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Apare lunar

DE VORBĂ CU LIVIU MUNTEAN- PRIMARULCOMUNEI NĂDRAG
`
1.Domnule primar, vine toamna şi la Nădrag, ne puteţi spune cum au demarat acţiunile Primăriei în vederea
ajutoarelor pentru încălzirea cu lemne sau gaz?
- Până în prezent s-au înregistrat un număr de 550 cereri pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locunţei cu
lemne şi un număr de 150 de cereri pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locunţei cu gaz.
2.În primul mandat al dumneavoastră 2004 – 2008 aţi acordat multă atenţie problemelor de curăţenie,
protecţia mediului, modernizarea colectării gunoaielor, asigurarea de pubele dar şi plasarea multor cutii de
depunere de resturi ceea ce impune un înalt simţ civic. Puteţi informa locuitorii din Nădrag cât s-a cheltuit cu aceste
investiţii?
- Vă informăm că s-au achiziţionat un număr de 660 pubele, un număr de 60 coşuri de gunoi, o maşină pentru
colectarea gunoiului menajer, 4 WC-uri ecologice, un număr de 30 containere, pentru care s-a investit suma de
192.650 lei.
Totodată vă putem informa că s-a aprobat participarea Consiliului Local al comunei Nădrag alături de consiliile
locale ale comunelor Găvojdia, Criciova şi Ştiuca la Parteneriatul încheiat pentru realizarea proiectului “Colectarea
şi transportul deşeurilor în comunele Găvojdia, Criciova şi Ştiuca judeţul Timiş” care va fi depus spre finanţare în
cadrul Programului PHARE 2006 – Prin acest proiect beneficiem şi de o mai bună deszăpezire pe timpul iernii prin
folosirea utilajelor speciale pentru înlăturarea zăpezii.
3.Un proiect realizat, cu mare impact social, este noua reţea de apă potabilă, cu prelungire până în satul
Crivina. Ce ne puteţi spune despre această investiţie?
- Noua reţea de apă potabilă a fost executată cu fonduri SAPARD, valoarea totală a proiectului a fost de 3.409. 362
lei. Prelungirea reţelei de apă potabilă până în satul Crivina şi amenajarea acesteia s-a realizat cu fonduri proprii în
valoare de 471.729,09 lei, pusă în funcţiune în anul 2008.
4.Domnule primar, s-a asfaltat strada Cornet, pe când şi strada Padeş?
- La ora actuală sunt în derulare demersuri pentru obţinerea de fonduri din Programul Naţional de Dezvoltare
Rurală pentru asfaltarea străzii Padeş. Eu am convingerea că în 2009 se va efectua lucrarea de canalizare a străzii
Padeş după care se va face şi asfaltarea probabil în 2010.
5.Ce ne puteţi spune despre investiţiile viitoare? Când vor începe lucrările la blocul Internat de 4 nivele, ce
va fi destinat locuinţelor sociale?
- În anul 2008 şi următorii ne-am hotărât să realizăm:
Hotărâre privind organizarea unei licitaţii pentru atribuirea contractului de lucrări pentru obiectivul de investiţii
“Înlocuirea reţelei de canalizare pe strada Padeş”.
Hotărâre privind organizarea unei licitaţii pentru atribuirea contractului de lucrări pentru montarea unei piscine sau
alternativă.
Hotărâre privind organizarea unei licitaţii pentru atribuirea contractului de servicii pentru întocmirea studiului de
fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Amenajarea Sediului Primăriei Nădrag în imobilul situat în comuna
Nădrag, strada Piaţa Parc, nr. 13.
Hotărâre privind încheierea unei asocieri în participaţiune în vederea construirii şi exploatării unei staţii de
distribuire a carburanţilor în Nădrag.
Hotărâre privind reamenajarea imobilului în care a funcţionat internatul Grupului Şcolar ca bloc de locuinţe sociale.
În legătură cu transformarea Internatului în locuinţe sociale – pentru începerea lucrărilor de transformare a fostului
Internat în locuinţe sociale la ora actuală se aşteaptă avizul Ministerului Educaţiei şi cercetării pentru demararea
