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Mióta emlékezni tudok, rajzoltam, ha volt festékem, festettem. Olyan
környezetben éltem, ahol nemcsak az volt elképzelhetetlen őrültség, hogy egy
lányból festő legyen, hanem -nevetséges luxusnak számított egy doboz vízfes
ték, de még egy fölösleges ceruza vagy vázlatfüzet is. Ezért első műveím

vasalószénnel készültek az istálló fehér falára, és a szomszéd fűszeres rend
szeres cukoradót fizetett azért, hogy ne rajzoljam le, ugyancsak vasalószén
nel, de a tulajdon üzlete ajtajára. Később rájőttem, hogy a lehulló vastag
vakolatdarabok bicskával faraghatók, s egy ideig lapos reliefeket faragtam. saj
nos nem voltak tartósak. Tizennyolc éves koromig - míg a gimnáziumot el
nem végeztem - képet, reprodukciót alig láttam, de annál több eget, füvet,
pusztát, állatot. Azt a néhány rossz képet vagy Benczur, Szinnyei olajnye
matot, ami elém került, jóformán észre sem vettem. A görög-római művészet

iskolakönyvben látható reprodukciói sem igen tetszettek" két iskolai fali
képet szerettem és bámultam, Hegeso síremléket és a furulyás lányt.

Anna nővérem - aki Bécsben végezte az egyetemet, mialatt én iskolába
jártam Félegyházán. és az egyetlen volt, aki soha nem kételkedett abban,
hogy festő lesz belőlem, s egész életemben minden lehetséges módon bizta
tott és segített - igyekezett nekem képeslapokat küldeni, ha már művészeti

könyveket nem küldhetett. így láttam először - fekete-fehér reprodukció
ban Matisse A tánc című képét s színesben Chagalltól a Vitebszk felettet.
Nem győztern bámulni Matisse mozgásábrázolását és Chagallnak még a leve
lezőlapon is csodálatos színeit,

Tizenhat éves koromban jutottam egy doboz "Stabilo" színes ceruzához,
s tüstént nekifogtam fejeket festeni. Ceruzával rajzoltam figurákat - kicsi
ben, arcok nélkül, s élveztem, hogy arc nélkül is mindenki ráismer a mo
dellre, a mozgásáról, a fejtartásáról. A gimnáziumban minden lehető díjat
megnyertem rajzból, s Bíró Béla, a rajztanárom, külön is foglalkozott velem,
mindig elvitt magával, ha tájképet festett.

1931 júniusában - érettségi utáni napon - felvételíztern az Iparművé

szeti Főiskolán. Itt ismerkedtem meg először festőkkel és grafikusokkal. De
csak egy évig bírtam ott maradni, nem tudtam elviselni Helbingnek, a gra
fikai tanszék vezetőjének, konzervatív "satírozó" módszerét. Az egy évet is
azért bírtam ki, mert Haranghy tanár úr soron kívül felvett állatrajzra, Mu
hits tanár úr pedig akvarellre. Otthagytam az Iparművészeti Főiskolát, a
nyarat Szőnyi István magániskolájában dolgoztam át, aki ingyen tanított en
gem és néhány más szegény növendéket.

1932 őszéri felvettek a Képzőművészeti Főiskola festőszakára Vaszary
Jánoshoz. Vaszaryt azonban rövidesen kidobták a főiskoláról, az osztálya t~l

jes szabadságot élvezett, senki sem korrigált, csak néha-néha a tanársegéd,
az osztály legöregebb növendéke, Tóth Menyhért, aki feketével festett fekete
papírra. Akkor nekem ő volt "a" kész, jó festő, ma is szeretem, amikor fe
hérrel fest fehér alapra. Sajnos a második félévben kizártak a főiskoláról,

politikai okokból - állami és társadalmi rend erőszakos felforgatására irá
nyuló törekvés miatt. Ebben az időben kerültem kapcsolatba a "baloldali"
festőkkel - gyakorlatilag minden barátom az volt. Az ekkor készült raj
zaim - mert egy olaj készlet még mindig elérhetetlen ábránd volt - főleg

embert és mozgást ábrázolnak, meglehetősen proletkultos hangon. 1934-ben
beléptünk az akkor alakuló Szocialista Képzőművészek Csoportjába, amely
nek az első kiállításain már szerepeltem - a politikai munkájában azonban,
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az ún. "fekete"-ségem (lebukások utáni rendőri felügyelet) miatt csak később

vettem részt. Közben dobozgyárban dolgoztam, kirakati cédulakat írtam és
éjjel divatrajzokat másoltam.

