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FERENCZES ISTVÁN ISTENE

A szójátékot a lehetõ legkomolyabban kell venni: Ferenczes Istene
a ferencesek Istene. Ahogyan a csíksomlyói ferences barátok õrzik a
Babba Máriát és kegyhelyét, illetve ahogyan hívõ népükkel az õ
közbenjárását kérik Fiánál, Jézusnál, Ferenczes István is úgy õrzi
verseiben a Csíksomlyói Szûzanyát, a székelyek és a csángók Nagy-
asszonyát. Nem csak õrzi, hanem gyakran általa szólítja meg az Atyát,
teremti meg a maga Istenét (Ave mundi domina, Amor mystica, Himnusz
Márton Áron püspökhöz, Csíksomlyói Naphimnusz). Gyakorló katolikus
hívõként, költõként tudja: az anya szívén keresztül vezet az út a Fiúhoz,
az õ szeretetfilozófiájának, amor mysticájának1 az elsajátítására van
szüksége ahhoz, hogy kérése meghallgatásra találjon. Kérése márpedig
van. S mivel az kér, aki szükséget szenved, akinek fájdalma van, akinek
a helyzete kétségbeejtõ, a Ferenczes-vers lírai énje is ilyen szánalmas,
kiszolgáltatott helyzetben levõ ember, aki szorongattatásában máriás
lelkületû hittel fordul Istenéhez, akárcsak a Zsoltárok könyve könyörgé-
seinek a beszélõje.

Ha az Amor mystica kötetcím meg is idézi a nagy misztikus szenteket
(gondoljunk csak Avilai Nagy Szent Terézre, Sziénai Szent Katalinra)
vagy a magyar misztikus költõi életmûveket (például szûkebb pátriánk-
ból a Dsida Jenõét), valamint a Babits Mihály által fordított középkori
latin nyelvû himnuszokat tartalmazó Amor sanctus címû kötetet,
Ferenczes István istenképe egészen más. Nem az isteni világgal való
egyesülés vágya áll a középpontjában, versbeszédében nyoma sincs a
szenttel való titokzatos találkozást kísérõ extatikus állapotnak. A pro-
fán világ tárgyiasságait a láthatatlan, a szent szféra jeleiként felfogó
poétai-hívõ attitûd is hiányzik. Szóval nem az a problémátlan ember–is-
ten kapcsolat körvonalazódik, mint például – ha már imént õt
említettem – Dsida költészetében, amelyben akadálymentes az átjárás
evilág és túlvilág között.

Már csak azért sem lehet ez így, mert a csíkpálfalvi születésû költõ
poétikájában nem csak, elsõsorban nem az egyén lelki élete, hitvilága
és élethelyzete szólal meg. A Trianon után kisebbségi léthelyzetbe

1 Ferenczes István: Amor mystica. Csíkszereda, 2011, Pro-Print Könyvkiadó.



kényszerült erdélyi, székelyföldi magyarság sorsa a beszélõé is, aki
nem tud, nem akar elvonatkoztatni attól a társadalmi-politikai kontex-
tustól, azoktól a torzulásoktól, amelyeket a regáti adminisztárciónak
az erdélyire való rátelepedése eredményezett. Ha kénytelen is elviselni,
de nem akarja szó nélkül hagyni azt a megaláztatást, amit a hazának,
neki és övéinek okozott a történelmi jelentõségû tragikus békediktá-
tum, nem beszélve a kommunizmusról és az 1989-es mûforradalmat
követõ demokratikusnak csúfolt idõszakról. Ferenczes verseinek beszé-
lõje – és nem csak ennek a kötetnek a darabjaiban – hol a közösség
nevében, hol a közösségét az én személyes sorsaként artikulálva tesz
panaszt az Úrnak, beírva ezzel poétikáját a Bornemissza, Balassi,
Zrínyi, Batsányi, Petõfi, Arany, Ady, Tompa, Reményik életmûve által
alkotott klasszikus és a kortársak közül Kányádi Sándor, Nagy Gáspár,
Csoóri Sándor, Király László, Farkas Árpád által létrehozott politikai,
közösségi költészeti hagyományba. Teszi mindezt úgy – és ez a sajátos
ebben a lírai beszédmódban –, hogy a hazájáért aggódó versbeli költõ
(akinek tehát lelkiismeretbeli feladat népe sorsával foglalkozni) egyfelõl
a vallási költészet retorikáját képezõ zsoltárok és 16. századi jeremiá-
dok, másfelõl a közösségi gondok megszólaltatására alkalmas népköl-
tészet (népdalok és -balladák) hangszerelésében szólaljon meg.

