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Hiányosan. Barátnők közt.

—  Mondja csak, a kedves neje hogyan öltözködik a holnapi 
nagy bálra0

—  Részben fantasztikusan, csipkejelmezbe.
—  És ti részben ?
—  És részben semmibe!

Csak azt nem tudom, kedves Margitom, hogy milyen j 
ruhát vigyek magammal a fürdőre ?

—  A legalkalmasabb lesz, ha vadás/ruhát viszel, kedves Ella.

Extázisbán.

Ur: Nagysád, nem mondhatom ki, amit e percben ére
zek és gondolok.

Hölgy: Én sem. *
Ur: Helyes, akkor hát cselekedjünk.
(S a gavallér kap egy hatalmas pofont.)

Valahol messze...
Valahol mess/e, valaha régen,
Közel úgy, mint én most elregélem, 
Volt egy szép ország jó ezeréves 
S annak egy népe, munkás, erényes. 
Honját e nemzet drága vér árán 
Szer/é magának jogosan, drágán.
S amit így szerze, mind évről-évre 
Épségben hagyá uj nemzedékre. 
Csapás ha sujiá, veszély ha zúzta, 
Bajnak szekerét kínnal ha húzta,
Ez ősi nemzet, száz halált ha állott 
S csak egyet féltett, a szabadságot.

Hej, de e népnek nagy vala átka, 
Önön magának legtöbbet árta!
Tatár és török, meg német ellen 
Sokszor csatázott hősi kebellel 
S megvédte honját a rabigától,
De egytől soha, a belviszálytól. 
Nyugalmas béke, soh'sem volt része, 
Mert ha nem tőrt rá külellen vésze,

Önön magával hasonlott össze 
S testvér a testvért semmiért ölte. 
Belvillongások, testvérháboruk 
Rövid derűre tolták a borút.

Végre is aztán amiért vére 
Oly sokszor hullott s amit úgy félte. 
Szabad honjának szent szabadsága 
Lön a sok viszály s civódás ára.
Nem is fegyverrel vették el tőle, 
Méz-mázos szókkal csalták el tőle. 
Méz-mázos szókkal kábiták fejét 
S arról leköték harcedzett kezét. 
Amikor aztán nem féltek tőle, 
Bolondot űztek, csúfot belőle. 
Mondták, hogy szabad, mondatták véle 
S kacagott rajta más ország népe.

Kábult volt soká a szerencsétlen,
De mert szerették nagyon az égben, 
Nem hagyta Isten, hogy kábultsága 
Tovább is tartson, mivel rabságba 
Vetni e hajdan derék nemzetet,

Mely botlásáért már megszenvedett.
Nem látta jónak s életre rázta,
Hogy rut nemzetét ijedve lássa.
Midőn fölébredt, mámora szállott, 
Megrémült szegény attól, mit látott. 
Miért annyiszor száz halált állott, 
Ellopták tőle a szabadságot.

Haj, szegény nemzet, haj szegény haza! 
Jókor kelte föl az Isten szava.
Szedd össze erőd, szedd össze magad, 
Egyetlen kincsed hagynod nem szabad! 
Észszel vagy kézzel, úgy, ahogy tudod, 
Idegen kézbe ál utón jutott 
Függetlenséged s szent szabadságod 
Vívd vissza, bár az egész világot 
Szembe lásd véled, mégse csüggedjél! 
Ha kell utolsó csepp vérig küzdjél! 
Szabadságod ha vissza nem nyered, 
Gyalázat úgyis, szégyen életed!

Egri Gábor.

*



(Jgrai Tisza furfang.

Hja, kedves barátim, erről már nem tehetünk, ha Pécsben 
egyáltalán hallani sem akarnak a magyar vezényszóról.

—  Hát miért szolgálja akkor tovább is Bécset?
—  Hát hogy még jobban összeforrasszam a magyar ellenzéket.
—  ü g y  lássa maga valaha az Isten szüne világát, amennyire 

ezt maga akarta.

Modern észjárás.

