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77. Politikai bölcsesség
(négyes trocheus, harmadfeles trocheus)

Három béka elmerengve
gondolkodni kezd:
mért brekegjek én hiába,
meddig tûrjem ezt?

Három néma béka most már
nem gondolkodik.
Ülnek némaságuk árnyán
késô hajnalig.

79. Fecskék
(Himfy-strófa)1

Füsti fecskék sorban állnak,
méregetik szárnyaik.
Egymásban hibát találnak:
melyik lesz a századik?

Akármelyik lesz az elsô,
ôérte volt a teremtô:
ô a költözô madár.
Utolsónak lenni kár.

81. Szerb csönd
(szerb trocheus)2

Szerbiában megjelent az Isten.
Szólt az Isten: nem szabad beszélni.
Némaság borult rá Szerbiára.
Végzi csöndben mindenki a dolgát,
az új lelkek nem tudnak beszélni.

1 A Himfy-strófa ütemhangsúlyos képlet: 4//4, 4//3, 4//4, 4//3   ////   4//4, 4//4, 4//3, 4//3 szakaszolású ababccdd 
rímes sorozat. Ehhez sokszor járulhat szimultán trochaikus lejtés. Az én szövegemben két metszetátlépést 
követtem el (a harmadik és a hetedik sorban), az ütemhangsúlyos megfelelés ezzel pont 75% lett, ami még a 
szimultaneitáson belül értelmezhetô.
2 Rímtelen ötös trocheus.
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Minden asszony néma csendben szoptat.
A kutyák még olykor felugatnak,
de ez senkit nem zavar meg abban,
hogy szivén viselje némaságát.
Évek óta csönd van Szerbiában.

89. Weöresre várva
(enoplion, eraszmonideus)3

Nincs Bóbita, Bóbita táncol, 
nincs körben az angyalok ülnek –
egy szótagot elszabotálnál,
ha azt a zenét fuvoláznád.
Nincs vers, ami ôrzi az álmot,
nem szunnyad az ág sürüjében
most senki. Halott zene épül.

90. A lusta
(közmondás – paroimiákus)4

Addig heverészik a lajhár,
hogy a teste se bomlik eléggé
gyorsan, ha a lelke kifordul.

91. Raport
(anapesztikus octonarius)5

Nem nézlek: a gôg leszakítja fejed. Csak az orrodon át vennél levegôt,
mer a szád bûzös, ha pofámba lihegsz! Teneked gazsulál a világ, te szemét!

92. Évszakforduló
(kétlábú anapesztus)

Búcsúzik az ôsz.
Pirosan didereg,
ha fehér talpát
odanyomja a tél
a szivére: kivár.

3 Képlete x– ∪∪– ∪∪– –. Az enoplion (fegyverdal) önállóan elég ritka. Az eraszmonideus Arkhilokhosz egyik 
sorkezdetérôl kapta az elnevezését (Éraszmonidé Khariláé).
4 Közmondások kedvelt mértéke. Képlete – – ∪∪– ∪∪– –. Van az elsô szótagot két röviddel feloldó változata 
is (nálam a második sor ilyen). 
5 Nyolclábú anapesztus, általában középdierézissel. Helyettesítô lábak lehetnek a daktilusz, a spondeusz és 
a prokeleuzmatikus. Én csak a spondeuszt használtam.
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93. „Felhô”-darab
(kétlábú – háromlábú csonka – egylábú anapesztusok)

A halál mi lehet?
Kitalálni nehéz:
tévedni se könnyû –
Vagy az ész forog arra,
ahová a kakas,
ha a szél csikorítja –
vagy a szív.

94. Önmegtartóztatás
(háromlábú anapesztus)6

Napokig nem iszom kávét,
a szemem lehunyom folyton.

Hetekig nem eszem semmit,
azután hetekig hízom.

Napokig nem iszom semmit,
azután vedelek, hányok.

Hetekig maradok szûzen –
ezután szeretôt várok!

95. Kilátások
(négylábú csonka anapesztus – háromlábú anapesztus)7

Nincs már fogam és fizetésem,
utcán heverek le a sárba.
Nincs ház, gyerekem, feleségem
elhagytak elaggva, piálva.
Van skót kockás takaróm, és
(borogatni a lelkem a lényeg)
lesz majd konyakom, konyakom.

6 Az anapesztikus lábakat spondeuszok helyettesíthetik. Itt a sorokban a harmadik láb lesz mindig spondeusz 
– ezzel nyolc szótagos kólon jön létre – Weöres sokszor használja.
7 Itt a helyettesítô spondeuszok a sorok elsô lábában állnak.



724 • G. István László: Repülô szônyeg!

96. Gyerek az apjához
(négylábú anapesztus)

Te miért haltál meg? Az ég se lehet
túl nagy lepedô, ha kifekszel oda!
Mielôtt leesel, gyere vissza hamar!

98. Étteremben
(hatlábú anapesztus + hatlábú csonka anapesztus)

Kifizette a férjem a számlát. Nem, köszönöm, vezetek.
Csak a mellékhelységet, ha szabad. Kitalálok.

99. Korrajz
(harmadfeles jambus + hatlábú csonka anapesztus)

Az én koromban
flegmán letarolt földrészeket erre a tájfun.
Az én koromban
tompán, feketén fénylett a zsebekben az iphone.

100. Gyász – Ady könyörgése
(kettes-hármas bacchius)8

Ne menj még. Elalszom.
Begombolkozom fényruhádba.
Ragyogsz majd, ha itt hagysz.
Akard, hogy ne várjak hiába.

101. Parainesis
(bacchius-bacchius-palimbacchius-jambus)9

A hangot,
ha adnád,
próbáld ki
elôbb.

A csöndben
csak egyszer
meghalni
elég.

8 Önmagában ritkán használt versláb. Képlete ∪– –.
9 A palimbacchius a bacchius megfordítása. Képlete – – ∪ .