A versek tanúsága szerint kétségbeejtõ mind az én, mind a székelység
és a csángóság helyzete, amennyiben mindig várni kell. Ferenczes
költeményeiben ugyanis mindig advent van („Jöjj, szegények királya,
/ Lelkemnek légy virága” – Advent a tengeren), akkor is, amikor
karácsonyról beszél. Jézus születése nem hoz megváltást, az öröm
lehetõségét a drámai történelem hiúsítja meg: „Dávájt köszöntek.
Sztálin orgonált. / Jászoltûz füstje vont fölém gloire-t. / Hamuba írták
széphistóriám.” (Karácsonyi félszonettek) A lírai én beszédének vertiká-
lis iránya, vagyis kizárólag az Úrhoz intézett fohásza jelzi: nincs kihez
szólni, nincs kinek panaszt tenni a földi tereken. Akárcsak a bibliai
zsoltárokban, az Úr az egyetlen menedék, egyedül tõle jöhetne a
segítség. Ezért egyszerre pesszimista és reményteljes ez a versvilág.
Ha nem is várhatja tõle, hogy közvetlenül belenyújon a történelem
menetébe, ha nem is várhat azonnali orvoslást népe helyzetére,
legalább hozzá szólva, a költõi szó erejével számba veheti a kulturális
veszteségeket, szembenézhet az identitásvesztés drámájával: „pernyé-
ben ázik az iniciálé / Margit-legendáknak hull a virága” (Erdélyi kódex).
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S noha van olyan, hogy ez az Úr antropomorffá válik a beszélõ
szólamában, mint a saját kétségbeesésének a lírai projekciója („Az
igazakat te meg nem tartod / Az kegyösöket nem oltalmazod” –
Addenda az LV. zsoltárhoz) vagy a teljes közösségi reményvesztettség,
a nemzetiség magára maradottságának érzelmi, történelmi mélypont-
ján ideiglenes hiányként tételezõdik („Az ajtón mázsás lakat, gályarab-
bilincs. / Tízen, kilencen, nyolcan sem vagyunk, / gyülekezet, szolga,
pap – senki sincs… / Legnagyobb hiányzó maga az Úr.”), mégis
csendjével együtt jelen van, kérdezhetõ, megszólítható: „Hát kit sze-
retsz itt, s kit büntetsz, Uram?” (Marosszentimrei templom 2002) Mi ez,
ha nem a feltétel nélküli hit kifejezõdése?

Mert ennyi maradt számára: a teljes egyéni és etnikai árvaságban a
hit erkölcse és a költõi szóba vetett hit. Így lesz Ferenczes Istvánnál
a vers imádság, vagy fordítva: az ima versként szólal meg, amelyben
az ember és az Úr alá-fölérendeltségi viszonya, az Istenhez közelebb
vivõ Szûz Mária vagy Márton Áron, a szentéletû székelyföldi püspök
iránti tisztelete megõrzi benne az alázatot, és ha beszédmódja dialógust
is kezdeményez a Balassi–Ady-féle, az Úrnak egyenlõ félként érvelõ
magatartás költõi hagyományával, nem jut el a feleselésig, a vádbeszé-
dig, a számonkérésig. A versbeli kétségbeesés és hit között vergõdõ
közösségi költõ tudja, belátja, hogy a szülõföld miatti aggodalmánál
hatalmasabb az Úr, hogy õ áll az egyes ember, népe, annak történelme
és jelene fölött: „Sorsunk mélyre hullatott, / hatalmas nagy Istenünk,
/ egyedül te tudhatod: / mi volt a célod velünk.” (Amor mystica)
Tragikus helyzetében megtartó erõ, megnyugvás (lehet) számára annak
a tudata, hogy – megfogadva a Bibliából vagy Babits Jónás könyvébõl
az Úrnak a prófétához szóló intelmét – költõként, értelmiségiként
elvégezte a feladatát, és az Úr az, aki a szándékát, a törekvését
beteljesít(het)i, hiszen õ az, aki az emberinél tágabb (isteni) perspek-
tívában oknak és okozatnak a tudója, mindeneknek az ismerõje. Van-e
elfogadhatóbb, etikusabb válasz az ember, a költõ részérõl, mint ezzel
a hittel teli, egyben rezignált ráhagyatkozással tudomásul venni a világ,
a történelem ekként való alakulását, az ember, a szülõföld változásának,
pusztulásának elfogadását és bízni az Úr irgalmában, akinél a Szûzanya
személyében szószólója is van? Aligha. Ezért száll így a fohász a kötet
utolsó versében, a Koszorúban: „Éltemhez méltón rendezd elestem. /
Mint porszemen tedd rajtam a törvényt.” (Borsodi L. László)
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„KÉZBEN A KÖNYV, A VERSEK HULLDOGÁLVA…”

