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Hiszen viszed az ország zsírját az igaz. denen, olyan simán, mint eddig, m ert legalább
jó !

ö ssze ta p o g a ttu k

érte a csontjaidat.

„Magyar Herkó Páter“ melléklapja.
V id é k i e lá r u s ító k j e le n t é k e n y k e d v e z m é n y b e n r é s z e s ü ln e k .
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Kossiith-szobor leleplezése alkalmára. Irta: Vörösmarty Mihály. Szavalta maga a szobor.)

Szobor vagyok, de fáj
minden tagom.
Eremben a ver forró
kínja dúl.
Tompán sajognak derm edt
izmaim
Idegzetem küzd
mozdulatlanul.

Nem szólhatok, nyögésem
néma jaj.
Szó es fohász kihalnak
ajkimon,
A gondolat s az érzés
ölyvei
A szegyenérzet majdnem
összenyom .

Szemeim előtt kepek
vonulnak el
A testverpartok
rut harcaiból.
Midőn az elvi
küzdelem helyett
A börzeborju
harsonája szól.

M indkét kezem már
ökölbe szorul.
De nem m ozdulnak
a feszült karok,
D erm edten állnak
lépő lábaim.
Jdogy köztetek, ah,
szét nem rúghatok.

Es latom gyermekemnek
árnyait.
Mint hagyja ő az elvet
titkon el
S kazar kegyért nagy
lángadozva tor
A függetlenseg nagy
vesztere föl.

Revés, de nagy, mit
szólni akarok :
Ember, világ, term észet,
nemzetek,
jda van jog földön s egben
irgalom.
1Rám és fiamra ma ne
nézzetek !

Agyamban egyik őrült gondolat.
A másikát viharként kergeti.
Szent honfi tűz. mely oh ma seftre kész
'Rut hitszeges, mely nyomban követi.

**********************************************************************************
Ej, mit Ukron a Kápor! Az a Kápor akármiben ety
terég ety emba, aszérd mékizs fansz iitet csag ety emba.
— Ebben is igazad van, sógor!
Tyitte fóna csag husn olan empa ite a telikácionba
pele, aggor asztán emeldünk folna mi izs galapt,
te ety
empa, csag ety empa.
Hát Holló?
Asz izs csag ety em pa!
Hát Rakovszky?
Hád asz izs csag ety em pa!
De hisz ez máris három ember.
Hojje, három empa ! Mid esz éri magád harminchat
emperval szemküzte?
Csakhogy, sógor, ez a három ember fölér ám azzal
a harminchat emberrel is!
Tinektek érhedi! Nekünk mek nem ! Mintig izs csag
asztat én montog, mik dal pnyaló matyarog leszneg, atig én
Na, sógor, a hétfejü sárkány cirógassa meg a te két
szópa se nem állog zsenki fiáfal izs, merd nem muszáj.
színű képesfeledet, te egyre aszondod, hogy csak álljunk
már a sarkunkra egyszer, akkor aztán, ha kellő erélylyel és Hanem ha enkimet neki szőrit a falnag, mint a harminchat
becsülettel fogjuk megvédeni a mi jogainkat, az előtt aztán matyarog eccerre, aggor asztán már énnegi esz fok ja impo
nálni. Te niég itt a Pulszky Kuzti, Disza Pista, Münnich-féle
már te is kalapot fogsz emelni.
urakog neküng a dalpaját nyaljág, talán fatyog én ety bolond,
Hád bersze!
a
kukuruc Ukron Kábortól a bretigáciont mekhallgadok.
Igen á m ’ Hát Ugrón Gábor nem a legtisztessége
Ej, sógor, bárcsak igazad ne volna. Hanem azért...
sebb nemzeti becsülettel harcolt most oda fönn a dele
gációban ?
Mégis hun futsz a német!

Magyar Mihály

Német Michail.

Szaván fogta.
•f

—J

Miért dűltek dugába a 48-as békülési hajlam ok?
.

