
Despre specificul național s-ar putea vorbi mult, dar în mod 
sigur, mal devreme sau mai tîrziu, s-ar ajunge ]a bucătăria fiecă
rui popor. Astfel, pe nemți ii putem recunoaște ușor după cîmați 
bere și punctualitate. Francezii au vinuri alese și viață mondenă. 
Italienii stau bine cu macaroanele s1 cu mafia. Olandezii au multe 
lalele și brînză. Scoțienii au devenit celebri prin whiski și zgîrce. 
nie. Cazaciocul, vodca și comunismul slnt ale rușilor. Și lista ar 
putea continua.

Revenind cu picioarele pe pămînt românesc, parcă șl văd 
reaunul cu mămăligă aburindă, alături de vestitele sarmale cu 
afumături, Încă o dovadă in plus că noi nu ne vindem țara Dar 
clte nu sînt pe lista celor ce ne fac faimă și ne reprezintă ca 
nație ?

Astfel, de neconfundat, 1 amine celebra specialitate a casei : 
capra vecinului ! Mal vechea și mereu actuala poveste, în care 
motivul fundamental al supărării de moarte îl reprezintă nu 
moartea propriei capre, ci faptul că vecinului îi mai trăiește incă.

Ne aflăm azi în fața unei noi actualizări, de pe poziții origi
nale, a celebrei, dar tristei povestiri a caprei, care chiar și cu 
iezii mîncați de lup, prosperă spre disperarea tot mai acută a 
vecinului.

La un moment dat. cineva scria o poezie d-spre moartea 
căprioarei. Despre moartea caprei, nici o veste. Și asta nu e do 
bine | Cu zîmbetul transformat în rînjet, vecinul așteaptă cu 
sufletul la gură să-i dai măcar o veste proastă despre propria 
ta viață, să aibă și ej săracu o bucurie. Cineva spunea că neca
zurile nu trebuie povestite prietenilor, pentru că-i întristează. Ele 
trebuie spuse doar dușmannor, ca să se bucure. Așa că vestea 
mult așteptată despre moartea caprei, poate fi un capital de ne. 
prețuit, în cazul că cineva duce lipsă de „pretini".

Fără să se dezmintă, românul nostru, amină mereu intrarea 
sa în Europa. Nu că n-ar vrea el să intre, dar știe că dacă o va 
face, va trebui să o facă împreună cu vecinul. Și capra ăstuia 
mai trăiești încă '

Sorin OPREA

ion șl Ghc-orghe sint vecini. De 
mai mult timp. De vreo două mii 
de ani. Nu.l desparte declt un 
gard. De lemn. Și l-au făcut sin. 
guri. Cind gardul sta gata-gata ;ă 
cadă, l.au ridicat la loc, L-au 
cîrpit șl el cum au putut, șl gar
dul e șl acum în picioare. E 
important să se știe pînă unde 
ține ograda fiecăruia. Un (imp

-s-t-5-.-—

s_au înțeles foarte bine. Apoi, 
mărul discordiei s-a strecurat 
printre ulucile gardului. Și asta 
doar de cind și.au cumpărat ca. 
pre. La început lo pășteau îm
preună. Mal schimbau o vorbă, 
mai beau cîife un tutun... Pînă- 
nt.r.o zl, cînd capra lui Ion a 
murit. Ceea ce a urmat după, se 
știe prea bine. Și asta numai pen.

tru că a lui Gheorghc mai tră
iește incă si astăzi.

■fr
L-am întllnit pe Ion 

seară pe ulița satului ;
— Te văd supărat Ioane. Doar 

n.ai vreun necaz?
Sorin OPREA

intr.o

(Contimiar* In paj « t j|
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SCURTA DISERTAȚIE 
DESPRE CAPRĂ

Capra este un animal domestic (cît timp nu mușcă și n’i or 
gunizează mitinguri). Ea are doua urechi (spre deosebire de Sfii 
care are mai multe) și poartă barbă (element pe care l.au împm 
mutat ulterior și intelectualii). Spre deosebire de minciună care 
are picioare scurte, capra ic are două cîte două (adică patru). Ca
pra are o singură coadă spre deosebire de magazinul universal 
„.JIUL", care prezintă mai multe cozi. Ea. adică capra (cacofonia 
ne aparține), poate să fie rîio.isă (vezi Creangă, pagina 24 $i ur 
matoarele), sau roșcată („Roșcata aia din vecini iar s-a tuns ca 
o capră“). Dacă (virgulă) caprele nu au adus nimic nou in dome
niul științei, ele ne.au lăsat totuși, in timp, o anumită poziție. 
aceea de „a sta capră", adoptată cu mult succes în Maxi-taxi. Niște 
rude mai evoluate ale acestora sînt căprarii (care se întîlnesc atît 
în MAN, cît și în MAI). Capra ne dă nouă lapte (nu nece. ită sti
clă la schimb) sau came (din care, în timpurile mai vechi se 
făceau virsli). Intr-o formă mai puțin evoluată, capra sc poate 
întrebuința și la tăiat lemne. Toate caprele (indiferent do culoarea 
lor politică) pasc iarbă. Iarba e, totuși, verde, așa ca ele’sc pare 
au o orientare de dreapta. Capra este prezentă și cu ocazia săr
bătorilor de iarnă. Astfel, se practică obiceiul de „a umbla cu 
capra" (Uite.i și pe Vasile, cum se plimbă cu capra d- soacră a!> 
Caprele sînt de două feluri : care fac iezi și care n'1 fac. Cele 
care nu fac iezi se nurneșc țapi (a nu se confunda cu fratele ha) 
bei de bere). Primăvara, iezii sînt generația de sacrificiu. Care 
scapă, ajung mari. In final, caprele se mai împart in două cate
gorii. Capra noastră ți capra vecinului (institutele de specialitate 
nu au reușit încă să elucideze de pe trebuie încă, neapărat, să 
moară și capra vecinului).

Mireea ANDRÂS.

