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CSEKE IBOLYA 

 
Ez a föld az otthonod... 

 
Érezted arcodon a simogató napsugarat? 

Rakosgattál sorba színes kavicsokat? 

Nézted a szelet, mikor bárányfelhőket kergetett? 

Bámultad viharban a földre hulló cseppeket? 

Eső után született szivárvány a szemedben? 

Volt fészekből kiesett fióka a kezedben? 

Hallgattad bíbor színű estén tücskök koncertjét? 

Kóstoltad az őszi erdő zamatos gyümölcsét? 

Érezted a gesztenyevirág bódító mézillatát? 

Szívtad magadba a hajnali erdő páráját? 

Feküdtél csillagokat bámulva az éji ég alatt? 

Lehajoltál a fűbe, hogy megszagold a virágokat? 

Láttál már csivitelő fecskerajt a villanydróton? 

Álltál mozdulatlan, mert pillangó pihent a válladon? 

Gázoltál térdig hűs vizű patakban? 

Repültél sasmadárként álmodban? 

Hallottad a búzamezőről fölreppenő fácánokat? 

Sétáltál tóparton, hol békák kuruttyoltak? 

Oltottad csobogó forrásból szomjadat? 

Szárította nyári szellő könnyes arcodat? 

Szaladtál madárdalos reggel harmatos fűben? 

Kergetted szalmakalapodat pajkos szélben? 

Megcsodáltad már, mily gyönyörű a természet? 

S tiszteled benne a legkisebb életet? 

 
Örülj, míg láthatod a tiszta, kék eget! 

Míg hallhatod a zümmögő méhsereget! 

Csodálatos a Föld, mely az otthonod... 

Ugye minden mocsoktól megóvod?! 
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Holdas éjen... 

 
Holdsugarat ringat az este... 

Tó tükrében magát kereste 

Hullám fodrán fénye reszket 

Ezüstarcán álom rebben 

 

Susog a nádas szél ölében 

Csónak ring az éjsötétben 

Csillagszeplők hunyorognak 

Éj palástján kuporognak 

 

Éji vadnak szeme villan... 

Egy pillanat, majd elillan 

Komor felhők sorakoznak 

Baljós árnyak elsuhannak 

 

Fűzfa lombja tóba görnyed 

Öreg törzsét szél gyötörte 

Nem adta fel, dacból még él 

Végzetével majd megbékél 

 

Sétál a Hold égi útján 

Nem tűnődve régi múltján 

Utoléri majd a hajnal 

S betakarja arany nappal 

 

 
Sors kivetettje 

 
Meghúzta magát egy kihalt zugban 

Senki nem látta, mikor könnye kibuggyant 

Meleg otthonról rég nem álmodott 

Már Istenéhez sem fohászkodott 
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Múltba révedő párás szeme látta 

Élete medrének hol szakadt gátja... 

Valaha volt családja, boldogsága 

De már összeomlott a méltósága 
 

Minden napja küzdelem volt az ételért 

Lehajolt az eldobott kenyérért... 

Szorongatta összekoldult filléreit 

S alkoholba fojtotta vad lidérceit 
 

Lét határán kóborolt a jelene 

Nincs már holnapja, csak kihűlt teteme... 

Lassan távozott belőle a lélek 

Nem kísérte útját angyali ének 
 

Ládába teszik megfagyott testét 

Nem cipeli tovább az élet nyűgét 

Tűzre vetik koszlott rongyait 

Mint mostoha sorsának kopott romjait 
 

Csak egy girhes macska fogja még keresni 

Rajta kívül e földön nem szerette senki 

Nincs, aki elmondjon érte egy imát 

Csak a Teremtő látja benne a fiát 
 

 

Emlékezet 
 

Távolodó múlt selyemfátylán 

Mint ködbe veszett foszlány 

Átszüremlik az emlékezet: 

Fájtam már magamnak eleget 
 

Pusztába kiáltott érzéseimre 

Visszhang válaszolt a kérdéseimre 

S az értelem gyakran ellenszegült 

Mert hamis az álom a valóság nélkül! 
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Alkony bíbora nyugtatja most szemem 

Sutba dobott vágyaim újra előveszem 

Karon fog és magához húz a valóság: 

Nem itatom már könnytől ázott párnám 

 

Jövő ingoványára két lábbal lépek 

S ha térdig kell gázolnom, akkor sem félek 

Hiszek magamban: nem lep el a sár 

Szívem lakatján sem nyikorog a zár 

 

 
Vers a gonoszsághoz 

 

Sorsod süppedő sarában térdig gázolsz 

Vonszolod szánalmas életed, de mást vádolsz 

Húsba maró szavaid, mint a kígyó mérge 

Durva posztó a lelkednek sivár kérge 

 

Egyszer tekints vissza, hogy lásd a múltad mocskát! 

