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Kecskeméthy Aurél 

Legmórgesebb ellensége sem tud neki rosz-
szabb czimet, sem legjobb barát ja nagyobb dicsé
retet , mint azt, hogy széles e hazában ö a leg
nagyobb pecsovics. 

De maga sem rejtegeti , és ez az ö erős 
oldala. 

Ezér t fél tőle a miniszter és az oppoziczio-
nális pár tvezér egya rán t : mer t ugy vannak vele, 
mint a kikeresztelkedett zsidó az igazival. H a 
mindenkivel el bírják feledtetni, ha mindenki előtt 
el bírják t i tkolni apró velük születet t zsidó tu la j 
donaikat, az igazi zsidó még egy cárdinalisban is 
fölismeri a volt zsidót. 

Kecskeméthy csak rá néz egy olyan radikálisra és 
csak t'gy csepp pecsovics vér legyen ott szive va
lamely mély zugában, ö a válrokonságnál fogva 
fölismeri, mint akár Richárd abbé a forrást. 

Aztán ebből ered az ö népszerűsége is, mely 
müveit oly kelendőkké teszi, a milyen kelendő az 
ellene bőven szórt ellenzéki szidalom. 

Szidják, de olvassák. 
Mert e lve : minden irány meg van engedve, 

kivéve az unalmas . 
Forog a köpenye, de kecsesen forog. A ki 

azt mondja, hogy nincs meggyőződése, az nem 
ismeri : a ki azt mondja, hogy meggyőződése el
len ir, az sem ismeri. 

Mert egy rendi thet len meggyőződése van, 
az: hogy minden magyar ember, bár mit be
széljen vagy irjon, bár mely párton álljon vagy 
üljön, alapjában pecsovics. 

E meggyőződés vonul végig mindenen, a mit 
ir ; különben a részletekre nézve sokféle „á rnya 
l a t o t " bírnak el az ő elvei, mer t azok v a l ó j á b a n 
oly kevéssé érdeklik, hogy azt hiszem, ő maga 
roppantul csodálkoznék, ha egy napon azt venné 
észre, hogy valami napi kérdésről vélemé
nye van. 

Elmésnek l enn i : ez legszilárdabb elve s 
azon e llenzéki Íróktól, kik forgandóságot vetnek 
szemére, leginkább abban kölönbözik, hogy ő el
més oldalánál fogja meg az intell igentiát , míg 
amazok ostobaságánál fogják meg az ó népet. 

Különben házi ur . 
Ha igaz. hogy offiicziózus, akkor a végité

let napján ő is igy imádkozhatik Moor Ferencz-
czel : „Herr , mein Gott, ich habe mich nie mit 
Kleinigkeiteu abgegeben." 

Ujabb időben az úti rajzokra adta magát . 
A kit érdekel, megtudni , hogy különféle helyeken 
milyen az étlap, annak főleg Kecskeméthy útirajzai 
ajánlhatók forrásul. 

„Megérkeztünk X . városba. Érdekes , bár 
kissé piszkos, régi hely. A legjobb vendégfogadó 
a „rózperecz." Reggel i re középszerű hideg beef-
steak, kissé gyönge thea, de a pir í tot t zsemlyéhez 
oly ki tűnő szalonna, melyről X város mindig 
emlékezetes lesz e lőt tem." 

Y a g y : 
„A hajó fedezetén a leggyönyörűbb reggel t 

tö l tö t tük. A viz mintegy delicatesset nyalta ha 
jónk o lda lá t ; messze Kis-Ázsia hegyei füstölög
tek, de füstjök nem volt oly édes, mint az előt
tünk álló lunché. A Champagne maga nem 
ismer oly valódi Cliquot-veuve-öt, mint melylyel 
a derék kapitány kedveskedett nekünk, sem a 
Havannán oly égi füvet, mint melynek füstje ak
kor keltet t föl lelkemben mindent , a mi költői ." 

Egy gyöngéje van m é g : nagyon szeret híze
legni nagy uraknak. Azt mondják, hogy sat ir ikus 

! lelkének jól esik mulatni a felett, hogy milyen 
ostoba a legokosabb ember, mikor okosságát em
legetik. 