Nyár vége van, kánikula, rettentõ hõség kint is, bent is. Legjobb a
diófa alatt ilyenkor, az udvaron, mondjuk reggel, délelõtt, estefelé; itt
azért kellemes hûvös van, még a szellõ is meglengeti idõnként a
leveleket, és ami a legfontosabb, a csend. Alig mozdul valami, egy-egy
kutyaugatás csak, és a mindössze két kocsiból álló „berecki gyors”
kattogó hangja messzirõl, ami bizonyos idõközönként a hegyek-dombok
alatt nagy félkörívben fel- vagy lezakatol a tikkatag Háromszéki-me-
dencében. Aztán a harang hangja hajnalban-reggel-délben-este, egy-egy
emberi szó, amint valaki a társával beszélgetve elmegy az erdõszélen,
a falu szélén, a kapu elõtt. Egy nagyobb szerkesztés-versválogatás után
jólesik csak úgy, kedvemre leülni verseskönyvek társaságába. Levenni
a polcról ezt is, azt is, tucatnyit-féltucatnyit ezekbõl a vékony köny-
vecskékbõl, beletenni a táskába, majd falun elõvenni, belelapozni,
olvasgatni, szinte hûsítõ olvasmányként lapozgatni a különbözõ verses-
könyveket. Elég sok elmaradásom van (magammal szemben) az utóbbi
idõben, fõleg a fiatalok és a még fiatalabbak könyveit illetõen.
Megvettem õket egy-két éve, és azóta várakoznak türelmesen. Vannak
köztük ismerõs szerzõk, folyóiratokból, lapokból ismerõsebb nevek,
vannak idõsebbek, már befutottak, pályájuk delelõjén levõk. Györe
Bori, Ferencz Mónika, Mohácsi Balázs, Deres Kornélia, Stermeczky
Zsolt Gábor, Nagy Márta Júlia, Pallag Zoltán, Fekete Richárd, õk
mindannyian pályájuk elején levõ alkotók, mindenik más-más hang,
más-más világ. Jász Attila, Babicky Tibor, Nemes Z. Márió, õk már
többkötetes, befutott szerzõk. Mindenik, vagy ha nem is mindenik, de
többen közülük megérdemelnének egy-egy külön olvasólámpát. Vannak
köztük konceptkötetek, és vannak nem azok, erõltetetten konceptek,
és jól mûködõen, nem izzadtságszagúan, nem mesterkélten azok. És
vannak csak egy-egy jó vagy jobb versre vagy csupán két-három jó, jobb
versre korlátozódó „könyvtárgyak”. De találok olyan kötetet is köztük,
ami még várhatott volna a megjelenéssel, még ráfért volna, jócskán
ráfért volna pár éves várakozás, érlelési-érlelõdési idõszak. Mindeneset-
re a legjobb verseket, a szerintem legjobbakat lefotózom a telefonom-
mal, hogy úton-útfélen bármikor újraolvashassam õket. Hála istennek,
elég sok ilyen van, a telefonban pedig ilyenformán összeáll belõlük egy
saját és sajátos versválogatás, magán költõi antológia a mai, kortárs

Olvasólámpa 175



költõk verseibõl. Kíváncsi vagyok a külön hangokra, a teremtett
világokra, hogy milyen friss vért hoznak, avagy hoznak-e, felmutatnak-e
valamilyen friss pozíciót, újabb, merészebb, váratlanabb tónust, beszéd-
módot, témát, hangfekvést. Néhol, különösen a kezdõk esetében,
felismerhetõ egy-egy erõsebb hatás, Parti Nagy, Oravecz, Kemény
István stb. De egyértelmûen látszik szinte mindenkinél az önálló
hangra, szuverén világra, a saját szájtartásra törekvés.

