Botezul Domnului... Vintilă Brătianu în apele Opoziţiei
—- Părinte lorga, dă mai repede ca răcesc...
— Eu isprăviam de mult, fiule, dar Sfântul Duh nu ştiu
ce are: ci-că e constipât!

2

F U R N I C A

BOBOTEAZĂ
Pentru noul nostru Parlament,
Bobotează a început ceva mai de
vreme, adică imediat după citi
rea mesagiului când s'au votat
validările. Căci ce este, la urma
urmei, o validare'?... Botezul în
balta stătătoare a majorităţii sau
în torentul prins de căderi de apă
al opoziţiei a liecărui nou ales
al naţiunei române.
Chiar dela prima şedinţă, spec
tacolul certurilor a şi început.
Incinta din dealul fostei mitro
polii promite şi de data asta să
fie un circ amuzant şi gratuit. Nu
degeaba suntem noi urmaşi ai
Romei care oferea fără parale
plebei circ şi pâine. Până mai
eri,« noi nu ofeream decât circ:
dar cu ocazia Bobotezei parla
mentare, dl. Argetoianu, fostul
ministru cu abdomen ai dome
niilor, a dovedit că se poate îm
părţi plebei noastre şi pâine, nu
numai circ politic. Domnia sa,
pentru a asigura izbânda candi
datului liberal Ia Caras, a î m p ă r 
ţit alegătorilor pâini rumene pe
care ereau lipite manifeste libe
rale. Numai că... hoţii de alegă
tori au mâncat pâinea, au deslipit afişul şi au lipit ştampila
pe lista guvernamentală.
Aşa se face că candidatul li
beral nu a putut primi botezul
parlamentar în apele opoziţiei.
Tot aşa au păţit şi domnii Dinu
Brătianu şi Tancred Constantinescu cari au lost scoşi cu alai
din cristelniţa Camerei şi a Se
natului, unul pentru viţiu de
formă, altul pentru conrupţie de
voturi.
Dar mai interesant a fost b o 
tezul parlamentar al alesului li
beral dela Soroca. Părintele Macovei, guvernamental, i-a citit
molifta de invalidare, conchizând
pentru nesăvârşirea botezului.
Păcatele celui pârât ar fi că a
cumpărat şi el voturile alegăto
rilor, cum ai cumpăra dumneata
sau eu ouă, cartofi sau fisticuri.
Ba şiretlicul noului ales ar fi
mers până acolo încât a conrupt
cu parale şi câţiva morţi ca să'l
voteze. Negreşit, alesul liberal s a
apărat de aşa năpastă, şi sculându-se în picioare a declarat so
lemn că... nici n'a văzut pe morţii
despre care se spune că l'au vo
tat.
Maturul corp, căci scena s'a
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petrecut la Senat, a râs din toate
sbârciturile feţei, iar preşedintele
a proclamat botezul noului ales
prin ridicare de mâini. Om de
treabă, prezidentul: căci numai
cu o ridicare de picior ar fi pu
tut s ă i facă vânt şi domnului
Mihăilă, după tovarăşul său p o 
litic dela Tighina. A urmat un
tumult de câteva minute, în care
întocmai ca la Bobotează, s'a aruncat o cruce şi mai mulţi Paşti
şi Dumnezei, dar botezul tot s'a
sfârşit.
Moi credem că domnul preşe
dinte al Senatului a făcut bine
că arătându-se mărinimos cu un
candidat ales şi de cei răposaţi,
întrucât recunoştiinţa lui va fi
vie. Ş'apoi nici strămoşii noştri
Romani nu ereau mai brezi în
privinţa alegerilor. In Corpus inscriplionum latenarum se află • n
epitaf în care candidaţii sur r u 
gaţi să nu'şi pună manifestele electorale pe mormântul celui ră
posat care îi blesteamă, ba din
contră să cadă în alegeri şi să
nu aibă în veci parte de vre-o
slujbă dregătorească: Inscriplor,
rogo ut transeas hoc moname'nlum, etc.
Şi iacă aşa a decurs Bobotează
parlamentară : cu bile, cu mâini,
cu picioare, cu huiduieli şi cu în
jurături. Tot ca pe vremea când
propaganda în alegeri se făcea
cu bâta şi cu căciula muiată în
chinoros, iar unicul semn elec
toral era... vânătaia.
August Prostu.

