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SZA U NA NYI TÓMO NO LÓG JA

Méz édes, pu ha gôz zel él az em ber
Nagy csör ték szü ne té ben, és a hos  szú
Ha vú Karjala élet unt vi lá gát
Itt iz zad ja ki, hogy to vább me hes sen
Gyúj to gat ni. 

Ezer ta von be ál lott
Ezer jég tü kör és ta rolt fe hér ség.
Ró kák és szo mo rú sze mû hi ú zok
Él nek itt nyo mo rul tul – ím: a Sem mi.
Mint ha is te ni fegy ve rek köz is mert
Gya kor ló te re len ne: itt va rá zsolt
Gye rek ként Ze usz, itt do bált Thor is ten
Mûanyag ka la pá csot, itt ta nult meg
A Ter mé szet erôt mu tat ni – vé gül
Be le híz tak a rom bo lás övé be,
S Dél re men tek, ahol ne mes bo rok kal
Koc cin tot tak az el ha gyott vi dék re.

Amit hagy tak… ez itt. Ha lott, le hasz nált,
Szét túrt óvo da ud var. Egy sze mét domb,
Ahol úr nak a leg ki sebb, a szep lôs
Kis Ukkó ma radt, aki nem ta lált egy
Dé li fajt se ma gá nak: egy me zô nyi
Mar ha csor da sem állt elé imád ni.

Te remt mé nyei jószerént ütöt tek,
Mint az al ma a dé li fák alatt. Csak
Ar ra jók, hogy unal ma san ne tel jen

Az idô. Ve re ked nek és… idôz nek.
Ukkó szó ra ko zik. 

Hogy el ne hal jon
Vég tag juk, re me gô ke zek kel en gem
Al ko tott meg, a nagy sze rû Sza u nát. Mint
Dé len az ud va ri véce, úgy ma gas lik
Min den észa ki ház fa gyos tö vé ben
A kis fül ke, a csönd me leg vi lá ga.

Meg ló dí tom a vér ne mes fo lyá sát.
Erô sí tem a kard szo ros fo gá sát.
Be lém pár lik a harc, a harc alat ti
Gyû lö let. Fa la im vi zes pe né sze
Belebôrzik a tit ka ik ba. Lá tom,
Mit gon dol nak, erôt mi bôl sze rez nek,
S ki mu tat ja a fal ra szá ra dó só
Azt is, hogy ki nek va gyo ná ra,
Al tes té re, fe jé re tör nek ép pen.

Ez a mos ta ni? Hôs. Ko mor, ko pot tas.
Vejnemöjnen a név, so kat nem ígér,
De azt: tart ja. Öreg, hisz egy öreg nép
Fia, és tü re lem re int a saj tó:
Idô kell, hogy a ré gi, jó erôn lét
Vis  sza száll jon a meg ta padt inak ba.

Ez a váz, ami itt ki ált szak ér tô
Kô mûves ke ze kért, az ál la munk. Vi lá gos,
Raj zú, nagy sze rû épü let fog itt majd
Áll ni, hogy ha a hôsi nép fa laz ni
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Kezd, te tôt re me kel, ki gyúl a láng ja
A kály há nak, az ég re füst to ló dik.

Eh hez tart son az el kö vet ke zôk ben
Min den nagy me se, sem mi kó sza ön cél
Ne té rít sen az út csa pái mel lé.
Ukkó men  nye ze tet ta paszt az ég re,
Ô a leg ne he zeb bet áll ta, és mi,
Em be rek, csak a töb bi vel ve szôd jünk.

Szél fo gót, ha mar! És azon be lül el-
Kez dôd het ne me sebb já té ka a szél nek.

VEJNEMÖJNEN 

Vég re egy au ten ti kus me leg ség.
Hasz nos kis bu di ez, ta lán alud ni
Is le het ne a nagy sze rû ho mály ban.
Úgy kö pött ki, ahogy de rék anyám, a
Ten ger is te ne, Ilmatár: ki zúg tam,
És most sincs me le gebb. Anyám, hi deg van.

