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Marad andó művészet

Kedei Zoltán 90 éves

Kedei Zoltán

A  m ű vészet a blakából nézem  
lekopott létünket

Curriculum vit ae abszurditás ai

Küldetésem a Földanyától származik, Ravát jelölte meg életet adó szülőTöld- 
nek. Születésemkor haranglábon táncolt a reggel, bogáncsot tördelő kezek simo
gatták arcomat. Gyermekkorom tündérvilágát „csodafa” borította. Nem sokáig. 
Ifjúságom delelőjén a szülői ház összeomlott. Araszoltam kis léptekkel, de nem 
juthattam messze földre, mégis hosszúnak tűnt az út Ravától a Vár-lak-i műte
remig. Vásárhely befogadott. Hazaérkeztem.

Szereptanulásom a csönd beálltával kezdó'dik, amikor a kobaltkék égbolt alatt 
hallgatom a dallamot: „Szeretlek föld.” A földi formákat az égig emelem, a napfény 
felé, hogy a szeretet testet ölthessen. Védőfalat húzok a gonoszság ellen.

Csapong képzeletem. Sétánytól sétányig elém jönnek a megfestendő képek. 
A művészet ablakából nézem lekopott létünket, de a bolondok világával nem 
érthetek egyet. Ostromlom a furcsát, a lehetetlent. A forrás melletti gondokat 
függőlegesen helyezem el a művészet tiszta vetületén, hogy a szellemi igazság 
győzedelmeskedjen a gyűlölet felett. Lesöpröm a gyűlölet virágait. Álarc mögé 
nem rejtőzöm, keresem példáját a jónak. Öniróniámat sutba dobom, szóba állok 
a tőmondatokkal, érzelmileg töltöm fel a formavilágot, többletet viszek munká
imba. Törekvéseim pecsételik meg festészetemet. Megszelídítem öniróniámat, 
elindulok a keskeny folyosón, mely a cél felé vezet.

*

Fény csillog a bohóc homlokán. Szellembokor tövénél formálom a föld szépsé
gét. Az ezüsthajnal fényénél indítom el a készülő művet, hogy a földi életet alkotás
sá varázsoljam. A szépségteremtés folyamatában műalkotásra váró motívumot ke
resek, melynek pozitív kicsengése lenne az igazság. Alkotás létrehozása a feladat.

Ezzel be is fejezhetném a bohóc homlokán megjelenő fénynek tovább boncol
gatását, pontot is tehetnék az írás végére, de úgy érzem, hogy valami még belém 
rekedt, s annak súlya alól fel kell szabadulnom. Foglya lettem a rögeszmének: 
romokon is angyalt festek.

Morfondírozom egymagamban, végül is a poézis erejére bízom magam. A köl
tészet szárnya röpít zivatarban, napsütésben, hepehupás terek felett. Kitárul a 
gúzsba kötött várakozás, megtalálom a romok fölött diadalmaskodó angyalt. Jön
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felém. Homlokomon megcsillan a fény, megyek feléje. A szikla tetejére állok, s 
onnan tekintek az égre, mely valósággá formálta rögeszmémet.

Látogatókat várok a műterembe. Kitöltőm a várakozást a számítógéppel. Pö- 
työgtetem a betűket. Vágyálmok töltik ki a várakozás perceit. Rabul ejtenek. 
Várok, várok, várok. S ha megérik a vágyálom gyümölcse, a csodavárás szerepet 
kap: megtelik szívem a földi élet melegével. Vászonra viszem a várako
zást. Kompozícióba próbálom elhelyezni a bemocskolt tegnapot.

Csöndre állítom maroktelefonomat, s mielőtt monológba kezdenék, belém reked 
a szó. Démonok röpködnek, visszavonulást jelezek. Ébresztem a semmit. A sors
formáló erőkarjai közt élek. Kiutat keresek, erre szolgál az ecset, látomásaimba he
lyezi azt a plusztöbbletet, mely hídként szerepel a természet és az ember között.

A tűz és a víz sorozatot alighogy befejeztem, A szerelem sorozatban vagyok 
elmerülve.

A Szerelem sorozat megfestésén nagyjából túl vagyok. Jót tenne most a kité
rő. Tenyeremen képed, sarkall a megfestése. Utad hozzám vezet. Száguldva jöjj! 
Válasz lesz a kihívásra. Addig is önarcképet festek.

