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Pomul de Crăciun ?
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. i -inului de Crăciun, împodobit cu luminări, găteli și

De ce și de cînd

Aslăzj s-a născut

V

(In pap. a doua — < itcva obi iuii 
de Crăciun la r-omâni).
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Anul acesta I’rcțul acestui supliment 
este doar 15 lei.

Pe Moș Crăciun 
îl cheamă Văcăroiu

Orice povești le-am spune la copii, 
sau la cei triști (pensionari, handicapați), 
sau la șomeri, sau la salariați, sau la cc-or fi... 
Degeaba I Totul vine de la emanați I 
E-am crezut Moș Crăciun pe-ăl împușcat, 
Apoi pe-ăl fără glt (de mineri debarcat), 
plnă mai ieri, pe Stolojan, care-a dat roiu’. 
Zadarnic I Moț Crăciun e Văcăroiu I 
De-acum încolo, el ne dă de toate : 
impozite, scumpiri, calorifer ca sloiu', 
o grevă-douăi TVA și alte bețe-n roate.
Pe Moș Crăciun il cheamă Văcăroiu ! 
El ne aduce-n sac salam cu soia, piine, 
zahăr, ulei, orez și brinză cu butoiu’, 
„Tmplementind” speranța in ziua de mîme 
Pe Moț Crăciun il cheamă Văcăroiu I 
Iar dacă ăia-n Parlament vorbesc de toate 
Și, după cum se cintă, joacă tontoroiu’, 
El ne dă, tncă, acte de proprietate 
Pe Moș Crăciun il cheamă Văcăroiu I 
Premieri sînt, au fost și-or să mai fie 
mai buni, mal răi, după cum le e soiu’ 
Insă, în acest an, in biata Românie 
Pe Moș Crăciun, il cheamă Văcăroiu I 
Sâ fie sărbătoare de Crăciun, las’că e bine 
Chiar dacă a ajuns > mie țoiu’
In schimb crește șeptelul, stăm O K. Ia bovine. 
Pc Moș Crăciun, 11 cheamă Văcăroiu I 
Moș Crăciun, Moș Crăciun, 
(Tu ești darnlo și ești bun. 
Noi slntem popor cuminte. 
Cum am fost șl Înainte. 
Am răbdat rele de toate 
fca orașe și la sate 
Toate industrializate 
șl eooperatlvlzate.
Dar ae-attta libertate 
S-a lipit burta de spate. 
Șl la anul dacă vii 
Pe clți ne mai găsești vii ?

'Așadar, fii bun mata 
șl n-o țineți tot așa 
Dacă, nu, eoplil-țl spun 
0ă-șl găsfso alt Moș Ciăciun.,,

Dorim tuturor 
cititorilor noștri

Mai ieftin decît o cios- 
vîrtă de șotie.
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tradiția românilor, venind dinspre nord-vcstul fransilv.t- I
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Pomul de Crăciun. De unde și de cînd acest abicci-dt 
sărbători sfintele sărbători ale nașterii Domnului, prin 

împodobii ca bradului? încă din cele mai vechi timpu 
influența ramurilor verzi, a focului și a credinței intru 
Ilristos, care s-a făcut simțită cu precădere la romani, m 
fost punctele de plecare pentru ceea ce avea să dexină, 
in zilele noastre Pomul de Crăciun.

Legenda spune că romanii își dăruiau in ziua Caien- 
delor ramuri verzi despre care se spunea că aduc noroc. 
Aceste ramuri verzi, (de obicei de brad ori pin) constituiau 
obiect de decor al caselor și curților. Ramurile de brad e- 
rau socotite inițial un mijloc de apărare a locuinței 
demoni.

Prima apariție a Pomului de Crăciun împudub.i

e-
ie

riiiiiu apariție a romuiui cie crăciun impodub.i cu 
flori ghirlande și podoabe, este datată din anul 1514 tini, 
în localitatea Roval (Tolin) se purtau în procesiune a-.lt 1 
de brazi împodobiți, care erau așezați apoi in piața publici.

Cu toate acestea, forma actuală de prezentare a Po-
f 

ruri, a pornit din vestul Germaniei abia la începutul seco
lului XIX, Curînd, acest simbol al sărbătoririi Crăciunu
lui a cucerit aproape întreaga lume. După terminări a 
primului război mondial, Pomul de Crăciun a intrat și în

nici și popularizîndu-se mai cu seamă la orașe. Și chiar 
dacă, în România, tradiționalul simbol al Crăciunului e 
„Steaua", Pomul de Crăciun a devenit unul dintre ci le m ,i 
frumoase, mai apreciate și mai răspîndite obiceiuri 
sărbătorire a nașterii Domnului.