UMA
• Țapul ispășitor și țapa ispășitoare

49 Cei ora pe patru roți

<• A fost odată un căprar cu... diagonală

• Frogramul TV săptăminal
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CAPRA PE PA TRU ROȚI
Am un vecin. De fapt, am mai 

muiți, dar acesta se deosebește 
de alții prin particularitatea că 
posedă o „bombiță". O antichita
te, ai cărei loc ar fi mai degrabă, 
intr-un muzeu al automobilului. 
Muiți zic că n_ar fi mașină. Are, 
totuși, patru roți (și una de re
zervă) care se învirtesc și un 
motor care se încăpăținează să 
meargă. Mai scîrțiie, mai zdrăn
găne, mai tirîș, mai grăpiș, da-ți 
iaci treaba cu ea. M-a plimbat 
și pe mine de cîteva ori. Trebuie 
să recunosc, incet-încct invidia a 
început să mă roadă. Visam noap
tea că și eu conduc o asemenea 
„bombiță". îmi închipuiam cum 
o să merg cu ea la serviciu, pe 
teren. Prin țară sau la mare, cu 
familia. Mă trezeam la ore mici 
transpirat și mai obosit decit mă 
culcam, ca după un drum lung, 
noaptea pe ploaie, pe Transfă- 
gărășan. Fumam o țigara, două, 
mă întindeam pe pat și conti
nuam cursele, în vis, pînă dimi
neața. Trece o săptămînă, mai 
trece una, în aceleași condiții. 
Așa nu se mai poate — zic- Și 
mă duc la C.A.R. Scot un îm
prumut. mai „ciupesc" ceva de 
pe la neamuri și cu puțin „no
roc" mă trezesc fericitul posesor 
<d unei „bombițe", același tip cu 
a vecinului, numai că puțin mai 
arătoasă. Trebuie să recunosc, 
■fericit de atunci încoace nu .am 
mai fost încă din prima zi an 
•început problemele. €înd mai 
aveam vreo 200 de metri pînă 
acasă, mi se blochează Linele. 
Cu chiu, cu vai, pe la miezul 
nopții, după multe sforțări, reu
șesc să o aduc în fața blocului.

*
„Se uită capra in ogiindă" 

— propoziție principală, că 
alta tot n-avem, avînd ca su
biect caora și Ca obiect o- 
glinda. Șl cînd sc uită ce 
vede ? Vede că in oglindă nu
mele său se vede ARPAC — 
prescurtare de la arpacaș, 
produs vegetal utilizat în vre
mea dictaturii în hrana oa
menilor s* a altor animale (in 
democrație nu s-a cultivat). 
..Doamne. Li zice capra in 
sinea ej do .-apră, oricum ai 
da-o, tot ia mlncarc ajungi !“. 
Și se pn-e pe plin', c i sughi
țuri Ia ră'i impuri, rozîndi-și 
unghiile ei roz, date cu ojă 
de Ia Stainb'.ilul din piață. Și 
rememor iză filmul întregii 
sale vieți, aflata sub zodia
gurii a burții, inccpind • u
suptuț r|ir» țița mamei. .on’i- 
nulnj cu suptul pixului în
școala primată si încheind a-

Am încercat să mă încurajez, 
mi.am zis „Se mai întîmplă" și 
am dormit ca un prunc în noap
tea aceea, după multe săptămini

de zbucium. Nu trec încă două 
săptămîni și .amin cu planetara 
în drum. O dreg cumva, mai 
merg cîtcva zile, după care pică 
de tot. Găsesc una bună și-o im
plementez. După un (scurt) timp 
se arde bobina de inducție. Fac 
rost de alta. Se „duce" electro
motorul. II repar și pe ăsta, „ca
de" bateria. Cumpăr una nouă. 
Intre timp mai și circulam. Din 
cînd în cînd. Vecinul meu bagă

CAPRA ÎN OGLINDA
cnm cu rosul unghiilor. Co 
soartă tristă ] -Și cum medita 
"a asa profund, slînj pe coa
te și genunchi in fața oglinzii, 
prinse ca un zvon îndepărtat 
conversația intima a vecinilor 

Cochetărie... caprină

în „bombila' lui zilnic. Merge 
vecine? — întreb. „Merge. Da’ 
a dumneata?" Deh, ce să zic, 
merge da’ parcă mai mult stă. 
„Lasă vecine — zice — că o faci 
și să vezi că zboară". N-a zburat 
decit liniștea mea. Am mai re
parat alternatorul, instalația e- 
lectrică, ambreiajul. Un drum de 
la Vulcan pînă la Petroșani de
venise pentru mine o adevărată 
aventură. Mă urcam în mașină, 
cu inima cit un purice, și mă 
întrebam terorizat: oare astăzi 
ce-o să mi se mai întîmple? Era 
toamnă. începuseră ploile, vre
mea se răcise. Atunci mi s-a 
rupt sorbul de la pompa de ulei. 
Cuzineții s-au făcut varză. A 
trebuit să o trag pe dreapta pen
tru mai mult timp. Acoperită cu 
o prelată, acolo a prins-o Revelio
nul. in timpul acesta am descope
rit cît c de plăcut să aștepți în 
stație pe ploaie și vîrșt. apoi pe 
ninsoare. Cînd reușeam să uit 
de existența „bombiței" parcă 
mai trăiam și eu. Dar se întîm- 
pla rar și nu ținea mult. Veci
nul meu, în schimb, își plimba 
„troșcoleta" aproape zilnic. Merge 
vecine? „Merge". „Da — zic — 
unele merg..." Odată cu venirea 
primăverii, i_am schimbat setul 
motor și i-am dat drumul. Să 
nu vă închipuiți că a mers ca 
pe roate. Nuu. Șicanele „bombi
ței" au continuat. Pînă intr-o zi, 
cînd, am dus-o in piață. Am dat-0 
bine. Pe o capră. De_atunci tot 
aștept, poatc-poate o muri și „ca
pra" vecinului.