lucrărilor.
6.Pensionarii sunt ponderea în locuitorii de azi ai Nădragului. Domnule primar, peste 30 – 40 de ani vom
mai avea pensionari în Nădrag? Bănuiţi miezul întrebării? Adică locurile de muncă din Nădrag vor mai putea
genera pensionari?
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- Probabil că da, întrucât după cum se poate observa sunt tot mai multe firme care doresc să-şi deschidă activităţi
pe raza comunei Nădrag dar nu renunţăm la ideea dezvoltării turismului.
7.Nădragul începe să arate frumos, s-au pavat zonele centrale, s-au sădit pomi ornamentali, multe, chiar
multe flori, să fie acest lucru o trimitere spre turism, spre o atracţie a orăşenilor?
- Da. S-a considerat că prin plantare de flori şi arbuşti ornamentali se va îmbunătăţii aspectul urbanistic al comunei,
ceea ce constituie o premisă pentru atragerea de turişti şi chiar posibili investitori în domeniul turismului.
8.Domnule primar, în Nădrag s-a practicat jocul de popice; am avut şi o popicărie cu două piste, azi unitate
de producţie; De aici ideea de a construi, pe vechiul loc al primei popicării în aer liber?
- Da este o propunere interesantă şi se vor căuta fonduri pentru realizarea acestui obiectiv care poate fi atrăgător
pentru cetăţenii comunei. Pista va fi amplasată pe terenul liber de lângă terenul de minifotbal.
9.Domnule primar, în noile condiţii de cetăţeni cu drepturi europene, va fi capabil Nădragul să-şi
recupereze fiii rătăcitori?
- După cum bine se cunoaşte aceasta este o problemă la nivel naţional, se doreşte acest lucru, posibil va fi doar
dacă “fiii rătăcitori” cum îi numiţi dumneavoastră îşi doresc acest lucru.
10.Sunteţi o echipă tânără la conducerea Primăriei, generaţi optimism, ne puteţi spune cu ce greutăţi vă
confruntaţi? Cu ce ar trebui să vă ajute cetăţenii?
- Să participe la activităţile organizate de primar şi Consiliul Local, culturale şi de curăţenie, amenajări de spaţii
verzi în faţa blocurilor, în faţa caselor proprietate privată.
Facem un apel pentru respectarea programului de linişte.
Folosirea, conform destinaţiei, a coşurilor de gunoi şi a pubelelor.
Participarea cetăţenilor la menţinerea unui aspect urbanistic plăcut al comunei prin zugrăvirea faţadelor caselor
proprietate privată, vopsirea gardurilor.
Eliminarea coşurilor de fum improvizate de la blocuri, prin construirea de coşuri commune.
11.În relaţiile de bună vecinătate cu instituţiile financiare şi bancare din Lugoj, nu vedeţi o şansă de a
redeschide un punct de lucru al acestora la Nădrag? Ne gândim la posibilitatea de a putea efectua depuneri şi
restituiri după modelul CEC?
- S-au făcut demersuri pe lângă toate unităţile bancare pentru deschiderea unui punct de lucru în comună.
Deocamdată nu am primit răspunsuri favorabile dar nu vom renunţa la idee.
12.Domnule primar, comunele din jurul Vârfului Padeş sunt conectate la realizarea modernizării
drumurilor de legătură cu Padeşul. Nădragul este prins în acest proiect?
-Există un proiect judeţean care constă într-un circuitturistic Fîrdea, Tomeşti, Pietroasa şi Nădrag.
Vă mulţumim domnule primar Liviu Muntean pentru acest dialog cu alegătorii, pentru starea de speranţă în
mai bine. Vă dorim multă sănătate, putere de muncă şi noi succese!
În final, dacă doriţi să adresaţi câteva cuvinte cititorilor tinerei publicaţii a Consiliului Local şi a Primăriei
comunei Nădrag – “Foaia Nădrăgeană”.
Vă mulţumesc pentru încrederea acordată, iar în mandatul 2008 – 2012 împreună vom putea realize ce ne
am propus, chiar mai mult.
Interviu consemnat de NEAG TEODOR pentru “Foaia Nădrăgeană”
1 0ctombrie 2008