I radiție
In colectivitățile umane poate cel mal 

de preț fapt de cultură îl constituie tra
diția. Fură tradiție și fără credință, omul 
nu ar fi existat. Cu atit mai mult la noi, 
țara atit de încercată de o istorie zbu
ciumată, aflată la răscrucea marilor dru
muri europi ne, înconjurată de trei impe
rii care de care mai pizmașe, o țară bo
gată și frumoasa cum nu este alta pe 
pămint, tradiția, credința in virtuțile nea
mului, credința în Dumnezeu și în mun- 
că, conștiința dreptății noastre in fața 
istoriei, nevoia de unitate pentru a birui 
în toate cele au impus folclorul ca o 
armă. Este și cazul faptelor de folclor

Mos Crăciun
Moș Crăciun cu plete dalbe 
A sosit de prin nămeți
Șl aduce daruri multe 
La lelițe și băieți
Mo, Crăciun. Moș Crăciun I

Din bâlrini se povestește 
CA k toți anii, negreșit, 
Moș Crăciun, pribeag sosește 
Niciodată n-a lipsit.
Moș Crăciun, Moș Sraciun I

Moț Crăciun cu plete dalbe 
Încotro vrei s o apuci 
Țl-aș cinta „Florile dalbe” 
De la noi să nu te duci.
Moș Gruclun. Moș Crăciun 1
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legate de sărbătorile de iarna, a căror o- 
birșie se pierde in istoria daco-romană 
Colinda și celelalte obiceiuri stau mâili 
rie de necontestat pentru contininlat , 
noastră pe acest pamînt, pentru latin.ta- 
tea noastră, pentru originea noastra 
Se trage din neamurile dacice ș: getici: a 
similate de cultura latină. La fiecare Cră 
cinn, an de an. cu bucurie n spusă p. - 
mim colindătorii, primim pe aceia cart 
urîndu-rie sănătate și viața indelungitâ / 
ne readuc în memorie virtuț.l naționale

hrislos
Astăzi s-a născut Ilristo'- 
Mesia chip luminos

I uudați și cintați . 
ț>l vă bucurați

Mititel și-nfășcțel
In scutec de bumbăcel 

La uda ți și cintați 
Șl vă bucurați

Vintul bate, nu-L răzbate 
Neaua ninge, nu-L atinge 

Lăudați și cintați 
Și vă bucurați

Și de-acum plnă-n vecie 
Mila Domnului să fie 

Lăudați și cintați 
Șl vă bucurați

SĂRBĂTORI FERICITE !
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Ceata flăcăilor
, 8c obișnuiește, mul ales In 

zonele sătești ca imediat după 
‘ Praznicul Sfintului Nicoiac, (6 

decembrie) flăcăii și, prin unele 
locuri fetele să se siringă la o 
casa anume aleasa unde duc timp 
de mai bine de o luna, (plnă la 
„Bobotează) o viată de obște. 

Această ceată de flăcăi este 
foarte bine organizată pe prin
cipii care amintesc de organi
zarea militară. Ceata își alege 
un vătaf. Acesta este cel care 
conduce intreaga activitate. In 

unele locuri ceata numără pină
■ IA o sută de linei i. Si chiar mai 

mult, fn cadruj cetei este de
semnat un flăcău care va purta 
pe timpul colindatului „colinda” 
(sau corind. ). Acesta este un 
băț lung de circa 1—2 metri, îm-

• podobit cu crenguțe de brad și 
'■ panglica tricoloră, in care se pun

colacii primiți de ceată, pe 
timpul colindatului. De aseme- 
nc*i sint aleși flăcăii care se vor 
ocupi de stringerca darurilor, 
fia'ai care se vor îngriji de a- 
sicnrarea celor necesare cetei 
pentru a-și duce in mod normal 

' viața, pe perioada in >-• vor 
locui la Casa obștei * ' ir.
Bolul cetei In pregă Tren <i ' i- 
lor pentru viață este evident.

