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SLÓKA – versforma-honosítás
A  Napút folyóirat (mögötte a Cédrus M�vészeti Alapítvány) a  magyar költészetben 

kivételesen ritka versformát szeretne jobban elterjeszteni – e célból pályázatot hirdet

– indult e szavakkal két hónapja közzétett felhívásunk, mely így folytatódott:

A slóka a szankszrit epika (Mahábhárata, Rámájana, stb.) versmértéke. 16 szóta-

gos id�mértékes sor, melyet középen szigorúan sormetszet, azaz cezúra vág ketté. 

Olvasáskor nagyon ismer�snek t�nik a magyar fülnek: mintha a két félsor a mi �si 

nyolcasunk volna. A félsorok második felének id�mértéke kötött, az els� két-két vers-

láb kötetlen.

Íme egy ritmusképlet:

X X X X U – – U cezúra X X X X U – U –

Mint látható, a slókasor utolsó két verslába jambus.

Egy példa:

Az id� telt. Mid�n egyszer szívvidító tavasz virult,

úgy vélte a király: eljött az áldozatra az id�.

(Rámájana, 5-14, Vekerdi József fordítása)

A feladat els� ránézésre könny�nek t�nik, de ha a versíró hosszabb lélegzet� m�-

be fog, akkor a szóvégi kötöttség miatt egyre nagyobb nehézségekbe ütközik, mivel 

a magyar nyelv lejtése okán inkább a jambus fordítottjának, a trocheusnak kedvez.

Kezdeményezésünkre a szerkeszt�ség felkarolja barátunk, Babics Imre m�velte 

versforma népszer�sítését – rovatvezet�nk még megtoldja:

„Személyes tapasztalatom alapján hexametert írni könnyebb, még akkor is, ha az 

ógörög sor minden verslába kötött. Mint fentebb láttuk, a slóka az elbeszél� költészet 

eszköze, a hangulati lírára gyakorlatilag alkalmatlan, de ha egy pályázó mégis megpró-

bálná a szinte lehetetlent, azt is örömmel vennénk.”

Hazánkban slókasoros verseket – szerkeszt�i tudtunkkal – jobbadán Babics Imre 

írt (Lakatos István A boldogság múzeuma például kivétel); 2015-ben megjelent Sztár-

majom többszörös alkonyatban cím� kötetében a 21 darabból álló Valaki szavai-ciklus 

ebben a formában íródott.

A pályázat eredménye a 227. oldalon olvasható.

A kiírással egyidej�leg több költ�t felkértünk, alkossa meg e „honosítási kezdemé-

nyezésünkre” a maga m�vét – íme a versek:
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Csehy Zoltán

Szürke slókák
Vannak-e szürke írók? Hát szürke költ�k? Talán Beckett?
A szürkeség alig látszó metaforáit élvezik,
ódon fotókba költöznek, s a vers-röntgen tüd�t kacag.
Ha egy költ� dalában túl meleg van, s nem nyit ablakot,
ne hibáztasd, a szürkét�l retteg, mely künn leselkedik.
Ha egy fiú gatyájában huhogni kezd a gyöngybagoly,
minden földi hiúságod, mely táplált, szürke porba hull.
Ha madarak repülnek el, s hajtóm�vük csodálod épp,
a szürkeségre bámulsz csak: az húzza földre kis begyük.
Ha szürke könyvet olvastál, van mit színezni, mondhatod,
a szürke nem pirul, pedig minden kis sejtje meztelen.

Füleki Gábor

Slóka-variáció Pierre Jean Jouve 
Ritka gyönyörök cím� versére

Tiszta lélek-er�térben ritka der�s gyönyörben élsz,
�sz pitvarnyi el�térben hajnalpompás sugármagány;
p�re partra kibukkansz itt, álcafoszló felébredés,
tajték tombol, eged nézi; dühödve forrsz, lapulsz, dagály.