— ADAPTĂRI —

A căzut...
...subit la pat tocmai când îi
erea lumea mai dragă: la sfârşitul
primei săptămîni a 1 unei de miere.
Inchipuiţi-vă tristeţe... mai alesdin partea ei, rămasă in sufe
rinţă şi mai mare decât el.
L-a luat — c u m se mărită m a 
joritatea fetelor din ziua de azi:
odată ce părinţii au hotărât ast
fel, el sau altul, i-a fost indi
ferent. Mai târziu, da, îşi va spune
şi ea cuvântul: în faţa tribuna
lului care-i va judeca divorţul.
Acum, minunea minunilor, o b ă 
nuială teribilă a cuprins-o, văzându'l bolnav, grav bolnav, j u d e 
când depe mutra medicului che
mat în grabă. Şi vrea să se li
niştească... dacă e posibil chiar
pentru tot restul vieţei. Prevăzătoarea femeie îl trage pe uşe
afară, ca să'l întrebe emoţionată :
— Doctore, spune sincer: se
face sănătos ?
Medicul, om milos, răspunde
pe ocolite:
— Dumnezeu din cer e mare
şi mari sunt minunile sale!
Ea, n'a auzit sau n'a înţeles,
îşi frânge manile amărâtă:
— Vezi că eu o să'ngrijesc de
el, eu o să'i dau doctoriile ve
ghind noaptea la capătul patu
lui; şi mi-e frică, doctore... mi-e
frică să nu m'amurezez de el de
geaba!

*

Scena...
PASTEL
E Decemvrie. E iarnă,
Vremea-i rece şi'norafă,
Ca prin sită ninge'ntruna,
Toată firea-i bosumflată.
Pe sub vetre torc motanii,
Iar la geam câte-o bătrână,
Regreiându-şi anii tineri,
Face la ciorapi de lână.
Pomii despuiaţi de frunze
Par ca nişte cruci la Bellu.
Pe străzi nimeni, câte-odafă
Auzi: «Dulce dovlecelu».
M. Dumitrescu -Midi

...s'a petrecut in ziua Anului
Nou.
Miezul nopţei. Calicescu se p r e 
găteşte de plecare...
— Chelner! încă un şpriţ, dar
iute că-i târziu... Ţine şi banii...
Apropos, chelner: nu puteai s'alegi altă meserie?... Om bătrân,
prin cârciumi, la ora asta'? 1
Muşcându'şi buzele:
— Vedeţi bine că nu sunt sin
gur...
— Câţi ani ai, chelner 1
— Cincizeci.
— Nu se poate! Şi anul tre
cut tot cincizeci aveai.
— Da, boerule, adevărat... dar
anul trecut n u m i aţi dat nimic
eu înnmăr anii după bacşiş '
*
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...sforăe fericit: mariani Jurjescu şi-a cumpărat o rochie ul
tima modă, iar scumpii i con
sort l-au trecut năduşeJiie până
achitat-o.
Sforăitul se subţiază prelung,
-a flueratul maşinei vestind pa
sagerii din vagoane că sunt in
pericol...
In camera d'alături umblă ci
neva.
Menajul Jurjescui-a simţit, şu
şoteşte pe întuneric, cu ochii în
chişi de frică :
— Bărbate, scoală: hoţii...
— L u m e după lume vine
— Ba scoală tu, nevastă...
L a B o d e g a Mircea... Cine
— Eu, o femeie'? 1
Oare-aici îi îndrumează ?
— Tocmai: îmbracă-te cu toa Par'c'ar fi la Bobotează
leta ce ţi-am cumpărat azi şi treci Când toţi strigă : las'mă, las'mă
dincolo. Când te-o vedea hoţii
c'o rochie nouă, pleacă singuri...
înţeleg că'n casa de bani n'a mai
rămas para chioară şi se cano
Ruralul neobicinuit cu aseme
nesc de pomană s'o deschidă.
nea politeţe, se scarpină în ceafă:
— Păi ce poate pofti un om
Palatul Justiţiei.
trudit, după miezul nopţei ?...
Să'mi dai o odae, să'mi odihnesc
Sala paşilor pierduţi... ca pro oscioarele.
cesele în care avocaţii au apro
Portarul pricepând depe vorbă
fundat mai mult portofelul clien cu cine are aface, comandă au
tului decât dosarele.
toritar :
— Tu, Popescule?!... Ce vânt?
— Ia-te după mine.
— Vântul dihoniei. NevastăAre una liberă, tocmai la man
mea...
sardă, deasupra etajului al cin
— Taci, m ă ! Nu cumva ma- cilea. Şi fiindcă şi el e obosit, se
dani PopescU, întâmplător, te-a vor sui cu ascensorul.
înşelat ?
— Intră!—- trage portarul, în
— întâmplător, nu: totdeauna lături uşea ascensorului.
din obicinuinţă.
Săteanul priveşte mirat cote
ţul
de sticlă cu pereţi mahon...
*
nu numai că nu intră, dar face
Unu...
un pas înapoi...
— Eşti nebun, vericule... dacă
...din creeru munţilor înalţi,
vecinie cu fruntea'n nori,auzind crezi tu că eu, om în toată firea,
că la Bucureşti se deschide ce o să pot dormi într'o odăiţă că
rul de Bobotează, a venit cu tre nici picioarele nu'ncap. Mai bine
mă'ntorc acasă !
nul, să vadă ce-i aia.
Precum a şi făcut, amânând
Paca-paca... paca-paca... opt
sprezece ore dealungul vremei, pentru la anul vederea cerului
petrecute într'un vagon înghesuit, deschizându-se în noaptea Bo
dispus să sară depe şine la cea botezei.
mai mică eroare de macaz.
Iată'l în faţa Gărei de Nord, Şi...
singur, căutând din ochi loc de
...fiindcă suntem la hotel — l a
popas.
Dincolo de strada Polizu, la o un mare hotel din centru.
Pasagerul şi-a făcut bagajele,
aruncătură de ciomag, o lumină
agăţată sus, găureşte bezna nop- a trimes să i s'aducă nota de
ţei, pare că'i face cu ochiul. Por plată.
' Chelnărul etajului i-o întinde
neşte într'acolo, deschide uşea cu
ploconindn-se slugarnic:
geamurile geruite...
— Şeapte sute treizeci şi cinci...
— Ce pofteşti ? — se răsteşte
portarul somnoros al hotelului, şi ce vă lasă inima bacşiş.
Treizeci şi şeapte de poli o
ieşind din cuşca lui.
a

