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Borok dicsérete

Hadd zengjem ma nevét Pannónia drága borának,
Szőlő nem nevel ám más tájakon ily csoda kincset! 
Míg Badacsony bora rejti a nótát, szítja a táncot,
Kunság hűs pincéi ma nékünk rejtik a mámort. 
Bortól múlik a gond, mit Neszmély csapjai mérnek,
Szekszárd jó bora kínvert szíved kedvre deríti. 
Száz bajt gyógyít, s száz fele kerget móri Ezerjó,
Villány bíbor cseppjei búd szerelemre cserélik.
Sírást és zokogást hamar űzz el rőt Bikavérrel,
Kísértő, buta félelem ellen a tolnai véd meg. 
Csongrád ízei lelked a bajtól megszabadítják,
Marcali bő szüretén lesz még csengőbb kacagásod.
Töltsd tele kancsód, hol Buda kínál jó zamatú bort,
Ám Baja táján is terem innivaló mulatáshoz!
Pannonhalmán Rizlinggel várnak vacsorára,
Pécs kínál Cirfandlit a fáradt átutazónak.
Bükkalján hűs Hárslevelű jár vadpecsenyéhez,
Vén Balaton hala cserszegi bort vár, úszni ha kíván.
Somló-hegy tetején ládd, Bacchus népe tanyázik, 
Mátra borában gyöngyözik Ámor víg nevetése,
Víg Múzsák Zala fürtjeiről új dalt dudorásznak.
Áldott hely, ahol ennyi vidék bora vár nemes ízzel, 
Dús fürtjét fagy, jég, seregélykár már sose érje!
Adjon az ég szüretén víg kedvet, sok tele hordót,
Pannon táj hegye, völgye teremjen százezer évig!

A bor titkáról

Bú tüzét oltó csoda gyógyszer, ámde
Szenvedély lángját lobogásra készti!
Bár nem érted, mégis a pince csábít,
S titka a bornak.

Nézd, a szőlőtő üde fürtöt érlel,
Majd a prés alól csorog ím az édes,
Drága must, a víg szüret éltetője,
S telnek a hordók.

Mint az ifj úból deli férfi  érik,
Úgy a murciból tüzes és vad újbor.
Tiszta színt kap, míg fi nomítja egyre
Bölcsen a gazda.

Áldomás, ha szól, csak a jó bor illő,
Bort igyál, komám, lakodalmat ülvén.
Gyászod űzi majd a halotti torban,
Élj vele bátran!

Borban és kenyérben az Úr vidámít,
Új szövetségben veled egy, ha kéred.
Így a bűnt a krisztusi vér lemossa
Nagy kegyelemből.

Földit, égit így egyesít magában
S lelkesít, ha bú leigázza szíved.
Így kutasd titkát poharadba nézve:
Ott van az alján!


