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befejezték technikai és művészi készségüket, mint eddig még soha a világ-
történelem folyamán. Talán éppen azért, mert az emberek a mostani politikai 
bizonytalanságban, az állandó aggodalomban és a gyors társadalmi átalaku-
lások korában megérezték, hogy vissza kell térniök az anyaföldhöz, ha meg 
akarnak újhodni. A nép széles rétegeinél mutatkozó nagy érdeklődés követ-
keztében a szakemberek munkához láttak és tanulmányozni kezdték a 
propaganda új módszereit, nemcsak az Egyesült-Államokban, hanem ugyan-
úgy sok más országban is. A lelkes angolok és amerikaiak növénykutatókat 
küldtek ki a Himalayaba, Tibetbe, az Andesekbe, Ujzélandba és az Atlasz-
hegységbe, hogy tenyésztésre alkalmas, szép, ismeretlen növényeket keresse-
nek. Igy működnek össze mindezek a tényezők a kertészet művészetének 
tökéletesítéséért. Férfi és nő, aki szereti a kertet, művészi és szakmabeli 
készségét kertjében fejezheti ki leginkább. Az Egyesült-Államokban ez már 
mindenütt szépen előrehaladt az Atlanti Óceántól a Csendes Óceánig. 

Simor Miklós fordítása. 

E I N O L E I N O H Á R O M V E R S E : 

1. NINCS MENEKVÉS. 

Benned szikrázó halmazban hever 
sosem látott világok ritka kincse, 
kincs, mit szomjas kezem nem érhet el 
s azt sem hagyod, hogy szemem megtekintse. 

Vagy csak káprázat ez? S tán nyoma sincs e 
kincsnek, mellyel oly könnyen kérkedel. 
Valaki rám felleg-trónusról int le, 
kit en emeltem csak az égbe fel. 

S hiába tettem. Nem lesz egy rövid 
pillanat, mely közönyödben megingat. 
Rejtélyes ujjak életünk szövik 

s végzésük ellen nincs mentő-öv itt. 
Mosolygunk, míg az álom karja ringat 
s felrettenünk, siratva álmainkat. 
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2. NOCTURNE. 

Telehold ég a rozsvetés fölött, 
még néha felcsipog a fürge fürj; 
erdő-irtások földje füstölög, — 
lelkem, ma sóhajtást, panaszt ne tűrj: 
szürcsöld a nyári est bájitalát! 
Borult lombjuk rázzák felém a fák; 
felleg figyel, ruháján langy színek, 
kínálja bársonyát a messzi hegy 
s e sok lapuló árny is mind enyém: 
ezekből születik most költemény. 
S a dal neked szól, asszonyom, kinek 
hajából szénaillat s béke árad; 
vágyam körülfon és körülzizeg, 
mint napsugár viruló tölgyfaágat. 
Hallgass még halkuló költődre: hisz 
elbúcsúzik e dal tetőled is. 
Nem űzök több lidércet éji marton, 
bölcsek kövét szorítja kapzsi markom. 
Hurokként szűkül az élet-kör egyre; 
áll az idő, szunyókál megmeredve 
a szélkakas; ködben kígyóz az út s 
rajt a titok-ház udvarába jutsz. 

3. DAL AZ ÖRÖMRŐL. 

Örömed van? Jobb, ha eltakarod. 
Másnak mutogatni miért akarod? 
Menekülj el messzire s akkor örülj 
házad titokőrző redőnye megett, 
hol nem vesz a kandik népe körül: 
nem tűr az öröm kutató szemeket. 
Rád rengeteg erdő csöndje borul 
s élhetsz örömödnek zavartalanul. 

Finnből fordította: Képes Géza. 


