
 

Csatáné Bartha Irénke 
 

Hatvan éved lombkoronájaHatvan éved lombkoronájaHatvan éved lombkoronájaHatvan éved lombkoronája    
 

(Cseh Károlynak a 60.-ra) 
 
Tudom: a Bükk szerelme éltet, 
hozzá igazult bánatban is lépted, 
szavak varázsa, versvilágod fénye 
ékes gyöngykoszorú e táj fejére. 
 
Vigasztalannak vigasz vagy, 
ábrándos lelkek reménye, 
s ha kell, visszhang, partnak ütődve, 
csengő-bongó ének e táj szívében. 
 
Kilombosodott hatvan éved fája, 
madárdal fészkel ott, új tavaszra várva, 
s hiába huhognak baglyok, ölyvek, 
voltál és maradsz a Pirkadat őre. 
 
Ki szárnyakat kapott, nem ragadhat sárba, 
hangyalétből szárnyalsz sasok magasába, 
pásztázni a tájat, s ha vihar közeleg, 
mint bölcs párkák, gúzsba kötöd a szeleket, 
ne dorbézoljanak itt fagyos telek. 
 
Életed tarka képek sora a vásznon, 
tűzhelynyi parázs tekintetek bűvkörében, 
álomkertedben múzsák dalolnak, pacsirták, rózsák,  
vigyázz, vad indák szépséghitüket meg ne fojtsák! 
 
Tudom, elmúlt már hatvan nyarad bája, 
de kilombosodott a bölcsesség fája, 
lobogjon sokáig versvilágod fénye, 
e hangzavarból kicsengő tiszta hangok reménye. 
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Csatáné Bartha Irénke versei 151 

Eltűnt nyomok a hóbanEltűnt nyomok a hóbanEltűnt nyomok a hóbanEltűnt nyomok a hóban    
 

In memoriam Cseh Károly 
 
Eltűnő Nap fénye a havas táj felett, 
de mosolyod melege még itt kereng, 
sokáig emlékezünk rá, 
meghódította a szíveket. 
 
Szegényebbek lettünk, Te álmaid 
varázsszőnyegét terítetted lábunk elé, 
csendes hittel lelkünkre 
gyöngysújtásos szavaid. 
 
Visszhangjuk fáj, hiányod büntet, 
minden versed angyali üzenet, 
fényre nyíló ablak, melyen  
a jóság, a szépség ránk tekinthet. 
 
Most sírva emlékezünk 
elpazarolt kincsünkre, 
mit Isten adakozó ujja 
közénk hintett. 
 
Lásd, riadtan keressük 
szánod nyomát a hóban, 
s az elsuhanó angyalszárnyakat, 
árván, kifosztottan 
bedeszkázott a csend fala... 
 
De „a Lélek él!”, itt jár közöttünk, 
éjsötét utakon arcod aranypírt izzad, 
hogy belelássunk a Csodák rejtekébe, 
miknek bölcs tudója, apostola vagy. 
 
Már sápadtabb színekkel jő a Hajnal, 
díszes pártájából egy sugár kiesett, 
de odafentről sziporkázó fényjeleket 
egy mosolygó csillag adakozón hint, 
s a borsodgeszti úton  tavaszok  fölpárálló 
hitével  egy bodzaág jóféle csendre int…  
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