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OALA CU SARMALE

Scurtă disertație 
despre Oală ”

Și de Revelion 
0 femeie aude zgomote

Pilda lui Ulise, cel care își astupa urechile cu ceară pentru 
a nu auzi clntecul divin șl perdant al sirenelor, es'e urmată as
tăzi, chiar dacă se folosesc dopuri din vată. Dar nu-i folosesc la 
nlmio doamnei Doina Muntcanu, din Paroșenl, că șl așa aude, 
21 șl noapte, un zgomot insuportabil care vine de undeva dinspre 
fostele sere din Lupeni. Cumnatul t-a spus că pare a fi un venti
lator. Doamna a Intrat la idei: poate o fi vreo defecțiune, cumva, 
pe undeva, iar dumneaei, deși a avut, intr-un trecut nu Indepăr-, 
tat, o stare depresivă, iți face datoria de bun cetățean, cu răs
pundere civică, semnallnd minei Lupcnl aocst fapt. Ne mărturi
sea, in redacție, unde a venit să ne spună necazul, că șl părinții 
dumneaei, care stnt cam surzi, cum s-a exprimat, au început să 
a dâ șl el acele zgomote misterioase care nu mai Încetează. Dacă 
le mal aud sau nu ți alți locuitori, asta chiar că nu mal știm.

Pînă una, alta, dumneaei folosește acele dopuri Tn urechi. 
Sare n-o ajută pînă nu încetează obsesivele zgomote. Deloc ase. 
mănătoare cu muzica de care se ferea Ulise, cel care a pus să fie 
legat și de catargul corăbiei.
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săptăniînal

dc uz ca.-nic care înainte se fo
losea la pregătitul ciorbelor și a supelor. Odată cu noile 
indexări de prețuri ca este folosita mai mult ca obiect de
corativ. OALA este, de regulă, inofensivă, în afara de îm
prejurarea în care îți bagi nasul în ca. In acest ultim caz 
trebuie musai să fie vorba despre oala altuia. De unde și 
proverbul: „Nu-ți băga nasul în oala altuia'1, mai ah s da
că e oală de... noapte. Și în domeniul acestora se întîlnesc 
parvenite. Cum ar fi „OALA MINUNE11, cunoscută și sub 
denumirea dc „kuktă“. înainte, cinci se găsea făcea tot 
felul de minuni din bietele ,,tacîmuri“. Acum nu mai fac 
că nu se mai găsesc. (Kuktele, nu takîmurile). OALELE 
au avantajul că nu se pot încurca, cum se încurcă de re
gulă borcanele. (Exemplu : ,.Vecinul iar a-ncurcat borca
nele. L-a prins nevasta cu blonda din colț, și-acum dă din 
colț în colț!11) OALA poate fi din lut, de cositor și de... 
geaba, dacă tot n-ai ce să bagi în ea. Oala este și un ins
trument inspirator pentru inovatori. Astfel ea a contribuit 
la inventarea locomotivelor cu aburi. Aburii au mai rămas. 
Locomotivele s-au travestit în Dizclt, care ne duc încotro 
vedem cu ochii. E recomandabil să nu vedem prea depar
te deoarece „Glasul roților de tren11 c o melodie prea 
scumpă. Revenind la oile noastre... (scuzați), la oalele noas
tre, reținem indicația de ,,a nu călca în străchini11 (Un 
fel de rude apropiate ale oalelor). Echivalentul a „nu da 
în gropi1'. Lucru foarte greu de îndeplinit deoarece, se 
pare, că avem la ora actuală mai multe gropi decît stră
chini. Explicația ar fi aceia că străchinile se aduc din 
import în timp ce gropile sînt autohtone. Mă opresc aici 
pînă nu e prea tîrziu. N-aș vrea să plătesc cu „oalele 
sparte11.

OALA este un obiect

Efectele revoluției asupra faunei din țara noastră

De citit ia SIESTĂ după 10 sarmale

Pentru femei
De ce doar pentru femei? Anii care s-au scurs de cind zia

rul nostru publică horoscopul local, fără pretenții de „universal 
valabil* ne-au întărit convingerea că femeile, indiferent de valu
ri!' și furtunile care le încearcă, au capacitatea de a se re refu
gia in speranță, in vis, poate mai mult decil bărbații. In puține
le razuri, cind, din motive obiective, horoscopul a lipsit din ziar, 
telefoanele redacției au fost „asaltate", de voci preponderent fe
minine, care protestau de la celalalt capăt al firului, pe tonul lor 
obișnuit, adică... ridicat Și pe bună dreptate. Horoscopul a devenit 
drogul lor de fiecare zi, alături de cafeaua de dimineață. Fără ho
roscop, nar ști încotro să-și îndrepte pașii. Fără hoioscop, nu 
și-ar trece examenele și n-ar găsi explicații pentru notele proas
te. Fără horoscop, ce farmec ar mal avea intilnirile amanților șl 
cum s-ar mai bucura ele de micile surprize, care apar negreșit, 
pentru că „așa mi-a căzut"?

Le vedem și nu ne mai surprinde că. după ce au cumpărat 
gLarul, își aruncă prima dată privirea pc pagina a IV-a. Toate — 
ele ve, studente, mame, tinere și mal puțin tinere — își reglează 
pa: îl șl ceasul și-și fixează Intilnirile... după horoscop.