Ezer évig idôz tem egy ne mû öled ben,
Úgy ál mod tam: erôs, ka nos faj, egy nagy
Múl tú nép iszamos szü löt te ként, a
Nagy ka ré jú me den ce tárt ölén, és
Dü hí tett ez a hal sza gú ro kon ság,
De már vé ge. Csak álom. Úgy ve tül még
Szem hé jam ra, ahogy szo kott ilyen kor,
Éb re dés kor, ebéd kö rül kihúny majd.

Erôs sza gok, s erô sebb
Hôsök. Azok nak ott eposz se ter mett,
Bár hogy túr ta a föl det, és akár mit
Ve tett ab ba akár ki. Úgy ta nul tam
Ott, hogy csak sza va ink gyö ké ben,
Leg un do kabb sza va ink halott gyö ké ben
Van el rejt ve az agy me nés ro kon ság,
Itt most még is ezer s ezer ha son ló
Do log ül döz:

itt ez a ház. Ki tud ja,
Hogy épí tik-e vagy le bont ják.

FA VÁ GÓK I.

FAVÁGÓ 1 Hal lot tá tok? A jó öreg…
FAVÁGÓ 3 – Mit csi nált?
FAVÁGÓ 2 Megint va la mi nô, mi?
FAVÁGÓ 4 Ne ki az tán so se jön

Ös  sze.
FAVÁGÓ 5 – Az egész fa lu ne ki szo rít.

Vejnemöjnen, a farkasölô, az az beszt cson tú…
FAVÁGÓ 6 (nô!) Csak az az egy kis csont ja hibádzik,

Sen ki se tud ja, mi lyen ka li ber.
FAVÁGÓ 1 – Szó val…
FAVÁGÓ töb bi – Szó val?
FAVÁGÓ 1 – Szó val el ment

Az Ajnóhoz.
FAVÁGÓ 3 Az Ajnó?
FAVÁGÓ 6 Ja, az alat tam járt ket tô vel.

Mit akart tô le?
FAVÁGÓ 7 (nô) Az olyan fur csa lány, nem?
FAVÁGÓ 8 (nô) A bi zsus Ajnó. 
FAVÁGÓ 2 A szaunavirgácsos?
FAVÁGÓ 2 De az vá ro si, nem?
FAVÁGÓ 6 De hogy is.
FAVÁGÓ 2 Ak kor meg mit mász kál

Foly ton a hegy ben? Sza gol gat ja a le ve le ket,
Ko sár ká ba so mot gyûjt.

FAVÁGÓ 8 Tisz ta fa lu tu riz mus.
FAVÁGÓ 1 – Mond jam, ne mond jam? 

Na, el ment az öreg, ki csíp te ma gát,
Mint ha vi dám park ba men ne. Kép zel jé tek. 

(Mu tat ja)
Ba ju szát le, sza kál lát szét. 
Új csiz ma, új ing, új pír az ar con.

FAVÁGÓ 3 Pe dig smink nél kül is épp elég nagy bo hóc.
FAVÁGÓ 1 Ja-ja, fogd be. Pi ros ra fes tet te a kast a szá non,

Meg se szá radt reg ge lig, jól ös  sze ken te ma gát.
És el ment… lány ké rôbe!

Puk ka dó rö hö gés

FAVÁGÓ 6 – Az Ajnó meg ô? (Csönd)
Na, ez is meg csi nál ta a par tit,
Nem rég még a csiz má mat pu col ta fog ke fé vel,
Most meg le nyúl ja a fa lu ban az egyet len…

FAVÁGÓ 8 – Eposz hôst, na tes sék. A ro hadt élet be. 
Vej ne möj nen…

Eszem be se ju tott így. Mint fér fi. Ô olyan… 
olyan

Több mint fér fi, nem?
FAVÁGÓ 7 Az. Öreg em ber.
FAVÁGÓ 8 És? Nem min den ki nek le het a ten ger az 

anyó sa.
FAVÁGÓ 7 Mit mond jak, hû vös len ne a csa lá di lég kör.
FAVÁGÓ 8 Hü lye vagy.
FAVÁGÓ 1 Mond jam, ne mond jam?
FAVÁGÓ 6 Gon do lom, meg csi nál ta a par tit, apu-anyu 

örült,
Mi meg me he tünk lag zi ba szív ni a fo gun kat.

