
НЕЙ c h i t A. Esti nebun. ojmile ?... Tot tu îl mi ca să crească î! 
CONTRIBUABILUL ROMAN. Păi vezi că mi s'a urât cu viata... vreau să mă sinu 
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PROGRAMUL N O S T R U : „Furnica" e liberală-naţională, naţională-ţărănistă, averescană, iorghistă, lupistă, 
socialistă, comunistă... este cu toţi oamenii cinstiţi cari se găsesc în aceste partide. 

Ce mai rămâne de făcut 
Vistiernicul ţărei, cu tezaurul şi su

fletul gol, a dat poruncă straşnică pen
tru încasarea birurilor în restanţă. Po
liţia şi jandarmii vor fi auxiliarii d-lui 
perceptor. Cine nu achită, toba şi bă-
taea : întâi toba... ca să n'audă vecinii 
ţipetele celui ciomăgit. 

Din prima zi s'a prezentat un caz 
excepţional, neprevăzut. 

D-nul perceptor cere audienţă supe
riorului ierarhic ca să-'i raporteze : 

— D-le ministru, când i-am arătat 
foaea de impozitele ce trebuia s'achi-
te, cetăţeanul a căzut jos şi-a murit. 

Excelenţa dela Finanţe rezonează 
just, bătându-se cu palma peste vas-
ta-i frunte : 

-— Vezi, la asta nu m'am gândit : 
să prevedem o amendă mare contra 
contribuabililor cari se sustrag dela pla
ta impozitelor prin deces. 

Noi nu suntem atât de haini la su
flet : dacă chiar întreg guvernul s'ar 
sustrage... de la Putere, nu numai că 
nu l-am amenda, ba chiar l-am felici
ta ! 

* 
Un naţional-ţărănist perora deunăzi, 

faţă fiind câţiva timizi opozanţi : 
— Noi am vândut chibriturile-.. Noi 

am vândut telefoanele... Noi am vân
dut... tot ce-a fost de vândut în ţara 
românească. Şi mai aveţi curajul să 
susţineţi că n'am făcut nimic ? 

Oratorul a glăsuit drept, bazat pe 
acte. săvârşite. Puţină muncă au depus 
ca să'ncaseze ..şperţurile" ? Să fim dar 
miloşi : neobosiţii hoţi merită un re-
paos... la puşcărie, nu în Opoziţie. 

Z Â T ! 

Afişele de reclamă le-am desfiinţat, 
majoritatea depozitarilor preferind să le 
vândă cu chilogramul, în loc să le pue 
afară. 

Cea mai bună reclamă e aceea pe 
care ne-o fac însuşi cititorii. In ea ne 
este nădejdea ! 

Popescu & Comp. 
— Adaptări — 

CLUBUL... 
...politic al mahalalei înumără printre 

membrii marcanţi trei m"ari calici mar
caţi de destin să fie vecinie nemulţu
miţi. Cum zice la Biblie : „Mai de 
grabă va intra funia corăbiei prin ure
chile acului..." decât degetele calicului 
bogat în portofelul doldora de bani ca 
să miluiască un biet cerşetor ! — adaug 
eu. 

Deunăseară, mare întrunire la club. 
Mesele pentru joc de cărţi au fost aco
perite cu ziare vechi, ca nu cumva 
„asistenţa" suindu-se cu picioarele pe 
ele să le murdărească postavul verde ; 
d-nii oratori vor vorbi dela tribuna 
subt formă de scaun fără rezemătoare. 

Cei trei calici au sosit printre primii ; 
şi ca să fie mai bine marcaţi de persoa
nele marcante cari vor vorbi, s'au aşe
zat în rândul întâi, vizavi de scaunul-
tribună. 

Ultimul a luat cuvântul „şeful". A 
spus multe, şeful, păsuri greu de supor
tat, mai ales în opoziţie ; a isprăvit 
patetic, gata-gata să lăcrămeze : 

— Domnilor, nu m'ai merge : ţara su
feră îngrozitor şi ţara suntem noi, cari 
suferim şi mai îngrozitor decât ea. Jos 
guvernul !... 

— Trăiască ai noştri ! — răsună sin
guratic un glas răguşit din sală. 

Oratorul continuă vehement: 
—- Da, are dreptate cetăţeanul : 

Trăiască ai noştri ! Dar ca să trăim, 
trebue bani... ca să prelungim viaţa 
noastră, şi să putem îngropa la timp 
guvernul. Fac un călduros apel la ini
mile caritabile aci faţă. D-nul vicepre
şedinte e însărcinat cu cheta : se va 
duce la toţi, pe rând, fiecare va de ce'l 
lasă inima. 

Cei trei calici s'au privit reciproc, 
ochii holbaţi ca lentilele ochianului ce 
vede departe. Să dea ?... ei, cari toată 
viaţa au luat şi niciodată n'au dat, chiar 
când a fost vorba de ei şi ai lor. Cum 
să scape cu faţă curată ? 

Vicepreşedintele începe cheta, s'a-
propie de calicul din margine... 

Calicul din margine, sufocat de in_ 
dignare, în timpul când ducea mâna 
spre buzunarul în care de obiceiu ţ i n e 

banii are o sincopă, leşină... 
Până să prindă de veste publicul, cei 

lalţi doi calici profită, se reped de'l a-
pucă, unul de subţiori celalt de picioare 
să i scoată afară, la aer... 

Şi duşi au fost !... câte şi trei, veseli 
că scăpase de chetă. 

ŢĂRANUL... 

...la pândă de când a răsărit soarele, 
i se pare c'aude sgomot în stufişiul din 
marginea pădurei. 

— Mistreţul! —• şopteşte el ducând 
puşca la ochi ca să ucidă animalul ce 
aproape'n fiecare noapte îi ară câmpul 
cu botul, răscolind sămânţa proaspăt 
sem'ănată. 

Bang ! 
— Aoleooo... 
Din tufiş iese o dihanie grasă, groasă, 

c'o mână ţinându-şi pantalonii, cu cea
laltă ţinându-se de ceeace e în turul 
pantalonilor.... 

— Boerul ! — o sfecleşte ţăranul. 
Arendaşul întrerupe subit chelăitul. 

mac de răcoarea dimineţii, întrase în 
primul stufiş. 

Şi cum boerul nu mai contenea cu ţi
petele, ţăranul-vânător se scuzează : 

•— Iartă-mă : am crezut că e un porc 
mistreţ ! 

Arendaşul întrerupse subit chelăitul 
solemn îi administrează cea mai formi
dabilă lecţie de bunăcuviinţă : 

— Bine, admit... şi'nţeleg să te iert; 
că poate eşti miop şi nu vezi la 
distanţă ; să te iert că mi-ai ciuruit-
aoleo ! — dă el drumul la pantaloni ca 
să se apuce cu ambele mâini de partea 
cea mai cărnoasă a corpului, subt şeale; 
dar să te iert că nv'ai luat drept un 
porc, şi încă porc mistreţ... nu ! Puşcă
ria te mănâncă, vericule ! 