Una din cheile succesului in dragoste se află la noi, cei care 
alcătuim, zilnic, cu multă trudă, horoscopul. Multe dintre voi, ar 
vrea să știe „cinc-1 face". Asta contează mai puțin. Totuși, noi, 
aceștia care, zilnic, furăm din stele un crimpei și-1 aducem In 
casele voastre, slntem niște simpli muritori și, ca trăitori Intr-o 
lume a oamenilor, a cărei lege supremă ar trebui să fie Iubirea, 
Știm ce Vă doare și nu vă putem lăsa să treceți in Noul An fără 
binecuvântarea noastră. Așadar, doamnelor și domnișoarelor, n- 
niantelor șl concubinelor, tuturor fetelor șl femeilor, de orice nație 
și condiție socială, care tremurați la gindul că iubitul bate cărări 
străine, noi, vă dorim să fiți iubite și să nu compromiteți ideea 
de Iubire niciodată! Ar fi singura noastră satisfacție...

(Continuare in pag. a 4-a)

Cind Pitagora a descoperit o importantă formulă matematică, 
a poruncit să se sacrifice o cireada dc boi pentru a sărbători 
cum se cuvine evenimentul. De atunci, cînd descoperirea unui a- 
devăr devine iminentă, boii încep să tremure de frică. Și nu nu
mai ei, ci toate animalele care grohăie, chițcăie, miorlăie și care 
fie pe două, patru sau mai multe copite, coabitează în marea o- 
gradâ a Domnului.

„Studiul" de față e o restituire. El analizează efectele revolu
ției din decembrie 1989 asupra faunei negre, autohtone. Această 
laună o intilnim la tot pasul: la cinematograf, ia circiumă, la rlnd 
la hirtie igienică, 
sa aflăm ce e cu 
informațiile puse

pe lingă un container din cartier. A sosit timpul 
ea, dacă ea e pe cale de dispariție sau noi... lată 

dispoziția noastră de specialiști ;la

ce• GAINA. După
toată viața numai ouă roșii, din 
care ieșeau activiști micuți, a 
cotcodăcit speriată că nu a apu
cat sfi fugă în ograda vecină, mi
titică, unde e cocoșelul acela țif- 
nos și bărbos, numit Fidel, fiul 
lui Castro. Astăzi, ea nu mai re
gretă, pentru că a prins-o un alt 
cocoșel, ăsta fără barbă, care nu-1 
mal dă drumul din gheare pînă 
nu-i ouă nomcnclaturișli din ăia, 
din Epoca Oului de Aur.

câți. Unii s-au ascuns in noi func
ții dc conducere, alții s-au tăvălit 
pa micile ecrane sau prin 
larncnt. care cum a putut...

Par-

• ȘOBOLANII. Au ieșit din 
Întuneric cu cenușa pusă-n cap. 
Cei care au avut ceva in spatele 
lor. sau numai dacă au făcut 
coadă toata viața, au fost îm- 
bnîcați în cojoace uzate, de nur
că. primite ca ajutoare din străi- 
năt itc.

• RA’J'A. A mincat atitea mi
zerii la viața ei, incit crede eă 
are dreptul de a se scftlda în a- 
pelc unde avea voie doar glsea 
de Partid.

• PORCII. Au grohăit neliniș
tiți prin sediile lor murdare, 
simținld că la Crăciunul acela e- 
xislă motive duble să fie sacrifi-

• PISICILE NEGRE. S-au im. 
brăcat in combinezoane la fel de 
negre șl s-av urcat pe acoperi
șuri, de unde au executat scrii 
«curte, rapide de mieunaturi u- 
clgăloare. Pentru aceasta, s-au fo
losit guri de toate calibrele, li
nele au pus ghearele pe stațiile 
de amplificare și s-au Jucat cu 
noi de-a șoarecele și pisica.

• CIINII. N-au mai Îndrăznii 
să latre, dc teamă că ar putea 
fi ltiațl drept clini polițiști. Ada. i 
văraților cîini polițiști li s-a pur*! 
tat pe sub nas — pentru prim*1 
dată in cariera lor militară > — 
altceva declt oase da ros.

• MELCII. S-au închis in um 
sole lor. Unii s-au dat peste cap 
în spiralele cochiliei pioprieta» , 
te personală, de teamă că le vo» , 
bate la ușa revoluționarii și Ii 
vor întreba cite bale au făcut In 
ultimii cinei ani, prin ședința de 
partid... Și de ce nu folosesc ba
tista pentru a șterge Urmele, ca 
orice fost prim-secretar ?

• ȘARPELE. A scot, limba lut 
bifurcată pentru a arăta că vor* 
bea întotdeauna cu două înțele
suri, chiar șl atunci cind 11 slăvea 
pe odios. Dacă a mușcat vreoi 
dată pe cineva, a fost numai 
pentru cu cia călcat pe coadă de 
Partid. Dar n-a mușcat niciodată 
un om adevărat, ci numai pe 
dte-o vită încălțată sau pe c!te-un 
berbec slinos ce trecea pe căra* 
rea bătătorită a marxlsm-lenlnls^ z 
mulul. S-a tirlt toată viața ca să 
ajungă și el sus, în pomul mi
nisterului, lh se Încolăcească și 
el pe o ramură economică, să

(Confiiitlarc în paji., a l-a)
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De-ale economiei de piață