FAVÁGÓ 1 – Fe nét. Apu-anyu örült, ez rend ben. 
Jaj, kis lá nyom,

Így kis lá nyom, úgy kis lá nyom, te eme led föl 
a csa lá dot… (Fél be sza kít va)

FAVÁGÓ 6 És ô?
FAVÁGÓ 1 – Sírt.
FAVÁGÓ 7 – Sír nék én is, ha ka pu zá rá si pá nik ra

Ír ná nak fel mint kí sér le ti gyógy szert.
FAVÁGÓ 6 Fogd már be. És?
FAVÁGÓ 1 – És el ment a ten ger part ra.

Le ol doz ta a bi zsu it, erény öv ét…
FAVÁGÓ FI ÚK (ös  sze ka csin ta nak)

Még iscsak tud va la mit az öreg…
FAVÁGÓ 1 És zsupsz!
FAVÁGÓ 6 – Zsupsz?
FAVÁGÓ 1 Zsupsz, be a víz be!

Kis csönd

FAVÁGÓ 3 És az öreg? Utánaugrott?
FAVÁGÓ 1 – Vejnemöjnen? Rö hög ni fogsz, ad dig ra rég 

ott hon volt, 
– És min den fé le ver sek kel ké szült, ta ka rí tott,

be vá sá rolt. (Fél be sza kít va)
FAVÁGÓ 7 És Ajnó?
FAVÁGÓ 1 Sze rin ted?
FAVÁGÓ 2 Si mán meg áll az em ber szí ve ilyen kor.

Gör csöt kap a tü dô iz ma, az tán an  nyi.
FAVÁGÓ 7 Ma radj már. Szó val.
FAVÁGÓ 1 Ta lált, sül  lyedt. Kész, vé ge van.

Der medt csönd

FAVÁGÓ 6 Ez mi lyen egy hü lye pi csa.
FAVÁGÓ 8 És az öreg?
FAVÁGÓ 1 (gún  nyal)

Gon dol ha tod, egy újabb érv, hogy szo mor -
kod jon,

Le ment sír ni a ha bok hoz, er re meg je le nik… 
Ajnó!

FAVÁGÓ 6 Na, gon dol tam. Ki csi ne xus ba ke rül a fa mí li á val, 
És már is jön nek ezek a va rázs lá sok.

FAVÁGÓ 1 – Meg je le nik Ajnó mint hal, ki csit si rán koz -
nak együtt…

FAVÁGÓ 4 Az a ren ge teg ki nem lôtt pat ron!



FAVÁGÓ 1 Ki csit si rán koz nak együtt, az tán Ajnó
Azt ta ná csol ja, men jen Észak ra fe le sé gért,
Ha ez a kör már így ala kult.

FAVÁGÓ 7 Észak ra? Mért?
FAVÁGÓ 1 Louhi as  szony ud va rá ban

Louhi as  szony szok nyá já nál
Két szép szûz  lány pör get or sót.

MINDANNYIAN (ré mül ten, mint ha az ör dög ne vét mond ták vol na)
Louhi? Észak úr nô jé nek lá nyai?

FAVÁGÓ 1 L. O. U. H. I., úgy bi zony.
Ezt ta ná csol ta Ajnó.

FAVÁGÓ 6 Ez még ha lá lá ban is ke ve ri a szart.
FAVÁGÓ 2 És az öreg? Be re zelt, mi?
FAVÁGÓ 1 Fe nét. Fickósabb lett, mint va la ha.

