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2 MAGYAR HERKÓ PÁTER

A beszélő szobor.
Midőn a nemzet ősi szabadságát 
Letipratá a zsarnoki önkény:
Nem vártam én be a törvény parancsát,
A hont megvédni mentem én önként!
. . .  Elhagyva mindent, mi legkedvesebb volt: 
Szülét, a hitvest, boldogságomat. . .
Én . . .  mentem; mert a hon üdve az első,
És nincs is ennél szebb parancsolat.

Erdélybe mentem, az ősz Behm apóhoz.
Ki félistenként vita a csatát.
Fijául fogadt, és én őt atyámul.. .
— Vertük a muszkák rengeteg hadát! —
De egyszer aztán, Segesvár alatt, hajh!...
Az volt ám csak még rettentő atak ...
A vég betölt, a Jóslat megvalósult 
A „fújó paripák lábai alatt."

Ég szebb halált embernek alig acfhat . . .
Bár jeltelen sirhant borula rám,
De lelkem felkelt, és megelevenült 
Egy érc szoborban Segesvár ormán 
Hol szófián ajkkal hirdetem a szásznak: 
„Testvér! Becsüld meg jobban a magyart!.
Mert elnyel téged is az oláh fertő!
Nem hitt. S most rajt is gyáva mócz agyarg.

. . .  Én meg itt vagyok újból Félegyházán,
Az én imádott szülőföldemen,
Feledve mindent, kort. időt, halált, bajt,
Oly jól esik, hogy újra ölelem .. .
Bár jól tudom, hogy mint kerültem vissza,
— De én e percben minden feledek! —
Sej „Cserebogár, sárga cserebogár!" .. .
Csakhogy itt vagyok újból köztetek!

És láthatom, és élvezhetem újra 
A „Nyári napnak alkonyulatát" . . .
A „Tágas róna véges-végtelenjét".
— Hol emberszem — be — mértföldekre lát . . 
A „Délibábot", a Gúlát, a Ménest,
A Csárda romjait, a Kutya-kaparót,
A Vén csapiárost, s ifjú feleségét,
Az Anyám tyúkját, s több eféle jót! . . .

De Él még: Isten az egek fölött, hajh,
Ki oktató a magyar nemzetet.
Az tudja már — ki intézi a sorsot.
Hogy nem soká én újból elmegyek,
Oda, hol titkos mennyei Vulkánok 
A magyar sorsot kalapácsolják,
A tüzet szítani! A vasat verni! . . .
Siettetni egy uj világcsudát.

Mert lesz még egyszer ünnep a világon,
Mi soha nem volt még az ég alatt,
Midőn feltámad a bús csonka ország,
És nagy lesz újra, boldog és szabad,
Midőn fölényes ősi kultúránknak 
Behódol észak, nyugat, kelet, dél! . . .
S e szent idő már nincs is olyan messze 
Azt én tudom! Mert titka bennem él.

De azt ki is kell ám majd verekedni!
Mikor? — Ha mondom, hogy ,,Talpra magy 
De nem csak szájjal! . . . Izzó érckarokkal 
Kell síkra szállni, mint tomboló vihar,
És meg sem állni mig a szent győzelmet 
Végleg . . . s dicsőn ki nem verekedtük, 
Esküdjetek meg. hogy velem jöttök mind,
Ha majd én mondom: Itt az óra . . . Üt . . 
Esküdjetek! Hogy megyünk mind együtt!!!

%
Ezért jövék meg, kedvesim közétek 
Csak egy rövid kis látogatóra,
Adj Isten! , . , Élek! Nem is haltam én meg 
Csak eltüném, mint Illés próféta. —
De hol a hit, hon, szabadság, szerelem 
A bor, a dal szűz Veszta lángja felragyog: 
Fiuk! Az Isten áldjon! Szent bizonnyal,
Én akkor mindig köztetek vagyok!

De addig is, mig a szent óra eljön —
— Mit még ma adna, vajha bár, az Ég! 
Akarom tudni, jöttök-e velem majd,
Kardom, hogy addig jobban szomjazzék! 
Esküdjetek hát, hogy velem jöttök mind 
Ha majd és mondom: Itt az óra üt! —
Egész világnak legszebb ünnepére 
Esküdjetek, hogy megyünk mind! Együtt!
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József főherceg. Az Ur beszélni tanít!

