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Az új évszázad nem jól kezdődött. Ahelyett, hogy igyekezett vol
na bevál tani a hozzá fűzött reményeket, mi n tha inká bb szertefosz
la tni akarta volna . Mindjárt első esztendejében sajná latos esemény
történt. Buffa lóban egy kiá llítás megnyitása közb en merén ylet ál
dozata le tt az Egyesült Államok huszonötödi k elnö ke, William
McKinley. Ez megint rossz fényt vetett a magya rokra . Ne m mintha
közük lett vo lna a közfelháborodást kivált ó gyi lkossághoz, de ke
let-európai bevánd orlók gyermeke, egy len gyel származású anar
chista, Leon Czolgosz ölte meg. Ám enné l is jobban elkedvetlení
tett e őket, hogy az a me rika iakka l együ tt azt kellett tapasztalniuk:
megint többe kerül a megélhetés, mert a vá ra kozássa l ellentétben
nem csö kke n tek, han em emelke d tek az árak. És ez azt jelentette,
hogy kevesebb et tu dnak félre tenni. mint szere tn éne k, és ismét kij
jebb tolód ik a hazat érés napja, so kuknak már nem először.

Ist vánéknak nem kellett időpontot m ódosítaniuk, mert még
messze vo ltak attól, hogy megh atározott esztendőben gondol
kod jan ak. Mi ndenre kevesebbet költöttek ugyan az előirányzott

nál, de nekik is le ke llet t ülniük, hogy á tte kin tsé k a kiad ása ikat ,
és eldöntsék, hol, mib ől, mennyi t tud nak lefaragni, hogy leg
alább nagyjából tartani tu d ják maguka t a hhoz, a mi t elterveztek.

Őszi nap vol t, abba n az évben, még Czolgosz kivégzése előtt,

István azon a héten éjszakás, napközben teh át ottho n. Már meg
rövidültek a nappalok, de még nem kellett nagyon ko rá n lámpát
gyújtani. Szokása szerint ilyenkor délu tán kettőig alu d t. Miko r
felke lt, akkor ebédeltek. Ma is megvárták az evéssel. Utána
Anna elmosoga to tt, elrakodott. Ist ván még lement csa po ka t eny
vezni a szu te rénjü kbe, aho l kis műhelyfélét rendezett be magá
nak. Aszta lká t készített Bözsik ének. aki már öná llóa n evett, de
még nem leh etett a nagy aszta lhoz ülte tni, mert nem érte vo lna
fel. Már csa k az vo lt hátra, a csa po lás, az összeillesztés . Mind ent
o tt csiná lt, kivéve az enyvfőzést. Azt elő tte a kon yhában végez
te. Be is büdösített ve le úgy, hogy alig győztek utána kiszell őz

tetni . Kissé vára to tt magára . Mikor vég re feljött, kiküldték a gye
rekeke t játszan i az ud va rra, hogy ne zava rjanak. Míg az apjuk
alud t, visszafog ták magukat , és nem nagyon za jong tak, d e a
sz űl őknek most teljes cse ndre, nyugalomra vo lt szükségü k, hogy
mind en idegszálukkal adollárokra, cen tekre összpontosí thassa
nak, amelyektől sorsuk további a laku lása függö tt. Az ebédlőasz

talhoz ültek. Ceruza és kockás papírlap hevert előttük. An na
előtt egy üres, István e lőtt két írott . Az írottakon szavak vo ltak
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egymás alatt és egy-egy számoszlop alul aláhúzott végösszeggel
és egyéb, kisebb mellékműveletek, kivonások, szorzások. osztá
sok nyomai. Előző évi számolásaikat tartalmazták. Eltették, és
most elővették. hogy tudjanak mihez viszonyítani. hogy lássák,
akkor mire mennyit szántak, hogy mihez képest csökkentsenek.

- Akkor kezdjük - mondta Anna, és kezébe vette a ceruzáját.
István nem mozdult.
- Csökkentünk mindent, mikor többet kéne szánnunk min-

denre, hiszen minden drágább lett! Pont fordítva csináljuk.
- Szükség törvényt bont.
- Melyikvel kezdjük?
- Hát, amelyiken az élelem van.
- Melyik tételvel? - kérdezte István.
- A húsval. Az van legfelül, nem? - felelte Anna, és leírta,

hogy hús.
- Az. De milyen húsval? A disznóhúsval? A frissvel? A fűs-

töltvel? A marhahúsval? Vagy a baromfihúsval?
- Hát, nem együtt van az egész?
-De.
- Tavaly is ősszevontuk. akkor most se részletezzük. Úgy is

tudjuk, hogy disznóhúst eszünk legtöbbet - vélekedett Anna.
- Hús: nyolc dollár ötven cent, havonta - kezdte István.
- Sok - állapította meg Anna. - Minek kell annyi húst enni?