Meg ke res te Ilmarinent, a ko vá csot, öreg öc  csét,
S tal pig vas ban el is in dult.

MINDANNYIAN De hát eb bôl… há bo rú lesz.
FAVÁGÓ 1 Ha há bo rú, hát há bo rú.
FAVÁGÓ 6 Há bo rú lesz.

Szétfutnak

SZA U NA, HÁ BO RÚ MO NO LÓG

Be áll egy nap a front vo nal kö zé pen
Egy szen tebb lo gi ká val, és gyö tör ten
Hull a mély be a ré gi elv. Le fosz lik
A vi lág ról a té ve dés, amely ben
Ad dig élt: hogy a harc erôs fe lek nagy
Pas  szi ó ja, a Kétesély ma gasz tos
In téz mé nye – nem az. Hogy is le het ne.
A kér dés nem az Á s a B idô vel
Be ál ló he ge mó ni á ja, és nem az, hogy
Me lyik fák cse me té i vel ta nít ják
Új ra zöld be va dul ni azt az ir tást,
Ami rôl csak a meg ra gadt te lek könyv,
Egy holt rub ri ka tart ja, hogy Nagy er dô.
A törésvonalabb vo nal nem itt, a
Két erôs szín erôsza kos vi lá ga
Kö zött áll, ha nem egy ezek fö löt ti
Táj ban – ott az a nagy di lem ma: kell-e
Szín. És bár mi egyéb pro vin ci á lis.

Mert egy ol da lon áll nak ôk: ne vet ve,
Egy ként fog va a zász la ját a harc nak,
S egyet ért ve vi szik ki egy me zô re,
S ve lük szem ben a bé ke áll. Akár ha
Anya nyelv ük erôs, tö mött szö vé sû
Anya gá ban a tû ha mis fo nál lal
Ját szott vol na: a szó, hogy én: nem is mert.
Azt mond ják: mi me gyünk; mi ezt akar juk;
Mi vál lal juk a ter he ket; mi vér tôl,
Vas tól nem ri a dunk meg – és eköz ben
Nem men nek, nem akar nak, és a bô rük
Szí nét vér so se fog ta, kard nem ér te.
Meg hú zód nak az el ha gyott ma gas lat
Tisz tá sán a ve zé rek, és ha zud nak.
S még mond ják, hogy a harc okán, a vég sô
S vég sôbb gyôze lem ér de ké ben ül nek
Leg há tul – de a har cot ôk ru ház ták
A me zô re, akár egy új vi rá got.

Meg áll egy nap a Szó a tér fe lé nél
Egy szen tebb lo gi ká val, és a föl det
Elbámítja a nagy sze rû ta lál mány:
Mert fegy vert fog a bé ke, és a harc nak
Bé kés, bó lo ga tó fe jét: le vág ja.

LOUHI UD VA RA

FÉRJ Itt hon ülök vér kö röm ben, 
Nap tól tá vol, tûrt öröm ben,

De mi nek a Nap, ha itt hon 
Van me leg, van en nem, in nom.
Két szép le ány, any juk lá nya, 
Pohjola két szép sudára,
A füst alatt töm zsi ké mény,
Ké mény alatt töm zsi kály ha,
Ami min den ki hez me leg.

LOUHI Hal vány fér jem, ülj csak, mond jad,
Majd én gon dos ko dom ró lad,
Hogy ha fá zol, be fût te tek,
Ében ha ja mat ki ol dom.
Hogy ha una lom ba ré vedsz,
Szol gá im tól bár mit kér hetsz,
Hogy ha jóles ne pi hen ned,
Hû szol gá im nem pis  szen nek.