A  föld anyái

Kendős asszonyok kezéből áldás az eledel.

A  tökéletes

Leülök a festővászon elé, fölidézem Zeuxisz és a krotóni lányok esetét: „A gö
rög festő nem a legszebb lányt választotta modellként, hanem a város hat leg
szebb lányát, hogy azok legszebb testrészeit festményén egyesítve, létrehozzon 
egy hetediket, a tökéletest.”

A tökéletest szeretném megvalósítani.
Vencenzo Dante arra buzdítja a festőket, ne csak utánozni, hanem fölülmúlni 

is törekedjenek a természetet.
Battista Armeni is, ekképpen érvel: „Nevetséges, ami természetes.”
Ébredek a játékból, és az érzelmemre hallgatok. Szabad teret adok a színek

nek, és fölszabadítom a formákat, a tartalomról lerángatom a bájdugdosó kendőt.
A műterem falait beragyogja a fény.

*

Alomutazás

Peregnek a filmkockák, sokasodnak az álomképek. Magasra pöccint a pati
nás varázs. Moraj hallatszik. Megszökik az álom. Szárnyas bogarak repdesnek 
az idő betonoszlopán. Szellembokorra nehezedett a súly. Bénítják szavaim az 
alkotás szörnyszülöttei. A rózsaszín kendőbe bugyolált veretes szépségek cse
lekvésre késztetnek. Mozdul a reggel.
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Alakuló formák

Hangzavar az éjben...
Megszakad az alvás, társul a mámor, kiléptet a valóságból: a rút szépre, a 

bánat örömre változik.

Földön ülök

Mit kereshetek a földön? Talán az élet melegét.
Megtaláltam a nyereség listáját: álmodoztam, megúsztam,
Megtaláltam a veszteség listáját: süvített a szél, szétröppentek törekvése

im, Vesztes — azért — nem maradtam.

A  szél citerája

Elindult a portrésorozat. Az ecsetbe kapaszkodom. Serceg a láng, röpködésbe 
kezdett az idő koptatója.

Az ígéret földje

Az ígéret földjén mintha megállt volna az idő, átölelt a csillogó ragyo
gás. Elfelejtem a mindennapi csapdákat. Létrejön a belső harmónia.

Az ezüst h ajn al fénye

Szabad teret adok az érzelmileg töltött gondolatnak, és vonalakból fonok ko
szorút az ezüst hajnalban sugárzó fej köré. Újabb kihívás. Feladni nem szabad. 
Újraírhatom ars poeticámat. Romantikába ágyazom a csend és a béke találko
zását.

Hullámzik az ég

Hullámok sodornak. Eljuthatok-e a túlsó partra? Harsog a szél. Sirályok si- 
kongnak, lebegnek a semmiben. Himbálózik a csónak. Fehér — kendő, lélekda- 
rab — kinek lobog? Reménykedem. A sorompónál csodára várnék, nyújtom a 
kezem. Partra nem juthatok. Szirének éneke oldaná tüskés fájdalmaim. Di
adalittasan eget súrol a kék. De hol az ég, de ki az ég?
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Becsomagolt érték

Tartalom nélkül üres a művészet. A művész gondolatvilága egyéniségének a 
hordozója, alkotásban nyilvánul meg. A lemásolt természet, akár a mások után
zása, nem lehet alkotási érték. Óvatos leszek: a nagypénteki és a húsvéti gondo
latot kifestem magamból.

Nyugovón

Bár nyugovón a nap, megrajzolom a nagy forgatagot, kibeszélem a belém re
kedt szót, megfestem az álomképeket, mielőtt azok szétröppennének.

Ábrázolás

A kép felülete gondolatban sűrűsödő kincs, melyet az ábrázolás visz diadalra.

Éberálom

Emelkedőben a szenvedély, éberen egymásra figyelnek. 
S ha késik a vállalkozás, szenvedés lesz a várakozás.

Elesett egy ember

Valami koppant. Elesett egy fölcímkézett ember, tarsolyában alabástrom csil
log, nem várja már többé Héra örömcsókja.

Feltörő szikrák

A sors adta gondok és földi szépségek egymásba kapaszkodnak. Előrevetítik 
a jövőbeni hitemet, és no cselekedeteimnek felelőssége.