Ca să iau şi eu aiasmă!
— Bobotează nu e, însă
Toată lumea asta'i strânsă
Ştii de ce, dragă c o l e g a ?
Astăzi este... Bobodega!

Ţârcovnicu.

noapte de neodihnă!... Pasage
rul, curios, purică nota: la a d u 
nare găseşte şeaizeci de lei m a i
mult decât chiar e însemnat p e
hârtie.
— Ascultă, chelner : cine a fă
cut socoteala?... Tu?... Mai fă-o
odată: ai pus trei poli în plus.
Chelnerul verifică... de formă:
— Adevărat, boerule... e o gre
şeală de şeaizeci de lei. Sunt om
sărac: doar n'oţi fi vrând acum
s'o plătesc eu ! ?
*

D-şoara Keskevu...
...neobosita clientă a tuturor
da n ci ng-uri lor, se cunună la b i 
serică. O drăcoaică de invitată,
faţă la cununia religioasă, ex
clamă tare... ca s'audă şi ginerele:
— Uite ce bine'i stă în rochie
de mireasă: parcă ar fi fată m a r e !

*

Mnemotehnica..
...cea de toate zilele, vorbită.
— Bărbate, in ziua Sfântului
Ion împlinesc treizeci de ani.
— Cred, nevastă : de cinci ani
de când mi-o spui mereu, m'am
convins.
Nae D. Ţăranu.

Sfârşindu-se
Sărbătorile,
numărul
viitor va apare
la
data
obicinuită:
Marţi,
15
Ianuarie.

Unul care a văzut cerul deschizându-se înainte de Bobotează

Dascăle, pentru cine trageţi clopotele aşa tare?
Pentru vecinu nostru: a murit...
Săracu! Du-te repede de-i astupă urechile cu vată, c'o să'l
asurziţi!
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In noaptea Bobotezei,
când se deschide cerul..,
Ca şi restul anului, Morala umblă
pe stradă goală. Adică, dece ea ar
fi mai îmbrăcată decât aceea cari
zilnic o batjocoresc, profitând t o c 
mai că e goală?
Morala în politică e ca o picătură
de oţet într'o cană cu lapte proas
păt: gata brânza! Brânza cea de
toate zilele a poporului care a ex
clamat: «Frate, frate, dar brânza pe
bani!»... negreşit că a avut în ve
dere cei doi fraţi Brătianu, mari fa
bricanţi de brânză... pe bani gata.
Şi totuşi există răutăcioşi, de-o altă
culoare politică — există oare ? —
cari pretind că aceşti doi mari ne
gustori de brânză polică au înşelat
zilnic consumatorii, ca unii cari
toată viaţa... n'au făcut nici o
brânză.
— Ce cauţi, mieluşeaua Domnu
lui?... Ai venit să vezi cerul deschizându-se ?
— Nu, taică părinte... nu sunt aşa
curioasă: odată şi-odată tot am să'l
văd... Am venit să rogi pe Dumnezeu ca să mor tânără...
— De ce, oiţa taichi?
— Până la Judecata ain urmă am
tot timpul să îmbătrânesc!
i

" *

In ajunul Bobotezei, microbii, scă
paţi din eprubetele laboratoarelor,
circulă stoluri pe uliţele întunecoase
ale Capitalei. Gripa... ducă-se pe
pustiu! Scarlatina încă mai persistă,
făcând ravagii printre copiii ino
cenţi; dar n u atât ca Mihalachino,
boala politică la modă. Microbul cu
căciulă a contaminat toţi necăpâtuiţii. Se vindecă sigur cu serumBuget. Şi dacă unii din ei, înşelând
bunacredmţâ a şefului, îndoapă la
com buzunarele omorând Cinstea...
slavă Domnului, ţara posedă destui
contribuabili ca să le plătească d i n

belşug înmormântarea.