Nem tudom, hogy keveredett az említettek közé két régebbi darab,
de ha már itt vannak, el-, illetve újraolvasom õket is. Valadimír Holan
az egyik, a másik pedig Ana Blandiana. Ana Blandiana verseskönyve
1971-ben jelent meg, kis kecses könyv, mindössze ötven verssel, Hervay
Gizella fordításában. Holan kötete egy évvel késõbb jött ki Magyaror-
szágon, szintén egy kitûnõ költõnõ, Székely Magda fordításában. Az
egyik, az utóbbi úgyszólván könnyen adja magát, a másik, az elõbbi, a
Holan-kötet pedig nehezen, nehezebben.

A Blandiana-kötet egyik versére emlékszem, vagy harminc évvel
ezelõtt olvastam még, akkor nagyon megfogott, már a címe beszédes,
tkp. elmondja a vers lényegét: Öregen kellene születni… Akkor, az induló,
kezdõ költõnek ez igen nagy számnak tûnt, most viszont mintha kicsit
megkopott volna az üzenet. Idézetek még a kötetbõl: „semmit sem
tehetek az idõ ellen” (Alázat), „Milyen sok, milyen sok idõ / kell
Istennek, / hogy elismerje: / van Sátán.” (Hinta), „Sosem látott
nyájakról álmodom, / leereszkednek a hegyekrõl” (Nyájterelés), „Mind-
nyájan falusiak vagyunk, / ki úgy, hogy ott született, kinek a szülei
odavalók.” (Falu), „Úgy járok itt benn magamban, / mint egy idegen
városban, / ahol senkit sem ismerek.” (Utazás), „Ó, tenger, / testem
szülhet utódot, / lelkem sohasem.” (Préda) De nagyjából ennyi maradt,
ez az öreges vers abból a harminc év elõtti idõbõl. Az viszont, ami
egykor beleégett a retinámba, még ha nem is ugyanazzal az intenzi-
tással, de – úgy látszik – újra felidézõdött.

Vladimír Holan,2 akit valójában most fedezek fel, érdekes kihívás.
Nyugtalanító, foglalkoztató, megfejtésre áhítozó/várakozó költészet az
övé. Nem adja könnyen magát, kimondatlan titok lebeg a sorok, a
versszakok, a versek fölött. Mutatóba (és zárásként) egy vers a kötetbõl
(Feltámadás) a következõ olvasólámpáig: „Hogy evilági életünk után
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majd kürtök és trombiták / iszonyú harsogása ébreszt? / Uram, bocsáss
meg, én azzal vígasztalom magam, / hogy ha feltámadunk majd, mi,
halandók, / csak egy kakas kukorékol fel halottainkból. // Még
fekszünk egy pillanatig, / aztán elõször / a mama kel fel. Hallani / a
motozást, ahogy tüzet rak, / odateszi a vizet melegedni, / s az
almáriumból elõveszi a kávédarálót, // újra otthon leszünk. (Fekete
Vince)

HORVÁTH JÁNOS CSOKONAIJÁNAK ÜRÜGYÉN

Olvasgat az ember, semmi különösebb célja nincs az olvasással,
egyszerûen csak olvas, mondjuk Tolnai Ottó Nem könnyû címû kötetét
(Budapest, 2017, Jelenkor); az Édesanyjának földig érõ haja volt címû
versen (218–222.) napokig tûnõdik, aztán szép lassan elérkezik a 350.
oldalig, ahol a Gyerzsavin címû Tolnai-versben a következõket olvassa:
„Nabokov felhívja wilson figyelmét / hodaszevics / párizsban megjelent
gyönyörû / gyerzsavin-könyvére / gyorsan írok szõke katinak /
meséljen nekem hodaszevics / gyönyörû gyerzsavin-könyvérõl / mert
mindig is ilyen monográfiát szerettem volna / sinkó csokonaija tán
egy ilyen monográfia”…