LA MAHALA. 

— A murit aşa repede ?!... Mediul 
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DEVIZA NOASTRĂ e la fel cu a d-lui Popescu, care s'a exprimat astfel: 
— Să'mi daţi o gazetă scrisă desluşit, ca s'o pot înţelege când citesc... că destul îmi frământ creerul mun

cind până câştig banii s'o cumpăr. 

n'a venit decât odată... Şi eu am f o s t 

bolnavă, înainte de război... 
— E-hei, nu mai e cum ştii: de-a-

tunci medicina a progresat enorm ! 

U N U CARN... 

... cu gura mare şi ochii cât îerestrele 
rotunde dela cabinele vapoarelor, este 
adus în faţa justiţiei. 

D-nul preşedinte, impresionat de slu-
ţenia acuzatului, întreabă curios : 

•— Dumneata cui semeni : tatei sau 
mamei ? 

Acuzatul surâde... ceeace'l face şi mai 
hidos : 

-— Nici tatei, nici mamei — ţineam 
prea mult la ei ca să le produc o atât 
de mare supărare. 

RESTAURANT.. . 

...de lux — de luxul ce'şi permit unii 
să plătească cinci sute de lei m'asa şi 
să plece tot flămânzi. 

— Chelner ! Domnul care a intrat a 
lăsat uşa deschisă : dă fuga de o în
chide... 

— Boerului i-e teamă de curenţi ? 
— Nu sunt aşa şubred : mi-e teamă 

să nu'mi sboare biftecul din farfurie. 

NICOLLO M A S C A L Z Z O N I 

Noi, a ş a c u m s u n t e m 

— Maşer, şi azi am fost la biuroul 
de plasare... Nu-i chip să mai găseşti o 
servitoare : toate se fac cocote ca să nu 
muncească ! 

— Ei aşi ! Unde se munceşte mai 
mult ca'n meseriia de cocotă ? 

Doamna fiind măritată legal, fără să 
vrei îţi vine pe buze : „De unde ştiea 
ea ?" 

* 
Faivocloc, botezat „coktail". Amestec 

de temperamente. Conversaţie gene
rală, vorbe cu două înţelesuri, ciupeli 
anatomice şi la figurativ. 

Un oarecare, rumegător de glume ci

tite prin ziarele streine, spune o enor
mitate. Cum asistenţa rămăsese cu gura 
căscată, „spiritualul conviv", ca să 
iasă din chichionul în care de bunăvoe 
se vârâse, recurge la „proba cu mar
tori", adresându-se cuconiţelor faţă : 

— Fac apel la sexul frumos... 
Altul, care i-o coace de mult, gă

seşte momentul să i umilească : 
— Sexul frumos la Curtea de A-

pel ?!... Mai bine fă recurs la Casaţie... 
Mitică monoclatul închee sentenţios: 
— De ce nu la Morgă ?... tot cu a-

ceeaşi răceală va fi primit. 
Fraze repezite fără rost, timp pier

dut — şi pentru ei şi pentru cititorii 
Furnicei: oare Justiţia nu-i plină de... 
morgă ? 

* 

— încotro, amice ? 
— Mă duc la baea de aburi... 
— De câteori faci pe săptămână ? 
— Până acuma n'am mai fost nici 

odată : asta-i prima. Abia ieri am sfâr
şit lecţiile de înnotat. 

...O dovadă mai mult că apa trans
formată 'n aburi, idioţeşte. 

* 
— Eu, dragă, sunt inventator... 
— Olio ! Spune repede ce-ai inven

tat ? 
— Dacă'mi dai împrumut o sută de 

lei, îţi spui... 
— Invenţie veche, onorabile : mai 

vezi de altu ! 
Degeaba s'au trudit savanţii să per

fecţioneze telefonul : tot mai scump 
costă conversaţia de la gură la gură ! 

* 

— Eu sunt foarte politicos cu fe
meile. Când văd că s'a suit una în tram 
vai şi toate locurile sunt ocupate, nici
odată nu-i ofer locul meu... să creadă 
lumea că-i fac curte. 

La fel cu naţional-ţărăniştii : nu vor 
să'şi cedeze locul... dela guvern ca să 
nu zică lumea că s'au compromis — şi 
d'aia pleacă. 

* 
— Ai auzit ? Guvernul cade... 
— Dela ce etaj ? 
Numai un arhitect diplomat e în 

stare să construiască un asemenea spirit 
...ieftin şi —• culmea — fără „deviz". 

Mareşalul Partidului Poporului — se 
potriveşte şi-aşa ! •— a cerut şi-a fost 
primit în audienţă la Palat. Rezultatul 
convcrbirei cu.Majestatea Sa nici a-
cum1 nu se cunoaşte. Atât am aflat : 

Pe când şeful scobora treptele două 
câte două, Majordonul Palatului 1-a 
chemat din urmă : 

— D-le mareşal, v'aţi uitat memoria... 
— Nu'mi trebue: am să ţiu minte cât 

voi trăi ziua de azi ! 
Supărarea fiind dela diavolul... nici 

nu poate fi vorba de politeţe. 
SALTARELLO 

V i c t i m a lu i M i h a l a c h e 

— Banchetul nostru ? O minune ! 
îmi povestea ieri un Manist. 
Mâncări, vinaţuri, toate buhe... 

Dar s'a întâmplat un lucru trist. 

O maior.eză de nisetru 
Pe când stropeam c un vin subtil. 
Hop c'un discurs d'un chilometru 
Nea Ion zis Mihail l 

Vor6eşfe, domnule, vorbeşte! 
Dă căciula pe ceafă urit l 
Eu, prost, l-ascult... şi-un os de peşte 
Dtodată mi se'nfige în gât. 

M'asfixiam-.. Vecinul Mache 
Văzând că mor, scurt porunci: 

— ,,Opreşte-te, bre, Mihalache !" 
Dar Mihalache .nu se opri. 

„Un doctor!" striga tot poporul 
„Un doctor, pentru Dumnezeu !" 
... Iar Mihalache oratorul 
Senin şi calm vorbia mereu. 

i 

Am leşinat. Nu ştiu cu mine 
Apoi ce sa mai întâmplat... 
A doua zi eream mai bine, 
Intr'un spital zăceam in pat. 

— ,,Osu-ţi scosei din gât, priveşte !" 
îmi zise medicii, blajin, 

— „Dar Mihalache ?" — „Tot vor
beşte !" 

... Şiiar căzut-am în leşin. 