*
— Maşer. m e r g i şi t u l a serba
rea Bobotezei, să v e d e m defilând
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I S A N T E M E L E
Avem într'o glastră nişte crisanteme
Mai albe ca crinul cel mai original,
Şi mai graţioase ca uri madrigal
Cântat pe-o chitară... Dar de la o vreme,
Am băgat de seamă că'n strâmta'mi odae,
Se prăşiră nişte infami purecaşi,
Verzi şi cu codiţă, îndrăzneţi, poznaşi...
Căci făptura mică de-obicei aşa e.
Când scriam, adesea intrau în peniţă,
Se urcau pe mână şi mă gâdilau,
îmi umblau pe ceafă, pe mânecă, sau...
Amintindu-mi parcă de blonda mea Miţă.
Ah, ce voluptoasă mica haimana!
Ca şi crisantema cea albă din glastră!
Păcat doar că după întâlnirea noastră,
începui amarnic a mă scărpina.
August Prostu.

fost la cinematograf, impcsibîi să păsătoare din umerii goi subt «nan
nu se găsească doi-trei cari să mă to»-ul de zibelină:
ciupească pe la spate!
— Nu-i pentru mine, tipule : cor
*
pul meu e totdeauua ca şi fierbmte;
Sfântu Petre pierzând cheia, des am pus-o pentru biata atmosferă:
chiderea cerulului e în întârziere... nu vezi că e aproape să'ngheţe de
Un averescan şi-un iorghist, ui frig ?
tând că sunt fuzionaţi, pentruca aş
teptarea să nu li se pară prea lungă,
In sfârşit, cheia a fost găsită, ce
s'au luat la ceartă. Ori precum toţi
ştiţi, dela ceartă la bătae e ca dela rul s'a deschis...
O fâşie de lumină învălue pe
mâinile unuia din beligeranţi până
Vintilă,
speriat ca un hoţ surprins
la obrajii adversarului.
de
vardut
în momentul când vrea
Averescanul, armat, croia cu sabia
lui Tătucu, pe când iorghistul, lipsit să sară gardul ca să fure. Dumne
de mănuşi de box, îl buşea în cap zeu, care ţine în mână lanterna acu ghiozdanul, emblema dăscălească prinsă, autoarea pensulei orbitoare,
întreabă de sus... fără răspuns:
a şefului.
— Vintilă, nenorocitule, ce-ai făcut
Şi s'au bătut aşa, unu cu sabia,
Puterea
?
celalt c u g h i o z d a n u , până ce sabia
Năpârca bărboasă, terorizată, se
s'a frânt şi g h i o z d a n u l s'a r u p t . . . lă
sând p e t e r e n h o i t u r i l e celor două frânge, se strânge ca inelele unui
partide politice, d e a p u r u r e a neîn telescop, intră în ea însăşi, consumându-se Drept semn unde a fost,
sufleţite.
o pată de venin mucegăit umezeşte
F i e - l e p a m p o n u uşor şi r e d i n g o t a
piatra trotuarului aspru...
pe talie!
Saltarello.

armata. ?
— M e r s i , dragă, n ' a m chef să'ngheţ <le f r i g : o să văd d e f i l a r e a
la c i n e m a t o g r a f . . .
— N u - i t o t una...

— C u m , nu-i t o t u n a ?! Soldaţii
sunt aceeiaşi...
— înghesuiala... n u simţi înghe-

sueala...
— Lasă, dragă... d e câte o r i am

O mângâe d e m u l t c u p r i v i r e a .
Profitând că t r e c p e lângă u n f e 
l i n a r aprins, n u se m a i p o a t e a b 
ţine, dă p e faţă t o t e n t u z i a s m u l d e
care e c a p a b i l u n tânăr d e două
zeci şi cinci d e a n i , după trei o r e
de chef c u şampanie:
— Frumoasă blană ai. M i t o . . .
T e r i b i l a demimondenă ridică n e -

A b o n a m e n t u l

l a
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j

Gerul Bobotezei jşi Moda

—
— t

Domnişoară, aţi îngheţat... Imi aaţi voe să v'acompaniez?
La morgă?

Fiindcă bărbatu-său a refuzat să-i cumpere o rochie...

— Dumnezeule mare, dade Bobotează un ger să crape pietrele..
- — De ce, nevastă?!
* — Poate că numai aşa să rămâi văduvă... inimă de piatră !

