
Az. "aszály" egyideig még el fog tartani, de nem lehet örökké
való. Benjáminoknak lenni nem éppen a legkellemesebb. különö
sen, amikor a Benjámin mást akar, mint idősebb Iívéreí. amikor a
fivérekhez csak a tisztelet és elismerés kapcsolja, de vérük nem
közös, mások a hajlamaik és mások a törekvéseik. Mi legyen most
a "fivérek" feladata? Megvárni, míg Benjámin is felnő. míg el
múlik a kísérlet, letelnek a vándorévek, ami a tarsolyából elő

kerül, már eredmény és nem próba. Hogy kinek sikerül ez, ne
künk-e még, harmincas éveink első napjait taposöknak, vagy
azoknak, akik már mi utánunk következnek. nem fontos. Boldogok
lennénk, ha a koszorút, amit pályánkért nem érdemlünk meg.
azoknak fejére tehetjük, akik szerencsésebbek vagy bátrabbak
Lesznek.

MORV ÁTH IMRE:

VERSEK
öSZ] SZABADULAS

Királyi ősz! Kezed feloldott.
Uralmad bölcs - és néped boldog.
Mi is a fák szabadult lombjai
szánjuk, aki minket tévedve szán:
Mert jobb szerényen lent aranylani,
mint gőgösen zöldelni fent a fán I

EGY PEROCEL ALKONYAT ELöTT

Marasztald, fogd itt a bukó Napot.
. Ne mondd, hogy vesztén semmi nem segít!
Menthetetlen, mint a Nap, minden itt
s az ember mégis kapkod és dadog.

EMLÉKEZÉS

E fa lombja szinte a földre ér le.
S így lombosan sem hagyta el a bánat.
Ki tudja: hány lombja volt már e fának:
f'\ még emlékszik tán minden levelére.

GYERTYASZENTELö

Buji elő Nap és süss bátran a hóraI
Hadd lássa meg ma árnyékát a medve!
Ki volna e világ boldog lakója,
ha ő is, ó is végképp lelébredne ... ?!
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HALAK

Felbukkanó kis halak, nagy halak:
hajmeresztő a hallgatásotok I
Hát illik ez? Mit gondoltok, szabad
it mélységre így árulkednotok ... ?!

B(jLCSEK
Mondják: bölcsek az öreg papagájok.
Figyelem hát szavukat, tollukat.
Szavuk hirtelen haragot mutat.
S a tolluk halhatatlan hiúságet.

FBKETE MACSKA

Simogatom e szép fekete macskát.
Teste olyan, mint az éj, - vagy a vakság.
Megvakulni, milyen borzalmas volna!
A borzalom itt ,setteng, dorombolva.

AZ UTOLS6 MOHIKAN

Arany fénylett fülén és orrlikán.
És fénylettek fején a tarka tollak.
S egy hang hördült távol: "Nagykígyó", hol vagy?
Menekülj már utolsó mohikán!

S ő lassan szólt és ünnepélyesen:
Az erdő ég? Én benne békém őrzöm.
Nöm s fiam vár a nagy vadászmezökön
s a Nagyszellem szölít már nevemen.

S "Nagyldgyó" _.- a vén indián - maradt.
Égő fák köz] a haját rendbeszedte.
. . . Gondolj te is az égő rengetegre
.Jialványareü" - s szedd rendbe a hajad!
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