Kell mindennap húst enni? Otthon csak egyszer ettünk egy héten.
- Kell, itt kell, mert lehet. De lehet kevesebbet is egyszerre.

Melyikből vegyünk kevesebbet?
- Mindegy.
- Nem mindegy.
- Majd eldöntjük, mikor éppen vesszük. Van marhahús font-

jával tizenöt centért is.
- Van. De az nem jó, mert fagyasztott, aztán Dél-Toledóha kell

érte menni, mert itt nem lehet kapni, meg mink inkább a disznó
húst szeretjük. De nem a füstöltet, hanem a frisset. A friss disz
nóhúshoz, ahhoz ragaszkodok. Az egészségesebb, meg abban több
erő van, ami nekem kell a munkámhoz.

- Legyen a hús kereken hat dollár.
- Jó. Szalonna: ötven cent.
- Azt felezzük meg!
- Mikor az a legolcsóbb. Igaz, nem olyan jó, mint otthon,

mert nincs kifagyva, megérlelve. No, majd ezután csak a gyár
ban csordítok.

- Kenyér: egy dollár ötven cent.
- Vegyünk le belőle huszonöt centet! - javasolta Anna, és

máris annyival kevesebbet írt.
- A magyar embernek a kenyér a fő tápláléka - jegyezte

meg István.
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- De sokszor megmarad, aztán kidobjuk, ami Isten ellen való
vétek. Legalább volna kutyánk, hogy annak adnánk, vagy disz
nónk, hogyamoslékába tenném.

- Zsír: kerek egy dollár. Abból is használhatnánk kevesebbet.
- Abból én nem engedek. Hogy főzzek zsír nélkül?
- Nem azt mondom, hogy zsír nélkül főzzön kend, hanem,

hogy tegyék az ételbe kevesebbet.
- Helyettesíthetem olajval is, az olcsóbb. Az olaszok meg a

görögök csak avval főznek.

- Azt ne. Elég volt egyszer, mikor avval csinálta a gomba
pörköltet. Olyan mellékíze volt, hogy alig bírtam megenni, meg
mártogatni se lehetett, mert nem volt elég szaftja.

- Nekem ízlett. No, akkor legyék huszonöt centvel kevesebb
- egyezett bele végül Anna, és leírta az összeget.

- Liszt: egy dollár.
- Ez maradjék. Így is alig elég, pedig szinte csak rántáshoz

használom, merthogy vesszük a kenyeret, kalácsot meg ritkán sütök.
- Tej: egy dollár hetvenöt. Vegyük le hetvenöt centre!
- Szó se lehet róla! Hova gondol kend? Akkor hogy isznak te-

jet a gyerekek? Nekik az kell. Ők még fejlődésben vannak. Pláne a
Bözsike sínylené meg, most hogy már elválasztottam. Mink magá
ba nem isszuk, de a reggeli tejeskávéban, a tejbegrízben is az van,
meg aludttejet se lehet tej nélkül csinálni, amit kend is szeret.

- Akkor lemondunk az aludttejről.

- Nem lehet egészen. Túrót csak aludttejből lehet fonnyasz-
tani. Legyék egy dollár, no!

- Vaj: huszonöt cent. Legyék tizenöt cent!
- Eddig is csak a sütéshez használtam. Jó. Még ritkábban sü-

tök majd. Pedig a gyerekeknek az a mindenük, a kalács.
- Cukor: egy dollár kereken. Ha kevesebbszer süt, akkor cu

kor is kevesebb kell.
- Igen. De a tejeskávéba, a gyerekek tejbegrízébe csak kell.

Aztán befőzés is van. Meg a gyerekek zsíroskenyerére is azt
szoktunk szórni.

- Befőzés csak egyszer van egy esztendőben. A gyerekek
meg egyenek cukrozatlan zsíroskenyeret! Vagy egyáltalán ne
egyenek zsíroskenyeret, mert kell a zsír a főzéshez!

