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Araboknak szent hely 
Mohamed Mekkája, 
dicséri müezzin 
áhitatos szája. 
A választott népnek 
Szent helye a Tábor, 
mégsem épült rajta 
egyetlenegy sátor. 
Nekünk magyaroknak 
ősz Tokaj-Hegyalja 
az, mit a borivó 
szent helyének vallja.  
 
Hol az arany nedű 
gyönyörű szép tája? 
Milyen földön terem 
királyoknak bora, 
boroknak királya? 
 
Sorolni sem merem 
a sok neves helyet, 
említek mind helyett 
csak kapásból hármat, 
úgy tartja a fáma 
három az igazság 
közmondásos száma. 
Tokaj, Tarcal, Tállya, 
ha az ősi monda 
a helyét megállja, 
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mindhármat bölcsőnek 
büszkén tartja számon 
a legfelségesebb  
boroknak királya. 
  
Töltse meg poharunk 
italnak csodája, 
szemünk, orrunk, szájunk 
szépségét csodálja.  
Színe óaranytól 
rőt barnáig csillan, 
vagy a borostyánkő 
sugarával villan. 
    
Gazdag a gyűrűje, 
ágas koronája, 
mint a nemes ékszert, 
foglalatba zárja. 
Illata akácméz, 
darazsak tanyája, 
szőlővirág, gyümölcs 
vad szimfóniája. 
Olajos a cseppje, 
sercegve nem jajgat, 
mint a szentelt kenet 
érinti az ajkat. 
Íze és zamata 
szinte már észbontó, 
teljes gazdagsága 
itt el sem mondható. 
Van benn kenyérhéj, 
sült alma, zöld dió, 
mandula, ananász, 
datolya, kakaó, 
füge és naspolya, 
szentjánoskenyérrel, 
birsalma, birskörte 
citrom keverékkel, 
őszibarack, kajszi, 
sőt fanyar ízvéggel 
a dohány is sejlik, 
mit pipa pöfékel. 
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Ave Tokaj ! 
Alázattal járul 
elébed hűséggel 
híveid tábora, 
amely ekképp kérlel:  
 
Felséges bor, jó királyom, 
áldásod örökre szálljon 
könyörgő népedre. 
Hogy megjöjjön kedve 
buzdítsd a csüggedőt, 
mi már megbűnhődtünk 
múltat és jövendőt. 

 
 

Böjtmás�hºvi�reményBöjtmás�hºvi�reményBöjtmás�hºvi�reményBöjtmás�hºvi�remény����
 

Lelkes Lajosnak 
 
Szivárog az ég könnye, 
végiggördül kocsim ablaküvegén, 
megül habozva ágon, oszlopon, 
a halálra ítélt kordonkar ráncos kérgén, 
húsvéti keresztfák redves repedésein, 
anyókák karikás szemüregében 
ázott sírhantok felett. 
Szivárog az ég könnye március idusán. 
Nem tavasz ez, hanem áradások, 
szélsodorta fák, leomló vályogfalak, 
hajléktalanok nagyböjtje. 
Nem tavasz ez... Lázadó természet, 
egymással pörölő emberek, 
csalóka álmok, légből szőtt ígérgetések, 
és „keresztre vele” szidalmak évadja. 
Van-e menekvés?  
Hol nem ér utol az elektronikus károgás 
idegtépő hírekkel, véres sikolyok visszhangjával? 
 
Nyikorog a vén pince ajtaja. 
Fellobban a sárga gyertyaláng. 
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Csend és béke. 
A bicskaél lehántja a palack szuroksüvegét. 
 
Poros flaskón alig olvasható írás: 
Plébános, 1963. 
Az utolsó fél évszázad legjobb szűrése 
 és már régen pápa a borok között. 
A dugó barna, mint a tölgy, 
rugalmasan siklik ki az üveg szájából, 
mint egy vetkőző cigánylány. 
 