Föld anya ölében

Küldetésem a Földanyától származik. Szereptanulásom is ekkor kezdő
dik. Az alkotás gyötrelmeit lepakolom. Az alkotás fényszóróit a művészet szen
télyébe helyezem. A szívembe zártakat megosztom másokkal is. Alázattal nézek 
az eltávozott emlékképek után. A Földanya figyelmeztet: csak az igazat fes
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sem. Megfestem a hazatalálást. Megfestem az erdélyi magatartást. A feladat 
egyre no. A kihagyás veszteség lehet.

Az emberi sors drámáit sűrítem vászonra. A csörtetést kihagyom. Viháncoló 
csodák cinkosa nem leszek. Csak festek.

Jókedvemből festek. Festenem kell valami szépet. Megbabonáztak a színek, 
osonok utánuk.

Fény al att

A szabadban minden adva van. Könnyelműen ne herdáld el, ne szórd 
szét kincseid! Légy résen!

Holdfény

Hold színével festett vászon a magam túlélése.

Ihlet

A bolondok világának furcsaságaival nem fogok azonosulni, a természet — 
létező — keret, onnan merítek ihletet.

Kal apos önarckép

írnom kellene valami szépet, de nem lehet, a kalapos önarckép oson utánam.

Kálvári a felé

Sötét az ég, mi várható még?

Forró a nyár

Kánikula naptüzében röpül a végtelen tánc. Csurog verejtékem.

Képek között

Faltól falig képek, elherdált szépségek vörösben és kékben. Vádolnak a képek.
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A  másolás kizárt

Szabadulást keresek a megrögzött szokásokból. Kerülök mindenféle máso
lást, nem lehet alapja a képzőművészeti alkotásnak. Kivárom az alkotói pillanat 
érkezését, hogy segítségével a végtelen felé száguldjon képzeletem, ahol megta
lálhatom azt a lelki többlettel telített formát, mely a szeretetben, a békességben 
köti össze az alkotót a műélvezővel, szerelem az alkotó és a műélvező között.

B ajok

Szaporodnak a bajok. Ki szabadít meg a bajtól? Zörget valamit az éjszakai 
szél.

Lesben állok

A látásom homályos, bújócskáznak a formák. Hegyezem fülemet, suhognak a 
gumikerekek.

Lopakodó

Lopakodó árny surran a vízen, Balog Irma lovát mossa. Könnyez az ég, ned
ves arca feleletet vár.

M agántársalgó

Szól a zene, mozdulnak a fölcímkézett a képek. Mondják a magukét. Mondom 
a magamét csöndes műteremben.

Múzsa mondikál, az „ígéret földje” messze. Mi lesz a gyöngyszemekkel? 
Giotto madonnáira gondolok.

Öniróniám elvész a Niagara zajában. A suta romantika kaptányában földi 
formák vergődnek. Az új horizonton zsongnak tegnapról itt felejtett szavak: „A 
költészet a lélek tánca.”

„Lényegi művészet a sok szín és a kevés forma.”
Ég veled, csillagszemű szenvedély, megittam a romantika palackozott italát. 

Alulnézetből minden más. „Hová tűnt a sok virág?” Súlytalan kezek díszítik a 
hősök emlékoszlopát.

Tenyeremen vonalak... Jelzik, hogy meghalok.
Villám vakít, nő az árny, az idő csokrából hullnak a képek.
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Lüktet a

Ürül a vásártér, 
tűzre dobok 
minden szemetet.

Halál
surran
fürjfohászban.

Kapaszkodom 
a Hold 
sugarába.

Kendő
lobog
hullámzó
tengeren.

Csattog a hadaró, 
mozdul a fal, 
tenyér tapad üvegre.

Létem sóhajtása 
ácsolt fakereszt.
Naponta mozdítom.
Naponta cipelem.

A holt-jelen magány 
döcceno tánca 
csavarja vérem.

Hullazöld mezőn 
lábára lépek 
fecsegő lakájnak.

Tarisznyámba 
bugyolált 
gyöngyszemeket 
küszöbödre teszem.

Bőröndömben gyöngyök, 
viszem asszonyomnak, 
jutalma megtérül 
a maga idejében.

föld

Szundikál a tél, 
alszik a város, 
jutalom nélkül 
gurul az árnyék.

Tántorgó
világban
forgáccsal
tüzelek.

Földre vetült holdvilág 
kergetozik széllel, 
kedvesem, takarj be.

Csak egy napot kérek, 
függómdán kapaszkodó kezek, 
nem hagyhatom helyem.

Régi kép, 
régi máz, 
rámába zárt 
halál.