NAE

de palier: „Hai, zicea el, te 
fac o capră ?“. Ce soartă tris
tă !“, se laincntă ea, continu- 
înd să doa apa la șoareci...

Ștcf.m DINU 1VJE

A H1SI ODATĂ UN CĂPRAR
CU... DIACIIAALĂ

— Ce faci tu noaptea dacă vi
sezi pe superioru] tău ?,

— Sforăi, s-trăiți, dom’ căprar!
— Dobitocule, trebuie să-ți 

scoți capela din cap.
Asta era una din întrebările 

cheie ale dom’ căprarului „cu 
diagonală" pe care le punea lea
tului care făcea armata la in
fanterie. El, de loc, era de prin 
părțile Doljului. Băiat b"Un, alt
minteri, dar ce să-i faci, primise 
„diagonala" și era-n „ezercițiu 
l’oncțiunii".

Iha instrucție, „dom’ căprar eu 
diagonală", așa cum îi plăcea lui 
să i se spună, era foc și pară. 
Nimic nu-i era pe plac !

— Mă, m-ați mîncat fript, mă 1 
Bă Gogule, tu nu Știi care e 
dreapta, mă?!... Răspunde?

— Ba știu, „dom’ căprar cu 
diagorală"...

— Gum ai zis, mă ? De unde 
ești, mă ?

— Din comuna Bibie, județul 
Vlasca.

— Mă, fir-ai al ■ dracului cu 
județu’ tău, cum dracu te.neme- 
riși mă-n plotonu’ meu, mă ?...

— Etc, mă nemeri-i și gata! 
Da’ mata, cum te nemeriși în 
capu’ satului, aici în șușaua 
principală ?!?

— Mă, pe tine te-nemeri soa- 
rele.n cap. Bă, io am luptat, mă, 
pentru diagonală, bă. Cînd ne 
spunea dom’ îocotinent: — Mă, 
care ieși mă, la muncă volon- 
tară?! Io, gata, eram punt, mă 
îzicutam. Azi așa, mîine-asa piuă 
cînd ne-a-ntrebat: — Mă, caro 
vrei mă, să iei „diagonala", ieși 
un Pas în față ? Și-atuncj M-am 
repezit, da’ mi-a dat o cravașă 
dc-am văzut stele verzi. Cică 
„diagonala" nu se ia, se dă • Ai 
înțeles bă. Gogule ?.

Pastile cu... capre
• Capra iu trei iezi avca doi: 

ce) mic. • „l’ialra c apă capul 
caprei". Asigut ați-o la ADAS!
• MoșUj uvca o babă. Baba avea 
o fiică. Fiica o fetiță. Fetița a- 
vea o caPra. Și capra avea... rîic.
• A vrut să împace și capra și 
varza. Varza însă n-a vrut. • 
CinJ iodul cel mare s-a dus la 
. ’O.ilri a aflat CU străbunicele

Gogu timp? 4
— N-am înțeles, dom’ căprar !„«
— Pen’că ești lepră, d-aia n.aî 

înțeles I .
Dialogurile durau de ^regulă o 

oră-două. Se-nro.șea dom’ căprar • 
făcea „tinsiune" și ne alerga la 
cazarmă cu „alarmă aeriană".

Ea cazarmă era bina. Ne fă
ceam bocancii unii altora. Grupai 
ii făcea la grupa a Il.a. Eu in- 
nemerisem un moldovean de PQ 
la pașcani. îl chema Hîrlău E- 
lefterie. într-o seară, pe cîndi 
făceam bocancii (pe-ai lui, că eu 
aveam teneși), vine BomboneJ» 

tabachera plutonului și spun® 5
— Bă, Gogule, ne-am dat 

dracu’. A dispărut „diagonala" 
nebunului. (Nebunu’ fiind dom* 
căprar). Pe unde scoatem că
mașa Bombonele ?!

Nebunu’ dormea. Mamă, cîndi 
s-o scula nașparliu’, să vezi ha
lima mai ceva ca Ia Sf. Hcfterîe 
nou din Bolintin Vale. Care 
dracu’ i-o fi luat diagonala, fi- 
i-ar hamu’ aj dracului sâ-i fioj

N-am găsit-o. Se deșteptă ne
bunu* și ne luă la-ntrebări.

— Bă aduceți-mi diagonala eâ 
vă...

N-apucă să sfîrșească „frăzniu” 
cu dom’ căpituh Colibă ne 0- 
nunță: — Gata, s-a țermenali 
De mîine, Busuioace, la trupă cU 
tine. Ți s-a restructurat posttf. 
Diagonala ta e la dom’maiof 
Pisoi I Diagonala nebunului în
căpuse pe mîini bune.

Torcea-n cuiul bătut special 
pentru diagonala dom’ căpraru
lui Busuioc !

Fie-i busuîocu’ ușori

loan VElStCA '

sale se jucaseră Cu Ion Crean
gă. • A cerut un țap cu guler, 
și i s-a adus unul cu... coarne. 
• Țapul col Bătrîn a dat în min
tea iezilor. S-a îndrăgostit de o 
capră de tăiai, lemne. • Capra 
maro eu pete albe îl iubea pa 
țapul alb cu pete maro. Și to
tuși unui din iezi a ieșit negru.

Mireca

Ion,
(I i marc din pag. I)

, — \a az rn.ne ...
— Doamne fer, -.!<■• Dar k

. ntîmplat?
— O plouat...
— l’Si âsta-i motiv de supai a- 

rr ? Nu mi-ai spus vhi.tr tu ip- 
timîn.i trecută <ă ai săpat in o- 
«rada, că ai pu. râsadmi ji 
iă .ir fi bine -ă plouă?

— Da, mă, rla o -.ap.it șt 
’.dh I'ln ■ t> ploil.it și la "I .