8
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Surprins, s'adresează negusto
'o doresc, nici nu v'o doresc;
dar Bobotează fără ninsoare rului:
— Merge?
*
e ca femeea bătrână care şi-as
— Şi până la Muntele de Pie
cunde vârsta.
Ninge. Ninge de sus in jos, a- tate ! — rânjeşte amabil ceasor
şteptând ca mâine-poimâine un nicarul psiholog.
năzdrăvan să inventeze ninsoa
*
rea de jos în sus. Şi cum afară
axilescu e straşnic pe ziua de
de Dumnezeu nimeni nu ştie ce
a z i : două teancuri de farfurii
va fi mâine, barem de Bobotează căzute pe podeaua de ciment a
să'l lăsăm în pace.
bucătării, n'ar face atâta larmă
Ninge domol. Fulgii mari de cât produce simpatica-i guriţă
zăpadă se lasă spre pământ plu cu dantelă spumoasă la colţul
tind oblic, de parcă fiecare ar buzelor.
fi atârnat d'o paraşută. Văzduhul
— Auzi! auzi!.. să vrea să mă
împestriţat alb serveşte de para trimeată'n împărăţia Cerului învan cerului ocupat, probabil, nainte de a se deschide cerul de
să'şi facă toaleta în vederea ser- Bobotează? !.. Ces'aîntâmplat?.,
bărei Botezului Domnului.
aş dori să ţi se'ntâmple ţie zil
Ninge din ce în ce mai des. nic, dar niciodată să fii în locul
Acum fulgii dansează desmetic, meu. Un randevu... Un randevu
acompaniaţi de jazz-band-ul stri stupid ca la teatru, actul al doi
dent al Crivăţului sosit m a h m u r lea, scena treia, când bărbatul
din ţara vofkei.
îşi surprinde soţia cu... mine. Da,
La răspântie, un individ se chiar cu mine, angajat expre ca
uită cercetător in aer, cu mâna „prim amorez" de portarul ho
dreaptă imitând gestul şcolarilor telului care mi-a recomandat-o.
leneşi când prind muştele din Bacşiş, pentru „recomandaţie" :
sbor, vara.
de două ori costul a o sută cărţi
Un grăbit, care'l cunoaşte, se de vizită, carton Bristol. Şi dacă
opreşte ca să răsufle :
scena s'ar fi jucat la somptuosul
— Ce faci, Mitică?
Hotel Bristol... O cameră soioasă
— Strâng fulgi... pentru o pernă de hotel fără firmă, patru pereţi în
cadou soacră-mi.
tre cari abia aveam loc noi trei:
eu, ea şi încornoratul—unul, el,
E cea mai nouă glumă a lui mai mult decât trebuia. Ea urlă
Mitică, cu ocazia Bobotezei.
c'a fost atrasă'n cursă. Eu tac. El
*
u r l ă : „Mizerabile seducător, ai
ş vrea să cumpăr un ceas de să'mi dai satisfacţie!" Şi i-o dau...
precizie...
trântindu-i două palme că s'au
— Poftiţi d'alegeţi — ridică, deranjat toate aparatele radio
negustorul, capacul cu geamuri fonice din centrul Europei. Re
al tejghelei: toate sunt aduse zultatul: duel — inevitabila „ie
din Elveţia, cele mai renumite şire pe teren", la marginea ora
mărci.
şului, teren mânjit cu baligă de
Clientul ocheşte unu, îl ia în vită, fără valoare, dar adesea
mână ca să'l examineze amănun plătit scump cu viaţa unuia din
ţit, întorcându'l şi p'o parte şi pe adversari. Şi iată cum din trei,
câţi eream la hotel, vom fi şapte...
alta...
pe
t e r e n : eu, el, patru mar
Negustorul, neavând ce face,
omoară timpul examinând şi el... tori şi medicul — şeapte bărbaţi
clientul: june monoclat, elegant, şi nici o femeie... nici măcar fe
parfumat, cum sunt aproape toţi meea pentru care ne-am provo
tinerii care'şi petrec nopţile j u  cat la duel. Şi-acum te'ntreb: ce
când cărţi prin tripouri, după-a- rol pot avea cei patru martori,
miazile preferând să dormă în cari n'au văzut nimic, ne fiind
braţele adoratei, indiferent vâr faţă când s'a consumat adulte
rul ?... Câţ despre medic... înţele
sta.
Satisfăcut de rezultatul minu geam prezenţa lui „după", dacă
ţioasei anchete, junele monoclat afacerea s'ar fi petrecut aiurea,
într'o casă suspectă,,cu perdelele
duce ceasul la ureche.
lăsate şi felinarul roşiii aprins la
Nici un sgomofc
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poartă! înţeleg mai de grabă un
farmacist...
Vaxilescu sufocându-se de in
dignare, profit şi-o iau la sănă
toasă, lăsând locul liber un altuia
mai curios decât mine.
ala vechiturilor e în plină ac
H
tivitate: niciodată nu s'a chel
tuit atâtea vorbe... din lipsă de
clienţi.
-— Ai auzit?... Ala Ştrul, buncherul, ca să nu dea bacşiş de
Anul Nou, a plecat dija la Ame
rica. Pi drum, aproape de Ame
rica, s'a înecat dija cu vapor cu
tot!
— Oi vei ! — scânceşte Levy,
cel mai umblat dintre „telali". Şi
iu am vrut să mă'nec udată cu
vaporu...
— Unde, dija?.. Pi stradă, chind
plouă ?!—îşi mângâie barba Aiţic.
samsarul.
— Dobitoc ce ieşti! Iu nu sunt
ca tine, să umblu dija fără galoşi,
chind plouă... Cum îţi zic : tre
ceam în America pi vapor, chind
deodată alunec şi cad în ocean..,.
— Te-a înecat?
— Ieşti un prost! Se'neacă ăla
care ştie să'noate: iu m'am dus
numai la fund. M'am dus, m'am
dus, până n'am mai putut: apa
erea dija aşa de adâncă, că n'am
dat de fund şi-a trebuit să mă'ntorc la suprafaţă...
— Uăăă ! Spui tu d'adivoraf?'
— Ghei în dreider! Vreai să
rămâi în apă, să mă mănânce
peştii ?
orcdecâine, multimilionarul de
P
după război, a hotărât să facă
un cadou d-nei Porcdecâine, bigoata sa soţie. Un prieten 1-a sfă
tuit :
— Cel mai nemerit cadou, de
Bobotează, ar fi un tablou... o
pictură reprezentând Botezul lui
Isus Hristos in apele Iordanului.
Dacă nu mă'nşel, am văzut un
asemenea tablou expus la BIumenfeld, negustorul de mobile.
Du-le şi vezi... poate că nu !-a
vândut.
Prietenul spusese adevărat ..având 25°/ din preţul tablourilor
vândute clienţilor trimişi de el.
0