1937-ben férjhez mentem Seiden Gusztáv textilnagykereskedőhöz.Hirte
len lett műtermem, ennivalóm, ruhám, és annyi festékem, amennyit akartam.
És kimentem festeni Szentendrére egész nyárra. Ott dolgozott Bálint Endre is,
akit még a Főiskoláról ismertem, Vajdáék, Szín Györgyék, Fehér Józsefék.
Egy pillanat alatt szorosan összeállt a "fiatalok" társasága. A művésztelep

körül is élénk élet volt, Czóbel, Modok Mária, Kmettyék, Barcsay - de eze
ket csak messziről tiszteltük -, nekünk a harmincöt éves Barcsay és az öt
venéves Czóbel egyformán öreg volt, a lábunkat se tehettük be a "Telep"-re.
Vajda akkor rajzolta a szentendrei házakat, vékony, kemény ceruzával, va
lamennyien nagyra tartottuk Vajdát, de ebben az időben még festőileg in
kább Barcsay és Czóbel hatott ránk.

1938-ban szerepeltem először a Szinnyei Fiatalok kiállításán öt képpel,
1939-ben már nyolc képpel ugyanott, közülük az "Alvó kofák" tulajdon
képpen a "Kofahajó" fekete-fehérben. Közben Vajdáékkal és Bálint Endré
vel egyre erősödött a szellemi egységünk és baráti kapcsolatunk, Korniss is
megjött Szentendrére, aki feleségül vette Anna nővéremet - az ő nagy szín
kultúrája és Vajda végtelenűl tiszta, kemény világa jó vezetőm volt, bár a
hatásukat csak később tudtam felfogni.

1939-ben elváltam a férj emtől, aki műértőnek tartotta ugyan magát, de
Vajda művészetét akkor nem volt képes megérteni, azt pedig, hogya fele
sége fest - más szempontból ugyan -, de éppen olyan elképesztő őrültség

nek tartotta, mínt gyerekkori környezetem. Jelenleg Londonban képke
reskedő.

Ahogy a politikai láthatár sötétedett, úgy erősödött a Szocialista Kép
zőművészek Csoportja. A festők nagyjából Fekete Béla körül csoportosultak.
s Bán Bélát igen jó festőnek tartották, de Sugár Andor, Snitzler, Juhász,
Háy, Nolipa voltak a hangadók. Egyszerre csak benne voltam, mint "régi"
kommunísta, fülig én is.

A Szocialista Képzőművészek Csoportja pontosan tudta. hogy mit akar
Én nem tudtam, hogy mit akarok. Ezért jelentett nekem a csoport forduló
pontot, mert rákényszerített arra, hogy valahogy rendezzem és a helyére te
gyem magamban mindazt, amit egyszerre habzsoltam fel az utolsó nyolc év
alatt, míg pótolni igyekeztem, amit tizennyolc éves koromig nem láthat
tam. A múzeumokat és könyvtárak művészeti könyveit. A Szépművészeti

kis Gauguinjét. És ott volt Piombo, Greco, Bruegel és a régi olaszok arany
háttere. De ezek nem magyarok, én pedig magyar festő akarok lenni. Meg
kell tanulni a technikájukat, csak a techníkájukat, mert én mást akarok fes
teni. Azután megláttam Ferenczy "Három lovas"-át és Egry tág egét, amilyen
az Alföldön is van! És Derkovits. Hogy lehet a nyomorból, az újságpapír
ban levő kenyérből, de a. hidegből és a vonatból is ezüst-rózsaszín ragyo
gást kiszedni. De nekem mégis Ferenczy volt a legnagyobb. A zöldek, a ho
mály, ami átszellemíti a három lovat, ez a festészet, ez az a magyarázha
tatlan, amit a gyér alföldi akácerdőben is láttam és a pusztán, ahol "nem
volt semmi", de a táj lélegzetét éreztem mindig és azt, hogy ttt, a síkon, mi
lyen jelentős egyéniséggé válik egy-egy fa vagy bokor, de még a rövid
sztyeppeí fűből kiemelkedő lósóska, gyopár vagy kóró is. És a kukoricás sűrű

erdője, az éles levelek mozgása, az ősszel élőlénnyé változó, kiszáradt, me
nekülő csontváza a kukoricának. Koszta? Súlyos volt, nehéz, fájdalmas, de én
valahogy mégsem tudtam vele akkor mit kezdeni.