Palatínus Jóska hősi unokája 
József főherceg ur! Légy Egektől áldva,
Mert hogy Te mienk vagy kerek félszázadja;
Ezer hála Isten! Büszkék vagyunk arra.

Adja a felséges Nagy Úristen nekünk,
Hogy Te lehess a mi méltó büszkeségünk 
Éppen úgy tovább is, amint eddig voltál 
Keresetlen szívvel, mintegy élő oltár.

Császárok, királyok fenséges dicsfénye,
Mint a köd eloszlik nyomtalan a — légbe, 
Mondva csinált dicsfény, hideg tűz, semmi más 
De a Te dicsed, az hamu alatt parázs.

A Te fiaidnak legendás körébe 
Te voltál a tettek élő mintaképe,
Melyet becsülettel ki is verekedtél 
Igazi oltárkép csakis ezért lettél.

Te nem szaladtál meg! Minket itt nem hagytál, 
Mikor ránk szakadt az átok Mártír voltál 
„Ennek a kutyája szívesen maradok,
Ki a mi kutyánk lett!" — Soha nem harapott

Ezt a tábor népe ilyen durván mondta,
De angyali szép volt, amint elgondolta 
Fenséges főherceg hiv iródiákod.
A Herkó se mond mást! — Csak azért légy áldott.

Félszázados dicső ünnepednek napján 
Áldjon meg az Isten! Bő kegyeket adván,
Hogy de minél előbb csak azért légy áldott,
Hogy te teremted meg a „Nagy-Magyarországof!“

„  Á m e n ,

Mózes, Gén. I. 1. 27.

És teremte az Úristen az embert, az ő képére, 
Isten képére teremté őt férfivá és asszonnyá teremte 
őket.

Ádámot tudniillik már a 6-ik nap megteremtő az 
Ur . , , Évát azonban sokkal később teremtette.

Akkor, midőn már Ádám beszélni is tudott, sőt 
az eléje felvezetett állatoknak már nevet, és pedig 
nagyon jellemző nevet is tudott adni, ami már meg
lehetős intelligenciát is képvisel, ami abból is követ
kezik, mert Ádámnak az . Ur már parancsolatokat 
is ad.

II. 16. De a jó és a gonosz tudás fájáról ne egye-'. 
(Tehát Ádám még csak maga van) mert amely sáp 
arról eendel, bizonnyal meghalsz,

Csak ezután mondja az Ur:
18. vers. Nem jó az embernek egyedül lenni, 

szerzek neki segítő társat, hozzá illőt.
Bocsáta tehát az Úristen mély álmot az emberre 

és elaluvék — (az Ur, mint mütőorvos). Akkor kivőn 
egyet annak oldalbordái közül, és hússal tölté be 
annak a helyét.

És alkotá az Úristen azt az oldalbordát . . . .  
asszonnyá és vivé az emberhez,

És monda az ember: Ez már csontomból való
csont és testemből való test, tehát asszony-embernek 
nő embernek (Némber) neveztessék, mert emberből 
vétetett. — A.dham — him Ádám, Adana =  Nő ada.

íme tehát mikor Adom megkapja Évát, ő már 
tud beszélni is. Éva még nem.

Mielőtt azonban bemutatnánk, hogy tanitotta az 
Ur Ádámot beszélni, két fontos dolgot kell megje
gyeznünk. Az egyik az, mint láttuk, hogy Éva bordá
ból teremtetik Ádám segítő társává, hogy ne mond

ja juk barátjává (a német Braut, jegyes is innen szár- 
i mazík). Á magyar pedig az asszonyt máig is ol

dalbordának nevezi. Ez az egyik. A másik pe
dig az a szép megkülönböztetés, amit Mózes megír, 
hogy az asszony is ember, csakhogy nő-ember. Ma
gyarul máig.is Némber. Nincs a világon egy nyelv 
sem, amelyben az asszony neve ennyire kvadrálna a 
szentirással.

Lássuk tehát most előbb Ádámot, hogy tanitá át 
őt az Ur beszélni,

Ez ugyan nincs megírva a szent írásban, de a 
magyar nyelv hatezer éves szó-kincseiből önként kö
vetkezik, hogy Ádám 10 láb magas kis fiú volt az Ur 
hasonmása. A megszemélyesült Ur) pedig 18 láb, az 
őt körülvevő dicskörrel (Glóriával) együtt 30 láb 
magas. — Ezt egy külön más cikkben indokoljuk meg. 
hogy mért, mert azt az Ur szava kulcsa egyenesen 
parancsolja.