Kossuth Franci legújabb vezényszava. Vigyázz ! A régi
ideálokhoz. Hivséges gárdám, vissza kanya
rotty !
***************************************+
Egy régi adoma, mely mindig uj marad.

Főtisztelendo urain azt prédikálta csak az imént is,
hogy az Isten mindent tökéletesnek teremtett. Nos hát ide
nézzen, én is tökéletes vagyok ?
Légy nyugodt, édes muszka fiam, nyomorultnak
elég tökéletes vagy.

Furfangos m esüge.

Záhkhám édes, adjál edj poszi!
Mért akharolsz the épen most edj po^zi ?
Záhkhám, okhányi szeretnék.

Visszaadta.

Csak semmi khódulgatás, Haszele barátom. Itt az
önálló vámtherület és a szabad hazai ipar khorszakában az
ember maga is alig megtudhat élni, — értette?
Nadságos Rákóczi uram, hát osztozzunk. Mikhor
önálló oda bent a boltban, önnek udj is van edj pompás
vámterület,
had ledje hát nekhem is akkor szabad ez a
khis házi iphar.

Két ur egy már nem nagyon ifjú kisasszonytól búcsúzik.
Isten áldja, leányom !
mondta az egyik.
Persze szeretné, ha már ekkora leánya volna — szól
a másik.
Már az igaz, hogy őnagysága előbb lehetne anyám,
mint leányom
élcel a goromba első ur, ám a hölgy nem
vette rossz néven az udvariatlanságot.
Az bizonyos
felelt mosolyogva
ha én lennék
az ön anyja, ön sokkal jobban lenne
nevelve!
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Nem szolhatok, nyögésem
néma jaj.
Szó es fohász kihalnak
ajkimon.
A gondolat s az érzés
ölyvei
A szegyenerzet majdnem
összenyom .

Szemeim előtt kepek
vonulnak el
A testverpartok
rut harcaiból.
Midőn az elv
küzdelem helyett
A börze borjú
harsonája szól.

Mindkét kezem már
ökölbe szorul.
T)e nem mozdulnak
a feszült karok.
Derm edten állnak
lepő labaim.
jdogy koztetek. ah.
szét nem rúghatok.
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Kévés, de nagy. mit
szólni akarok
Ember, világ, term eszét,
nemzetek.
}da van jog földön s egben
irgalom.
V{arr\ es fiamra ma ne
nezzetek ’

Magyar Mihály

Agyamban egyik őrült gondolat.
A másikát viharként kergeti.
Szent honfi tűz. mely oh ma seftre kész
Я jt hitszeges, mely nyomban követi.

Német Michail.

Na. sógor, a hétfejü sárkány cirógassa meg a te kéts/mii képesfeledet, te egyre aszondod. hogy csak álljunk
már a sarkunkra egyszer, akkor aztán, ha kellő erélylyel és
becsülettel fogjuk megvédeni a mi jogainkat, az előtt aztán
már te is kalapot fogsz emelni.
Hád bersze!
Igen ám ! Hát Ugrón (iábor nem a legtisztessége
sebb nemzeti becsülettel harcolt most oda fönn a dele
gációban ?

Ej, mit Ukron a Kápor! Az a Kapor akármiben ety
terég ety emba, aszérd mékizs tansz iitet csag ety emba.
— Ebbeii is igazad van, sógor!
Tvitte fóna csag husn oian empa ite a telikácionba
pele, aggor asztán emeldünk folna mi izs galapt,
te ety
empa, csag ety empa.
Hát Holló?
Asz izs csag ety em pa!
Hát Rakovszky ?
Hád asz izs csag ety empa !
De hisz ez máris három ember.
Hojje, három empa ! Mid esz éri magád harminchat
emperval szemküzte?
Csakhogy, sógor, ez a három ember föler ám azzal
a harminchat emberrel is!
Tinektek érhedi! Nekünk mek nem ! Miniig izs csag
asztat én montog, mik dal pnyaló matyarog leszneg, atig én
szópa se nem állog zsenki fiáfal izs, merd nem muszáj.
Hanem ha enkimet neki szőrit a falnag, mint a harminchat
matyarog eccerre, aggor asztán már énnegi esz fokja impo
nálni. Te még itt a Pulszky Kuzti, Disza Pista, Münnich-féle
urakog neküng a dalpaját nyaljág, talán fatyog én ety bolond,
a kukuruc Ukron Kábortól a bretigáciont mekhallgadok.
Ej, sógor, bárcsak igazad ne volna. Hanem azért...
Mégis hun futsz a német!

