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 Maradandó művészet. 
 

Kedei Zoltán 
 

Kép és írás (II.) 
 

 
 

A kocka elvetve 
 

A szakadék felől elém jön egy kép, keblemre veszem, s ezért vád alá helyez-

nek. Csaholnak az ebek. Térdre roskadok. Elered az eső. Nyomot takar. 

Szerencsekockát veszek a kezembe. A továbbiakban, amikor elvetem, min-

den zökkenőmentesen kellene történjen: tárolva látni a remény ajándékát. 

Dobom a kockát egyszer, kétszer, többször is. Pörög. A lehetőség minimálisra 

csökken. 

Tétovázom. 

Nézem a kockát, hatos ponttal nem fog megajándékozni. Sóhajtásom össze-

cseng a pergő kocka hangjával. 

Mit tegyek? Folytassam a játékot? A szerencsejátéktól kedvem veszítem, 

megadom magam, a költészet köre könnyen bezárulhat. 
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Munkaasztal 
 

Az elkezdett vázlaton 

képtelen gondolatok 

repdesnek, mint 

szárnyas bogarak. 

 

Kánikulaölelésben 

lebben a látomás. 

Lassan-lassan a nyár is 

tovaszáll. 

 

Bár csökken a 

gondolat, a lécet 

magasra emelem. 
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Önvizsgálat 
 

Leszállásra kényszerülök, 

hogy képpé formálhassam 

az emlékezés pókhálóját. 

Csüngök a pókhálón, 

ide-oda mozgat a szél, 

nem látom a holnapot.
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Gáláns és szenvedő 
 

Ki így, ki amúgy. 

Öncélú művészetben a gáláns, 

sorsművészetben a szenvedő. 

Áll vagy bukik. 

Szembe kerülök velük az árnyékben, 

a fehérre meszelt ház előtt. 

Sarkall a napsütés. 

Kilépek. 

Követnek a színek. 

A belém sulykolt sors 

áldozatként vetkőzik csupaszra. 

A gáláns mosolyán 

könnyez az ég. 
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Fele(más) 
  

Mindennek és mindenkinek két oldala van. 

Fele ilyen, a másik fele olyan. 

Egyetértenek az oldalak. 

Ez a gondolat arról jutott eszembe, 

hogy sok mindenben másképpen látom 

a „dolgokat”, a Veled való egyetértést is. 

Hogyan lehet ebből kijutni? 

Megvan. 

Ránézek a bohócra, 

homlokán találom az örömöt és a bánatot. 

Megférnek egymás mellett. 

S ebben a pillanatban 

megérkezik az áldást hozó szeretet 

angyal formájában. 

Védőszárnyak alatt szabad a játék. 

Magával ragad. 

Igazítok a félrecsúszott, felemás nyakkendőmön, 

bocsánat, nyaksálamon.  

Hideg a levegő. 

Tűz mellé telepszem sziesztára. 
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Felismerés 
  

(tartozom valahová) 

Kötnek az önismeret szálai. Tartozom valahová, 

oda, ahová a hitemet is magammal vihetem. 

A valahová tartozás olyan, 

mint a barát megválasztása, személyi kérdés. 

 

* 
 

(ugróléc) 

Magasabbra emelem az ugrólécet, 

az eredmény meglepetés lehet számomra is, 

főleg akkor, ha a múlttal szembesülő álomképekkel 

tarkítom a mának szépségeit. 

Művészetem csak így válhat igazzá, 

és juthat el az emberi lélekhez. 
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(…) 
 

Vízszintes tenyerem alamizsnát kér. 

Függőlegesen (-ből) jöhet valami. Az ujjak 

összecsukódnak, ökölbe szorítva meghal a 

lélek. Ilyen az élet: tenyér, ujjak, ütlegelő 

ököl. Jó a simogatás, fáj a szorítás.  