FÉRJ Nem tudsz ná lam bol do gab bat,
Van ud var ház s raj ta ab lak,
Áll a hó a domb ol da lon
S há zunk mel lett az ud va ron.
Es te fe lé a Nap le hull,
Ál ta lá ban be al ko nyul.
Ha mé csest gyúj tasz, vi lá gol,
Én csak né zem, és a fá ból
For gá csot vet ki a gya lu,
Kony hánk cso dá la tos fa lú…

LOUHI (sze re tet tel, de rend re u ta sí tó an)
Si mulj, fér jecs kém, a fal hoz,
Ne tö rôdj és ne fog lal kozz.

FÉRJ Né ha el né zem az erôt,
Volt-e akár mi ez elôtt,
Ami kis uj jad ban tán col,

Ha mé csest gyúj tasz, vi lá gol,
Vagy ma ga a te rem tés csak?
Vi rul Pohjola és Észak,
Ahogy min dent kéz ben tar tasz.

LOUHI Ha el ál mo sod tál, al hatsz.

Férj a Gyerekekkel együtt el

Mi nek ké pé ben tart a ve szély most
Észak fe lé két ki nyúj tott láb bal,
Nem tu dom még. De ér zem, be rúg ja
Gond dal si mí tott aj tóm a vég zet,
S elém áll, mint a gyá mol ta lan ság,
Se bei lesz nek, ápol ni kell majd,
S erôre kapva mindent föléget.
Ezer jó szá gom ezer fe lé fut,
S mint in gyen szer zett, tûnékeny pré da
Hull az ölé be biz tos ha tal mam.

De jó is vol na nô nek, anyá nak
Len ni, akár egy mindegy-kis-féreg,
A kony ha ab lak mel lett uram ra
Vár ni egész nap. Haj, men  nyi fér fit
Meg szé gye ní tô erôm van ab ban,
Hogy nô le hes sek! Most let tem vol na…
De most a szél ben há bo rút ér zek,
S nem vár ha tom mint nô a vi hart. Nem,
Nem fél tek kony hát, nem fél tek had ba
Vo nu ló fér fit há zi ál lat ként,
Aki rôl majd a gyôz tes dönt: el vesz,
Erôsza kot tesz, tûz hely hez ál lít –
Vagy csak meg hagy a ré gi rend ben.

Ide kötsz, té ged gyû löl ni, Észak.
Mi at tad let tem ke dély te len, vad,
Ös  sze szo rí tott szá jú anyó ka,
Aki nek uj ján arany nem áll meg,
Mert vas ra mér tek, kard ra ne vel tek,
Ar ra, hogy tör vényt te gyek – s kö vet ni
Má so kat ál lít sak be a sor ba.

És most ve szély tart Észak fe lé, és
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Ki zú dul, el hagy, ami le het nék:
Csa lá dom fél tem, ap rócs ka fér jem,
Két szép le á nyom.

Mi nek ké pé ben tart a ve szély hát
Há zam fe lé, tán se reg jön er re,
Élén vi har vert köz ka to nák kal,
Há tul új ren det s jo got ter jesz tô
Ve zé re i vel? Ki tud ja? Ér zem,
Ha nyatt  fe küd het há zam fa lá val
Erôs sza vam ra föl állt vi lá ga.
S mi nek ké pé ben csap jam be ôket?
Le gyek Észak ra köl tött kôszá li
Sas, ki to jás ba mér get va rá zsolt?
Öreg anyó ka, las san ha ló dó,
De lesz-e szí vük, hogy ar ra has sak?
Légy, Louhi, ész nél, bûvö le ted re
Bízd bi ro dal mad ôr zé sét. És  szel!
Jön a ha lá lod már, ál ru há ban
Áll az aj tó nál. Bees ne. En gedd.

Vejnemöjnen be lép

Koszos, veszendô jószág, mit akarsz itt, 
Tudod te, hol vagy?

VEJNEMÖJNEN – Mi tagadás, idegenbe verôdtem, és jobb 
volt otthon,

Két szép szánt is elkoptattam a jégkásás 
Pohjoláig.