- Legyék huszonöt centvel kevesebb! - engedett Anna.
István bólintott, és folytatta:
- Tojás: egy dollár huszonöt. Legyék egy dollár! Ha úgy is

kevesebbet süt, akkor tojás is kevesebb kell. Mert tudom, hogya
sütéshez az kell, tojás, sok tojás.

Anna habozott:
- Meg a rántottához is. Azt is szokott kend kérni früstökre.

Mert kend is szereti ám a hasát.
- Ki nem szereti a hasát? - védekezett István.
- Én nem - mondta Anna.
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- Nem annyira. De kend meg édesszájú, aztán legszíveseb-
ben csak kalácsot enne.

- Kend se veti meg a túrós bélest.
- Nono.
Anna végül egy dollárt írt a tojás mellé.
- Kávé: ötven cent - olvasta tovább István. - Elég lesz

negyvenöt cent is.
- Negyvenöt? Csak öt centvel kevesebb! Mi az? Az nem spó

rolás. Az semmi. Legyék fele annyi, vagy hagyjuk el egészen!
Akkor nem kerül semmibe. Majd iszunk pótkávét. A reggeli te
jeskávét is abból csináljuk, mégis jó.

- A gyerekek végett.
- Mostantól majd evégett is - szögezte le Anna.
- Nem - mondta István. - Rendes kávé is kell.
- Ugyan minek? Nincs abban erő. Az csak csúnya fekete lé,

meg cukor is kell bele, mert anélkül keserű.

- Kell egy kis élvezet is.
- Otthon nem kellett? Hallaná csak apa, a kend apja!
- Otthon más volt. Otthon a színét se láttuk. De itt mindenki

issza, a szegény is, a gazdag is.
- Azért még nem kell nekünk is.
- Nem. De lehet.
- Minek? Hogy egészen rászokjunk, aztán otthon meg majd

hiányoljuk?
- Meg frissít is.
- Felfrissülünk mink anélkül is. Felfrissít minket a munka, a

dolog, aztán még pénzbe se kerül.
- De ez olyan kis tétel - makacskodott István.
- Sok kicsiből nagy lesz.
Anna gondolkodott egy kicsit, aztán mégis azt mondta:
- No, jó. Legyék meg a kend akaratja. Élvezkedjék tovább,

csak az én részemvel lesz kevesebb, mert én a magaméról le
mondok. Huszonöt cent - és annyit írt a papírra.

- Hopp, most látom csak, a krumplit meg átugrottam - je-
lentette be István.

- Tényleg, az még nem volt.
- Pedig itt van, a liszt meg a tej közt.
- No, akkor én is oda írom. Nálam ott még van annyi hely

- mondta Anna.
- Szóval, krumpli eddig: egy dollár ötven cent.
- Abból bajos lesz levenni - állapította meg Anna.
- Mért?
- Hát, azért, mert nagyon krumplisak vagyunk. Sok minden-

be is kell, jó pár étel meg csak abból készül. Aztán magában, hé
jában sütve is esszük.

- Majd kevesebb krumplilevest főz kend.

426



- Az nem sokat segít. Abba csak pár szem kell. A sulyka,
meg krumplibogácsa vesz fel sokat.

- Akkor azokat kevesebbszer csinálja.
- Nem. Azokat nagyon szeretik a gyerekek.
- Én is szeretem.
- No, látja. Inkább süssünk kevesebbszer héjában. Vagy le-

gyen ritkábban paprikáskrumpli. Még annyiból is jobb lesz,
hogy kevesebb kolbász fogy, mert abba az is kell.

- Azt ne. Az a kedvenc ételem. Inkább ne tegyék bele kol
bászt, jó lesz az szalonnabőrvel is. Vagy ezentúl csinálja keve
sebb krumpliból, jobb is, hogyha levesesebb.

Végül egy dollárban egyeztek meg.
- Hol a bab? - riadt fel Anna, miután leírta az összeget. 

Bab még nem is volt!
- A bab ezután jön - felelte István.
- Hogyhogy? A cukor meg a tojás után. Annak előbb a he-

lye. Az nem aprócikk, az alapanyag.
- Márpedig itt, a régi listán a kávé után van. Oda írtuk ta

valy. Így is jó.
- Nem. De maradjék ott, ha már egyszer ott van. De én itt

beszorítom a liszt meg a krumpli közé, ahova való. Van még
annyi hely.

