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Kacsó András 
 

Pünkösd 
 

„Mindnyájan megteltek Szentlélekkel és különféle nyelven kezdtek 

beszélni, úgy, ahogy a lélek adta nekik, hogy szóljanak.” 

Apostolok cselekedetei 
 

Erdőn, mezőn ünnep piros pünkösd napja, 

minden halandónak lélek vasárnapja. 

Vadrózsák, akácok élénken susognak, 

mezei virágok bőven illatoznak. 

 

Ünnep királynője, a pünkösdi rózsa 

szirmait hullatja, új bimbóját bontja. 

Méhek a nektártól áhítattal telnek, 

fű között a hangyák vígan menetelnek. 

 

Minden dong-bong, cirpel, dorol, zsong és zümmög, 

aki ezt nem érti, leginkább csak hümmög. 

Madár madarat lát, együtt örvendeznek, 

fészkükön a gólyák sűrűn kelepelnek. 

 

Csipogás, csicsergés, turbékolás, füttyszó, 

károgás, vagy csergés, mennyi rejtélyes szó! 

Erdőszélen, réten, zengik, ahol érik, 

tán a madarak is az Istent dicsérik. 

 

Templomunk harangja csendben válaszolgat, 

emberek beszélnek, imákba burkolva. 

Piros pünkösd napján táncolnak a fények, 

erdőn, mezőn, házban szárnyal a Szentlélek. 

 

 

Üzent a pápa 
 

Üzent a pápa, érkezem, 

s ébredeznek sziklák, hegyek, 

utak, ösvények százai, 

amikben rejtve volt a hit. 
 

Templom figyel, harang beszél, 

szél dajkálja erdők neszét, 

pünkösd-zöld palástban a fák 

bejárják most a láthatárt. 
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Virágok lelke könnyezik, 

zarándok, testvér érkezik, 

ki kent kegyéből osztogat 

gyökeret, lángot, titkokat. 
 

Madárnak, vágynak szárnyakat, 

székely kapudnak lábakat, 

a jövendőnek gyermeket, 

hitednek házat, nemzetet. 
 

Ki útra kelt imáidért, 

s Máriának rózsát ígért, 

holnap együtt bejár veled 

egy gondolatnyi életet. 
 

— Imádságban közel vagyok, 

várjatok kicsik és nagyok, 

testvér, barát, család, rokon, 

találkozunk felsőfokon. 
 

Borongó nyári ég alatt 

korlátok dőltek és falak, 

Istennel telt meg minden itt, 

a tárgyak és az ember is. 

 

 

Csíksomlyó — 2019 
 

A Pápával eljött a nyár, 

s míg a Nyereg rendben figyelt, 

a gondolat felhőre szállt, 

s tartott egy csendes számvitelt. 
 

A felhőkből eső esett, 

a hit fázott az ég alatt, 

próbára tette embered 

e pápa-nyár, e pillanat. 
 

Tiltott gyümölcsét elvevé 

a rá figyelő néma rend, 

zászlója, vágya, nyelve él, 

bár csak lelkében lengedez. 
 

De tárt szívével várta őt 

a szent zarándok-Mária, 

ki ismert minden érkezőt, 

ki reményt szór imáira. 
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Majd néha kisütött a nap, 

fénylett a hely Somlyó nyakán, 

ernyő, köpönyeg és kalap 

csüngött a Vendég szózatán. 
 

Fonják a sorsod szálait 

táborházak, kézművesek, 

összevarrják nyűtt vásznait 

jövendődnek bús fenyvesek. 
 

Aki kockáztat, révbe ér, 

egyként a gyenge és erős, 

testvériség és párbeszéd, 

emeljük fel a szenvedőt... 
 

Az Isten hite egyszerű, 

a miénk fájó, összetett, 

azt őrzi mennyei derű, 

s ezt harcban próbált nemzeted. 
 

A Pápával ment a tavasz, 

s míg sorjázta az ormokat, 

elmélázott az Ég alatt 

a felhőn rekedt gondolat. 

 
 

 

 
 

 Kiadványaink . 
 

2019-ben megjelent 
 

 