AOLEO ! 



Noaptea nunfei 

— Dumnezeule sfinte, cum sforăe!... N'aş fi crezut în 

viaţa mea c'o să mă mărit c'un ceas deşteptători 



Alt sol de cr íxáL ! 
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O gl urna sinistră 
Dumnezeu in ziua şaptea şi-a votat, cum ştiţi, repaos, 
Dar in Rai e-o plictiseală mai rău ca'n Academie! 
Nu sunt teatre, nu-i „FURNICA", nu poţi sanvârteşti un maus. 
Cor de heruvimi, şi-atâta. Nu-i măcar o berărie ! 

Intr'o Duminică, Tatăl, biruit de plictiseală 
(întâmplarea asta nu e pomenită în Scriptură.) 
Neştiind ce să mai facă, a luat cocă dintr'o oală 
Şi-a început să modeleze oameni in caricatură. 

Mâinile-i de sculptor meşter plăz muiraşa vreo mie 
De făpturi parodiate, ridiculizate n cocă ; 
Dar nu i-a stârnit niciuna un su râs de veselie. 
Nici o mutră dintr acelea nu-i pă rea ndeajuns barocă-

„Ah, de-aş putea pe toate să le contopesc întruna !" 
Zise Dumnezeu plimbânduşi ochii trişti in largul zarei, 
„Aş da la săraci pomană soarele întreg şi luna 
D'aş putea să fac din toate o statue a Ingâmfărei!" 

Zise, şi'n enorma oală svârli miea de \paeţe, 
Clin linguioi pe urmă mestecă cu energie, 
Mestecă până ce miea de păpuşi cu fel de feţe, 
Se 'întruchipară întruna. Una, dar halal să-i fid\ 

Caraghioasă dar solemnă erea noua figurină ! 
Hohote de râs năpraznic... A hohotit chiar şi Fiu : 
Dumnezeu râdea spasmodic de credeai că, haiti! leşină ; 
Ha-ha-ha ! Dumnezeu creease pe Iuliu Maniu ! 

SARSAILĂ 

B i l a n ţ u l : 
C u m a i pet recut ? 

O lună pe an — şi-i destul — faimo
sul : ,,Ce mai faci ?" cedează locul nu 
mai puţin curiosului plictisitor : ,,Cum 
ai petrecut ?". In calendarul relaţiilor 
sociale, Septembrie e cunoscut ca luna 
lui „Cum ai petrecut ?". Aşa dar — eu 
de ce-aşi face excepţie ? — încep... 
s'ascult ce vorbesc alţii : 

— Tu, dragă ?!... Cum ai petrecut la 
mare ? 

— Admirabil, maşer... 
— Băi ai făcut ? 
— Zilnic : în fiecare dimineaţă mă 

duceam la plaje de mă scăldam. Aveam 
cabina mea. închiriată mai dinnainte 
pentru tot sezonul. 

— Aşa de multă lume era ?! 
— Nu... dar cabina mea era singura 

care avea trei găuri ascunse, făcute cu 
burghiul, prin care se chiorau bărbaţii 
când mă desbrăcarrf. 

— Cum ai petrecut la mune. Eliz ? 
— Aşa şi-aşa, dragă : când în sus, 

când în jos... • 
— Când la deal, când la vale ! 
— Ba de loc : n'am făcut nici o miş

care, că mă oboseşte repede. In schimb, 
de dimineaţa până seara mă dam huţa 
in leagăn... până s a rupt frânghia şi-am 
căzut în braţele unui gură-cască ce se 
oprise să mă admire. Vii şi tu la bise
rică ?... Duminică ne cununăm. 

— Eu, Popescule, am petrecut vara 
la ţară, invitat d'un prieten moşier... 

— Ştiu că te-a pârlit soarele ! 

— De unde... : a plouat întruna ! I n 

schimb, m'a pârlit prietenul, arendaşul 
moşiei, încurcându-mfă cu soră-sa... să
racă şi urâtă. 

* 
— Frumos la munte ? 
— Ştiu eu.... 
—Cum ţi s'a părut marea ? 

— întreabă pe cine a fost... că eu 
nu m'am mişcat din Bucureşti. Ah 
monşer, Capitala vara ! Cel mai ideal 
refugiu de vilegiatură pentru suferinzii 
de neurastenie ! Birjarii moţăe pe capra 
trăsurii, şoferii dorm la volant cu gura 
căscată... ca să sperie muştele, vardiştii 
nu mai flueră, slujnicele guralive au 
plecat cu stăpânii lor, pretutindeni lini
şte, linişte şi iar linişte ! 

— Noaptea ce făceai ? 
— Chefuri... ca să nu mor de urât 

ziua. Chefuri cu dame şi lăutari: urla 
mahalaua ! 

— Am fost, dragă... nu m'aşi mai fi 
dus ! Uite... am' şi uitat numele localită-
ţei unde am fost! 

—Cum te simţi ? 
— Mai uşoară... la portofel. M'am 

dus să urmez o cură de slăbire şi m'am 
întors trei chile mai grea : taman o 
sută şeapte, desbrăcată. 

•— Medicul ce-a zis ? 
— Pă dracu ! De ştieam, stam a 

casă... că tot la rezultatul ăla ajungeam 
— Nu ţi-a prescris nimic ? 
— Ba da... din gură. Când să iaiu 

trenul spre Bucureşti, mi-a spus aşa 
„Cucoană, nu te ngriji : ai să slăbeşt 
singură, fără doctori, fără doctorii 
Când vei ajunge acasă, cumpără o bae 
mare, mare şi solidă, umple-o cu apă, şi 
de câteori vrei să slăbeşti, intră în bae 
în apă toate corpurile pierd din greu
tate". 

— A spus el aşa ?! 
— Nu el... ci-că altul — un grec 

Arhimede. 
— Arhimăsa pe ghiaţă ! 

* 
— Cum' ai petrecut la munte ? 
— Superb. 
— La mare ai fost ? 
— Se putea fără mine?... Unde s 

duduele mai frumoase ca pe plaje, des-
brăcate... de orice pudoare. 

— Mulţumit ? 
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\ — Supraîncântat. 
f —• La anul te mai duci ? 
I — Să se ducă dracu... că are coadă 
de ce să se tragă când rămâne fără 

jşfanţ, cum m'am întors eu ! Apropo : ai 
- 0 ţigară ?... Inchipuieşte'ţi, monşer, 
Ică din prima zi când am ajuns la Con
stanţa, mi-a căzut tabachera în mare şi 
;mi s'a udat tutunu ! 

Dar d-ta, care cumperi regulat ,,Fur
nica", cum ai petrecut ?... In orice caz, 
nu atât cât petreci când o citeşti. 

MERSI ! 

