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Csitítás
órákig néztem létezésem napfoltkitöréseit
csöndem megsokszorozása után
hangos dübörgéssé erősödött
az egyszerre lépő hangok csizmakopogása
ijedten kapták fel fejüket álmaim
semmi drágáim semmi
csak a béke szokásos
éles harci gyakorlata

Kifelejtettem jelenemből
emlékeim rosszul feltett kérdéseit
válasz nélkül hagyta a múlt
hiába kötöttem görcsöt álmaimra
kifelejtettem jelenemből
a tavasz menyasszonyruhás fáit

Van valami kellemetlenül gépies
szófogadó igazságaimért mondd
adsz-e köztulajdonba került álmokat
elhiszed-e a perceknek
az öröklét tartást ad a valónak
van valami kellemetlenül gépies
az érkező és lelépő évszakokban

Átírtam verssé
átírtam verssé
a mérnöki pontossággal megszerkesztett homályt
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Oly dolgok történtek velem
úttalan utakon jött a nyár magától
alig látni az eget a fáktól
föld-felszínnel takaródzó férgek
testemhez kötözött életet élek
torzzá pofozom az ósdin-szabályost
szuroksötétben fény-temetőket látok
rétegesre hajtogatott évszakok
engedélyem van rá hazudhatok
a vége nincs csak mértékkel jó
az álmok selejtesre sikeredett való
ha nem itt akkor majd máshol
csönd-templomban igazi harang szól
a pillanatok az öröklét magánszáma
előre-mozgását kitérőkkel variálja
oly dolgok történtek velem
mit feljegyzett magának a történelem

Születésem, 1939 után még sokáig nem, vagy alig vettem tudomást életemről.
A tudathasadás irányába érzékeim tették meg az első lépéseket. Mindennap
találkoztam a csönddel. A legjobb helyről nézhettem végig a felhők díszes fel-
vonulását.

Első transzcendentális élményem a hajnalok gyors, váratlan fényzsilip-
megnyitása volt.

Szerettem a gyermekkor kapós és divatos színeit, illatait. Szándékaim elle-
nére keveset bíztam az öröklétre. A kamaszkorban elolvasott könyvek korri-
gálták tapasztalataim durva helyesírási hibáit. Vállaltam a mívesség többlet-
költségeit. Minél inkább eltértem a megszokottól, annál inkább hasonlítani
kezdtem önmagámra, — különösen rajzolás vagy versírás közben.

A valóság tetten érései nyomán visszatért alkotókedvem. Őszinteségemben
teret kapott a lényeg. Miértjeim támpillérei az itt- és mosttal határos bizo-
nyosságok.

Képeim és verseim közé — ha a véletlenek jóvoltából egyenlőségi jel kerül
— teljesül leendő kívánságaim egyike.

Számomra a művészet egy barátságtalanul sötét alagút fölsejlő vége, köte-
lező továbblépéssel.

Háromszögalakú életem csúcsai: Hódmezővásárhely (gyermekkor), Szeged
(tanulóévek), Kisújszállás (tanárkodás, családalapítás).
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