Tot ml iniplai o i a la. ut a l 
I’ililm-M in fața i -a pe Gheor- 
glx

— Sa; a buna, Vecine! Tot nu.ro 
od.if [e '. di Am auzit ai

vecinul fără capră al lui Gheorghe
fost -i la oraș, c-ai vinilin citc 
cv,i din hambar și 'ă ți-ai uni- 

părat căruță nouă.
\,ta așa-i. Da de atunci nu 

mă mai salută nimeni. Mă și 
miraj citul am auzit „bună saiu" 
din gura durui talc. Pînă aveam 
artiț.i aia veche, care se impr’iș. 

lia toata do coaptă șl cârpită CC 
ura, vorbeau toți cu mi no pi
uliță. Ridoam împreună, fiîtojm 
ilume... Acum, dară mă văd cu 
iiln caii la nsta nouă, toți se 

încruntă i fac <a au trc.lbii.

/r
Am piciul mai Jupuite spre 

a-.ii. I’e uliță, din dreptul di
feritelor porți, unde •-• m )i adu
na lumea Ia povești, îm ajun

geau l i ureche glasuri răzleț .
— Ai auzit, tu? Maricica lui 

Găină n luat treapta ta Econo
mic...

- Cine, tu? 1’ronsfu plasei?
— Da dragă, cred >a s-a dus 

Găină cu ceva dc acasă, ști cum 
se merge la profesori,..

— D'aia-ini zicea mic mă-'-a cu 
nu știe re su facă cu un vițel, 
câ-i corn bolnav...

Da, tu și cu o și vedeam 
pe țoapa aia piiscillil paprolc lu’ 
< iaină pe coastă...

- Parcă o și văd peste doi ani 
marc tocoana ț(1 birtu] |ui I'aitu- 
i ice...

— Sau poate rumine la oraș la 
\rcun partieoler s,nl lu vreo in- 
-.ignațio d'astca...

— Te cred dl igil, >a do.u mai 
<nc laioă. ,u nn vițel._ mmm

— Și chiar daci! n-ar avea, 
se descurcă fata... Parcă nu ști 
povestea cu vcterinai ui...

— (Shiar așa, ce ți-e și cu fe
lele din ziua do azi...

•— Ce mai faci Marini’? \ni 
auzit cu te-uu dai alai * di la lu
brică.

— Ai auzii rau, nu m_au dat.
— A, nit... (.'rodcani că ești șo

mer și mă gîndeam cu mai stă
team dc vorbă. Așa mii duc că 
mai am treabă și mă cam giă- 
besc...

1*C

•— C'e-.u .iiizil dc-u Im l’trligu?
— Am auzii pu scapa. -

—■ Așa am auzit si .u.
— Și toți vorbeau că ia ce) pu

țin trei, patru uni.
— Eu am auzit dc opt.

Păi a lui Muscă a luat eiifi 
ani, pentru mai puțin...

- Lasă-I pe nla, erau alte i re-
muri...

— D.i, tu. rliii 
i?

I -cape chiar

Inainte de a intru ta casa )- .im 
mai zărit pc ton ’șczînd pe prispă 
ascultînd la un aparat vechi de 
radio : „...și astfel capra s-a răz
bunat pe lupul cel rău șl du e- 
tunel împreună cu ledul cel mlo 
trăiesc febicițl, Iar dacă vecinul 
nu arc nimic împotrivă, mai tră
iește >i islăzi". j.

ploil.it
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ȚAPUL ISPĂȘITOR Șl ȚAPA ISPĂȘITOARE
„Ia-le tu pe toate I” suspină 

încornoratul cel bătrîn, dîndu-și 
obștescul sfîrșit, pe mormanul de 
bălegar. „Ai auzit, Țapulică ? 
Te-a uns moștenitor...” „Uns pe 
dracu’ 1” behăi scurt și răspicat 
ăl mic. „Asta a dat în mintea 
copiilor”.

Crescut mai mult pe la pădu
re, Țapulică nu se prea avea 
bine cu manierele elegante, nici 
cu cultura mare. Savura însă 
cu poftă, ori de cîte ori i se 
ivea prilejul, ramuri tinere de 
prun, ajungînd acum, de cînd îi 
dăduseră cornițele, pînă la crăci 
— niciodată nu se aventurase în 
miezul pădurii. Se mulțumise cu 
ceea ce era expus la vedere. Alt
fel era bine făcut și tare-n coa
dă. Suratele se lingeau pe bot...

Ea cîteva zile după numire, 
matroana clrdului îl convocă la 
un behăit prietenesc în parla
mentul caprelor. Conform sta
tutului său de lider, el trebuia 
să se mențină deasupra dispute
lor politice, deci era invitat cu 
titlul de „membru" de onoare, 
noțiune de altfel ambiguă. Ar 
fi preferat calitatea de observa
tul-, dar cum moștenise sulița 
puterii, trebuia să se implice.

După zîmbetele protocolare. 

destinate aparatelor de fotogra
fiat, căprițele, mai ales cele ti
nere, au dat buzna peste el cu 
tot felul de întrebări: cum se 
simte în noua piele, dacă știe ce 
are do făcut, dacă a avut deja 
contacte la diferite nivele, cu 
anumite persoane, ce pasiuni are 
ctc., etc. Surprins de această 
impertinență a acestei „anumite 
părți” a cîrdului, Țapulică și-a 
jurat atunci, în barbă: „V-aran- 
jez eu I”. Apoi dădu glas durerii 
lui lăuntrice, ca ales al poporu
lui : „Liniște, vă rog ! Un pic de 
liniște...”.