HOTĂRARI ALE CONSILIULUI LOCAL NĂDRAG
HOTĂRÂREA nr. 28 din 30 septembrie 2008 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului
Local al Comunei Nădrag pentru anul 2008.
Având în vedere adresa nr. 8388 a Directiei de Trezorerie şi Contabilitate Publică Timiş se suplimentează cu 10
mii lei sumele alocate Consiliului Local Nădrag din cotele defalcate din impozitul pe venit.
HOTĂRÂREA nr. 29 din 30 septembrie 2008 privind dezmembrarea unui teren în suprafaţă de 1000 mp, din
terenul situat în Nădrag str. Lunca, înscris în CF 307 Nădrag nr. cadastral 1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/7,
pentru amenajarea unei staţii de benzină .
HOTĂRÂREA nr. 30 din 30 septembrie 2008 privind dezmembrarea în vederea vânzării, închirierii sau
concesionării a unui teren situat în Nădrag str. Tineretului înscris în CF 1 Nădrag nr. cadastral 1/91 şi a unui teren
situat pe str. Padeş înscris în CF 308 Nădrag nr. top 1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/57
HOTĂRÂREA nr. 31 din 30 septembrie 2008 privind organizarea unei licitaţii de servicii pentru refacerea
studiului de fezabilitate „Modernizare străzi comunale comuna Nădrag ( 7 km )”
HOTĂRÂREA nr. 32 din 30 septembrie 2008 privind aprobarea achiziţionării directe, fără licitaţie, de flori,
arbori şi arbuşti ornamentali
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HOTĂRÂREA nr. 33 din 30 septembrie 2008 privind aprobarea achiziţionării directe, fără licitaţie, de
echipament sportiv.
HOTĂRÂREA nr. 34 din 30 septembrie 2008 privind aprobarea evaluării în vederea vânzării a unor terenuri
proprietate privată a Primăriei comunei Nădrag
HOTĂRÂREA nr. 35 din 30 septembrie 2008 privind înfiinţarea Comisiei de avizare a cererilor de organizare a
adunărilor publice de pe raza comunei Nădrag, jud. Timiş
HOTĂRÂREA nr. 36 din 30 septembrie 2008 Privind aprobarea investiţiei „Reabilitare corpuri de clădire
aparţinând Grupului Şcolar Traian Grozăvescu Nădrag ”
HOTĂRÂREA nr. 37 din 30 septembrie 2008 privind acordul Consiliul Local al Comunei Nădrag pentru
instrumentarea proiectului integrat „ Reabilitare şi extindere reţea de ape uzate ( canalizare şi staţie de epurare ),
îmbunătăţire reţea de drumuri, localitatea Nădrag judeţul Timiş şi achiziţionarea de materiale şi echipamente
destinate conservării şi promovării patrimoniului cultural imaterial din comuna Nădrag, judeţul Timiş”.
HOTĂRÂREA nr. 38 din 30 septembrie 2008 privind aprobarea Protocolului de colaborare pentru conservarea şi
promovarea specificului popular local şi a moştenirii culturale locale, în comuna Nădrag judeţul Timiş.
HOTĂRÂREA nr. 39 din 30 septembrie 2008 privind atestarea înfiinţării, organizării şi funcţionării Căminelor
Culturale din comuna Nădrag.
HOTĂRÂREA nr. 40 din 30 septembrie 2008 privind atestarea înfiinţării, organizării şi funcţionării Bibliotecii
Comunale Nădrag

