
A troli volt. Mel1ettem rohan el - kis híján alája kerültem. Megáll szem
ben a kép: a troli, bőszült lámpáival, óriási csápjaival, melyek nem egyebek
túlvilági szarvaknál ; kőnél keményebb kerekei alatt egy asszony: kifordult
kezéből elvették az áldozatot, ané1kül, hogy válaszoltak volna rá; neve özv.
Dévai Vilmosné (szül. Szender Rozália).

Cipőm a mellernre szorítom.
- Nincs itt. . . még... nincs itt ...
Majd házak, kapuk, kapualjak, lombok nélkül. Szoknyám combomra ta-

pad, szám elnyílik, úgy kiáltom oda a kapuk és esernyők alá:
- Még nincs itt! ... De már nincs messze!
Házun:k előtt valaki elkapja karom.
- Micsoda, Dévainé?
- La mer, la mer ...
A házmester habogva bámul; van is mit bámulnía, reggel még nem tudta,

hogy ki vagyok.
- A tenger, a tenger! - kacagok kacérul a szemébe. - Utazzon velem,

ha kedve tartja!
S kezemben a cipővel, a kapu alatt táncra perdülöle.
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Elértem hát az élet végső ki~:ötőjébe

Hol annyi tomboló vihar és villámlás után meggyötört énem végre megpihenhet
Itt vagyok még Vagy már a túlvilágon S nappal van-e vagy éj
Mert egyszerre ragyog a nap és fönn szikráznak a csillagok is az égen
Elértél mindent lelkem Mit számít, hogy kanyargós volt az út
Mit számít. hogy sorsom könnyít volt vagy nehéz és irgalmatlan
A végső cIE a révbejutás a kikötő a fontos
Ringatózz csak Lebegj a végtelenben.

látható finom hamu
szerű fény

Permetez rám és látomások és hangok csurognak rám könnyel átmosott vízesésként
az égből

Ó neh~z volt minden és sokszor összeszakadt és oeezeomion
De ime áttöl'tem kétségbeesésemen és .éjszakáimon
S most az örökkévalóság magasságaiból valami szemmel alig

Valami zuzmarás tiszta fény
Énekel bennem O milyen könnyű lett minden fájdalom
Teljes egyetértésben élek a csillagos éggel s az apró távoli fénypontok
Új borzongásokkal szórják be lelkemet
Ó hány zsongás hány· eltűnt és visszahozhatatlan gyermeki jaj altat
És tart éb1'en
Néha megelőzöm magam máskor ott jövök messze magam mögött
S taláIgatom a vállam mozgásúból mire is gondolok
Érzéseim nyelvét ismeretlen szótárakból tanultam
Szavaim titokzatos madárként lelkem ősi mél'yéből repülnek föl
Hogy színes szárnyukkal ismeretlen társaik fényét és világosságát élesitsék
Sóhajaim még mélyebbre és ámyaltabbra hangolják a csendet
Ó belső vérzés ó szív borzongásokkal teli ösvényei
Ó ácsorgásokba fáradt hétköznapok az élet folyójának tüskés gázlóiban
Ó pillanatok apró forrásai honnan az örökkévalóság torkolata Látszik:
Ó csendes lehiggadt szív ó nagy hajózások után a saját békés kikötőjébe térő lélek
Hát kígyúlnak végre a megnyugvás áttetsző szeHd tüzei
A reggelek csak hosszú égi tartózkodás után ereszkednek a földre
Ó éreztem mindig, hogya lét megvilágosodik fölöttem egyszer
S lesz valami ami minden kínom és bántalom mélyén megvigasztal
Eljött tehát az idő, hogy legyőzzem belső viharaimat és győzzeTe csontig ható

bánataimon
a fénylő ég felettem
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