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Himnusz a Badacsonyhoz

Szívem legbelsőbb szigetén élsz, s magasan ragyogsz, Badacsony!
Szerettelek és féltelek is már mielőtt elönté szemem a fény,
S betölté a látható világ álma halhatatlan tudatom,
S felőrlé az istennel való egység érzetét a súlyos időkerék.

De élek, és ezeréves ősök szomjasan isszák egymást bennem,
S az ő sorsuk tovagyűrűzve szárítna ki engem,
Ha nem lenne kéznél ily nemes áfium a múlandóságra,
Mit te szülsz nékem, Badacsony, aranyos pohárba.

Úgy adod borod, mint csókját ha adja az a szép szerető,
Kinek csintalan ügyeit már ismeré, sőt szereti a nő.
Úgy adod borod, mint békepipát régi nyugaton ősz indián,
Ha békülni akar az ember, s nem bántja már a halál.

Szent hegy vagy te, s a szent hegy leve színtiszta ambrózia,
Olyan borod, mint vérem: tízezer ős éltét viszi-hozza,
Mert benne van tízezer tapasztalat és tízezer szerelem,
Tízezer élettel élek együtt egyben, ha borod kering bennem!

Mert ez a keringés színültig tölt, s emlékeztet örökkön,
Hogy lényem lényege is így forog körbe égen és földön.
Ezért nem félek, ha vélem vagy, attól, amit jelenthet a halál,
De még attól sem, ha az élet véletlen itt és most rám talál.

Dicsérlek téged szívünk közepe, szent Badacsony,
S a Rózsakőn ülvén érzem: vélem dobog a gyönyörű pagony.
Itt nékünk nő a kéknyelű, a rizling és a szürkebarát,
Levükkel keltheted új életre az embert és a hazát.

Badacsony, 2009. április 26.
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Rizani razglednica

[ 70 ] H I T E L

[ Weiner Sennyey Tibor versei ]

Hegyek csipkéjével óvott öbölben
Úszunk az elsüllyedt város felett.
Sugarat ont a Nap orsója odafenn,
Szikrás hálót vet neki a víz idelent.

Teuta hercegnő önthette így aranyát
És önmagát tengernek mélyibe,
Mint ahogy a fény cérnáját
Húzza be a mélység kék szövetébe.

Így hímez minket múlttá az Idő!
Mintákká leszünk tájabroszán.
Jelenünk vonalán fonódunk a jövő
Végtelen horizontján tovább.

Látod-e hogy sző minket ő ebbe a létbe?
Így hát csak úszunk mi itt az öbölben,
Hisz van ki szemével utunkat kövesse.
Tízezer élet csomója tart a szövetben.

Montenegro, 2009. június 12.
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