Megittam 
a romantika 
palackozott 
italát.

Hátradőltem, 
fölborult a székem, 
eltűnt palettám 
csillagrendszere.

Fekete föld, 
jeltelen sír,

Megittam 
a romantika 
palackozott 
italát.
Lemondás bére 
béklyó és gyötrelem.
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Nézd el nekem

Nézd el nekem az elmaradt betűket, keresem, nem találom.
Nézd el nekem a felhúzott verkliségem, mondom a magamét.
Nézd el nekem, fogynak a napjaim, vergődnek a színeim.
Nézd el nekem, nyitva felejtettem az éjszaka ablakát, várt a telihold.
Nézd el nekem, mindent szétdobáltam, játékosan settenkednek szerteszét a 

nagyvilágban.

Nyereség

A játszóiszap elnyelte gyermek-lábnyomom. Torzóvá lett az emlékezés.
Menekülnék, de nincs kiút, csak piros feszület. Kényszerbérlettel csoszogok a 

csiszolt köveken.
Magammal viszem a poros utakat. Magammal hordozom a kattogó vonatok 

dübörgéseit. Magamba rejtem a letisztult álmokat. Kígyómérget oltok az alvó 
időbe, s mint aki jól végezte dolgát, mindenemet eladom.

A művészetet megtartom. A művészet nem eladó. Nincs ára a szépségkimon
dásnak.

Ha mégis válnom kell munkámtól, vele adom meztelen királyságomat.
Röppályám végén nagyot kiáltok: Vidd a nyereséget!

Őszi merengő

Késve érkeztél, 
lenyugvóban a nap, 
jelzi az ősz: — Itt vagyok.
Tobzódnak a meleg színek: 
sárgák, vörösek, rozsdabarnák.

k

(Apollinaire verssorai jutnak eszembe: 
Letépem, ezt a hangaszálat 
Már tudhatod az ősz halott 
E földön többé sose látlak 
O idő szaga hangaszálak 
És várlak téged tudhatod.)

k
Vetkőznek a fák, 
zizegnek a levelek.
Könnyez az ég, bejöhetsz, 
takard le műtermem szürke falait, 
zengjen a dal, ébredjen a világ.
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Hűség

ő rzöm a múltat, velem marad, rá vetül az ölelésem.

Sikongó világ

Torzóban maradt a huszadik század. Kong a számon kérés: 
— „Meddig jutottál?”

Színe és fonákja

Mindennek van színe és fonákja.
Tegnap még világító fároszról beszéltem, mint vezérlő szellem, mely vezet az 

éj sötétjébe. Segítségével véltem megtalálni a színes tollú lélekmadarat.
Kerestem a világűr kőszikláján.
Kerestem a születés előtti csönd fehérjében.
Kerestem az elmélyülés földön túli kékjében.
Kerestem a bíborpalástban közeledő hajnalban.
A tolakodó sárga őrültségig felkavart, amikor megtapasztaltam az eset fo

nákját: ellopták a lámpatornyomat.
Most a sötétben vergó'dik a színes tollú lélekmadaram.
Tudomásul veszem, hogy mindennek van színe és fonákja.
Kiút lehetne a zsibvásáros tér, hol kaland vár, ahol csillog és nevet a világ, de nem 

juthatok el odáig, mert a buszmegállónál visszafordul az élet, szembe kerülök az olcsó 
félelemmel, mely nem más, mint a feszülő húr perverz játéka. „Istenség, Jóska bá — 
kiáltok—, feldőlt a szekere! Szekeréről szétszóródtak a színes daraszemek”.

Várom a megváltó pillanatot, amikor a színes tollú lélekmadár beragyogja a 
barbárság viháncoló tereit.

Szirének h angja
(naplójegyzet)

Rohangálok a megfestendő téma után. Célba érés előtt elverik rajtam a port, fúj
ja bennem páráját a keserűség. Erre nézek, arra bámulok, az álomlátomásban ösz- 
szerezzenek. A játéknak nincs még vége, eltűnik az illúzió, marad a csónakra ácsolt 
kopott pad. Rá zuhanok, faggatom rajta a fogyó életet, az elherdált szépségeket, a 
legyózhetetlennek tűnő távolságot, a színekkel tapétázott magasságot. Gyűl-gyűl a 
témaként ígérkező „ajándék”. Vele együtt mellém szegődik a magány is, s egy adott 
pillanatban kipukkad az erszényem, kihull belőle az „ajándék” . Kezdhetek mindent 
elölről. Földhöz tapadok, ajkaimat nedvesítem az aláhulló égi harmattal, azonnal ki 
is iktatom a bemocskolt tegnapot. Megszólalnak a „szirének”, hívnak, feloldanák 
fájdalmaim tüskéit. Miközben simogatom a vízmosta partot, a hullámok eltakarják



