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Gânduri de om pribeag.
Pe masa-mi s!ă hârtia şi peana ‘n călimară

Să le ’nfrăţesc cercat-am a nuştia câiea oeră,
Dar cea care deţine puterea d<? ‘împăcare, —
Gândirea, — în» refuză orice colaborare,
Când Toma cu-a iui ziuă aproape e de noi
!sr cerul plin de noori ‘ntruna st8 pe ploi
Necredinciosul Toata cercetător cum esie
In toate ре-astă lume, aşa fără de veste
Ar vrea să pună deştiul să re convingă el
Că vulpea este vulpe şl nu se schimbă‘n miel
Zadarnic cerc s‘o mângâi, s'o'mpac. să-s deu poveţe,
Căci ea este bolnavă de o cronică tristeţe
Ce an de an o-apucă în serile de vară
Când e răchita verde în lunca dela moară
Când vin în faptul serii flăcăi ş? fete ‘n crâng
Iar mierla le doineşte de ochii care plâng,
De inimi cad se chiemă sub razele de lună,
De doruri, cari, aprinse în dragoste nebună
Se cgoesc sub scutul mirosului de floare...
...Când In desiş suspină tril de priveghifoere
Ia nu vrea să mai siee cu mine la păcate,
N ui pasă că hârtia cu peane-s ne‘mpăcate.
Gândire bolşevică şi fără raţiune
Ce crezi c‘aşa se poate ca să trăeşii în lume?
Când azi poeţii noştrii sunt cavaleri de burse
Şi muza e-angajatfi cu zeci de mii la curse,
Când pletele se ‘ncurcă acum la industrie
Şi-afaceri cu permise (in loe la poezie,
Când basm este mansarde, cotlonul o poveste
Pe când se peirecnră minunile aceste?
Când draga poezie se plimbă ‘n limuzine
Iar cântăreţli-ajuns-au în rang de cioclovine,
Când Hefferîi-s eroii, CosmiaM: talentaţii,
Când poezia o spurcă acum toţi depravaţii,

Când cu‘n volum de rime neroade şi bizare
C ‘o babă ş?-un monoclu sirăb&ţi ?n Urnea mare,
Gândire bolşevică şi fără raţiune
De ce nu siai cuminte alăturea de lume?
Mulţimea se frământă în spasme de Gomoră,
Moneda este ziua cs lumea o adoră,
Ea arvuneşte ‘n grabă ce-! sfâat şi ce e sacru,
Convingerea o schimbă în sarbăd simulacru,
Străpunge ideal, închide orizontul
Pe victimă o sileşte să sch'mbe ‘n lume frontul
Şi scările pierzării suind în alergare
Ajunge ca să fie o biată târâtoare.
Tu nu vezi cum împroaşcă licheaua cu noroi ?
Şi cum răsar cu droaia martirii di* gunoi,
Cari speculând efectul din fiecare spine
Sporesc la milioane prin calcule meschine,
Eroi pitiţi în tufă, atunci când e pericol
Isterici când e pace, — ba nu zău, că i ridicol
Să crezi că martirajul e destinai reptilei,
Ori eroismul sacru să 11 închini fosilei...
Dar dac'aşa e filmul şi-aşa-i al său decor
Tu nu poţi face multe sărmane privitor,
Iţi calci treptat pe suflet şi îţi îneci dispreţul,
Reptila prinfre oameni Îşi are fixat preţul,
Chiar daci, cumva ‘n vremuri de tulburări morala
S‘a cocoţat în frunte infama târâtor, e.
Gândire adorată, uaiiâ mas proptea
Instinctul de-apărare îţs s i e ® ,fă aşa*!
Tu îl asculţi în treacăt şi sbot'i pearipi de vânt
Te temi par‘că de tina murdarului pământ,
Iar eu în fapt de seciră mă la i furat de tine
Şi‘n mreaja-ţi fermec?#a
simt atât de bine.
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Cucul şi Pupăza»
O pupăză ’mbrâcată în petit de valoare
Stătea pe-un ciot de cracă cuprinsă de mirare
Ş i să ‘nciudea f u Jula de murea nedreptate
Ce dăinuieşte a ii zi în ori şi ea rt parte;
Ea care art'n ecc u un cuib ca un palat ,
fa ooleeli de aut je a ‘ntregul mobilat
Şl ‘n mândre pe;, -şl poartă făptura ei distinsă,
Silită este astăzi cu ori şi care „insă"
Să stea în drum de vorbă şl s i şi coboare rangul
Ea care între nobili la toate ţine hangul
Şi dă întinse mese la struţi şi la păuni
Şi-acum să se dimită c‘o ceată de nebunit
Deodată armonia cereştilor cântări
Trezeşte pe cucoană din tristele visări
Şt ciuda o apucă pe mierle şi pe preturi
Cari n‘au nici toalete şi nici măcar mătăsuri
Ba chiar priveghitoarea ce-şi mai ridică glasultf
Ea, care n’are cârpă măcar să-şi şteargă nasul
Şi e atât de simplă în haina ei surie,
N ici corp frumos nu are, nici boiu ce s e ’nmlădiel
»Nu poţi întoarce ochii, căci orice cântăreaţă
„O vezi prin cele crânguri acum cum să răsfaţă
mlar tu eu rost în toate şi-avere cătă-ţi place
Ajungi să fii umbrită de nişte sărăntoace"...
Chiar mierla, ce din haina-i de doliu nu mai iasă,
S ă ‘nchipue că este a crângului crăiasă
Fiindcă ere, şi ea dela natur' un dar
Ce-l poate avea în lume azi şi un lăutari...
fa farmecul de codru lin adia Zefirul
D ar pupăza mâhnită nu mal simţea delirul,
Ea n’auzia nici freamăt, nici murmur de izvor
Nici cântul filomelei atât de-ameţitor.
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Spre a şi vedea mai bine comoara din palat
„Căci astăzi doar bogatul mal e de admirat".
Dar tocmai când necazul pe celt cântăreţe
Şi-l înecase ‘n cuibul, făcut ca s‘o resfeţe,
Alături se aşează un cuc modest, pribeag
Şi dând uşor din aripi pe ramura de fag,
Unde ’ncepu să cânte, fâr ca s i ţie seamă
C’alături lângă dânsul mai e şi-o „castelană"
Şi ‘n cele două vorbe din mlstica-i cântare
Punea atâta suflet şi-atâta supărare.
Deodată după dânsul porni întreagă firea
Să cânte imnuri sfinte, slăvind Dumnezeirea,
Pârâul cu a lut lacrimi cânta pe pietricele
Şi frunzele-allntate cântau ele *ntre ele,
Cânta pădurea ‘ntreagâ în freamăt lin discret
Iar cucul cântăreţul, cu glasul de profet
Spunea unei fetiţe ce sta lângă un fa g
Cât timp o să aştepte pe voinicelul drag.
Fatal a fo st atuncea ca pupăza să sbiere
Şl ‘n urlete stridente sâ-şi verse neagra fiere,
„Căci dacă chiar şi cucul, un vagabond hai hai
A fermecat pădurea cu cucuitul lui
Atunci să dai la naiba şi f a s t şl bogăţie".
Şl înfingindu-şl ghiara în moţ şi ‘n scăfârlie
S ‘a sinucis de ciudă pe ciotul „aurit"
Şi înecată ‘n galbeni sărmana a plesnit.