Matroana, ca bun sfetnic c© 
s-a dovedit și pe lîngă răposatul, 
îl trase repede de pavilionul u- 
rechii stîngi, ccea ce, codificat, 
însemna că asta nu se face, că 
sînt porniri totalitare, care ar 
putea să-l coste. E] nu știa. Drept 
pentru care, sări în cele patru 
picioare, ca un țap: „Știi ce, ba- 
bo, nu mă învăța tu pe mine de
mocrație ! Eu, de mio m-am re
voltat împotriva asupririi țapu
lui de către țap. Știți voi că cu 
am fugit în pădure, în semn de 
protest, cînd iada vecinei s-a 
urcat peste mine, cu două picioa
re din față’? Dacă rămîneam ce 
s-alegca de mine ? Acum, uita-

ți-vă, sînt verde ca un țap și 
plin de Idei originale”. „Cu ce 
vrei să începi „Mai întîl 
vreau să ușurez moștenirea grea 
a trecutului. In acest scop am să 

măresc capacitatea buzunarelor 
proprii. Voi abroga o serie de 
legi anticapră, cum eea aceea 
care interzicea întinsul pe iarbă. 
Voi instaura un stat de drept, 
în poiana asta, de-o să mă ți
neți minte !”.

.Se uită în jur, așteptindu-se Ia 
aplauze și priviri aprobatoare. 
Da’ de unde. Sub pretextul că 
ceea ce nu e interzis, ori e imo
ral, ori îngrașă, caprele din pri
mele rjnduri tăceau complice, 
privind în poală. Doar în fund 
dădeau din fund cîteva oi ne
gre, care nu se vedeau bine, din 
cauza opoziției, care striga: „Jos 
cu voi 1". Așa stînd lucrurile, se
natorul de Căpreni propune sis
tarea lucrărilor, în scopul va
canței parlamentare. S-a găsit, 
bineînțeles, cine să se opună, pe 
motiv că nu s-a adoptat încă 
textul legii fundamentale privind 
libertatea de exprimare, creație 
și procrcație. La votare, toate 
caprele s-au întors cu picioarele 
în sus, vădind un suspect con
sens, dar Țapulică s-a făcut că 
nu vede. Le-a dat termen o săp- 
tămînă să se pună de acord și 
s_a retras, preocupat să înche
ie niște acorduri cu vecinii din 
stjnga și cu alții, la fel de să

raci ca și el, conform principiu
lui „Dacă n-ai ce minca, hai Ta 
mine să răbdăm împreună I”.

La întoarcere, începuseră căl
durile și era mare putoare în 
parlament. Unii, cc-i drept, se 
împrăștiasoră pe sub tufișuri, dar 
majoritatea cereau să se ia mă
suri ferme. Țapulică lc-a rugat 
atunci pe cele care behăiau mai 
tare, să-și desemneze un purtă
tor de behăit, cu care să se poa
tă discuta căprește. Discuția n-it 
fost televizată în direct, ci s-a 
comunicat, în rezumat, după 
miezul nopții: „Purtătorul de 
behăit al caprelor a cerut lui 
Țapulică să revină la vechiul 
sistem al lui Țepeș, căci, odată 
cu venirea lui Cuptor, caprele 
au intrat în caiduri și dacă nu 
le tragi în țeapă c jale cu J 
marc. Țapulică a dat imediat 
dispoziție să se confecționeze cî
te o țeapă pentru fiecare, la di
mensiune, pe care fiecare să și-o 
bage unde crede el de cuviință, 
că altă soluție nu există”.

Și astfel a intrat jn istoric ța- 
pa ispășitoare, în persoana ma
troanei, care, nemaiputînd în
dura, și-a înfipt_o de tot, în 
numele trecutului său glorios I

Ștefan DINLUME «

ZODIAC LEUL (NU CAPRA)
23 IULIE — 22 AUGUST

Bărbatul: se adaptează ușor căs
niciei. In familie, dorește să fio 
In centrul atenției. Nu tolerează 
lipsa de respect și nesubordona- 
rea. Este romantic și dominator. 
Nu iartă niciodată lipsa de loia. 
Mate din partea soției.

Este bănuitor, bun observator 
de caractere. Iși alege cu atenție 
soția- Fin, generos, demn de în
credere, este nefericit cu o soție 
pisâloagă și poruncitoare. Oferă 
cadouri costisitoare soției.

Ca persoană este înzestrat cu 
forță fizică, putere recuperativă, 
ctc simpatic, generos cu priete
nii, bun orator ți conducător, im
pulsiv și pasional, cinstit, jovial, 
curtenitor, politicos, netemător, 
dinamic, simțitor, mîndm, aro. 
gant, antipatic la minie, gelos 
independent, meditativ, intuitiv, 
sentimental.

Arc putere de influențare, nu 
este ranchiunos, are caracter no
bil, este preocupat de idei mă
rețe, arc spirit de observație, gîn- 
dește și acționează rapid, este do
tat cu imaginație bogată, are 
putere de pătrundere a caractere
lor, iubește copiii, dorește tot se 

REBUS K REBUS a

este bun. cîștigă prin muncă, este 
gazdă primitoare, prețuiește prie
tenii. Are o ascensiune lentă, dar 
sigură, este amator de distracții, 
recreere și călătorie.

Handicap ; emoția.
Femeia : soție excelentă pen. 

tru bărbat ambițios. înfățișa
rea aristocratică, grațioasă, fru
moasă și prezentabilă, atrage per
soane influente, contribuind la 
ascensiunea soțului.

Impune respect, este femeia 
preferată de orice bărbat. Pentru 
dragostea oferită, nu este răsplă
tită Into+deauna cu aceeași mo
nedă. Iubește cu pasiune, dărui
re și credință. Iubește luxul ți 
urmărește să se impună jn fața 
soțului. Are construcție fizică să
nătoasă, iubește viața activă, es
te din cînd în cînd geloasă, cau
tă pric-tcnii de ambele sexe, din 
care cauză soții devin bănuitori. 
Pentru pasiunile erotice, are ne
voie de un bărbat viril.

Ca persoană este simpatică, a_ 
mabilă cu prietenii, iubitoare de 
distracții, visătoare uneori. in
dependentă, temperamentală, u- 
?or influențabîlă, mîndră, sim
țitoare cinstită, intuitivă.