CUVÂNT LA SFÂNTA CUVIOASA PARASCHEVA
“ Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi toate celelalte se vor adăuga vouă”.Mt. 6,33
Aşa a înţeles şi tânăra Parascheva să facă în această viaţă pământească, să nu poarte de grijă numai de
trupul cel trecător, ci să poarte de grijă şi de suflet de lucrul cel nepieritor.
S-a născut şi a trăit în veacul al-11-lea după Hristos, veac în care are loc şi dezbinarea Bisericii la 1054.
Dar s-a născut din părinţi evlavioşi în timpul Epivatului de lângă Constantinopol [ azi Istanbul ].
A primit o aleasă educaţie în familie în duhul credinţei şi al iubirii de cele sfinte, fiind plină de dragoste
faţă de Dumnezeu şi de aproapele ei, nelipsind nici de la Biserică.
Auzind la Biserică citindu-se cuvintele din Sfânta Evanghelie: “ Oricine voieşte să vină după mine să se
lepede de sine să-şi ia crucea sa şi să-mi urmeze mie”.Mc. 8,34, a fost impresionată profound şi se hotărî să-şi
consacre viaţa cu totul lui Dumnezeu şi aproapelui.
Rămâne orfană de amândoi părinţi, împarte averea rămasă la săraci şi pleacă la Constantinopol.
De acolo având dorinţa să calce şi pe urmele Mântuitorului pleacă la locurile Sfinte spre Ierusalim, ca apoi să
vieţuiască mai mulţi ani la o mănăstire până în ziua când un înger a Domnului îi aduce vestea că trebuie să se
întoarcă în ţinuturile natale ca acolo să-l mărturisească pe Hristos.
Aşa face cale întoarsă spre Epivat unde se născuse şi acolo îşi petrecu viaţa până când se mută la cele veşnice.
A fost înmormântată la cimitirul din Epivat fără ca cineva să ştie că era o sfântă.
După ani de zile taina a fost descoperită unor credincioşi în vis care împreună cu preoţi şi ierarhi au purces
la deshumarea ei găsind trupul intact fără să putrezească aşa cum hotărâse bunul Dumnezeu: “ Nu voi lăsa trupurile
Sfinţilor să guste stricăciuni.”
Moaştele cuvioasei au fost depuse în biserica Epivatului, apoi ajung într-o Biserică din Târnovo din
Bulgaria de unde ajung apoi şi la Belgrad în Serbia, iar apoi sunt duse înapoi la Constantinopol.
În anul 1641 pe vremea voievodului Vasile Lupu acesta ceru Patriarhiei din Bizanţ să fie dăruite Moldovei
şi rugămintea a fost împlinită; şi de atunci Cuvioasa Parascheva se odihneşte la Iaşi şi a devenit ocrotitoarea
Moldovei şi ţării întregi, bucurându-se de o deosebită cinstire.
Ceea ce impresionează în chip deosebit istoria ei este simplitatea, lipsa oricărei trăsături extraordinare, n-a
deţinut înalte demnităţi, nici suferinţe pentru credinţă ca alţi martiri, dar a fost o devotată faţă de Mirele Ceresc
căruia s-a hotărât din tinereţe să-I slujească.
Fiind sus în cer printre prietenii lui Dumnezeu este ca şi Maica Domnului ocrotitoarea şi mijlocitoarea
noastră şi pururea rugătoare către Tatăl cel Ceresc.
AMIN
PREOT MIZUN MIHAI

HALLOWEEN – O SĂRBĂTOARE DE ÎMPRUMUT
Halloween vine de la o sărbătoare celtică ce se întâmpla de mult în antichitate, în timpurile când druizii
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conduceau pământul.
Se pare că romanii au mai băgat puţin de creştinism, când s-a diluat treaba într-o sărbătoare de trei zile sau
mai bine zis, un weekend cu trei sărbători.
Străinii, adică şi noi românii, nu prea ştim multe despre Halloween. De fapt nici nu ne pasă, n-avem noi
treabă cu dovleacul americanilor. Adevărul e că nici mulţi americani nu ştiu ce e de fapt Halloweenul. Tot ce
contează e să aibe costum, un dovleac şi multe bomboane; să poată să-i sperie pe ceilalţi până la un atac de cord.
Deci, pe 31 octombrie, e foarte important să fie costumaţi cu ceva foarte la modă, indiferent de sezon.
Seara, copiii să plece costumaţi pe la casele oamenilor pentru a primi bomboane.
De fapt în calendarul catolic, “All Hallows’ Eve” este cunoscută ca şi noaptea tuturor luminilor [sfinţilor].
Dar cu timpul, seara Tuturor Sfinţilor a devenit Noaptea Vrăjitoarelor.
Se pare că oamenii încep să prefere tot mai mult întunericul şi să abandoneze lumina.
Acum câţiva ani, aici la Nădrag am lansat o “Paradă a măştilor” cu ocazia acestei sărbători americane. La
început, stingheri, neîncrezători, copiii au participat cu o oarecare rezervă, dar cu fiecare an, toţi cei care vin
costumaţi pentru a participa la “Paradă”, mă uimesc cu inventivitatea lor.
Dacă această sărbătoare de împrumut, reuşeşte să mai dezmorţească un pic târgul nostru, atunci vom continua să o
sărbătorim.
Am dori să implicăm în sărbătorire pe toţi oamenii comunei, nu doar copiii. Am dori să organizăm un “Bal
mascat”. Vă invităm la acesta pe toţi doritorii care au peste 18 ani.
O să revenim cu un anunţ.
EMILIA BRÎNDUŞESCU