Magáról különben elég jó vóleménynyel van ; 
s a hogy i t t ül, arczárói látszik, hogy egy bizo
nyos nagy embernél és hazafinál nagyobbnak és 

| hazaíiasbnak tar t ja magá t . 
Egy pár rósz oldalát szeretném még szemére 

j v e t n i : de sokan nem hinnék el, mer t roppant jó 
! h i re kelt még a baloldalon is, mióta Ösernátoni 
! annyi t üldözi. 

1-Z.sklzny Aranvos. 
I S . . 1 . 

SANYI. Nem csuda hog\v$rika 
francziát. 

ESTÁN. Hogyhogy ? 

SANYI. Mikor a s s z o n y r a bíz
ták a hadvezérletet! 

ESTÁN. Nem értelek. Micsoda 
asszonyra ? 

SANYI. Hát Bazainéra. 
(Árva.) 



A mkgj 8M&f l i s t a fetiilf; 
(Gyermeki rajzolat Spiczényi Árpádtól.) 



M % m á é C13 

Mind. 

Uj esztendő beköszönt : 
Szivünkből gratulálunk ! 

Évet év a sírba dönt. 
De nékünk nincs halálunk. 

Veszszen, a ini elveszett! 
Lesz holnap is a mára. 

Az örököl, ki temet, 
. S nevethet utoljára ! 

Spilzig. 

V o l t r a nem agya zsidó 
Se Horn, Zsedini, Wahrmann 

Mit használ a millió 
Ha millionáros w a r m a n ? 

Kljén a jó, a ki jün 
S a bánót, a mi megyén : 

Háboró csak mindig künn 
S a béke itt benn légyen. 

Zirzabella. 

Viruljanak szüzeink — 
S az ifjú honn maradjon 

Hézagos ne legyen ing, 
Hogy foltja ne akadjon. 

Honhölgy, sok talányt kifejts, 
Írj verset és charadat: 

Néked él a „Nefelejts.'' 
.,Családi kör" a pályád. 

Kospallaghy. 

Nemet Pest, omolj, bomolj, 
Te magyar Pestem, szépülj ; 

Orpheum, légy füstgomoly — 
Te, népszínházam, épülj ! 

Opera ne talliau, 
A hus ne légyen anglu;. 

Ily uj esz eudöt kivan 
A honhazának Ambrus. 

Dobsa. 

A szerencse mindig hű. 
S ne legyen fogyatékos: 

Isten legyen bőkezű 
S az ember takarékos. 

Kell, hogy légyen, ki kapar, 
Ha van, ki a pénzt hányja : 

És a ki okos magyar, 
Jut annak Robogánya. 

MonoMes. 
Kössön vélünk Foirtuná 

Egy évrre most liaisont: 
Korrcsolyát ki meguná, 

Tánczoljá át á saisont. 

Sporrt áz élet; futtatás — 
Uj starrt ván minden évben : 

Fölkap egy-egy étiuipage 
Há nincs magádnak épen. 

EdliS. 
Deficit kivánom en 

A kedves jó bazárra 
Kölönb soha jó rrendcn 

Nem leszen a szenója. 

Ógy bökik Kerrkopolói, 
Ki ogy is polyliysterr 

Led jen tonárr, pápoi — 
És en leszek miniszteri -. 

Están. 

Egyessóg ! És karba kar! 
Csak igy virul a haza ! 

Egymást tartva a magyar 
Csak elvergődik haza ! 

Sanyi. 

És ha kell, ki álljuk, mit V 
Ki mi az ágyú fiistjit. 

A ki minket leterít. 
Nincs oly golyó, a nyüstyit! 

Mind, 

Ne féljünk hát, ha beköszönt 
Bármily év : gratulálunk — 

Évet év a sirba dönt. 
De nékünk nincs halálunk. 

Veszszen, a mi elveszett: 
Kinek vau benne kára, 

Legjobban jár ki nevet 
Mivelünk utoljára. 

kontója. 