LOUHI (csettint valami cselédeknek, parancsoló hangon)
Gyerünk, gyerünk, én vagyok a házban a cseléd? 
Vendég jött a vidám Délrôl. Ültessétek 

kemencéhez,
Szakállát kisimítsátok, szánja kasát lakkozzátok,
Virgácsot a szaunába, ajtajához meleg fürdôt.
(Vejnemöjnenhez, szigorúan)
Most, hogy szó nem érheti a vendéglátást,
Nyögd ki, bozontos idegen,
Mi hozhat el Pohjolába akárkit a boldog 

Délrôl?
VEJNEMÖJNEN Lányért jöttem.
LOUHI Lányért jöttél? Nocsak, derék.

Földjeimen mint a gomba 
teremnek a paraszt lányok.
Vedd ál dá som, és a birtok 
jó gazdája hozományt ad.

VEJNEMÖJNEN Parasztlány… az Délen is van,
Nem suvikszos kis cselédért jöttem,
De majdani nemes úrnôt
Viszek el innen lárvaként.

LOUHI Nocsak, derék. És ki volna az a leány,
És fôképpen: kik volnának a szülei?

VEJNEMÖJNEN – Két szép lányod közül vinném a nagyobbat.
LOUHI Az… derék. Kezdelek komolyan venni.

S melyik déli trón baljára
Ülne idôsebbik lányom? 
Kócos apóka, ki küldött, 
hogy megkérd a lányom kezét?

VEJNEMÖJNEN Nekem lesz.
LOUHI Ki vagy, te vakmerôs koldus? 

Nem félted az életedet?
VEJNEMÖJNEN Vejnemöjnen vagyok, Délnek

Eresztékes szôrû hôse, 
Mindenféle dal tudója,
Ilmatár elsôszülöttje, 
És családot alapítok. 

LOUHI Nyilván aranyat ajánlasz, 
Nyilván ezüstöt ajánlasz, 
De én annak adom lányom,
Aki nekem Szampót szerkeszt.

VEJNEMÖJNEN (íz lel ge ti, nem ér ti)
Szampót.

SZAUNA – Szampó. Köz pon ti szim bó lum – lát szó lag
egy háromfunkciós mal mot, lisz tet, sót és
pénzt ter me lôt ta kar, de a szim bó lum rend -
szer, amely nek köz pon ti he lyén ta lál juk, en -
nél töb bet sej tet. A liszt, a só és a pénz mel lett
ugyan is tu dunk olyan for rá sok ról is, ame lyek
a meg tes te sült bol dog ság ként, sze ren cse ként,
az éle tet meg ola jo zó sok fé le jó ként em lí tik a
Szampót. A mi to lo gi kus szim bó lu mok csa lád -
já ban a Szampó a bô ség sza ru ro ko na. Sem
mé re té rôl, sem for má já ról nem tu dunk so kat
– az egyet len biz tos kül sô je gye a tar ka te tô.

VEJNEMÖJNEN Ja, ér tem. Én olyat… tu dok csi nál ni.
LOUHI Ak kor szá rít kozz, tö röl közz,

In dulj, s örülj az éle ted nek.

ILMARINEN MÛHELYÉBEN 

VEJNEMÖJNEN Fur csa hely ez, nagy sze rû, ideátlan.
Egy faj ta esz me ez is: nem él nek esz mék
Ilmarinen hu za tos mû he lyé ben.
Szik rát ha bár mi vet, csak a fém az,
Nincs itt lel ke se dés, s az esz me
Is kár té kony, ûz ni  va ló egér
A Gya kor lat Szen té lyé ben – ugye, fi vé rem?

ILMARINEN Ne há bo ríts meg
Nagy mû vem ben, nem érek rá fe cseg ni.
Míg nem za var meg a kül vi lág,
Aka ra tom nak en ged az anyag.

Üd vöz lik egy mást

VEJNEMÖJNEN De rék test vé rem, egy perc re még is
Fél re tol hat nád ha tal mas ül lôd.

