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— Mámi, én nem láthok, hodj the volnál zsiros.
— Mithő lennék az?
— Aszondott thennap a tháti, hodj khi ya d j khetire 

khotya BStrral.

— The Mámi, rá lüthé thennap a thátira.
— Líith a Manó.
— Hát mér khiabált ü thennap, hodj ne thiizej.

*

— Mér nem acc the a thátinak thübb phénct ?
— Minekh agygyak?
— Mer aszondott, hodj thennap is k k ifiu etté l ü th et 

ap topénzvil.

— Igaz hodj a tháti rohája theli van pökval ?
— V an a Manóval.
— Hát mér mondott akkhor, hodj khoru van  

hállozva.

— Van a tháti hasába edj óraszerkhezet?
— The bolond.
— Mér bolond? U mondott, hodj d e le ja tth am  

m agamat.

— Vóth a tháti valamikhor szabó?
— Hodj letthe vóna?
— Phedig aszondott a Gyuri khocsisnak, hodj 

máj szab u nekhi v itto s n a d rá g é  ha jobban nem visel 
ü magáth.

— Mámilében! Mcljik khabáton van a thátinak az 
a szörnyű nadj zseb ?

— Micsede zseb?
— A mini mandott a tháti, hodj zsebibe van az 

egész thalu.

Még; rosszabb.
Sajó: Hát amint én tudom, a Siposnénak pénze 

van elég, csakhogy rettenetes házsártos természete is 
van ám. Hát tudod, ha elveszed, ellehetsz rá készülve, 
hogy a borivásról meg a dohányzásról le kell szoknod 

Sajgó: Barátom. Ha meg el nem veszem, akkor 
rövid idő múlva meg az evésről kell leszoknom.

Csípős öltözködés.
Férj: Kérlek édes lelkem, nagy örömet szereznél 

nekem, ha egy kicsit sietnél az öltözködéssel. Már ugy 
is alaposan elkéstünk.

Nő: De ugyan édesem, hát nem látod, hogy már 
két óra hosszat, hogy sietek, szinte lélekzethez sem 
jutok a sietségtől.

Hep clcesz drágái jó  k íván ságai

Ne théged átkhozzanak, hanem 
cshak a bőcsöt, a melyikbe théged 
ringathák.

öressen is ledjen lehajtval a 
the fejed, mint a theli bozakhalász.

Khaszáló gépvei állicscson be 
hozzád a halál

Ne ledjen nekhed buthor, mint a japángyoknak, 
de még székhed se soha.

Nem bolondittatja magát.
Bíró: Legjobb lesz, ha az igazat mondja meg, 

mert igy olcsóbban menekül ki a bajból.
Vádlott: Oh biró ur, ebbe én másodszor bele nem 

mászom. Én csak egyszer mondtam meg valakinek az 
igazat és az nekem becsületsértés cimén ötven koronába 
került

Végin csattan.
Féri: Hát ami igaz, az igaz. Az ember csak akkor 

tudja, hogy mi az a boldogság, mikor megnősült.
Asszony : Na hát igazán örülök, hogy végre vala- 

hára te is belátod ennek igazságát.
Férj folytatja mondókáját) Igen, csakhogy akkor 

már késő van.

Még a themplom hajójába is khaptyál the then- 
geri betegésgeth.

Khefélgessenek a hitelezők thégedet örökkön. 
*

Vájjon el a thogad thüvig a sokh jóthul.

rhudgyál the a djerekeidriil djapjoth nyirkhálózni, 
minth a hirkhárul.

De théged magadat udj khopasszanak vríeg, mint 
a csirkhét.



— Úgy veszem észre the Móni, hogy a Bankhok 
egy darab uthátul nem valami legjobb hírben khezdenek 
állani . . . Mondjál csak mi tholálta azokat a Bankokat.

— Föles akhi the vágyói. Hiszen nem is a Bankok 
Csupán a bankók khezdenek rosszul állani mindenütt.

Jó mentség.

Hegyiné : Kérlek kedves Ellám ne haragudj, hogy 
a tegnapi estélyedre nem jöhettem el, mert absolute 
megfeledkeztem róla !

Völgyiné: Mit, te nem is voltál tegnap nálunk ? 
Igazán, nem is vettem észre !

Meglehet.
Hiripi: (a képtárban egy förtelmes képet látva.) 

Ugyan az Istenért, mi a Manónak akasztották ide ezt a 
cudar képet?

Harapi: Hát csak azért, mert nem bírták annak a 
festőjét megfogni, hogy azt akaszthassák fel.

Persze, persze.
Monoki: Te! Hiszen a te feleséged erősen dadog. 
Konopi: Igen, de csak nappal. Ha én egyszer úgy 

éjfélután vetődöm haza, akkor hallanád milyen folyéko
nyan tud két óra hosszat is beszélni.

Elkeseredés.

— Ejnye, kérem! Intelligens ember és koldul! 
Miért nem néz há t  munka után?

— Ugyan kérem, hiszen az örökös munka után 
való nézéstől mentek tönkre a szemeim !
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J ó  mentség. Előkelő hely.
(Előkészület a szent ünnepekre.)

— Kjnye te akasztófáravaln mit keresel te azon a

— Szemthelen fráter, thenekeü kell olyan előkhelö
Hangyatojásokat akartam szedni. helyet vásárolni a thempliba, mingyár én mellettem. Mi?

— Hát körtefán kell a hangyatojásokat keresni. Mi ? _  Nacceril. Előkhelö hely, lekhátul az utholsó
— Én azt hittem bácsi, mert hangyákat már ta- sorban lekbelül.

láltam is. Ezaj!

Találós képek.

Itt van egy nagy almatolvaj, 
Ejnye adta ugyan hol van ?

Tessék megkeresni.

Kit az ember mindenkor lát,
Hol itt az a rossz porkoláb ?

Tessék megkeresni.
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