Tömjénfüst a templomban: 
árad az illat. Szent kábulat, leírhatatlan. 
Olvadt óarany belső izzása 
fényt hint az arcokra. 
Ízek zenéje, zamatok dallama, 
hol lágy futam, hol fellobbanó 
fut végig az ereken 
és benned él, már benned zenél 
minden szívdobbanásban. 
 
Íme 
nincs több kishitűség, 
van reményre okod. 
Lesütöd a szemed és halkan mormolod: 
– Bizony mondom neked, árva testvéremnek, 
van feltámadás! 

 
OlvºdásOlvºdásOlvºdásOlvºdás����

 
Magányomat feltörted egyből, 
mint tó jegét a rianás, 
tavaszt leheltél, fényt nyilaztál, 
barkát kibontó olvadás. 
 
Most káprázatban révedezve, 
mély narkózisból ébredett, 
kapaszkodom mentő kezedbe, 
csókold belém az életet.   
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Felemás�tºvºszFelemás�tºvºszFelemás�tºvºszFelemás�tºvºsz����
 

Most valami tavaszféle van. 
Hóvirágnyi pelyhek hullanak 
a tétovázó, csonka ujjú napsugárban, 
mely, mint mozgássérült vigyorog 
az útszéli pocsolyában.  
És mégis valami tavaszféle van, 
a költő elfelejti korát, 
a csontjaiba nyilalló időváltozást, 
verset ír egy nem létező, 
csupán megálmodott szépségnek, 
mert szívében is kelekótya tavasz van. 
A szerelmet, a várva várt vendéget, 
ha már nem kopogtat be hozzá, 
a képzelet festővásznán 
emlékezetből félkézzel is felvázolja 
e kétszínű tavasz üres óráiban. 

 
Csºk�képzeletCsºk�képzeletCsºk�képzeletCsºk�képzelet����

 
Csak képzelet, merő képzelet 
szüli e megkésett verseket. 
 
Rigó a fán 
gyümölcsfák tavaszán 
érzi, hogy énekelni kell 
és lehunyt szemmel énekel. 
A zárt szemhéj selyme mögött 
ismét a szépség röpködött 
pár trillán át, mint egykoron, 
mikor még párban énekelt 
barkákkal teli bokrokon. 
 
Ma már dala meddő kívánság, 
nem valóság a költött kedves, 
a vén rigó a hajnalfényben 
a szerelembe lett szerelmes.



 

Jºncsik�Pál�
 

Nºgy�tél�múltávºlNºgy�tél�múltávºlNºgy�tél�múltávºlNºgy�tél�múltávºl����
 

Nagy tél múltával az erdőt járva, 
vaddisznótúrást bőven találva, 
őszintén szánom a sovány mókust, 
s a farkast (hol kap falnivaló húst?), 
leginkább mégis a kidőlt fákat, 
melyeket hó, szél földre cibáltak, 
gyökerestől, derékba törve, 
s bizony fiatal fenyő legtöbbje — 
szomorú sorsuk szívből sajnálom, 
nagy tél múltán az erdőt ha járom. 
 
Hosszú tél múltán meleg tavasz jön, 
zöld fakadások fákon és földön, 
sarjadás, nyílás, féktelen bomlás, 
illatok, fények játéka pompás, 
vaddisznó, farkas, mókusok, medvék 
járják, makogják jobb idő kedvét, 
duzzadó erek, színek, virágok — 
s míg szépnek látod újra világod: 
jutnak eszedbe, szánod-e őket, 
őket, a nemrég büszke fenyőket? 
 

1990 

 
¿º¿º¿º¿ºvºszºim�közt�botlºdozvºvºszºim�közt�botlºdozvºvºszºim�közt�botlºdozvºvºszºim�közt�botlºdozvº����

 
Tavaszaim közt botladozva 

tekintek szét, 
nézem a fákat, nézem a csodát: 
a bársony rügyet, selymes szirmokat, 

serény füvet, 
az ég csillagait, az út porát. 