- Ahogy gondolja kend. Mennyit vegyünk le belőle? Nálam
egy dollár van.

- Legalább huszonöt centet.
- Nem sok az? Magunké nincs, idén tavaszval elfagyott. Ak-

kor annyival valóságosan kevesebb babot eszünk. Pedig a bab
az főtáplálék. Ha bab van, minden van, azt tartja a közmondás.

- Hogy jön most ide a közmondás? Lehet kapni babot, nem
hiánycikk - nézett Anna értetlenül Istvánra.

- Csak úgy mondtam. Akkor írjék kend hetvenöt centet.
Majd hígabbra főzi a bablevest.

- Egy darabig, mert ha jövőre magunknak is terem, akkor
ugyanannyi babunk lesz, mintha egy dollárt adnánk ki rá, vagy
még több. Aztán akkor annyit teszek a bablevesbe, amennyi kell.
Még az is lehet, hogy törött babot is tudok majd csinálni megint,
amihez viszont sok bab kell, ezért már az idén se csináltam, pe
dig azt szeretjük.

- Fűszerek: fél dollár.
- Negyed is elég lesz - mondta Anna, és huszonöt centet írt.

- Piros paprikát nem kell venni, van saját törésűnk. Borsból meg
majorannából nem sok fogy, mert nem ölünk disznót.

- Gyümölcs: egy dollár.
- Azt is levegyük? - kérdezte Anna. - Az nagyon kell ám

agyerekeknek.
- Nyáron van ribizli, körte a kertben. Télen meg egyenek

hordós káposztát. Olyankor én mindig azt eszek.
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- Mert kend felnőtt, aztán szereti is.
- Jót tesz az egészségnek. Nekik se árt.
- Gyümölcs helyett? Mikor itt van narancs meg banán is?
- Ötven cent! - jelentette ki határozottan István.
Anna rosszallón nézett rá, de aztán csak annyit írt.
- Sör: fél dollár.
- A kend söre - állapította meg Anna.
- Az. Napi két pohár, ha nappalos vagyok. Egy a gyárban,

egy meg a Monokynál. El lehet hagyni az egyiket, de kisebb
pohárval nem lehet kérni, mert nincs kisebb.

- Elhagyná?
- A Monokynál, ha nagyon muszáj.
Anna gondolkodott:
- Ne, egyelőre ne. Kell az kendnek. a napi két pohár sör,

kend férfi. Bár jobb volna, ha a másodikat itthon inná meg. Ak
kor maradjon a fél dollár.

- Ötvenöt cent - helyesbítette István. Már több kell rá, mert
annak az árát is emelték közben.

- Akkor ötvenöt. Sör: ötvenöt - ismételte Anna, és írta.
- Egyéb: huszonöt cent - olvasta tovább István, és meg sem

várva, míg Anna leírja a tétel nevét, azt kérdezte:
- Mi az az egyéb?
- Hát, frissítő meg édesség agyerekeknek.
- Törölve. Ilyen haszontalanságokra nem költünk többet.

Igyanak vizet. Meg egyenek kalácsot, az is édes. Legfeljebb pat
togtatott kukoricát vehet az Imruska hébe-hóba a zsebpénzébő!'

de azt a pár centet meg nem írjuk, mert tavaly se írtuk.
- Rossz lesz nekik - próbálkozott ellenvetéssel Anna.
- Kibírják. Én is kibírtam. mikor gyerek voltam.
- Pláne, mikor látják a többi gyereknél.
- Fordítsák el a fejüket!
- A gyereknél az nem úgy van. Az még nem érti.
- Akkor is. Spórolunk vagy nem?
- De. De ennyire?
- Ennyire.
Anna megadta magát, és nem írt semmit.

- Most adja ide kend a papírját - mondta István, mert a lis
tán már nem szerepelt más. - Én már összeadom. csak kíván
csiságból, hiszen a másik lista még hátra van.

Fogta a ceruzáját, és körülményesen számolt. Mikor megvolt
a végösszeg, visszaadta Annának, hogy ellenőrizze. Egyezett.
Biztatóan alacsonyabb volt a réginél. de nem számszerűsítettéka
különbséget, hanem folytatták a másik listával.