R Â Z A I O A R E A WO R N E R
Iată că a sosit și ultima zi a 

anului. Ca de obicei, în astfel de 
ocazii, am primit și oferit cadouri. 
Acum, într-o nouă prezentare — 
liberalizată. Tata i-a oferit un 
cadou mamei, mama — tatei și 
amîndoi, nouă (adică subsemnați- 
lor Gigei și Ancuța). Cea mai 
„cîștigată" a fost mama, care 
s-a văzut fericita posesoare a u_ 
nei râzătoare Worner, acum la 
prețul de numai 8900 lei. I se 
trage de la cartofii pai, mîncarea 
cea mai apreciată a lui tăticu. 
Odată cu înserarea, au început și 
pregătirile pentru Revelion. Lă- 
sînd la o parte pantalonii pătați, 
vesta descusută și lipsa papionu
lui (împrumutat de Ancuța pen
tru toaleta ultimei ei păpuși) a 
lamentărilor după o nouă rochie 
de seară, perorate de mama, to
tul a decurs perfect. Către miezul 
nopții au plecat, lăsîndu-ne sin
guri, bineînțeles. După îndelungi 

negocieri rămase fără rezultat, 
am hotărît, de comun acord cu 
surioara mea, să lăsăm la o par
te jucăriile și să ne ocupăm de 
răzătoarea Worner. Fiindcă ma
ma nu a mai avut timp, am hotă, 
rit să-i facem noi proba. Am în
ceput cu cartofii din lada de pe

CADOURI...

balcon. Au urmat ceapa, morco
vii, gogonelele din borcan. Ajunși 
aici, Ancuța a declarat: „Nu mai 
pot!“ „Sch.mbă placa!" — am 
replicat. Pe la 2,30 terminasem cu 
portocalele, lămîile, ananasul etc. 
Am schimbat din nou placa, tre_ 
cînd la răzălit mingile de ping- 
pong, tenis, fotbal și bila de bi

Domnului Ion Iliescu
Deși ești dintre cei „vechi" 
Ce noroc că ai urechi
Altfel, nea Ioane, jur
Ai rîde jur împrejur.

Oricărui „om de bine"
„La vremuri noi, tot NOI“ — 

zice proverbul 
Iar tu înghiți în sec și-ți numeri 

banii 
Așa-i cînd sus sînt „oamenii de 

bine" 
Văcarii... Stolojenii... și Romanii

...și fără adresă cunoscută
In' noaptea de Revelion
Urarea mi se pare de „bon ton"
De-i vinul bun, tu bea-1 așa 

. cum e ;
De_i prost, degeaba îi mai pui 

sifon.

liard. Pe la 4 dimineața, ne-am 
gîndit că le-am putea face o 
bucurie deosebită părinț.lor, dacă 
am rașcheta parchetul. La 4,45 
terminasem cu tocul ușii de la 
baie, după care am trecut la 
cerceveaua ferestrei din dormi
tor, care nu se închidea perfect. 
Ora 5,00 ne-a prins curățind 
încălțămintea. Orice jucărie, fie 
ea cît de frumoasă, cade în 
desuetudine. La aprecierea mea, 
cum că un cuptor cu microunde 
ar fi fost mai interesant, pisica 
noastră — rasă autohtonă — pe 
nume Tigruța s-a zbîrlit toată, 
începînd cu mustățile și termi- 
nînd cu ultimul fir din coadă.

Ce să-i faci nu toți au aceleași 
gusturi! După Perinița au apă
rut și părinții noștri. Vreți să 
știți ce a urmat? Noroc că va
canța tine pînă în 11 ianuarie. 
Poate, pînă atunci, ne trec urmele 
Revelionului.

Sorcova
Sorcova,
Vesela
Unii zic că nu-i așa 
C-a trecut și nouă’ș doi 
Cam ușor pe lingă noi 
Am avut alegeri mari 
Băncile tot n-au dolari 
Clauza e o himeră 
Fraierii încă mai speră 
Că Bill Clinton va ceda 
Și clauza ne-o va da 
C-așa zice sorcova

Ca un măr 
Ca un păr 
Ca un fir de „trandafir" 
Că e unul, că sînt trei 
Tot se-nțeapa între ei 
Tare ca piatra 
Liberali-s gata 
C-așa e „săgeata" 
Iar în anul care vine 
Să o ducem și mai bine 
Cureaua de ne va ține 
Altfel PSM-ul „vine" 
Și ne cîntă Adrian 
Ce-a cîntat tot an de an 
Pe la uși, pe la ferestre, 
Fiindcă.) zi de sărbătoare

Hai să facem o urare
Pentru mic și pentru mare.
Hai să zicem I.a mulți ani 
Șî în buzunare bani!
Hai să zicem sănătate
Că-i mai burță decit toate!
Vă dorim doar bucurii
Pină-n anul DOUA MII
La mulți ani, vă zicem dar
Noi, „Băieții “ de la ziar.

M o r c o va

I „M-ați mîncat fript!”
(Interviu imaginar cu actualul domn, fost..., Curcanul)

b

I

I

O apariție insolită pentru noap
tea ae Kevelion, aomnul Curcan, 
a binevoit ue acorde, in ex
clusivitate, un scurt interviu.

— Cu ce ginduri, prin t alea 
Jiuiui, domnuie Curcan ?

— in conceaiy ae zinul Nou. 
Ca tot Curcanul, sper sa scap 
aici genociaui pus la cale îm
potriva noasLra ae torțele oculte 
aie gurmanamasoniior, puși pe 
aesuioiiizarea faunei prin aplica
rea „terapiei ae șoc* in procesul 
reiarmei meniurilor, in funcție ae 
preturi și salarii.

— Au v-am maț văzut de 
vreo trei ani...