Nem gyötör már a víz, hátrál; apadsz, harag, s kinyílsz, te sors:
szellemcsarnok leszel, tágas, lárvád sz�tte gubód hasad;
felemelkedsz, kinéz éned – jóstál bámul, fagyott viz� –
A vén id�t legy�zted tán? – felfalnak mégis évek itt.
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Géher István László

A brazil diszkót�z*
T�z nyalta szét az ajtót, és füstfüggönnyel takarta be
sok száz kamasz fiú vállát, sok száz ifjú leány kezét.
Megkínlódik a tér, hogyha Agni tombol, megéhezik,
csontig rágja, körülszórja, porrá �rli, amit hagyott.
Vigasztalni hamis szólam, gyászba öltözni színpadi.
F�nixet emlegetnünk kár, ízléstelen a bánatot
énekelnünk tovább: inkább hallgasson el a slóka is.

Suhai Pál

Szanszkrit regék
Lassúpofájú s Hemzsegi

Judhisthira szólt

Nagybátyám, Bhisma, mondd, most is a válaszodra szomjazom:
miért, miért, hogy egymással a szörny� dánavák közül
Lassúpofáju s Undorka: más néven Hemzsegi ma is
még itt sivalkodik s meddig, felelj nekem, ha tudsz, risi.

Bhisma szólt

Tudok, s mivel a kérdésed eszes, méltó vagy érteni:
az istenek e fortélyát hadd mondjam néked mostan el.
Brahmá, ki Úr az �s-Kezdet fölött, az �s-Igen, ki rég
Három Világot alkotva várt a megtartó Visnura,
megbánta már, hogy embert is, hogy egykor kerge fajt csinált,
dölyfös, vad lényt, ezért tépte szakállát egyre nyugtalan.
Régi kedvem, nyugalmam, jaj, hová levél – siránkozott
a jó öreg – az emberfaj gonosz, lám, mit hozott reám,
öröm helyett csupán gondot, káoszt és nem harmóniát.
Kiirtom én, amint hajdan Visnu a szörnyszülötteket:
bika-zászlós Sivát küldöm a földre le dühöngeni:
bika-alakja tomboljon e hitvány nemzedék fölött,
taposson vérbe szent csülke, szürcsölje fel mohón a vért.

* Repül� Sz�nyeg, Magvet�, 2015
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Judhisthira szólt

Hogy lehet mégis, ó, bátyám, ki bölcs vagy, mint a szent risik,
hogy halva bár, de élünk mind, mi emberek, azóta is?
Talán csak nem? A végzésnek Siva ellenszegült, a Támadó,
vagy milliónyi esztend�nk nékik, a halhatatlanok
seregének csupán egy perc, s végóránk most fog ütni csak?
Vagy oly jószívü lett Síva, hogy rettegésünk rettegi?

Bhisma szólt

Nem, Tiszteletre Méltó, nem, nem lanyhultak az istenek,
habár velük is elszállt év néhány, és Síva sem dacolt.
De halld: Brahmát csitítgatni kezdte Visnu, a bölcs legott,
dánava-vér kiontója – jöv�-tudók, figyeljetek!
Brahmá – mondta – ne öntsd szörny� mérged mértéktelen, nehogy
hamar megbánd. Az emberrel próbát vajon tettél-e már?
Rossz-e csontig? Tudatlan csak? A Romlásnak vak eszköze?
Így szólt s Brahmá megenyhülve próbát tett, tart azóta is:
bemosakodva vizsgálják tüd�nk, vesénk az istenek.

Judhisthira szólt

És mit látnak e nemmúlók bennünk, felelj, okosszavú!

Bhisma szólt

Harcot, örökre dúló nagy csatát, figyelj mesémre hát:
Visnu, ki b�gve, vadkanként gyilkolta rég a Rémeket
a Teremtés: a Big Bang, a Nagy Bumm id�tlen kezdetén,
sejtette már: e vámpírok közül több gyáva megszökött.
Tudatunk mélye állandó tanyájuk, ott lakoznak �k
a lelkünkben, fonákján a szavaknak, érveink mögött.
És látja már e fert�t �, Brahmá, hisz Visnu rámutat:
a dánavák, a ráksászák!: Lassúpofáju, Hemzsegi.
Csitítja most Atyánk Sívát: ne irtsd ki �ket esztelen,
emberszívekbe férk�ztek, együtt enyészik el fajuk.
Mit bánom én, ha pusztulnak: mindegy, velük vagy általuk.