A mai Giar-bekirt (Gerdeqerde) Kertek kerte 
város (Kisázsiában a Tigris felső folyásánál) helyén 
volt szerintünk a Paradicsom, az Édeni hon.

Annyit azonban találó jellemzésül már itt is meg 
kell emlitenünk, hogy Dzsar-be kir. Gerdegerde, Kard*
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dunias, Dsar Madsar (Ábrahám idejében) Phadam 
Aram =' Födém Öröm =  Őrömfőde egész mai napig 
állandóan egy másik nevet is birt jellemző párhuzam
mal: Amida, Hamida, Hanidan =  Ideni hon.

A Tigris nyugati partján, egy árnyékos szép 
lombsátorban aluszik Ádám. Az Ur mellette ülve 
várja annak ébredését.

Ádám felébred, látván az Urat a 10 láb magas 
csecsemő, ki ma látja másodszor az Urat, örömében 
elkezd gagyogni.

Karjait kitárva igy közeledik az Úrhoz: Ab!
Ab/ . . . Aba!

— Jól mondod fiacskám! Eltaláltad! Mert én 
csakugyan Ab vagyok, sőt Aba is! Aba, vagyis Api 
vagyok. A te Apád és a világ Apja, vagy Abja.

Te is Ab vagy, sőt Aba is lész, majd később, Az 
egész földkerekség Abja, vagy Apja.

Az Ur kezében egy gyönyörű szép alma volt. 
Adam meglátja azt, érte nyúl: Ad! Ada!

Ezt is eltaláltad szép fiacskám, tehát Ada is 
Adam! Nesze Adam! Mert aki Ad, az ada, vagy adó.

Most én adtam, tehát én vagyok az Adam vagyis 
adó, mikor pedig te adsz, akkor te vagy az Adam, 
vagyis Adó.

Mikor Adam az almát megkapta, örömében igy 
kiált fel: Ada — Bada.

— Ej drága szép fiacskám! Ha te tudnád, hogy 
most mit mondtál, de majd nemsokára megfogod 
tudni, akkor te is úgy örülnél mogt, mint én.

No de később, majd te is fogsz még örülni annak, 
hogy ezt ilyen hamar eltaláltad. Tudod-e Ádám, hogy 
mit mondtál azzal, hogy: Ada Bada?

Azt, hogy Ádám Földből való. Mert Ada is föl
det jelent, de Bada az még jobban, mely később Vada, 
azután Fada, nemsokára födő, vagyis főd lesz.

Ada tehát Fődből van. Abbiz a fiacskám! . . .  De 
csak a földi Ada, az égi nem!

Ádám gyermeteg mosollyal nyújtja vissza a ka
pott almát, mondván Ed-Ed!

— Edd! Edd! csak te! hiszen azért adtam!
Erre Ádám szinte lendületes bátorsággal bele

harap az almába.
Annak édes, kellemes ize után önkéntelenül igy 

rebeg: Oj! Jó! . . .
— No ugye hogy jó! . . ,
— Ada jó! Ede jó!
Az Ur megihletett szent öntudattal, mintegy ön

magához: Ada jó! — Az Atya jó!
íme az első, a legelső szent imádság! Ha tudnád,

oh Ádám, hogy mily nagy örömet szereztél te ezzel 
énnekem, te is oly büszke lennél a teremtett világra, 
hogy az jó, mint most én vagyok.

Node nemsokára majd te is megfogod érteni, 
hogy most véletlenül is milyen okos dolgot mondtál.

Az Ur mintegy önmagához! De hiszen könnyű 
neked Ádám, mert hiszen a vérebde, a szívedbe, az 
agyad porcikáiba, hogy ne mondjam a szádba; már 
előre vannak adva ezek az érzések és szavak. Mint 
a fülemílének. vagy a kakasnak az ő saját beszéde . ,. 
sőt ennél még különbek is.

Eközben Ádám megevén az almát, letekint a 
földre, lát egy almanagyságu göröngyöt. Lenyúl érte, 
kezébe veszi és visszakinálja az Urat: Vöd-vöd!

— Bizony főd ez fiam, amiből te lettél, de erről, 
majd máskor többet! . . .