— Adică n-ați avut cum să ma 
vedeți. Pai nu v-am spus ceva 
de prețuril Valoarea mea a cres
cut comparativ cu scăderea ac
centuata a valorii iratelui meu 
mai mare, din jungla economiei 
de piață, LEUL. Înainte aadeai 
unui ca nune pe vreo 4—5 sute 
de lei. Pentru că aveam pene 
și... ochi albaștri. Acum valorez 
citeva mii. Penele sini, tot alea, 
numai ochii u „închid* la cite-o 
cnestie acolo, pe la vamă. Să 
nu-mi vadă culoarea și să nu 
creada ăla de-alarâ ca sînt var 
cu lebedele din Viena și să mă 
manînce. Cu pene, tu tot. Ace
lași proces de creștere a valoni 
l-a cunoscut și vărul meu de-al 
doilea, porcul, deși el porc a fost, 
porc a rămas. Negru la fața, că-i 
din rasa Hazna. Să nu credeți ca 
sînt rasist sau xenofob, ca teu
tonii, dar-,

— Cred că nu sînt indiscret 
dacă vă întreb cu ce vă mai 
ocupați ?

— Spre deosebire de confrați 
de-ai mei cu penele maâ roșii 
sau mai verzi, cșire s-au străduit 
să ajungă de unde au plecat, 
cotcodăcind de zor că au fost 
dizidenți între animale, (unii, în 
treacăt fie spus, au și reușit sa 
reaj^pgă sus, chiar giște în O- 
grada din Dealul Mitropoliei sau 
pe la firma cu carpital de stat de
geaba pe scaun, „Omnia*) eu am 
ales o altă cale. Profitind de 
grăunțele slrinse la loc sigur

înainte, m-am privatizat. Am a- 
vut grijă să spăl grăunțele cu a- 
jutorul „peștilor". Ăștia oricum 
tac, că-s pești și au destule icre. 
Apoi mi-am deschis firma „La 
curcanul cu co(tro)ceni“. Ceva 
societăți mixte nou create, o 
vorbuliță ici, o vorbuliță sau o 
șoaptă (obișnuința, deh!). Și ast- 
feL.. viața merge. Acum stau si 
aștept plecarea aia cu clauza 
curcanilor favorizați. Intre timp 
am primit și certificatul de erou 
in bătălia curcanilor cu moțul 
roșu sau verde, de-a valma. Aia, 
cînd cu genocidul în rindul cur
canilor cinstiți. Reformatus! O- 
ricum, „m-ați mincat voi fript" 
acum trei ani, dar acum tare vă 
e unora dor de mine. Sic!

— CW ce ginduri în noul an?
— Mi-a zis unul odată „măi, 

animalule!" și m-a bufnit risul! 
Eu nu sint decit o orătanie acolo. 
Modestă creatură. Eee, să mă fi 
numit eu C...urcan I...nternațio- 
nal A...ntisiberian, ce gras aș mai 
fi fost! Pe cind așa sînt o pră
pădită de pleasna din S...trada... 
Sau măcar să mă cheme Moș 
Sad...ea1 Oricum, ceva chestii cu 
„grăunțele* mai știm și noi. Spre 
ciuda lu’ Teo Cheș, amicul meu 
din Oradea. Asta-i.

— Dar n-ați răspuns la în
trebare ț

— Nu recunosc tribunalul. Răs
pund numai in fața... Dar aia 
nu mai e. Adică pare a fi tot aia. 
dar i se spune altfeL Ce parcă e 
singurul caz?

— Totuși ?
— Păi 1993 vreau să ne fie 

mai bun. Să fie mai orătănii 
de-adevăratelea pe masă, și ma. 
puține din cele „vopsite* in tot 
felul de culori după ’89 incoa’.

— Apropos de culori. Aveți și 
vreuna politică ?

— Nu, măi dragă, eu sint apo
litic, nu fac parte din nici un 
partid. Și din cauza asta mă ju
mulesc toți. Cum pot, prin spa
tele meu, prin toate foile... de 
salată verde, sfeclă roșie, varza 
galbenă, praz... Tot n-avem noi 
legea foilor. Eu sint factorul de 
echilibru intre orătănii domesti
ce, ulii și vulturii de aici și de- 
aiară, corbi, ciori, vulpi, șaca... 
cotarle... Cind nu mai mă țin 
penele, vin Mironii... Sînt, ca tot 
curcanul, imparțial. Și dacă vreți 
sa mă vedeți prin Petroșani, mer
geți in piață. Un exempLar-două 
veți zări, oricum. Dar sa aveți 
grăunțe de-astea de 5000 sacul, 
că altfel mîncați răbdări prăjite 
.și picioare!

J — Inutil, mie-mi plac alea mai plinuțe!

LA MULȚI ANI CU SANATATE!
A

După o așteptare ae treizeci 
; de minute, Dumnezeu știe prin 
“ ce miracol, am reușit sa pătrun- 
£. dem și noi inlauntru. In apar-
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e Lcl cj uj'o. L& 1':..
Dacă tot există un orășel al copiilor, de ce n-ar exista 

un orășel al privatizaților? Un orășel în care, după ce 
„se omul din chioșculețul ăla din tablă, să Se poată re- 
rea și el, sărmanul, să bea și el o cafeluță — mă rog, ca 

noitoți...
In orășel se află un brad sărăcăcios, pe care se bălăn- 

găne ,,Economia de piață" Astăzi sub brad se află chiar 
și Nătăflcață, cel care așteapta, pină mai ieri, para mălă- 
iață. Acolo „romul" plutește in aer, dar tot se mai găsesc 
unii care vor să bea numai la „Clubul văcarilor". Cuplul 
din stingă s-a format imediat după ce ea a aflat că el e 
dughenizat, dar nu s-a măritat fără să iubească: iubește 
banii ! Toți cei din orășel sint oameni fericiți, numai pen
tru motivul — simplu și bun — se află acolo. Nimeni nu 
se cere „afară"! La mulți ani!

