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 Kacsó András 
 

Küküllő-sors 

(II.) 

 
Felhők 

 

Felhők mennek, felhők jönnek, 

messze néznek, nem köszönnek, 

tavaszt visznek, nyarat hoznak, 

gyarapodnak, oszladoznak. 

 

Egyiküknek sincsen szárnya, 

mégis rögtön tovaszállna, 

nemsokára jön a váltás, 

s az se hoz majd égi áldást. 

 

Fátyolfelhő, lepelfelhő, 

sarokban az esőernyő, 

tört virágon sír a harmat: 

nem csináltok lakodalmat. 

 

Bárányfelhő, cirruszfelhő, 

elfogytok, a Nap ha feljő', 

Holddal vagytok jó barátok, 

nem lesz sáros a ruhátok. 

 

Párnafelhők, gomolyfelhők, 

páramentes víg tekergők, 

néha-néha árnyat adtok, 

meg-megálltok, elszaladtok. 

 

Esőfelhők dús homálya, 

zivatarok tivornyája 

zubbonyát magára kapja, 

ajándékát másnak adja. 

 

Vándorfelhők mindahányan 

addig is, míg megtalálnak 

reményt szórnak, de csak sárgát, 

s csiklandozzák a Nap lábát. 

 

 

 

Székelyudvarhely 
 

Dombok, hegyek közt úgy pihen a város, 

akár a fészkén megnyugvó madár, 

minden kis pontja benned őrzi számos 

emlék, tekintet hulló harmatát. 

 

Reggel a nap a Hargitáról kel fel, 

majd elindul a Szarkakő felé, 

déli lovára Nagyoldalnál nyergel, 

s esti imára megy Budvár fölé. 

 

Az Ugron-kripta, Nagymál oldalában, 

a Szejke-borvíz és Orbán Balázs, 

székelykapuink enyésző homálya 

múltadba réveszt, ha épp erre jársz. 

 

A Székelytámadt bástyái üzennek: 

a szabadságot hagyni nem szabad, 

s szent akarattá érlelődik benned 

minden rád hulló, kényes pillanat. 

 

Posztóharisnya, csizma, székely ing 

volt-e már rajtad kurti és kalap, 

s egek tükréből, hol a sas kering 

láttad-e arcod szálfenyők alatt? 

 

Székely ha vagy, ha voltál, vagy leszel 

s maradsz földednek csüggedt pásztora, 

arcodra hull, akár a szent lepel 

az együttlétnek hívó mámora. 

 

A Kerekerdő s Küküllő között 

a város szíve szüntelen dobog, 

álmod, mi szárnyalt s falnak ütközött, 

mint a székely gyors, halkan elrobog. 

 

Ha megpihensz majd, utcák és terek 

vigyáznak rád, templomok, iskolák, 
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Szombatfalva s a Betlenfalvi út 

hiszem, megőrzik lépteid nyomát... 

 

Dombok, hegyek közt úgy piheg a város, 

akár a fészkén térdelő madár, 

szándékod, harcod elfeledni káros: 

hited, ha elvész, itt még megtalál. 

 

 

Orbán 
 

Orbán, a fagyos 

gondolt egy nagyot, 

mintsem hideget, 

hozott meleget. 

 

Kemény pluszokot, 

tizenöt fokot, 

langyos hajnalon, 

múló harmaton. 

 

Szőlőd mosolyog, 

félsze elfogyott, 

ugrott már a fagy, 

boldog pillanat. 

 

Lesz majd ép gerezd, 

szem, mely jól ereszt, 

mustod és borod, 

részeg sógorod... 

 

Orbán mit hozott? 

Legyet, szúnyogot, 

elment, jót nevet, 

szidják eleget. 

 

Új nap, új remény, 

álom, költemény: 

lelkünkben a nyár 

bontja puttonyát. 

 

 

Napforduló 
 

Zenitjére készült a nap, 

hegynek dőlve pirult a hajnal, 

s az első ébredő madár  

hangjában gyöngyözött a harmat. 

 

Szürkület-egünk bársonyán 

hirtelen lefutott egy csillag, 

Hargitán, fenyőn, áfonyán 

tűnő csóvának szárnya villant. 

 

A Költő lelke búcsúzott, 

ki itt bujdosott fától fáig, 

úgy követte a lovait 

a csermelytől az óceánig. 

 

Anyatejként csordult a szó 

— mit tőle kaptunk egy-egy cseppet — 

s verse, a máig biztató 

énünkben gyökeret eresztett. 

 

Játék, majd valóság-szelet 

a gyermek-rét hangyatej-gondja, 

s felnőttkor ajándéka lett 

a Szenvedő ecetes rongya. 

 

A Küküllő vize apad, 

holnap majd ki ír róla verset, 

szűkülő medrében igét 

szomjaznak már a nyári kertek. 