■ Sint, de asemenea desemnați cei
• ce vor juca mai tirziu „Irozii”, 

„Capra”, „Caiuții”. jocurile cu 
muști, „Ursul” și celelalte obi
ceiuri. Timp de trei săptăminl, 
pină in ajunul C.ăciunului, ti
nerii vor invăța colindele, vor

• pregăti oolindatul. In ajunul
■ .Sfintei sărbători a Crăciunului 
' începe colindului. Rareori se in- 
1 timplă ca înlr-un -al să fie mal
multe cete. Colindatul, obicei 

'străvechi, se fa<c in< epind cu

Ajunul Crăciunului șl continuă 
pină Ia „Bobotează". Colindele 

cintate diferă de la casă la casă. 
Există colinde de gospodari, co
lind de fetiță, colind de băiat, co
lind pentru tineri căsătoriți, co
lind de flăcău, de fată, de bătrinl 
Textele lor ca și textele urărilor 
ce se adresează amintesc deopo
trivă de tradițiile neamului din 
perioada precreștină cit șl de 
tradițiile creștine. O simbioză fi
rească pentru ca totdeauna, preo
tul satului, el însuși fiu de ță
ran, s_a situat în fruntea obștei, 
ca sfătuitor, ca om cu carte, ca 
părinte spiritual al tuturor. Ața 
cum de altfel, religia ortodoxă 
propovăduiește. Biserica ortodoxă 
româna a fo4 alături totdeauna 
de aspirațiile naționale, ferindu-ne 
cu puterea credinței de stihiile 
istoriei de orice tentativă de 
deznaționalizare a noastră. în
cercată de marile imperii care 
ne.au înconjurat.

Semnificativ pentru obiceiul 
cotei este faptul că ea dăinuie 
ți ps.stc an, vatafu) cetei jude
cind pricinile ivnc intre tineri.

i • perioada colindatului jocurile 
cu măști (..țurca1' sau „capra", 
„ursul” și celelalte, care trebuie 
privite ca un tot unitar) ca și 
urările de anul nou (plugul, se
mănatul, ș.a.) reprezentau dez
uni uirea stihiilor care vor fi în- 
frîntc od dă cu botezul domnu
lui (la li ianuarie) Pe 7 ianuarie 
se joacă ultimul dans al „tur
că!” care este „înmormintată cu 
pompa". După care ceata se 
sparge și flăcăii și fetele revin 
la casele lor. Pe timpul colinda
tului flăcăii poartă costume na
ționale, avînd la vedere panglica 
tricolorii.

Pițaran
Tmitind flăcăii ce! mari, copiij se organizează șl el In grupuri 

de colindători (p țarăii). Ei colinda mal mult ziua. Urările lor sint 
specifice vîrșlei: „Buna dimineața la Moș Ajun*, „Florile dalbe", 
„Chiralelsa*, „I’ițârăii*, „Sorcova*, „Plugușonil*... Lor li se dau, 
ca daruri, marc, nuci, colaci, clrnați și albie specifice vlrsteL 
Pițără'i nu depășesc xîrsta de 11—15 ani. Și ei sînt îmbrăcațl In 
costume naționale și poartă panglică tricoloră.

Cîntecele de stea și 
teatrul popular

In tradiția noastiâ ortodoxă obl-
, cciul colindatului de Crăciun de 

sorginte precreștina a fost asimi
lat. Nașterea Domnului, priloj 

’ de bucurie pentru toți este și 
prilej de urare șl de ruga pen
tru binele neamului. Nașterea 
Mlntuitorulul crto oglindita în 
cîntecele de stea, In teatrul popu
lar („Irozii*, „Jicnii*) fn celclal- 

i te colinde care preamăresc pe 
> Domnul lisus șl pe Fecioara 

Marla. Minluire.i noastră prin

credință Intru lhislos este 0 idee 
centrală a cintecelor de stea, a 
colindelor o tuturor obiceiurilor 
de Crăciun.

Și In acest an să primim cu 
bucurie colindătorii după tradi
ția noastră creștină ortodoxă. Și 
să ne ur un unul — altuia, după 
bunul obicei românesc, la mul ți 
ard cu sănătate, belșug în toate, 
pace pre pămînt șl în inimi ianl 
între oameni „bună învoire"!

Și de Paști, și de Crăciun

O zicală... adevărată

De cînd femeile au devenit egale în drepturi cu băr
bații, s-a mai schimbat povestea. Totuși, nu strică să na 
amintim de anumite obiceiuri sau întîmplări din trecut, 
care, prin latura lor absurdă, provoacă astăzi un zimbeț 
amar.

Se spune, de obicei, că femela este jumătatea 
bărbatului. Ceea ce, dacă ne gindim la „pere
che", e cit se poate de adevărat. Pe vremuri, 
lucrurile stăteau însă altfel. In Evul mediu, de 
pildă, a existat în Sardinia, Republica Lassadî, 
unde, articolul 33 din Constituție prevedea! 
„Cine va spune unui cetățean hoț, mișel, minți 
ți alte cuvinte insultătoare va plăti drept a- 
mendă 20. de lire genoveze. Ca martori ajung un 
bărbat sau... două femei*.

