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Beke Sándor 
 

Őszi szőnyeg 
 

A zörgő pokróc narancssárga, 

nem perzsaszőnyeg. 

A narancssárga pokróc 

havasi háziszőttes — 

 

Színes avaron fekszel, 

fáról hullt faleveleken. 

Ámulsz merengőn, meleged van, 

elalszol rajta, szerelmem — 

 

Míg alszol, 

álmokat szőnek neked 

a klorofillmentes 

őszi falevelek — 

 

 

Az értelem időtartama 
 

A levelek a lombhullató 

fákon megértek. 

A nyári zöldet odahagyva 

elszíneződtek. 

Erecskéik kiduzzadtak, 

mint a vérerek nagymama öreg kezén. 

 

Megnőtt a vérnyomás a levelekben. 

 

De a levelek 

a zöngicsélő lombok között 

nem vettek be vérnyomáscsökkentőt, 

nem tiltakoztak, 

s bölcsen 

— érett korukkal — 

egymással se heccelődtek. 

 

A levelek önként 

indultak útra, 

mint a vándorló madárseregek 

ősi parancsszóra. 

 

Ők idejében megértették 

a szépség, 
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s az értelem időtartamát. 

Lehulltak, 

amint megérett az idő; 

belepték a földet 

őszi mesével, 

zörgő álmokkal — 

  

A falevelek okosabbak volnának, 

mint az emberek? 

 

 

Őszi falevelek 
 

Kör- 

berepülik, 

s átölelik 

ég felé szálló 

szép mosolyodat 

a narancssárga papír- 

r 

e 

p 

ü 

l 

ő 

k 

— 

 

 

Fesztivál 
 

Fesztiválon zuhogó eső. 

A nagy tömegben melletted állok, 

hallgatom a koncertet, 

s közben nézlek. 

Nem ismersz, 

s én sem ismerlek. 

Szép vagy. 

Hirtelen beléd zúgtam, 

s elmémben 

— a záporozó kérdések özönében — 

felteszem magamnak a kérdést: 

kémia ez, vagy első látásra szerelem? 

Zuhog megállás nélkül, 

ömlik a víz az ernyődre, 

majd az én ernyőmről is átfolyik 
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az esővíz a tiédre, 

ha elmozdul egy kicsit az ernyőm, 

mégis örülni kezdek, 

de féltve és aggódva nézem: 

szerelmes vízcseppek 

hullnak az ernyőmről 

ismeretlen válladra, 

                                     hátadra, 

                                              fejedre, 

                                                      és a kezedre. 

 

 

Lovak 
 

A kopár hegycsúcs kucsmájáról látni, 

galoppol az őszi erdő; 

ló-sörényét szél borzolja, 

s veti erre-arra — 

ez a vércsederes s pejderes 

honfoglaló állatok a messzeségben 

mégsem haladnak — 

Csak a sörényük csillog az ég alatt, 

a lovakat valami mindig helyben marasztalja. 

 

 

Jankát kényeztetve 
 

Az udvaron kezemből 

kisütött halfilét 

evett a pumi-kutya — 

A kert széléről  

ámuldozva figyelte 

ezt a szeretetet 

az álomhozó fű, 

a nadragulya. 


