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EGY PARLAMENTI PECÉR

„Magyar Herkó Páter4* melléklapja.
Vidéki elárusítók jelentékeny kedvezményben részesülnek.

Utóhangok.
(Zengi a meg mindig hetvenkedő Czicza Kálmán

Immár hetven évet éltem :
S azért elvet — nem cseréltem.
Egyenes volt a közpályám,
Görbe utat ki nem állván!
A bihari híres pontok
Fölött én sok könyt nem ontok.
Eltűntek a levegőben:
Hogy miniszter lett belőlem.
De a szűröm' megtarthattam,
Jobbra-balra forgathattam.
Lent gőgös — fent kutyamódra
Lapultam, meghunyászkodva.
A grófságot megvetettem ...
(Máskép nyugdíjtól elestem !...)
Am a Cziczák ős kék vére
Pistikámban ranghoz éré.
Kegyetlen volt kormányzásom ;
«Kegyelmes«: megszólításom.
Mint ellenzék : gyalázkodtam ;
Mint miniszter: fondorkodtani.
«Istvánt» szentnek nem vallhattam :
De szent István-rendet kaptam.
Mellemen lógg nagykeresztje;
Grófi sarjam szint’ így kezdje!
«Ex-lex» volt a fő törvényem;
Síromon ez lesz röpkényem.
Szép nevemet ez díszíti
S nagy emlékem örökíti í

Szürke aforizmák.
Amióta a t. Ház az inkompatibilis törvényt megalkotta
az összeférhetetlen képviselők légióját bámulatos hősiesség
gél védi és tűri.
*
Nagy volt a hazabeszélő honatyák száma; kicsiny a
hazáért szónokolóké; még kisebb a hazáért cselekvőké.
*
Senki sem akar magának keserű órákat szerezni. Miért
adakozzék hát Tisza Kálmán ? Hogy folytonos — bánat
marcangolja nemes, nagy szivét ? !
«
«Jobb a hideg bor, mint a melegített viz.» Igaz. S jobb
a meleg kenyér, mint a hideg humanizmus. Jegyezzék meg
ezt a szájas filantropusok.
*
Furcsa: még a mezitlábos proletár is gyakran papucshős.
♦
Karácsony estéje: az emberiség hajnala.
*
Manapság sok «vászoncselédnek* is csak selyemruha
kell már.
*
A rossz óra folyton áll; a rossz nyelv mindig mozog.
*
Bánffy népszerűsége az Udvarnál annyit tesz k i: hogy
kiteszik.

Egy o k o s kecske.

Elm és bók.

A zsidóra vetvén szemit,

Hogyan, Irmus, ön a világ legszebb kilátásával szem
ben is háttal ül?
— Hja persze! Kinek örökkön az egész világ a lábai
előtt hever, az még ezt is megteheti.

Imigyen lett antiszemit.

^

Ég- és földnek Ura!

Ég- és földnek Ura, hová jut ez ország,
Ha minden reményét tőle elkobozzák,
Hogyha meggyalázzák a szent feszületet,
Melyen értünk meghalt, Ki értünk született?

Fölnyilt a mi szemünk, eszünk, mint fénykéve,
Vakító lángot szór immár 30 éve,
Van nekünk Dobokánk, Dánosunk és Gesztünk:
Elmehetsz hát Jézus, veled mitsem vesztünk!

Pedig meggyalázták, mert kilökték onnan,
Hol a tudományok összes tüze lobban,
Minek a szent kereszt, a sötétség jele ?
Habarcsos bőrkötény helyette be vele!

Nekünk szabadelv kell, ez hoz üdvösséget;
Ez boldogít megyét, várost és községet
És mivel egyenkint boldogok a részek:
«Imádott», «szent» hazánk szint’ a kéjtől részeg!

Ennek készítették, egyengették útját,
Akik a szabadelv sikamlóit futják
S ime most célt értek, szomorú babéruk
Büszke tudatában reánk mind azért rúg.

Szól a legszebb zene, pengetik a dobot
S akit a legszebb elv házából kidobott,
Vígan táncra perdül s lejt a határ felé,
Mielőtt utolsó falatját elnyelé.