Tăcerea nu întotdeauna e de aur
Tn Ciukotka, legile aspre ale tundrei glăsu- 

lau: „Dacă ești femeie, să taci*! Pe lingă fap
tul că femeile nu aveau voie să vorbească de-' 
cit in caz de forță majoră, )- era interzisă pro
nunțarea unui întreg șir de sunete. Pe r, de pil
dă, trebuiau sâ-1 pronunțe ca pe ț 1

Soacra și nora
Pe insula Sumatra exista obiceiul ca femeile 

să nu vorbească intre ele. Astfel nora nu avea 
să se adreseze soacrei decit prin intermedîav. 
Dacă nu se pășea prin apropiere o terță per
soană era obligată să vorbească prin interme
diul unui obiect: o piatră, un copao ctc. Gu 
timpul, piatra a fost destituită din funcția de 
intermediar, admisă fiind doar in cazul în care 
soacra sau nora aveau de comunicat o... bucu
rie I

Reputația meduinci
Tn Italia, la M'lano, cu cîteva secole în ur

mă, se obișnuia ca atunci cind murea un paci-

ent, medicul respectiv să agațe, în mod oblN 
gatoriu, un felinar roșu la poartă. Dai numai 
«Juca decesul se referea la un bărbat.

Acolo unde femeia c ținută în palme
“ Chiar și în zilele noastre, în Kumnna, fn 
Sudan, femeia are un procurator special, carâ 
o apără și pedepsește bărbatul cu amenzi foar
te aspre în cazul în care îți permite să o mal
trateze. De unde ți zicala: „pe o femeie să nu 
o atingi nici cu o floare*.

O idee care nu strică să fie preluată
La B< nî Amer, dacă bărbatul și-a insultai 

nevasta, este obligat prin lege să-i facă un dar 
prețios. In caz că nu are cu ce să cumpere uit 
asemena cadou este obligat să stea în fața ca
sei, pradă intemperiilor, pină cînd victima îe 
Îndură să-l ierte. Dacă s-ar aplică această lcg4 
.și la noi, mă gindesc ce vînzarc ar face „Ro 
marfa*! Și ce plouați ar fi bărbații...
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Mi-s cu Miss la circiumă
Astăzi am Intîlnirc cu Miss. 

Tocmai aslazi, cind sint atit de 
bolnavi Ieri am băut toată ziua 
vodcă, jar. a.‘azi capul mi-c ca 
o baniță. Ip gura am tot felul de 
acizi și baze.

Ne înlilnim la ora 15. Eu vin 
cu cinci minute mai devreme și 
imi e frig dc mor, mă invîrt de 
ici-colo cu nuinile adine înfipte 
in buzunare și tremur ca un lău
tar. Ea apare la 15 și 10. Clati- 
nîndu-mă, mă îndrept spre eu- 
De departe-1 spun: „Frumoasa 
mal eștil*, Ea chicotește, mulțu
mită dc prima impresie. Mer
ge alături de mine. O văd fru
moasă, dreaptă, .strălucitoare. Eu 
mă almt groaznic, am ochii tul
buri, de cline turbat., merg a- 
plecat și fac eforturi să-mi în
ghit saliva,

Fata are nevoie de mine ți 
nu-și economisește farmecele. Mă 
la de cot și-ml ciripește întruna 
— Dumnezeu știe cc I Brațul de 
care sint ținut Începe să amor
țească, apoi să sc umfle ți să mă 
doară îngrozitor, dar nu schițez 
nici un gest dc eliberare.

Fac eforturi să aud cc-mî spu
ne, dar pe mine mă obsedează 
purul m<u slinos, de bețivan, mă 
doare barba mea de trei zile, mă 
rușinează hainele mele din care 
se ridică un miros amar, de tu
tun. Mă întristează fără margini 
părul e! frumos, curat, ochii d 
limpezi, buzele c! senzuale, par
fumul ei scump. Știu că sint ex
traterestrul lumii el șl asta mă 
mihnește nespus. Toată lumea 
întoarce capul după noi. Mal 
precis după ea.

Eu nici nu cxfsf. Asfa mă re
voltă șl mă face să ridic vocea,

să gesticulez larg. Ea rlde în
truna — habar n-am dc ce — ‘ar 
cind vorbește, spune numai stu
pizenii, dar nici prin cap nu-ml 
trece să o judec. Mă Judeo pe 
mine, îmi inventariez cu voce 
tare viața, icdalurilc, visele — 
frumoase și stupide ca și ca, fi
rește — și-mi vine sa pling de ne
putință.

