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„„„„Egész életem a székely Sóvidékhez kötıdik. Korondon születtem Egész életem a székely Sóvidékhez kötıdik. Korondon születtem Egész életem a székely Sóvidékhez kötıdik. Korondon születtem Egész életem a székely Sóvidékhez kötıdik. Korondon születtem 
és cseperedtem emberré, azóta pedig Szovátán élek. Ez a táj és cseperedtem emberré, azóta pedig Szovátán élek. Ez a táj és cseperedtem emberré, azóta pedig Szovátán élek. Ez a táj és cseperedtem emberré, azóta pedig Szovátán élek. Ez a táj 

ivódott belém, s az itteni ember szemével nézek a világra. Innen ivódott belém, s az itteni ember szemével nézek a világra. Innen ivódott belém, s az itteni ember szemével nézek a világra. Innen ivódott belém, s az itteni ember szemével nézek a világra. Innen 
indul ki minden utam, és ide térindul ki minden utam, és ide térindul ki minden utam, és ide térindul ki minden utam, és ide térek vissza, ha megfáradtam. ek vissza, ha megfáradtam. ek vissza, ha megfáradtam. ek vissza, ha megfáradtam. 

Egymáséi vagyunk. Immár ötödik évtizedénél tart egy életre szóló Egymáséi vagyunk. Immár ötödik évtizedénél tart egy életre szóló Egymáséi vagyunk. Immár ötödik évtizedénél tart egy életre szóló Egymáséi vagyunk. Immár ötödik évtizedénél tart egy életre szóló 
kapcsolatunk. Ha megszólalok, képben és betőben errıl próbálok kapcsolatunk. Ha megszólalok, képben és betőben errıl próbálok kapcsolatunk. Ha megszólalok, képben és betőben errıl próbálok kapcsolatunk. Ha megszólalok, képben és betőben errıl próbálok 
dadogva vallani. Toll és ecset egymást váltogatva tolakszik az dadogva vallani. Toll és ecset egymást váltogatva tolakszik az dadogva vallani. Toll és ecset egymást váltogatva tolakszik az dadogva vallani. Toll és ecset egymást váltogatva tolakszik az 

ujjaimujjaimujjaimujjaim    közé, és vezet engem, botladozó vakot, szédítıen izgalmas közé, és vezet engem, botladozó vakot, szédítıen izgalmas közé, és vezet engem, botladozó vakot, szédítıen izgalmas közé, és vezet engem, botladozó vakot, szédítıen izgalmas 
kalandokba. Megvívták csatáikat lelkemért, de mára egymással kalandokba. Megvívták csatáikat lelkemért, de mára egymással kalandokba. Megvívták csatáikat lelkemért, de mára egymással kalandokba. Megvívták csatáikat lelkemért, de mára egymással 

megbékélve osztozkodnak rajtam. És én már beletörıdötten viselem megbékélve osztozkodnak rajtam. És én már beletörıdötten viselem megbékélve osztozkodnak rajtam. És én már beletörıdötten viselem megbékélve osztozkodnak rajtam. És én már beletörıdötten viselem 
kettıs szolgaságom.”kettıs szolgaságom.”kettıs szolgaságom.”kettıs szolgaságom.”    

    

  

 