Variantă la „capra vecinului"
(cronică rimată)

Intr-o zi, la pescuit,
mai prinzînd, mai neprinzînd, 
am extras, surprins, o sticlă 
pe care vroiam s-o vînd, 
cu preț liberalizat.
Dar dopul s-a destupat.

Dinăuntru, ca un nor, 
a ieșit un Duh ușor 
ce mi-a spus să-i cer ce vreau, 
fiindcă el îmi „face plinul'1, 
însă tot ce îmi dă mie
...revine și la vecinul.

După cum era firesc, 
n-am mai stat să mă gjndcsc :
— Fă să-mi dea, așa, o boală, 
oa s-o aibă și vecinul.
Eu am, prieteni, patru medici 
...însă ej n-arc nici unul.

— Și de nu-i prea mult, te rog, 
ca să nu înceapă chinul,
fă, la LOTO, eu să pierd, 
ca să piardă și vecinul.
Că-i frumos de te topește.
Doar valuta-i mai lipsește.

REBUS
CĂPRARII

ORIZONTAL: 1) A ajuns de 
poveste cu capra. 2) Uimiți — 
Floare albastră. 3) Cub rămas 
după facerea brinzii (pop.) — 
Adio — Articol (pr.). 4) Alifii — 
Eroi dc poveste, în Legendă erau 
trei i veneau din Orient. 5) Că
mașa 'ui Matissc — Trompetă 
— I’o'.ba) Club| li) Specifică la 
cîntar — Copac de ceai, 7) Ad. 
verb — L-nu tra* iezii după ca
pră. 8) pete! — Instrument d«PU- 
Jar. 9) IV i<- — Ițin in Un rina, 
nia. 10) Dr'ili-u pa înțelesul 
• <oi.i mici.

X TRTIC AL: ii Eroi po.
v ,tc Bun ■ la lai<u lemne.
2) A da i ip i Ir rbinte — CTo- 

mt. I) il.ai.il i Dona gnluști 
din lup:5'i I) (W! Nu-i buna 
- Serviciu medical (abi.). 5)
\ >'i;i -'ii di- a sila \ zgiria 
inen.n'ul. 6j ! i'.rră gr 'O’.iM’â — 
Platou. 7) Usturoi Calciu 
(chim.) | ,u| u| pus p ■ jar ite 
(l'ein.). 11) \ -s ')) Pnv. ,c Iu
mr.i do sus - \|| ins'iiiment
popular, 10) Picxajere

lloiiițin DIX 1X18(1 s< I I 

să vină beat și vecinuj, 
după cum se nimerește. 
Că pe mine nu mă bate 
...dar pe el îl păruiește.

Și la Dacia*a.‘ta a mea, 
semănînd leit cu-a sa, 
fă să-i crape cauciucul, 
să-i crape și la vecinul, 
că eu am furat vreo două 
dar el nu are nici unul.

Și de-o fi să dea năpasta, 
chiar dc_o fi a noastră vina, 
fă să-mă-nșcle nevasta, 
să-l înșele și vecina. 
Crede-mă, așa-i mai bine. 
Poate-1 înșeală cu mine.

Și ca să fie mai „groasă”, 
fă ca să vin beat acasă,

Și să fie „pe a dreaptă”, 
fă să pierd chenzina tdată, 
ca s-o piardă și vecinul, 
că la mine-a mea soție 
vrea să-și cumpere mantou
dar vecinul... costum nou.

J
Ca s-o termin repede,
fă să plec în R.F.G.,
ca să plece și vecinul, ' , )
fără tevatură multă.
Am, acolo, un amor. •» |
•Soața-i are-aici... o sută l

Mircea ANDHAȘ

TURISM. DISCOTEC.ARI ȘI... CAPRE

SCHIȚĂ DRAMATICĂ 
AVIND PERSONAJE REALE

ACTUL ÎNTÎI. Sîmbâtă, 20 iulie, liric orele 12—18. Ajunge 
drumețul cel iubitor de munte pe drumul care duce spre cabană. 
L-a întimpinat mai întîi liniștea pădurii, tpoj susurul izvorului. 
Ochii și i-a rotit surprins de măreția crestelor. Răzbat cri-cri.uii 
din iarbă, fluturași multicolori îl înconjoară. O-insul efemeridelor. 
Doamne, ce departe a rămas în urmă stress-ul dc zi cu zi și agi
tația urbei. Pace. Odihnitor, verdele crud al brazilor ii răcoresc 
sufletul. Și iată cabana. Oameni primitori ii dau binețe. Cabanie
rul, solia lui, toți ceilalți. O mare familie. Drumețul, eliberat de 
grija lui „unde voi doinii", se destinde. Amurgul î) cuprinde^ a- 
lcne. Vin și alți drumeți, unii cu tonta lamilia. Copiii zburdă pe 
platou. Oamenii iși întind mina. C'e-i rău a rSnias departe, în vale.

ACTUL DOI. Cina. De ce nu și un pahar cu vin ? E sfîrșit 
de săptămina, S-a făcut noapte. „Somn dulce !'*, prinde să spună 
latul — fiului, sau soțul — soției, sau cabanierul — drumeților. 
Si totuși, plutește „amenințarea". Încep sa se audă uși trîntitc, 
unii ridiefi tonul pe culoare. Drumețul ini spera in |iniștea lui i 
a nopții.

