Bursă — Bursă

Nu vom avea nici anul ăsta.
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C.
Cafea

Cameriste

Stimulează inteligenţa. Nu‑i bună de‑
cât dacă vine din Le Havre. La un ban‑
chet, trebuie băută în picioare. Este
foarte şic s‑o bei fără zahăr: lumea va
crede că ai trăit în Orient. Se bea în‑
totdeauna cu rom.

Mai frumoase decât stăpânele lor. Le
cunosc toate tainele şi le trădează. În‑
totdeauna sunt necinstite de fiul stă‑
pânilor.

Caise

Întotdeauna minunată. Eşti foarte can‑
did sau nu eşti deloc.

Nu vom avea nici anul ăsta.

Cal
Dacă şi‑ar cunoaşte puterea, nu s‑ar
lăsa mânat. Carne de cal: minunat su‑
biect de articol pentru un bărbat care
vrea să treacă drept foarte serios. Cal
de curse: trebuie dispreţuit. La ce slu‑
jeşte?

Candoare

Carte
Întotdeauna prea groasă.

Casă de bani
Întotdeauna uşor de deschis.

Castană

Caleidoscop

Fata castanului.22

Nu se foloseşte decât în legătură cu ex‑
poziţiile de pictură.

Castronaş (pentru clătitul
gurii în timpul mesei)
Semn de bogăţie.

22. În limba franceză, joc de cuvinte: châtaignier (castan), châtaigne (castană).
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Cataplasmă — Castronaş (pentru clătitul gurii în timpul mesei)

Întotdeauna ușor de deschis.
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Cataplasmă — Căscat

Cataplasmă

Călător

Trebuie pusă întotdeauna înainte de
venirea medicului.

Este întotdeauna foarte curajos.

Catifea
Semn de distincţie şi de bogăţie pen‑
tru cei ce o poartă.

Călătorie
Trebuie să fie întotdeauna rapidă.

Călău

Catolicism

Întotdeauna din tată‑n fiu.

A avut o influenţă foarte favorabilă
asupra artelor.

Căldură

Cavalerie

Întotdeauna insuportabilă. Nu trebuie
să bei apă rece când e cald.

Mai nobilă decât infanteria.

Călimară

Cazaci

Un dar potrivit pentru doctorul casei.

Se hrănesc cu lumânări de seu.

Cămilă

Căi ferate

Are două cocoaşe, iar dromaderul doar
una singură. Sau poate cămila are doar
o cocoaşă, iar dromaderul două (nici‑
odată nu se ştie bine).

Dacă ar fi existat pe vremea lui Napo‑
leon, acesta ar fi fost invincibil. Exta‑
ziază‑te cu privire la inventarea lor şi
spune; „Chiar eu, domnule, mă aflam
azi‑dimineaţă la X…; am plecat de aco‑
lo cu trenul de X; mi‑am făcut toate
treburile etc. şi, la orele X, mă găseam
acasă!“

Călărie
Bună în cura de slăbire. Ex.: Toţi solda‑
ţii de cavalerie sunt slabi. Bună dacă
vrei să te îngraşi. Ex:. Toţi ofiţerii de
cavalerie sunt burtoşi. – „Călăreşte ca
un adevărat centaur.“

Cărăbuşi
Odrasle ale primăverii. Subiect potri‑
vit pentru o poezie. Nimicirea lor este
visul oricărui prefect; atunci când po‑
meneşti, într‑un discurs, despre rava‑
giile pe care le fac, trebuie să‑i numeşti
„coleoptere funeste“.

Căscat
Trebuie să spui: „Iertaţi‑mă, nu‑i din
cauza plictiselii, ci a stomacului.“
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Cătun — Căscat

Odrasle ale primăverii. Subiect potrivit
pentru o poezie. Nimicirea lor este vi‑
sul oricărui prefect; atunci când pome
nești, într-un discurs, despre ravagiile
pe care le fac, trebuie să-i numești „co‑
leoptere funeste“.
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Cătun — Certificat

Cătun

Cedru

Cuvânt înduioşător. Dă bine în poezie.

Cel din Jardin des Plantes a fost adus
într‑o pălărie.

Câine
Anume creat pentru a‑şi salva de la
moarte stăpânul. Câinele este priete‑
nul omului.

Cântăreţ
Înghite în fiecare dimineaţă un ou
proaspăt ca să‑şi păstreze vocea. Te‑
norul are întotdeauna o voce ferme‑
cătoare şi duioasă, baritonul – o voce
plăcută, iar basul – o voce puternică.

Cârnăţar
Anecdota cu pateurile făcute din carne
de om. Toate cârnăţăresele sunt fru‑
moase.

Cârtiţă
Orb ca o cârtiţă. Totuşi, cârtiţa are
ochi.

Ceas
Nu este bun decât dacă a fost fabricat
la Geneva. Pe scenă, când un personaj
de comedie îl scoate din buzunar, tre‑
buie să fie mare cât o ceapă: stârneşte
întotdeauna râsul publicului. „Îţi mer‑
ge bine ceasul? – Până şi soarele se
poate lua după el.“

Celebritate
Celebrităţile: ca să le poţi defăima, e
bun orice amănunt din viaţa lor par‑
ticulară.

Celibatari
Sunt, cu toţii, egoişti şi desfrânaţi. Ar
trebui puşi să plătească impozit. Îşi
pregătesc o bătrâneţe tristă.

Cenzură
Utilă, orice s‑ar spune.

Cerc
Trebuie întotdeauna să faci parte din‑
tr‑un cerc.

Ceremonial
Sursă de prestigiu, înflăcărează ima‑
ginaţia maselor. „Este absolut necesar,
absolut necesar!“

Cerşetorie
Ar trebui interzisă, dar nu o interzice
nimeni.

Certificat
Garanţie dată familiilor şi rudelor. Este
întotdeauna favorabil.
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Cerumen — Certificat

Întotdeauna precoce, are drept
cauză excesele tinereții sau obi‑
ceiul de a cugeta adânc.
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