Mucuri de idei 
DESPRE RECLAMA... 

I ...s'au scris multe, ea însăşi — cul-
|mea ! — având nevoe de reclamă. 

Pe vremuri, când lui Popescu îi ie-
: şea numele că e pungaş, toţi cunoscuţii 
' il ocoleau, poporul îl arăta cu degetul 
pe stradă, silindu'l să trăiască ascuns 
sau chiar să părăsească ţara. Azi ne-am 

: ni'ai civilizat. Ziarele sunt pline cu epi
tetul ..pungaş" adresat direct diverselor 

[ persoane cu vază, ce nu se sfiesc să 
I iasă, surâzătoare, la plimbare în auto-
I mobil. Şi dacă un prieten are curajul 
| să'i facă cunoscut : 
I — Ai citit cum te tăvăleşte Curentul 
• de azi dimineaţă ? 
I Ipochimenul răspunde, mulţumit de 
I parcă ar fi câştigat la loterie : 

— Lasă-i să urle, monşer : îmi fac 
[ reclamă ! 

I In ţările din apus şi de peste ocean re-
! clama se întrebuinţează la răspândirea 

unui produs nou, foarte rar păgubitor 
sănătăţei publicului care l-ar cumpăra. 

I La noi, cari întrucât priveşte progresul 
fugim cu cişmele năsdăvanului din 

basme ce la fiecare pas făcea o sută 
de chilometri (din care cauză nici nu 
vedem unde călcăm) reclama a ajuns 
o afacere bănească în mâinile a o anu
mită clasă de negustori cari, subt pre
text că ..desface nvarfa subt cost", 
vinde scump ,",mardaua" culeasă de 
prin alte magazine mai puţin îndrăz
neţe, purtându-se cu clientul ca tâlha

rul faţă de drumeţul prins nearmat la 
marginea pădurei. Primii cari îi admiră 
sunt... poliţia ! 

Reclama fiind o boală microbiană, 
mulţi şi multe se molipsesc şi suferă 
fără nici un profit material. Priviţi fe
meile pe cari capriciul modei le înfă
şoară în rochii strâmte ce le desenează 
corpul ca şi cum ar umbla goale. Pen-
truce aceste femei, cinstite şi majorita
tea mame, preferă s'arate mulţimei 
ceeace depe lege trebue s'arate soţului 
legitim şi numai în intimitate ? Pentru 
reclamă — pentruca doamna sau dom
nişoara s'audă sbârnâindu-i la urechi 
neroziile unui Ies sau Igrec, rămaşi cu 
ochii holbaţi în urma ei : „Splendide 
forme !". 

Setea de reclamă au împins pe unii 
la crimă... ca să'şi vadă portretul în 
ziare. O dovadă că şi cele mai delicate 
sentimente sunt falsificate în speranţa 
unei reclame, e următoarea întâmplare 
absolut autentică : 

Ea trece drept femee foarte cum se 
cade, cu toate că e văduvă şi încă tâ
nără. 

El o iubeşte p'ascuns, trăeşte cu ea 
fără ca nimeni să ştie. 

Deunăseară, după câteva luni de le
gături sentimentale, i-a ieşit în prag şi 
1-a refuzat : 

— Pe la mine să nu m&i calci, că 
mă compromiţi ! 

El, surprins, bâlbâe... adevărat : 
— Ţi-o jur pe ce am mai scump că 

până acum nimănui nu-i am vorbit de 
iubirea noastră. 
. — Bravo ! Care va să zică nici atâta 

reclamă numi ai făcut ? — i-a trântit 
ea uşea 'n nas, furioasă c a fost trasă 
pe sfoară. 

Atât de adevărat e că „Reclama e su
fletul comerţului !" — mai ales când 
comerţul se face cu carne vie. 

TURISM. 

Vorbesc două somptuoase şi volumi
noase pricopsite de după război, ieşite 
la plimbare pe calea Victoriei. 

— Pe jos, maşer ?! 
— Parcă tu eşti mai brează ! 
—• Eu am dat maşina la reparat: 

mâine e gata. Tu ? 
— Şi eu am avut un automobil, dar 

l-am vândut din cauza unui accident. 
— Era să te omoare ? 
— Mai rău ! Inchipuieşte'ţi că m'am 

ciocnit în goana mare, pe şosea, cu 
altă maşină, şi numai eu am scăpat cu 
viaţă... ca să plătesc despăgubiri fami
liilor celor răm'aşi morţi în urma acci
dentului. Aşa ghinion n'am pomenit ! 

NOBLESSE OBLIGE! 

— Divorţez, monşer... 
—• După o lună de căsnicie ?! 
— Dacă aşa a devenit căzu ! Când 

i-am cerut mâna, în August, era la 
plaje, goală, în costum de bae... 

•— Şi tot te-ai păcălit ?! 
— Păi să vezi : toţi bărbaţii o admi

rau. Puteam face eu excepţie ? 

SPORT. 

— Ai auzit ce scrie la ziare ?... Ci-că 
o s'avem iarnă timpurie. 

— Cred 
— Ai citit şi tu ? 
— Mi-a spus chiar el... Lucian Po

pescu, campion de box categoria muscă, 
pleacă în Egipt. 

— Să se bată ? 
— Nu... să stea până la primăvară, 

când reînviază muştele 'n ţară... ca să 
aibă cu cine să se bată. 

* 
LA TELEFON. 

— Allo !... Tu eşti, Popescule ?... Un 
serviciu, mă... aşa, ca dela prieten la 
prieten. Dacă eşi în oraş şi întâlneşti pe 
nevastă-mea, spune-i că s'a isprăvit 
sezonul de vilegiatură... poate să se'n-
ioarcă acasă. 

NAE 

La numărul viitor vom începe publi
carea listei pungaşilor vechi şi recolta 
nou, depozitari de ziare convinşi că în 
ţara românească poţi trăi mai bine fu
rând decât muncind. Le furnizăm acea
stă ocazie excepţională, ca atunci, când 
vor deveni milionari şi vor voii să 
plece in streinătate, să aibă ce înscrie 
pe paşaport, rubrica : SEMNE PAR
TICULARE : Fost pungaş de... ziare-



MITA, şampîoană de box ia toate greutăl 
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N a n e v r e a z a . Cronică cu struguri... mai mult acri decât duh 
S'a întors dela băi, 
Iar Bucureştii se amuzează ; 
Adio, ape, munţi şi văi ! 

De^acuma... cu sete 
In fonduri secrete 

Manevrează ! 

De oarece-i sezon de toamnă, 
Azi orice fante debursează. 
Căci pentru ca o bună doamnă 

Să aibă toalete 
Vrea fonduri secrete... 

Manevrează ! 

Tu, care joci mereu la curse 
Şi clubul vecinie te tentează ! 
Vezi de'ţi găseşte noui resurse. 