ACi'l L I'iiEI. Noaptea de simbâta spre duminică, înccpînd 
cu ora 22. Oh, nu se poate 1 Magnetofonul urla intr-o cameră la 
etajul doi. Urlă, sparge totul. Totul ? Nu. Hohote dc rîs isteric al 
unei tinere, țipete, uși trinlitc cu furie, vacarm. Drumețul încearcă 
să nu mai audă, sa numere pinii la 10, piua la 100, piuă la... Alto 
urlete. Uși zdravăn trimite. Vorbo mai mult Sin mai puțin triviale 
și același' ris isterie. Ora 2. Moment culminant, Drumețul dorește 
sa le spună ceva in legătură cu bunul simț, „discote arilor” dc Ja 
elujiij 2, vreo 10 tineri cu ccv.i tuleic in baiblt, carc.și spun tu
riști și care vin aici să scape de părinți ji sa tragă pn chef... stro
pii. Oi.j 3. Se mai potolește vacarmul hs-otecarilor. Drumețul nu 
poate pun-- geană peste gomă. Somnul î dus. Răsar zorile.

r.l’ILOG. A doua zi, duminică, 21 iulie. De a fost o zi
continua Cu ochii bulbucați dc n somn drumețul iși ia rucsacul 
in spinare și pornește spre casa. Linia cl, soții, . opilul, și ei tă
cuți. Sau... odihnit la munți'. \cum e liniște. Dar ce folos. Mîinc, 
o zi dc inun. apoi alta CopiiU] scinceșto. Drumețul numără din 
nou, pin.i |; IO, piua la.. întimplarca făcut <i.| recunoască pe 
linul dintre d'scolec.iri Vesta nii mai r n a catadicsit . sa-.și 
(■car-'i s- Uz Doar . \ aii la Culjana s;î |ra a lin lief. Cui nu-i 
convin.-, n ai docil.

O IlIsMUlCX Dl l’A < \DI III. \ CORTINEI. Orice uscmănar..- 
„o -Ic păr- 'ite !.| ib.in.-i Rusii ip zilele tnvnti'.e este absolut 
ncim iinpl.'ili .ire. D s oț''-’'im| > -l Unosi iit -r,i nul dintre dansato
rii ,ic |, (’.is.i de -iltur.i In l’'troș.ini. S'luinlja-e doar scena 
I rit. . i <>:. d.si nii -e j'h.ee ..c.ipr.i" p nlrn .u ivi er.t trai u- 
nnl. S- ie ■ i-e'.i • ,-> - .1 t ipu 111'
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4 SUPLIMENT

LUNI
" 29 iulie 1991

14,00 Actualități.
14.10 Calendarul zilei.
14.20 Worldnet VSIA.
15.20 Avanpremiera săptămlnii.
15.40 CopJi noștri — viitori mu. 

zideni.
16,00 Cheia succesului.
16.30 Muzica pentru toți. 
17,00 Știri.
17,05 Emisiune In limba maghia

ră.
13.35 Dosarele istoriei.
19,00. Tezaur.
19.30 Desene animate.

Aventurierii spațiului. 
20,00 Actualități.
20.35 Sport.
20.40 Studioul economic. S.O.S. ca. 

litatea.
.1,10 Teatru TV.

începutul sfirșitului sau S-a 
sfirșit cum a început.

22.20 Muzeele țării.
22.35 Profil muzical. 
23,00 Ac tualități.

Cronica Parlamentului.
21.30 Repriza a treia.

Emisiune sportivă.
0.00 P comandări din program.

MARII 
39 iulie 1991

10,90 Actualități.
10.10 Calendarul zilei.
10.20 Film artistic.

Criminalul... necunoscut 
(Franța, 1988).
Înregistrare de pe Canal 

France Internațional.
11.au Super ChanneL

Program non-jtop de vi- 
deo-clipuri, publicitate și 
inf irmațd.

1 19 Desene animate.
Lldia in Jurul lumii.

13.10 Ora de muzică.
11,00 Actualități.
11.10 Virata a treia.
11.40 M'izlcă pentru părinți.
i .00 Tradiții. Ceramica de Obo- 

ga Județul Vilcca.
15.20 Avanpremieră TV.
15.30 Confluențe.
IC,00 Cursuri de limbi străine,
16.30 Muzică pentru toți.

Dialog cu iubitorii muzicii 
populare.

17,00 Știri.
17,05 Salut prietenii
19,0(1 Serial șliințifio. Lumea vie. 

Alb pe alb. Producție a 
Studiourilor americane.

19.30 Desene animate.
Aventurierii spațiului.

zu.OO Actualități.
20.35 Spori
20.45 Studioul economic.

Slnt băncile gata pentiu 
priva’i'za re7

21 U> Telecinemateca.
Strategia păianjenului. 
(Ttalia, 1970) 

23,00 Actualități.
Cronica Parlamentului.

23,30 Un strigăt pentru tine (II). 
Spectacol de balet.

0,00 Recomandări din program.

MIERCURI
31 iulie 1991

10,00 Actualități.
10.10 Calendarul zilei.
10.20 La sept Baia turcească — 

pictură de Jean Auguste, 
Dominique Ingres..
Super ChanneL

12,35 Desene animate.
13.10 Ora de muzică.
11,00 Actualități.
14.10 Viața spirituală.
14.10 Tineri interpreți de muzică 

populară.
15.10 Avanpremieră TV.
15.20 S.O.S. Natura.

Ocrotirea speciilor lumii 
vil.

15.50 Cursuri de limbi străine.
16.20 Stadion.
16.50 Tragerea pronoexpres. 
17,00 Știri.
17,05 Conviețuiri.
17.35 Televiziunea vă ascultă! 
18,00 Forum.
IR,35 Reflector. Ce faceți domni

lor cu Legea 71...
19,00 Arte vizuale.
19.30 Desene animate. 

Aventurierii spațiului.
20,00 Actualități.
20.35 Sport.
20,45 Studioul economic..

S.O.S. industria româ
nească.

21.10 Film serial.
Nick, vinător de capete. 
Premieră pe țară, înregis
trare de pe Canal France 
Internațional. Episodul 4.

22,15 Universul cunoașterii.
23,00 Actualități,

Cronica Parlamentului.
23.30 Pro musica.
0.00 Recomandări din program,

JOI
1 august 1991

10,OU Actualități.
10.10 Calendarul zilei.
10.20 Tele-vacanța școlară.
11.50 Super Channcl.

Program do vldeo-clipiirl, 
publicitate și informații,

J2.35 Desene animate.
Lldia In jurul lumii.

