
A Vadkörtefa kiállt egy nagy tisztásra és azonnal virágba borult.
- 0, végre szabadon Iélegzem,
A Hárs az erdő szélén verte le újra gyökereit.
- Ide aztán jöhetnek a méhek ' - és nyújtózkodott, amíg lombja göm

bölyű nem lett, mint a szénaboglya.
- Ne mozogj már annyit, kedves Fám - csipogott ijedten egy anya

rigó -, leesik a fészkem ...
A Hárs szelíd fa volt, de ettől méregbe jött.
- Ilyen butaságot se hallottam még - suttogta. - Hallottál már olyan

hársat, amelyik elejtette a fészket?
A Búza messze ment a víztől, utána a Pipacs, a Bogáncs, a Szarkaláb.
A Tölgy meg a Cser komoran és keményen helyükön maradtak.
- Nem félünk! - mondták - Maradunk!
A füvek összevissza futkostak. Az egyik ezt akart, a másik meg azt, vé

gűl is jutott belőlük míndenhova.
A Vadrózsa szelíden feltipegett a kopár dombra, ahol árvalányhaj Len

gett és a kakukkfű illatozott.
- Idejönnék. ha megengeditek - és elpirult, mert nem forgott azelőtt

társaságban.
- Gyere, gyere! - örvendezett a kakukkfű. - Te leszel a mi ékességünk.
A Vadrózsa erre megint elpirult, hajlongott erre, hajlongott arra, és ép

pen mondaní akart valamit, amikor messze keleten mintha harang kondult
volna: világosság lett egyszerre és aranyos arcával ránevetett a világra a nap.

De ekkor már mindenki a helyén volt. Nem mozdult semmi, a fák me
reven álltak, elhallgatott a víz, nem suttogott a Nád, csak a Vadrózsának
ingott egy virágos ága, s az ágon a füvek, fák, a hegyek, a vizek köszőnetét

énekelte egy aranybegyű kis madár.
Es énekel minden hajnalban azóta még ma is.

WEÖRES SÁNDOR VERSEI

THERMOM ETER

Az egyik szólt: "Van Isten." Másik felelt: "Nincs Isten,"
Hallotta ezt a hőmérőben a higany-szál
s mondá: "Mily boldogok! Plusz vagy mínusz jelet
raknak a Végtelen elé, s ettől nem változik;
anélkül hogy tudnák, ők egyetértenek.
De én, ki egyik számjegytől a másikig
kúszam vagy csúszom: a Végtelent nem érem el soha,"

A SÓVÁRGÁS

A kutya szomjazott. Mert kútra nem talált,
loholt, s a meredek folyóparton megállt,
hol hűvös mélyben a két földpárkány között
elérhetetlenül a sok víz gyöngyözött;
míg a mélység előtt négy lába megmeredt,
nyaldosta hasztalan a száraz hő leget.
De a vágyott habon árnyékát látta lenn:
bozontos kutyafej rezeq a gyors vízen,
az árny-nyelv lafatyol iramló habokat,
s az eleven kutya egy csepp nélkül marad.
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