Ádám: Vöd! Vöd!!!
Az Ur (mintegy zavarban) Vöd, vöd?! . . .
No igen, hogy vegyem el! Hát el is veszem. De 

tudod-e Ádám, hogy te önkéntelenül is mit tettél te 
most? . , .

íme a világ első áldozatja! (Imánál több). A föld 
a földet adja vissza az Égnek, az ő urának. Köszönöm 
Ádám. El is fogadom! Igen Ádám! El is fogadja, sőt 
örömmel fogadja el az Ur!

— Ur — Búr! . . .
Ezt is jól dupláztad meg fiam!
Ur-Bur — ugyanaz, mint Ada-Bada, egy nagyon 

csekély különbséggel, mondjuk egy B-vel több. Meri 
Ur vagyok én is, Te is. Búr vagyok én is meg te is. 
De mintha: Búr ez több lenne mégis!! És erre majd 
rá fogsz jönni később magad is. Mert példának okáért 
Ur vagy te is, de csak a föld ura. Búr azonban már 
valamivel mégis több, mert nemcsak a föld Ura, ha
nem az egyek Ura is, ki nemcsak a földön, de az 
mennyekben is él! . . .

— Él, Bél! — Ezt is eltaláltad szép fiam! Szinte 
rámdupláztál!

—. Él a Béla!
Bizony fiam: Él a Bél! Él az Isten! Sőt te is Élsz 

fiam! Örökre Élsz, ha ilyen szent és jó maradsz. 
Máris büszke reád az Ég!

— Ég! Gé!
A világ legelső ellentéte! Fent az Ég, lent a Ge, 

vagyis a föld.
Az Ur mintegy magában: No lám! íme Adam 

már dístingválni is tud.
Jól mondtad fiam! Én: Ég! Te: Gé! Később majd 

Ak-ka, sőt Uk-ku is, azaz Uk-kó! Vagyis Égi-földi 
Atya azaz Ak-kád Gé-Ura — Bár — az rövidebben: 
Am-bár! vagyis: Em-ber, ez pedig te vagy fiam.

Mi a T.E.B.E.!
niiiiiiiiiWimnffiBiTíiii'iifiiiiiiiiiiiiimiiiiiiniinniTTiiiiiHiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiniiiiriiii'iiiiiiiiiniiiiiiniiiiiiiiiiiMiiTiiiiin

A Tebe egyszerűen mint a neve is mutatja:
Több Egyesült Bank Egyenes
kizsákmányolásra alapított Takarékpénztára.

— Vagyis korona megrontó egyesület! — Sőt árdrágító szabadalmazott müfntézet! —"4
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NAGY SÉRTÉS.

— Te! Egy közzönséges siber!
-— Az a khérdés, hogy milyen sibert értesz te ez 

alatt. t ,
— Valuta sibert.
— De már aztat határozottan khi kérek ma

gamnak.

Évszázadok múltán az Ég-gé-ből lesz az Iq-qí, 
sőt az In-gi is, amely nem más, mint Isten földje, 
vagyis Ég földje, ahol most is vagyunk, vagyis a Pa- 
radics hon. A Bár-nak, a Bur-nak, az Ár-nak, az Ur
nák — c/ics-hona, ahol most együtt Éla Föld ura, és 
az Ég Ura. (Ingi Búrra Ékiratj,

Adám: Égura Bél!!!
Köszönöm! Ádám! Mert az Én vagyok!
— Gé ura Bál, vagy Bár! Az pedig te vagy. És 

mert Gé, az hamu is másként, igy tehát Gé-Ura —Bár 
az rövidebben: Ám-bár! vagyis: Ember, ez pedig te 
vagy fiam,

Éva beszélni tanul!
Ádám a már előttünk ismert lombsátorban al

szik. Odavezeti Évát az Ur.
Éva 7 lábnyi nagy. Ragyogó szőke szépség, Csupa 

báj és kellem.
Amint a róla fenmaradt legrégibb ékiratok is 

mondják, amelyek Évát egyszerűen 5  arago ne-nak 
írják, mely az Úr szava kulcsa szerint Varázsnő-1 je
lent. Varázs szépet, Igéző gyönyörűt.

Elemezve pedig Bár, Ag-ana vagyis Bár .= fé
nyes, Ag =  Égi =  dicső =  ana =  a nő vagyis Ra
gyogó szép, mennyei asszony, égi nő.