Ilmarinen fél re te szi a ka la pá csot, rá gyúj ta nak

ILMARINEN Amúgy jó, hogy jössz, mert el ké szül tem.
VEJNEMÖJNEN Mi vel? Kí ván csi vá te szel.
ILMARINEN Tu dod, de rék fi vé rem, az utób bi

Idôben el csalt a be tûk tu do má nya
Az unal mas ko vács mes ter ség mel lôl,
Ko mo lyan mon dom, üt ni is el un tam
A kép lé keny és tûz for ró va sat.
Kép zel he ted, men  nyi re, hogy ha eny het
A köny vek ad tak.

VEJNEMÖJNEN Na, azt kép ze lem.
ILMARINEN Ol vas tam ilyen meg olyan tu do mányt,

Tör té nel met meg ma te ma ti kát,
És arany csi ná ló szak köny ve ket,
Fi lo zó fi át, és a mû he lyem ben
Ágyat ve tett a fen sôbb csil la gá szat.

VEJNEMÖJNEN Mind ezt, ugye, hogy jobb ko vács le hes sél…
ILMARINEN Én a tu dás vá gyat szak hoz nem kö töm,

Át pil lan tá sát vá gyom az egész nek.
VEJNEMÖJNEN De Ilmarinen, ugye nem te szed le

Vég leg az érc ka la pá csot?
Ugye for dul ha tok még hoz zád, hogy ha len ne
Né mi mun ka? Mert most van.

ILMARINEN Meg be szél jük,
De most nézd meg, az ol va sás mi ket szült
El mém ben.

VEJNEMÖJNEN El méd ben, mi? Ezt meg né zem.
ILMARINEN Ez itt a ló, a ku tya s az orosz lán.
VEJNEMÖJNEN Stim mel. De fém bôl. Mi is az ér tel me?
ILMARINEN Volt már lo vad? 
VEJNEMÖJNEN Volt, és?
ILMARINEN Volt-e hi bá ja?
VEJNEMÖJNEN Hát… mi gon dolsz, Ilmarinen, hi bá nak?
ILMARINEN Etet ni kel lett, nem?
VEJNEMÖJNEN De, és? De hát azért ló.
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ILMARINEN Or ra bu kott, ha meg lôt ték a harc ban,
Un tad fé nyes szô rét foly ton si kál ni,
El kö töt ték, s ment négy lá bán tu dat lan.

VEJNEMÖJNEN Elôfor dult. És?
ILMARINEN Nézz er re. 

Né zik

VEJNEMÖJNEN És? 
ILMARINEN Na, hát ez

Nem kér ab ra kot, nem lus ta, és nem kell
Fél te ni a kö zel harc ban. Tö mör vas. 
(Meg paskol ja)
Lép csô ve zet föl a pár nás nye reg be.

VEJNEMÖJNEN És… megy?
ILMARINEN (büsz kén)

Nem megy se ho va. Ezt ne héz lesz
El zab rál ni mint hol mi ha di zsák mányt.

VEJNEMÖJNEN Na jó. A ku tyát s fô leg az orosz lánt
Már meg se kér de zem.

ILMARINEN Az orosz lán? 
Az: le gyôz he tet len!

