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Beke Sándor 
 

Unalom 
 

A pásztor a mezőn furulyázott. 

Amikor subája zsebébe tette a furulyát, 

belerúgott egy óriáspöfetegbe. 

A magas szőrfű között a pásztorkutyák, 

a komondorok, s a pulik megugatták. 

 

Huncutság 
 

Van, aki a könyvjelzőt 

azon a helyen rejti el, 

ahol a legszebb vers található. 

 

Néhanapján 
 

Életünk legszebb szavait 

a legritkábban használjuk — 

de soha nem felejtjük el. 

 

Német vers 
 

Líbe, líbe, 

sőnesz hungárise médhen! 

Vász iszt a szerelem? 

Most már látom, most már értem. 

 

A kalapos asszony 
 

Az asszony fején ferdén áll a kalap. 

Hasonlít hozzá, a Párizsban időző Léda. 

Vasárnap van, a templomból jött, 

most a festőnek ül modellt áhítatosan, 

mesterségesen — a kalapos asszony. 

 

Óra 
 

A mánus te vagy. 

A fogaskerék én vagyok. 
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Festmény és digitális fotó 
 

Olvasó leány a régi képen 

padon ül a parkban, szépen. 

A filmkockán látható lány 

fiújával smárol a járdaszélen. 

 

Munkavállalás 
 

Frankfurtban táncol, 

vígan él. Munkát keresett 

a drága, a szépséges nő — 

Ő ott a playboy királynő. 

 

Elengedlek 
 

Szíveddel 

szeress 

szabadon 

szerelmet, 

szülőföldet. 

 

Hallgatóság 
 

Madame zongorázik mélán, 

úgy képzeli, 

hogy a nemzeti színház színpadán. 

A vázában a fényes zongorán 

feléje hajló virágok hallgatják. 

 

Tanulás 
 

Megtanultam a tanító nénimtől, 

hogy csak azt mondom ki, 

amit gondolok, s amit érzek. 

Ezért vagyok most veled, veletek. 

 

Sietség 
 

A kongó munkatelepen 

melós talicskázik részegen. 
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A talicskában egy láda sört visz a háztetőre 

az ácsorgó ácsoknak sebesen. 

 

Teherautó a parkírozóban 
 

Marhaszállító teherautó a parkírozóban. 

A sofőr az útszéli büfében ebédel, 

a marhák étlen-szomjan 

bólogatnak a deszkarácsok mögül. 

Nagy kerek szemükben, 

a jászol ölén Jézus szundikál. 

 

Kevés szóval 
 

sokat lehet mondani. 

Akkor miért fecsegünk annyit, 

s feleslegesen, ha nem akarunk 

valamit világosan kimondani? 

 

Ha nem vigyázol 
 

Egész életedben a virágok között 

a titkok mezejét jártad. 

Egyszer a virágok magukhoz ölelnek, 

s téged is láthatatlan titokká varázsolnak. 

 

Az út 
 

Ugyanazt az utat járta az ökrös szekérrel. 

Minden nap. Most már nem járja. 

Esténként az úton a homályból 

előbukkan az állatok körvonala, 

s az öregember árnya. 

 

Volt — nincs 
 

A sok tudomány ott halmozódik a neten, 

ám ha megszűnik az áram, 

a fejedben már majdnem 

semmi nincsen. 

 