Ádám felébred.
_  Itt van Ádám, amit ígértem neked, a te se

gítő társad, a te barátod, a te oldalbordád!
Ádám örömtől repeső arccal szól az Úrhoz. 

Hála néked én Uram! Köszönöm! Köszönöm! Ez már 
csontomból való csont! Testemből való test! Hogyne 
szeretném! Bizony nagyon is szeretem!

Mielőtt megölelné, Éva örömtől sugárzó arccal 
tárja ki kezeit Ádám felé s igy szól:

Baba!!
Bizony szép kis Baba ez a 10 lábnyi ember, gon

dolja magában az Ur.
Látod Ádám! A te legelső szavad Ab-Ab volt!
Az, Uram! Az volt! . , .
Ez is ugyanazt mondja, csakhogy megfordítva: 

Ba-Ba!
De hiszen ő maga is megfordulva áll nekem, hat 

talán azért is fordítja meg a szót is.
Látod Ádám! Ezt jól eltaláltad! Ez a világ első 

emberi logikája.
De amíg te Ab, A6-bal egyszerre két szót mond-

A MEZÖCSOKON YAI MALOM ALÓL.

Olvasta a nászom, hogy a Nagy a tádi mért sza
valja meg az ezer holdasok fölemelet adójavaslatát.?

— Hát persze, hogy7 olvastam, hogy ezután a gró
fok is hadd főzessenek, a mennyit csak főzethetnek.

— No látja nászom nem azért, hanem azért, hogy 
a kisemberek ezentúl kevesebbel főzethessenek.

t  j f l i e y r  m \ M G r .  K E G L E I M T S I S T V Á I

a m a g y a r  k ö z s é g e k  é le ta d ó  ü te r e . kognaccgyára Budafok.
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tál, mely te is voltál, meg én is, addig ez csak gy 
szót mond: Baba, amely én nem vagyok és mégis 
kettőt jelent egyszerre, mert csakugyan Baba vagy 
te is, meg ő is.

Baba, vagyis gyermek.
Jókora kis Babák, mondhatom! S még jóformán 

meg sem öleli Ádám Évát, már az újból gagyog feléje: 
Dada!!

— Hallottad Ádám? — Hallottam Uram! A te 
második szavad Ad Ad volt.

Ezé pedig Da-da! De már ez én is vagyok. Te is! 
Meg ö is. Azaz Nevelő, dajkáló és Tanitó. Csakhogy 
amig én a te dajkád voltam, addig te majd az ő daj
kája, vagyis Dadája leszesz — és mindkettőtöké én

De most ide vigyázz ám jól fiam! Az Ur egy 
gyönyörű szép nagy aranyos gyümölcsöt mutat Évá
nak.

Éva feléje nyúl: Ada ne! Ede-ne! Vájjon mit 
mondhatott most Éva?!

— Ádám: Ada na! vagyis Atya nagy Nagy 
atyám. Ada ne! Add ide nekem!

Jól feleltél Ádám, mert ezt is jelenti, de enné! 
még sokkal többet is jelent. Adana — Edene. Adum 
— Edenét jelentette ez már akaratlanul.

Lássuk tehát Ádám a te Edenedet. Ezzel az Ur 
átnyújtja a Na Aranos gyümölcsöt Évának, Az bele
harap nagy mohón, majd kis vártáivá csalódva, mert 
keserű volt a naracs héja, vissza kinálja az Urnák,

Na na! Ne ne!
Hallottad Ádám? Megszületett a föld első taga

dása. Azt mondja Éva: hogy visszaadja. Nem kell 
neki.

— Hát miért is nem adtál én Uram Neki is mint 
énnekem olyan édeset, majd nem adta volna vissza.

— Elvártam Ádám, hogy ezt feleld, hogy meg- 
védjed őt, mert ez lesz a te jövendő hivatásod.

Csakhogy nincs ám egészen neked sem igazad, 
mert ez a gyümölcs még édesebb, mint az az alma, 
amelyet te kaptál. Csakhogy 'persze előbb a keserű 
héját le kell ám huzni — így ni!

S az Ur egy gerezd narancsot ád most Évának' 
Megizleli. Nagyon ízlik.

Ididi! Adi-dee! . . .  és nyúl az egész narancs 
után. (Igen édes! Add ide!)

Látod Ádám ilyen az élet! A legnagyobb édes
ség is sokszor bizony keserűséggel kezdődik, De csak 
kezdődik. Mert ha utána nézünk, bizony hamar meg
találjuk a keserűségnek édes kutforrását, mint 
most is.

