înmormîntare de gradul al 
III-lea, adică cea mai ieftină. Puțini au 
fost cei care și-au putut lua ultimul ră
mas bun de la W. A. Mozart. între aceștia 
nu s-a aflat însă văduva compozitorului, 
nevoită să rămînă acasă cu cei doj copii. 
In dimineața zilei de 6 decembrie 1791 
în fața casei de pe Rauchensteingasse, nr. 
970 a oprit un car funerar. Pe capră se 
afla un vizitiu în straie negre și pălărie 
tot neagră, în trei colțuri. Carul funerar 

— urmat doar de cîțiva oameni între 
care și Salieri a ajuns la intrarea în ci
mitir și a oprit. Sicriul cu corpul neînsu
flețit al compozitorului a fost depus în 
capela bisericii de unde a două zi dimi
neața un gropar l-a ridicat ditcîndu-1 în- 
tr-o groapă, aflată la mare distanță de că- 
pelă, destinată celor de gradul al III-lea : 
cerșetori, sinucigași, vagabonzi...

Cîteva zile mai tîrziu, cînd soția lui 
Mozart s-a dus la cimitir pentru a pune 
flori pe mormîntul fostului soț, s-a do
vedit că groparul nu i-a putut indica locul 
în care el a fost îngropat I După această 
intîmplare opinia publică a început să 
creadă tot mai mult că Mozart nu mu
rise de moarte naturală și a început să-l 
arate cu degetul pe asasin : Maestro An
tonio Salieri ! Născut în 18 august 1750 la 
Legnano în Italia, a compus 40 de opere, 
cantate și era, ca și Mozart, compozitor 
și dirijor la curtea imperială din Viena 
(motiv deci de invidie și ură). Antonio 
Salieri moare la Viena în 7 mai 1825.

In „caietele de conversație11 ale lui Lud- 
tvig van Beethovcn (1770—1827) se găsesc 
cîteva însemnări datate 1824, Iată ce-i 
scria Beethoven prietenului său Anton 
Schindler: „Salieri arăta iarăși rău. S-a 
prăbușit de tot și răspîndește niște inepții 

cum că este vinovat de moartea lui Mn 
zart... Că i-ar fi dat otravă sau cam așa 
ceva. Și s-ar putea chiar așa să lie...“. In 
josul aceleiași pagini se găsesc cîteva"cu
vinte adăugate de mîna nepotului lui Be
ethoven, Karl : „Salieri af iarnă că l-a o- 
trăvit pe Mozart !“. în sensul acestor în
semnări pledează și un articol dintr-ur> 
ziar vienez din anul 1823 care scrie: „O 
sută unu la sută, că recunoașterea lui Sa
lieri este adevărată. Dovadă sînt împre
jurările morții lui Mozart...1*.

Care au fost aceste împrejurări ? Tot 
ce au putut afla oamenii de rînd au fost 
— să zicem — niște vorbe-n vînt. Dar 
doctorii ? Diagnosticul pus de doctori a 
fost foarte clar: otrăvire cu mercur! Prin 
mercur se înțelege în acest caz fie subli
mat HgCl, — care se bucura de mare 
popularitate în secolul al XVIII-lca, fie 
Hg3Cl,.

Să fi fost o pură întîmplare faptul că 
în anul 1956 cînd s-ati sărbătorit 200 de 
ani de la nașterea lui W. A. Mozart, Poșta 
austriacă a tipărit un timbru special în- 
fățișîndu-1 pe compozitor, așa cum îl știm 
din tabloul lui Lang, însoțit de emblema 
lui... Mercur?!

