


ş t r u d e l ’ h a s  r e v ☼ l u t i ☼ n s

După ce Corncuge’M spintecă burta câinelui,  de unde ieşi  Scufiţa
Roşie şi bunicuţa, eroul nostru şi-a dat seama că firul epic al poveştii
o luă pe un drum greşit. Trebuia o schimbare! Întreaga lui pregătire cu
maestrul Răzbună Toru' nu trebuia să fie în van. 
În timp ce noaptea se cobora, în capul lui se ridica un vis. Vedea o
lumină gălbuie şi un număr: 603. Se trezi brusc din cauza unui motor
de Dacie. Nu ştia ce înseamnă acest număr. Nu ştia unde să se
ducă, ce să facă. Panica a pus stăpânire pe crema lui de vanilie.
Maestrul său, un om pregătit pentru viaţă cu haltera de 50Kg, îl putea
îndruma. Trebuia să găsească răspuns pentru visul  său. Ajuns la
Răzbună Toru’ în chilie, rămase înţepenit în uşă… Răzbună Toru’
purta fustă! “Aparenţele înşeală, fiul meu!” spuse maestrul. “Viaţa, cu
tot ceea ce crezi tu că este real, mintea te îndeamnă să crezi că este
efemer  şi  adevărata  stare  de  spirit  este  cea  a  sufletului  liber!”
Corncuge’M se uita la maestru, dar presat de timp, a dat din cap, în
semn afirmativ şi îi povesti visul. Răzbună Toru’ aprinde o lumânare,
spune câteva incantaţii,  îl  priveşte în muchie pe eroul  nostru şi  îi
spune: “603 reprezintă numărul de fire de păr de pe canidă, iar lumina
gălbuie  este  nectarul  vieţii  spirituale”.  Nedumerit,  Corncuge’M  îl
întreabă unde găseşte acest nectar… Maestrul, cu aceeaşi privire de
înţelept, îi  spune: “Fiecare semn are o însemnătate primordială şi
totuşi  trebuie să respecţi  succesiunea din  vis.  Du-te  la bucătar şi
spune-i  să-ţi  facă  o  armată  de  pişcoturi.  Când  sunt  gata,  să-i
învelească în sevă de tubercul pentru curaj şi virtute. Această armată
te  va  ajuta  să-ţi  îndeplineşti  misiunea.  Acum te  voi  lăsa la  locul
potrivit. Pentru răzbunare vei mai avea nevoie de această fiolă cu
aromă de măduvă. Du-te fiule, nu e timp de pierdut!”
Aici sărim peste unele momente din acţiune şi ajungem la punctul
culminant. Corncuge’M şi cu armata sa au găsit canida cu pricina şi
încep atacul. După o lungă bătaie în priviri,  ochii canidei cedează
nervos şi renunţă la luptă. Astfel, canida, neajutorată, cade la pământ.
Corncuge’M sparge fiola, intră în burta canidei şi îl scoate pe fratele
său din vâltoarea sucului gastric. După această misiune, armata de
pişcoturi  a  trecut  în  rezervă.  Cei  doi  fraţi  se  întorc  pe  farfurie,
victorioşi.

GhostD

p ☼ r t ☼ c a l a  M ă r i ☼ a r a

După cum ştiţi din numărul anterior, peripeţiile portocalei Mărioara s-
au  terminat  cu  aterizarea  ei  în  cuşca  lui  Paranteză  (câinele  din
dotare). Speriată, portocala deschise ochii şi încercă să-şi dea seama
unde se află. “Unde sunt?” Încercă să se mişte, dar nu reuşi; rănile
erau adânci şi sângerau din abundenţă. “Ăsta-i sfârşitul…” îşi spuse
ea. Aducându-şi aminte ce i s-a întâmplat, bănuia că a ajuns în cuşca
câinelui. De frică, nu mai îndrăznea nici să gândească. Se făcu o
linişte înfricoşătoare… Deodată, din spatele ei se auzi încet: 
– Unde mă aflu?…ăsta-i sfârşitul…, urmate de un râs sfidător.
– Cine-i acolo? întrebă portocala. 
– Cine-i acolo? răspunse vocea din umbră. 
– Eşti conştiinţa mea? mai întrebă odată Mărioara.
– Sunt conştiinţa ta?
– Mă, tu îţi baţi joc de mine?
– Chiar…îmi bat joc de tine? se auzi din întuneric.
După un timp de gândire, Mărioara adăugă: 
– Mă, Paranteză, ce eşti antipatic?
– Ham-ham, n-am ajuns un clasic!
– La urma urmei, văd că eşti un câine de treabă…, zise Mărioara

revenindu-şi puţin din convalescenţă.
– Sunt un câine de pază, nu de treabă, spuse Paranteză lătrând

bucuros.

– Dacă reuşesc să mă ridic,  mă duc să-mi  salvez
familia de la moarte.

– Auzi, mă Santal, de ce te-ai trezit tocmai tu să îi
salvezi? Nu mai bine stai liniştit şi-ţi accepţi soarta
aşa cum e ea?

– Dacă nu ţi-ai dat seama, doar prin natura mea sunt
total  diferită  de  restul  portocalelor...deci  prin
deducţie s-ar putea ca eu să fiu ALEASA.

– Dar te-ai gândit că s-ar putea să nu fii? Şi atunci te
agiţi  pentru  nimic…că tot  băutură  carbogazoasă
ajungi.

– Taci măi Paranteză! Că strici povestea! Mai bine
ajută-mă să mă ridic, şi vei ajunge renumit în istorie
ca “cel care a cunoscut-o pe Mărioara”.

Paranteză se ridică destul de greu pentru un câine de
talia lui, şi cu gândul la istorie, o ajută să se ridice.

~continuare în numărul următor~
BOGGHY

b a n c u '  e s p l i c a t

Banc:
– Poliţia caută un infractor cu un ochi de sticlă pe

nume Popescu.
– Şi pe celălalt ochi cum îl chema?

Analiză în jurul textului:
E un exemplu clasic de banc de horror, care va să zică
care vă sperie pe voi de frică! Poanta se deduce destul
de simplu! Săracul om şi-a pierdut un ochi în strung şi
acum e dat  dispărut! Cred că a plecat să îşi  caute
ochiul plecat peste hotare, deoarece Andreia Marină a
intrat în vacanţă şi, deci, trebui să se descurce singur.
Dar pe parcursul acestei căutări disperate el ajunge la
concluzia că ar fi bine să facă rost de un alt ochi, altul
decât cel original, care şi  aşa nu-i  plăcea. Astfel, el
prinde oameni şi le scoate ochii, dar nici unul nu-i vine
la fix. Suspansul este maxim! Se pune problema: de
ce avea infractorul strabism? Că sunt sigur că avea şi
din ăsta, conform primului aliniat de pe pagina 32 al
cărţii  pe  care o  ţin  în  mână!  Dacă  avea  strabism,
înseamnă că ochii lui se uitau unul la celălalt şi chiar le
plăcea treaba asta. Şi e posibil ca ochii lui chiar să
vorbească unul  cu celălalt.  Deci  bancul  ăsta  a  fost
spus de ochii lui! Mă scarpin în cap şi îmi dau seama
că ceva nu se leagă! Hai că vă las; mă cheamă vecinul
să îmi explice că nu am făcut un lucru bun când l-am
încuiat în boxă. Numai să nu îmi scoată ochii; deşi...nu
are nimic, că mai am doi de rezervă...

syl, cel sadic
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