Anna valamivel a végösszeg alatt húzott keresztben egy vo
nalat, és máris írta, amit István mondott:

- Lakbér: kilenc dollár.
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Sokallták ugyan, de minthogy ezen nem változtathattak. már
azzal is beérték volna, ha annyi maradna, mint amennyi most.

- Fűtés: két dollár harminchét cent.
- Csak? - kérdezte Anna. - Nem több?
- De. Nem elég? Ez az átlag. A fűtési szezonban több. Az is

itt van: három dollár hetvenöt cent havonta. A nyári hónapok
ban meg, amikor meg csak a főzéshez kell a tüzelő, egy dollár.
Ebből jött ki.

- Fűteni, főzni kell.
- Így van, de lehetne valamivel kevesebb tüzelővel is.
- Hogy?
- Úgy, hogy kiporciózzuk a napi adagot, aztán jobban figyel-

jük a tüzet, mint eddig.
- Mennyit lehetne így megspórolni?
- Mondjuk, húsz centet.
- Az a baj, hogy három helyen is fűtünk.

- Pedig az emeleten csak este gyújtunk be a kályhákba.
- Ott napközben nagyon kihidegszenek a falak, aztán annyi-

val többet kell tüzelnünk ám este.
- De csak nem fűthetünk ott is egész álló nap.
-Nem.
- Meg azt se tehetjük meg, hogy csak az egyik szobát fűtjük

az emeleten, aztán abban hálunk mindnyájan. El se férne egyben
négy ágy.

- Nem. Pedig a Bözsikéé kicsi.
-Az.
- No, akkor két dollár tizenhét centet írok - összegezte Anna.
- Világítás: egy dollár.
- Petróra lehet huszonöt centvel kevesebb is. Ha később

gyújtunk lámpát, meg elóbb elfújjuk.
- Csakis.
- Ülhetünk a sötétben is néha, mint apáék szokták otthon.
- De csak ha már lefektettük a gyerekeket, mert azok félné-

nek a sötétben.
- Az Imruska már nem.
- Ő már nem, de a Bözsike még igen, mert ő még kicsi.
- A tűz is világít, ha egy kicsit nyitva hagyjuk a kályhaajtót,
- Azt is lehet, de csak akkor, ha már leégett a rakat. Kűlőn-

ben bejön a széngáz.
- Igaz. Menjünk tovább.
- Ruházkodás: négy dollár - folytatta István. - Ebből az-

tán le lehet venni.
- Nem annyira, mint gondolja kend. Legfeljebb egy dollárt.

Nekünk jó a régi gönc is, meg ha a gyerekeké kilyukad vagy el
hasad, megfoltozom, de ha egyszer kinövik, akkor nagyobb kell,
azt már venni kell.

- Vegyen nekik használtat. Van itt ócskaruhás is.
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- Azt már nem. Azt nem engedem. Az én gyerekem ne
járjék más rongyában. Nem vagyunk mink cigányok. Kend se
venné fel, amit más levetett. Ki tudja mit csinált benne, mivel
kente össze. Vagy mi baja volt, milyen ragályos betegsége. Még
elkapnánk tőle.

- Pedig kimossák, aztán némelyik egész jól néz ki.
- Akkor se.
- Az újban is van olcsóbb.
- Van. De nem vehetjük a legolcsóbbat. Megszólnának érte.
- Azt nem is kell, csak jobban megnézni az árát. Meg a Bő-

zsike is felveheti, amit az Imruska kinő.

- Eredjék már! Hisz az lány, az Imruska meg fiú. A lánynak
másfajta ruha kell.

- De van ruha, amit lánygyerek is ugyanúgy hordhat.
- Van. Az olyat eddig is hordta. Inkább három dollár ötven

centet írok, aztán majd meglátjuk - mondta végül Anna.
- Egylet: huszonöt cent.
- Ezen nem változtathatunk.
- Csak ne emeljék.
- Nem szokták.
- Egyházi tagsági díj: egy dollár.
- Párbér - helyesbítette Anna.
- Nem, itt nem úgy hívják
- Nem bírom megszokni, így olyan hosszú a neve.
- Tehát dettó. Betegsegélyező: egy dollár.
- No, ezt biztos emelik majd. Tavaly is emelték.
- Mit lehet tenni? Nem léphetünk ki. Bármikor bajunk lehet.
- Szem a tyúknak: ötven cent. Ezt viszont vehetünk kevesebbért.
- De nem sokval. Így is jobbára konyhai hulladékon tartom

őket, krumplihéjon meg zöldségkaparékon. Nem is tojnak rende
sen. Több tojáshoz több szem kéne. Negyvenöt cent?