 

Fecske hívná, pacsirta sír, 

fészkükön Őt várnák a gólyák, 

más, hús-vér- s kenyérmadarak 

Róla zengnek halotti zsoltárt. 

 

Valaki jár a fák hegyén, 

erdők fölé művét kitűzte, 

s a Ráktérítő ujjbegyén 

örök idők ráncába fűzte. 

 

Felidézném az alkatát: 

nyílt tekintet és magas homlok, 

pásztázó szem, regélő száj, 

tisztások, fű, fa, rétek, dombok. 

 

Versforduló a mai nap: 

tudjuk, hogy nem szakadhat el, 

amit Kányádi ránk hagyott, 

a Vers, amit mondani kell! 
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Galambfalvi rögök között 

óriás-lénye oszt nyugalmat, 

s Ő őrködik a táj fölött, 

akár a csillagon a harmat. 

 

 

Nyári ég 
 

Oltalmat nyújt a nyári ég, 

nézz fel rá, nevess rá, ne félj! 

Téged kedvel a nyári nap, 

böngészheted, nem vádirat. 

 

Felhőd, ha olykor eltakar, 

ha meddő is, csak jót akar. 

Szelet, esőt ha néha hoz, 

megzörgeti az ablakod. 

 

Megértést nálad így keres: 

ha ráfigyelsz, téged szeret. 

Felkínálja gyümölcseit: 

elődbe szórja verseit. 

 

S ne bánd azt, ha forró a nyár, 

a hideg úgyis megtalál. 
 

 

Találkozásunk 

Farkas Árpáddal 
 

Csillárok ontották a fényt, 

úgy ünnepelt a díszterem, 

ébresztve hitet és reményt: 

a mai est Költőt terem. 

 

Ott volt a városi elit 

— irodalmunk sok bajnoka —, 

kik szóból gyúrnak reggelit, 

kiknél a nyelv a vacsora. 

 

A Költő állt, beszélgetett 

— az emlék, mint bogár kering — 

bőrévé vált, jelképe lett 

a lájbi és a székely ing. 

 

A méltóság, a bizalom,  

a fejtartás, az alkata 

igéket járó bölcs malom: 

szülőföld, álmok, lét, haza. 

 

S hogy elhangzott a „nekrológ”, 

melyet, ím, élve hallgatott, 

a Poéta felállt, mesélt 

az életről, mit ránk hagyott. 

 

A tenyerén emelte fel 

Kányádit, ki előtte járt, 

aki elvitt egy csillagot, 

a csordautat, a határt. 

 

Apáink arcán járt a múlt, 

ráhintette kövét, gazát, 

a remény néha elfakult, 

s mi éreztük az igazát.  

 

A fenyők és a jegenyék  

megisszák másnapos borunk, 

most zajlik, nem ért véget még 

aranka-rétes háborúnk. 

 

Századunkban meghalt a Vers, 

felülmúlták az „izmusok”, 

gondolatunk azóta nyers, 

nem hívnak sámán-rigmusok... 

 

A Vers megújul, élni fog: 

kezében már az új kötet, 

új rímek, szavak, mondatok 

figyelik már a jöttödet. 

 

Ki tudja merre kanyarog 

az Istenhez vezető út, 

szekérderékban, vagy gyalog 

a Verssel mégis odajutsz... 

 

A szülőföld röge s ege 

háromnegyed századja már 

így lett billoga, bélyege, 

s Ő csendben leszálló madár. 

 

Arcán ott ül az értelem: 

szavak mívese, biztosa, 

az alázat, a türelem, 

a Vers végvári harcosa. 
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Búcsú Kányádi Sándortól 
 

Ki várta hű fiát haza, 

hirdette népe bánatát, 

Galambfalva gyászzászlaja 

átviláglott több száz határt. 

 

Mind, aki ott volt csöndben ült 

— akár kalács az ünnepen — 

s emlék-illattal elvegyült 

a fájdalom, a türelem. 

 

Isten házába hamvait 

bebocsátá a régi hárs, 

ki tudta léptét, szavait: 

mondókát, verset és imát. 

 

Felhők érkeztek s lelkek is, 

hogy elosszák a bánatot, 

melyet a sors, a méla hit 

a vén ágakra rárakott. 

 

Szótlan, merengő volt a fa, 

forgó pillangó-könnyeket 

lombjából gyéren hullatott, 

mindenki várt, emlékezett. 

 

Eljött a Nap, üzent a Hold, 

mennydörgés, eső, fergeteg, 

kikkel hajdan együtt dalolt: 

természet, erő, rengeteg. 

 

Templomfalon belül s kívül 

zengett a méltatás szava, 

intelmek és bölcseletek: 

óda- és vers-záporpatak. 

 

Az áldás csak hullt, csak esett 

— megáztak a székelyruhák — 

míg lelkünkben a kegyelet 

búcsúztatta a Vers Urát. 

