
Cu cartile pe fata
"Transmit intregului colectiv de redactie felicitari si multumiri pentru tot ceea ce scrie, impreuna cu toata
admiratia pentru talentul, profesionalismul care va arata iubitori ai limbii romane. Pentru ca indragesc
foarte mult satira si umorul, tin sa ii felicit in mod special pe domnii N. I. Dobra, Dragos Bako si Dumitru
Chiselita, care abordeaza cu talent acest stil (...)" Semneaza Antoaneta Hariga (Sibiu, Calea Dumbravii
nr. 137A), adaugand ca "familia mea este abonata la acest ziar din 1960" (O corectura se cuvine: Tribuna
Sibiului apare din aprilie 1968, inainte fiind gazeta raionala Flacara Sibiului) Multumim pentru aprecieri.
* Fiindca veni vorba, sa va spun una de la magzinul Floas, de-i zice acum Billa: coada la casierie, ca de
obicei. O doamna la vreo 55 - 60 de ani, blonda ca un pui abia iesit din ou, rujata pana la lobii urechilor,
s-a impotmolit la plata, negasindu-si portofelul in geanta cu sulimanuri. Un domn destul de ofilit, din
spate, ii sopteste amicului: "Dificile sunt femeile la varsta asta, vopsite si simandicoase". Cucoana nu era
surda, asa ca a ripostat sec: "Ca voi veti fi niste feti frumosi din lacrima!" La care, mosulica ala mic, mai
burtos, cu mustata ungureasca pe oala, ranjind, n-a rabdat-o: "Nu stiu amicul, dar eu chiar ma trag din
lacrima lui tata". S-a ras copios. * Din panseurile cititorului nostru B.C.I: "E periculos sa urci pe scarile
pe care nu le-ai facut tu, caci nu stii unde se rup; Abia cand ai ajuns sus, iti dai seama ca nu esti la capatul
drumului; Cati dintre cei care au de toate sunt constienti ca, de fapt, n-au nimic?; Asta-noapte am fost
intre stele, dar era prea multa curatenie si m-am intors in locul pe care-l merit". (Pana la urma, toti ne
intoarcem pe locul meritat; unii in pamant, altii in cavouri din marmura neagra, altii in jarul
crematoriului...) * Mare usurare pe Mitropolia Ardealului ca au invadat buruienile si au inverzit copacii,
asa ca nu se mai vede ruina Palatului din parcul de pe str. Transilvaniei, str. G. Cosbuc si B-dul Victoriei.
Mai intreb o data: cei de la Directia pentru cultura si patrimoniu stiu ca acea cladire este monument
istoric? Ştiu care sunt obligatiile proprietarului si ale organelor administratiei locale? Astept un raspuns
avizat de la Razvan Pop, directorul Directiei care ar trebui sa vegheze, sa supravegheze, sa indrume si sa
sanctioneze. * Multi dintre politicienii nostri - pre si post revolutionari - simt nevoia sa-si explice prostiile
"cu voie ori fara voie", scriind carti, de la Dumitru Popescu - Dumnezeu, Paul Niculescu - Mizil, Ştefan
Andrei, Corneliu Manescu, la Ion Iliescu, Petre Roman, Radu Vasile si altii. Vor fi fiind si din aceia care
le citesc.

Cuvinte cheie: calea dumbravii  sibiul  razvan pop  ion iliescu  ion  lulu  posta  ans  mitropolia ardealului
vasile  pal  mol  mira  frumosi  tribuna sibiu  profesionalism  tes  marmura  miri  mag  curatenie  remat
directia pentru cultura  psi  art
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