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Csatáné Bartha Irénke 
 

Ábelek panaszával 

siettél Istenhez 
 

(Farkas Árpádra emlékezve) 

 

Olvad a hó, zajlik a jég, 

kis pocsolyákba toccsan a fény, 

pedig boldogan időzne még, 

hóvirágokra csillantva örömét... 

A Hargitán hideg szél fúj, az ég sötét, 

gyászhíred koppan lelkünk ereszén, 

a harangszó hirdeti jó pásztorunk 

                                          „elmentét, 

s már fagyos föld nehezül szíved fölé... 

A soron következő vajon ki lehet, 

hogy halál üljön tort az ember méltósága 

                                                        felett?... 

 

Utolsó sóhaj, ima, búcsúzó könnyek, 

lehanyatlik a pásztorbottal kezed, 

keserű árvaságra jutottunk Nélküled! 

De én még őrzöm azt a dacos 

homlokod mögötti képet, 

az egyetemistáról, a hajdani szépet, 

mikor lelkedben kis rőzsedalok égtek. 

Őseid erejével hitted és elhitetted: 

még minden sikerülhet, ha erős a hited, 

 csak tartson ki az a láz s az éltető fények. 

 

 De elapadt a remény éltető ereje, 

 az eltorzított lelkek és vidékek 

 ijesztő képe megdermesztett, 

 ahogy egyre jobban beszűkültek 

 a gyűlölet szögesdrótjaival bekerített 

 emberi jogok, magyar életterek!... 

 Te jó pásztorként óvtál, odafigyeltél 

 virágokra, fákra, cseperedő lélekrügyekre, 

 és isteni varázslattal, ősakarattal, hittel, 

 fegyelmezettséggel megpróbáltad 

                                                a lehetetlent: 

 hogy ezt a kemény, komor valóságot 

 elfogadhatóbbá, szebbé, élhetőbbé tedd! 
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Sok harc, kín, keserű szenvedések emésztettek, 

lelkedet sokféle tüske szaggatta, tépte. 

Most hosszú útra indultál 

Ábelek panaszával Isten elibe! 

Te szent lángot csiholtál, értéknek kaptuk azt, 

mint gyógyító, mennyei vigaszt, 

mely lelkeket összefűz, sebeket forraszt. 

A Te példád iránytű volt és erő, 

mit el nem prédálhat se múlt se jövő! 

 

 

Az öröktermő almafák alatt 
 

(Farkas Árpád emlékének) 

 
A székely bánatot 

arcod ráncaiban viselted, 

kétrét hajlott lelkeden a keserv, 

és egyre jobban Rád nehezedett... 

Emelt fővel járni hogy lehet ott, 

hol az árulásért júdáspénzzel fizetnek, 

hiába emelted fel az igazságért szavad, 

a kezeken bilincs, a szájakon lakat, 

s aki botoz, dőzsöl s babért arat! 

Lásd kínjaidat Isten megelégelte, 

magasabb körökbe szólított, 

hogy székelyeidnek onnan lehess védnöke. 

 

Már nyugodtak lesznek éjszakáid, 

nem gyötörnek gondok, kínok, 

apák ráncai arcodon nem mélyülnek, 

gonosz irigyeid sem bántanak. 

Ott ültök Kányádival, Sütővel 

a kőasztalnál az almafák alatt, 

megbékélve székelyeidért imádkozol, 

s altatónak ősök meséi ringatnak... 

 