Szaván fogta.

Miért dűltek dugába a 48-as békülési hajlam ok?

Kossuth Franci legújabb vezényszava Vigyázz! A régi
ideálokhoz, liivséges gárdám, vissza kanya
rotty !

Egy régi adom a, mely mindig uj marad.

Kőtisztelendő uram azt prédikálta csak az imént is,
( hogy az Isten mindent tökéletesnek teremtett. Nos hát ide
j nézzen, én is tökéletes vagyok ?
Légy nyugodt, édes muszka fiam, nyomorultnak
í elég tökéletes vagy.

F u r fa n g o s m e s ü g e .

Zálikhám édes, adjál edj poszi!
Átért akharolsz the épen most edj poszi ?
Zálikhám, okhányi szeretnék.

Visszaadta.

Csak semmi khódulgatás, Haszele barátom. Itt az
önálló vámtherület és a szabad hazai ipar khorszakában az
ember maga is alig megtudhat élni, — értette ?
Nadságos Rákóczi uram, hát osztozzunk. Atikhor
önálló oda bent a boltban, önnek udj is van edj pompás
vámterület,
had ledje hát nekhem is akkor szabad ez a
khis házi iphar.

Két ur egy már nem nagyon ifjú kisasszonytól búcsúzik.
Isten áldja, leányom !
mondta az egyik.
Persze szeretné, ha már ekkora leánya volna
szól
a másik.
Atár az igaz, hogy őnagysága előbb lehetne anyám,
mint leányom
élcel a goromba első ur, ám a hölgy nem
vette rossz néven az udvariatlanságot.
Az bizonyos — felelt mosolyogva
ha én lennék
az ön anyja, ön sokkal jobban lenne — nevelve!
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Jó barátok között.

Nem igy van ?
Többször győznek kíméletlen, durva
Modorral, mint helyes érveléssel.
Ha fogytán van a tárgyilagosság:
Előállnak
személyeskedéssel!
Vigasztalódjunk.
Számos embert els/omoritott már
Bőven szerzett e tapasztalásuk:
Hogv hát semmi sem oly jó s magasztos
Mint körünkben eleinte látjuk.
Barátom, ez az asszony nem erre a világra való, oly
angyali, oly ideális!
Hát akkor mért váltál el tőle, okion li ?
No tudod, édesem, mert én még nagyon is erre
a világra való vagyok.
Ejnve, te lehűtő gazember !

Oh, barátom, mód fölött ne töprengj;
Sőt szivedből bút, keservet oszlass!
Amit első, futó pillanatban
S emléfcz: szintén nem <>ly sz<>ray ü nbsz az '
A pikáns, kicsinyes dolgok vonzanak minket.
Л világnak nem valódi nagyság
Imponál ám mindig, ne feledd el!
t ’j földjével híres lón Kolumbus,
Dt inkább a — tojás-jelenettel!

Kórházban.

bonbon.

biti'g Orvos ur már gyógyított engem egyszer.
Orvos: Persze, persze... Azért is tunt föl a mája mind
járt о'van ismerősnek!

Tréfás kép rejtvények

Az embernek ugy is sok a dolga,
Ejnye, hova lett a lusta szolga ?
Tessék megkeresni!

Ni, ugy eltűnt, mint a nyíl most,
Ugyan hova lett a gyilkos?
Tessék megkeresni!