SZ//////Z////ZM////////ZZZZ/////////Z///////ZS/Z/Z/Z/////Z/ZZ/Z/ZZ///SS/S////S/S/Z/'

„Eu mă
Gigei este elev in clasa a 111-a 

A. Cu parul cirlionțat. Vine re
gulat la școală, are chiar doi 
dinți de lapte in l'ață și o sprin
ceana mai ridicată, datorită ti
cului nervos pe care il are tai- 
că-su. Deh, e copilul lui, fără 
nici un fel de dubiu, chiar dacă 
serviciul i-a fost și ii este de 
natura să alerge toată săptămi- 
na, ba cu trenul, ba cu avionul, 
ba cu mașina mică, de la un ca
păt la altul de țară, acolo unde 
„interesele naționale" ale sportu
lui de inaltă performanța il chea
mă. De dimineața pină seara.

învățătoarea lui este foarte 
mindră de istețimea puștiului, ca
re începe să se desprindă de pă- 
mint, știind tot mai multe des
pre economia de piață, despre 
cursul tutror „apelor", de unde 
izvorăsc și unde se varsă, cind 
Începe echinocțiul și cind se 
termină solstițiul, cind se marca 
gol direct din lovitură liberă in
directă și cind .șeful" pleacă in

fac OVSERVATOR Federal"
Italia pentru o bursă de... stu
dii. De aceea, ieri, la ora de ins
pecție, a avut curajul să înceapă 
lecția chiar cu Gigei, căruia fără 
teamă i-a pus o întrebare, ex
trem de delicată și la care co
pilul, fără să stea pe ginduri, 
deși nu se aștepta la o aseme
nea interpelare, ca aceasta: —

„Gigele, ce te faci tu cind o să 
fii mare"?, a răspuns dintr-un 
singur fluier de arbitru :

— „Eu mă fac ovservator fe
deral, că așa-i și tata".

— „Foarte frumos, foarte fru
mos, interveni Inspectorul șco
lar, surprins de franchețea, acu
ratețea și hotărârea alegerii u- 
nei profesii, de care n-a mal au
zit pină acum, de la nici un pri
chindel. cu toate că și-a tocit ș) 

el dinții întrebînd nu de puține 
ori, atîția elevi, cu care vrînd- 
nevrînd, a venit in contact. ..Și 
de ce te faci tu ovservator fe
deral? dar să știi că se zice ob
servator".

— „Nu cred domnule, că se 
zice observator, răspunse de da
ta asta obraznic elevul, tata așa 

zice, ovservator, și eu 11 respect 
pe tatăl meu, căci și el Iși res
pectă serviciul. Tata lui Pavel, 
vedeți este doctor și el i-a spus 
la tovarășa că se face aviator de 
avioane, că zboară în America și 
dacă vrea nu se mai întoarce. 
El nu-1 iubește pe tatăl lui *i 
nici nu-i place să se facă doc
tor, că doctorii nu călătoresc și 
nici nu dau note la „arbitri".

— „Gigele, zise Învățătoarea. 

>

se pronunță arbitri, noi am în
vățat In clasa a doua lecția cu 
Dănuț, care a dat golul din spa
tele porții și arbitrul acela ne
cinstit care a acordat victoria 
clasei a Vil-a B“.

— „Nu-i adevărat, tata zice 
despre albitri că au albitrat pe 
cinste și au dat și gol cind a 
trebuit... Să știți că le dă și tele
foane acasa, dar cu tonul invers*.

— „Ascultă Gigele, chiar vrei 
să te faci observator federal? mai 
întreabă o dată Învățătoarea?"

— „Da, tovarășa, că noi sîntem 
săraci și numai așa putem să 
clștigăm și bani, pentru că l-am 
auzit eu pe tata, spunând într-o 
seară : Ăștia nu-mi mai dau ni
mic, le e frica că-j prinde cu 
sacoșa plină, cu canistra de ben
zină, cu portbagazul plin de car
ne și alte salamuri. Le cer banii 
și facem și noi din cînd în cind 
piața. Pe cinste* mea" 

aducea aminte ae groapa cu na 
a biblicului DaniiL Nu a fost 
deloc ușor să ne strecurăm In 
acea oduiță, în care se înghe
suiau vreo douăzeci de indivizi 
și individe cu fețele roșii, cu o- 
chii injectați și pârul vilvoi. Top 
puși pe distracție...

Eram atit de mulți, incit nu 
prea reușeam să ne mișcăm, dar- 
mite să mai și dansăm! Atmos
fera era încarcata și simțeam 
cum norii se strîng deasupra 
capetelor noastre. Cind ei au de
venit plumburii a căzut și trâz- 
netul pe capul unui nefericit care 
a inceput să execute niște jal
nice figuri de dans. N-a prea 
reușit: cel mai bine ii reușeau 
figurile de contorsionism.

Fiecare Revelion 
eun dezastru

Pot să spun că totul era mi
nunat, dar Revelionul suferea 
din pricina supravegherii gazdei, 
care cenzura amarnic alcoolul. 
Pe o masă micuță stăteau cite- 
va pahare imune. Din emu in 
cind, mișcindu-se după o legita
te pe care n-am reușit să o aflu 
gazda pătrundea in odaie, ținind 
bine în miini licoarea prețioasa. 
Ceea ce se intimpla apoi îmi 
aducea aminte de aruncarea 
grăunțelor la găini, care se reped 
nebunește, într_o concurența 
disperată, să înghită cit mai 
mult. Așa eram și noi. Ne in- 
ghesuiam cu gitiejurile arse de 
cea mai cumplita sete. în jurul 
celei care, cu multă zgircenie, 
lăsa, în cele din urmă, să cada 
citeva picături în păhărelele pe 
care le intindeam.