Judhisthira szólt

Szavad nem értem én, Bhisma: a szörny átjárhat engem is,
és téged, aki bölcs lettél: a dánavákhoz vajh mi f�z?
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Bhisma szólt

Mi engem illet: aggódnod kár, föntr�l nézem �ket én,
mint gém a földev�ket – csak úszom, az ég vizét szelem.
Mint istenek, a látványban, mit szem adhat, szabad vagyok:
vezeklésem hatalmánál fogva nyugodtan élhetek.
Kövesd példám: akár Brahmá, roppant közönnyel légy szabad.
De halld regém s te is lássad, mit Visnu lát, Brahmá, Siva.
Lassúpofáju oly renyhe, hetekig meg se mozdul �,
fáradt, de hogyha évente egyszer-kétszer zabálni kezd:
fél országot, megyét, várost lenyel. Száján töméntelen
lóg ki ekkor a verg�d� testrész, hajzat, cip�, mi jön.
S alszik is már. Hever mindig és hortyog eszméletlenül.
Ekkor t�nik föl Undorka, mindenhol mindig ott nyüzsög,
okot rágcsálni mindig lel, akár a patkány, ürge, szú.
Mindenütt ott van. Így pusztul a világ fokról fokra el:
kopik a csirkefarm népe, de végül összeomlanak
a biztos, a szilárdnak hitt lelkek és tartományok is.
Id� kérdése ez csak, mert folyik folyvást a dánavák
rémes csatája bennünk. És egymással is versengenek,
vetélkednek. De szörnyön szörny nem gy�z soha, hiába küzd,
nem gy�zhetnek a Hét F�b�n csinospofáju szörnyei.
S habár tagadhatatlan, hogy egyszer elnyelte Hemzsegit
Lassúpofáju, mit sem nyert: kirágta önmagát amaz.
E dánavák a természet bennünk, s mi, emberarcuak
kitéve zaklatásuknak: romlottak vagy a Jóra jók.
Így büntet minket egymással az Úr kegye s jutalmaz is.
Brahmá ha látja ezt, békélt, der�s – neki a szörny mit árt? –
mutatja � is, azt jelzi: világa teljes és örök,
mit alkotója fönn s bölcse alant szemlél e sártekén.
Csak most, csak most e tobzódás, csupán máé a rettenet,
a démoni a Mindennek része, megt�rt elem csupán,
a Napnak foltja, felh�-árny, amelyet egyre �z a szél.

Kockafej� és Göndörhajú

Bhisma szólt

Judhisthira, vezeklésem még kedvedért se hagyhatom,
de kérdeztél s a kérdésed igen bölcsnek találtatott,
halljad hát válaszom, mellyel e langy mocsárból intelek.
Fél lábon állok itt, mint gém, és három éve süppedek,
a förtelem derékig ránt le, s kell, hogy elborítsa még
a vállam is: csak akkorra leszek szabad a vágytól én.
A bölcs már most örömmel szól, halld hát, hogy mit felel neked:
egy Kockafej a tündér lányt, Lópát hogy is vehette el?
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Judhisthira szólt

Úgy van, úgy van, vezekl� bölcs, miért: a rendek égiek,
határukat a föld népe önkénnyel át se lépheti,
és mégis, e sötét sudra végül miért vehette el
Visvámitra leánykáját, tüzet gyújtva szokás szerint.
Hát nem rendült belé Visnu, Brahmá, Siva s a többiek?

Bhisma szólt

Nem rendült, s�t, az Ég boldog Kara, fölénye t�rte ezt,
mindent megt�r magában, lásd, s Három Világában az Úr.
Benne törvény szerint zajlik s folyik is minden csöndesen:
kivétel néki éppúgy rend, mint nékünk jog, okoskodás.
Tegnap még volt remény, hogy lesz jöv� – e gond az emberé.
Neki koholt jöv�nk múlt s a múltunk csak most következik:
id�tlen él, ki fönt roppant hatalmát is elvetheti.

