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Illusztráltam. fényt ettem. fényt néztem. fényt nem láttam. Pislogtam. Megcsókoltam. Megszerettem. Káromkodtam 
neki. Hallotta, mikor dühös voltam. nézte mikor boldognak tűntem. fényt ettünk ketten. Elhitették velem, hogy csak sötét-
ség van. Beleburkolóztam. sötétséget hánytam. Aztán rájöttem, hogy mindig van valaki, aki fénnyel töm. Mindig lesz egy 
pillanat, amikor fényt eszek. fényt hányni. fényt nézni. fénynek lenni. Hányunk?

Munkáimmal arra szerettem volna ösztönözni az embereket, hogy ne csak várják azt a bizonyos „fényt”, hanem szenved-
jenek meg érte. túrjanak magukba, a rajzaimba, és keressék meg bennük azt a bizonyos megvilágosodást. Igen, elrejtettem 
a fényt. Megettem a fényt, megforgattam és visszaökrődtem. A fény innentől kezdve más értelmet, más testet kapott. A fény 
már csak egy kép. Mindenki keresse! találja meg! Csókolja!
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I illustrated. I ate light. I watched the light. I did not see the light. I blinked. I kissed her.
I fell in love with her. I swore. she heard that I was angry. she watched me when I was happy. 
We ate light together. They made me believe that there is only darkness. I wrapped myself in it. I vomited darkness. 

Then I found out that there is always someone who stuffs me with light. 
There will always be a moment when I will eat light. to vomit light. to watch the light. to be the light. should we vomit?
I would like to inspire people not to wait for the light, but to suffer for it, to root into their soul, into my drawings to 

find the irradiation in them. yes, I hid the light. I ate it, turned it round and round, and threw it back up. The light received 
different meanings and another body. now the light is just an image. Everybody has to search for it, to find it, to kiss it.
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