Krajina človeka (1979)
Prekrývanie tvárí (1981)

Narodil sa 21. februára 1940 v Ratkovskom
Bystrom v roľníckej rodine. Základnú školu
navštevoval v Otročku a Behynciach. Zmaturoval
roku 1957 na Jedenásťročnej strednej škole
v Tornali. Potom študoval slovenčinu a ruštinu na
FF UK v Bratislave.

Pôsobil ako učiteľ - dva roky učil na Základnej
škole v Hostoviciach. Po návrate z vojenskej
základnej služby roku 1964 nastúpil ako
stredoškolský profesor na Strednú
všeobecnovzdelávaciu školu v Šafárikove. Roku
1969 prešiel učiť na Strednú pedagogickú školu
v Turčianskych Tepliciach, kde pôsobil až do roku
1985. Potom sa stal vedúcim redaktorom
pôvodnej umeleckej tvorby vo vydavateľstve
Osveta v Martine. Roku 1992 sa vrátil na Strednú
pedagogickú školu v Turčianskych Tepliciach. Žije
v Turčianskych Tepliciach.
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