Judhisthira szólt

Nem hallom jól, amit mondasz, ó, nagy risi: a szúnyogok
s a békák úgy zajongnak, hogy fülemben zagyva kotyvalék.
Hadd kérdezzelek újból meg, Brahmá mért t�ri még e nászt?

Bhisma szólt

Hisz mondanám, ha engednéd. Mosd ki füled eszeddel is,
hogy értsed ezt. Az �s-Kezdet Urában nincs se kezdete,
se vége semminek: benne a Szörny örökre ott dacol,
s a szörnyöl� Siva s Visnu fénye is folyton ott lobog,
csücsülnek benne ráksászák, risik, a lények szüntelen:
mit Brahmá egyszer elgondol, örökt�l fogva létezik.

Judhisthira szólt

Ó nagy risi, e szörny� nászt Brahmá gondolta volna el?

Bhisma szólt

Igen, Brahmá, ez �rá vall, szabályunk néki semmiség:
unatkozik talán s így lel okot magában ellene.
De halld igém, miként nyerte el Kockafejü Göndörit:
Brahmá meséje ez, szép és folyton folyó igaz mese.
Vidarbha-földön élt egy nagy király, Visvámitrá nev�,
bölcsen uralkodott népe fölött � négyszáz éven át,
gyémántja, földje, szolgája minden rádzsánál több neki,
s boldognak mégse mondhatta �t senki, mert gyerektelen
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sápadt csak, kór emésztette folyton apró utód után.
Megszánta, mert olyan búsan siránkozott, Siva neje,
és adott feleségének Holdként növekv� magzatot,
Lópámudrát, ki szép lett mind a n�k között, igéretes,
közönnyel senki nem nézte s a lánynak gyorsan híre ment.
Leskeltek rá, de elzárták hamar, elrejtve éldegélt
Göndörhaj, ígyen illették, mégiscsak híre szétfutott,
gyorsabban, mint hihetnéd, bölcs Agasztjához is eljutott.
Böjttel sújtotta, ostorral verte magát e nagy risi:
követ tömött a gyomrába, ha éhezett, s ha szomjazott,
csak port ivott a pusztában – Brahmához így fohászkodott.
De hatalmat Agasztjának mégsem adott az �s-Atya,
hogy megmenthesse holtukban is élni szomjas �seit,
kik gyönge ágra ültek, rossz faágra omladék fölött.
Nemzetségünk az ág és te vagy, ki minket a mélybe dobsz,
hogyha Vidarbha szép sz�zét el nem veszed – kérd meg nekünk
kezét, menj. Ment is Ágásztja, s a lányt sehol se lelheté.

Judhisthira szólt

Miért, miféle b�nt hordott lelkében éppen �, e bölcs,
hogy nem kedvelte Brahmá és nem értékelte érdemét?

Bhisma szólt

Kevés volt mind a kín néki, mit önként vett magára ez.
Szenvedjél szolga-mód, sudrák sorában, érintetlenül,
ne csak tested, gyötörjed meg a lelked is, de szüntelen:
ki sudra-sorsra nem hajlik, így szólt, az hogy lehetne bölcs.

Judhisthira szólt

Méltatlan élt? Agasztjának a szolgasors a jussa lett?

Bhisma szólt

Igen, ha tudni óhajtod, mocsokban és rangrejtve járt,
mint hajdan Visnu vadkannak villás patáin futva el.
Elment Agasztja szolgának, Visvámitra rádzsához állt,
Vidarbha-földre tévedt és szolgált tíz éven át a bölcs,
így vált a terve teljessé s az Úré is valóra vált.
Lópámudra az udvarban Göndörhaj néven éldegélt,
Kockafej�!, Agasztját így hívták a szolgalelküek.
Ne kérdezd, hogy a leplek mint hulltak róluk a földre le,
a rejtez�k e próbáját már nem tisztem elmondani,
rejtély, titok, de képzelni szabad: a nagy risí hogyan
ragadta el a b�bájost, a rádzsa féltett gyermekét.
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Fölrebbent gyönge ágáról erre a vének kórusa,
új ágra szállt, s a bölcs bölcsen örült, � is, hogy végre már
elnyújtózhat a csábos lány, szép Lópámudra oldalán.