Biumenfeîd explică, Porcde
câine cască ochii mari, dă mereu
din cap că'nţelege.
/Urmare

la pag.
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Bucureştii după miezul nopţei

- — Opreşte-te, Jean, că am ajuns: uite felinaru roşiu la uşe...
Idiot ieşti, Mitică! Aici trebue să fie centrala radiofonică: nu
vezi ce de antene pe la ferestre?

F U R N I C A
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— Asta ieste deja Isus. Asta ieste
dija Ion Botezătorul care bubutează la el. Aşa că-i dija frumos ?
— Dar pasărea aia deasupra
capului lui Isus, ce e ?
— Cuuum... nu ştii dija '?... Asta
iaste Sfintu Duh care se coboară
din cer subt formă de porumbel...
Porcdecâine cleatină dovlea
cul, deziluzionat:
— Regret, tabloul nu-i pen
tru mine.
— Ţi'l las uă mie de lei mai
ieftin...
— Preţul n'are importanţă !
Am crezut că e o găină; dar
fiindcă zici că e porumbel, nu'l
i a u : vecinu meu de vizavi e vâ
nător şi mi-e teamă că profită
de ocazie când nu sunt acasă şi-1
împuşcă pe fereastră!
Năiţă ldiotu.

SlIIlTIIIE IITIIIILi
In ziua de

10

Ianuarie, se vor

scoate la licitaţie 47 de automobile
ministeriale.
Ziarele.

47 de maşini!... Atâtea
Câte mănăstiri a făcut Ştefan I
Se plimba cu ele şi bucătăreasa
Domnului director, în trecutul an.
Dar iată cacuma, pe ziua de 10
Se pun în vânzare ioale la mezat.
Ce nenorocire pe bucătăreasa
Domnului director C. N. Obrăzat!
Zi nenorocită, de mucenicie,
Va fi ziua asta, 10 Ianuar,
Şi cu toate astea nare nici o cruce
Nici un semn cu roşu în cel calendar.
Adevărat este că ziua-asta n'are
Nici măcar o cruce'n calendar...
Ehei,
Dar cei ce umbla-vor pe jos
de ecuma
Vor trânti destule cruci şi Dumnezei.
Ion Bujie.
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cauciuc se scoate dintr'un p
ce'i zice palmier, iar copacul ăsta
creşte tocmai prin ţinuturile p
unde rumegă cămilile şi pe unde
au citit în stele Gaspar, Melchior
şi Baltazar ?... Iar dacă nu's chiar
aşa de cusurgiu şi că recunosc"
că procesiunea alegorică din ajunul Crăciunului a avut şi
notă antică şt locală : domnişoa
rele din cor cu şoşoni cu blană
de cămilă, domnii cu galoşi din
cauciuc de palmier.
Şi aşa am scăpat cu laţa cu
rată de bunul şi ortodoxul chi
ristigiu care admira sfintele iesle
ale Mântuitorului lucrată în ciucalată şi zahăr ars, la vitriinile
cofetăriilor. Papistaşii, e drept,
ca nişte oameni mai înaintaţi în
învăţătură, lucrează sfântul staul
în ceară, îi pun becuri electrice,
zăpadă de bumbac, îl expun chiar
în altarul bisericelor.
Numai proştii noştrii de ţărani
croesc chivără lui Irod dintr'un
dovleac turcesc, îi fac dinţii din
boabe mari de fasole înşirate pe
aţă, îi pun o barbă de câlţi, o
ipingea de dimie, şi îl pornesc
aşa pe uliţele albe de omăt ale
satului, nu pe astfaltul m u r d a r
al Capitalei.
August Prosti;
0 Q l

