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CélCélCélCél    
 

— Szeretnék valamit csinálni — 
Szólt a kő —, ami én vagyok. 
És így született meg a forrás, 
A forrás, melyben fény ragyog. 
 
— Szeretnék valamit csinálni — 
A forrás szól —, mi én vagyok. 
És virág borítja a földet, 
Mint fehér szirmú csillagok. 
 
— Szeretnék valamit csinálni — 
Szólt a virág —, mi én vagyok. 
S libbenő szárnnyal szállt a lepke, 
Mezők álmából felcsapott. 
 
Ki olt vágyat az emberekbe, 
Egyszerre cél és akarat. 
Szivárvány-szárny borul szemedre, 
Lelkedben virágszál fakad. 
 
És arra törne mind e földön 
Kő, virág: véle több legyen, 
És emberszívet is betöltsön 
Sugárzó Isten-szerelem. 

 

Erdély dalaErdély dalaErdély dalaErdély dala    
 

Tisztásokon szállt halkan át, 
Úgy hallgatod Erdély dalát. 
 
És visszhangzik a drága alt 
Bársonyán szivárvány-patak. 
 
Talán a fenyves kezdte el, 
Ahogy a szélben énekel. 
 

Tovább zengett az érceken 
Mélyben és sziklabérceken. 
 
Lágy rétek úgy adták tovább 
Erdély, a tündérlány dalát. 

 
 

NagyenyedNagyenyedNagyenyedNagyenyed    
 

Kellene 
Valami forrás-ritmus, hegy-zene, 
A múlt, s jövő üzenete. 
 
Fényes hajnal és tiszta alkony, 
Fenyő-orgona vigasztaljon, 
Ha feltámad vihar szele. 
 
És szikra száll, és szertefut, 
Míg néped parazsába fútt, 
Hogy felizzik sötét szene. 
 
Magából szítva — érted-e? 
Amely lobogva szertevágott 
Az égre futó szellem-lángot, 
Káprázzon csillagok szeme. 
 
Magyar iskola, egyetem 
S az ősi skóla Kolozsvárott 
És Fehérvár, és Nagyenyed 
És akár zöld tógás diákok 
Hogy körbeállják, a hegyek. 
Őriznek arany kincseket, 
Tudást csillantnak és hitet. 
 
Röpül a szikra-rengeteg 
De nézd: ha kiszáll tűz-köréből, 
Pernye lesz, dermedt és hideg, 
De felizzik a hazatérő. 
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Vári Fábián LászlónakVári Fábián LászlónakVári Fábián LászlónakVári Fábián Lászlónak    
 

Felizzik és fényleni kezd 
Magányos csöndben a Balassi-kard. 
Szárba szökken és halkan neszez, 
Nagy László vetése kihajt. 
 
És könnyű szárnnyal fecskék szállnak, 
Csivitelve írják a dalt 
Kékségébe az ég tavának, 
Míg vihar-hulláma kicsap. 

Megéltünk minden balladákat, 
Könnyünktől fényesült az ág. 
Legény kalapján, lány kezében 
A sorsunk meghajló virág. 
 
A sorsunk meghajló virágját 
Ezt kérjük: vedd te is kezedbe. 
Fészek fölött a fecske szárnya 
Hadd boruljon az életedre.  

 

DallamDallamDallamDallam    
 

Uram, legyek egy dallamod, 
Mely ismeretlen pásztorsípból terjed. 
Hegyekre dőlve hallgatod, 
Mint csobbanást, mely megtöri a csendet. 

 

 
Kedei Zoltán 

 

Füst és sörFüst és sörFüst és sörFüst és sör    
 

Valamikor szalmazsákon háltam, és művészetről álmodoztam, magasra tört a 
láng, szárnyalt a röpködés. Lobogott a tűz. Csilingeltem. Vörösekkel szembenéz-
tem. 

A nap fölissza édes mámorát a mának. 
Pontot is tehetnék az írás végére, de valamit el kell mondanom. Óriás matra-

con fekszem a kémény közelében, és sört iszom. A kémény füstjét jobbról szem-
lélem. Fütyülök füstre, pontra, írásra. Díjat amúgy sem kapok. Kint didergő tél 
van, napsütés, csillog a hó,  bolyong rajta a tiszavirág-életű költészet. Az utca túl-
só oldalán bölcsfigurák figuráznak, sört szopogatnak. 
Eltűntek a szalmazsákos álmodozások. Csökken a ritmus, sántít a megoldás. 
Piszkálom a tüzet…, füstöl a kályha. A művészet lángja felemel. Sört iszom, nő 
az adósságom. Itt állok a kérdőjelekkel: ki törleszti számláimat, ha összeáll a kép? 
Matracon hálok a kályha közelében (említettem). Kortyolgatom az ősteremtett 
formák gazdag szépségét. Sört iszom. Szúnyogtestek mozgatják bábfigurámat, 
csak ne füstölne a kályha. Vigyázok, hogy meg ne csússzam a kémény közelében.


