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Lári-fári Véherfári
nemszedi hőscincér, szittya-labanc kukuruckodásai.

Szám szám a drentésideí a drentésinek! Ekézen máskép 
sikerülte minten, mint ahogy azt én erek gatonai kranicsár 

j sziféhez elére elképzeltem.
Asztadat én hittem, hot mihelyt pedeszek asz enim lápád 

a dinetelt Hászpa, hát rekten minten gomisz Kutya, tisznó 
magyár gépfiselé a pat alá puj és ott essze fok verni ginyá- '

! pan a pogáit és etre csag asztat imátkosz:
Jeszus? Mária í Itt fan a szolferinói hős, átyukval, bus- 

kákval, gartokval, pombákval és gartácsokvat. Rekten lőni 
íag. Tinneg a gatonág, fégünk van. bégünk van. Getyelem, 
getyelem. Mi terténte ahelyett ? Asz, hoty a pat alá pujsz helett 

< ukrátág a kakaclició gépfiselék rája a batnag a detejére és 
mék ünekig volta topp kurázs. Etre csag asztat ortitoztag: 

í Osztrák soldosok. Császári gutyák, lapanc gaz fickók, sateppi. .
Mi betiglen a szemt lesidve, mint et szemérmes tizenhat- 

\ éves gislán, csag hallgattung és meklabultunk algotmános 
' szerénsékvel.

I Pelil petig csikorgattuk a fokt és szorítottuk ekelpe a 
gészt, no persze, csag a sepinkpa.

Ekész otáig, mik csag valaki asztat göszpe nem giáltott, 
hoty kifelé! Hinausz, ki kell topni sateppit, sateppit.

Kinz, zwei, drei ézs mink már foltung is ausz, gint a 
Háspul pelile. No te esz csak tolna mint et hagyán csag, 
mék mázs is geszpe ne tyitte föl na.

Mi Disza Pistáfal uty mekalabitottunk a hatidervt, hoty 
folytonosan csag asz algotmányosságt fokjug hangoztatni, asz 
ite alatt pétik szép csendesen minten bénct Ausztriápa fox 
átcsempészni.

Mikor asztán esz már megderténte, aggor asztán bátran 
lehet gitiileszteni asz enim örek dápornoki mellt és gartjára 
itsz nat hetyesen és monc: Esz asz ikazi algotmán. Akineg 
asz nem tetszig, asztat natyon satnálog. Te a rockzsep etye 
mek, nem ity derténte, mert már a hatiderv eleje se nem jól 
kityitte. A tolgát ut mi megpeszéltink a Diszával, hot a 

j szapatölfi bárt elmenc ellenszigba látszatra, de titokba annál 
jobban fox segitni a gormánt. Csakhoty a Disza-bártbu is 
agatta ety-ketti, ági nekem pizalmatlanság mekszavazta.

No mek asztán tyiteg a metyég, a fárosog és derfen-

hatóságok, akignek én akartam niontani, hot «kuss» és ük 
énnekem mekelőztek és ük montanag énneki, hoty kuss.

Most már asztán hijápa gifeszénelték enkimet asz ereg 
kranicsár gatonát, csipiszt se nem dutok mosztulni, Petig te 
szerettem folna fékig kászolni ezt a cudar algotmános civil j 
pakázst, aki sehot se nem agarta lenni et ikazi császári gulya.

Én attam hatalmat a Disza Pistának, a Disza Pista att 
hatalom énnegi vissza. Te most már meksithetjung asztatad / 
mint a gettó. j

Miután betig száz szónak is et a vége, nincs más hádra, 
mint Keniggiácnél hősi rückvverzkoneentrirungt elrentelni. 
Szám szám a drentésidet asz ilyen xintli folxnak, aki senkitil 
se nem mekijetsz. Hanem aszérd asz algotmán dofáp is leszi 
csag wurst. A matyár veszénszó petig smarn. Ézs akármit 
ukacc izs a szegisz Kossuth-huntog én mékis csag asztad 
giapálog mintenre ami matyár, hot

Csicscri-csacseri, lári-fári > 
I ’éherfári. {

Mojse és a fia.
— Oh, khedves Dórikhám, milejen boldog emberek 

volnánk mi khetten, ha a the anyádat én nem elvettem volna 
feleségnek!