Fa: szomorú füz, sok zölddel. 
Pántlikák: fekete gyászval, jelképezve a# honyhaza 

sebcjit, 
Papéroslánczok : szintén feketék, jel ezésére az haza 

sujos bilinc sejtnek, bokszherndliböl. 
Kis koporsó : feketével bévonyva; benne az meg

gyilkolt vármögye. Keserű mandulaczakorbid. 
Vörös bonbonok: ábrázolva az honfiszülte véres 

könyvedzést. Üresek, belül tréberrel és angol keserövel. 
Fekete spongya: eczetbe mártval. 
Tőrrel átvert honyfisziv: az búbánat jelképejül. 

Az sziv közönséges krumpliczukorbul. 
Az 1867-ki kiedgyezés: mézeskalácsbul, fekete 

pántlikáv xl. 
Az hét vezér: gyászban, csokoládéból. 

Összveg: 55 forint. 
Utána küldtem még : 

Tisza Kálmányt, babérkoszorúval, Tisza Kálmány 
;2 frt., babérlevelek 50 krajczár. 

{Summa summarum : 57 frt 50 krajczár. 

Fánkos Kalács Mátyás 
magyar nemzeti czukormívész. 
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A legujabb statistikai kimutatás. 
Mindenesetre érdemes munka, de mindazonáltal bir 

némely fontos hézagokkal, melyekre ezennel statistikusa-
inkat figyelmeztetni bátorkodunk. 

így például elmulasztották összeszámlálni, hány 
szőke, hány fekete és hány vörös hajú s hány kopasz fej 
van a hazában, ámbár ez nemcsak anthropologiai tekintet
ben igen érdekes, hanem az ipar bizonyos ágaira, neveze
tesen a paróka-iparra nézve is nagyon fontos. 

Hasonlókép a hajszálak száma sincs még Magyaror
szágon meghatározva, ámbár az emberhaj mainapság nagy 
értékű kereskedelmi czikk s egy jól berendezett táblázat 
folytán igen pontosan meg lehetne tudni, mennyire jut 
bizonyos évben a nemzeti vagyon hajszálakba fektetett ré
sze, és mennyivel gyarapodik vagy csökken ez évről évre 
növés, illetőleg kihullás által, melylyel összefüggésben az
tán azt is ki lehetne deríteni, mekkora tériméje van Ma
gyarországon az összes kopaszságnak, melyet e kimutatás 
nyomán talán az erdőirtásról hozott törvény normája sze
rint szabályozni is lehetne. 

Föltűnő továbbá, hogy ámbár igen lelkiismeretesen ki 
van mutatva, hány lakos tud olvasni, irni: mégsem akadunk 
sehol annak nyomára, hány ember tud silabizálni, minek 
fontossága iránt pedig minden tanügyhez értő tisztában van. 

Hasonlókép kiszámították mily nagy az ország min
den részében a népesedés s ű r ű s é g e ; de az nem jutott 
a statistikusok eszébe, hogy, ha már ezt kiderítik, ki kell 
számitaniok az ezzel szorosan összefüggő népesedés r i t-
k a s á g á t is, még pedig nem mint ők tették, csupán 
négyszögű, hanem háromszögű és 5—6, sőt többszögü 
mértföldek szerint is. 

A háziállatok lajstromában pedig épen megfogha
tatlan mulasztásokat találunk. Meg van határozva, a lovak, 
szamarak, öszvérek, ökrök, tehenek, disznók száma, de 
hiányzik a csikóké, a borjaké, s a malaczoké, ámbár e há
rom háziállat a leghasznosabbak és leggyakoriabbak közé 
tartozik. Ep oly hiába keressük a legújabb időben mint házi 
állat szintén közkedveltségre vergődött patkányok számát. 

Ezek volnának főbb kifogásaink a statistikai bureau 
munkálata ellen s reméljük, nogy felszólalásunk nem fog 
az óhajtott eredmény nélkül maradui. 

A „Borsszem Jankó" 
statistikusai. 

Lengenádfalvay Kotlik Zírzabella 
l t ö l t e m é n y e i b ö l . 

Hozzá. 
Ne ostromolj Bandi, — szűk e szü; 
Befogadni téged szűk eszű. 

Mért hagyott el mátkád, meg-e Mi t ? 
Bandi, szived sngja: niegekült. 

Sem hogy karjaim közt deresen 
Nyugodnál — inkább deresen 

CSODABOGÁR, 

ré komarom 
tisztelt Szerkesztő Ur ! 

