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Beke Sándor

Virtuó z lányka
A balett-táncos kislány
az ég felé repül.
Meg akarja érinteni
a sárga labdát az égtetőn.

Egyedül
Aratás előtt
kezedben pipacsok.
Fehér virág vagy
az aranykalászok között.
Szomorú.

Utánzás
A gyomnövény virágzatát
szimmetrikusan beszőtte a pók.
A világegyetem pontos rendszerét
tükrözi e földi bók?

Kérés
Az öregház nyitott ablakában
piros muskátlik virágoznak.
Megkérlek, sose csukjátok be
a zsalugáteres ablakokat.

Vagy földöntúliak?
Ismeretlen nyom vezet
a hóban felfelé.
Földöntúli volt az,
vajon ő ment kifelé?

Maroktelefon
Fényképezkedés közben
maroktelefont tart kezében, beszél.
Megálmodott menyasszonyi ruháját
föl-föllebbentette a szél.

Karbantartás
Kopott padokban ülnek.
Imádkoznak. A pap beszél.
A lelket tartják karban.
A karban hívóik énekelnek,
a kántor zenél.

Nyugdíj
Törékeny ujjperceire
száradt a megkeményedett bőr.
A sétapálcát görcsösen fogja,
nyugdíjba vonult az öreg idő.

Vendégünk
Ezernyi ránc a megtört
arcon, homlokon.
Talán szobrászt fogadott
délután a tornácon?

Ví zkeresz t
Búvár úszik
a jéghideg vízben.
Keresztelő Szent János
emlékében.
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Horgászok

Életmentés

Az utolsó vacsorán
jólesik az utolsó falat.
A tanítványok fogták-e ki
ezt a finom, jóízű halat?

Sirály pihen az úszó műanyagpalackon,
a tenger hullámain.
A hegyes csórű madár így szól:
— Egy felelőtlen turista mentette
meg az életem.

Hiányérz et
Kísérlete zés

Balett-táncos kezében
lengedezo fáty°L
Eg alatti összhang —
nagyon hiányzok

Múltba néz és
Az elhagyott ház előtt rusztikus kapu.
Oroszlános kopogtatóját
valaki mégis megragadta.
A koppanó hangoktól az öreg ház faláról
hullni kezd a kopott, sokszínű vakolat.

Udvari z ene
Angyalszobor a kastély kertjében,
magában.
Játszótársát keresi a jázminbokrok
között.
Az arborétum szökó'kútja előtt
játszótársa,
a kis herceglány hegedül.

fák között fény-nyalábok
kukucskálnak be az erdőbe —
pszichológus pillant be a lélekbe.
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Kenyheség
Megállt a régi
virágmintás knknkkúra.
Az új idót nem akarja mérni,
nem kakukkolHmár mióta?

Hóvirágnyílás idején
Sötét ruhádon fehér pettyek.
Kezedben sárga lángú mécses.
Olyan vagy, mint kora tavasszal
a mezó'k, a szántások, a rétek.

Gyémánt
Végórán
j
Megtört arcodon
fehér vakolat.
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A kőműves befejezte munkáját.
Ám a lélek itt maradt.

A kalitkába zárt gyémántpinty
a szabadságról pityeg.
Örülnek Gyémántnak.
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Jó helyen van.
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Biztos rácsok mögött.