Nefericitul care pierdea aceas
tă ocazie rara mai avea de aș
teptat incă vreo oră pină la ur
mătoarea degustare. Nu_i de mi
rare că șlagărul cel mai cintat 
în acea noapte a fost: „Ia mâi 
toarnă un păhărel / Sa ne-nvese- 
lim nițel“.

De fiecare data, gazda ieșea 
evact cum intrase, cu sticla in 
miini și cu surisul pe buze. Noi 
răminearn triști și goi, priveam 
pendula și ne gîndeam cite mi
nute vor mai trebui să treaca 
pină cind gitiejurile noastre us
cate vor fi udate!

Mult prea tirziu. aproape spre 
dimineață, cind sufeream deja 
cumplit și de foame, gazda a 
binevoit să dea musafirilor chiar 
și de mîncare. A fost ceva de 
neuitat, magnific: a intrat în ca
meră cu un lighean mai vechi, 
plin cu felii de piine cu unt — 
altfel nu le pot spune și, înfin- 
gindu-și adine degetele în ele, 
ni le oferea cu multa eleganta

Am plecat de ja acest Reve
lion cu sentimentul ca fiecare an 
care trece, e un pas către de
zastru. Ajuns acasa, m_am așe
zat la masă și, in timp ce min- 
eam și mâ cinsteam cu un păhă
rel de vin roșu, rlgiiam copios 
și-mi juram să nu mai petrec 
Revelionul decit acasa I
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PROGRAMUL TV
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săptăfflîna 27 dec. '92-3 ian. ' 93
LUNI, 28 DECEMBRIE 19,10

14,00
14,10
14,20
15,00 SOS, Natura.
15,30 Confluențe.
16,00 Anul sportiv 1992.
17,00 Actualități.
17,05 Emisiune in limba mtighia- 

ră.
Pio Patria.
Desene animate.
Actualități.
Tezaur folcloric.
Sighișoara — dialoguri me- 
dievaJe (2).
Teatiu TV:
IDOLUL ȘI ION ANAPO
DA.
Actualități.

Actualități. 
Caler.cijrul zilei. 
Video-S telit.

18.35
19,30 
20.00
20.35
10,55

21,20

23.43

MARȚI, 39 DECEMBRIE

7,00 Programul Televiziunii Na. 
ționale din Republica Mol
dova. Telematinal.

10,00 Actualități.
10.10 Calendarul zilei.
10.20 Dimineața copiilor.
11.20 Video-satelit.
12.10 Ora de muzică.
13,00 Oameni de lingă noi.
13.30 Muzica pentru părinți. 
14.00 Actualități.
14,15 Muzica pentru toți.
15,00 Conviețuin — magazin.
16,00 Actualități.
16,05 Repere transilvane.
16.35 Datini șl obiceiuri populare* 
17,00 Anul sportiv 1992.
18.00 Salut, prieteni.
19.00 Studioul „E**.
19.30 Desene animate.
20.00
20.35
20,45

22,20 
«2.50 
23,OS

Actualități.
Sport.
Teleclnema teca.
ASTA-I TITLUI (SUA, 
Cultura In lume. 
Actualități.
Șlagărele anului 1992 (II).

1932).

MIERCURI, 30 DECEMBRIE

7.00 Programul Televiziunii Na. 
ționale din Reoublica Mol
dova. Telematinal.

10,00 Actualități.
10.10 Calendarul zilei.
10,20 Dimineața copiilor.
12.10 Ora de muzici.
13,00 Mondo-femina.
13.30 Actualități.
14,00 Civilizația montană.
14.30 Pagini simfonice, 
15.00 Tradiții.
15.30 AnuJ sportiv 1932.
16.30 Arte vizuale.
16.55 Actualități.
17,00 15, 16, 17, 18.
17.30 Televiziunea vă ascultă. 
18,00 Dosarele istoriei.
18.30 Ninsă cetină da brad. 
19,00 Studioul „E*.
19.30 Desene animate. 
•0,60 Actualități.
«0.35 Sport.
«0,45 Film artistic.

DIN VOIA DOMNULUI. 
Episodul Ș.
Bal la Opera Română din 
Guj-Napoca, 
Actualități.«3,45

21,45

JOI, 31 DECEMBRIE

10,00 Tradiții.
10.30 Dimineața copiilor.
11.30 Desene animate.
18,00 Film serial. 

BONANZA.
18/0 Mnne anuj se-nnoiește.

20,00
20,30
21,00

21,10
21,30

10,00
11,00
12,00
12,30

13,00
13,15

1 La închiderea chefurilor și a ediției:II
I

Am fost in oglinda timpu- ș
lui... 36 de ani de
ziune.
Desene animale.
Actualități.
Urar>.a de Anul Nou
șcd.ntclui României, 
nul Ion lliescu.
Plugușorul.
Revelion

televi-

a l’re. Ș
dorn-1 b

1993.

VINERI, 1 IANUARIE

mini-top.Tip-ton,
Viata spirituală.
Tradiții de Anul Nou.
FUm artistic țn serial pen
tru copii: POVESTEA DRA
GOSTEI (1).

Desene animate.
Concertul de Anul Nou al
Filarmonicii din Viena.
Dacă doriți să revedeți. 
Film serial: BONANZA.

14.30
16.40
17.40 Anul sportiv 1992.
18.40 Ocolul pămintului în 80 de 

zile (2),
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20,35 Sport.
20,45 Post-scriplum la Revelion.
22.15 Fim serial: DESTINUL FA

MILIEI HOWARD 
Episodul 53.