- Negyven.
- Nem. Negyvenöt.
- Na, ez volt az utolsó tétel. Nincs több - jelentette ki István.
- Ott nincs, de ide még írunk egyet - mondta Anna.
- Mit? - kérdezte az csodálkozva.
- Hát, az iskolát! Az Imruska jövőre iskolás lesz.
- Csak szeptembertől. Majd akkor írjuk hozzá, meg nem is

tudjuk még, mennyi.
Félretolta a papírt, és ismét kezébe vette a ceruzáját.
- Most megint adja ide kend a magáét, aztán számoljunk.
István megint számolt, hol magában motyogva, hol hangosan.

Az ideiglenes végösszeghez hozzáadta a további tételeket. Nem
volt annyi tétel, mint előbb, de tovább tartott, mert még lassab
ban, még aggályosabban csinálta, némelyikhez vissza-visszatér
ve, meg-megismételve a részműveleteket, mígnem a számoszlop
alatt megszületett az eredmény:
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Hús
Szalonna
Kenyér
Zsír
Liszt
Bab
Krumpli
Tej
Vaj
Cukor
Tojás
Kávé
Fűszerek

Gyümölcs
Sör

6
0.25
1.25
0.75
1
0.75
l
l
0.15
0.75
l
0.25
0.25
0.50
0.55

15.45

Lakbér
Fűtés

Világítás
Ruházkodás
Egylet
Egyházi tagsági díj
Betegsegélyező

Szem a tyúknak

9
2.17
0.75
3.50
0.25
l
l
0.45
33.57

Anna megint utánaszámolt. Ő még aggályosabban. Először nem
egyezett, de másodjára neki is ugyanaz a végösszeg jött ki.

István visszavette tőle a papírlapot:
- Most ezt kivonjuk az én fizetésemből, ami az adózás után

negyvenhét dollár egy hónapban - és már írta és számolta is:
47

- 33.57
13.43

- Marad tehát tizenhárom dollár negyvenhárom cent. Ezt most
megszorozzuk tizenkettővel:

13.43 x 12
26.86
161.16

- Az annyi, mint százhatvanegy dollár tizenhat cent. Ezek
szerint ennyit tudnánk félretenni egy esztendőben.

Megismételte az összeget:
- Százhatvanegy dollár tizenhat cent! Hűha! Az nem sok! Az

évi ezer korona sincs megint' Ahhoz, hogy évi ezer korona legyék,
legalább évi kétszázötven dollárt kéne félre tennünk. A jelenlegi ár
folyam mellett. Bár az is igaz, hogy ennyit nem is irányoztunk elő.
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Hát, össze kell húznunk magunkat - mondta bólogatva, és Anná
ra nézett.

- Mi lenne, ha én is munkát vállalnék jövőre, mikor az Im
ruska már iskolába jár? A Bözsikét meg kisdedóvóba adnánk 
vetette fel Anna.

- Nem. Szó se lehet róla - tiltakozott István. - Az én fele
ségem ne járjék el dolgozni! Van itthon dolog elég. Mi lenne ak
kor a családi életvel? Kend férjes asszony, meg itt van a két gye
rek is! Azonkívül a kisdedóvó nem ingyen van. Azért fizetni is
kell, az többletköltséget jelentene. Akkor már inkább tovább ma
radunk Amerikában.

SZEGEDI-SZABÓ BÉLA De kik ÓK.
Schaár Erzsébet szobraira

• •

De kik ó1c? Miféle rendet
Követ létük? Miféle igazságok csendjében
Fogantok? Tekintetük szétterül,

Miként a táj, s mi oda is belezuhanunk.
Szobrok ó1c, oly láthatatlanok, tengeri
Szél sejti csak titkos formájukat: simogatva

Hogy vissza-visszatér, dudorászó
Hangjára félőn húzódik félre az élő!

Képtelen várakozás ez? Egyszer tán

Mi is megérinthetjük testetlenségét,
Hogy azzá legyünk, mint a szerelmesek,
Végső perciinket beteljesiilve látni.

Mi léiűnkben oly zavaró: a Tér
Fölé hajolva újfent e régi bánatot
Hordozva fesziiliink a magas légben'
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