AXIOME ALE VIEŢII DE ZI CU ZI

Fluierul piciorului este un dispozitiv de găsire a mobilei pe întuneric.
Intuiţia este o calitate a femeii care o ajută să-şi contrazică bărbatul înainte ca acesta să îşi deschidă gura.
Probabilitatea să întâlneşti pe cineva cunoscut creşte atunci când eşti cu cineva cu care nu trebuie să fi
văzut.
Intuiţia este o ştiinţă exactă.
O concluzie marchează întotdeauna momentul în care ai obosit să gândeşti.
Hard-disk-urile sunt întotdeauna pline. N-are rost să încerci să faci rost de mai mult spaţiu. Datele se vor extinde
până ocupă tot spaţiul liber.
Oamenii ca şi naţiunile, vor acţiona raţional numai după ce toate celelalte posibilităţi au fost epuizate.
Poţi învăţa o pisică să facă orice vrea ea.
Nu e suficient să fi tu norocos, trebuie ca ceilalţi să nu fie.
Stressul înseamnă să te trezeşti urlând, apoi să-ţi dai seama că nu dormeai.
Toate femeile sunt bune – bune de nimic sau bune la ceva.
Cred că bărbaţii care au cercel în ureche sunt mai bine pregătiţi pentru căsătorie. Au suferit şi au cumpărat bijuterii.
Sfatul meu este să te căsătoreşti. Dacă vei avea o nevastă bună, vei fi fericit; dacă nu, vei deveni filozof.
Nu am aflat ce este fericirea decât în momentul în care m-am căsătorit. Dar atunci era prea târziu.
Verighetele: cele mai mici cătuşe din lume.
Burlacii ştiu mai multe despre femei decât bărbaţii căsătoriţi; în caz contrar, ar fi şi ei căsătoriţi.
Femeile sunt pasionate de matematică; îşi împart vârsta la doi, dublează preţul hainelor şi adaugă
întotdeauna 5 ani la vârsta prietenei cele mai bune.
Cea mai bună metodă de a ţine minte ziua soţiei tale este să o uiţi odată.
Culese de Peţa Petru

CODUL BUNELOR MANIERE
Corespondenţa – Bunele maniere negru pe alb
A scrie o scrisoare era o adevărată artă, iar scrisoarea o plăcere atât pentru cel care o scria, cât şi pentru cel
care o citea.