A doua zi
după Crăciun

Ea arc nevoie de lume, vrea . 
să intrăm într-un restaurant tă 
mîncăm ceva. Eu aș vrea să ne 
ascundem undeva, unde să fim 
doar no! doi. In plus, Ieri ml-am 
băut -tot salariu] șl nu am nici 
un ban în buzunar. Cu moar- 
tca-n suflet, intru în restaurant 
Dc data asta chelnerul vine atît 
de repede! Comandăm — mal 
precis comanda ea. Mic mînca- 
rca îmi rămînc-n gît, ca mal vrea 
O porție. Bem whisky, fumăm 
Marlboro șl cu mă consum mal 
tare ca țigara. Dc cltcva ori, 
simt că voi leșina la masă. Nu
mai Zeii șliu cit de greu mi-a fost 
să rămîn la masă, să nu mă ri
dic și să nu fug în lume! In loc 
de bani, îmi las buletinul de 1- 
dentitate.

Cînd ne ridicăm de la masă, 
toate privirile sint ațintite spre 
noi. Se face o liniște care ma 
apasă mai tare ca o lespede d0 
mormint. Ea e veselă, degajat» 
mă întreabă drăgălaș dacă nu S-^ 
murdărit pe pantalon și mă j»tt- 
ne să-i privesc partea dorsalX 
Eu privesc ți roșesc prostește. «

Afară, aerul proaspăt mă fa
ce să-mi mai revin. Dar nu p<ri- 
tru mult timp. V.eâ să mergcTR 
undeva, la un chef, sau cam ațâ 
ceva. N-am mal rezistat: gîtuij 
<le furie, clocotind de ură, 11 spui 
că nu vreau, că trebuie să Piei 
acasă, că nu mă simt bine. JWă 
privește disprețuitoare ți-mi spu
ne ironic! „Noapte bună!". *

Tao și n-apuc să-ml fac mnli'ă 
planuri pentru că, In dreptul 
nostim, oprește un Mercedes al 5 
și șoferul, parfumat ți galant, fi 
oferă S-o ducă acasă. Ea 
ștrengărește se întoarce spre ffilț 
ne, îmi spune că ne întllnfrts 
mîine, la ora 17 șl dispare fR 
mașină, Iar mașina dispare Ui 
orizont.

Eu plec spre casă și nu știu 
dc ce, dar încep să mă învese
lesc. Acum nu-mi ma) e ruțină 
dc mine, de fața mea, de mirtfț 
sul meu, de sărăcia mea. încep, 
să cînt și devin atît dc fericit, 
îneît simt nevoia să Intru în pri
ma circiumă carc-ml iese în cală, 
Acolo, după trei păhărele, m-ațl 
fi putut vedea cum mai dădeart 
cu pumnul în masă șl cum mal 
declaram onoratei asistențe că 
sint fericit. Și ața eram!
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IANUARIE

L 4 11 18 25
M 5 12 19 26
M 6 13 20 27
J 7 14 21 28
V 1 8 15 22 29
S 2 9 16 23 30
D 3 10 17 24 31

eebru.ARIE

b 1 8 15 22
M 2 9 16 23
M 3 10 17 24
J 4 11 18 25
V 5 12 19 26
s 6 13 20 27
D 7 14 21 28

martie:
L 1 8 15 22 29
M 2 9 16 23 20
M 3 10 17 24 31
J 4 11 J8 25
V 5 12 19 2G
s 6 13 20 27
D 7 14 21 28

APRILIE

L 5 12 19 26
M 0 13 20 27
M 7 11 21 28
J 1 8 15 22 29
V 2 9 16 23 30
S 3 10 17 24
D 4 11 18 25

MAI

L 3 10 17 21
M 4 11 18 25
M 5 12 19 26
J 6 13 20 27
V 7 14 21 28
S 1 8 15 22 29
D 2 9 16 23 30

IUNIE

* 7 14 21 28
M 1 8 15 22 29
M 2 9 16 23 30
J 3 10 17 24
V 4 11 18 25
s 5 12 19 26
D 6 13 20 27

RINDUII I I
ZILE DE POST

— Toate zilele de miercuri și 
vinci; de peste un, afara de cele 
in-.emnalc cu harți.

— Ajunul Bobotezei (5 ianuarie)
— Tăierea Capului Si. luau Bote

zătorul (29 august).
— înălțarea Sfjntej Cru<-j (14 sep

tembrie).

POSTURI MAI LUNGI
— Posluj Sfintelor Pașii (1 martie 

— 17 aprilie).
— Postul Sf. Ap. Petru și P.iveJ 

(14—28 iunie)
— Postul Adormirii Maicii Dom

nului (1—14 august)
— Postul Nașterii Domnului — a) 

Crăciunului (15 noiembrie — 24 de
cembrie)

BISERICEȘTI
Ml SE I AC NUNȚI

— In toate zilele de miercuri și 
vineri de peste an.