foan VELICA

NEGRU
Asta-i domnule, negru pe 

alb. Nu vedeți 7 Intri intr-un 
magazin, uite, de pildă, in a- 
limentara din piață. Te uiți la 
prețuri și vezi negru în fața 
ochilor. După care te albești la 
față și, orj te-apucă tremuratul 
de furie, ori ieși fluierînd a 
pagubă sau a resemnare. Scrie 
•colo negru pe alb: cacao ve
nită din Olanda — 625 de lei 
kilogramul. Sau o acadea — 12 
Jei. Sau un suc la cutie — 190 I 
Că tot a fost Ziua copilului. Ui
te și dincolo, la Jiul. O hăinuță 
— leafa pe o săptămînă. Sigur, 
leafa omului cinstit, nu venitul 
„întreprinzătorilor negrișori” 
ce-ți oferă De la colțuri Kent 
alb și bancnote noi, mai negre, 
mai verzi, mai albastre, mai... 
Să nu_mi reproșați că le văd. 
pe toate In negru că nu vă 
cred. Uite, bunăoară, le mai 

văd și-n alb. O garoafă albă — 
25 lei. Da’ ia mai lns-0 — o 
să ziceți. Păi cum să o las, oa
meni buni 7 Nu vedeți că pli
nea făcută la Petroșani Cînd c 
albă parcă-! neagră 7 Păi de 
asta a atita roșu în de
cembrie.atunci, de-aia atîtea 
mame au pus haina neagră ? 
Numii că roșul din decembrie 
a devenit prin mai trecut tran
dafiriu și acum viața e albas
tră, fraților.

PE ALB
In Parlament, adică acolo un

de unii se joacă.n văzul lumii 
de-a alba-neagra în politică, 
vezi numai cămăși albe, iar în 
stradă sau pe stadioane, ca la 
Timișoara, unii poartă cămăși 
negre, brune sau verzi. Le lip
sește diagonala. Iar în vremea 
asta Europa și Unchiul Sam ne 
văd tot în neg’u, iar noi ne 
mai punem și funingine pe fa
ță, așa. de hoți, ca să spălăm 
rufele în văzul tuturor. De aia o 
scriu aici negru pe alb; cît 
oare o să mai răbdăm traiul 
ăsta gri, de nu știe omul dacă 
ziua ce vine este albă sau nea
gră și cît oare o să mai treacă 
pînă cînd n-o să. ne mal pună 
lumea civilizata la rin loc cu 
negroteii din Zimbabwe ?

Cu don Pedro, și el brunețel, 
și cu dulăii cei mari, foști pur
tători do zgardă roșie, acum duși 
cu zgarda galbenă șl cu zăhăre
lul de F.M.I., dar tot negri-n 
cerul gurii, nu știu, zău. Ori
cum, avem și noi cer deschis, 
dar e tot mai închis împrejur 
negrișorilor. Laptele și mierea 
promisă s-au făcut un fel de 
zeamă lungă fără sare că-i prea 
aibă și fără piper că.i prea 
negru și mai e și pe rație, 
Arta-i I

OMUL NEGRU

REBUS
A

In alb și negru
ORIZONTAL : 1) Hai să mă

surăm ceva. 2) Harpagon. 3) 
Laborator (pr.) — Radu Iones- 
cu. 4) Andrei Mariana — Co. 
mună din Transilvania — Pe
riat, cu caped în nori. 5) De-alc 
crocodilului — Cunoscută mar
că de țigări. 6) 24 de surori — 
O fată frumoasă. 7) Jandarmi
— Căluț fără cap ! 8) N-au nici 
un Dumnezeu — Motoarele vie
ții. 9) Notă — Vîrstă. 10) Mar- 
ginaiizantă.

VERTICAL: 1) Indexarea o_ 
biectelor în ordine alfabetică^ 
2) Cucu mijlociu — Firmă tex. 
tilă bhimăreanâ. 3) Tria 1 — Cri 
4) Nicolae Popescu — Unguent
— Cazier fără elementul varu
lui. 5) De pus în picioare — 
Teluriu. 6) Serpișor — Altă no
tă — Iamb nelerminat, 7) Aia 
care fac cite ceva. 8) La război
— Nume bărbătesc. 9) O colo, 
nio dintre ăștia fac cît o insulă
— fni ite militară. 10) Știința 
nume

DEZLEGAREA ( AREULUl DIN NUMĂRUL TRECUT
ORIZONTAL : Copilandri — Icar — Lapon — Oh — Oliv — 