Draupadi eljegyzése,
avagy Süketpancser és Fogdbepofád

Judhisthira szólt

Nagybátyám, Bhisma, minden bölcs között a legdics�bb risí,
hadd áldjalak: te úgy fekszel kemény halottas ágyadon,
mint gyermek anyaölben s oly nyugodtan, rezzenéstelen.
Testedbe százfel�l tépett a nyílvessz�k kifent hegye
véres testvércsatán, mégsincs panaszod, jajszavad se szállt,
felelj hát még, hatalmas Sün, halál se rontja érdemed:
miként esett Süketpancser s Fogdbepofád között a harc,
és kik voltak e félelmes h�sök, e nagyhatalmuak.

Bhisma szólt

Amíg telik er�mb�l és szólhatok. Halld tehát szavam:
Draupadi eljegyzését mindig örömmel mondom el.
Élt egyszer egy királylány, szép, okos, törékeny termet�,
de g�gös is, dacos, karmos – aljas el�tte meg nem állt.
Értett Draupadí (mert � volt e híres) a legkülönb
m�vészetekhez is. Semmi volt a szemforgatót neki
leleplezni, virágokból csokrot kötni szabály szerint,
senki nála lovat jobban nem ült, táncot se lejthetett.
Sok játékot tudott, ismert a lány minden varázslatot.
Beccsel gondozta érzéke öt szunnyadó kis állatát,
mégis elzárta �ket, mint a karmos tigriskölyköket,
jól tudva, mily veszéllyel jár a dzsungel rejtekén a vad,
e vérivók, e r�tbundás, örökké morgó cimborák.
Hát elvonult a szépcombú a nyüzsg� emberáradat
el�l váratlanul, s háncsból csinált koszos ruhában élt,
feledve apja pompás, dús lakrészeit, cselédeket.
Aggódott érte mindenki, a rádzsa rágta körmeit:
mi lesz, mi lesz, sopánkodva nejéhez folyton így beszélt.
Félteniük dehogy kellett a lányt, nem kellett volna �t,
mert önként visszatért s ismét elfoglalta szokott helyét.
Örült a büszke pancsálá-király, egy hétig szólt a dob,
csörg�k, sípok, dudák zengtek, hangjuk alig bírhatta fül.
De túl e hangszerek bamba zaján némán futott a hír:
Draupadi királylánynak férj kell, de csak derék, igaz.
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Judhisthira szólt

S ki volt, ki érte jött, bátor, méltó, nagyérdem�, vitéz?
S a szépszem�, kecses lánykát végül hogyan s ki nyerte el?

Bhisma szólt

Elmondom, hogyha el nem fogy közben er�m, szavam, risi.
Hatalmas cs�dület támadt e hírre, sejtheted: lovon,
teljes díszben ezer rádzsa is vágtatott a vár alá,
s a sz�z el�tt kemény vassal kész volt megvívni mindahány.
Három évig csatároztak e szörnyerejü bajnokok
egymással, csak hogy elnyerjék a pancsálá-leány kezét.
De mind bukott, esett, hullott a véres földre, porba le,
csupán kett� maradt épen: Süketpancser s Fogdbepofád.
Rajtuk nyíl nem fogott, lándzsa, kard nem járhatta testük át,
fejüket buzogány, bunkó nem tudta beszakítani.
Kíméletlenül irtották, szégyentelen a többit �k,
haraptak, mint kutyák, faltak, a h�st sz�röstül kapva be.
Gy�ztesei a harctérnek így lehettek e ráksaszák:
a sz�zért már közöttük dúlt a véres küzdelem csupán.

Judhisthira szólt

Egymást vajon lebírhatták-e �k, e szörnyü démonok,
s a rádzsa-lány hogyan vette csatájuk csalfa érdemét?