1937-ben Olaszországban és Párizsban voltam a férjemmel. Megdöbbentem.
mert nekem a Mona Lisa nem tetszett. Az impresszionistáktól el voltam ragad-
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tatva. Itt megint megtaláltam azt, ami nekem a világ, a természet leglényegél
jelentette - és mikor Van Goghot is megláttam, azt gondoltam: hát ez. Ű
megcsinálta.

Olaszországban láttam az akkor még sokkal jobb állapotban lévő Giotto
freskókat, de Leonardo megint csalódást okozott az Utolsó vacsorával. Sokáig
gyötrődtem, hogy lehet-e festő az, akinek a Mona Lisa és az Utolsó vacsora
nem tetszik, s mindezt odaadná egy négyzetméter Giottóért, de még Giotto
egyetlen fájáért is, ami ott rezgett egy fehér dombja tetején.

S utána itthon Vajda és Korniss - számomra mindkettő felnőtt "mes
ter", akik népi-primitív motívumokat gyűjtöttek és használtak fel.

:F:s most a Szocialista Képzőművészek Csoportja, ami két részre oszlott.
Az egyik, Nolipával az élen, szabályos proletkultot csinált, a másik, Fekete
Béla körül, konstruktivista-szürrealista.expresszionista törekvéseket, azzal a
jelszóval, hogy ez nem kell a hivatalos művészetnek, mi vagyunk ahaladók,
a világ kovásza, amit mí csinálunk, ez a jó, a téma persze lehetőleg itt is
munkástéma,

Közéjük tartozom, mert szeelalista vagyok, de engem a természet vonz
a legjobban - hogy fér ez bele? Kiderült, hogy belefér. A fáradt paraszt
asszonyok, a terhes nők, a tarkakockás dunyhába kötött parasztgyerekek egy
ideig nagyon érdekeltek. "Áttételekkel kell dolgozni", mondta Vajda, akif
nagyon szeréttem és lehetőleg minden - egyébként nagyon kevés - szavát
megjegyeztem. Áttételekkel, persze, csak énbennem megfordultak a hason
latok. A rakott almafa juttatta eszembe a terhes asszonyt s nem fordítva, a
lecsüngő száraz ágak jelentették az összeboruló, éjszakai hajón alvó kofákat.
Aztán egyre inkább a fákat festettem, ezeken keresztül a pusztulást, görcsöt,
fájdalmat, megkötöttséget, ami szorongatott, a dombok lendületét akartam,
és ha már konstruktivizmust, hát a táj tektonikáját.

Itt, a Csoportban történt velem először az, ami végigkísért a pályámon.
Tartozom valahová, de hiába csinálom azt, amit a többiek, valahogy más
lesz belőle és ez megzavarja az ősszetartozásunkat. A Csoporton belül zajlot
tak az ellentétek, de mivel kétségtelenül szocialista voltam (illegális mozgal
mi munkát végeztem, időnként le is buktam), megpróbáltak jóakaratúan va
lahogy rendszerbe rakni, Nagyfalusi, a Csoport egyik ideológusa azt mondta1,
hogy "szocialista bensőség" van a képeimben. Három nagy kiállítása volt a
Csoportnak, természetesen mindegyiken részt vettern (Magdolna utca, Ma
gántisztviselők, Szabadság és a Nép). Tanítottam is - alakrajzet. 1940-41
42-ben a Csoport illegális rajziskolájában. 1941-ben állítottam ki először a
Kut-ban s 1943-ban az Új művészet című kiállításon a Tamás Galériában.

A nyarat mindig Szentendrén töltöttem. A Haluskai tanya három szobá
jában, verendáján, de még az üres kecskeólakban és gyümölcsszárító tetők

alatt is, együtt laktunk valamennyien. 1941 nyarán Vajdáék, Cserepes, Bán
Béláék, Berdáék, Bálint, Törzs :F:va, Krikovszky Gizi. Juhász Pál és én lak
tunk odafent, Kornissék és Fekete Béláék lent a városban, Mándy Stefka nagV

kosarakban lopta fel nekünk, ami csak termett a kertjükben. A tanya domb
tetején volt, .festettem az összefutó dombokat. Szeritendre környékét, táját.
Előbb a táj mozzását, szerkezetét - csontvázát- kezdtem megtanulní, de
közben el-elbabráltam a részletekkel is.

