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MARKOS GYULA.

Nemzeti feltámadás.

A nemzet feltámadt újra ! A lleluja! A lleluja!



JSemzeti fel.

Latrok, pribékek, gaz. hamis tanukkal 
Keresztre vonták az Isten fiát. 
Megostorozták, álnokul leköpték 
A szentet, kiben nem leltek hibát 
Ég. föld megrendült, a nap elsötétült. 
A templomkárpit kétfelé repedt.
De harmadnapra a megölt igazság 
Halált legyőzve nyert uj életet. 
Peltámadott I Alleluja!

Légy áldva érte népek, nemzeteknek 
Gondját viselő örök Istene,
Hogy nemzetünkre végre letekintél. 
Hogy örvendezhetsz ma te is vele . . . 
S bár összetörve már a sírban vultunk 
És fojtogatott a gonosz halál.
£)e őrt te álltái s a legvégső percben 
Halál helyett uj életet adál. 
Peltámadánk I Alleluja I

Szegény magyar hon. édes szép hazám te. 
Te is megjártad a nagy Golgotát.
Latrok, piibékek álnokul leköptek 
S keresztre vontak, mint Isten fiát. 
Megostoroztak, tövis koronáztak 
Törvény nevében a latrok, gazok.
De bűnt megtörve, a halált legyőzve 
A sirt ma büszkén te is elhagyod. 
Peltámadál! Alleluja I

Légy áldva érte Te is. magyaroknak 
H ív Patronája. Szűz Nagyasszonya.
Ki szent fiadnál bennünk pártfogoltál 
Hogy újra szabad Árpád szent hona 
Kiben mi végig áldva bizakodtunk. 
Habár sötét volt gyakran a vihar.
Te eltakartad és megoltalmaztál 
5züzanyai kegyed bő szárnyival.
S feltámadánk I Alleluja I

S most hogy a nemzet és az ő királya 
Viszályok múltán újra egyetért.
Csak egy kegyet aaj a te nemzetednek: 
Hogy ostorod a cselszövőkre mérd. 
Akkor ha néha baj tólulna is ránk. 
Megértjük egymást könnyebben magunk. 
És vállvetetten a közjóra törve.
Te néked mindig hálákat adunk.
S feltámadunk I Alleluja I

Markos Gyula.

Kérdés Imre Válasz Ádám. — Mit gondol koma, mi lesz most Tiszával ?
— Ha orcája volna, hát szégyenében a föld alá 

bújhatna és akár ott is maradhatna 20—110 évig.
— És azután ?
— No — hát azután — ismét visszabujhatna 

oda 20—30 évig.

— No kom a! Hát mit szól most a gyönyörű 
szép politikai fordulathoz ?

— Aldassék érte a magyarok nagy Istene, meg 
a magyarok Nagyasszonya, mert ezek csodaszert! 
gondviselése nélkül aligha pozdoijává nem lettünk 
volna már.

Magam is mondom koma, de valami kis 
érdemünk minekünk magunknak is csak volt belőle, 
hogy a törvény mellett oly becsületesen és rendület
lenül kitartottunk.

Nem érdem az koma, hanem kötelesség volt.
— így is elfogadom koma. így is áldom érte 

az Eget.

— Találja el koma, mér nem akar Barabás Arad 
helyett váci képviselő lenni, pedig mind a két helyütt 
egyformán szeretik ?

— Hát tudja koma, én már értem. Mert ha ö
valahol megjelenik és igy kezdi: Á r a d n i  a

magyar Gotgotárvl stb. Hát ez aztán teszi a hatást. De 
ha igy kezdené: Vácroljnwk Ezzel ugyan nagy 
gyanút kelthetne maga iránt az is bizonyos.

— Mit szól koma ahoz, hogy a vén Pester Lloyd 
aki mindig tüzet okádott Apponyira, Kossuthra és 
Andrássyra, m nt aféle vágott farkú sajtókutya, márég 
is kezd csúnyául dörgölődzködni ?

— Abbul élt a cudar teljes életében. Hát vén- 
ségére lenne más ? Odébb kell rúgni koma.



