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cR ákóczy
Odahagytam végre, tenger mormolását. 
Tenger habja felett futó szél zúgását.
Hosszú kétszáz évre. 
hazajöttem végre 
Nagy Törökországból.
De itt sem lesz békém, síromban nyugovó. 
Mert az én keservem egeket csapkodó.
Fájó hangokon szól.

Peregnek a fákról az őszi levelek.
Kit erre. kit arra kergetnek a szelek.
Más vidékre száll a 
Csevegő madárka.
Én is haza megyek.
Jaj, de hová visznek jaj. de hová zárnak ' 
Kriptából kriptába! Sötét, borús árnyak! 
Szinte kínban égek.

Budapesten van már egy ragyogó csillag 
Hova engem Kossuth szent hamvai hívnak. 
Édes szomszédságra 
Kedves barátságra.
Mint hü rokonlelket
f)e engem a latrok Kassára hurcolnak.
Budapesten által éjszakán át lopnak.
Oh. szív ne repedj meg1

Ah. mért nem szállhatok, hova lelkem vágyik. 
Kerepesi sirkert bármelyik zugáig.
Hol annyi jelesek 
Között ha keresnek.
Engem nem találnak !
Hát nem volt elég már énnekem a kripta? 
Ezen uj rabságnak mi lehet a nyitja?
Lelkem belefárad

Én aki mindig a szabadságra vágytam,
S érte emberöltőn át küzdtem. csatáztam. 
Most újra rab legyek?
Oh. hatalmas egek !
Odaadom inkább
Szép. remek kriptámat jó Thaly Kálmánnak. 
Ki engem úgy szeret, hogy kriptába zárat. 
Élezze a kínját.

Hiába is visztek Kassára ti engem.
Mert útközben kiszáll az én árva lelkem 
És szárnyacsattogva.
Rászáll egy sirdombra.
Rászáll, ott is marad.
Elég volt már nekem, elég volt a rabság. 
Virradjon fel immár végre a szabadság. 
Boldog, aki szabad!

M.

Kérdés Imre — Válasz Ádám.

Mit szól koma az idei kath. kongressushoz.
lobban sikerüt, mint az eddigi öt mind.
S vájjon mi lehet ennek az oka.
Hát koma kezdünk ugylátszik észre térni. 

Kezdünk törődni nemcsak a politikával, hanem már 
a társadalmi és vallási kérdésekkel is.

Szeretem koma, ha mindjárt egy kissé késön 
is. de vé^re rájöttünk erre is.

*
Mit használ a koma nekünk, hogy most az 

angolok itt járnak nálunk.
Legalább ezentúl tudni fogják, hogy Magyar- 

ország nem Ázsiában van.
— És mi hasznunk lesz abból ?
— Hát, koma legalább is az, hogy ezután a 

német sógor kénytelen lesz befogni az íi hazudozó 
kenyérlesöjét, mikor magyar dolgokról lesz szó.

— Hz is valami, komám ?
— Meghiszem azt, koma. Ks pedig olyan valami, 

amelv nemcsak valami, de a soknál is több.

-  Hát az amerikai magyarokhol mit szól, koma ?
— Mit-e ? Hej koma, csak még 2—3 millió olyan 

magyar volna akár künn. akár benn, majd megtam- 
tanók mi az osztrák sógort keztyübe dudálni!

Lássa koma, mi haszna mégis, ha ük maguk 
is bevallják, hogy az első ivadék ha nem is, de már 
a második ivadék elvész a magyarok számára.

Dehogy vész el, koma! A jóravalója úgyis 
hazajön mind, aki elhagyja veszni magát, azért talán 
nem is kár!

*
— Mondja csak koma, lesz-e valami haszna 

annak, hogy most az angliusok keresztül-kasul járták 
Magyarországot?

Kj koma, annyi okos ember tudja minden 
lépésének okát.

Hászen éppeg azért kérdem, mit gondol, 
hogy mi haszna lesz ?

Ha több nem lesz is koma. de annyi bizo
nyosan lesz, amit Petőfi mondott:

Ha a föld Isten kalapja,
I \:y hazánk a bokréta rajta

hogy mostantól fogva nemcsak mi, de az egész világ 
megfogja tudni.

— Ez is valami, koma ?
— Meghiszem én azt, koma.



K ellem es baj.

( >rvos : Később majd láza lesz és égető szomjúság
veszi elő.

Beteg : Igazán ? No, ez derék dolog lesz !
Or\“< Csakhogy nem szabad ám inni semmit!

M ágnás érettség.
Hány éves a legidősebbik fiad?
Két esztendő múlva má$ automobilképes lesz.

Hogy.. vehetsz annyi gyűrűt a feleségednek?
T akarékosságból.
Nem értem.
Hát azóta negyedrész annyi keztyű sem kell neki.

Lássa édes Grünbaum ur, ha már annyira iszo
nyodik a munkától, hát mért nem koldul inkább, ez még 
mindig tisztességesebb, mintha lop !

Ah, kedves báró Funkelstein ur, mert a rend
őrség a koldust hamarabb nyakon csípi, mint a tolvajt.

A m erikaiasan.
A milliomos Ogdennél volt villájában vendégül az 

unokahuga, Brown Eleonóra. A leány gyönyörű volt és 
rémségesen gazdag. Fejecskéjében egyszer csak igazi 
amerikai gondolat villant meg. Megkérte Ogdent, hogy 
hívja meg barátait és engedje ott felszolgálni, mint pin
cérnőt.

Ogdennak nem tetszett a dolog, de hát mit nem 
visz keresztül egy szép leány, ha akarja ?

Eleonóra remekül szolgált fel. Az egyik milliomos 
vendég bele is bolondult és megkérte.

Akkor tudta csak meg, hogy a leány talán még 
nála is gazdagabb. Amint ezt megtudta, sajnálkozva mon
dott le róla.

— Milliomos leányt — jegyezte meg — akármikor 
kaphatok. Az nem ér nekem semmit.

És — Eleonóra nagy szomorúságára — csakugyan 
nem vette el őt. A leány meg is fogadta, hogy többé 
nem fog pincérnőt játszani.

Közös sors.
— Miért mond fel, Kati ?
— A nagyságos asszony ok nélkül összeszamara

zott. nagyságos u r !
— Soha se törődjék vele! Az rajtam is elégszer 

megesik í



Az hiányzik, ami a fö.
Hova tűnt el a vezető ?

Hol? Tessék megkeresni.

Háziasszony haragra gyűl,
Hova tűnt el a szohaur ?

Hol? Tessék megkeresni.
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— Mondd csak kérlek, hogy lehet annyira szeretni
a társaságot?

Kérlek, hiszen én már mikor megszülettem is, 
mint iker jöttem a világra.

Maga titkosrendör akar lenni?
Igenis, kapitány ur.
Vannak előismeretei ?
Hogvne ! Hi>zen rongyszed * voltam idáig'
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