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Koreai sidzso-versek
A koreai klasszikus költészet reprezentatív műfaja, a sidzso (írásváltozat: szidzso) 
laza ütemes vers, amely az eredetiben csupán 3 sorból áll. Az európai fordítók a 12 
ütemből álló három sort hat sorossá tördelik az egyes sorok második ütemhatára 
mentén. Az egyes ütemek szótagszáma általában 3 vagy 4. Az utolsó, a harmadik 
sor üteme a leghosszabb (5–8), mivel ez hordozza a vers csattanóját. Az össz-szó-
tagszám általában 43–50 között van. Mint versforma a kínai négysoros (csüe csü), 
valamint a japán haiku és tanka rokona. A kínaitól eltérően a koreai és japán vers-
ben általában nincsenek rímek a szigorú szórendi kötöttségek miatt, azaz nem ala-
kult ki egységes rímelési rendszer. Időnként megfigyelhető a sorvégek összecsen-
gése önrím vagy képző- és ragrím formájában. A három soros változat a sztenderd 
sidzso, de vannak háromnál több soros sidzsok is. Régebbi fordításaimat és a műfaj 
részletes elemzését tartalmazza: Az öt barát éneke. Koreai rövidversek. Budapest: 
Terebess Kiadó, 2002.

Kim Dzsin-the (18. sz.)
Gyors folyam: iramló élet,
Hajam is hogy őszül már!
Kitépem a hajszálakat,
simítom a ráncokat:
Szüleim nehogy észrevegyék:
megvénültem, ahogy ők.

U Thak (1263–1343)
Botommal balkezemben,
kardommal a másikban
Megállítnám a tél-vitézt:
vénségemet az életúton.
Ő győzött: csöndben mögém került
és rám dobta hó-leplét!

Tavaszi szél havat olvaszt
a hegyen, s tovaröppen.
Jó lenne visszahívni,
hogy fújjon a hajamra:
Szeretném, ha szétfújná a dért
halántékom mezején.

Kim Gvanguk (1580–1656)
Az ember a világban
a talány fogságában:
Csak a halált tudja bizton,
az élet érthetetlen.
A létnek enyhet adó örömi:
bort inni és röhögni!

A friss szél szétolvasztja
mindenhol a hóbuckát,
S a vén hegy tavasz-arca
napról napra színesebb.
A hajam hó-patyolatja is
elolvadna, de jó lenne!

Sin Hüm (1566–1628)
Hóba fúlt hegyi falunk,
a kövesút járhatatlan.
Ne nyissad a kapunkat,
ki jönne most buckákon át?
Csak éjjel, a tányérképű hold
egyedüli vendégem…
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Kim Cshonthek (1725–1766)
Életünk álom csupán,
dics, pompa: mit sem érnek.
Dús és koldus, bölcs és botor:
haldokolva egyremegy.
A földön öröm csakis egy:
csak a mámor, csak a bor!

A mérleg pontos műszer,
vonalzóm is hiteles.
Minden ilyen: lemérhető,
mint a súly, a hosszúság.
De a szív! Azt ne méricskéld,
az kivétel: vigyázz hát!

Kim Szudzsang (1690-?)
Szüleim: a föld, az ég,
s holdas éj az asszonyom,
Domb és patak: a testvérem,
hűvös szellő: barátom.
Hűséggel nagy uralkodónkat
halálomig szolgálom!

Hajam fehér, mint a hó,
de szívem zöldellő rét,
A virágok, mikor nyílnak,
kacéran köszöntenek.
Szép lányok, közönnyel bámultok,
mit vétettem, miért untok?

Ha jön vendég, ha nincs vendég,
a kancsód telve légyen!
Ha házias, ha nem az,
feleségül tüzest válassz!
Különben maradék éved
mindenestül elfecsérled.

Pak Inno (1561–1642)
Lakásom vad hegyen van,
magasan a világ fölött.
Süket fülem még süketebb,
öreg szemem még tompább:
A hegyről a lenti acsarkodást
nem hallom meg, nem látom.

Csong Cshol (1536–1593)
A sirályt, a vén hídról,
véletlen leköptem.
Patyolat fehér tolla,
ékessége kárát látta.
Ó sirály! Csak azért köptem,
mert a világ csupa mocsok.

Szárnyalj föl, felhők fölé,
magasra, darumadár,
Emberhez ne közelíts,
sáros földre le ne szállj,
Mert tollad kiszaggatják vadul:
ne szállhassál soha már.

Sok száz év, ha várna ránk,
mi csak egyre fontoskodnánk,
Okoskodnánk; míg az életünk
elúszna, mint a felhők…
Fogjuk hát boroskupánkat,
és engedjünk a vágynak!

Ismeretlen
Az ablakon bepottyant
a holdsugár a kupámba.
Jó lenne felhajtani
a holdat a borommal!
A bensőm hogy földerülne:
vihar után holdas éj…
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Ismeretlen költők
Orvosság nagyon sok van,
Éles kard is rengeteg…
De nincs gyógyszer felejtésre,
Nincsen kard, mely érzést vág;
Ezért hát nem vágok s nem felejtek,
Míg el nem nyel a másvilág!

Megébredtem s észrevettem,
levél jött kedvesemtől.
Százszor is elolvastam,
Hever most a mellemen.
A levél szinte pihekönnyű,
szívem mégis oly nehéz.

Te kutya, bolond kutya,
lógó fülű, hosszú szőrű,
Itt a hús a tányéromról,
Neked adom, fald fel mindet;
Cserébe, ha kedvesem jő
sötét éjjel, ne ugass!

Kiskakas, ne rikoltozz,
a hajnalt ne ébresszed,
Dobok neked finom magot,
tömérdeket, tömd a csőröd!
Hiába: jéghideg napunk
úgyis megjő: ránkvirrad.

Felkapva a szoknyáját
hogy szalad a záporban!
Egy kislány, virágok közt
szinte röpül önfeledten.
Valaki behálózta álnokul,
s emiatt most megázik…

Szép lányka, azt hallottam,
termékeny a földecskéd.
Nem kellene bérlő hozzá?
Férfi vagyok, van szerszámom!
Ha engedsz, jó ekém megszántja,
s vetek belé magokat!

Szerelmem súlyos terhét
lemérem, zsákba teszem,
Azután fölmálházom
szélsebes hátasomra.
Te legény! Sarkantyúdat kössed fel,
vidd a terhet őhozzá!

Múlt télen, hegyek között,
gyönyörűszép solymot láttam.
Megfogtam, s oly szelíd lett,
vadászni ereszthetem.
De sajnos vadóc szerelmesem
nem lett kezes, elröpült!

Kopasz nő és kopasz férfi
egymás haját szétcibálja,
Színvaknak béna szeme
a szivárványt hozsannázza,
És persze közmorálról prédikál
sunyi rablók serege!

Osváth Gábor 
előszava és fordításai