Gyanús tojások.
Hun vagy te Istentü eragaszkodott ? Erigy, kérjél 

Sallangónétu egy tojást kőcsön.
— Az ü tojásábu ?
— Nem is a kakukébu, te félkegyelmű. Hadd hallom, 

hogy mondod ?
— Tisztőli az asszonyom, agygyon egyett a maga tojá- 

sábul, máj visszaagygyuk a mi tojasunkbu.

Mond valamit.

Mi szeretnél lenni, Khóbikhám, inkább, orosz chár, vagy
jophán császár?

— Mith-e? Khüzjegyző a Leopoldvárosból.



M eg b u ko tt a szabadelvű csorda,
Ö ssze tö rö tt benne m inden borda,
C ifra álcát hiába is horda,
N yakán szo ru lt végre is a korda .

Tisza Csicsa he tyke  legényt já ts z o tt , 
K ik iru g o tt , úgy já r ta  a táncot.
S m ert a lko tm ányt s ikka sz ta n i lá tszo tt,
K i tud ja , /fogy nem ü/-e méjf

P erczel D ezső erőszakos m arku ,
D e a nem zet m ég erősebb sa rkú .
S m eri rablóval n incsen békea lku ,
Lépre k e rü l m inden  görényta lpu .

F ejérváry k iá llo tt a gyöpre ,
i4z a lko tm á n y t hogy ő végig köp je .
Lön azonban puskacsü törtökje ,
S zeget nye lt le, hogy a g yom rá t bök je .

H on áru ló m in d ig  akad  itt-o tt,
K i e lado tt egy-egy hadi t i tk o t .
De m ák virág olyan nem  v ir íto tt,
K it a lko tm á n ysikka sztá s  p ir í to tt .

£ sd  után igen sok  a gomba,
A leg több je  bo lond  és o trom ba .
De nem aAratf sem m ifé le  honba,
Hogy jo g  ellen  ez legyen a bom ba .

H ét-nyolc csa tlóst le lt a generális, 
Valam ennyi Tisza-liberá/is .
Ily  F ry n é ke t aligha hord  P ár is,
Bánják, ha az eb rud  rá ju k  já r  i s !  §.

Politikai rimbukfencek.

Modern leány.
— Margit nagysám, számithatok-e ?
— Jaj, édes barátom, ha maga mindjárt kalkulussal 

kezdi, akkor aligha lesz valami a dologból, mert nekem hozo
mányom nincs.

— Nem úgy értettem, számithatok-e a szivére ?
— Az már más. Itt a kezem.

Szorul a szegény ember kapcája.
— Tekéntetes fiskális uram, ha elvállóná ezt a kis poromét
— Szívesen, de tiz forint előleget kérek.
— De a számbu tetszett kivenni a szót, én is ippen a/t 

akartam, különben nem is pörünék.

Hízelgő.
Káplár: Kránicz!
Közember: Tessék parancsolni, káplár uram.
Káplár: Mellik keednek a ballába?
Közember: Amelliket tetszik parancsónyi.

Körülbelül.
— Mandja csak, mámilében, mér nincs nekhünk is ólján 

aranyphár a thempliben, mint a gójoknak?
— Mer nem djőznének mindennap másikat venni, mer 

mindennap ellopnának azthatat.

—  Miért küldi a tanácsos ur azt a csekélységet ebben az 
óriási nehéz ládában ?

—  Ne haragudjon a nassága, de nekünk ezenkívül nem volt 
más, mint egy öreg, rongyos skatulyánk és a tanácsos ur azt 
mondta, hogy ne rukkoljak be avva, mert a nassága még azt 
gondolná, hogy az célzás akarna lenni és megharagudna.

Könnyen felelt meg.

A p a ! Mondd csak, miért énekel a hattyú a halála előtt ? 
—  Ostoba szamár! Hát csak nem fog halála után énekelni!
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Szám szám a drentésidet a drentésinek! Ekézen máskép 
> sigerülte minten, mint ahogy azt én erek gatonai kranicsár 
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Asztadat én hittem, hot mihelyt pederek asz enim lápád 
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i gészt, no persze, csag a sepinkpa.