Politikai csoda.

— Nagyságos Uram ! Csoda történt.
— Csoda bizony, Márton gazda. Maga az Ur 

Isten dolgozott ériünk s nagyrészben helyettünk is . . .
— Áldott légyen érte az ő szent neve

Kardos asszony.

— No komaasszony, magát hát meghallgatta az 
Úristen, hazajön a fia a póttartalékból.

— Dejszen, csak még egy kérésemet hallgatná 
meg az Úristen, akkor ott is maradhatna akár az én fiam.

— Aztán mi lenne az ?
— Csak egy huszonnégy órára szabadítaná rá 

Isten, vagy ördög — az már mindegy lenne — Kristófira 
is, meg Lányira is. A többit akkor már majd én csak 
tudnám.

Jól m egfelelt.

— No édes fiam, meg tudnád-e mondani, hogy ki 
teremtett téged ?

— Igen is kérem, engem az Isten teremtett.
— És ki váltott meg?
— A váltókat kérem fötisztelendö ur, az édes 

apám szokta teremteni.

M ennyire taksálja.
Báró: No Marcsa, mondd csak, elvennél-e engem 

férjednek ?
Parasztlány: Oh, nagyságos, méltóságos ur, mit 

csinálnék én magával, hiszen maga nem tud — kapálni.

A ki fölöttünk van.

Egy kisbirtokos bement a székvárosba, hogy némi 
eladások utján egy kis pénzmaghoz jusson s mivelhogy 
azt egy nap alatt mind el nem végezhette, a szállóban 
meghált, a hol is egy utcai szobát kapott az első emele
ten. Szép meleg nyári éj volt és ő nem tudott elaludni, 
ennélfogva kapta magát, odament az ablakhoz és azon 
bámult ki a sötétségbe. Egyszerre hallja, hogy jön egy 
pár csendesen és épp az ablaka alatt állanak meg. Ször
nyen panaszkodnak rossz sorsukon, midőn egyszerre a 
férj mondja : «Nyugodj meg édesem, ez igy örökké nem 
maradhat, hiszen az, a ki ott lenn lakik, majd segít raj
tunk! S avval mutat az égnek, de a mi birtokosunk ez 
magára célzottnak hiszi és ijedten kiabál le : «Na, n a ! 
Abból sem lesz ám semmi, mert én örülök, ha magam 
is csak valahogy eltengődöm!*

Amerikai fiú.
Mire gondolnál te legelőször — kérdé egy tisztes 

ősz ur a cipőtisztító fiútól, mialatt az dolgozott — ha 
most egy dollárt ajándékoznék neked ? Bizonyosan a cir
kuszra ! Ugy-e ?

Nem uram — volt a válasz — legelőször azt gon
dolnám, hogy ön bizonyosan egy hamis pénzdarabon 
akart túladni!



Igaza van.

- - Vótá-e a komódijába <.sicsa ?
-  Mit látnyi ott ?

/\aOí ószik egy ember, aztán pántlikát húz ki. 
Akkor én külömb vagyok anná.

-  Mér?
Mer műk meg otthon kohászt eszünk. No, de 

az igaz. hogy semmit se húzok aztán ki utánna.

A m eggondolatlan.
[ nokabáty: Na hallod Kmmikém, te ma igazán 

kedves vagy, <̂>t valósággal csókolni v ló.
Kmmike : <>h kérlek, talán mint mindig.

Bócher diplomata.

No lácc khükele, az még se nem szép the thü- 
led, hogy the az én lányomat mindenütt és mindenkinek 
leszólsz, simtülsz. Mondjál csak, miért teszed ezt?

Hát mert én magam akarok ütet elvenni.

Záli a türelem tülem nagyon fogy.
Mondom, hogy a bótbul most már thakarogggy.

l essék megkeresni.

Haljátok egy ifjú kiált,
Hol van a hatodik diák.

l essék megkeresni.

„ A N G L O - N Y O M D A *  B u d a p e s t ,  v i i i . b a r o s s - u t c z a  m .
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