Munkácsi probléma.

Micsede lézengés ez itt, van az orakhoknak edj ótlevél ? [
Mert ódj látszik, önök galíciai bevándorlók. Előre!

—  Hát moga edj phár évvel ezelőtt mi vóta? Nü.

—  Mit szól hozzá, főtisztelendő uram, hogy a vagyonbhkott 
hatvani Hauman Izor most vesz egy óriási automobilt, mikor 
már teljesen lepasszolt.

—  Hagyja el, édes barátom, az öngyilkosságnak ezt a fajtá- 
; ját még én sem kifogásolhatom.

Férj: Akkor voltam bolond, mikor elvettelek.
N ő:  Te sem voltál nagyobb, mint én, mikor hozzád 

mentem.
Célzatosan.

Anyós: Nézze, fiam uram, ezek az én kedvenc virágaim. 
Vő (megsimogatja őket): Szegény kis virágok!

A házias asszonyka.

—  Misikém lelkem! Nekünk egyre-másra nagy szükségünk \ 
van az uj háztartásunkban !

—  Teszem föl, mi kellene oly sürgősen ?
—  Hát szükségünk van például egy uj kalapra nekem.



Mennyi hasznos munka.
Mennyi hasznos munka dőlt immár dugába, 
I-átja, érzi köztünk, aki csak nem kába.
Két hónapot elnyelt a sok tereiere,
Sok üres szóárnak még most sincs sikere.
Csak rut csere-here.

Pedig oly csekélység s oly jogos a vágyunk, 
H og y nincs is kit érte, ha meg lesz, hogy' áldjunk. 
Hisz mi nem a másét, magunkét akarjuk,
Hogy el ne körmöljék a szarkák és varjuk.
No, de nem is hagyjuk.

Se önálló bankunk, se önálló vámunk,
Pedig egy p<>1 túrát mástól nem kívánunk.
Nem irigyeljük mi, ha a szomszéd gazdag,
I.ehetnek szérűjén széna-szalmakazlak,
Portáján sok gaznak.

Háromszinü zászlónk nem volt kalóz cafrang, 
Ilyen három színben nem a hálái lappang ;
Még a félholtnak is fölbuzdul rá vére.
Nem vallott ez soha ^enki szégyenére,
Hát mér lökik félre ?

□-elgondolkozom csöndes magányomban, 
Keresem az okot, kiben, miben, hol van ?
Csak a gyávaságot suttogja a tudat,
A  jog helyett csakis ez kaphat ebrudat,
Mig itt Tisza ugat.

Mig közöttünk egy gaz tányérnyaló akad,
Addig a nyúl mindig talál agarakat ;
De ha egy szív, egy száj, egy kéz lesz e nemzet, 
Akkor az ármánynak végkép befellegzett,
Minden bécsi zengzet.

A gyáva nemzetet mindenki utálja,
A gyávának mindig bűzlik háza tája;
Mert a gyáva tétlen, a tétlenség rothaszt,
Bárki ahol éri, utálja meg ott azt.
Tisza bármit kotyvaszt. Cybebe.

Osztrák enyelgések.

I.des kutyáskam, holnap már megint megyünk vissza Bécsbe, légy 
szives tehát ebből a bácsiból kiharapni még ma egy darabot, mert holnap 
már a legjobb akarat mellett sem tehetnéd.

—  Nem ajánlom én ma sem, kedves pajtás, mert nagyon kemény ám 
az én aszpikom ! Hátha bele talál törni a kis fogacskátok.

Becsérték.

Úrnő: Az egész életed nem ér annyit, mint amennyi edényemet
már összetörtél.

Szobalány: Oh, nagysága, hogy mondhat olyant? Hiszen csak a 
bábaasszonynak fizetett anyám három forintot.

Három kozák Karbin előtt —  A  negyedik épper 
most lőtt. Hol van? Tessék megkeresni

Két bácsit s egy szép gyereket — Kinek tetszik 
megkereshet. Hol van ? Tessék megkeresni!
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