Egyre jobban sötétedett a láthatár, a háború elért hozzánk, a fiúk kato
nák vagy munkaszolgálatosak voltak, de aki éppen itthon volt, rohant ki
Szentendrére, festeni.

Az 1942-es Szabadság és Nép kiállításának óriási közönsége és sikere volt
- egy nap alatt bezárta a rendőrség. Az én Kofaha.1óm miatt még az or
szágházban is interpelláltak, s az egész mocskos hangú sajtótámadás gyakor
latilag megszüntette a Csoportot. Vajda meghalt, az ún. modernek Barta :Eva
és Fekete Béla kerámiaműhelyében találtak gyülekezőhelyet és pénzkereseti
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lehetőséget. 42-43-ban tudtam a legkevesebbet festeni - a többiek is így
voltak. Ami kevés képem ebből az időből megmaradt, az kapkodás, a Bán
Béla hatása alatti német expresszionizmus, vagy grafikai dühkitörés a há
ború ellen, kivéve egy négyhetes idillt Erdélyben.

Odafent a Magurán festettem a parasztokat és nem kapott el Nagybánya
szelleme. Ha tovább maradhatok ott, talán megtalálok valamit az emberből:

így csak a bivalyok maradtak, a sötétség, szorongás, kiszolgáltatottság és'
Erdély tüzes cinóbere és chromoxidzöldje néhány képemen - amiket később,

mialatt én elmenekültem, aházmesterünk fürdőszobaszőnyegnek használt és
tönkretette.

1944 tavaszán bejöttek a németek, s én egy doboz szénnel és pasztellel
felszerelve íllegalításba mentem Bajotra. Háziasszonyom, tehát az életmen
tőm, ugyanaz a Hergét Józsefné nevű parasztasszony volt - Boris néni -,
aki évekig a szentendrei Haluskai tanyát bérelte, s aki utolsó négyzetméteréig
a "modern művészetnek" adta ki a lakását fillérekért, tisztán műpártolásból.

O "hívott meg" magához, pedig pontosan tudta, hogy mit jelent egész csa
ládja számára, ha engem, akit mindenen felül még rádión is köröztek, mint
nyilvántartott kommunístát, magánál tart.

Bajót öt kilométernyire van Nyergesújfalutól. Kernstok vidéke. Egy
.,gazdasági évet" töltöttem ott, kora tavasztól késő őszig, és festettern, raj
zoltam az ottani parasztokat, a krumpliültetéstől kezdve a fahordásig. Egy
szerre világosan tudtam, hogy itt az .embereket kell festeni. Nemcsak a szép
népviseletük, de az egyéniségük is vonzott. legszívesebben minden nőt és fér
fit lerajzoltam volna, de minden dombhajlatot is. Negyven-ötven rajzom és
nyolc-tíz képem van Bajótról. Két párhuzamos erő dolgozott bennem, egyik
az embereket figyelte, a másik a tájból, gyökerekből, állatokból és szép, meg
őrzött népi eszközökből állított össze montázsszerűen képeket.

Itt kezdődött egy új korszakom, mert itt komponáltam össze a csak szá
momra logikusan összeillő, precízen megrajzolt formai elemeket.

1945-ben ezekkel a rajzokkal mutatott be Martyn Ferenc Gegesi Kiss
Pálnak, aki műbarát, műgyűjtő s az Európai Iskola egyik alapítója lett. 1945
tavaszán a Városház utca 14-ben rendezett kiállításon részt vett minden mű

vész, aki haladónak tudta magát, Martyntól kezdve a legifjabb generációíg,
és talán jelképesnek tekinthető, hogy műteremkiállítása óta először szerepelt
Vajda is a képeível. Kezdett összeállni az Európai Iskola. Nekem itt, az Euró
pai Iskolában volt az első önálló kiállításom 1946 augusztusában, de részt
vettem az Iskola minden csoportkiá1lftásán. utoljára a Lenin teret és a József
teret összekötő kis köz, már nem emlékszem, milyen nevű galériájában, két
nagyobb képpel, ezeket ma is a legjobb munkáim közé sorolom.