23.15 Actualități.
23.30 La mulțl ani cu sănătatel 
0,30 Dacă doriți să revedeți.

SIMBATA. 2 IANUARIE

10,00 Ba da, ba nuț
11,00 Clipă și eternitate.
12.20 La steaua... muzicii. Concer-, 

tul de Anul Nou al Orches-' 
trei Naționale Radio.

13.20 Dacă doriți să revedeți. 
14,00 Actualități.
44.10 Desene animate,
14.35 Dacă doriți să revedeți.
16.30 Anul sportiv 1992.
17.30 Pe aripile muzicii... U înce

put de an,
18.30 Magazin cinematografic.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20.35

I

22,15
22,35

Film artistic: CHINEZUL. 
PACHIDERMUL.
Episodul 4.
Săpt«nîna sportivă. 
Patricia Kaas — scene 
viață.

23,35 Actualități.
23,50 Ddcă doriți să revedeți.

DUMINICA, 3 IANUARIE

de

Ciorba de potroace
„Băi, acritură!" — urlară pe 

mai multe voci, potroacele. De 
unde am tras concluzia că se 
pregătește ceva împotriva mea, 
Și-am stat pe gînduri. Să fie a 
șasea mincriadă? Să fie grevă? 
Să fie marș? IJînă la urmă, m-am 
dumirit. Avînd în vedere că lip
seau strigătele de „jos..." și că 
zoama din fața mea aburindă 
fiind „emana** un iz care se a- 
sociază foarte bine cu senzația 
de mahmureală, mi-am dat sea
ma că aveam de a face cu o 
chestie post-decembristă. Eram 
deja în ianuarie și ianuarie vine 
după decembrie, așa că am înce
put să strig „Ne-au furat ciorbă 
de potroace", Ne-au „confiscat 
ciorba dc potroace". „Jos neo- 
ciorbariil** „Jos cripto-ciorbariil*1 
„Nu vrem ciorbă cu față umanăl" 

„Ge-al dragă, trezește-te!" Aud 
de departe vorbele astea șl 

mă simt puternic zgîlțîit. 7,3 pe 
scara Richter. Era nevastâ-mea. 
Uf, ce bine! A fost un vis! Și

asta numai din cauza lunii. In
tra galbenă, pe fereastră. In jur, 
liniște. Nevastă-meal „Va să zi
că vorbești în somnl E clari Ai 
pe cinevaI Să-mi spui Imediat 
cine e Ciorbaru? Și ce, nu-ți 
place ciorba mea?" „Ba da, dra
gă", dau să zic. „Să taci, că 
vă știu eu pe voi’, bărbații. Numai 
la... mă ’ntaie vă este gîndul..." 
Și dăi, . i dăi... Mă uit la ceas. 
A trecut ti noaptea de revelion. 
Tii, ce bine am petrecut la 
bana „plățumloara". Ieftin. 
mosferu eu dă, ținută lejeră... 
cu preț .i ie astea, unde să 
mal duc; e revelion? Că
leafa pe două luni într-o noap
te. B 1 ia larie. Va să zică în
că un an. E și Sfîntu’ Vasile...
Am vreo ticl prieteni pe care îi 
cheamă Vasile. Să mă duc desea
ră pe Ia ei? Ar fi curată obrăz
nicie. Mal bine le dau un tele
fon. Stai, că nu pot. Telefoanele 
nu le mc-rg din anul trecut. Gă

ca- 
at- 

Păl 
te 

dai

s-au modernizat. Renunț. Vreau 
să beau.apă. Nu curge. Păi cind 
a curs la etajul IV, la mine? Și 
să mă duc la vecini, azi, cu mîna 
goală, nu se face. Poate mai tir- 
ziu,

1993. Nu știu cum, dar seamă
nă cu *92 atit de bine... Pînă să 
mă dumireso mai trece ceva timp. 
iLa urmă am înțeles: totul nu_i 
decît o ciorbă de potroace aer-, 
dar fără sare. G-așa ne-am în
vățat noi, de prin ’38 încoa’, sub 
trei dictaturi conduse de „bucă
tari șefi**, și după aia. Să min- 
căm cu polonicul ciorbă de 
troace și să strigăm că mîncan< 
friptură asortată cu garnitura i 
cozonac. După cate să batem din 
palme, deși ne vine uneori sa 
dăm palme sau să ne luăm la 
palme. Asta-i ciorbăria ■ noastră 
originală, fundamentată pe o 
mustărie de piață. Mai rău e ca 
în ciorba asta potroacele sîntem 
noi iar cu polonicul vor să ne 
înghită alții.

10,00 Ping-pong.
10,25 Film artistic in serial pentru 

copii; POVESTEA DRAț 
GOSTEI. (II)

11.30 Lumină din lumină.
12.30 Intilnire pe micul ecran. J 

Tezaur folcloric in vizita la 
Viața satului.

14.30 Actualități.
14,40
15,00
17.20
18.20 60

4

de

Atlas. 
Video-magazin. 
Anul «sportiv 1992. 
Ocoul pămintului in 
zile (3).
Film serial: DAIXAS. 
Episodul 193. 
Actualități. 
Film artistic. 
PODUL WATERIX3O (SUA. 
1940).

22,40 Duminica sportivă.
23,00 Teatru de buzunar: „LI

BERTATE CONJUGALA".
23,45 Actualități.