Căci legea ne dete 
Şi fonduri secrete. 

Manevrează ! 

De n'ai intrat în caşcavaluri, 
Cu cămătarii te aranjează ; 
Acuma ncep : teatre, baluri, 

Şantanuri, balete, 
Ce fonduri secrete, 

Mane ,7ă ! 

Vezi in Buik'itri cu cauciucuri, 
Cocote noui cum se lansează ; 
Mai ieri ţi se păreau ciurucuri 

Dar azi sunt cochete : 
Au fonduri secrete, 

Manevrează ! 

Nu mai e timp de stat de geaba ! 
Eşti tânăr,deci te... afişează-
Nu ştii de unde sare... baba 

Cu multe acarete 
Şi fonduri secrete. 

Manevrează ! 

Mai află, că azi Bucureştii 
Cu luxul hr il epatează 
O sectă nouă : Popopeştii. 

Au gusturi discrete 
Şi fonduri secrete...-

Manevrează ! 

A,cum de nerăbdare ard 
Să aflu care te tentează ? 
In fond., biban sau leopard 

Idealu'ţi, băeîe. 
Sta n fondurile secrete. 

Manevrează ! 
A G E N T SECRET 

Septembre, luna strugurilor, e pe 
sfârşite : foile calendarului cad una 
câte una, imitând frunzele arborilor. 
Toamna cuminte, având nopţile răco
roase, se încălzeşte cu akol în pilule 
vegetale. însăşi vulpea fabulei, care pre 
tindea că strugurii sunt acri, profită de 
beţia podgorenilor ca să le mănânce 
pasările din coteţ. Septembre, prima 
lună a toamnei plină de melancolia... 
cochetelor care au trecut prin vară 
fără să-şi găsească sufletul pereche de 
sex contrariu... ceeace credeţi dumnea
voastră. Nopţile sclipesc de rouă — de 
lacrimi, zic poeţii : unica băutură ce 
soarele îşi permite dimineaţa în locul 
mustului stors la teasc. Şi are dreptate! 
Inchipuiţi-vă că soarele care i-a copt, 

a,r sorbi conţinutul strugurilor şi ar 
umbla turmentat printre planete, cioc-
nindu-se de ele ca beţivii de felinare ? 
Dumnezeule mare, ce cataclism... 

—- Ce cata-clismă ! 
— Mersi, d-le Mitică : tot nu .ştieam 

eu cum să isprăvesc. 

Sunt foarte puţini cari, măcar odată 
în viaţă, se'ntreabă : , Când şi cum voi 
muri?" E aceiaşi întrebare pe care nici 
boul, cât e el de bou, nu şi-o pune când 
intră pe poarta abatorului. El însă are 
o scuză : alţiiîi dau moartea. Omul, re
gele detronat al naturei transformată 
în repubilcă aeriană... de când cu in
venţia aeroplanului, omul, zic, se o-
moară singur, deseori brusc, într'un 
accident de automobil, la vânătoare 
sau. moarte erotică... pardon... moarte 
eroică, împuşcat de legitimul soţ al iu
bitei în braţele căreia a decedat, fai
moasele patru scânduri ale coşciugului 
fiind înlocuite cu patru perechi de mem
bre goale... Mă rog : „accidentul" e aşa 
de răspândit şi cunoscut, că-i de prisos 
să vil mai descriu. 

Prin urmare — concluzia : 
Omul trebue să moară. Că moare de 

foc — în război sau de focul ei — de 
apă sau alt accident — indiferent : 
moare ca orice vietate căreia — afirmă 
Destinul — i-a venit ceasul să moară. 
Curios e altceva : cei cari mor mai des, 
în num'ăr mai mare, sunt oamenii să

raci : aceia nu ştiu niciodată când m 
fiindcă n'au cine să le spue, fiindcă n'' 
ceas. 

— Năiţă, ai început s'aiurezi... 
altfel toată lumea ştie că eşti un beţiv 

— Bravo, d-le Mitică... mare curai 
Lumea întreagă contra unu... care abl 
se ţine pe picioare, contra unui beţiv 

Toamna se numără bobocii... de trari 
dafir, veştejiţi înainte de vreme de ar 
şiţa pasiunilor. Tinereţea ofilită, sur 
prinsă de infidelitatea adoratorului 1-
prevenit, scrâşnind din dinţi: 

— Vino negreşit astăseară... Te aş 
tept : îmi va face mare plăcere... să ni 
te primesc. 

Aţâţătorul de nervi s'aprinde, cuprins 
de vâlvătaia mâniei: 

— Vino tu la mine, pentruca plăce
rea să fie... reciprocă. 

Zău aşa : dacă n'ar fi prostiile, cu ce 
s'ar hrăni Amorul ? 

* 
Toamna vieţei de obicei e foarte mo

horâtă : medicul şi cioclu se ţin de' 
mână, ca îndrăgostiţii, stau la poartă 
pândind momentul când să intre. 

Şi-a intrat întâi el, medicul... Celalt 
a dat fuga la prăvălie, să'i pregătească 
bagajul pentru ultima călătorie. 

Bătrânul crai uzat, horcăe în pat, 
svârle uit in/; le cuvinte în haosul în care 
va intra : 

— Ce-a zis ? 
— Medicul ?... A spus că n'apuci 

ziua de mâine. 
Hârca rânjeşte mulţumită : 
— Cred şi eu... Mâine e Vineri, zi 

de post. fără carne : de ce vrei s o a-
puc ? 

NAITA IDIOŢII 

Abonamentul costă la ,,Furnica' 
400 lei pe an, 200 Iei pe şease luni. 
plătit înainte prin cek sau mandat po? 
tal adresat: Revista Furnica. — 
cureşti 3. 

In străinătate, abonamentul se s c 
coteste dublu. 

Subiectele şi legendele ilustraţiil° r 

originale apărute în ..Furnica" sunt 
date de N. D. Tăranu. 
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c o a l a Lumii 
^amenele de corijentă la Şcoala Lu-
se ţin în Septembrie, ca şi la şcoa-
Statului, cele două luni de vilegia-

l fiind întrebuinţate pentru prepara-
„materiei" la care n'au putut obţine 

ji de trecere... în societatea oameni-
laşa zişi ,,bine crescuţi". Cum 1930 

primul an de studii, dăm mai jos 
va răspunsuri menite să'l treacă la 

iteritate, mai sigur decât luptele 
ice electorale dintre opoziţie şi gu-
n, ce-au avut loc cu ocazia alegerilor 
unale din întreaga tară. 

Cursul : Higiena. 