— In 2'J august și 14 septembrie.
— In ajunul praznicelor împără

tești.
— l-n postul Sfintejor Paști (1 

martie — 17 aprilie).
— In saptuniina luminată (18—25 

apri lie),
— In duminica Rusaliilor (6 iunie).
— In postul Sf. Ap. Petru și Pa

și I (14—28 Iunie),
— In postul Adormirii Maicii 

Domnului (1—1 4 august).
— In postuj Nașterii Domnului 

— a) Crăciunului (15 noiembrie — 
24 decembrie).

— De Ja Nașteri-a Domnului pinii 
la Botezul Domnului (Bobotcazp).

Cinstirea martirilor Revoluției se 
tnce In zilele de pomenirea eroilor 
neamului șl îndeosebi fntre 16—22 
decern brie. 2
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AUGUST 9

L 2 9 16 23 30
M 3 10 17 24 31
M 4 11 18 25
J 5 12 19 26
V 6 13 20 27
s 7 14 21 28
D 1 8 15 22 29

SEPTEMBRIE

L 6 13 20 27
M 7 14 21 28 •
M 1 8 15 22 29 1

B

J 2 9 16 23 30 B
■B

V 3 10 17 24 MM■
s 4 11 18 25

■ ■ B ■
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■H 
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M 2 9 16 23 ■<0 l
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M 7 14 21 28 8
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X
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D 5 12 19 26
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4 ZORI NOI POMUL DE CRĂCIUN

Porcucideri de sezon, sau 
genocidul porcilor

De Crăciun vin și 
turcoaicele acasă..

Ieșeam din bloc cu intenția de a mă de
plasa spre stația, de autobuz. Atenția îmi 
fu atrasă, brusc, de un guițat puternic, 
provenind de pe trotuarul din fața unei 
scări vecine. Căzuse prima zăpada mai 
consistentă din an. începuse deja ora por- 
cuciderilor de sezon. Așadar, patru inși de 
talie peste cea mijlocie încercau să-l con
vingă pe porcu’ să se-ntoarne cu „adida- 
șii“ în sus. Dumnealui, nefiind de acord, 
b nuind cu mintea sa de „măi animalule11 
c i se (va) coace ceva — respectiv șori- 
ciul — se împotrivea cu vitejie scoțînd pe 
botic 
cl a
dor.
Io. ul
di
■■ smucește, ajungînd în mijlocul străzii. 
T"
I r 
d< .

’ț
r
s it, acesta începu să-și strige în ajutor» 
ca lin gură de șarpe, tatăl. O făcu, săra

țipetele caracteristice. Un copilaș de 
intii — cu indulgență, avînd în ve- 

inălțimea sa — tocmai se apropia de 
supliciului, pe o alee. Brusc, „porcul

ului1* (nr. — expresia nu ne aparține)

i după el, prinși de o ureche și de pro- 
i coadă doar doi dintre călăi, ceilalți 
fiind pierduți în bloc-starturi. Direc- 
ie deplasare — spre locul de unde vc- 

uștiul. Dînd dovadă de prezență de

înșfăcat. U- 
procedeu de 
fiindcă ipo- 
în plus „pe

cuțul, cu atîta tragere de inimă îneît por- 
covanul (era o matahală de vreo 150 kg, 
un exemplar reușit al rasei Marele Alb) 
Se opri instantaneu, ciulindu-și urechea 
liberă. Gest fatal pentru el întrucît în se
cunda următoare fu din nou 
nul din agresori încearcă un 
judo, ceva pe la glezhă, dar 
chimcnul avea două picioare
spate11, manevra nu reuși. Au urmat alte 
guițături, alte strigăte după tăticu. Pe a- 
ccst fond audio-vizual m-am îndepărtat, 
nevrînd să întîrzii la serviciu. In autobuz, 
pe tot parcursul drumului, m-am tot gîn- 
dit care o fi fost deznodămîntul scenei la 
care asistasem. Conform legilor lui Mur- 
phy, trei variante se desprind ca fiind cele 
mai posibile. Le redau. 1. Tatăl copilului a 
ucis porcul cu o lovitură de karate, sal- 
vîndu-și astfel fiul. 2. Au fost chemați 
oamenii de la Minolta, în speranța că 
poate au ei vreo idee dcspre cum se poate 
„rezolva11 porcu’. 3. Făcîndu-i-se milă de 
bieții oameni, porcul s-a sinucis, aruneîn- 
du-se sub roțile unei Rabe, care 
trecea pe acolo.

tocmai

Auzisem de mai multă vreme, 
că de un timp, prin Valea Jiu
lui, bintuie vreo patru turcoaice. 
Nu mi s-a părut nimic deosebit. 
Cu atîta libertate de mișcare 
nici nu-i de mirare să ajungă și 
pe la noi turcoaice. Ce, 
româncele să meargă la 
Să mai vină și ale lor la 
români. Intr-un fel chiar 
bucurat, auzind atîtea 

turcoaicele Văii Jiului. Chiar îmi 
spuneam în gînd: iată domnule 
că am și intrat în Europa. Chiar 
dacă nu toată România, măcar 
noi cei din Valea Jiului. Să avem 
și noi turcoaicele noastre!

