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m i idegen czafrang, és mondhat ítéletet is, a melyet tények támo
gatnak !

Hát mondjuk is meg csak, nem-e jellemző ! Hányszor tár
gyalták már a Zalán futását, és még nincs egy, kiadása se, a hol 
a  verssorok meg volnának számlálva. Nem tudjuk, hány sor mind
össze, és hány egy-egy ének magában. Önök ki fognak nevetni, 
hogy ily csekélységbe kapaszkodom. De hát mondják meg, hogy 
idézhetnek belőle, vagy hogy vethetnek össze egy helyt a másikkal, 
hogy utalhatnak bizonyos jellemző példára ? Noha én még azt is 
érdemesnek tartanám megtudni, váljon van-e symmetria az egyes 
énekek közt, és ha nincs, lehet-e annak valami okát találni.

Félbeszakítom soraimat. Csak azt akartam kiemelni, hogy 
programm-értekezéseink silánysága főleg abban leledzik, hogy né
hány sorban mindannyian egetverő nagy kérdéseket kívánnak 
megoldani. Olyanokat, a melyekhez idő, pénz és rengeteg nagy 
tudomány kell, vagy olyan általános dolgokat, a melyekről bosz- 
szasan el lehet ugyan beszélni, de a melyek azután inkább csak 
stílus-gyakorlatok.

Elégednénk meg inkább kisebb problémákkal, olyanokkal, a 
melyek erőnkhöz mértek, és amelyeket alaposan meg is fejthetünk. 
M ert jól mondja Seneca «Aptari onus viribus decet, nec plus occu- 
pari, quam cui sufficere possimus*

S z il a s i  M ó r ic z .

PETRARCÁBÓL.

in.
Vihart feledve, téli éjjelen
Két Bzirt között bajóz a lenge csónak,
A melyen Ámor ül kormányozónak,
Az én kegyetlen szárnyas ellenem.

Sok tarka képzet evez én velem,
De vész- s vihartól soha meg nem ónak I 
A vágy 8 a sóhaj, szellős hajómnak,
Vitorla-vásznát rontják szüntelen.

A köny esője, s köde búbánatnak 
Kuszáit és hajh! már szakadó kötélit 
Már régen széjjel is szaggatta félig . . .

Vezérló csillagim még rejtve vannak,
A vad habok az észt is elnyelék,------
Vaj’ kis hajóm a révbe ér-e még ?! R. A,
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