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Sötét a láthatár itten,
Kenyeres?

Már a sör sem ízlik netán,
Se feles??

A bor nem lesz az ínyedhez
Hűtelen;

Nem hagy el se lopva, ládd, se
Hirtelen.

A hazát, kikre bízva lőn,
Kifosztják?

S ezt még helyesli is álnok
Bizottság!?

Zsíros tolvaj ereszt itten
Nagy pohot,

Ki az átkosban is koncér’
Kapkodott??

Megmaradt teneked, lásd, a
Nóta, bor,

S koppanhat holnap, aki ma
Jót tarol!

H’jába tömik szalmával a
Fejeket,

A bor biz tisztánlátással
Fenyeget!

Tömjénfüstbe burkolózott
Ordasok,

Kikre gonosz méreg, és nem
Bor hatott;

Mint ördögöt, üldözik a
Szellemet?

Nem ily tábor – nagy pohár bor
Kell neked!

A szerelem ugyan bizony
Csalfa tán?

Ne mérgelődj te párodnak
Alkatán!

Szolgálja víg kedvedet ku
lacs, pohár;

Úgy dédelget a bor, hogy nem
Csapodár.

*  Vö. …rösmarty: Fóti dal

Sanyargat vagy un talán az
Asszonyod?

Többet akar, mint mit eddig
Megszokott?

Palackszájról nem fogy sosem
Ki a csók,

Soha nem kell bánkódnod, hogy
„Hiba vót…!”

Kelj te csak a búbánattal
Birokra –

A bor mennyivel jobb, mint a 
Boróka!

Az élet talán nem mindig
Koronás,

De mindig van egy mentsvár:
A borozás!

FEL A LELKEKKEL!

Az asztaltükrön szavak táncikálnak,
Mint játszi nimfák vagy mint száz szirén;
Itt nem terem meg a madáchi bánat,
És sosem fogyik el az oxigén.

Itt – ha jelen van – vígad csak a század,
Mint részeg méh a porzón és bibén;
Nektár és bor itt rőt szakállat áztat –
De utána mi jön majd, kérdem én …

De miért gondolom, hogy van utána?
Jövőt várni: micsoda csökevény! 
Számítsunk AIDSre, tébolyra, uránra,

Vagy a mámort kioltó szép halálra,
Mely habkönnyű és rózsás, mint e költemény
– El fog bírni az Úrnak nagy lapátja.

Tatár Sándor

MÓRICKA SZÓT KÉR (KAP)

Tán minden kőben ott van a szobor.
De szoborból a kő elillan.
Célod csak színleg vándorol –
ne keresd semmid máshol,
hidd el, amit úgyis tudsz: minden itt van.

Szíjak surrognak, jár a gépezet.
Te megszoktad e zajt; életnek hívod
– egyhangúságába látsz tarka képeket;
csak azt vágynád olykor ismerni, aki erre
(ahogy sikerült) megtanított.

A szóban, meglehet, már mondat él.
A mondatban pedig vers szunnyad.
A végeken lehet bármilyen zord a tél.
A szeretet nem ígér semmit; hogy van, épp elég
– a halál belefullad.
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