Așa că. nu m-am lăsat pînă nu 
le-am văzut și eu. Nu, nu vă 
speriați! N-am reușit să le văd 
pe toate. Am văzut doar două. 
Mi le-a arătat un amic, mai um
blat prin lume.

Drept să spun am rămas o 
clipă blocat. îmbrăcate în cîte 
^>n gen de trening tip bufant, 
cu pantaloni tip șalvari, de cu
loare verde mărturisesc că, chiar 
la prima vederei îmbrăcămintea 
lor nu arăta nimic deosebit. In 
rest, „femei” ca lumea, ce mai... 
Săreau în ochi pe stradă de la 
o poștă. Nu numai că erau în_ 
tr-adevăr frumoase. Dar îți in
spirau o așa atmosferă, 
dacă, întîmplător, n-aș fi călcat

numai 
turci? 

noi, la 
m.am 
despre

îneît

nu o sa găsim pilule anticoncepționale
VJMOU

un 
în-

era

Un turist se plinge altuia:
— Am găsit în patul meu 

purice mort ți n-am putut 
chide ochii toată noaptea.

— De ce? Doar zici că 
mort

— Da dar la înmormintarea 
lui au venit o mulțime de rude.

*
— Parcă spuneai cîndva că nu 

știi cum ai putea trăi fără mine...
— Pe atunci nu bănuiam, a- 

cuma știu: mult mai ieftin.
*

Un prieten, unui obez, care mil- 
nîncă multe sarmale:

HOROSCOPUL CRĂCIUNULUI
Publicăm astăzi, în premieră, corespon

dența semnelor lunare „clasice*1 
ale zodia* ului chinezesc. Pentru

cu cc Ie 
amănun-

te, adresați-vă in scris redacției. Si cția 
„Enigme, magie, zodiace11 v.i urează no
roc și sărbători fericite!

— De ce nu respecți prescrip
țiile de slăbire recomandate?

— Cum adică, să flămînzesc 
ani Ia rînd ca să trăiesc cîteva 
zile mai mult?

*
— De.abia te ții pe picioare... 

Faci rău că bei atît de mult!
— Nuuul Fac rău că vreau să 

umblu...
*

— I.a revedere scumpă doam
nă. Nu vă mai osteniți să mă 
conduceți pînă la ușă.

— O! Dar nu este nici o oste
neală, e o adevărată plăcere!

★

— Ce înseamnă asta? Pretinzi 
că ești orb și citești revista? 

citesc... Mă uit doar— Nu
poze...

la
♦

noapte minunată!— Ce
— Așa este, dar ce păcat 

sîntem căsătoriți!
*

— Țe rog George, lasă-te 
băut, de dragul meu!

— Dar, dragă, eu nu beau 
dragul tăul

că

de

de

I

în groapa, din stradă de lingă 
restaurantul Central (știți au să
pat acum o lună la o conductă), 
aș fi putut crede chiar că mă 
aflu la Istănbul. De-aco)o auzi
sem că au venit turcoaicele. Dar 
aș, eram tot la Petroșani și parcă 
tot nu-mi venea să cred ochilor, 
că în sfîrșit au ajuns și turcoai
cele la noi. Dar ele treceau în 
carne și oase pe lingă mine și 
amicul meu și am rămas și mai 
mut cînd turcoaicele i-au arun
cat în colțul gurii „un servus’* 
pur ardelenesc șoptit printre 

buzele ce adăposteau cine știe 
ce cantități de ruj, de o culoare 
absolut stridentă în raport cu 
cea a părului. întrebarea a venit 
sec de la sine: „Păi bine, mă 
tu de unde te cunoști cu ele?” „A, 
păi nu știi?”. Turcoaicele noas
tre nu_s din Turcia. Sînt de-ale 
noastre. Dar fac săptămînal Tur
cia. Și de-aici denumirea. Doar 
n-ai crezut că_s turcoaice?...