DG — Cîrd — Bain — II Ola — Palate — Lașă — Bisat — A — 
Aria — Ubn — 'Lnm — Arat — Alimentara — Atare — Ta.Horațiu AI.EX XNDRESCL

IERBURILE
J

Cum e vară și c cald afară, e 
bine să fie căldură și in sullct. 
Iar această căldură in suilct n-o 
dă nimic mfa'i bine decît frumu
sețea pe care femeile o oferă 
prin simpla lor prezență. Vreți 
să fiți plăcute, vreți să l’iți fru
moase, vreți să fiți mereu proas
pete? Nimic mai simplu. Nu e 
nevoie să consultați neapărat pe 
oamenii de la Minolta. Și nici 
pe cei de la București—Berlin 
sau Vanghelia, Ar fi Și mai cos
tisitor, v-ar lua și mai mult timp.
Consultați suplimentul nostru 

RELACI1E care vă oferă în mod 
gratuit, fără lei mulți și fără do
lari cîteva posibilități de a deveni 
mai frumoase, maj atrăgătoare. 
Cum e vară, este bine să nu 
pierdeți timpul. Este sezonul cel 
mai bogat îrf plante și orice pier
dere de timp este în defavoarea 
dumneavoastră. A •uni este cel 
mai bun prilej—să vă procurați 
citev;i din ierburile de leac ale 
frumuseții. Nu uitați, )j iarnă 
nu vor mni ii plante, f|ar fruiliu- 
-,;țe Va trebui .<i lic Depinde de 
dumnciivot. ,lr;i da, ă o să aveți 
cu ce vă face frumoase s.m nu. 
Planul de irțiun. csțe ei| se 
poate de simplu. V.t amenajați 
Un colț aj frumuseții, In c ire

REBUS H REBUS

FRUMUSEȚEA
depozitați tiatoane cu fel de 
fel de compoziții, bune de folo
sit pe timpul iernii, Veți avea 
do regulă flacoane cu alcool, 
oțet de plante, lapte demachianț, 
pulbere de caolin, pachețele cu 
nalbă, foi de pătlagină, ioi de 
nuc, flori de mușețel, levănțică, 
albăstrele și mai ales nu uitați 
de florile de tei. Daca n-ați 
făcut-o pină acum, pregăliți-vă 
cit mai repede apa de roze. Tran
dafirii înfloresc 'n luna mai, 

ce-i drept, dar maj sint și tran
dafiri care înfloresc in lunile 
iunie, iulie și chiar august. Sîn- 
teți sau nu fesenistă, n-arc im
portanță. Cinci e vorba de frumu
sețe politica trebuie data la o 
parte. Așa că pregătiți-vu mai 
multe flacoane cu apă de roze. 
Tenul arc mare nevoie de ea. 
infuzia cu apă de roze este 
foarte indicată pcițtru desconges
tionarea ochilor în cazul oboselii. 
Tot acum e.tc timpul de recol
tai,.’ a mușețelului. Proprietățile 
sale dezinlec mte și aslringcnte 
sint extrem de cuaos ute, as i 
ca piocurați-vă cit mai multe 
flori de mușețel, r care le pu
teți paștii am u ale, cit și in 
compoziție alcoolică in \ :ler. 
ciiiiițiin sl deziiil'.'dăi ii tr a'ihu. 
Nu iiil-iți t<>| ai i.iin trebuie să

apară crinii. Petalele lor, în ce<i 
maj simplă compoziție, macerate 
în spirt cu apa, oleiă o posibi
litate extrem . de eficientă pen
tru înfrumusețarea obrazului și 

chiar pentru dezifllectarea te
nului. Este de asemenea timpul 
florilor de tei. Al florilor de soc. 
Aceste flori constituie cele mai 
bune ceaiuri calmante, dar în 

același timp sint incluse în ma
joritatea rețetelor de slăbire, 
bineînțele» pentru persoanele 

care simt ft voia să slăbească. 
Iată spre exemplu rețeta unei 
băi cu un pronunțat etect cal
mant. Se fierbe 1 kg do Hori de 
tei, în 1 litri de apa. fie stre
coară apoi printr-un tifon sau 
dacă nu aveți printr-un tampon 
de vată (și-așa su găsește des
tulă). După ce se umple cada 
cu apă, la o temperatura de 40 
grade, se toarnă ceaiul obținut 
din llorilc de tei Intra 'h al1' 
unde veți sta timp d- 20 30 d
minute. Baia, pe unifa ’ 1

liniștitor •'ue darul de a ‘'aii. •. a 
mult pielea.