M o ra la s
Bogăţia nu stă ‘n aur
Cl‘n al inimei tezaur,
Iar săracul e bogat
Când i-e sufletul curat;
Pe când «ei îmbogăţit
Dar cu suflet îndrăcit
Se sfârşeşte chinuit.

Ca nouă castelană sfidă măreaţă vulgul
Ş i’ n cuib, de pe-al ei aur dădea deoparte fulgul

C etăţeni

N'a făcut dreptate moţilor în
legătură cu codrii lui Tischler.
A desfiinţat multe şcefi ca
Partidul guvernamental potrivit osă nu se facă românii prea cuminte
biceiului vine în fata voastră să aN‘a plătit dascălii nici cu
rete ce a fient şi ce n‘a făcut în
salariul
legal ca nu cumva să facă
timp de un an de zile de guver
cu
tejii
lux
cumpărftndu-şf para*
nare. Astfel:
ple&uă.
A pus în pită pe to(i aderenţii
A furai ca în codrul nimănuia.
mai guralivi şi meşteri in a face
N‘a prea lăsat ca s ă a ib lc e
cu stânga la stânga.
N‘a băgat In puşcărie nici fura şi alfi cari vor veni după
unul din ceice au furat banii ei.
In fine a făcut toate relele
tării.
A împăffit pământ la p a rc ce putea face acestei ţări.
N*a făcui nici un bine pentru
chli neexlstecte şi la partizană pe
popor. Cetăţeni 1 Acestea sunt Is
sprânceană»

ŢEPELUŞ

prăvile partidului lor. Cântă'
rlfi-le şi voi şi le rumegaţi şt pe
urmă tot pe ei să îi votat?.
Organizaţia judeţeană a p a r
tidului făcător la stânga.
C. C. M. C.

preşedinte

Dă ca ‘ntr‘al altuia
— Ce baţi aşa copilul !
Par ‘c i n‘ar fi al Dumnitale, aşa
dai!
— Nici nu e al meu. E al
lui frate-meu, care l‘a trimis pe
capul meu la aer şi la petrecere.