Ekész otáig, mik csag valaki asztat göszpe nem giáltott, 
! hoty kifelé! Hinausz, ki kell topni sateppit, sateppit.

Einz, zwei, drei ézs mink már foltung is ausz, gint a 
Hásptil pelile. No te esz csak folna mint et hagyán csag, 
mék mázs is geszpe ne tyitte folna.

Mi Disza Pistáfal uty mekalabitottunk a hatidervt, hoty 
folytonosan csag asz algotmányosságt fokjug hangoztatni, asz 

; ite alatt pétik szép csendesen minten bénct Ausztriápa fox 
átcsempészni.

Mikor asztán esz már megderténte, aggor asztán bátran 
lehet gitilleszteni asz enim örek dápornoki mellt és gartjára 

! itsz nat hetyesen és monc: Esz asz ikazi algotmán. Akineg 
j asz nem tetszig, asztat natyon satnálog. Te a rockzsep etye 
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Sallangónétu egy tojást kőcsön.
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— Nem is a kakukébu, te félkegyelmű. Hadd hallom, 

hogy mondod ?
— Tisztöli az asszonyom, agygyon egyett a maga tojá- 

sábul, máj visszaagygyuk a mi tojásunkbu.

Mond valamit.

Mi szeretnél lenni, Khóbikhám, inkább, orosz chár, vagy
jophán császár?
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Ily  F ry n é ke t aligha hord  Páris,
B ánják, ha az eb rud  rá ju k  já r  i s !  §.

Politikai rimbukfencek.

Modern leány.
— Margit nagysám, számithatok-e?
— Jaj, édes barátom, ha maga mindjárt kalkulussal 

kezdi, akkor aligha lesz valami a dologból, mert nekem hozo
mányom nincs.

— Nem úgy értettem, számithatok-e a szivére?
— Az már más. Itt a kezem.

Szorul a szegény ember kapcája.
— Tekéntetes fiskális uram, ha elvállóná ezt a kis poromét
— Szívesen, de tiz forint előleget kérek.
— De a számbu tetszett kivenni a szót, én is ippen azt 

akartam, különben nem is pörünék.

Hízelgő.
Káplár: Kránicz!
Közember: Tessék parancsolni, káplár uram.
Káplár: Mellik keednek a ballába?
Közember: Amelliket tetszik parancsónyi.

Körülbelül.
— Mandja csak, mámilében, mér nincs nekhünk is ólján 

aranyphár a thempliben, mint a gójoknak ?
— Mer nem djőznének mindennap másikat venni, mer 

mindennap ellopnának azthatat.

Könnyen felelt meg.

—  Apa! Mondd csak, miért énekel a hattyú a halála előtt?
—  Ostoba szamár! Hát csak nem fog halála után énekelni!

Az okos szolga.

—  Miért küldi a tanácsos ur azt a csekélységet ebben az 
óriási nehéz ládában ?

—  Ne haragudjon a nassága, de nekünk ezenkívül nem volt 
más, mint egy öreg, rongyos skatulyánk és a tanácsos ur azt 
mondta, hogy ne rukkoljak be avva, mert a nassága még azt 
gondolná, hogy az célzás akarna lenni és megharagudna.



Házclnapolás után. Üres biztosíték.

Félve szól a sok matróna — Ah jaj, itt van egy 
katona. Hol van? Tessék megkeresni!

A kocsis úgy útnak eredt — Elveszett a kereszt
gyerek. Hol van? Tessék megkeresni!

Tisza Pista: Ejnye, szedte-vette puskája, de visszárui sült el.

Föltalálta magát.

— De sáros vagy, gyerek, hol jártál, hiszen eső sem volt.
— Öntözték az iskolát, meg aztán söpörték is, abból lett a sár.

Egy fiatal ember mindenáron pénzt akar kipréselni 
egy ismerősétől. !

— Fejemmel állok jót, hogy egy év múlva meg
fizetem önnek.

Ej, mit ér nekem az ön feje? fin az ilyen 
üres ígéretekre nem adok semmit!

Való.
— Mongyál meg nekhem, the Sdiegelkhopf, 

hodj hunnan khorülte rád ez a nadjon is fháin- 
tos roha?

— A rongybul, Barkhes bácsi. ]

Swpaaaaatz. eyonda r t.
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