143

a holnapot. Merre tovább? Csak sikolykiáltás ne lenne ebben az ítéletidőben! Rob
ban a lég, süvölt a szél, úszik a mámor, csalogatnak a kecsegtető hangok, a csúcsot 
mérő álmok. A kékesszürke ég alatt piszkos a kép. A „képen” sirályok köröznek. 
Bár hívnak a szirének, a szunnyadó csónak várakozásra késztet, a költészet köre is 
bezárul, s amint látom, a téma fényét senki sem vállalja fel. Tovább fekszem a csó
nak kopott padján. Elered az eső, megtelik a csónak, ettől még nagyobb a gyötre
lem, a szirénekig sem juthatok el. Talán szerencsémre, megszabadulhatok a sátáni 
perverzitástól.

Azért valamit csak elmondanék. Egy kigondolt, akár leírt gondolat vagy egy ese
mény még nem minden, lehet kezdete, akár vége is valaminek. Gyakran játszadozunk 
megfontolás nélkül, bár nincs jelentősége, valakinek számíthat a történés. Lényeg az 
eszmei mondandóban keresendő, és kevésbé a történésben. Ezek után nem is tudom, 
szükséges-e eleget tennem az elvárásoknak. Harcba is szállhatnék a láthatatlan ellen
séggel, mielőtt szétszaggatná a világot. Jutalom nélkül szolgálatba állok.

Újból és újból útnak indulok. Rózsaszirmok borítják az utam, mintha az igazság 
díszlete lenne. Megtöltöm tarisznyámat rózsaszirmokkal, s a belőlük sugárzó ifjú
sági mámorban feloldódik a hétköznapok gondja. A poézis ereje kitartásra buzdít. A 
szirének hangjára, olykor-olykor, ha el is tévesztem utam, visszakapcsolok a kisebb 
sebességre, sőt, le is állítom „masinámat” egy szieszta időre.

Titokfonal

Fülemben édesanyám álomba ringatott meséi, dalai. Átitatják az ismeretlen titok 
megfejtéséhez vezető fonalat. Ez a titokfonal fonja körbe a zártkörű hétköznapjaimat. 
Szárnyára vesz és visz a művészet csodavilága felé. Könnyűnek az út nem mondható, 
élesre töltöm fegyverem, rohangálok kopottan, elherdált szépségeket gyűjtögetek. 
Olykor-olykor összegabalyodom az agyonhajszolt idővel, gomolyaggá formálódik a ti
tokfonal. Fújja páráját bennem a keserűség. A harcot fel nem adom. És megtörténik a 
csoda, találkozom a becsület gyöngyszemével: szépség és vágy, hűség és mítosz, oldó
szer az élet egytémás variációjában. Általa újraélem a kiürült paradicsomot. Színt 
keverek a szürke hangulatba, majd szétosztom kincseimet. Mosollyal arcomon lépe
getek egyre tovább a titokfonal vezette úton.