e

Nu ştim din a cui iniţiativă, ateneele populare din Bucureşti au
hotărât să meargă anul acesta cu
colindul in dealul Patriarhiei spre
a ura ani mulţi de voie bună şi
sănătate Prea fericitei Sale Sanc
tităţi. Frumoasă şi creştinească
iniţiativă dar... prost pusă in
scenă.
Cine s'a întâmplat în seara de
ajunul Crăciunului pe Calea Vic
toriei, a putut să vadă o comedie
de bâlciu: facle şi răşină care
făceau mai mult fum decât lu
mină, coruri cari făceau mai mult
sgomot decât muzică, şi irozi
care făceau mai mult impresia
unor personagii de operetă mo
dernă decât a unor antice iiguri
orientale. Ofiţerul din fruntea
cortegiului avea un chipiu de
căpitan francez, Irod şi magii
erau îmbrăcaţi în nişte sarici de
lână colosală ca cele ce se pun
la picioare in trăsurile de piaţă,
iar ostaşii aveau câte o sabie de
tinichea la coapsa stângă şi o
umbrelă de ploaela cea dreaptă...
E drept că vremea era noroasă
şi toate coroanele şi chivărele
barbar colorate erau de mucava.
Ba unul din cei trei Magi trăgea
tacticos dintr'o ţigare cu carton;
deşi bănuiam că pe vremea când
s'a născut Fiul Omului tutunul
era o buruiană sălbatecă ce nu
se afla decât în America nedes
coperită încă.
Dar aşa suntem noi Românii:
ne hulim unii pe alţii, căutându-ne cusururile cu lupa, dacă
nu chiar cu ochianul cu care s'au
descoperit primele pete din sfân
tul soare.
— Ar fi poftit poate, îmi strigă
indignat nea Tănase Chiristigiu
dela Obor, în loc de stele de
hârie să'ţi aducă stele adevărate
din cer, iar Craii dă la răsăsit...
— Nea Tănase, păi stai să vezi...
— Ce să văz?... Ţi-ar fi poftit
poate buricu ca Craii să meargă
călare pă cămile !
— Ei asta e, acuma iarna...
— Lasă că vă ştiu eu pă voi
ăştia care aţi izmenit toate !
— Nea Tănase, încerc eu să'l
împac. Cum o să cer cămile'? Nu
e destul că Irod avea galoşi'?
— Ei şi'? face nea Tănase ne
dumerit dar luminat la faţă oa
recum.
— Păi nu ştii că galoşii se fac
din cauciuc, că metalu ăsta zis

0
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Vintilică..
...visează că e spiritual (s'auf
văzut altele şi mai boacăne!)
Visează că stă lângă madam
Puterea (ptiu! să nu-i fie de
deochi...) pe canapea, şi amân
doi se distrează citind Furnice
gratis.
Puterea întoarce ultima foae
— a şasea: întreaga pagină e
ocupată d'o ilustraţie colorată,
reprezentând Serbarea Bobotezei
pe cheiul Dâmboviţei. Vintilică
profită de înghesuială, s'apropie
pe la spate de madam Puterea
şi-o ciupeşte. Femeea — e ti
părit pe marginea de jos, subt
i l u s t r a ţ i e — se'ntoarce, sur
prinsă :
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— Nu-ţi e ruşine, domnule?...
Ce faci ?
Vintilică se bâlbâe ruşinat:
— C e a i vrut t u : opopoziţie...
Puterea, înfuriată, îi arde un
picior drept subt şale...
Vintilică se depărtează ţinându-se cu ambele mâini de par
tea îndurerată — urlă ca să
inspire compătimire:
— A o l e o ! nu mai popo...t!
Un întreg program politic!

încornoratul...
...are un moment de vagă
demnitate, reproşează a c e l e i a
care 1-a făcut popular din dra
goste... către aiţii :
Eu îţi spun că mă'nşeli şi
nu râzi?!
Femeiuşcă se apără ca leneţul vara de muşte, stând cu
gura căscată să le prindă:
— Vezi c'atunci când te'nşel,
sunt ocupată... n'am timp să râd.