P. Szatmári károró töbször különféléket óvastam figurás 
uságába de sohse tudom iegondunyi micsoda Pátere látam ot 
töbsző P Graitert P Lonkajt de Páter Szatmári kapucinus 
barát e nem tom legyen ol jo világosija föl eszemet hogy mijén 
barát az a P Szatmári mer gyünek hozam sokszor Kiregetnyi, 

tisztelem 
horvát Józsep 

zöldsig kereskedő. 

Európai kérdések családfája. 

I. Luxemburgi kérdés 1868. 

2 

Mind e kérdésekből mi lesz: ez oly kérdés, 
melyre a feleletet megadja legközelebbi vagy további év
folyamaiban 

BORSSZEM JANKÓ 
negyedévenként 1 frt 50 krért. 



„Sic itur ad a s t r a ! " 



— Asszony, hamar füts be, aztán főzz kávát, s add ide a slafrokomat, meg a komótczipomat, 
— Nyilván c s a t a d a l t akarsz irni . 



Újévi ajándékok 
a m a g y a r k ö z ö n s é g é p ü l é s é r e . 

— Osztogatja B. J. — 

„Oppositiónk jelentősége." 
Nagy diszkia.lás köstökbőrkötésben. 

* 
„Ellenzéki arczkópcsarnok." 

E különben is igen olcsó értékű arczképgyüjtemény most 
mélyen leszállított áron kapható. 

„A népszerűség philosophiája" 
n a g y gyermekek számára, példátlanságokkal illustrálva az el
lenzék történetéből ; uj kiadás, antik kutyabőrkötésben 

* 
„A jelszavak ós indulatszók találó alkalmazása a nép számára." 

Elkerülhetlenül szükséges grammatikalis értekezés kezelő 
szónoklattanulóknak. Ismeretes közönséges kiállítás. 

* 
„A Talmi arany." 

Útmutatás az értékes érdemek értéktelennel való felcse
rélésére. Ára 1 db. (Tóth Kálmán) lyra. 

* • • -j': 
„A pontosvessző." 

Ortho-, illetőleg popografiai tanulmány egy felsőházi tag
tól, a vesszők felrakásának gyakorlati alkalmazásával, különös 
tekintettel a népre. Erős mogyorófakötés. Ara egy magyar ve
retű hnszas. 

* 
„Tisza, mint államférfiú." 

Közönséges fűzés. Értéke csak 1 frt. 

,.A baloldal elvei." 
Olcsó kiadás nagy oktondávban. 20 kr. 

* 
„Az akadémia 

haszna az utóbbi 10 év alatt." Értéke egy Arany. 
* 

„Miért nem vagyunk kormányképesek ?" 
Értekezés Tisza Kálmántól. Ára egy talentum. A tiszta 

jövedelem a balpárt fölsegélésere fordittatik. 

C L E R I O A L I A . 

Pauper Infortunatus tengődi plébános levele 

keg7elmes püspökéhez. 

Kegyelmes Atyám ! 
Ne vegye Excellentiád rosz néven, ha egyik fia, 

(persze Krisztusban, — bár azon kivül volnék fia!) siral
mas levéllel beköszönteni bátorkodik. Mindeddig hallgat
tam, pedig tizenhárom esztendő óta magam tömtem lud-
jaimat; két éve, hogy kukoriczás kenyeret eszem; reve-
rendámat, melyet primitiámra varrattam, magam foldo
zom ; a csizmámat magam talpalom, magam húzom a 
harangot, magam oltogatom el a gyertyákat; bor helyett 
szentelt vizet iszom, dohány helyett tömjént szivok, se hú
som, se zsirom, (sem rajtam, sem konyhámban), se ku
tyám, se marhám . . . . 

Mind ezt békén tűrtem mint Jób pátriárka. De most 
már három türhetlen baj állott be: 

I-mo, reverend ám zöld, mint a zöld vetés, s rongy 

rajta a folt. Mit tegyek ? Egy garasom sincs; engedtessék 
meg tehát kegyelmesen, hogy ezentúl én mindig és min
denütt a misemondó ruhát viselhessem. 