Pag. 3

CALICUL“

Nr. 2
pe masă) ti spuse să-l lase să fiarbă
3 minute şi Ieşi. Câtva timp In uoaiă
servitoarea veni să strângă lucrurile
dejunului.
Spre mirarea ei, ea îl găsi pe
Newton stând lângă uşa sobei cu oul
în mână şi cu ceasul fierbând în eratijă.
C ond olean ţe sa u felicitări.

Stan $i Bostan
S ta n : Spune-mi Bostane ce deosebire e între un cârnaf şt
«n lingău politic ?
B ostan: Cârnaful are două capete iar lingăul politic nici
unul.
Sta n : Aşa e, dar mai e şi altcumva 1 Gârneţul e un ma|
umplut cu carne de porc, pe când lingăul pohiic e un porc de câne
căruia tot una-i este cu ce*şi umple msfal.

„Verzi şi uscate“ I
Din inim ă albastră.
Doi... şefi.. piliţi se înapoiau
«către casă, — Domnul Nae Fâcăleţ
se adresă lui Ghiţă Pâtimaşu care
măsura mijlocul drumului:
^— Fra... Ghiţă ? ! Vrei s'auzi de
inimă albastră?
— Zii măă ! ? Şi începu să-i
tragă:
— «Foaie verde salcie
— Dou’ ori şapte paisprezece
— Sule.le Ghlfa *n tranvaiu
— Că dă felinaru peste tine.

Doi sa întâlnesc:
— Ce faci Gigei, unde te duci?
— La un magazin de pompe
funebre...!
— Dece ?
— Mi -a murit soacra.
— Taci! Nu mai spune! ?!
Mache neştiind ce să facă, s ă i
compătimească pentru loviiura şi ne
norocirea ce l-a lovit, sau să-1 felicite
uluit de norocul Iui, văzându-l că
zâmbeşte, ii veni inima la loc şi-i
z ise :
— La revedere ? Mă duc să
văd... ce face soacră-mea.
SIMPLON.

G lum e.
Are timp.
— Eşti gata dragă ?

— Da, un moment sâ-ml
pun pălăria şi putem pleca.
— O, atunci am timp să mă
depsească. Vezi nu regreţi că ai ple
şi
bărbieresc.
cat din Franţa ?
— Ba da! răspunse el.
— De ce mă rog?
— Penfrucă mi-am uitat o pe
reche de ismene noi-nouţe ce le aveam cadou.
Lectură din en g lezeşte.
D istracţiune.

Ar fi fericit.
— Al auzit că l-a dispărut
automobilul doctorului. Se zice
că i a fugit nevasta cu el.
— O ce fericit eşi fi dacă
aş avea şt eu un automobil.

Slr Isac Newton, celebrul filo
Trăesc bine.
zof englez, era într‘o dimineajă adânc
ocupat în biroul său Ia o problemă
— P are că acum se înţeleg
grea şi nu voia să o părăsească ca
bine
vecinii işte a , ei şi ea.
să meargă cu familia sa Ia dejun.
—
Aşa se vede, că şi când
Menajera sn, care se ţinea că acest
lung post o să-l îmbolnăvească, tri se duc la judecată pentru des
mise pe una din servitoare în biroul părţenie mănâncă dintr'o traistă.
Regretul.
său cu un ou şi o craliţă cu apă.
Un fost ofijer vranghelist a fă Servitoarea se înştiinţează să fiarbă
Dacă m oare.
cut voiajul Paris gara Palanka, lângă oul, la focul din birou şi să stea cât
— Dacă mor n‘o să mal
Belgrad, timp de 54 ore, sub un va
gon fără nici un franc, voind să se va timp lângă stăpânul său, până va găseşti tu femeie ca mine.
întoarcă In Rusia. L‘au găsit aproape mânca. Dar Newlon care voia să
D ir de unde ştii, că mie îmi
mort de foame şi frig. Dar după ce meargă cu studiile sale mal departe,
trebue
una cum al fost tu ? O
şi-a revenit a fost întrebai de un don o trimise pe ea afară şi o înştiinjă
fl
vremea
să mai schimb şl ea
comisar că ce o să se facă acum că că vrea să-l fiarbă el însuşi. Servi
pătura.
$'a ara, o să*I aresteze şi să-I pe toarea puse oui lângă ciasornicul de
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Gura copiilor
— Închide och’i moşule.
— De ce drăguţule ?
— Ca să văd dacă-i ader
vârât ca zice mama : dacă închizi
dta ochi?, curtea, boii şi bani*
din bancă sunt ai ro şiii.

Tot ghişeftul
— Auzi Iţig, Ştrul vrea să
se facă soldat. Ce zici dija tu ?
— Lasă-I Rebeco. Napoiion
Pune tipar te (vrea să fie Bona
parte) încă şi- a făcut o frumuşica
avere.

