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Beke Sándor

Séta Velencében

Álom lépked halkan 
a velencei utcán — 
a szerelemistennő erre van, itt jár.

Szigor

A törvényszék előtt 
a szigorú bíró a konflisból kiszáll.
A macskaköves utcán ló nyerít, 
a galamb ijedtében megrebben, felszáll.

Karnevál

A díszes erkélyen 
ünneplőbe öltözött cselédlányok 
találgatják, kit is takarhatnak 
ezek a megtévesztő jelmezek, 
s a hamis álarcok.

Örökre veled vagyok

Egy gyenge pillanatban 
az utcán megfogtad a kezem, 
és észrevétlenül 
bevittél a szívedbe.

Korcsoly apályán

Isten kék nyaksálát fújja 
a kozmosz szele.
A téli égen szikrázó csillagok 
korcsolyáznak.

Ar anyeső al att

A csoportképből valaki hiányzik... 
vagy csak eltűnt akkor egy pillanatra 
a fotográfus elől, s most is ott sétál

a szöszke
hajtincsek között aranysárga zivatarban.

Mímelés

A pipafüst felhő — 
az égen elvonuló 
alakokat öltő álmok 
kicsinyített mása.

Pillanatkép

A sárga csőrű ezüstsirály 
repülés közben megkóstolta 
a hullám hegyén 
gyöngyöző habot —

Csendélet

Rojtos lámpa az asztalon.
Nyitott szerelmes könyv a társasága.
Félrehúzom a függönyt,
hogy ránk ragyogjanak a csillagok.

Zamatok

A kockacukorra 
citromlevet csepegtet — 
ilyen a hullámzó emberi lélek is: 
savanyút elegyít édessel.
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Háztető a víz tükrében

Ha a tóban egy ladikon 
a ház tetején csónakáznék, 
vízi kéményseprő lennék — 
a padláson.

Piros fűben

Tűző Nap, rekkenő meleg.
A pásztor piros fűben 
legelteti szomjas nyáját — 
a patak vize elpárolgott.

A  kenyér

A kalászban benne van 
a Nap színe —
a dagasztott tésztában megérik 
az életadó fény íze.

Eltevés, ősszel

Szilvaízet főz, kavargatja, 
sűríti egyre.
A katyóban szilvavirágok álma 
vegyül az üstben.

Könyököl

A gondolatra támaszkodva 
pihenteti fejében zaklatott szívét.

Udv ari as udv arló

Szemed zsalugáteres ablak. 
Kinyithatom-e, 
nem zavarlak?

Elalélva

A csikókályha kürtője mellett 
a faládán a falhoz dőlt —
A meleg elaltatta 
vele együtt a bánatot.

Délibáb

Napkorong, mintha sárga papíron. 
Ágaskodó, nagy testű 
barna sáska kíséri — 
egy óriás öreg gémeskút.

Állami aszfaltozó

Karba tett kézzel
munkás őrzi a forró aszfaltot —
pihenteti a fáradt lapátot.

Falun

Fehér hintaszékben ül. Elmélyült. 
Messziről küldött levelet olvas, 
de most megzavarják a révedést: 
a szomszéd pletykásasszony kopogtat.

Veszteség

Madártoll szállingózik 
a levegőben.
Nagyot gyengül a szárnycsapás 
a repülésben.

A  lagún a víztükrében

Rózsaflamingó sétál 
a hullámzó 
rózsaszínű égen —
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Szellő
A nádasban nádirigó 
szállt a nád hegyére. 
Hullámzik minden, 
ami nád a levegőben.

Hajladozás
A fák balra hajoltak, 
mintha mind eldőlnének.
Pedig csak a fény felé fordultak, 
mert a mellettük sarjadt 
fénylopó fák ölnek.

Osztályt alálkozó

Búzaszemnek vélte — 
hangya cipeli a hátán.

*

Alommadár
Álmod gerezdjén 
szerelmes fenyvescinege 
csipegeti a termést —

Art

Barna alak az ikonon.
Mintha démon vagy ördög lenne. 
Idomtalan torz gyermekrajz 
a feltúrt homokon.

Tanár úr állt a katedránál.
Bajszosan, egyszínű nyakkendővel.
a  digitális fotón Szerénység
a tanár úr fekete tábla.

Szárítókötélen szárad a piros 
. 1 1 , cérnatanga.

Az elnémUlt Vonó Nem lehet tudni, melyik az eleje, az alja,
még akkor sem, ha valaki kivasalja.

Vége a koncertnek.
Átölelte a csellót Alfréd, 
szép volt, jó volt,
csel volt a lét. Lejtőn

Kiűzetés Egyiptomból
Hát akkor nagy út előtt állok. 
Köszönöm neked 
a karácsonyra küldött 
ajándékbibliát.

Rövidlátás

A kő maradt.
Az apró kavics is.

Melled dombjáról 
lefolyik a könnycsepp — 
hajad sátra alatt 
ez magánügy, nem érdek —

Dizsé

Fesztivál fesztivált ér.
Több mint templomozás összesen, 
s munka, a hétköznapi.
A tánc az tánc, nem sánc — 
Felülír prédikációt s józan észt.