Il-do, rövidek a napok, s egész nap dolgom levén a 
nyáj közt a prédicátio-tanulás estére marad; de nincs olaj; 
legyen szabad tehát az ur Istennel egy virtshafton lennem 
s engedtessék meg, hogy a főoltár lámpa olajából én is 
égethessek. 

TH-io, holnapután mutatom be az utolsó bort Jézus 
véreképen. Azután vagy nem misézhetek, vagy érje be az 
Isten is ugorkalével. Egyébként Excellentiád, mint hallom, 
a pesti Schoossbergernek eladni szándékozik vagy 35,000 
akót; tartson raeg ebből a menyországi Schoossberger 
számára is legalább egy akócskát. 

Különben ad conscientiam nem lesz mise. Ha Ex-
j cellentiád kegyes volna jelen soraimat agyonhallgatni: ki

jelentem alázattal, miszerint ugyan e levél másolatát fel
terjesztem az automimicus gyűlésre, ott van Majmonides 
ben Átkor s tudom, csóválni fogja farkát — akarám mon
dani a fejét, ha megtudja siralmas helyzetemet. 

Kézcsókoló fia Krisztusban. 
Pauper Infortunatus 

tengődi plébános. 

Boromeus püspök levele Pauper Infortunatus 

tengődi plébánoshoz. 

Kedves fiam! 
Hálát adok Istennek, hogy téged (csak is Krisztus

ban) fiamnak nevezhetlek — atyád vagyok (Jézusban) s 
mint ilyen, minden szavadat figyelemre vettem. 

Azt mondád, bogy tizenhárom év óta magad tömted 
ludjaidat. Hát minek neked a lud ? Hol van az megírva, 
hogy édes Megváltónknak ludjai voltak ? S ha lettek volna 
is — ő zsidó volt, szerethette volna a lud máját. De te 
fiam a tévely utján jársz. Két éve, hogy kukoriczás kenye
ret eszel — s mi kifogásod lehet a kukoriczás kenyér 
ellen ? Nem olvasod az evangéliumban, hogy a tanítványok 
éhségükben a buzafejeket szakgatták? S neked, te ariánus! 
a kukoriczás kenyér sem jó ? 

Magad foltozod a reverendádat — ez dicséretes. Az 
apostolok is megfoltozták hálóikat. 

Magad talpalod csizmádat — ez amiak a jele, hogy á 
csizmadiasághoz is értesz, mint Szent Crispin. 

Magad húzod a harangot — jele hogy jó erőben; 
vagy; a te harangod, ha jól emlékszem, 15 mázsás s te 
meghúzod . . mikor én plébános voltam, az én harangom 
csak három mázsás volt s ha egyszer kicsit hosszabban ha
rangoztam, mindjárt kimerültem; ugy látszik, te jobban 
tudsz harangozni. 

Magad oltod el a gyertyát; hiszem, mert magad is 
gyújtod meg. Bor helyett vizet inni — igen egészséges — 
ha nekem nem hiszed, kérdezd meg Dr. Siklóssytól. 

Hogy szentelt vizet iszol, ezzel csak azt éred el, hogy 
nem csak külsőleg de belsőleg is keresztény vagy. 

Dohány helyett tömjént szísz. Szeretem, hogy e po-
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gáuy szokást meghóditád a kereszténységnek. S mily bol
dogság, kifüstölni magadból az f f f. 

írod, hogy nincs húsod. Te nem értője az Írásnak : 
tudod-e mit beszélsz ? Szent Pál mondja: omnis caro íbenum 
minden hus széna. Te szénát akarsz — mint az ökör. Vi
gyázz, nehogy Nabukódonozor sorsára juss. S minek a zsir 
neked ? Nem vagy te kálomista pörczös pap. Ha reveren-
dád zöld mint a vetés — e biztató szin juttassa eszedbe 
az örök boldogságot. 

A misemondó ruhát a templomon kivül ne viseld, 
nehogy akkor meg az ur Isteu jöjjön hozzám panaszra — 
őt csak in eftigie szeretem látni rezidencziámban. 

Nincs olajod ? Azt mondja Jézus: legyetek okosak 
mint a kígyó — látod te mamlasz, a macska szeménél éjjel 
szépen tanulhatnál. 