J 
B — D-şoara Vasilichia Catrapus ! Ia 

[ne spui ceva despre Higenă. 
eB— Higiena, d-le profesor, adevărata 

penă a corpului merge mână în mână 
higiena locuinţei. Vara aceasta am 

st la munte, la o prietenă care sta în
casă albă toată pe dinăuntru : pe-

îi albi, mobilă albă, rufăria albă, al-
işi curată, curată... 

m~ Cât de curată ? 
Aşa de curată că, odată înăuntru, 

Bera milă să respiri. 
r—- Bravo, domnişoară ! ,,Ţi-era milă 

• respiri" e o nuanţă extrem de deli-
Btă... In sfârşit, fără să vrei, ai dat 

pste o a treia higiena, cea mai impor-
ptă . curăţenia sufletului. 

:ftiinţele Psiho-Fizicc. 

•Corigentul — fie zis între noi : un in
corigibil crai noctambul — începe să se 
yaite înainte ca d-nul profesor să'l 
Gestioneze : 
Bj— Maestre, sunt sătul : şi de femei, 
5i de politică, şi de tot... Sunt neuraste-
8 'zat ! Simt câteodată că mi se face un 
9ol în creer... il simt .şi mi-e frică să mă 
lit... de teamă să nu cad in el ca într'o 
Prăpastie. Ce mă sfătuiţi să fac ? 
• — Ce face toată lumea cum'inte : 
Mănâncă bine. bea bine, îndoapă-te. 
Stomacul plin te va salva, servind c 

.*altea când. cum spuseşi, se va întâmpla 

să cazi în prăpastie. De ce să mori schi
lodit, dacă ai putinţa să trăeşti fericit ? 

Materia : Oculistica. 
Oculistica nouă dar totuşi veche : 

oculistica minţei. ,,Vede departe" se 
spune despre tipii cu judecata pătrun
zătoare, presbitul fiind lăsat să se pupe 
în bot cu miopul la cea dintâi ciocnire 
pe stradă. 

Candidatul, monoclat, parfumat, tâ
năr elegant ca o păpuşe de lux, înain
tează mândru... de cei treizeci ani 
vârstă, împliniţi chiar toamna acea

sta. 
— D-le profesor — clipeşte el din o-

chiul fără geam în faţă — pe zi ce trece 
mi se scurtează vederea... 

— Vrei să zici : ţi se scurg ochii 
după femei... Există leac... drastic, dar 
există. Zici că, pe zi ce trece ţi se 
scurtează vederea... Schimbă monoclul 
c'o pereche de ochelari, iar în loc de 
şiret pune-i o jartieră de damă- Jartie
ra fiind de gumilastic, se'ntinde, lun
geşte... vederea. 

Ultimul examen de corigentă la care 
am asistat a fost la Filosofie : Filosofia 
dragostei. Cine zce filozof, zice nebun ! 
— a spus nu ştiu cine, de mult. Şi-a a-
vut dreptate... vă veţi convinge imediat, 
citind cu atenşie scurtul dialog de mai 
jos. 

Elevul, suflet de brută în corp de 
măcelar, merge legănându-se ca atleţii 
când intră în arena circului să se lupte. 

D-nul profesor îl ia repede. începe 
cu sfârşitul : 

— Dumneata, care ai experienţă şi 
ai trecut prin multe, răspunde : Este 
posibil să iubeşti o femee pe care n'ai 
văzut-o niciodată ? 

-— Este. 
D-nul profesor sare n sus depe 

scaun, s'apleacă peste catedră ca să'l 
privească drept în ochi : 

— Eşti nebun ? 
— Da... şi eu am iubit o femee pe 

care n'am văzut-o niciodată... fiindcă 
am cunoscut-o noaptea, pe întuneric, 
într'o grădină pubilcă, şi tot pe întune
ric ne-am despărţit. 

BATAL, DOAMNE ! 

l l l t im i l e şt ir i . . . 
d i n cer şi d e p e p ă m â n t 

Faţă de progresele uimitoare -realiza
te în primul pătrar al secolului prezent, 
Divinul, de comun acord cu întregul 
sobor ceresc, a hotărît o mică modifi
care introdusă'n Cartea Sfântă, capi
talul Sfârşitul Lumei. Iat-o, scrisă cu li
tere de foc... pentru cei cari nu vor a-
vea lemne să se'ncălzească la iarnă : 

La ..Judecata din urmă", ingerii în
sărcinaţi să strângă omenirea prin su
nete de trompete, vor sta acasă şi-i vor 
chema prin... radiofonie. 

D-nul ministru, singur in cabinetul 
său de lucru, se plictiseşte pereche-., 
cu propria-i mutră reflectată de oglin
da atârnată pe perete, în faţa biroului. 

Un servitor soseşte găfăind, sue 
scara galop... 

Aprodul dela uşe îi pune mâna in 
piept : 

— Ce vrei ? 
— A luat foc casa d-lui ministru... 
— Spune-i-o tu... asta nu intră în 

slujba mea-
Servitorul deschide uşea, vâră capul, 

anunţă scurt, emoţionat : 
— Arde... 

Dă s'aprind şi eu ! -~ scoate din 
tabachere o ţigare. Excelenţa Sa bucu
roasă c'o să scape de plictiseală. 

Mare zarvă în breazla bărbierilor : 
De când a început să chelească, 

nenea Mihalache (Ion) se unge zilnic 
pe cap cu pomadă contra căderei... gu
vernului. 

NAE REPOTERUL 

Aţi observat ? Majoritatea chioşcu 
rilor din Bucureşti expun afară numai 
ziare străine : nemţeşti, ungureşti, fran
ţuzeşti, sau diverse traduceri din ace
ste limbi. Rar dacă vezi şi-o „Furnică". 
Judecând depe această reclamă... plă
tită, bănuim, la Obor nu se citeşte de
cât ungureşte, nemţeşte sau franţuzeşte. 
România poliglotă !••• în aşa hal că şi-a 
uitat propria-i limbă. 



Bucureştii veseli, — Bar şi danclng 

— O sută de lef ca să pierd o noapte cu tine ?... Mai 
mult câştigam ca servitoare! 



Irezistibilii 

— Domnişoara... domnişoară... daca nu ma înşel, eu am cu-

oscui bine pe mâmljlca dumltale... 
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î n t r u n i r e a f r izer i lor 

Se zice că Molière, înainte de гl 
ajunge marele autor dramatic al seco
lului său, avea obiceiul să stea prin băr
bierii şi să asculte la palavrele meşte
rilor şi muşteriilor. De acolo ar fi a-
dunat el nesfârşite comori de glume pe 
cari apoi le-a pus în comediile cu care 
înveselea pe Regele Soare şi curtea 
lui. 