T alán egyszer rám kerül a sor

Szavamnak állok, nem zárok kaput. Bejöhetsz! Bizalommal nyújtok kezet. 
Amennyiben hangfoszlányaim elérnek a füledig, röppen a dal:: „Szeretlek...” Hó
dolok a dalnak. Messze kerültél, nagyra nőtt a távolság, így a rám rótt szerep si
kertelen marad. A kényszerleszállás elkerülhetetlen. Csak megyünk-megyünk, 
döcögünk a vándorok szekerén. A csönd beálltával minden elmarad. Elmarad a 
szülőföld, a szülőföld határa. Elmaradnak a simogatások. Kértem segítséget, az is 
elmaradt, ostoba ígérgetések csapkodnak fejemhez. Alázattal próbálom diadalra 
juttatni önbecsülésemet, de vele együtt odalesz minden groteszkségem. A stílus 
megengedett, nem lépi át a határt. Éljen a szabadság! Válságban az életkeret, a
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közömbösség tavába süllyed. Fékezhetném lázongásomat, de nem tudom már új 
ruhába öltöztetni a bemocskolt tegnapot. Csak merengek a figyelő istenre, hogy 
elkopott szavaim csatát nyerhessenek. Nyithatnék a holnap felé, de kérdés, hogy 
könnyebb lesz-e sorsom hordanom? Kapaszkodom, és mélyet szippantok a reggeli 
levegőből, és tovább hangszerelem a szépet. Magasra emelem a mércét, hadd re
püljenek, szárnyaljanak a képek. Vívom csatámat saját árnyékommal, amíg azt is 
le nem rabolják. Tarisznyámat elrabolták. Jó szándékkal tették, mondják, nyu
godjak meg. Ez lenne a rideg valóság? Romantikának nem nevezhetném. Siklom 
és alámerülök. A bolondok világának furcsaságaival nem fogok azonosulni, bár 
kecsegtetnek minden széppel, minden jóval, elém varázsolják a rózsaszínű tájat 
is. Fejet hajtok a ragyogó égbolt kékje alatt, és gyönyörködöm az örök virulásban. 
Lelkileg doppingolok. Miután a szépségkimondás félbeszakad, kénytelen vagyok 
kényszerből elhagynom dolgaim. És lesek, csodára várok. A várakozásban létem 
sóhajtása kitartásra buzdít. Betűk közé vonulok, miközben forró teát iszom. Fo
lyik az érzés. Érzékenyen reagálok a vizuális dolgokra. Rám tapad az álom. A 
maga egyszerűségében feldolgozom a nap folyamán történt cselevéseket. Velük 
együtt nő a gondolat, magába rejtve a teher és az öröm. Míg ezen töprengek, bor
sódzik a hátam, zakatol bennem a csüggedés. Térdre kényszerülök, és előkotorá
szom emlékeimből azokat a jelzéseket, amelyek kinyitották előttem a világ hori
zontját. Surrannak előttem. Megerőltetem gyengülő szemem, hogy színekkel bo
rítsam a tátongó mélység formáit, s azokra gyöngyszemeket szórjak. Vár a vá
szon, hajt a vágy az újrakezdésre. A kérdőjelek sokaságával állok szembe. Hull
nak, egyre hullnak a kérdőjelek. Az érzelmileg töltött kérdőjelek a vásznon ma
radnak, szóba állok velük, hátha segítségemre tudnak lenni a mondandóm kifeje
zésére. Természetes, hogy általuk többletet sikerül vászonra juttatnom. Tarta
lom művészet lélektükre s annak megélése a romantika hangulatban kap életre. 
Keskeny az a folyosó, amely elvezethet annak megéléséhez, ha eljutottam odáig, 
győzelmi élményben lehet részem. Vállalkozom a beilleszkedésre mindenféle mel
lébeszélést elkerülve. Csak az igazság bonthat szárnyakat. Magamra találva bá
tor leszek kimondani az igazságot. Kötődöm a felelősséghez, ami magával hordoz
za a terheket is. A földre szállás elkerülhetetlen. Bújócskázom a formák között, a 
szürkeségbe zöldet találok, a felismerés működésbe kezd. Elindulnak a szavak, 
mint a szellemi tevékenységem segédeszközei, és rákerülnek írás formájában tus
rajzaimra, akár a festményemre is, mint a Lent a sátor, fent az oltár vászon, 
melynek Összkép címet is adhattam volna, mivel az eddigi munkáimnak szintézi
se is. A szövegben elrejtve lapul a képeim eszmei tartalma. Ezeket nem elegen
dőbirtokolnom, azokat meg kell osztanom másokkal is, ellenkező esetben az illú
ziók szárnyán könnyen elszállnak. A művészet szentélyébe helyezem. A csüggedés 
és a remény közti üres téren vetem el a kockát. A csüggedésben elvetett remény
kocka nyerőszámmal fog-e megajándékozni? Teszem fel — egyelőre — a nyitott 
kérdést. A reményt váró csapkodásban leteszem lantomat, és kiutat keresek az el
illant évek tragédiáinak labirintusából. A dolgos emberek sorába állok, és szívom 
édes mámorát a mának. Amikor lila palástban megérkezik a hajnal, csókos öle
léssel raktározom magamba a természet nyújtotta élményt. És, mint aki jól vé
gezte dolgát, sziesztázom. Merre tovább? Grafolírát készítek tollforgató barátaim
ról. Lázban égő lírai gondolatok.