A mi végre Schoossbergertilleti—mondasz valamit; 
adok neki keresztelt bort környül nem metélt aranyok
ért. Hivatásom a térítés. A mi pedig a miséket i l leti , 
tarts lytaniákat — oda nem kell bor. Nagy bolondot ten
nél, ha bármi ügyben is a katholihus congressushoz fordul
nál ; tudod fiam, a congressus igen jó dolog nekünk s a mi 
nekünk jó, az nektek szép. Különben jöjj be gyakran az 
aulába. Hogy bajod ne essék, magaddal kíséretül veheted 
húgodat. Csak okosan fiam. Ha pedig lármázni találnál, 
ugy be deíicziencziázlak, hogy még a Kempis Tamást is 
összerágod kínodban. 

Krisztusban apád 
Boromeus Eppus stomacheusis. 

F Ő V Á R O S I R E N D Ő R S É G . 

Oct. 1. 1870. 
Az uri- és kigyóutcza sar

kán egy tisztességesen öltöz
ködött uri ember legázoltatott, 

Oct. 2. 1870 
Hirdetmény: Fordulatoknál, 

egymást metsző utczák sarkain, 
tilos a sebes hajtás. — 

A fökctpitán>/s(ig. 
Oct. 3. Is70. 

A kerepesi és nagy-diófa-
utcza sarkán egy szegény asz-
szony csecsemőjével együtt egy 
sebesen hajtó kocsi által agyon-
tipratott . 

Oct, 4. 1870. 
Hirdetmény: Azon kocsisok, kik fordulatuknál, egymást 

metsző utczák sarkain sebesen hajtanak, niegbirsagoltatnak s 
esetlegesen mint kárszerzők büntettetnek. 

A főkapitány. 
Oct. 1. 1970. 

Az Andrássy - boulevard és Deák Ferencz-utcza sarkán 
(folytatását lásd: oct. 1. 1870.) 

Oct. 2. 1970. 
Hirdetmény : lásd oct. 2. 1870. 

Honleányi buzglevél Dobsa Lajoshoz. 

Lengenádfalván hohó 50-án. 

Honuram, 
Csak a „Borsszem 

Jankó" rajzaiból isme
rem önt. Apollói ter
mete meghódított. 

Ellengedezett nagy
néném rám származott 
édes titkai közt talál
tam ugyan haj fürtöt s 
mellette bájlevélkét az 
ön aláírásával. . . . 

Ha mégis ön volna az? 
Szivem földobsan az örömtől. 
De ah, szüüzenete, ha elárulná is önt, a fürt . . . 

a fürt • . . 
Bégen lehetett. 
Nemde ? 
Igen, oh igen. 
óh, hagyja a búsulást. Ha az évek sarlója leta

rolta is önnek fejéről a fürtöket, én babér-parókával 
fogom elfödni az irtványokat. Ön agyában annyi a 
világoss• g, hogy bele nem tér és kihajtva, eszmetokján 
ragyog most. 

A fénylő koponya — igen, ez a geníus gorillája, 
akarom mondani glóriája. 

Ennyit vigaszul — üdvözletül a következőt. 
Mit mások hiu bárány szeletekbe s pöffeszkedő 

böftökökbe ölnek — azt ön a haza oltárára adja. 8 
miután annak oltára önben lobog, magának adja. Mily 
szellemdus oekonomia, mily bőkezű takarékosság ! 

Uzindur, ön —pirulva mondom, ezt— ön für
dőt vett. Ah, milyen lehet ön a fürdőben, ha eddig 
fürdő nélkül is ily ellenállhatlan volt! De hogy trink-
kurát liasenált Biminiben, az bizonyos. Hogy feszülné
nek különben önnek izmai, ha örökifjuságot nem ivott 
volna magába ? 

De én nem vádolom önt. Én szegény, a gazda
got ! Minek is v ádl anám, mikor önnek ugy is van. 

Elég tudnom, hogy ön neki uzindurálta magát 
és lett Robbogánynak Heinrichje. Imádott Boldizsárom, 
uzindnrva férjem állítja: hogy ön ebéd helyett is für
deni fog. Igaz ? Oh hullámzatos Robbogányom ! 