Azi, frizerii nu mai duc viaţa tihnită 
de pe atunci ; şi nici chiar pe aceea a 
bărbaţilor noştri de până mai dăunăzi, 
cu şervet şi lighean galben de alamă 
spânzurat deasupra uşii, cu pitpalaci în 
ciururi şi cu chitare cu patru coarde 
armonioase. Azi, frizerii sunt o breaslă 
necăjită şi sâcâită de fel de fel de ne
voi, dar mai ales de cea a repauzului 
duminical. 

Pentru discutarea acestei mari pro
bleme pe care Dumnezeu, când a fă
cut lumea, a rezolvat-o categoric şi 
definitiv, dar pe care diferiţii miniştri 
ai muncii o interpre'iază ba aşa, ba alt
minteri, s'au adunat frizerii Capitalei 
la o mare consfătuire în sediul societă
ţii lor. 

Şi au venit mulţi ? veţi întreba dum
neavoastră cu indiferenţa omului că-
ru ;a puţin îi pasă de ce se petrece în 
Saturn sau în planeta Marte. 

Erau toţi în păr, iar mulţi din ora
tori au făcut clăbuci la gură perorând 
contra unora din confraţi cari lucrează 
clandestin în ziua legiuită odihnei. 
S'a administrat acestora un perdaf de 
acuzaţii mai ustrurătoare decât un 
brici neascuţit şi muiat în saramură de 
cosac sărat. 

Unul dintre vorbitori a fost chiar de 
părere că asemenea caiafe ce compro
mit arta capilară ar trebui rase... de pe 
faţa pământului sau, în cazul cel mai 
simplu, date afară din asociaţie ca o 
măsea stricată. 

S'a tras, cu alte cuvinte, o săpunea-
lă număru unu confraţilor de rea cre
dinţă şi li s'a promis o fricţiune din cele 
mai straşnice dacă nu şi-or băga min
ţile în cap şi papucii în picioare în 
ziua Duminicii. 

Să fim ca briciu lui Damocles ! a 
încheiat un creeator. Ori cu foarfecă 
Cenzurii, adăogăm noi. 

A. LIFIE 

D i v e r s e sportur i 

SPORTUL MECANIC. 

Garaj cu automobile de vânzare. Di
verse mărci pentru diverse pungi. Di
verşi clienţi. 

„Directorul", îmbrăcat şi manierat ca 
un ataşat de ambasadă : 

— Doriţi o maşină care face o sută 
douăzeci chilometri pe oră ? 

— Nu... nu sunt grăbit : şi-aşa şi-aşa 
tot o să mor odată. 

— Atunci, să vă dăm o motocicletă... 
— Aia care pârâe ca mitraliera şi 

pute ca closetu ?... Mersi ! 
Directorul, ridicând din umeri... c'a 

fost deranjat degeaba : 
— Luaţi o bicicletă... 
Clientul de până'n ziuă începe să 

râdă... în loc de cafea cu lapte : 
— Hă-hă-hăăă... Să fiu oprit la fie

care minut ? Unde ţie- numărul ?"... 
„De ce umbli cu felinarul stins V... 
„Nu ştii că nu e voe să circuli cu bici
cleta pe trotuar?"... Lasă... sunt destul 
de ocupaţi vardiştii, ca să le mai dau şi 
eu de lucru ! • -: 

D-nul director îi întoarce spatele... ca 
să'i vorbească aidoma ca un ambasador 
în exerciţiul funcţiunii. 

— In cazul acesta, nu ştiu ce v'aş 
mai putea oferi... — o ia el spre fundul 
garajului, unde se găseşte luxosul său 
cabinet de lucru, compus dintr'o cana
pea profundă şi un „neseser" pentru 
„manichiurat" unghiile. 

Clientul îl urmează docil, hotărât 
să'şi ajungă scopul cu orice preţ : 

— Oferiţi'm'i un catalog cu preţurile 
curente, ca săi consult acasă. 

După o săptămână. .< 
D-nul director, recunoscându-1 pe 

stradă, îl opreşte ca să'l întrebe.... di-
plomaticeşte': 

— V'aţi decis ? 
— Da. 
Crezând c'a cumpărat maşină de la 

altul : 
—• Ce-aţi luat ? 
-— O fată cu zestre : m'am însurat... 

_ Pe când d-nul director, uluit, trans
formă ochii în faruri de automobil, 
clientul d'acum şeapte zile înşiră avan
tajele nouei „achiziţii" : 

— M'am gândit : fac economie de 

şofer, de benzină... plus că, fiind 
nără şi frumoasă, găseşte ea destui i] 
becili care să'i plătească toaletele ! 

BOX. 

Un golan cât un felinar a avut ca â  
versar un sfrijit, categoria pană 
fugă. 

Arbitrează d-nul comisar. 
— Câte palme i-ai dat ? 
Golanul cât felinarul ridică mâni 

fabricând dintr'odată gestul şi râspur 
sul : 

— Una, d-le comisar. 
Scârbit, fără măcar să'l onoreze cl 

privirea : 
— Ţâru de colo pretinde că i-ai da 

cinci ?! 
— Se poate, d-le comisar : fiecarl 

deget al meu e gros cât palma lui. 
Knok-out !.-. D-nul comisar, pocnii 

drept în gâtlej, a alunecat subt masăl 
hohotind de râs. 

Mare match de rezistenţă. Manageri; 
Maniu <£Mihalache. 

Popescu şi Ionescu, funcţionari su
primaţi de meserie, sau suit curajoşi 
pe „ringul" sărăciei. Arbitru : drica
rul mahalalei. 

Prima repriză şi ultima. 
Atacă Ionescu: 
— Tot bolnav, Popescule ? 
Lovit în plin, oftează : 
•— Mai rău ca ieri, dragă... 
•— Ce ai ? 
— Nimic... mereu mă culc flămând. 
Cioclul aruncă buretele, semn că Po

pescu renunţă la luptă prin abandona
re... în ghiarele fiscului. 

Match nul : zero în pungă, zero con
fort. L 

Hotel modern. începutul la ora-
când sosesc călătorii. 

— Chelner !... Camera care ffl''a 

dat-o e aşa de mică că nu ncap i n 

untru.... 
—• Mă mir : înaintea dumitale a 

vut-o un pasager care o închiriase 
luna.... 

— Ce fel de pasager ?... Piticul '̂J 
panoramă ? 
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I — Ba era de două ori cât dumneata : 
jras şi voinic ; dar nu atât de preten-
ios : dormea afară, pe coridor... 

| Grandios ! Ne mai văzut... în alte 
ări. 

. Doi spirituali scriitori, autori coti-
Jiani a diverse cronici teatrale. 
[ -— Ai fost aseară la teatru ?... Ce 
piesă s'a reprezentat ? 