Talán ráébredsz, milyen sok keservet okoztál 

De hiába iszkolsz majd... magad elől nem menekülsz! 

Vagy a lelkiismereteddel is szembeszegülsz? 

 

Örülj, ha van Isten, aki majd megbocsájt! 

Ha mégsem parancsolsz magadnak megálljt... 

Ha szíved sivatagában egyszer mégis nyílik virág... 

S ha könnyeiddel öntözöd, szemedben még gyúlhat világ... 

 

 
Görnyedve... 

 

Legjobb dolgok a szemünk előtt vannak 

Csodák mellettünk mégis elrohannak 

Hiába nyúlunk utána, már késő 

Csak szívünkben ejt új sebet egy véső 
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Belénk maródik minden elmúlt remény 

Életünk egy elszalasztott sorsregény 

Görgetjük ordító vágyainkat 

S elveszítjük legszebb álmainkat 
 

Hitünket tépázza sok csalódás 

De nem marad más, csak a vívódás 

A boldogságot hajszoljuk szüntelen 

S minden napunk verejtékes küzdelem 
 

Harcolunk magunkkal, s a nagyvilággal 

Szívünk mélyébe fúródott szilánkkal 

Saját sebünktől mások is véreznek 

Bár ők is csak a szépre éheznek 
 

Miért cipeljük görnyedve terhünk? 

Letenni a kínt miért nincs merszünk? 

Miért kapaszkodunk körömszakadva? 

Csak a földet nézzük, fejünk’ lehajtva... 
 

 

Kóborkutyához... 
 

Csak kenyeret koldult 

Félelmében mordult 

De kővel dobták meg 

Jutalma az ütleg 
 

Rühes bundában fázott 

Egy meleg zugra vágyott... 

Simogató kézre 

Hogy valaki vegye észre 
 

Kinek hűen szolgálna 

Kit örömmel haza várna 

Köszöntené farkcsóválva... 

Mert nem lenne többé árva 
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Most elkopott talppal 

Utat rója éjt s nappal 

Kit a sors úgy hajszol 

Élelemért harcol 
 

Szánakoznak rajta... 

Vajon milyen fajta? 

„Csak egy korcs” – mondják 

Arcukon fásultság 
 

Emberek, segítsetek! 

Lelketekből merítsetek! 

Szívetekben irgalommal 

Nézzetek rá bizalommal! 
 

Lehetne egy örök barát 

Ha jutna neki igaz család 

Jusson eszetekbe: 

Ő is Isten teremtménye! 
 

 

Ne keress démont! 
 

Ne keress magadnak démont! 

Sors keze osztja a pofont... 

A gond majd úgyis megtalál 

Ha nem állsz föl, csak bedarál 
 

Mint a mérgezett nyilak 

Eltalálnak gonosz szavak 

Nem is kell rád céltábla 

De a végén tiéd a számla... 
 

Lelked ne mutasd fájni... 

Ha bárki bele akar vájni! 

Csak sebet marnak beléd 

Majd sóval hintik hegét 
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Ne keress magadnak démont... 

Hogy ne te legyél a célpont! 

Ne menj elébe a bajnak! 

Úgyis a fejedre csapnak... 

 

 

Múzsa csókja... 

 

Te, ki olvasod a versem 

Tálcán nyújtom neked lelkem 

Benne vagyok minden sorban 

Szívem dobban minden szóban 

 

Ihlet fakaszt gondolatot 

Örömet vagy búbánatot 

Csokrot kötök érzelmekből 

Merítek az életemből 

 

Túláradó lelkem Tava 

Hullámot vet minden szava 

Álmaimat széjjelszórom 

Vágyaimmal megbirkózom 

 

Te, ki olvasod a versem 

Életemből kapsz egy percet 

Gondolatom befogadod 

Múzsa csókját neked adom 

 

 

Apeva 

 

egy 

élet 

oly kevés, 

hogy végigéld 

minden álmodat  