Különben is! Nem-e indokolt, hogy a világ leg
nagyobb édessége az Edén keserűséggel kezdődjék1 
Mert hisz azáltal még édesebbé lett az a gyümölcs.

Biz igy van ez én Uram egészen, amint te mon
dod.

De hát hiszen, ha te nem tudnád, hát ki tudhatná 
akkor.

Na na. Ne ne! az első tagadás. És amig az Ur 
Ádámmal beszélgetve Éva majdnem az egész naran
csot elfogyasztja gerezdenkint. Az utolsó gerezdet 
Ádám felé nyújtja. Ada ne! Ede Na! Ádám tessék, 
egyél na!

Jól van leányom! Ez szép volt tőled, hogy ize-

sebb falatodat is megosztottad a te barátoddal, aki 
Áda-ham, vagyis Ada-him Him Adam, vagyis 
férfi. Te pedig Ada-na vagy később Ad-ana, vagyis 
Ádám, né, vagy Adám neje, nő-Adám vagy, annyit 
tesz. Alig végzé be az Ur az ő mondókáját Ádám- 
hoz. Éva aranyos gyengédséggel Adam mellé férkő
zik, és őt megöleli.

Az Ur Adamhoz: Ez már több mint az ima, mert 
ez már élő szeretet.

Bizony uram! De hiszen, mint minden jó, ez is 
csak tőled származott. Tudom. Köszönöm Uram!

De ha szabad kérdeznem tőled annak a szép és 
jó Na aranos gümölttés- (gümölts)-nek a nevét!

Hiszen már meg is mondtad, csakhogy igy még 
egy kissé hosszú a szó, majd megtudod te azt Ké
sőbb rövidíteni is,

— Hát legyen akkor csak Narancs!
Teljesen eltaláltad.
De én uram, ha már én:
Ur-Bur, Ár-Bár, Él-Bél, Ál-Bál, Ata-Bata, Ada- 

Bada, Adham vagyis him Ada vagyok, az asszony pe
dig Ada-na, vagyis nö-ada hiszen akkor ő nem csak 
Ada-na, hanem Ür-na, Bur-na, Ár-na, Bár-na, Él~na, 
Bél-na, Ata-na, Bata na, Hambar-na is egyúttal 
mind!

Jól mondod fiam, mert ez a nő Ur-nő, Bur-nő, 
Ár-nő, Bár-nő, Él-nő, Bél-nő, Ada nő, Bada nő is 
egyszersmind.

Úgy van fiam. Meg fogod látni. 
GOOOOGO0OOO0OOOOO0GO0O0000O0O0GO0OOOGG0G

ALAPOS AGGALY.

— Mi a fenét fogunk mi akkor csinálni, ha ezután 
a búza árát nem a tőzsdén fogják megállapítani, ha
nem a pénzügyi tanácsban.

— Nagyszerű! Ennél egyszerűbb sincs!
Hát egyszerűen akkor nem fogunk egy szem búza 

nélkül is napi ezer vaggonra kötéseket csinálhatni.
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— Csak még egyet Uram, ha én Adam vagyok, 
mért ne lehetne ő — megfordítva Mada? . . .  m r̂t 
hiszen mind te mondtad, mi ketten egy test vagyunk 
^gy csekély különbséggel.

Mi volna egyszerűbb, mint az, hogy ha a férfi 
Adam, a nő legyen megfordított Adam: Mada! még 
a névben is egy test.

— Sőt Mada-na is! Meg fogod látni fiam.
Továbbá, ha én lehetek Adam, mért ne lehetne

ő Edém, vagy Edén?
Megelőztél fiam. Mert mielőtt még én mondtam 

volna, te már rájöttél, hogy a nő Edén, sőt Éden, 
édes gyönyörűség. Sőt nem csak Éden, de Edén is ! s 
Sőt Édeni Edén, vagyis Urna az Úrnő. Sőt mint 
Úrnő, már Ana is.

Bár-ana, Bél-ana, Bur-ana, Bad-ana, Vada-na* 
Főd-ana, (Dyv-Ana, Ana-Vőd =  Főd-ana.