Astăzi, doar scriitorii, artiştii, şi îndrăgostiţii mai scriu cu pasiune scrisori. Oamenii au ajuns să prefere
telefonul, faxul, sau telexul pentru a transmite informaţii. Cu toate acestea putem spune că scrisoarea nu a dispărut
definitiv din viaţa noastră. Ceea ce ne împiedică să scriem în ziua de azi este lipsa exerciţiului, a talentului şi nu în
ultimul rând – lenea.
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Este necesar să ştim câteva lucruri importante despre scrisoare în general pentru a putea vorbi despre bunele
maniere care trebuie să guverneze acest mod de a ne „prezenta.”
Există scrisori pe care suntem obligaţi să le scriem, dar tocmai această dificultate pe care trebuie s-o
învingem dă mai mare valoare scrisului şi face scrisorile mai preţioase, decât un schimb de replici telefonice.
Scrisorile există în viaţa noastră şi sunt necesare în toate situaţiile. Există scrisori de afaceri, de prietenie,
de dragoste, unele pline de ură, altele de disperare. În toate se va păstra stima faţă de destinatar.
Oricât de intimă ar fi o scrisoare, ea nu trebuie să fie compromiţătoare pentru nimeni. Să nu uităm că se
compromite întotdeauna cel care foloseşte cuvinte urâte, nu cel care le citeşte!
Secretul corespondenţei
Curiozitatea ţine de natura omului, dar asta nu ne dă dreptul să atentăm la secretul corespondenţei.
Când pui o scrisoare închisă la poştă înseamnă că te protejezi în mod legal împotriva deschiderii ei. Ai
dreptul de a urmării în justiţie pe cel care îţi deschide corespondenţa. Citirea corespondenţei altei persoane
constituie un grosolan abuz de încredere. Gestul acesta poate avea urmări grave şi imprevizibile în relaţiile dintre
oameni, chiar dacă este vorba de soţi, părinţi, copii.
Este cu totul altceva să ceri voie să citeşti o scrisoare şi să ţi se dea voie să o faci.
[Texte culese din Codul bunelor maniere scrise de A. Anastasia Marinescu ]
EMILIA BRÎNDUŞESCU

ARBUSTUL YUCCA… DIN GRĂDINA CU FLORI

Acum 18 ani când veneam la Nădrag, pentru a mă stabili
definitiv, mi-a atras atenţia o grădină cu flori în faţa casei, foarte
îngrijită, cochetă, cu flori multicolore, dar mai ales mi-a atras atenţia
un arbust ornamental exotic. Proaspăt venită pe atunci, îmi puneam
întrebarea cum reuşeşte să supravieţuiască un astfel de arbust pe timpul
iernii.
Am observat mai apoi că pe timpul iernii dispărea din grădină
dându-mi seama că este scos şi pus undeva la adăpost şi căldură.
Anii au trecut, dar grădina cu flori continua să mă captiveze şi
să mă uimească prin varietatea de culori şi soiuri de plante şi flori. Am
aflat între timp că pe acea doamnă o cheamă Orban; ceea ce nu ştiam
pe atunci, era că vom deveni foarte bune prietene.
Apropiindu-mă de ea, am început să o întreb cum reuşeşte să se ocupe de
grădina ei cu flori. Din discuţii, mi-am dat seama că-şi iubeşte florile foarte mult, că ele
sunt izvorul ei de energie şi bucurie, că le dedică foarte mult din timpul ei liber. Putem
spune că florile sunt „hobby-ul” ei.
Tot de la ea am aflat şi istoria arbustului Yucca.
A primit un lăstar de arbust de la doamna Hac Otilia prin anul 1961. Da,
incredibil, dar acest arbust are 47 de ani. Când a fost mic lăstarul, a fost simplu de
îngrijit. Dar anii au trecut şi lăstarul a devenit arbust. La început l-a putut ţine în casă pe
timpul iernii, dar mai târziu, arbustul a depăşit ca înălţime casa doamnei Orban, care era
nevoită să ceară ajutorul în altă parte, unde erau spaţii mai înalte iar arbustul ei putea să
încapă pe parcursul iernii. Câţiva ani l-au găzduit doamnele de la Poştă, dar arbustul se
încăpăţâna să crească şi era tot mai greu de a-i găsi locaţie pe timpul iernii.
Cu două ierni în urmă l-a dus pe timpul iernii la Ro Alto Gradimento, dar în
primăvară aproape că-şi pierduse arbustul. Din cauza mirosului de lipici şi piele, era cât
pe ce să „moară”.
Vine din nou sezonul rece şi doamna Orban se întreabă unde îşi va duce arbustul pentru iernat???
Este o femeie inimoasă, nu-l poate lăsa afară ca să „moară” pur şi simplu. Cel puţin cât va trăi ea, va trăi şi
el. Au trecut prea mulţi ani, ca să-l lase tocmai acum…