Deci rcțmi,. Erte sezonul 
care va pu..ți protu l>t i. 1 
ce să li 'bl' ,e | 'eu' ru , 1 • ■. V.. ■.
fruin. ,1 > P'.a-I 'le m 'a ■ ‘
<li-.i>o/.iție. Rămine num .. «ă : 
adunați și sa le folosip.



SUPLIMENT

PROGRAMUL

LUNI
17 iunie 1991

> ar« 
14,00 Actualități. ,
14,10 Horoscopul zilei.
14.20 Wnrldnet WSIA.
15.30 Copiii noștri — viitori mu

zicieni.
15.55 S.O.S. Natura.
16,25 Pagini muzicale de mare 

popularitate.
16,40 Avanpremieră TV.
17,00 Emisiune în limba ma

ghiară.
18.30 Repriza a treia.

Emisiune sportivă.
19,00 Tezaur.
19/35 Desene animate.

Aventurierii spațiului. 
20,00 Actualități. 2

Cronica Parlamentului.
20.50 Telesport. ■ •
21,00 Teatru TV.

Femeia mării de Henrik 
Ibsen. ' i

22,45 Patrimoniu. Monumente ro
mânești în orizontul

UNESCO: Mănăstirile Bu 
covinei (I).

23.20 Ecranul
23.50 Aclu.ihiaț
0.00 T;< comandări din progra-

miine. •»

. IR | 1 UB t
. iunie 1991 h *

. JL
' '.ujliluțj. .

j Horoscopul zilei. V *
> . un artistic. 

<> rcium onorabil. ~v
J'.A. 1940).

U;iu ‘>i dr muzică.
U.ut) ( influențe.

n cputunle tiparului ro*  
mâncsc: Țara Românească.

13,3u Avanpremiera TV.
13,40 Bijuterii muzicale.
14,00 Actualități. __
14.10 Audio-vizual studio.
14.30 Documentar științific.

Valea primului om (I). în
registrare de pe Canal 
France Internațional.

15.00 Medicina pentru toți.
15,15 Cheia succesului, 

întreprinderile Henderson. 
(episodul 17).

13.40 Preuniversitaria.
16.10 Teleșcoală, Curs de limbă 

franceză. Curs de limbă 
rusă.

16.40 Muzica pentru toți. Dialog 
cu iubitorii muzicii ușoare.

17,00 Conviețuiri. Minoritatea 
cehă.

17/10 Forum. Sindicatele.
18.10 Tele-discul muzicii populare.
88.30 Economia, încotro ? 

Privatizarea, deocamdată... 
(3). Emisiune de Giprian 
Enache.

19,00 Rock.panorama.
Selecțiuni din Festivalul 

internațional „Rock ’91" (II).
19,35 D< sene animate. 

Aventurierii spațiului.
20.00 Actualități.

Cronica Parlamentului.

20.50 Telesport.
21,00 Telecinemateca.

Micul „Dividend**  al tatei. 
(S.U.A., 1951). Premieră pe 
țară, înregistrare Super 
Ghannel.

22.25 Salut prieteni!
23.25 Documentar artistic. 

Berlin Anno Domini 1991.
23.50 Actualități.
23,55 Recomandări din programul 

de mîinc.

MIERCURI
19 iunie 1991

10,00 Actualități.
10,10 Horoscopul zilei.
10,20 Super Ghannel. Mix. Pro

gram non-stop de video- 
clipuri, publicitate și infor
mații. Transmisiune directă 
(în limba engleză)

17 IUNIE — 23 IUNIE
11.35 Desene animate.

Lidia în jurul lumii.
12,00 Ora de muzică,
13,00 Vîrsta a treia. Să învățăm 

să îmbătrînim conform re- 
| gulilor naturii. Lumea a- 

mintirilor.
13.30 Avanpremieră TV.
13.40 Recital muzical. 