Cucoana...
...domiciliază pe cea mai po
pulată arteră de circulaţie a Ca
pitalei : calea Griviţei. Trăsurile,
camioanele, automobilele, d'avalma cu tramvaele electrice, o
străbat în susşijos, hodorogind,
orăcăind sau zâzâind a coabe
pe şine. Atâta larmă nici Ia intra
rea iadului nu'mi închipui să fie !
Cum s'a mutat în calea Gri
viţei, cucoana a şi dat fuga de
s'a înscris membră activă a so
cietăţii pentru protejarea ani
malelor. Motivul ? — l-am aflat
trăgând cu urechia ce vorbiau
două vecine :
— Aşa femee miloasă cu animalele, nici c'am pomenit,
dragă: cum vede un câine,
s'apropie de el, îi dă otravă
şi'l omoară.
— Taaacil... Asta numeşti tu
milă?
— Adică, mai bine să'l oInoare automobilele?
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Ştiri police...
O înaintare binemeritată,., ca
la armată :
«Fruntaşul» mahalalei noastre
a fost avansat sergent... de
stradă.
*

O idilă...
.. â la Romeo şi Julieta mo
derni.
El, orbit de lumina becurilor
electrice, a luat fardurile drept
realitate, căzând în cuta creţurile-tranşee la colţul buzelor şi
coada ochilor.
Ea... A doua zi s'o vedeţi,
când demiobscuritatea dimineţei ceţoase întinde mucigăios
vânătul cadaveric al trupului tre
cut de cincizeci de ani, totuşi
doritor de senzaţii proaspete...
ţinute la ghiaţă.
Junele încearcă, politicos, să
se desfacă din colacul braţelor ce
baba cochetă le-a aruncat ca un
laţ hingheresc pe după gâtul lui.
— Mai stai, seri... am po
runcit să-ţi facă un ceai.
Amatorul de trufe semiseculare isbuteşte să'şi recapete li
bertatea pierdută acum şase ore...
Băbuşca, disperată, se cu
fundă în ea însăşi, ca într'un
haos...
— Pleci ?... fără să'mi zici
măcar «La revedere»?
«Uitima-i dorinţă» din noap
tea aceea ajungându'l tocmai pe
pragul uşeî liberatoare, el moăe deziluzionat:
— Ţii mult?... Ei bine: «La
revedere!»... când voi fi orb.
Viaţă! viaţă ! cât ieşti tu de
frumoasă şi ce urât te pictează
«mondenul» tineret!

A făcut...
...milioane fiindcă alţii s'au
îmbolnăvit brusc de dorinţa de-a
merge pe sus; s'a pricopsit vân
zând automobile pe dublu preţ
cât îl costa. Garagist?.. Exact:
garagist şi mare amator de calicenie: un minister subt pre

şedinţia lui ar salva finanţele
ţărei pentru totdeauna. In iuţeala,
cu care a contractat diversele
«vânzări în rate», a uitat că e
singur şi c'o tovarăşe a vieţeî
n'ar face figură urâtă alături de-a
lui, profund antipatică.
M-am dus să'l interviewez ce
crede de proectele actualului gu
vern. El, cu gândul mereu la afa
ceri — el m/a interviewat, iuând u - m ă i a r o s t de cum am trecut
pragul biroului tapetat cu teancuri
de registre pânâ'n tavan.
— Tot pe jos, Nae?.. Ome
nirea întreagă s'a civilizat, numai
tu nu; de ce nu'ţi cumperi un
automobil!
Eu. pocnit direct la portofelul
vecinie gol, fac pe blazatul:
— Uşor de zis! Maşina cere
garaj, şofer carfe s'o conducă, s'o
cureţe, s'o spele dimineaţa şi
seara...
— Ai dreptate!-—mă'ntrerupe
el cu privirea vagă şi raţiunea
aiurea: tot din cauza asta nici
eu nu m'am însurat!
In momentul acela garagistul,
pe semne, suferise subit o «pană*
la motorul minţei.

Comerciale...
Patronul 1-a chemat în biroul
său de lucru, ca să'l anunţe so
lemn :
— Eşti un băiat inteligent...
— Mă rog, vreţi să mă con
cediaţi ?
— Eşti un băiat inteligent şi
sunt foarte satisfăcut de felul
cum mă serveşti; te avansez la
gradul de ginere. Fata mea...
— Mulţumim... m'am avansat
singur, d'alaltăeri.
*

Politica financiară...
...de seară. Perceptorul, după
ce a citit ziarul, rubrica «Naş
teri», către unica-i odraslă, mu
cos de patru a n i :
— Populaţia României a în
ceput să crească... Bucură-te,
fiule: o să ai şi tu cui bate toba!
NAE.

Aviaţie politică. — Mai uşor ca aerul

Vintilă Br.— Guvernul se plânge
că i-am lăsat şeapte miliarde de
ficit, un adevărat gol în bugetul
tatului...

— Tare sunt deştepţi! De nu
erea gol, cum mă puteam acum
înălţa... în ochii opiniei publice?