19,10

. 20,00
20,35

Cu ’nea Mărin și ceva 
reclame televizate

Bă, și cică se duce și anul ăsta, una mie nouă sute nouăzeci 
și două, de crescu iar... coada la ouă. Auzi, fă Veto, cică e Reve
lion, cu eR de la „Evenimente". Ce ziseși, Veto, al de gînd să 
faci de ăst eveniment o „masă-COMALII LENT” (SRL) șl o oală 
de sarmale... Gum, o oală de sarmale? Asta da „eveniment". Auzi 
fă, dar cu penzia cum stai? Dezastru? Al nevoie de... Norvea 
Ultraalb, iar io de tipa care zice la TV că „a fost creată să 
m-ajute".

Auzi fă, da și mie o mahoarcă d-aia nsUil“ că, zice-se că-i ma
gică șl cind te uiți la lliescu, vezi pe „împușcatu". Ptiu, vedel-aș 
să nu-1 mai văd, că îmi vine să mă-mbăt. Ia dă damigeana ceea 
de zalbăr. Noroci Alt, bună-il... Fă Veto, ce-o avea „Diamantul" 
nostru de-1 văd pe pletosul ăla cu... barba de la Bîrca, color ? 
Ce zisășl, că e „mirajul culorilor". Gum dracu bă, că doar n-am 
băut pișoarcă „Goldstar" de la BB,

Șl zici că-s gata sarmalele? Pă nu vă spusei io — da, nu vă 
spusei, da vă spui acu unde mal văzură ți sarmale fără carne (că 
de, e scumpă), fără orez (că nu găsirăm) și fără varză (că încă 
nu se acri)? Auzi, fă Veto, tu faci totul posibil. Ge mai, Voskow- 
Mulinex în persoană. Bă, orice-ar zice ăia cu reclamele lor tele
vizate, io vă zio una și bună: De vreți să vedeți calitatea olte
nească originală, consumați sarmale a ia Veta și zaibăr a la nea 
Mărin.

Bă, ne luarăm cu vorba șl trecu șl ’92, veni șl ’93. Ce-o fi o 
fi, ce-ar fi de ne-am veseli, ia reclame — am mai privi, damigene 
am goli.

Hal noroc șl la mulți (b)anl I
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(Urmare din pag. 1)

horoscop:
PENTRU 1 t M E I

CAPRICORN — BOU RAC — OAIE

De citit la
SIESTA • • •

(Urmare din pag. 1)

muște și el din fructul privi 
giaților.
• GIOARA. Oricum, n-a ba 

prea multă apă la viața ei, <Li. 
atunci a descoperit cu adevărat 
ce e cu „romul1*. S-a vopsit in 
culori tde partid, ți-a smuls pe
nele, semnînd adeziuni pentru 
realegerea președintelui pe ace
eași cracă.

1 • CUCUVEAUA. N-a benefi
ciat nici de spor de noapte, nici 
de indexări, nici de al 13-lea sa
lariu, dar e foarte mulțumită * ” 
'noile alegeri prezidențiale, < 
cel puțin, și-a păstrat locul de 
muncă la Cotrocenl... Deasupra 
ogrăzii acesteia se lățește — nu 
un nor, așa cum ați fl tentați să 
credeți — d un zîmbet tran
chilizant, spre liniștea teroriștilor 
Purtătorul Iul dorește o ogradă 
originală, fără „țărăniști*, fără 
cocoșelul liberal sau, dacă nu sc 
poate fără el, atunci barem să 
Ce toți In consens. Ne îndeamnă 
mereu să privim In jur, p ’f 
gardul de hotar, tri ograda 
nllor șl »& ne convingem că și 
of au exact aceleași probleme ca 
și noi.

Cind El va zlmbi larg, mat 
larg, mult mai larg, In sfîrșit 
vom vedea că, deși are un zîm
bet, frumos, dinții ii sînt de fier 
Șl asta ne sperie...

Prezența dv. e remarcată și 
fără „zgomote** inutile. Urmați 
glasul inimii!

VĂRSĂTOR — TIGRU
Să nu vă mire faptul că strălu

cirea dv. stirnește furtuni! A- 
tracția pe care o exercitați poa
te Infierbtnta spiritele...

PEȘTI — IEPURE
Astăzi veți străluci, in spec> il, 

prin vestimentație. Nu risipiți 
vorbe in vinii

BERBEC — DRAGON

Farmecul dv. personal polari
zează atenția bărbaților ți pro
voacă scene de gelozie.

TAUR — ȘARPE
Stimulată de impresia falsă că 

sinteți neglijata, nu veți refuza 
o aventură în care dv, veți rîdo 
la urmă...

GEMENI — CAL
Tentația de a conduce ostili

tățile vă expune inutil.
Alegeți și retragețl-vă devre

me...

Strălucirea parteneruluiStrălucirea partenerului dv. e 
estompată do o apariție meteorică. 
Nu vă ambalați!

LEU — MAIMUȚA

Flirtul, aparent nevinovat, vă 
poate strica seara, pornită sub 
auspicii favorabile.

FECIOARA — COCOȘUL

Cel așteptat nu vine... Totuși, 
so găsește un „surogat" binevoi
tor,..

BALANȚA — ClINE

Aveți grijă cum imparțiți săru
tările! Indicat ar fi să nu se ob
serve diferențele in intensitatea 
trăirii.

SCORPION — MISTREȚ

Firea dv. colțoasă, coroborată 
cu paharul plin vă poate frustra 
de răsplata din

SĂGETĂTOR
finalul cursei...
— ȘOBOI.AN

„aprinde" în ju- 
dv. zgomotoase,

Deși cheful se
rul exuberanței
s-ar părea că un loc lingă ini
mă e gol...
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