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   Írók a szülőföldről. 
 
 

 

Beke Sándor 
 

Gyöngyhajú hajnal 
 

A székelyvarsági Csorgókő-vízesésnél 

 

Hajnalodik a székely havason. 

Szól a madár. 

Az összes cinege, 

s minden énekesmadár. 

Az aranyszálú napsugár 

az ébredés hangján 

s a barna ágak lépcsőin 

ereszkedik alá, 

felröppennek a fenyőfaágakra 

a madarak, 

s felfelé 

a fénnyel szembe 

egyik ágról a másikra szállnak, 

hogy az éles napfénnyel 

minél hamarabb találkozzanak — 

Úgy ugrálnak felfelé, 

mint lelkedből a szívembe 

az öröm nyughatatlan rezgései. 

 

A sziklán vízesés. 

 

Gyöngyhajú lány hajának fürtjei 

oxigén-dúsan zubognak alá, 

a csúszós kövek között 

ezüstfehér hullámzó haján 

tisztaság csillog, 

messze esik tőle 

a szennyes, szemtelen világ — 

S csobog. 

Örökcsobogó. 

Csupa ritmus. 

Ágakhoz, kődarabokhoz 

ütközve terjed, 

hull, fodrozik 

s lobog útjában a sziklán, 

mint a fáradhatatlan idő-hullám — 
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A csobbanás  

— amikor hallod — 

jelen, s egy időben múlt már, 

emlék, 

egyszerre mai, s tegnapi — 

élő emlékmű, 

szerelem, 

álom, 

látvány, 

gramofonlemezre 

rögzített ének, 

harmat verte fenyőkatedrális 

oltárán hívóhang, 

hidrogén- s oxigén-szimfónia, 

Csorgókő-tündér. 

 

Gyöngyhajú hajnal 

Zsindelyország hamvas havasán. 

 

 

Velencei tükör a Hargitán 
 

A Hargitán az erdei tó 

velencei tükör is lehetne — 

 

Körülötte őzike kerek lábnyomát 

őrzi a laza üledék, 

csillogó üvegére száll a szúnyog, 

s tükre fényétől 

röptében elkábul a bogár, 

a fenyőcinke is belenéz, 

amikor fölötte repül — 

este pedig, 

amint az égre felkirándulnak a csillagok, 

mindenki továbbáll. 

 

Öreg gramofon az erdő a Hargitán, 

a tó körül ámulatos zene szól, 

hegyezi fülét az egész élővilág, 

a kozmosz is összezsugorodik felette, 

hogy egy helyről 

még jobban hallhassa 

ezt az eredeti 

medve-őz-nyúl-róka- s madármuzsikát. 
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Ezt a velencei tükröt 

nem viszi el, 

s nem töri szét senki; 

éjszaka csillagok csodálják 

magukat benne, 

s amikor a fenyvesek között 

nemes tekintetével lekukkint a Hold, 

a bagoly csontfehér, 

álomszép úszó labdát lát benne. 

 

Az erdei tisztás 

a fenyők között örökzöld csoda. 

Közepében, 

a beszivárgó s kacérkodó fényben, 

ez az ámulatos tó 

rejtélyes, eleven mese: 

vizén tűlevél-gondolák úsznak, 

partját aranysárga moha szegélyezi, 

legszebb díszei 

a fehér és sárga szellőrózsák.  

 

Az erdei tó 

— e velencei tükör — 

megfejthetetlen mítosz: 

amikor eső után 

szivárvány keletkezik a fenyők fölött, 

titokban 

a szivárványról leereszkedve 

tündérek lepik el a partját, 

akik a tóban megfürödnek, 

s a parti növények balzsamával 

bekenik a testüket, 

majd a szivárványba visszatérnek. 

 

A régi rege úgy tartja, 

az erdei tavacskához 

— amikor elfárad —, 

Isten is lejön az égből megpihenni. 

Belenéz ebbe a velencei tükörbe, 

majd tekintetével megszenteli, 

s mielőtt hazatérne, 

felhúzza az öreg gramofont, 

hogy az egész élővilág hallja 

a tó körül 

a szentséges Hargitát zenélni. 