Mezzosoprana Elena Ga]a,
14,00 Actualități,
14.10 Jazz.magazin.
15,00 Stadion. 

Emisiune de actualitate 
sportivă.

15.30 Tragerea pronoexpres.
15.40 Preuniversitaria.
16.10 Teleșcoală. Gurs de limbă 

germană. Gurs de limbă i- 
taliană.

16.40 Muzica pentru toți. 
Dialog cu iubitorii muzicii 
simfonice.

17,00 15. 16, 17, 18.
17.40 Drumuri in memorie. 

Mihail Kogălniceanu.
18.10 Tineri interpreți de muzică 

populară.
18.30 Reflector.

Nu sînt hapuri, înghițim 
în... sec.

19,00 Cultura in lume.
19.35 Desene animate. 

Aventurierii spațiului.
20,00 Actualități,

Gronica Parlamentului.
20,50 Telesport.
21,00 Film serial.

Decalog.
(Polonia, 1988). Premieră pe 
țară.

21.55 Mai aveți o întrebare ? 
Materiale neconvenționale.

22.35 Reporter '91. Oglinda de 
plumb.

23.10 Pro musica.
23,45 Actualități.
23.55 Recomandai i din progra

mul de.rnîine.

JOI
20 iunie 1991

10,00 Actualități.
10.10 Horoscopul zilei.
10,20 Super Channel. Mix. Pro

gram non-stop de clipuri, 
publicitate și informații. 
Transmisiune directă (în 
limba engleză).

11,35 Desene animate. 
Lidia în jurul lumii.

12,00 Ora de muzică.
13,00 Interferențe.

Amintirea hramului (IV).
13.30 Avanpremiera TV.
13,40 Agenda muzicală.
14.00 Actualități.
14.10 Mondo.muzica.
14.30 Caleidoscop cetățenesc.

15,00 Arte vizuale. S.O.S. Gale
riile de artă.

15.40 Preuniversitaria.
16.10 Teleșcoală.

Gurs de limbă engleză. 
Gurs de limbă spaniolă.

16.40 Muzica pentru toți. Dialog 
cu iubitorii muzicii popu
lare.

17,00 Limba noastră.
La 102 ani de la moartea 
Poetului. Despre stilul po
eziei eminesciene.

17.30 Pro Pali ia. Ziua Aviației 
Române. Documentar TV,

18.30 Studioul „E". S.O.S. indus
tria românească: „Progre- 
sul“ Brăila.

19,00 Știința în lume. Lumea a- 
viațiel.

19,35 Desene animate. 
Aventurierii spațiului.

20,00 Actualități.
Cronica Parlamenlului.

20.50 Telesport.
21,00 Film serial.

Dallas. Episodul 33.
21.55 In fața națiunii. Partidele 

politice.
22.40 Profil interpretativ.
22.55 Simpozion. Revistă de li

teratură și arte.
23.55 Actualități.

0,05 Recomandări din progra. 
inul de miine.

VINERI
21 iunie 1991

40,00 Actualități.
10.10 Horoscopul zilei. 1
10,20 I ihn arlislic,

liotei de l i ante.
(Franța, 1986) )’r< mieră pe 
țară.

12,00 Oi-a de muzică. Mic dic
ționar „P" (I).

13.00 Oameni de lîngă noi.
13.30 Avanpremieră TV.
13.40 Divertisment internațional.
14,00 Actualități.
14,10 Armonii corale.
14.30 Casa și grădina.

Gasa mea, strada mea, o_ 
rașul meu.

15,00 Eu cred că veșnicia s.a 
născut la sat.
„Laudă țăranului român**.

15.30 Tragerea Loto.
15.40 Preuniversitaria.
16.40 Muzica pentru toți. Dialog 

cu iubitorii muzicii de o_ 
peră.

17,00 Emisiune în limba germa
nă.

