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Mindenkiről.

Mindenkiről gondoskodnak
A jó honatyák.
De a szegény paraszt sorsát 
Meg sem jobbítják.
Az pár es kereskedés 
Dédelgetett ma.
Szé’’' is volna, csak a paraszt 
Ügy ne koplalna.

De az adó egyre jobban 
Nehezedik rá.
A megváltást ez az egy kaszt 
tiiaba várá.
Kmek kisebb városokhoz 
Kapcsolt helyzete.
Annak ugyan keserves már 
A léiekzete.

Harmmc-féle cím alatt is 
5zái rá a teher,
Míg a börze párnák között 
Könnyeden hever.
Szatócs, kofa. hentes, rőfös 
Mind segít magan.
Arat emel és a tehe*
Ott van más nyakan.

Szegény paraszt, a te terhed 
Ugyan kire száll, 
ha nincs rendes időjárás 
Csak jég. v’agy aszály 7 
De a legjobb eshetőség 
Mit hoz tereád?
Olyant tudom nem. minőt a 
Mercur-teher ád.

Mert te csak az igát húzod 
S lassan tengódöl.
Mig a többi élelmesebb 
5 hizik. mint göböly.
Még egy hentes suhanc is var 
Kilenc koronát.
Te egyért is hajszolod, az 
Ekét boronát.

Pilit-falat holdacskadon 
Annyi sem terem, 
hogy ne kongjon ürességtől 
Kamra és verem.
Uzsorások gaz csoportja 
Mind rajtad h zik.
Te meg földönfutó lettél 
Akár száz ízig !

Cybebe.

Tani tani mestrani uram naplójegyzetni

A baki ispánnak volt egy kövér huszárja, aki a 
mellényét sehogysem tudta pocakban hegombolni. 
Éppen a gróf volt a vendég és többször rája nézett 
az inasra az ispán, hogy ugyan már mért nem gom
bolja be becsületesen azt a mellényt, de az inas 
mintha nem értette volna, rá sem hederitett.

Szegény ió Prohászka püspök is megjárta az 
egyszer. Erősen ki szerkesztettek a zsidó gyerekek, 
mivel ki merte jelenteni, hogy a sajtó szabadságot 
leginkább az úgynevezett zsidó gyerekektől kell fél
tenni, akik arra nézve már is külön szabadalmat vin
dikálnak maguknak. No de nem baj! Szerencse, hogy 
a jó  püspököt híjába akarnák is bojkottálni, mert az 
o személye maga is élő orgánum és olyan pusztába 
kiáltó szó akit sokan is és szívesen is hallanak meg.

A feministák náiam is jártak őszintén megvallva, 
nem csak feleségnek nem vettem volna egyiküket 
sem. de még póstáskisasszonynak sem nevezném ki 
okét, pedig ott még megjárják, mert a hirharang 
szerepében áll, ha újságot és levelet továbbit. De már 
az iskolában ha femina is valaki, legény legyen a 
talpán ez az én elvem és felvilágosításom.

*

Ha a jó Herkópáternak még sikerül ráadásul 
10 — 15 szabadjegyet kiszorítani a tanítók számára, 
enyiben még reményiek egy kis kedvező változást 
és közelítést az állami tanítók felé, egvebekben tudom 
hogy megkötött marsruta ellen nehéz mozogni.

l'ani-lanibizony könnyű, ti, tn/tcz.

Izidorka pozdorjái.

Mámilében vagy the egy idő előtti növény?
— Micsoda edj beszéd ez the Dóri.
— De a phapa mondott hogy te idő előtt elvi- 

rágozthál már.

Mámi! Moncz the nekhem. nem vóth a tháti 
valamikhor hegedű.

— The szomár, már hogylett vóna.
De naccerü, hát mér mandatt üneki mindenki 

hodj khivan ü jáczva?

Előléptetés
Apa: az inas fiához.) No kis fiam hát haladsz-e

ebire ?
Fiú Igen papa, most már nekem is szabad 

nevetni, ha a majszter ur hozzá vágja a segéd úrin z
a csizmát.



Találó néphumor. Szellemes kosár

i’lébános: (a most érkező káplánhoz) Gömbölü 
Béla K;nye édes öcsém, de elhibázta maga is a nevét.

No no, kedves principális uram! Talán maga 
se teljesen Hosszú József, amint látom. Részemről 
szívesen, akár cserélhetnék is.

— Legyen nyugodt kedves öcsém a néphumor 
minket csere nélkül is meg fog cserélni, mert maga 
lesz itt nálunk a Hosszú káplán, én meg a Gömbölü

Felajánlhatom esernyőmet szép kisasszony ? 
Köszönöm,nem!
De hiszen akkor megveri nagysádat az eső. 
Inkább az eső, mint a mama.

Akkor is

(Megtörtént.)

— Mit mondjak, ha kérdezni találják, hogy miért 
hozom ilyen későn a cipőt?

— Mond, hogy ünnep volt.
— Hát ha nem kérdi?
— Akkor is ugyanazt mondhatod.

Kérném ezt a váltómat girálni 
Azt nem teszem.
De hiszen apósom lesz.
Az lehet, de nem giráns.



Igaza van. Gyengéd célzás.

Ugyan Palkó nézz ide 
Kp itt áll a Nénike.

lajveszékel a jó mama, 
Hova tűnt el a kis baba.

Hol, tessék megkeresni. Hol, tessék megkeresni
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Csak ne is akarj lenni édesem oly túlságos 
nagy fem in ista , mert én őszintén megvallom, hogy mi 
férfiak sokkal jobb szeretjük az olyan menyasszo
nyokat, akik még nincsenek oly túlságosan — fel
világosítva Hogy ne mondjam felvilágosítva.

Mondja csak báró ur, nem laktak az önök 
ősei századokkal előbb Spanyolországban?

A nevem ugyan Mór, de én magam nem 
vagyok az. Az őseim sem voltak azok.

Szóval Mór és mint ilyen tudni fogja a kö
telességét.
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