Bhisma szólt

Elh�lve ült, csodálkozva, nem ily kér�kr�l álmodott,
gondolhatod. De fortéllyal azok harcoltak ám tovább.
Fogd be pofád, kiáltotta Fogdbepofád, er�m nagyobb,
mint Méru-hegy, Himálája, Siva el�ttem meg nem áll,
Garuda nékem apró csíz, öklöm lesújtja Visnut is
akármikor. Süket pancser, zsémbelt Süketpancser, talán
hiszed, hogy érdemed joggal nagyobb, mint kerge fénybogár?
Joggal te azt ne hidd, mert nincs jogod, csupán nekem lehet.
Er�sebb nincs az átkomnál, forró vihart támaszthatok
fejedre semmib�l, zsíros vel�d porrá szikkaszthatom.
Fogd be pofád, varangyos dög, felelt erre Fogdbepofád,
hogy érdemes lehetsz itt te a sz�z kezére, mért hiszed,
ki oly utálatos vagy, mint a kénszagú Sarabha-szörny?!
A széphez te süket s pancser voltál mindig, hiszem, tudom,
habogva így csapott vissza Süketpancser, remegve már.
S a két alak tovább szórta egymás fejére átkait:
Draupadi kegyét kérve rohant egymásra szüntelen.
Süket pancser, kiáltotta Süketpancser folyton vadul,
s: fogd be pofád, örökké ezt harsogta csak Fogdbepofád.



SLÓKA

224224

Judhisthira szólt

Így végz�dött a menyegz� bájos terve tehát, balul?
Szörnyé lenni avagy szörnnyé, hiszem, hogy végül egyre megy.

Bhisma szólt

Ezt jól hiszed, de mégsem, mert a végét nem beszéltem el.
Draupadit e förtelmes zaklatás mégse dúlta fel:
nevetése hatalmával szám�zte mind a rémeket.
�t nem hiába hívták így: Okosszív�, hisz tudta jól,
a szörny hatalma múlandó, bennünk s bel�lünk élnek �k,
földünkb�l, mint az aggóf�, kutyabenge, bürök, csalán.
Jobban teszed, ha kertésznek állsz: mosolyogj virágokat.
Ezért nevethetett � már: árnyékától ki rettegett.
Belátva ezt szivével, várt Draupadi sok éven át,
nem-vénül�n kivárhatta az egyetlent, a kedvesét.
A bölcsek is lemondtak már róla pedig, de megjelent:
Ardzsuna jött, a nagy bajnok, Indrának földi mása volt.
Meglátván a leányt, hozzá nyájas szavakkal így beszélt:
Ardzsuna vagyok, ó, szép sz�z, mondd, rám ismersz-e még, ki Ég
Indrája voltam egykor s te az Ég körén a hitvesem,
Sacsí. Haló porunkban most � vár halált vagy életet,
az isteni. De mondjad, hogy ki vagy s hogy ki leszek, tudom:
a választott, az egyetlen, az Egy, egy boldog Isten-arc
a földi létre, vagy meg se születnem, az lett volna jobb.
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Vörös István

Stephen Hawking el�adást tart 
a Vatikánban

Dhitarástra szólt:

Úgy esett, hogy Stephen Hawking
a pápánál adott el�,

konferencia volt arról,
a tudományt miként lehet

összehangolni vallási
tanokkal, hogy hogyan, mivel

érthetjük meg a végs�ket,
érthetjük meg a végtelent.

Nem érti azt ma meg senki,
tegnap tudni se tudta más,

az egykori Stephen Hawking,
alkimista, kiváncsi Faust.

Szandzsaja szólt:

A végtelent sosem fogtam,
kell a kezdet, az érthet�.

A végtelen, ha kezdetben
még véges volt, az már csoda,

de csodákról ki tud többet,
mint ki semmit se tud, de sejt.

A teremtést megérthetjük,
az is csak egy �srobbanás.

Dhitarástra szólt:

Szólt a pápa, ha meghívok
mindenféle remek tudóst,

abból talán okulhatnak
a hív�k és hitetlenek.

Szandzsaja szólt:

Szólt a tudós, ha meghívok
mindenféle remek papot,

bölcs szavukra a két had közt
az igazság is ott lehet.

Hawking szólt:

Hagyjuk a régi szanszkrítok
elbeszél�i trükkjeit,

ki mondja el, Stephen Hawking
mit is gondolt, ha mégsem �?

Vagyis akkor az én � lesz,
és én leszek a nagy tudós,

nem más vagyok, Stephen Hawking,
meglátjuk, hogy mit is tudok.