EMILIA BRÎNDUŞESCU
GLUME
Cocoşul organizează o şedinţă cu găinile. Despachetează o cutie şi scoate un ou de struţ
-Nu vreau să vă critic, dar nu strică să fiţi la curent cu ce este în stare concurenţa.
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Un român pleacă în SUA pentru a se angaja. El găseşte de lucru la o grădină zoologică. Trebuie să poarte în fiecare
zi un costum de maimuţă. Într-o zi, cade din greşeală în cuşca unui leu. Înspăimântat, începe să ţipe:
-Ajutoooooor!
La care leul îi răspunde:
-Taci dracului că ne pierdem slujba!
Un tip bate la poarta unei case. Un câine se ridică în două picioare şi-i spune:
-Stăpânul nu e acasă!
Tipul leşină de spaimă. Când îşi revine, întrebă câinele:
-Păi dacă eşti câine, de ce nu latri?
-N-am vrut să te sperii!
Purceluşul isteric se duce la bar.
-Primiţi şi comenzi?
-Da bineînţeles.
-Culcat!
Unui şoricel îi plăcea să iasă din ascunzătoare, dar se temea teribil de pisică. A ieşit până la urmă. Ascultă
cu atenţie şi percepe un zgomot uşor de labe pe parchetul din cameră. Apoi aude lătrături.
- Uf, e doar câinele. Drumul e liber.
Iese. Dar chiar în clipa aceea pisica îl prinde între gheare şi îi spune:
-Vezi ce bine este să şti limbi străine?
-Câinele dumneavoastră mi-a muşcat soacra!
-Şi ce pretenţii aveţi?
-Ştiţi, dacă se poate, aş dori să-l cumpăr!

UMOR CELEBRU

VOLTAIRE –filozof, istoric, poet francez

Tatăl lui Voltaire, notarul Arouet, dorea ca fiul său să devină magistrat. Şi cum pe vremea aceea, în Franţa,
această sarcină publică se cumpăra, el era dispus să ofere respectiva sumă numai să-l vadă pe fiul său într-un
loc onorabil. Dar ambiţiosul Voltaire îi răspunse:
-Nu mă interesează o onoare care se cumpără. Prin propria mea strădanie vei vedea că voi cuceri onoarea
care să-ţi umple inima de bucurie.
Voltaire, întâlnindu-l pe ministrul de finanţe, Turgot, care suferea de gută, îi spuse:
-De câte ori vă văd, îmi sugeraţi statuia lui Nabucodonosor. Ca şi Voi, are picioarele de argilă şi capul plin de aur!
Voltaire lua masa alături de rege. Ameţit uşor de vin, regele îi spuse pe un ton oarecum poruncitor:
-Voltaire, distrează-mă cu o anecdotă spirituală de-a dumitale.
Jignit de tonul regelui, Voltaire se grăbi să-i răspundă:
-Sire, azi mă simt cam prost pentru aşa ceva…
-Ia te uită, replică regele, m-ai auzit vreodată pe mine spunând că mă simt cam prost ca să domnesc?
-Din păcate nu, niciodată… îi răspunse causticul Voltaire.
Voltaire purta deseori cu el Biblia, spre uimirea tuturor celor care-l ştiau un ateu convins. El îi lămurea,
spunându-le:
-Când cineva are un proces, nu vrea să aibă mereu la îndemână apărarea şi documentele adversarului?

Odată la Curtea lui Friedrich cel Mare se discuta despre rezonanţa mai mult sau mai puţin plăcută a
diverselor limbi. Un neamţ lăuda frumuseţea limbii germane. Voltaire, care era de faţă, spuse:
-Eu o consider dură şi înfricoşătoare. Cred că Dumnezeu când i-a alungat din Paradis pe Eva şi pe Adam a
strigat la ei în germană!
-Se poate- interveni Friedrich – dar nu poţi nega că şarpele care a sedus-o pe Eva nu şuiera în franceză!
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