Meglátogatja tehát az ember a könyvtárat, elolvasandó Sinkó Ervin
Csokonai életmûve címû könyvét (Novi Sad, 1965, Forum Könyvkiadó),
kíváncsi ugyanis, hogy ugyanbiza miért tetszhetett annyira ez a könyv
Tolnai Ottónak. Lapozgatja Sinkó könyvét, aztán az 51. oldalon,
lábjegyzetben, a következõket olvassa: „Tudomásom szerint mindmáig
senki se foglalta össze és ábrázolta olyan meggyõzõen és még csak
hozzáfogható esztétikai és történelmi érzékkel sem Csokonai életmû-
vét, mint Horváth János (Csokonai. Csokonai költõi-barátai. Földi és
Fazekas. Budapest, 1936, Kókai Lajos kiadása)”.3

Hazamegy az ember, leveszi a polcról Horváth János Irodalomtörté-
neti munkáinak II. kötetét (Budapest, 2006, Osiris Kiadó), elégedetten
állapítja meg, hogy a Sinkó által említett kötet az Osiris-féle kiadásban
csak 61 oldal, lerakja a könyvet a „restanciák” tetejére, majd fölvona-
tozik Csíkszentdomokosról Pestre, ahol elintézve ügyes-bajos dolgait,
találkát beszél meg a Szépmûvészeti Múzeum kommunikációs vezetõ-
jével, Lévay Zoltánnal, illetve Szörényi László irodalomtörténésszel a
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Király utcai Legenda sörözõbe (ahol a tavalyi Sziveri-díjas költõ, k.
kabai lóránt a csapos – igaz, ez csak akkor, ott a helyszínen derül ki).
Szó szót követ, Lévay és Szörényi hosszan diskurálnak Olaszországról,
illetve Szörényi kedvenc festõjérõl, Lorenzo Lottóról, alaposan kiele-
mezve a reneszánsz festõ Angyali üdvözlet címû, meglehetõsen „vicces”
festményét; aztán – egyáltalán nem véletlenül – szóba kerül Arany
János is, Arany János kapcsán meg elhangzik a következõ Szörényi-
félmondat: „Minden idõk legnagyobb magyar irodalomtörténésze,
Horváth János…” És itt már nem nagyon tudok figyelni, mert ha éppen
egy irodalomtörténész és éppen Szörényi László fogalmaz így egy
másik irodalomtörténészrõl, akkor érdemes ezt a félmondatot egy
életre megjegyezni és elolvasni végre Horváth János Csokonai-kötetét.
Ha már amúgy is ott van a restanciák között, s ha már amúgy is éppen
Csokonaitól (A lélek halhatatlansága címû poémából) „választottam ki”
(egyelõre magánhasználatra) a magyar irodalom legszebb négy sorát:

„Csillagok közt hordnak aetheri szárnyaim,
De a sír partjára húznak ón-lábaim;
Az ég s a föld között függök utoljára
Én, angyal meg állat, vagy csak por meg pára”

Nos, hazaérkezve Csíkszentdomokosra természetesen Horváth János
Csokonaija az elsõ kötelezõ penzum – bár tényleg jobban szeretek „csak
úgy”, összevissza olvasgatni. Most meg ceruzával és piros golyóstollal
a kezemben… mintha arra készülnék, hogy – alkalomadtán – írni is
fogok minden idõk legnagyobb magyar irodalomtörténészének „klasszi-
kus” Csokonai-kismonográfiájáról. Hát… nem fogok. Választhatnám a
könnyebb utat is, mondván, hogy teljesen egyetértek Sinkó Ervinnel,
aki szerint „mindmáig senki se foglalta össze és ábrázolta olyan
meggyõzõen (…) Csokonai életmûvét…” stb. (lásd fent) – bár elég furcsa
lenne tõlem egy ilyen kategorikus kijelentés, azon egyszerû okból
kifolyólag, hogy alig ismerem a Csokonai-szakirodalmat. Hogy mást ne
mondjak, még mindig nem olvastam el Vargha Balázs Csokonai Vitéz
Mihály címû kötetét, pedig évek óta ott van a polcomon. Igen, arról a
Vargha Balázsról van szó, akinek szintén klasszikussá lett két félmon-
datát („Ez is tanít? Az istenit!”) úton-útfélen idézgetik. Aki ilyen
gyönyörû bon mot-t „talál”, az bizonyára Csokonairól is érdekesen tud
írni! Én meg csak olvasgatok összevissza, ahelyett, hogy tanulnék…
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Szóval… ahogy elnézem, „elcsokonaizgatok” én még egy darabig!
Vargha Balázs társaságában például… vagy újra- és újraolvasva A lélek
halhatatlanságát. (Lövétei Lázár László)

