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 Maradandó művészet. 
 

 

Kedei Zoltán 
 

Kérdések 
 

Ostromolnak a kérdések. 

Magukhoz ölelnek. 

Forgolódnak körülöttem. 

Átsiklanak rajtam. 

Teszik a dolgukat. 

Sarokba szorítanak alanyi alapon, 

nagyjából minden elmondtam, azt is, hogy már befejeztem, nem volt érthető, 

dobbantottam, erre sem mozdult meg a tarka világ. 

A ló ülepére könnyezett az ég, majd jégeső hullt a fekete földre. És később, 

amikor illatossá vált a mező, eltűnődtem a kérdéseken, többek között: 

Miként lehet összhangba hozni a jégesőt az illatos mezővel? 

Érzelmi önbecsülés, avagy balladás trauma alapján. 

A szenvedély villáma mutogatta égő csápjait, és rávetült a vérfoltokkal 

körülvett útszéli kövek mindegyikére. Az egyik vérfolt közepén még egy fát is 

találtam, magasan tört az ég felé, rajta egy írás: Fára mászni tilos! 

 

Színes tollú lélekmadár 
 

Távozóban a nyár. Kitárja karjait az ősz: itt vagyok! Mint alámerült csillagok 

hullnak a levelek. Ismerős az erdő. Ismerősök a fák. Ismerősök a levelek: a sár-

gák, a rozsdabarnák. Ismerős az aranysárga napsugár. Színekben lüktet a föld 

zenéje. Lebben az ősz, köröz a pompa. A szépségek visszaköszönnek. Színes tollú 

lélekmadár tanúskodik boldog percekről. Dicsfény ragyog az őszi levegőn. A mű-

vészet udvara pompában ragyog. 
 

 

Útkereszteződés 
 

Érzem, festenem kellene. Modell és téma hiányában leállítom a ketyegő órát 

egy szieszta időre, hogy összeszedjem gondolataimat. Megvan. Önarcképet fes-

tek, ez most a soron levő feladat. Dialogizálnom kell „őfelségével”, a megfesten-

dő önarcképpel. Találok egy összemázolt, kifeszített vásznat, olyan, mint a leta-

rolt mező. A vászon felületén a messzeségben a sokasodó útkereszteződések vö-

rösben és kékben, borúban és napfényben, öröm és bánat arányértékében. Be-

lém szorulva kandikálnak útkereszteződéseim, és feltevődik a kérdés: „Melyiken 

induljak?” Az egyiken porrá lett örökségem hever, a másikon — szűk réseken — 
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pislog egy kis fény. Állok a tükör előtt, oldódó romantikával keverem a színt 

„őfelsége” önarcképén. Elhangzik a hívó szó: „magamhoz emellek”. A kiválasz-

tott utat új tartalommal töltöm fel. 

 

 

Kapaszkodom 
 

A bánat szekere viszi terhét a mának. Messze került falum, nagyra nőtt ha-

tára. A rám rótt szerep sikertelen maradt. Összecsukom szárnyaim, mélyen el-

alszom. Megálmodott csúcsra kérek segítséget, hogy színesre álmodhassam a 

napbarnított földet. Mintha mozdulna az ég: ragyognak az ébredés szí-

nei. Lábam gyökeret ereszt. Kilépek a valóságból, a porod szélén túlnövök min-

den szintet. Találok valakit, megosztom véle álmaim. 

 

 

Zsibvásáros tér 
 

A zsibvásáros tér nyitva áll a macskajátékhoz. A beilleszkedést nem kerül-

hettem el. Győzelmi vállalkozás a fennmaradás. Magasra emelem sorskeresz-

temet, új ruhába öltöztetem a tegnapot. Ünnepi köszöntők születnek. Dagad az 

ajándék. Az önbecsülés diadalmaskodik fölöttem. Feloldódik a gond és téboly 

drámája. Öniróniámat sutba dobom, kitárul a horizont: sehol hegy, sehol forma, 

diadalt ül föld az éggel. Röppen a dal: „Szeretlek, élet”. 

 

 

Szócsata és üres keret 
 

Kövesdombi műteremben dacol a némaság. Élek kenyéren és vízen. Mások 

kegyelméből nem élhetek. Tragédiamagvak hullnak a műterem padlójára. Nő az 

árny, megreked a kilátás. Hold színével festem a magam túlélését. Ketrecem 

egy keret, próbálok valamit vele. Miközben csatázom az üres kerettel, pisztoly-

lövést hallok balettzenében. Felhőbe szívódik a síri csöndnek hallgatása. 

  

 

Titokfonal 
 

Álomba ringat a mese, átitatja a titokfonalat, szárnyára vesz, visz a művé-

szet felé. Élesre töltött fegyverrel rohangálok elherdált szépségek után, ha ös--

szegabalyodom az agyonhajszolt idővel, gomolyaggá formálódik a titokfonal. És 

fújja páráját a keserűség. A harcot nem adom fel, találkozom a szépség gyöngy-

szemeivel, újra élem a kiürült paradicsomot, színt keverek a szürke hangulatba, 

majd szétosztom kincseimet. Mosoly ül arcomra. 


