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vineri,

Vineri, PRO CINEMA, ora 20:00 - COMEDIE

Mariaj de Vegas

Foto: ŞTEFAN IONIŢĂ

Cursă sub Soare

Sîmbătă, HBO, ora 21:00 - COMEDIE

aprilie

Ce se poartă de Paşte:

Recomandări TV

Bazat pe o poveste adevărată, acest film e
amplasat în Hawaii, unde un nou profesor
începe să-i motiveze pe studenţii săi
patologic de leneşi sugerîndu-le să intre
într-un tîrg pe teme de ştiinţă. Elevii sînt
de acord şi se apucă să construiască o
maşină improvizată, avînd drept
combustibil energia solară. Dar copiii nu
vizează doar tîrgul, ci şi înscrierea la o
cursă regională de vehicule "solare".
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oul potcovit

Joy şi Jack, doi indivizi diametral opuşi ca
fire şi care pînă nu de mult n-aveau habar
de existenţa celuilalt, se trezesc într-o
dimineaţă mahmuri şi... căsătoriţi după o
noapte de dezmăţ în Las Vegas. După ce
se trezesc din mahmureală, cei doi îşi dau
seama că au cîştigat o imensă sumă de
bani într-un cazino şi că trebuie să o
împartă cumva înainte de a-şi vedea
fiecare de viaţa lui.

Sîmbătă, PRO TV, ora 21:15 - DRAMĂ

Vagabondul milionar

Un tînăr indian din Bombay îşi vede viaţa
schimbîndu-i-se de la o ediţie la alta a
variantei locale "Vreau să fiu milionar". El
ştie orice răspuns, spre mirarea tuturor. Dar,
pentru că e sărac şi fără educaţie, producătorii încep să îl bănuiască că trişează. Cum,
nu ştiu nici ei să spună. Cert e că nu se poate
ca cineva ca el să ştie atîtea. Mai ales că
premiul de 20 de milioane nu e chiar o sumă
uşor de scos din buzunar...

Duminică, ACASĂ TV, ora 20:30 - ROMANTIC

Mic dejun la Tiffany

Într-un New York al anilor '60, Holly
Golightly este o tînără fermecătoare şi
plină de viaţă care locuieşte singură
într-un apartament aproape nemobilat.
Afişînd un aer copilăresc, purtînd numai
haine şi accesorii de marcă, Holly îşi
petrece majoritatea timpului la întîlniri
costisitoare şi petreceri luxoase. Ea face
pe dama de companie pentru bărbaţii
bogaţi, fiind răsplătită cu bani şi cadouri.

Tölgyesi Béla la
masa de lucru

În fiecare an, de Paşte,
îţi pui problema cum
să decorezi masa, cum
să creezi o atmosferă
în ton cu sărbătoarea,
iar dacă mergi în vizită,
cadoul oferit gazdei
trebuie să fie unul care
să impresioneze.

Oul potcovit, moda
cadoului de Paşte

La Paşti
George Topîrceanu
Astăzi în sufragerie
Dormitau pe-o farfurie,
Necăjite şi mînjite,
Zece ouă înroşite.
Un ou alb, abia ouat,
Cu mirare le-a-ntrebat:
- Ce vă este, frăţioare,
- Ce vă doare?
Nu vă ninge, nu vă plouă,
Staţi gătite-n haină nouă,
Parcă, Dumnezeu mă ierte,
N-aţi fi ouă...
- Sîntem fierte!
Zise-un ou rotund şi fraise
Lîngă pasca cu orez.
Şi schimbîndu-şi brusc alura,
Toate-au început cu gura:
- Pîn'la urmă tot nu scap!
- Ne găteşte de paradă.

jocul
cuvintelor
- Ne ciocneşte cap în cap
Şi ne zvârle coaja-n stradă...
- Ce ruşine!
- Ce dezastru!
- Preferam să fiu omletă!
- Eu, de m-ar fi dat la cloşcă,
Aş fi scos un pui albastru...
- Şi eu unul violet...
- Eu, mai bine-ar fi să tac:
Aşa galben sînt, că-mi vine
Să-mi închipui că pe mine
M-a ouat un cozonac!...

Pauză de o cafea

Dacă în urmă cu cîţiva ani,
potcovitul ouălor reprezenta
un meşteşug demn de înscris
în Cartea Recordurilor, în prezent devine o modă a cadoului de Paşte. La unul din tîrgurile bucureştene cu temă pascală, am cunoscut un meşteşugar al potcovitului de ouă.
Rupt de peisajul forfotei din
jur, se concentrează pe coaja
fragilă a oului în care înfige cuie de metal. Este din Ţinutul
Secuiesc şi, deşi tînăr, aparţine parcă altei generaţii, a fierarilor de altădată care erau
supuşi examenului de potcovire a ouălor pentru primirea în
breasla meşteşugarilor. Masa
de lucru este plină de scule
care nu se regăsesc nicidecum în gama Hi-Fi: cleşte, ciocan, nicovală, sulă, cuie (caie-

le), cositor sau argint. Deşi este
un meşteşug greu, l-a deprins
singur în urmă cu opt ani, punînd
pasiune şi suflet. Motivele cu care
împodobeşte ouăle reprezintă
potcoava, crucea, pintenul, florile,
simbolul alfa şi omega.

Îndemînare, fineţe
şi răbdare
Pentru a reuşi să potcovească un ou, are nevoie de multă îndemînare, fineţe, măiestrie şi răbdare. O lucrare cu două potcoave, şase cuie şi ornamentul pe

care este susţinut oul necesită
cinci-şase ore de muncă. Operaţiunea nu este deloc simplă şi,
prin bunăvoinţa meşterului, am
aflat cum se potcoveşte un ou.
“Procedeul este următorul: aleg
oul, îl găuresc la fund şi scot conţinutul cu seringa; după asta îl
clătesc cu detergent şi cu apă şi îl
pun la uscare. Pregătesc nişte
cuie şi potcoava aşa cum fac fierarii cu ciocanul pe nicovală. Potcoava trebuie îndoită să stea bine
pe suprafaţa coajei. Găuresc apoi
coaja acolo unde intră cuiele care
ţin potcoava pe suprafaţă, după
aceasta montez toate lucrurile ce vreau să fie pe suprafaţa
coajei. Pînă aici nu e nici o
problemă, la montare trebuie
însă multă răbdare, mare
atenţie şi multă exersare, să
nu spargem coaja”.

Oul potcovit
la locul potrivit
După ore de muncă minuţioasă, după ce două-trei coji
s-au spart, apare bijuteria de
ou pentru care un cumpărător
iubitor de artă handmade, român sau străin, plăteşte între
40 şi 80 lei. Preţul este meritat
pentru un cadou deosebit şi
original, un ou gata potcovit
pentru decorul festiv al mesei
de Paşte.
lAna Crăciun