AMIKOR KIVÉREZNEK A LÁTOMÁSOK

Ahogy jól elrejteni egy könyvet leginkább más könyvek közé lehet,
úgy van egy történettel is: beágyazva részletekben egy másik történet-
be, úgy álcázható, hogy idõnként szúrja ki az olvasó szemét, mégis
nehezen vegye észre, ha észreveszi. Játéknak is felfogható, csak
elõfordul, hogy tragikus és személyes dolgokról (is) szól a történet,
akkor mégsem annyira (csak) játék. Egy vérbeli írónak muszáj valahogy
elmondania az életébõl azt is, ami esetleg nem tartozik a nyilvánosság-
ra, hát cselez egy kicsit, azért vérbeli író. Az olvasó meg töprenghet,
hogy a megírtak mögött mi és mennyi a valóság, mi és mennyi a
fantázia – õ meg azért olvasó.

Bogdán László A démon Berlinben4 címû könyve egy szomorúan
végzõdõ elbeszélõ költemény. Nemcsak a cím utal Lermontov A démon
címû költeményére, hanem Bogdán fõhõsének magány- és elveszettség-
érzése is fõ motívum a lermontovi költészetben. De persze szó sincs
epigonizmusról. A címválasztás inkább egyfajta odakacsintás a síron
túli nagy orosz elõdnek: tudva vagyon, hogy te írtál már ilyen témáról,
de az a helyzet, nemigen van már új a nap alatt.

A történetben szerepelnek börtönévek, Stasi-ügynöknek való beszer-
vezés, pornográfia, apagyilkosság és maffia-leszámolás, nagy szerelem
és rablógyilkosság, tragikus végkifejlet. Filléres füzetekben, ponyvára
kirakva szokták árulni régen az ilyen témájú történeteket. De A démon
Berlinben csak látszólag versbe szedett ponyvaregény. Bogdán László
amikor költészetté lényegíti át a Németországba távozott, erdélyi szárma-
zású, „mélabús, AIDS-es magyar vándor” meg Rolf erdész és a lánya,
Tamara történetét, valami olyan többletet is hozzáad, amitõl a sztori jóval
több lesz önmagánál, kelet-európai sorstragédiák szuggesztív megjelení-
tésévé válik. A történet kapcsán meg lehetett fogalmazni olyan fájó
dolgokat, amelyeket külön mondva el, az olvasó talán nem értene igazán.

Önmagában egy történet az csak egy történet. Ha a Rómeó és Júlia
cselekményét négy-öt rövid mondatban kellene elmesélni, holmi elcsé-
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pelt melodrámának vélné a hallgató. Mit s hogyan ad az író a
történethez – attól jön létre a csoda, válik emlékezetessé a mû.

Az emlékezetes mû egyik ismérve lehet az is, hogy vannak benne jó
mondatok, idézhetõ sorok. Bogdánnak ebben az elbeszélõ költeményé-
ben jó néhány ilyen található. Néha az volt az érzésem, ezeken van a
hangsúly, mintha a történet csak azért íródott volna, hogy a szerzõ
által fontosnak tartott verssorok háttereként szolgáljon. Befejezésül
idemásolok néhányat, nyilván, szubjektív szelektálás eredménye, má-
sok találhatnak más sorokat érdemesebbnek a könyvbõl:

„Eltûnt az ifjúság, / Mikor még hetyke, víg próféta, / Bevallottan is
bujdosó, / Kocsmaasztalnál agitált, ágált / Eszmék, álmok után
mászkált, / Tudta, mi a rossz s mi a jó! / Körötte társai kerengtek:
»Felépül-e az új világ? / És ölthetnek-e emberarcot / (…) A sokat próbált
ideák?«”; „Õsz van, Elhúztak már a darvak, / Fecskék, nõi telefonszá-
mok. / Utánuk Poe hollója károg. / Ámor, hatalmas a hatalmad.”;
„Érted? Nem érted? Ez az élet! / Ha már megérted, el nem éred! /
Igazolódik minden tétel, / Amit látsz: pornófilmfelvétel.”; „Innék, ha
nem kellene írnom. / Elhülyült, vándor, a világ!”; „A múltunk / utánunk
nyúl. Gödörbe hullunk. / Mi egyszer megvolt, nem vesz el, / Undorít
förtelmeivel!” (Molnár Vilmos)

(akril, vászon, 60 x 80 cm)
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