
A kis róka abban a pillanatban eltünt s ,a 'két ember ott
ment el mollettük beszélgetve: . .

-- A kopár domboldalakat mind beerdősítjük, s a vízmosásokat
is, mind ... a rétaliat is, a patak környékét is .. :

A láthatatlan kis róka megremegstt, mert most megértette
/lZ emberek beszédét. Amikor eltüntek, levette lábát az öreg
csizmákról. .

- Lesz erdő, lesz sok erdő, vízmosásbau is, szakadékban is.
- Az ernl-er vet, mert aratni akar. de ti~ 'I'i sokan vacvtok.

Hat tentvéredet kihúzom a leltárból , .. és beírom más erdőkbe.
ahol ll. hegyek látszanak.

- Értem.
És lehajtc tta fejét fi kis róka, mintha búsulna, Sokáig im így

M köriilötte suhogva szálltak a levelek.
- Ravasz ... ravasz, .. kinek komédíázol'í - susogták.
A róka felkapta a fejét, de nem állt már előtte senki. Csak

távolabb susogott az avar, mintha valaki távolodott volna. Az er
dőn átaranvlott az őszi napfény. a patakparton a gólya kinyuj
totta sérült szárnyát és úgy érezte: gyógyul.

A kis róka körülnézett és vakaródzni kezdett, de nem tudta.
bolhák bántjúk, vagy csak a téli SZŐ}' ni),

- Mindegy - gondolta vidáman -- szerenesére anyulakat
nem firtaHa. Hiába no! Vénül már 87. öreg November,

ÉNEKEK ÉNEKE

Jöjj immár, jegyesem, jövel értem a szérükön átal!
Most a sikon. keserű tüzek égnek, enyészetes ősz jár.
Künn fl mczőkün ilyenkor a s'Íp szava sírva halódik,
nyál'sirató, lila, rozsda a lomb, a hegyoldala vérző.
Roskad a tőke, tömött a gerezd, pirosodva mosolyg6,
S már öre(Jcbb italul· sanyarú leve csorran a hord6n.
Jőjj hát, jőjj, seereteti, e halk, zizegőszavú őszön!
Lassu halálra hajolt im a kert, csupa könny. csupa harmat.
Jőjj hozzám el a gyertyavilágu, vigasztalan őszön,

Jőjj mihumar, hisz a lelkem igen ezeret, áhítom orcád
És szemcíti fükörét, amiben szelid ég szine játszik.
Halljam (I hangodat újr(l, vigassz·al itasson az ajkad!
lJfi'rrhabn!lúrnál illatozóbb, aloé-keneteknél
S ó· szűretű bornál, amikor szólasz, szavad édesb',
Hozzad elé ama kincses' igét is, az úiat, az ót mind,
Mely örök é'l-'ckig él, ha elomlik az ég is, a föld is.
Tél közelít ezután, fagyos újja letördeli r6zsánk
És fl vizek iükörére lehellqet ezüsttel, arannyal.
Éj közelll ezután, sűrű csend sikeiit, sulyos ólorn:
Már a homok lepereg, hamar eiszűri nappali 6rám. .
Jőjj! Ne .%kri késs, én jegyesem, s a meleatiizű lámpást
Seiisad olajjal, a fénykarikákat a bronsiiiii csé szén.
Mert lobogással erős e világ, a vihar ki nem oltja,
Bár ha tűz omlik alá, s ha ítélnek aromuszaou. kürtök.
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