Ce să mai zic? Și eu, naivul, 
care credeam c-am văzut aici 

la Petroșani turcoaice adevărate... 
Doamne! Doamne! Ce-ați avea 
mă fraților cu fetele noastre? 
Că pînă vin turcoaicele în Valea 
Jiului, măcar acum, de Crăciun 
să ne bucurăm de-aie noastre.
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SĂGETĂTOR — ȘOBOLAN 
O criza de gelozie va poate 

"rica ziua.
CAPRICORN _ BOU 

Ordinea și curățenia din casă 
va wtbjugă total.

V AR' ATOR — TIGRU 
Capacitatea dv. de a domina 

„masele1" se manifestă plenar.
PEȘTI — IEPURE

Cu puțină viclenie, puteți obți
ne avantaje imense.

BERBEC — DRAGON 
Este posibil un mic scandal, 

in urma exploziei dv. minioase. 
TAI R — ȘARPE

D. intr.o relații m care 
cuvintul de ordine este averea. 

GEMEM — CAL
Ap ’.itul sexual depășește limi

tele decenței.
RAC — OAIE 

Preocupările de natură spiri
tuală va fao să uitați de ciclul 
infernal al banilor.

LEU — MAIMUȚA 
Imaginea dv. despre sine su

feră o alterare vizibilă.
FECIOARA — COCOȘUL 

Aveți sarcină clară de a pune 
la pi.nct un aranjament delicat, 

BALANȚA — CUNELE 
Dacă nu vă deschideți spre 

un dialog sincer nu veți găsi în
țelegere.

StORPION — MISTREȚ * ..
Reuniune „de familie"... extln. VJ

Prima zi • •
SĂGETĂTOR — ȘOBOLAN j* 

înclinația dv. spre treburi gos- !S 
podârești este din plin valorifi- !! 
cală. ;;

CAPRICORN _ BOU
Posibile dispute mărunte, solu- ț; 

ționate prin forță. ;
VĂRSĂTOR — TIGRU

Atitudine șovăielnică și cile. !î 
va holăriri pripite... ;•

PEȘTI — 1EPI RE
Ziua norocului — la a doua !! 

Încercare... R
BERBEC — DRAGON

Putere și vitalitate puse in !• 
slujba propriei satisfacții. -

TAUR — ȘARPE
Tentația jocurilor de noroc e '• 

irezistibilă și vă poate ruina '• 
brusc.

GI MENI — CAL
Sinteți „centrul lumii" dv. de lț 

fiecare zi. ;;
RAC — OAIE

Veți evita, cu greu, capcana !! 
unei grele promisiuni. țț

LEU — MAIMUȚA
Lipsa de respect pentru cel- !* 

lalți vă izolează.
FECIOARA — COCOSUL

Vorbăria fură rost vă tnanln- <• 
că timpul și., mijloacele. :

BALANȚA — CUNELE
Exercitați o atracție sexuală ;• 

deosebită asupra antura)ului, 
SCORPION — MISTREȚ 

Sinceritatcn dv. vă face agrea- II 
bil(ă) șl doril(â).

\ doua zi
SĂGETĂTOR — ȘOBOLAN

Astăzi puteți recupera restan
țele la capitolul „lecturi supli
mentare”.

CAPRICORN — BOU
Emoția gratuită a unei intîl- 

niri „epocale” va poate afecta 
sănătatea.

VĂRSĂTOR — TIGRU
Sinteți „folosit(â)", în scopuri 

străine ‘de interesele dv.
PEȘTI — IEPURE

Manierele dv. impecabile sus
cită interesul sexului opus.

BERBEC — DRAGON
Diferență colosala de la vorbă 

la faptă.
TAUR — ȘARPE

Cultivați misterul și veți afla 
adevărul I

GEMENI — CAL
Suferiți datorită faptului că vi 

se da un „plan" de lucru.
RAC — OAIE

Scopul nu scuză metodele dv. 
„hoțești"...

LEU — MAIMUȚA
Inteligența dv. devine idol, la 

care se inchină „stupid people", 
FECIOARA — COCOȘUL

Nu sinteți scutit(ă) de munci 
dc rutină nici măcar In zi dc 
sărbătoare...

BALANȚA — CIINELE 
încercați să vă ascundeți ci

nismul sub masca indiferenței.
SCORPION — MISTREȚ

Recapitularea „gafelor" șl 
schimbarea tacticii de luptă.

O o
o c

VĂ UREAZĂ: (
COLINDĂTORII; Vali Cocotă, Gheoighe ChirvasS,

I Paul Niculcscu, Ștefan Cimpoi, Horațiu Alexandrescu. I

IT. Vințan, D. Ncamțu, Milica, Ileana, Ungureanu. Preda i 
cbioșcărife, popor... I

. MOȘ CRĂCIUN: Mircea Bujorescti. |


