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 Maradandó művészet. 
 

Kedei Zoltán 
 

Kép és írás (I.) 
 

 
 

Tükörkép 
 

… a valóságban másképp nézek… 

(A festményt a költészet emeli alkotási rangra.) 
  

Kérlek, várj! 

Kilépek a valóságból. 

Önarcképet festek. Csapong a játék. 

Vászonra kerülök. 

Kandikálok erre-arra. 

Fittyet hányok a szokásnak, 

megfestem az öncélú hangomat. 

Idő marta arcképen csillognak a színek. 

Összevissza formák birkóznak a gondo-

lattal. Résen leszek, át ne verjenek. 
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Kényszerszabadság 
 

Leülnék valahová, pótszékkel kedveskednek. Nyikorog a pótszék, nem bírja a 

lélek terhét, a szenvedés sátra is rá nehezedik. 

 

 
 

 
 

Villanás 
 

   

      Keresem a szenvedélyem csillogásait, a természet vadhajtásait. Lóra ülök, le-

esem, szétszóródnak vágyaim. Kimondom az igazságot, „jeges a pálya”. Még egy 

lépés. Jobbra lépek. 
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Kilenc évtized 
 

A tegnapról itt felejtett szavak befejezetlenül maradtak, van mit hozzá ten-

nem, a játéknak nincs még vége, kilenc évtized után mindent másképpen látok, 

az egyik fele: ilyen, a másik fele: olyan, felemás. 

Mondom a magamét, festek, és rohanok a szivárvány felé, érzem, hogy lélegzik a 

föld, szól a zene, fülemben zsonganak dalba szőtt álmaim: „Költészet a lélek tánca”. 

Ez lenne a művészet mágiája? 

Jöhet a megnyugvás, de nem tart sokáig, mert a nyugovóra helyezett ecset 

megmozdul, vele együtt elém jön egy kép, keblemre veszem, és tárolom a képi 

utazás ajándékát. 

Marad a kérdés: megtartom-e vagy szélnek eresztem? Rembrandt sem tudott 

bánni a pénzzel a műélvezők szerencséjére, megúszta, magasra emelve vitte ke-

resztjét. 
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Összkép 
 

Az összkép tételei és kételyei: az örök pillanatok. A gondolatok és az érzel-

mek megoszthatók mindenkivel, még akkor is, ha szakad a kötél vagy sürget az 

idő, viszont, ha mégis kavarog kételye, s vele együtt belém bástyázza magát a 

fájdalom, kevésbé leszek képes megosztanom másokkal. 

Ki tudná megmondani, megjelölni a palettán maradt színekben rejtőzködő 

érzéseket és gondolatokat? Talán örökre ott maradnak beszáradva. 

Amikor hajt az éjkirály, és kopottan rohangálok füstben, porban csiszolt kö-

veken, reménykedem, hogy vár rám a mesemadár, védőszárnya alatt megtalál-

hatom az elherdált értékeket. 

Olykor-olykor hatalmába kerít a képtelen gondolatokkal teletűzdelt kétarcú 

világ, elrejtőzöm a mélybe, és mindaddig ott is maradok, míg az idő végtelensé-

gében elmosódnak a gyarló, embertelen cselekedetek, és felmázolódnak a feledés 

falára. 

Olthatatlan vággyal futom pályámat. Mosoly ül orcámra: 

— Kis herceg leszek, s a sárga korona pihekönnyű lesz fejemen. 
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Üres pad 
 

Bomló világ 

zsibvására 
 

 

 

 

lélektér 

imák világa 

görnyedő fa 

üres padja — 

múló élet 

szélciterája. 

 

 
 

Vadkacsa 
 

A Vadkacsa vakító fényben őrzi a magányát. Véget ér a kapkodás, beleássa 

magát a tátongó ürességbe. Közelségében elővigyázatos hangok figyelmeztetik 

— bátorításként — a kudarcra. Kezdi érezni, hogy a vágya nem formális játék. 

Eldobja a zenélő mobiltelefont, ezzel kikapcsolja az előítélettel megpakolt csú-

szó-mászó férgeket és tapicskolni kezd a pocsolyában. 
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Kiállítás után 
 

A kiállítás véget ért, elalszom. A fény fala kidől, maga alá temeti a forró le-

vegőt. A valóság mélyére süppedek. Borús lesz az ég alja, de rajta fényes rést ta-

lálok, s benne egy fénylő képet: „Erdély és szerelem”. Elevenedni kezd kedvem, 

letelepszem árnyékába. Ott várnak rám a kékek és a vörösek, angyali mosollyal 

a tüzes szerelmek. Újabb kép vesz birtokába. Megtörik a messzeségbe ívelő vo-

nal, eltűnik a harmónia. Elhagyom Erdélyt, megszűnik a szerelem. Kedvem ve-

szítem. Álom volt az egész. (2019. 11. 30.) 