Meglátjátok, Stephen Hawking
mit ad el�, meg azt talán,

hogy az Isten miket gondol,
és mért kezd el teremteni.

A pápa szólt:

Vigyázz, vigyázz, Stephen Hawking,
túl messze mész, pedig közel

vagy néha az igazsághoz,
csakhogy akkor ne állj meg ott,

nehogy megállj, Stephen Hawking,
hiszen ott állni nem lehet,

s visszafordulni sem szoktak.
Széles ösvény, de keskeny út.
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Továbbra is invitáljuk kortárs költ�inket: tegyék próbára készségüket; eljuttatott slókás 

verseiket – publikáljuk.

Hawking szólt:

Ott állok meg, ahol tudni
kell megállni. A vég el�tt.

Ezért értek a kezdetr�l
mindent jobban tinálatok,

és persze még magamnál is.
Magamnál is butább vagyok.

Ha ez öröm, alábbhagy majd,
mert megmondom, amit ma a

teremtésr�l tudok, sejtek.
Kiszámoltam, kijött a tény,

vagy ha nem tény, talán sejtés:
a mindenség önm�köd�,

nem kell hozzá az Úr mégse,
lejátszódik magában is,

önmagától keletkezni
a világnak az volt a jobb,

mintsem várni teremt�re.
Hálálkodni ezért-azért,

nincsen kinek, ha nincs Isten.
Könnyebb mától az életünk!

A pápa szólt:

Szegény tudós, dehogy könnyebb!
De az el�adást nagyon

köszönjük, jó Stephen Hawking!
Abból lehet tanulni ám,

ami okos, de még sincs úgy,
a logika kijön, remek,

lehetne is, de még sincs az –
ha van egyáltalán, ami

ennyiféle bizonyságra
sarkallhatja saját magát,

átformálja Stephen Hawking
legfontosabb tantételét.

Hawking szólt:

Bizony így van, baj ez mindig,
más fényben látni reggel és

este mindent. Meg álmomban,
bár akkor még a fény se szól.

Dhitarástra szólt:

Nem szól a fény, Stephen Hawking,
nem látod már a hangokat.

Az igazság elég forró,
a tévedés nagyon hideg.

A tévedés elég forró,
az igazság nagyon hideg.

Nem látod már, Stephen Hawking,
nem szór a fény se hangokat.
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Eredményhirdetés
Befejez�dött slóka-pályázatunk.

Minden tiszteletünk a magukat megmérettet�ké, mert nehéz kihívással kellett 

szembenézniük: noha a slóka els�re könny�nek t�nik, a magyar nyelv hangsúlyozása, 

hangtani törvényei miatt mégsem az.

Ráadásul akadt, aki még rímeket is használt, ámbár ez az óind forma nem ismeri 

a sorvégi összecsengést – nem is írtuk, hogy a rím része lehet e versformának.

Mindazonáltal a rímhasználatot nem tekintettük kizáró oknak, a verssorképlet kö-

töttségének betartása volt mérvadó.

E feladat nem mindenkinek s nem mindig sikerült igazán, akik a legkevesebb hibát 

vétették, netán hibátlanul teljesítettek, az � munkáikat kiemeltük, s azokat közöljük 

el�ször egy csokorban.

Közöljük pedig folyamatosan kinek-kinek három, kett� vagy (leggyakrabban) egy 

alkotását – a naputonline.hu világhálós felületünkön.

A szerkeszt�ség nevében – Babics Imre

Kiemelt alkotók

Csula Emil (A balgák viselt dolgairól)

Horváthné Erdélyi Zsuzsanna (Merengés)

Kerényi Kata (Önarckép)

Mihály Csilla (Emlékpólya)

Sz�cs János (Assur-bán-apli imája a Szíriuszhoz; Im-ígyen szóla…)

Közlésre kiválasztott szerz�k

Csata Ern�

Hegyi Zoltán Imre

Kocsis Gábor

Kurucz Bernadett

L. Horváth Zsuzsa

Lajtos Nóra

Németh Erzsébet

Pataki Anett

Plesovszki Hajnalka

Szabó Julianna

Tuza Tibor
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Babics Imre

Valaki szavai
(Részlet)