13.10 Ora de muzică.
14,00 Actualități.
14.10 Oameni de lingă noi — sub

semnul lui Iov.
11,40 Jazz-magazin
15.20 Elveția.

Documentar.
15.30 Medicina pentru toți. 

Obezitatea — o problemă 
de sănătate (I).

16,00 Cursuri de limbi străine.
16.30 Muzica pentru toți
17.00 Știri.
17,05 Pro patria.

Ziua tancliistilor.
18,05 Reflecții rutiere.
18.30 Reporter '91,
19,00 Cultura în lume.
19.30 Desene animate. 

Aventurierii spațiului.
20,00 Actualități.,
20.35 Sport.
20,45 Studioul economic. 

Afaceri mici... ciștiguri 
mari.

21,10 Film serial.
Dallas.
Episodul 45.

29 IULIE — 4 AUGUST
22,15 In fața națiunii.

Partidele poPtice, 
23,00 Actualități.

Cronica Parlamentului.
23.30 Studioul șlagărelor. 

Recital Mirabela Dauer și 
formația „Romanticii *90

0,00 Recomandări din program.

VINERI
2 august 1991

10,1)0 Actualități.
10.10 Calendarul zilei.
10,20 Film artistic. 

Tartarin din Tarascon. 
(Franța, 1934) 
Premieră pe țară, iniegi*- 
trare de pe Canal Fran
ce Internațional.

11.50 Super ChanneL
12.35 Desene animate. 

Lidia în Jurul lumii.
13.10 Ora de muzică.
11,00 Actualități.
14.10 Mapamond.

Evenimentele externe ale 
săptămlnii.

11.35 Veșnicul colindător de dru. 
muri. Documentar-artistic.

15,10.Mondo-muzlca.
15.30 Patrimoniu.
16,00 Limba noastră.
16.30 Studioul muzicii Ușoare.
16.50 Tragerea loto.
17,00 Știri.
17,05 Emisiune în limba germa

nă.
18,05 Invitatuj âptamlmi.
18.35 Telc-discul muzicii popu

lare,
19,00 Ecranul. Love story, ero

tism, prostituție... pe micul 
ecran. Masă rotundă.

19.30 Desene animate. 
Aventurierii spațiului.

20,00 Actualități.
20.35 Sport.

20.45 Viața parlamentară.
21,10 Film serial.

Destinul familiei Iloward.
Episodul 13.

22.15 Simpozion.
23,00 Actualități.
23.15 Vîrstele peliculei.
0,00 Varietăți muzicale interna

ționale.
0,35 Tele-Top.
1.00 Recomandări din program.

simbata
3 august 1991

3
9,00 Bună dimineața!

Din sumar :
Pentru dumneavoastră, 
doamnă! Participă Chris'i. 
ne Valmy.

10,00 Actualități.

10.10 Universal șotron.
Ediție specială de vacan
ță. Invitați: muzica, voia 
bună șl... desenul animat.

11.10 Descoperirea planetei. 
Peisaje argentiniene.

11.30 S.tarc de trecere.
12.30 Desene animate:

Lidia !n Jurul lumii.
13.10 Ora de muzică,
14,00 Actualități.
14.10 7x7. Evenimentele interne 

ale săptămlnii.
14.35 Tclc-club.
18,00 Fanteziile peluzei.

Spectacol muzical-umoris- 
tic-sportiv realizat pe Sta. 
dionul „Giulcști".

19,00 Melodii Îndrăgite.
19,15 Teleenciclopcdia, 
20,00 Actualități.
20.35 Film serial,

Maddic și David.
Episodul 3.

21,40 Săptămlna sportivă.
22,00 Dacă e slmbătă. e come, 

die... myzicală!

SUIM.(MENIT L „RELACHE", AL UI „ZORI NOI" I
ESTE REALIZAT DE?i

SOCIETATEA PE ACȚIUNI 
„ZORI NOI" - S.A.

înființată conform Dfcfzici nr, 208/12 06 1991, 
a rrefcclurli (ului Hunedoara. I

Blreator: Mircca BUIORESCU

DE REDACȚIE: Uorațiu ALEXANDRESCU.
■ Mircca BUJOIIESCU (director — redactor șef), Gheorgbe GIIIR
J VAȘA, Ștefan CIMPOI. Dorel NE4Ml U. Paul NICULESCU
I Sorin OPREA (coordonator).

22,55 Actualități.
23,10 Film artistic.

Să pul mina po un rege. 
(SUA, 1983).
Premieră pe țară, înregis
trare Super ChanneL

0,50 Vidco-discoteca.
1,10 Recomandări din piogram.
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8.30 Bună dimineața!
9.30 Abracadabral O călătorie 

extraordinară fn lumea po^ 
veștilor.

10,20 Film serial pentru copil, J 
Vizitatorii.
Episodul 6.

10.50 Actualități.
11,00 Lumină din lumină.
12,00 Viața satului.
13.30 Hora satului.
14,00 Actualități.
44,10 Atlas.
14.35 Video-magazin. 4 M, Casca, 

dorii risului, Circ, Desene 
animate, Cartea recorduri
lor. La ora 16,00 Campio
natele naționale de gimnas
tică ale României.

18.00; Știință șl imaginație. Cap- 
tain Power.

18.30 Convorbiri de duminică. 
19,00 Film serial.

Dallas.
Episodul 46.

20,00 Actualități.
20.35 Film artistic.

Băieții buni erau in negru. 
(SUA, 1977).
Premieră pe țară, înregis
trare Super ChanneL

22.25 Duminica sportivă.
22,45 Show-ul de duminică. 

Concertul extraordinar 
„Phoenix" la Festivalul In. 
ternațional „Rock ’91" (III).

23.25 Actualități.
23,40 Maeștrii: Cătălin Ilea,

0,40 Recomandări din progiam.

In funcție de evenimentele 1<> 
zi, Radioteleviziunea Iși rezervă 
dreptul de a efectua unele mo
dificări ale programului.

VĂ DORIM VIZIONARE PLĂCUTĂ!