Elmehetsz hát Jézus, mit keresnél nálunk,
Hisz mi a tudomány szent zenithjén állunk,
Ahány ördög csak van, mind az uj fényt szítja,
Nem botorkál többé sötétben a szittya!

De azért ne bántson senkit a szent harag,
Marad itt még elég, ki kövéret harap,
Ki a szabadelvből húzza föl a keztyüt,
Azt mi koldusbotra sohasem eresztjük.

Minthogy pedig ennek útjában a kereszt,
«Tudomány s morálban» le kell rombolni ezt!
A bőrkötény-egylet ezt ugyan elérte,
Hanem Filippinél számolunk majd érte!

Н А В Б Ь Б ^ Й ÁI ^ON
thörülmetélt anekdothái.
Thodoni én edj szép khis
messe:
— Harminc esztendeig már
edjütt élthek és most akharnak
elválni? Megbolondultak ma
guk? — khérdezte az edjszeri
bíró is a hitestársaktól.
— Igenis, kérem, megbolon
dultunk, de nem most, hanem
már harminc éve és csak most
látjuk be, — hát azért
— Na ezért udjan khár volta harminc évig várni.
A madjar nép is van ippeg idj. Harminc évig élt edjütt
a
liberálizmussal,mert meg volt bolondulva. De tsak most
látja még aztat be — bárha igaz — hodj ezért nadj khár
voltha várni 30 évig. Nüs, nem? Hia persze!

*
— Vezessétek be a More Gyurkát és vágjatok a thalp
jára huszonötöt, azokhér a lopott libákér — mondta a thabi
szolgabiró.
— De khéremássan — vágott khüzbe a huszár —
hiszen khisúlt, hodj nem is ü lopta a libákat.
— Az mindedj, ha már itt van, — majd lop 6 még
ezután is libákat és khérdés, hodj kézre tudjuk-e akhor ót
kheriteni ?

Akhorate vanja magát idj az edjetemi khürösztök is
Mert hiszen nem is volna szabad arrul vitatkhozni, hodj ott
ledjen-e vadj sem mikhor annak odj is ott khöll lenni.
De a wiassics Jola edjetemi szolgabiró azért szívesen
khiutalványoz a katholikusok thalpjára a 25-öt, mert khérdés, hodj a jövőre fogna-e ez ü nekhi sikherülni?

♦
— Na, szomszédasszony, hodj van a khis fia az oskholában ?
— Khöszönöm, elég jól, — egészen meg van elégedve
a thanhóval. Legalább idáig még nem pofozta föl az öreget
Hodj azonban az öreg meg van-e elégedve, az egészen más
khérdés.
Mintha tsak a mi khöpviselőinkrül volna szó. Azok is
elég jó l meg vannak elégedve a 20 féle bankdirektorsággaL
Hja persze ! Hodj azonban az ország hodjan van megelégedve
ü velük, — az is egészen más khérdés.

¥
Az edceri öreg khisasszony hű tselédje is aztat khérte
a khölcsönkönyvtárbul, hodj adjanak nekhi edj regényt,
a nadságának, de edj olejant, a melyikben nem mennek férj
hez a khisasszonyok soha az urakhoz.
A judapesti szabadkőműves jó khüröszténjeknek is okvet
len khöll edj khürösztény edjetem, de amelybe ne szabadjon
füláUitani a khürösztöt
Sajdiridom daj! Biz idj van ez, zaj!
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Kirakatnak ablakán.

Találjuk meg azt az egyet.
Aki itt nem váltott jegyet.

Mosolvg egv szép^kis madán
Grófi parkban a kedv nő,
De vájjon hol a grófnő?

Házmesterné lépcsőt mosott,
Hát .1 házmester hol csoszog?

Anya kérdi a babát,
Nem láttad-e a papát?

IttJván a két cigány, ni a.
De hol a kis rajkó fia ?

Hol van az a törpe.
Ki fejét betörte.

fnnuaitia

»viunrri*

Két nő mondja, nyugtalan.
Ah. itt benn egy férfi van.

A nyúl igy kesereg,
Hol a hajtó-gyerek ?

