ődre ólut%uP

Pusztuló erdő

:tecréb ,te"löv ,tomlah avtíroB
,tehré me% a mestnim ,erbbe%%eM
,absagam sőhlef a lavágÁ
,avtah ebgés+ém a levéköˇ
:néksüt s -e+pe' a névev tőre S
.nék%üb allá ődre iső zA _

Borítva halmot, völgyet, bércet:
Messzebbre, mintsem a szem érhet,
Ágával a felhős magasba,
Gyökével a mélységbe hatva,
S erőt vevén a cseplye- s tüskén:
– Az ősi erdő álla büszkén.

,té% tnem alór +em ,ríh a ttozoh S
:té%jef erévöt _ sé tólúmáB
... elődel wéred s radus pé% woS
,ettőniq nasro" tebes a eD
,watdaramgem we+em ,wáf a sÉ
.wabbasomzi lakkos gém wenőL

S hozott a hír, mely róla ment szét,
Bámúlót és – tövére fejszét:
Sok szép sudar s derék ledőle ...
De a sebet gyorsan kinőtte,
És a fák, melyek megmaradtak,
Lőnek még sokkal izmosabbak.

:ajár evtü lé%ógrof s rahiV
;ajánoroq dlöz nől evpétgeM
_ ,narka" attala ttogni dlöf A
nabgarah nodroz gé za nnef giM
;tomálliv sezüt áer ttotnO
.ttollágem _ :ttegnez ,ttoguz ráb ,eD

Vihar s forgószél ütve rája:
Megtépve lőn zöld koronája;
A föld ingott alatta gyakran, –
Mig fenn az ég zordon haragban
Ontott reá tüzes villámot;
De, bár zugott, zengett: – megállott.

,luktir er"e ődre za tsom sÉ
;lutkiajbmol wanlávgem "löt s li°
,ú%%oh etlé ráb ,tre' ek%üb A
,ú% a ilrő rám _ ,gém llánnef ráB
:nebbergem-gem rodnáv a lőtim S
... nebgetegner a sálmo "e-"E

És most az erdő egyre ritkul,
Szil s tölgy megválnak lombjaiktul;
A büszke csert, bár élte hosszú,
Bár fennáll még, – már őrli a szú,
S mitől a vándor meg-megrebben:
Egy-egy omlás a rengetegben ...

:őt%epe ,súb :táf a intál gim S
... ő%%ev a ,jras a tjeebgéstéQ
,ebrög esévön ,tdakaf lu%oR
.ebröböt a ed ,teis lef meN
,asálujfi 'nin nabjras súd aH
Xassál ikráb ,ődre za %évlE
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S mig látni a fát: bús, epesztő:
Kétségbeejt a sarj, a vessző ...
Roszul fakadt, növése görbe,
Nem fel siet, de a töbörbe.
Ha dús sarjban nincs ifjulása,
Elvész az erdő, bárki lássa!
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