— Omul Parşiv. 
I — Te-ai tâmpit, monşer ! Piesa asta 
ii văzut-o acum trei ani : de-atunci nu 

• ' a mai jucat. 
îl Sărind şi chiuind de bucurie : 
II — Mulţumescu-ţi ţie, Doamne, că 
ftii-am recăpătat memoria : ţiu minte 
• ' acum trei ani ! 

[ SCUZAŢI, VA ROG ! 

Jurnalul u n u i d i s p e r a i 
I Agentul percepţiei m'a somat — nici 
• u nu mai ştiu a câtea oară : 
II ,,Ori achiţi restul imediat, ori îţi bat 
loba ! N'avem 1 un leu în casă şi guver
nul nu poate să cadă, să moară, din 
[Cauza unui pârlit ca tine. Mâine dimi-
p e a ţ ă viu iară. Să ştii, ca să te găsesc: 
p iu sau mort... dar să te găsesc, să nu 
fciă faci să'mi pierd timpul degeaba". 
I Şi-a plecat, cu toba după el, ca un 

[câine cu tinicheaua de coadă. 
I Agentul percepţiei are dreptate : de-
Eât să crape guvernul, mai bine mor 
Iu... şi salvez ţara. Mă voi sinucide... 

ar nu acasă : să nu se supere proprie-
arul şi să mă dea afară... înainte de-a 

pur i . 
I Primul gând : moarte fulgerătoare... 
pálcát d'un automobil pornit în goană 
Pe tren accelerat. 
I Ghinionul care mă urmăreşte d'atâta 
PTeme, m'a ajuns depe urmă tocmai 
pând cârmisem pe calea Victoriei. Cea 
PR'ai umblată stradă a Capitalei, pustie 
f a un cimitir — tocmai ceeace căutam 

nici pic de roată de automobil : toate 
axico-urile de piaţă se pusese'n grevă ! 

Tracţiunea mecanică persecutându-
ă, am hotărât, harşt! să'mi tai be re 

gata c'un brici, un brici bine ascuţit, ca 
să nu sufăr prea mult. (N'aveţi idee ce 
sensibil sunt in faţa unei nenorociri... 
personale.) 

,,Manichiureza", de sentinelă la 
geam, îmi face semn cu ochiu să intru. 
Şi intru. Prăvălia goală... ca şi mani-
chiureza care are în plus ciorapii şi 
un halat alb peste pielea brună. ..Dom
nul ce doreşte ?" zâmbeşte ea fermecă
toare (parcă mai era nevoie de farmece 
ca să'mi dau viaţa pentru ea!)—Un 
brici — răspund eu : vreau să cumpăr 
un brici bine ascuţit". — N'avem, dom
nule. Bărbieria noastră e modernă : ser
vim clienţii cu maşina de ras. Dacă 
voiţi, vă pot procura o duzină de lame". 

Am plecat fără să mai scot o vorbă: 
mi-a fost teamă să nu'mi ghicească 
scopul şi să'mi propus mai ştiu ce com
binaţie... amoroasă. 

Iată-mă la celalt cap al căei Victo
ria, la care cap curge Dâmboviţa... pro
babil ca să i-1 spele. ,,Aci e de mine ! 
— şoptesc eu reamintindu-mi faimoa
sele versuri : „Dâmboviţa, apă dulce, 
cine bea nu se mai duce"., acasă. Aici 
rămâi... pentru veci vecilor. Amin !" 
Când să m'asvârl în apă... trece plutind 
cadavrul unui câine, umflat cimpoi. îmi 
descoper capul, politicos, ca'n faţa u-
nuia care în curând am să i deviu co
leg. N'apuc bine să'mi aşez pălăria la 
loc... trece cu burta'n sus o pisică, rân
jită cotoeşte. O salut şi pasta : sexul 
frumos trebue respectat ! Şi-au mai sco-
borât la vale, purtate de apa murdară a 
Dâmboviţei : un şobolan cât o găină, o 
găină cât un curcan, un curcan cât un 
mânz, urmat imediat chiar de mânzul 
in persoană, avortat de mama iapă ca 
să scape de reproşurile unui armăsar 
gelos. La toţi m'am descoperit, creştine
şte, ca la trecerea unui dric. Ceeace 
mi-a răcorit creerul, readucându-mă la 
realitate. „Bine ! — raţionez eu — să 
te sinucizi, nu zic nu ; dar de ce tocm'ai 
în apă ? înţelegeam astăvară, când era 
cald ; dar acum... Dacă îngheaţă apa 
cu tine şi te pomeneşti în primăvară 
vândut cu chilogramul de negustorii de 
ghiaţă naturală ?" 

Am pornit în sus, pe chei... Vedenia 
câinelui umflat mă obsedează... Adică, 
nu putea să se sinucidă lăsându-se prins 

de hingheri, dus la serviciul de ecarisaj 
şi vârât în camera cu mangal, în care 
sunt omorâţi prin asfixiere toţi câinii 
vagabonzi din Bucureşti ? La urma ur
mei, de ce n a ş încerca, luând locul ce i 
se cuvenea ? 

Hingherul de pază la uşa camerei 
cavou, mă'ntreabă bănuitor : 

— Ce vreai mo, barosanule ? 
— Vreau să mă sinucid... să intru. 
— Hapoi dacă vrei să te sinucizi, in

tră... intră în politică, mangositule ! 
Din clipa aceea am renunţat la sinu

cidere : prea era scârboasă moartea 
propusă de ţigan ! 

NAE SALTIMBANCII 

B u m â ş i i n o u l 
Se vor pune îa circulaţie 

biletn de 1 0 0 lei de culoare 
sepia închisă. 

Verde, galbenă, albastră. 
Tricoloră, sepia. 
Oricum or vopsi ei suta 
Ce mai capeţi azi pe ea ? 

Un sutar azi nu mai [ace 
Nici cât răposatul pol, 
'Jnsă nu cel de hârtie 
Pe care-l faci mototol. 

Ci de aur cu zimţi lucii. 
Zis pe vremuri cocoşel. 
O Mamon, zeu al luxurii. 
Ce nu căpătai pe el ? 

Mâncărică. băutură 
De-ajungeai ca bieţii prunci 
Să te mişti în patru labe... 
D'apoi dragoste ?... P'atunci 

Mita, zâna durdulie. 
Cu un pol îţi făcea dar 
Tot amorul ei fierbinte. 
Pe când azi, cu un sutar 

Neică,nu mai e nici vorbă 
Să te dai pe la]ngă ea ! 
C'un, sutar de sepia astăzi 
Abia iţi pui o pingea, 

FIRFIRIC 
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Mihalache invitai la Palat 

— Maiestate, dă dracului afara chelnâru asta, câ r»Ă 

lasa flamand: trece aşa de repede cu mâncarea pe * a 

nasu meu, ca n'am timp nici sa ling farfuriile! 