5.
Megfogadtam, megírom majd, addig nem múlok el, nem én:
hulladékéget�, Gy�rben, ott dolgoztam sokáig, ott,
mert három év nagyon sok volt, kevés bírta ki addig ám.
Hányan mondtak fel ifjak, nagy erej�ek, id�m alatt,
egy nap, egy hét elteltével, s vállalták a bizonytalant,
mert szembesültek azzal, mit a gázkazán elégetett:
emberi végtagok, szervek, egyéb kórházi hulladék:
fecskend�k halma és gyógyszer, szavatossága rég lejárt,
s ahogy darálta sok fémkés, pora lengett fejünk felett,
majd leülepedett ránk, és lett mind�nkb�l fehér bohóc;
és kísérleti patkányok nejlon zsákban, mi elszakadt,
s úgy kellett fellapátolnunk a dögöket, merev, kemény
volt mind; s húgy zárt edényekben, betegeké, hogy azt miért,
nem lehetett a vécébe kiönteni, titok maradt;
s üveggyapot, mit�l viszket, irgalmatlanul ég a b�r,
s ólommal szennyezett rongyok, festék, azbeszt, egyéb szemét.
Volt, hogy festékiszap-tócsa vett körül, mely bokáig ért,
téli nap ott lapátoltunk, gumicsizmába fagyva mind,
s félbe csakis azért hagytuk a b�zben a lapátolást,
hogy lehajolva felszedjük a mocsokból a vascsavart,
s mást, mi vasból, acélból volt, a darálót ne érje kár,
fogazata ne sérüljön, ne álljon meg; uralt a gép,
s ki is mondták egyértelm� szavakkal: nem leváltható,
cserélhet�, mi voltunk csak, mivel olcsók, cserélhet�k.
Szembesültem a ténnyel, hogy fogyóeszköz vagyok csupán,
de három évig elt�rtem, vesztes magyar poétaként,
segített a humor, s még a lelkier�, mi Istené,
s nem számított a rosszarcú népség mellettem, árulók,
besúgók, gyáva kis senkik; lefoglalta agyuk lopás,
macskakínzás, egyéb h�stett, ép fog nélküli férfiúk;
nem számított a f�nökség, ugyancsak senki talpnyalók,
zsarnokok a szemétdombon, önfajtájukba rugdalók;
nem számított, akit még nem is láttam három év alatt,
a tulajdonos, országos ismertség� adócsaló,
adóhivatal �zöttje, hegyes Svájcba szökött nagyúr,
és ott lakókocsis fösvény, pénzéhségbe falaztatott.
…S volt egy nagy nap: a veszprémi állatkertb�l megérkezett
két teherautó, rajtuk dögök, sok-sok vadállaté,
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fekete m�anyag zsákok konténerben, tömény halál.
Gyomorfelforgató, súlyos b�z áradt a kocsik fel�l,
mindenki menekült onnan, úgyhogy csak én maradtam ott
másodmagammal, így aztán bérrabszolgák, hazájuké,
nekiálltunk, s mi végeztük ketten a munka legjavát:
görg�s tartályok �rébe dobáltuk bele zsákjaink.
Tíz perc múlva megálltam, hogy elnézzek az egész felett,
s lihegve arra gondoltam: kétféle ember él meg itt,
olyan, aki a legmélyebb emberszint foglya, ösztöné,
és nem érinti meg lényét anyagon túli létezés,
elt�ri a valóságát, mert érzi, nincs esélye más;
és olyan, ki a mennybéli szellem szabad lakójaként
nem hagyja önmagát szennyt�l megérinteni, túl van �,
s a fajtája ezen jóval, eltölti �ket égfölény.
S ilyesvalakiként álltam a teherautó platón,
az ám, csakhogy magam voltam, gy�ztes magyar poétaként
kárörvend�k között némán, nem adtak glóriámra �k,
és jól tudtam, közel s távol nincs, ki valóm megértené,
s megfogadtam, megírom majd, addig nem múlok el, nem én.

Buda Ferenc