Az Európai Iskola, élén Gegesi Kiss Pál, Mezei Árpád és Pán Imre, az
európai áramlatokat közvetítette hozzánk, először a hosszú elszigeteltség után.
A legjobb értelemben és a legjobb szándékkal át akarták venni mindazt, ami
szabadon fejlődött nyugaton, elsősorban Franciaországban. A főistenség Bre
ton és Lautréamont volt, a francia szürrealisták, Tanguy. Dali, Max Ernst,
Klee.

A szorosan vett Szocialista Képzőművészek Csoportiából egyedül én vol
tam az Európai Iskolában, később Fekete Béla is csatlakozott. ~s furcsa mó
don, itt is, akárcsak a Szocialista Képzőművészek Csoportjában, egy kissé kí-
vülállónak éreztem magam. .

Az Európai Iskolában az igazi hangadók az ún. teoretikusok voltak. Nem
mintha bármi kifogásom lett volna általában a teoretikusok ellen. Kállai Er
nőnek, aki lazán odatartozva, fel-feltűnt és óriási tekintélvnek örvendett az
Európai Iskolában, mínden szava komoly. lényegbevágó és tárgvszerű volt,
világosan érződött rajta, hogy Kállait a festészet érdekli elsősorban és nem
önmaga. Gyakorlati tanácsokat tudott adni, átfogóan beszélt a festészetről.

nem kötődött egyetlen irányhoz sem. s ő volt az egyedüli, aki már 1938-ba.n
is mert és tudott Vajdáról írni.
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De az Európai Iskola teoretikusainak az előadásait, amik a tudatalatti,
az álom és ébrenlét összefüggéséről vagy a rejtett szexuálitás képi megnyil
vánulásáról, az elnyomott ösztönök automatikus kifejezéséről szóltak, lé
nyegében zavarosnak - és nem tehetek róla -, kissé dilettánsnak éreztem.
De főleg azt, hogy nem a festők munkáiból indultak ki, hanem ezeknek az
elméleteknek az igazolását keresték a festők képeiben, a festők pedig meg
lehetősen lelkesen igyekeztek betölteni ezt a vágyképet.

Ha már ezt elmondtam, kimondom azt is, hogy én nem szeretem, ha a
festők iskolákhoz igyekeznek igazodni és elméletek szerint festeni. Vajdára
emlékeztem, aki keveset beszélt festészet-elméletről, hanem dolgozott, és
gyerekes vicceken nevetett, énekelt, és nem ismerte az olyan szavakat, hogy
"Vannás" és a "Lesz".

Persze, ahogy én viszolyogtam az Európai Iskola elméleteitől, úgy az
Európai Iskola elmélete sem tudott engem hová tenni. Jobb híján szürre
alistának neveztek, viszont nem tartottak eléggé "igazi" szürrealistának. És
talán igazuk is volr, mert most, hogy megnéztem a Művészeti Lexikonban a
szürrealizmus címszót, láttam, hogy annak a meghatározásnak csakugyan nem
tettem eleget. Viszont ha a szürrealizmus alapítójának, Apollinaire-nek a
meghatározására gondolok: "az ember a járást akarta utánozni, ezért kitalálta
a kereket, ami nem hasonlít a lábhoz, ezzel teremtette meg a szürrealizmust",
akkor nyugodtan szürrealistának tudhatom magamat.

Megismétlődött a Szocialista Csoport-beli képlet: tagja vagyok egy tár
saságnak, vállalom az odatartozást, viselem (és jaj de nagyon fogom viselni
az ötvenes években) az odatartozás következményeit, de mégis más vagyok,
és hiába akarnám csinálni, amit a többi, más lesz belőle.

Hamvas Béla és Kemény Kató, akik írtak a kukoricáimról, az én ké
peimből kiindulva jutottak el az azték kukoricamisztikához, és bár igen ke
vés közösséget éreztem a régi aztékokkal, hálásan fogadtam, hogy megértet
ték: az én kukoricáim és napraforgóim sem nem földhöz ragadt növényáb
rázolások, sem nem - amiért végül is kenyértörésre került a sor köztem és
Mezei-Pán között - szexuális szimbólumok. Saját belső legikám ötvözte ösz
sze a képi elemeket - ezért is fogadtak el majdnem szürrealistának -, de
az ötvözet cementje a romantika volt, ezzel szembe kellett néznem, és vállal
tam is akkori képeimben és azóta is vállalom (Hold árnyéka, Fekete domb,
Rózsaszínű hold).

