
Beke Sándor 
 

VilágvégeVilágvégeVilágvégeVilágvége    
 

Amikor 
meghalnak az emberek, 
itt hagynak mindent az élőknek, 
mindent, 
amit a kezük s az eszük teremtett. 
 

Amikor 
meghalnak az emberek, 
itt hagyják az utcát, 
ahol az esti órákban 
annyiszor sétáltak le és fel — 
 

Amikor 
meghalnak az emberek, 
lelkükben magukkal viszik a házat — 
a szülőházat, 
ahol születtek. 
 

Amikor 
meghalnak az emberek, 
mások örülnek helyettük: 
hiányukat pótolják 
az új emberek. 
 

Amikor 
meghalnak az új emberek, 
mindent magukkal vihetnek a földről — 
 

az utcát, a házat, s mindent, 
amit Isten a kezdetektől teremtett. 

 

Azt hiszed…Azt hiszed…Azt hiszed…Azt hiszed…    
 

Azt hiszed, 
hogy gondolataimból kimaradtál, 
mint az a szó 
egy korrektúrázatlan kéziratból, 
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mely teljesen megváltoztatná 
a mondat értelmét. 
 

Azt hiszed, 
a hullámok fodros 
fürtjeikkel cirógatnak, 
s a csillogó habvállak 
szabálytalan boltíve alatt 
ezüstsirályok csalogatnak. 
 

Azt hiszed, 
az óceán talányos mélyén, 
homokdűnék hullámzó 
varázsszőnyegén 
delejes tengeri nimfáknak, 
s bájos sziréneknek mesélek tovább. 
 

Azt hiszed, 
hogy vándor lettem 
a Tündérek útján, 
s a felhők közé bújtam mókásan, 
mint egy bújócskázó boldog, 
de huncut napsugár. 
 

Azt hiszed, 
mindig csak azt hiszed… 
 

Pedig nem. 
 

Nem maradtál ki a gondolataimból. 
A mondatban igaz, 
hibátlanul leírt szó vagy. 
És szívemben te vagy naprendszerünk 
legszebb ajándéka, 
a fényes napsugár… 

 

FiatalságFiatalságFiatalságFiatalság    
 

A fiatalság 
bástyát épített 
magának 
a szívemben. 
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ŐszŐszŐszŐsz    
 

A falevelek erecskéiben 
kiszáradt a tavaszi lendület. 
Már csak benned bízom, 
szerelmem, 
a kezedet fogom, 
mert ez számomra 
a legelérhetőbb ígéret. 

 

A „zebra”A „zebra”A „zebra”A „zebra”    
 

Az ősz hajú szemüveges bácsi 
szürke ballonkabátjában most megy át 
előttem üres szatyorral a másik 
járdára a „zebrán”. Olyan ismerős 
ez a szemüveges bácsi. Épp azon 
gondolkodom, vajon kihez is hasonlít? 
Különösebben nem is érdekel, 
mert tudom, kortársaimnak úgyis 
tetszeni fog ez a vers, hiszen 
szerintük ez egy jó, bevált, 

begyakorolt verselési mód: 
maga az a tény, hogy lényegtelen 
a ballonkabátba felöltözött 
ősz hajú bácsi, az ősz hajú bácsi 
arcán a szemüveg, kezében 
az üres szatyor, az igyekezet, 
a szárnyaszegett lendület, 

csak az a fontos, hogy a közép-kelet- 
európai természeti adottságok 
ellenére mi is büszkélkedhetünk 

a széles utakon virító s az afrikai 
szavannákban őshonos, 

lófélék családjába tartozó 
fekete-fehér csíkos zebrával. 