A hol ön fürdész, ott hadd legyek én fürdike. 
Ön Robbogány — én rebegény, örökre. 
Nedüs lepel-öleléssel, nymphája 

Rebegényi és Lengenádfahay Kotlik Zirzabella. 

A szerkesztő postája. 

Voyageur. Jó lett volna, ha későn nem jött volna. — 
Balambér. Fotográfiát! — Hannibál. Megkoczkáztattuk. De mit 
mondanak rá a Tartüffok ? — Buda, P. T. Kérjük szives láto
gatását. — Körtvélyes. Fog-e az áldás? — Pelsőcz. Csak bizza 
ránk. — 



Magyar-német eklézsiában. 

Lelkész . Imádkozzatok, édes híveim ! Csak az istentélés vezet egyedül az üdvösségre. Lássátok, éu is 
mindennap regimámmal kelek föl és estimámmal fekszem le. 

Regi Malim (chzörmjiücödve). Was hat der hochwürdige Herr von ihua g'sagt? 

Esti Malim. Von mir ? Von i h n a hatt er g 'redt! 

Nézem a2 életemet, s ime D a n t e ju t olykor eszembe. 
„Isteni színjáték'' a magam élete is. 

Csakhogy nőm az utat forditvást téteti vélem : 
Mennybe vivén elsőbb, most visz a poklok alá. 

Névtelen egy sirkö áll künt a ligetben, Aranka! 
Nincsen egyéb a kövön, mint ez a szócska: FVIT. 

Kérded az értelmét. Magad is kitalálod, Aranka: 
Gondold meg, mi valál, s nézz a tükörbe, mi vagy! 

Megláttam toilette-szereid. Zavarodva megálltam: 
Majd azt hittem, Ilus, hogy patikába' vagyok, 

Még fiatal vagy, I l on ; máris kendőzöd az arczod. 
Még fiatal, s bezzeg már is öregszel, I lon! 

„Én Eix Vilma" s a t ö b b i . . . Ne hidd, hogy a pép^e cso
dát tesz. 

S mért követelni csodát? Hisz c s o d a vagy te magad. 

GÓROM . . 



Mikor én felnőttem, s nem voltam 
gyerek; 

Kezdtem válogatni, hogy mivé legyek: 
Diplomata lettem, csak az a hibám 
Hogy nem volt kurázsim, soha igazán, 

A nélkül az ember nagyot nem te
het ! . . . 

Wenn ich nur a brézele, a brézele, a 
brézele 

Wen ich nur ein brézele mehr kurázsi 
há t t ! 

Hogy kezembe vettem a kormányrudat, 
Kezdtem összeróni, a mi szétszakadt; 
Evedzőhez vontam dalmatát, szlovént, 
Németet és lengyelt, — mind másmerre 

ment; — 
A cseh más malmára hajtja a v ize t . . ! 
Wenn ich nur a brézele, a brézele, a 

brézele, 
Ah ! vfenn iach nur a brézele, mehr ku

rázsi há t t ! 

Ez a Bizmarck szomszéd, — meg sem 
foghatom — 

Minden szelet használ, mint a szél
malom ; 

Annektál rakásra, frankal összetűz ; 
Nem fél, hogy kiüthet félsserén a tüz; 
Hogy a bosszús osztrák kölcsönért 

fizet . . . ! 
Wenn ich nur a brézele, a brézele, a 

brézele 
Wenn iach nur a brézele, mehr ku

rázsi há t t ! 

Lám, ni már a muszka vérszemet ka
pott ; 

Ószetépve küldi, vissza a lapot — 
Kardot köt az ozmám ; kiáll egymagán ! 
Pedig több szál is van még a kar

csukán — 
Tán készülni kéne, — mert későn 

lehet. . .! 
Wenn ich nur a brézele, a brézele, a 

brézele, 
Wenn iach nur a brézele, mehr ku

rázsi hátt ! 



— Ejnye be szép két czitrom ebben az üvegben! Belenyúlok s kiveszem. Hiszem beleérek a kezemmel. 



— Nini, most meg ki nem birom húzni kezemet az üvegből. Nem marad egyéb hátra — földhöz vágom s széttöröm. 



B W M Ü H I l i i é i i i,lli,mAé wuük&t 

boldog újévet kivannak! 