 

Őt, aki maga volt a lét, 

a csillag, nemzet és haza, 

az anyaszó, mely benned él: 

bölcső, gyümölcs- és lármafa. 

 

Harang sírt, összeállt a sor, 

mikor a templom elköszönt, 

áradt Küküllő-koszorú 

tajtékzott a kertek között. 

 

Jó lovai vitték tova, 

míg az utolsó fáig ért, 

sorsa szép volt vagy mostoha, 

s most gyásszal megrakott szekér. 

 

Az anyaföld, az anyaég, 

s a távolban a csillagok 

porából szőnek új mesét, 

könnyeznek harmat-bánatot. 

 

 

Fenyők felé 
 

A példát itt a fenyők adják, 

hegyekre néz tekintetünk, 

az égbolt alatt, hol a sas száll, 

vibrál a lélek mindenütt. 

 

Itt lényünkkel azonosul 

jövendő, jelen és a múlt. 

Fenyőink, épp, mint tetteink, 

velünk együtt felnőnek szépen, 

 

ötven év kell a fának is, 

hogy lassanként emberré érjen: 

fél évszázadnyi küzdelem, 

próbálkozás... történelem. 

 

Erdők zúgását hallgatom 

hegy hajlatán, vízjárta völgyben, 

gyantás, fésű-fenyőtoboz 

intelmét súgja elmenőben: 

 

tűleveled ma szúr nagyon, 

lelkedből kél a fájdalom. 

A múltad néha megtalál 

fenyőfodros tündéri tájon, 

 

hol életutad is megáll,  

hogy veled együtt meditáljon, 
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s emlék-kunyhódba vár haza 

fenyőfaforgács illata. 

 

 

Szent Jakab füve 
 

Szent Jakab-fű, te hoztad a nyarat, 

békességet, napfényt a síró tájra, 

visszahívtál virágot, bogarat, 

új reményt szór bokrod, a néma sárga.  

 

Apró napocskák egymáshoz közel, 

méh-csalogatók, tekintet-barátok, 

vess egy pillantást rá, ha érkezel 

s tán csillagodról elkószál az átok. 

 

A mező csöndes még, tücsök se szól, 

apró gond-szöcskék homlokodra ülnek, 

szembogaradban hernyó araszol, 

talán ma ismét néked hegedülnek. 

 

Talán majd akkor felvidul a nyár, 

ázott palástját fellegekre rakja, 

s a megbántott rét mindent visszavár, 

csodás virágom, füvek Szent Jakabja. 

 

 

Bőség 
 

Adott a Jóisten gazdagon gyümölcsöt: 

cseresznyét és meggyet, szilvát ezeregyet, 

ribizkét és almát, ízek lakodalmát, 

ami nőni kezdett, minden jól eresztett, 

s körtéd sem kap görcsöt. 

 

Lóg a fán a bőség, támasztod póznával, 

pálinkád, lekvárod érkezését várod, 

megrázod, leszeded, eszed, teszed- 

                                             veszed, 

s bár kínoz a hőség, tetszik a minőség: 

                               mérheted kosárral. 

 

Zöld gyümölcs-szerencséd görgeti   

                                          kerekét: 

telik pincéd, kasod, délceg a kakasod, 

mogyoród, diódot vajon hová hordod, 

míg kökényt is gyűjtesz, szőlőd már az  

                                                       üzlet, 

s ötszáz zsivány veréb. 
 

 

Búcsú 
 

Hagyakozik a nyár az ősznek: 

műve betelt, gyümölcse kész, 

s mint a reggel a délelőttnek, 

elismétli üzenetét. 

 

A mezők épek, jók az erdők, 

a kertek dúsak, gazdagok, 

kényeztették langy bárányfelhők, 

s nem láttak orvost, vagy papot. 

 

Még minden tobzódik a fényben, 

nézd azt a lányt, fürdőruhás, 

s arcukat csermelyek vizében  

vizsgálgatják az őzsuták. 

 

Pár nap csupán és tarka díszben  

kezdődhet majd az őszi nász, 

igyekvő évszak-harsonások 

próbálgatják a trombitát. 

 

A bokrok mind versenyre készek: 

kékek, vörösek, kedvesek, 

s bár lelkükben üres a fészek, 

ajkukon kéj és báj lebeg. 

 

Kökény, hecsedli, kecskerágó, 

galagonya és berkenye 

jussát várja az új világtól, 

ki lesz az ünnep hercege? 

 

Nem baj, ha ősz, csak lejtsd a táncot, 

s figyeld a mulatók sorát, 

homlokodon gyérítsd a ráncot, 

ki kapja majd a koronát? 

 

Hagyakozik a nyár az ősznek, 

indulna már, csendben beszél, 

s egy kányafára elmenőben 

rásimítja tekintetét. 