Te, a Gé, vagyis a főd Ura, Gé-Bur (Gibbor).
Ő, a Gé, vagyis a főd Úrnője, Gé-ana sőt Él- 

Éna, Ilona, Éma. Éva, ez mind együtt. Te minden 
Élők Atyja, ő  minden Élők Anyja (Mózes igy írja), 
Majd meg fogod látni fiam. De mára elég is lesz ta
lán. Jó légy. Az Ur eltűnik. Ádám, mint aki tudja, 
hogy az Ur holnap újból jön, nem busul. Ég veled 
Atyám . . .

Éva azonban, mint aki elveszt valamit igen jól, 
lehangolt, szomorú lesz.

Ne busulj édes, hiszen itt van az Ur közelünkbe, 
és lát is bennünket, csak mi nem látjuk őt, De majd 
holnap újra eljön. El! Én már tudom.

Nagy nehezen Éva is megnyugszik. S alig várják 
együtt a holnapi napot.

(Folytatjuk.)
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A KÖLTŐ FELESÉGE.

— Internált ássuk magunkat öregem valahogy, 
akkor talán kibírjuk valahogy karácsonyig a 100 ko
ronás egy kiló kenyér ára mellett.

— Csak nem bolond az állam, hogy valakit, vagy 
valakiket szép szóért internáljon.

— Gyere csak el velem egy rendőr mellett, és 
mondd hangosan, hogy és bizony óhajtom a proletár
diktatúrát, majd meg látod nem internálnak-e ben 
niink mind a kettőnket.

nótárius uram  k örjegyzései.
Gaal Gaszton házelnök lemondott és ki is lépett 

az egységes pártból. Derék dolog! Kétségtelenül derék 
dolog! Ha valaki nem ért egyet azokkal, akikkel idáig 
dolgozott, az férfiasán odább áll.

És ez rendén is van.
Nem pedig úgy, mint némely politikus végig szók 

gálja a húsos fazekat minden elképzelhető formában 
és alakban a hazáért. Csakhogy egy kis bökkenője 
azért mégis van ám a dolognak és pedig az a mélabus 
lirai akkord:

Hogy nem ezt Ígértük mi a választáskor a falunak!
kesergi Gaal Gaszton elnök ur.

Hát vájjon mit Ígért ő a falunak ha nem azt, hogy 
a jövőre pediglen kedves atyámfiai arra fogok tőre; 
kedni, hogy ne csak a kisemberek, hanem az ezer és 
100 ezer holdasok is méltó adót tűzessenek az ő bir; 
tokáik után.

Tudni illik a grófok és a püspök urak, a börze 
bérlő urai is csak hadd tűzessenek egy kissé borsó; 
sabban. Ne csak minden adót a föld népe nyögjön ki, 
hanem az ezerholdasok ezeren felül is hadd füzessse; 
r.ek, ne csak úgy mint eddig tessékdássék valamit, ha; 
nem mivel a jó nép válla már eleget görbedt, hadd 
görbedjen most egy kissé a gróf uraké, sőt a börze 
fajmagyaroké is. Abbizon!

Ejnye! Hát Gaal Elnök ur nem ezt Ígérte volna a 
falunak?

De már az akkor öreg hiba volt! Mert a falunak 
ezt kellett volna bizony beígérni.

Ha tehát ő nem ezt ígérte be a falunak, akkor 
suttyomban már is összejátszott a falu e'Jen. Abbia!

Ezt pedig alig hihetném is.
Egy szó, annyi mint száz. Sajnálom ugyan Gaal 

Elnök urat, de még jobban sajnálnám a falut, ha 
továbbra is mindent az ő nyakába akarnának varrni.

*
A Landau;pör folyamán minden napra jut valami 

szenzációs, külföldnek szánt szent héber sérelem.
Hát bizony csakugyan nem szép dolgok ezek.
De vájjon mért nem keseregtek csak egy pilla; 

natig is ezek a jeruzsálemi fajmagyar lapok, mikor a 
drága Szamuelék naponkint 15—20 parasztot felkötöt; 
tek, 4—5 papot keresztre feszítettek. Hát ez nem volt 
európai botrány? Miért csak ez az!

Zaj;e zaj! Dajtheledaj!
Mérjünk csak egyforma mértékkel!
A Herkópáter már másfél éve követeli a Borz; 

bezárását. ü *1:
A Börzét ugyan még nem zárták be. De azért sok 

korona megrontó börziáner ül már. Az ilyet örömmel 
jegyez meg még a Dulapintéri is.