1948 nyara a Mátrában ért. Tájképeket festettem, konstruktivista tájké
peket, De ez a konstruktivizmus, akár összeillik ez a két fogalom, akár nem,
romantikus konstruktivizmus volt. Sajnálom. Mélységesen izgatott a sosem
látott kék-zöld, zöld-kék és a táj tektonikája, merészen egymásra halmozott
síkjai.

Még sikerült ezek közül a képek közül négyet kiállitanom a Fővárosi

Képtárban. de ezután hamarosan vége is lett az Európai Iskolának, a modern
festészetnek, a vitáknak. Az ún. szecialista realizmus diadala rám, ránk csap
ta a koporsó fedelét, szür- és Iegszürrealistább szürreahsták, teoretikusok és
illuminatisták együtt kerültünk a föld alá.

Ekkor, 1949-ben, sok viszontagság után végleg összekerültem férjemmel,
Vas István költővel. Ő is erőt adott ahhoz. ami következett: a kilenc évi
hallgatáshoz. Mert ahogy neki nem jutott eszébe beállni a hivatalos költők

közé, úgy nekem sem fordult meg a fejemben, hogy a "vonalba" illeszked
jek. Ő a fordításban találta meg az erkölcsi és anyagi létalapját, én az il
lusztrációban, De ugyanannyit festett em, mint eddig, sőt talán többet is, csak
azért is. Ahhoz azonban, hogy teljesen visszavonuljak minden nem kötelező

társas érintkezéstöl; még kellett néhány nagyobb pofon, például az, hogy
utólag tudtam meg egy - a hajdani Szocialista Képzőművészcsoport leg
szélén mozgó kollégától -, hogya Szövetség megalakult. azaz megalakítot
ták ők - azután az, hogy hajdani, kedves évfolyamtársam. barátnőm és kol-

329



légám, aki egy ideig a császár és a végrehajtó együttes tisztjét töltötte be
a minisztériumban, közölte velem, hogy amit művészetben csinálok, az "célta~

lan, értelmetlen és lehetetlen", de ügyesen rajzolok, tehát felvesznek a Sző

vetségbe sokszorosító grafikusnak.
Soha életemben egyetlen sokszorosító grafikát sem csináltam.
Ki kellett bírni a névtelenség éveit, s annak az ifjú kollégának a feled

hetetlen fölényét, aki állam-dajkálta, elkényeztetett gyermek létére sze
membe tudta vágni: "Hát igen, tudja, az a festő, aki fest", vagyis aki kiállít
és ösztöndíjat, műtermet kap, s a nagymester kegyeltje. El kellett hallgat
nom, s festettem, a nem-műterem szobámban - raktárra.

TÓTH JUDIT VERSEI

ZÚGÁS

Nyolc emelet magasak itt a fák.
A kábelgyár környékén
ö"ökös a mocsár.
Az aszfaltozatlan autónyomokban
t6csavíz, sáros 'illedék, papírszemét.
De a ház alatt a kert
mint zöld fészek, csukott.
Medence, fűzfa, fügefa.

A ház előtt a főforgalmi út.
Mintha örökös tehervonatok
zakatolása razoná a múltat, a jövőt.
Recsegő océl-szereezetek: mint fekvő tornyok
szállítják az orsókra tekert kábeleket.
Rázza a házat az idő fémszárnyú kattogása.
És röpködő acélvetél6k .
szövik az eltávolodás lepedőjét.

Az elhömpölygő vászonburkolatban
csak az évszakok vére zúg.

A REGGELEK

A reggele,k hősiessége.

Kisszerű csatavesztés ek
a fáradtság elhomályosulásaiban.
A asontokban szétsugárzó fájdalom
röntgenfényében: ráismerések.
Ovegbúrát borit le rád a nappal.

Fegyelem a nekiindulásban,
akiegyenesedésben.
Fegyelem a teafőzésben.

A nappal és éj metsz/)pontján,
hol karavánok hívnak belesüppedni
holnaptalan, szaharai sötétbe.
És a jövő okvetetlenkedő

kötélcsapása nekifuttat
a reggelnek, a lépcsőknek 
Tea-áldozat a feljövő napnak,
újabb és újabb feljöv/) napoknak.
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