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A lehető legnagyobb züllésnek indultam. Hogy miért? Költő akarok lenni, és azon dolgozom, hogy

látnokká  tegyem  magam;  ezt  bizonnyal  egyáltalán  nem  érti,  és  nem  is  igen  tudom  jobban

megmagyarázni. Arról van szó, hogy az összes érzékek összezavarásával eljussunk az ismeretlenhez.

Irdatlan szenvedés, de erősnek kell lenni, született költőnek, és én magamban felismertem a költőt.

Nem az én hibám. Nem helyes azt mondani: én gondolom. Úgy kellene mondani: engem gondolnak.

Elnézést a szójátékért. ÉN - az mindig valaki más. Hát tehet róla a fa, hogy hegedű lett belőle, és fene

essék az öntudatlanokba, akik olyasmin rágódnak, amiről sejtelmük sincsen!"

A Költő azzal válik látnokká, hogy hosszú, roppant, meggondolt munkával összevarrja összes

érzékeit. A szeretet,szenvedés és őrület minden formáját; megkeresi önmagát, kimer magából minden

mérget,  és  csak  azok  sűrített  lényegét  tartja  meg  magának.  Kimondhatatlan  szenvedés,amelyben

szüksége van minden elképzelhető  hitre,,  efeletti  erőre,amelyben  nagy beteggé,nagy bűnössé,nagy

áldozattá válik-s a legfőbb dolgok Tudójává!-Így érkezik el az ismeretlenhez.

Utaznom kellett,a hetvenes évek második felében Európában kóboroltam, később a holland

idegenlégió egyik hajóján Jávára is elvetődtem. Innen egy skót tengerjárón tértem haza, matrózként.

Jártam Stockholmban mint kereskedő, majd az afrikai utazások következtek. A nyolcvanas években

Adenben, Kairóban és a délkelet-abesszíniai Hararban tűntem fel.

Utaznom kellett. szórakoztatnom az agyamban fölgyülemlett bűvöleteket. A tengeren, melyet

úgy szerettem,  mintha  valaminő szennyet  kellett  volna lemosnia  rólam,  láttam,  amint  földereng a

vigasztaló  feszület.  Kárhozatra  ítélt  a  szivárvány.  Végzetem a  Boldogság volt,  az  volt  a  férgem,

lelkifurdalásom: életem mindig sokkal hatalmasabb lesz, semhogy egészen odaáldozhatná magát a

szépségnek és az erőnek.

Utazásaim  alatt  sokat  tanultam,  főleg  nyelveket.  Megtanultam

angolul,németül,spanyolul,olaszul,újgörögül,hollandul,arabul,olaszul.  Szabadverseket  írtam,amelyek

nem  követték  azokat  a  ritmusrendszereket,melyek  a  nemzeti  költészetben  kialakultak  és

megszilárdultak.  Verseim  sokkal  kötetlenebbül,  egyéniségemhez  és  a  világomhoz  jobban

alkalmazkodó módon alakíthatja a ritmust. Sokak szerint ezek nem  is számítanak verseknek.Pedig

nem ritmus nélküliek,csak szabad ritmusúak.

Kalandos  életem valójában  menekülés,  elutasítása  a  józan polgári  életformának,  amelynek

ürességét  gyermekkoromban  már  megtapasztaltam. De  menekültem  önmagam  elől  is,  lázadó

szellemem nem tűrte sokáig az egyformaságot. 
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