Costişii. Măsuii de apărare se impun
neîntârziat. Să se facă încă o uşe Ia
biserici ţi din Gruiu şi eâ, se dalăture
gratiile deia fereşti ca în eaz de pdraejd*e st se poată salva oamenii din
lăuntru.
P e placa. Poplacenii au vrui să
hală pe popă şi pe cantor în biserica.
După fapte sunt cei mai buni deputaţi
ce ar putea intra vre-odată în parla
ment. Să-i votăm cu toţi! Ia viitoarele
alegeri.
Avrig. Câinii turbaţi împuşcaţi
trebue sa mai stea câte două zile în
stradă peniru estetică şi plăcere.
Sibiu. Barza cu pricina provoacă
periurbaţiuni mei mari în Sibiu, decât
răsboiul chino-japonez in Europa. Cel
puţin dacă barza ar fi adus ceva cum
îi e obiceiul.

Peg. 4
S ă că d a îe Săcădeţanil veniţi 1»
petrecere în Avrig era să facă expe
rienţă cu spatele pentru cele mai noi
reguli de dznsuri moderne.
Bradu. In localitate s‘au născut
nişte pui de hiilerişii, însă fără mamă
leguiiă şi din tafă necunoscut.
Avrig. Mutatul de Sf. George
i’au aplicat şi saşii pentru prima oară.
Şi-au mutat clopotarul peniru că prea
tregea des d e .. funie.
Sibiu. Partidele politice au în
ceput să umpie zidurile cu laudele
isprăvilor lor. Le şlim mai bine ca ei,
că noi le simţim,
Avrig. Până şi ciurdarii salului
se numesc cu ordin dela centru. Ca
mâine o să-i vedem publicaţi în Mo
nitorul Oficia!.

N‘a mai dat înainte
— Ce învăţaţi voi acum ia
şco ală?
— A dunarea, substragerea,
nm uiţirea şi'îm părţirea.

Abonenţii sunt rugaţi să-şi
achite restanţele căci altfel îi va
lua Baba Hârca în primire iar
râsul li se va preface în plâns.

Ştiri T elegra fice
A d u se fn cârcă d e (Calicul*

A gen{ia: „Ţepeluş“.
Sibiu. Prin 1918 compatrioţi
noştri saşi au vrut sâ eternizeze tri
umful final al lui Falcă’n haină asupra
armatelor române, dar n‘au avui curajul
s’o facă de groaza dorobanţului roman.
Acum după 15 ani au prins curaj mai
ales decând zugravul din Viena a fost
aruncat da noroc tocmai fn fruntea
Germaniei, curajul hitleriştiior noştri
a început sâ ţâţăe. S‘au preschimbat
toţi Honfii noştri în apărătorii barzii
hrăpăreţe din fruntea fântânii împrici
nate vrând ca sub pulpana fantastică
a lui Hitler să ne sfideze Ia noi acasă.
Curat povestea ariciului care a intrat
în casa sobolului.
Sfilişte. Biserica din Gruiu ne
dă de veste ca sâ fim mai precauţi
fiindcă se poate întâmpla *ft păţim ca
cei dela Costeşfi. Decând toate într ormânţările se fac fn cimitirul bisericii
din Gruiu e o îmbulzeală de neînchi
puit In această bisericuţa Ia sărbători.
Cum nu are dectt o singură uţe tar
ferestrele sunt prevăzute cu graţii,
tr‘un caz de incendiu ard toţi Hirk
putinţă de a leşi afară,mai râu ca la

Vuta si cu Chiva
— La btnă mână-i Vuţo!
behăitul viţeilor in faptul set ii, după
— Dâ-I pe gură Chivo că de azi ce încep cuc*vei cile pe acoperişe.
înainte nu mai venim la Brecnăroaie Hiertură care te pune cu »nschnam*
şi n*om mai mere nici la Cremăroaie fără riţipis in trăsuri şi te mână fără
dacă. Utt ne dă. şi nouă hiertură de- a să ştii că unde.
iu IHe ori de-a lui Vaieriu ca la »ca
fenia împăratului“.
— Apoi dacă-i aşa Vuţo să şti
— De care hiertură tu nehpnoi că mâne luăm dela doamne, maţ mult
— C^hlvg, Chjvo, o hiertură fă la cşlarabe ori păirinjei apoi ni-oro:
cut^ din 8âjjflf de novă fraţi şi ferme- hierbe şi noi dacă nu acolo, măcar la
< # Iţi. gl/îi TnfujţiMe, apoi descântate Guriţ ţd »Vin dĂ- cultură? şi cu vre’o
cu dipia lui Alisâiîdru ăl din poarta câte-va scoghituri încărcate cu »aproOcnii, vrăjită cu chiagul Vacii şt cu chietive* de ălea »*•

