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nţelepciunea gospodine! universale zice ci totu-l Chestie de dozaj. PJ greşit cu sarea sau cu
zahlrul, al uitat un Ingredient sau n-al fiert destul- gata, s-a dus naibii gustul, Iar teoria populară
a lui "mulţi vede, puţini cunoaşte, merge şi aşa• scontează pe un consumator care n-are
termen de compara1Je şi nici de ales.
Acuma, la noi, lumea s-a deprins cu surogate, comblna1Ji fanteziste de •ca şi cum• aprecieri superlative in genul •nici nu ştii ce mAninci" sau "zici ci-I pui, nu alta", Icre de fasole
şi fllllţel de varză, daci n-al ou pul apă cit un ou, in loc de smin1Shă se poate folosi făină,
in loc de făină, biscuiţi plaa11 - totul e ca rezultatul trudei să aduci măcar la aspect cu ceva
cunoscut. ŞI, 111 general, de bază e ghiveciul, combini tot ce se giSeşte prin casă, resturi şi
buclţele, n-are rost al pierzi mult timp pentru ceva care se inghlte repede, cu gindul în altă
pane, ci tot acoio ajung toate ("ici tombent en ruine les beaux produlta de la culslne• - se putea citi
la toaleta unul restaurant snob).
Principiile bucitirlel romlneştl pe timp de Criză s-au extins Tn multe domenii, deci şi asupra
programelor TV. Fadoarea şi lipsa de varietate a menlulul de cantină, scontihd pe răbdarea şi
pmenţllle miel ale genefa1illor dresate să primească ceea ce de fapt Il se cuvine ca pe un cadou
nemeritat şi să inghiti ceea ce Il ae Vl'ri pe g!t - aj4ng cu vremea să ne faci să ultim gustul hranel .
veritabile şi savoarea băuturilor nefalalficate, să nu le mal recunoaştem, şi aşa 'muzica ţigănească .
poate fi luati drept folclor autentlc,111duloşarea la melodramele groase, drept catharsis Iar sentimentul de justiţie e aatlaficut cu happy4nd-urile copilăroase, in care detectivul pune cituşele şi citeşte
drepturile criminalului. Asta 111 cazul cTnd ziua are şi un desert, fllndci pe postul na1Jonal se reapecti
cu strictete posturile cu ghiveci gol şi apă chloari - urzici, fleVIe, spanac -, se rrlal elimină toxlnele,
~ deâoongeatlonează crelerele, "contribuie joa• şi nu deşteapti inAuntru ochiul Tnchla atară.
Sirbătoarea ar trebui să urmeze postului. Cel puţin aşa e 111 tradiţia religioasă. ln tradiţia
televiziunii, alrbltorile se numeec aniVersărl, comemorlrl, mal nou par~~;StUe. afeştanll, lsall~
dlnţul._, predici fi featlvlti1l, totul dupl reteta cu drojdie (1& preţ llberallzat) a "Cihtărli RomAniei•.\
Drojdia umfli cuvintele, le inmulţefte 111 dauna Imaginii, chiar la Actualltiţl diferenţa faţi de radio e
ci racllo-ule maJ obleotlv fi mal atrlgltor. Ce vezi la emlalunea de ttfri?
persoane nici măcar
plicute la chip oaie c1te1c ceea 08 poţi auzi mal bine formulat la radio fi acoperi cu voibe chiar
acurtele Imagini de la faţa locului, fardlhd-o cum poftesc, astfel 111o1t ţi-e aolloltat mal mult auzul. ŞI
acesta.. cam dupi primele 20 de qtlnute, caplti o Inhibiţie de protecţie spre moţălall şi cisoat,
anunţuri, reolame - cind tu vrei al ~ 08 H petrecut in ziua respectivi la noi şi in .lume, "la vtu•,
nu tranşat, congelat, Tnlpinat. Concluziile poţi să le tragi şi singur, nu trebuie să ţi le Impună d-1
Harnza şi d-na Gabriela Neagu, cum floeau mal an d-nll Petre Popescu şi George Marlneacu, iar
daci al schimbat pe Tanda cu Manda,
nlAcar
al•ate bine.
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ŞI fllndci tot a venit 'ţ()rba de ~ cleloasă de cuvinte - mi intreb ce s-a putut intimpla cu
Ioan T. Morar, adus al frnproaplteze 'redacţia de divertisment, unde I-au dispărut hazul şi
originalitatea, de parci Instituţia care 1-a angajat ar fi o maşină de tocat talentul şi de transformat,
contra aalariu, tot ce pArea Tnzestrare nativă in pastă rutinati şi lnalpldl. •Se pune.,capacul şi se
fierbe Tnibuşlt pină scacte•. Muleţl t. posmagll?
Parci n..am cam săturat de ardei umpluţi şi sarmale de post, praz cu soa roşu şi
mlnclunele.Orlc1te picate am avea de laplşlt, schimbarea metabolismului produsă in urmă cu
atftea luni care alt fel de hrană. Fără ea, organismul social degenerează şi naşte handicapaţi. Iar
handicapaţii aTnt lăaa1J in grija străinilor carltabili, care le aduc televizoare.
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