18.00 Invitatul săptămînii.

18.30 Cîntecul inimii mele. Me
lodii populare cu Maria 
Văduva.

18.45 Vîrstele peliculei. Magazin 
săptămînal de cultură ci
nematografică.

19.35 Desene animate. 
Aventurierii spațiului.

20,00 Actualități.
20.35 Telesport.
20.45 Viața parlamentară.
21.10 Film serial.

Destinul familiei Iloward.
Episodul 7.

22,05 Studioul „E“. Privatizarea, 
deocamdată... (IV).

22.35 SLudioul șlagărelor.
22,50 Gaudeamus. Emisiune cu și 

despre studenți.
23.35 Actualități.
23.45 Sărbătoarea muzicii. Gon- 

cert de jazz.
1,05 Recomandări din progra

mul de miine.

SIMBA TA
22 iunie 1991

9,00 Micul dejun TV. Horoscopul 
zilei. Muzică. Știri. Infor
mații Gimnastică. Rețete. 
Modă. Avanpremieră TV.

10,00 Actualități.
10.10 Descoperirea planetei.. 

Impresii dintr.o călătorie 
in China.

10.30 Club „Anda**.
11.30 Istoria religiilor.
12,00 Ora de muzică, ■
13,00 7x7. Evenimentele interne 

ale săptămînii.
13.30 Avanpiemicra emisiunilor 

de la sfirși( de sâptămînă,
13.35 Ițim larii turistice din Ro. 

mânia (IV).

14,00 Actualități.
14.10 Tele-club.
17.30 Mapamond. Evenimentele 

internaționale ale săptă
mînii.

17.50 Rugby. România — Franța 
în campionatul european. 
Transmisiune directă de 
la Stadionul „Național* 1.

19.30 Teleenciclopedia.
20,00 Actualități.
20.35 Telesport.
20.40 Revoluția romană în direct.

Episodul 7.
21.40 Film serial.

Jake și Grăsanul.
Episodul 22.

22.35 O melodie dintr-0 sută.
Emlsiune-concurs de mu
zică ușoară românească.

23.35 Actualități.
23,45 Film artistic.

Pădurea dreptății.
(Franța, 1989). Premieră pe 
țară.

1,20 Sărbătoarea muzicii. Con
cert rock.

Dl MINICA
23 iunie 1991

4 I t *

8,00 Viața satului (I). 
9,00 Micul dejun TV.

10,00 Actualități.
10.10 Carnavalul verii.
11,05 Film artistic în serial pen

tru copii:
Tinerețe fără bătrinețe.
Ultimul episod.

11.30 Lumină din lumină.
12.30 Viața salului (II).
13.30 Hora satului la Berbești.

Participă: grupul „Mara“ 
din Sighetul Marmației. 

14,00 Actualități.
14.10 Video-magazin 4M.

Cascadorii rîsului. Cartea 
recordurilor. Telesport și 
muzică: sețecțiuni din me
ciul de fotbal și din con- 
cerlul susținut de cîntăreți 
români și italieni pe stadio
nul „Steaua". Desene ani. 
mate. Magia lui... David 
Copperl ield.

17.30 Atlas.
18,00 Știință și imaginație.
18.30 Convorbiri de duminică. 
19,00 Film serial.

Dallas.
Episdtlul 31. 

20,00 Actualități.
20.35 Film artistic.

Magee și inalla societate. 
(Australia, 1978).
Premieră pe țara, înregis. 
trare Super Ghannel. Gu 
Tony Lo Bianco, Saily Kel- 
lerman. Regia Gene Levltt.

22.10 Duminica sportivă.
22.40 Maeștrii.
23.40 Actualități.
23.50 Show-ul de duminică.

Goncerl extraordinar: 
„Phoenix" la Festivalul in
ternațional „Rock ’91* ‘ (I). 

0,20 Recomandări din programul 
de mîinc.

In funcție de evenimentele la 
zi, Radioleleviziunea iși rezervă 
dreptul de a efectua unele mo
dificări ale programului.

VĂ DORIM VIZIONARE PLĂCUTĂ!