VEJNEMÖJNEN Oké, s a töb bi?
ILMARINEN A lo gi kán áll va

Szá mí tást vé gez tem nyá jam fö lött,
És rá jöt tem, pénz ki do bás etet ni
A ju hot, ha úgy sem ér de kel sem mi
Más be lô le, mint a hó fe hér gyap jú.
Vagy a disz nó: sem mi má sért nem tart juk,
Csak hogy zsírt ad jon a hos  szú hi deg ben.
Nézd csak! Jegy ze te ket is ír tam
Jö ven dô ko rok nak, s ben nük az öt let:
Ki kell te nyész te ni a zsírt, a gyap jút
Ma gát, s hi szem, lesz nek er re tu dó sok.
Mind egyik lény nek meg le het a kód ja
Va la hol, hát át is le het azt ír ni.
Ol vas tam er rôl va la mi ta nul mányt.
S a fé mek! A dí szek! Mi hasz na az arany nak?
Jobb-e a víz, amit arany ku pá ban
Nyúj ta nak át? S az ara beszk a szé ken?
Ké nyel me sebb-e az ülés a szék ben,
Ami dí szít ve van? Na, Vejnemöjnen,
Én rá jöt tem: a cél sze rûség lesz az
Új vi lág leg szen tebb ere dô je.
Nézd meg, ez itt…

VEJNEMÖJNEN …egy ró zsa. Szép.
ILMARINEN Mi hasz na,

Mi kor bú zát vet he tek a he lyé re?
VEJNEMÖJNEN (két ség be es ve)

S a köl té szet, amit élet re hí vott?
A sze re lem?

ILMARINEN Ugyan, írj a… ke nyér rôl.
Fur csa gye rek vagy te, anyánk ölé ben
Is el néz tem, hogy az eszed mi ken jár.
Rend ben, úgy lett le oszt va, hogy én szak mát
Ta nu lok – te meg mész az egye tem re.
Én ön tu dat lan tet tem a dol gom,
Meg hány tam-ve tet tem ma gam ban,
Hogy te vagy a fon tos. De most
Tu dás nyílt meg elôt tem, és rá jöt tem:
A jö vô az és  sze rû ség, s te, köl tô,
A jö vô ben mint ál ru hás lo vag, mint
Egy mú ze um mû ér tô te rem ôre
Kap hatsz mun kát. De ne félj, ki ta nít lak.

VEJNEMÖJNEN Ööö… Mi kor járt nô utol já ra e ház ban?
ILMARINEN Amint fel gyû lik a tesztoszteron,

Hidd el, ka pok a sejt je im nek kel lôt.
VEJNEMÖJNEN S ki mo so gat?
ILMARINEN Jön egy er re va ló cse léd ked den ként.
VEJNEMÖJNEN És kit sze retsz?
ILMARINEN So sem nôsz fel,

A lo gi kát sze re tem, ami ben nincs
He lye a te le pusz tult el ve id nek.

VEJNEMÖJNEN Ne kem vi szont fe le sé get ígér tek.
ILMARINEN Az a te ba jod. Per sze gra tu lá lok.

Mi lyen a nô?
VEJNEMÖJNEN Észak gyö nyö rû úr nô jé nek 

Nem ke vés bé gyö nyö rû lá nya.
ILMARINEN Louhihoz jársz, eszet len, lányt kér ni?

Hát nem tu dod, hogy a fe ke te úr nô
Olyan ro kon, mint ma ga a ha lál?

VEJNEMÖJNEN A lány szép,
S ki mos da tom a go nosz ság le vé bôl.
Jó só gor as  szo nyod lesz. Ha ki ad ják.

ILMARINEN Ha ki ad ják, ha nem, eb bôl há bo rú lesz.
El me sél jem, a há bo rú mi lyen vad
Szem be kö pé se az én el ve im nek?

VEJNEMÖJNEN Nem, kösz. Nem lesz sem mi baj, de be kér ték
A jegy aján dé kot. Ami hez te kel lesz.

ILMARINEN Én? 
VEJNEMÖJNEN Te. Szampót szer kesz te ni te tudsz csak.
ILMARINEN Szampót? Észak ra? Ez nem hü lye ség. 

Mi tagadás, urándús a vad Észak,
S nagy ki hí vás is len ne meg csi nál ni.

VEJNEMÖJNEN Re mél tem, hogy így gon do lod. S ha kell,
Azt üze nem az És  sze rûség ne ked
Oly ked ves is te né nek, hogy sö tét
Van Észa kon, nincs ára muk, s a né pek
Olyan rit kán lát ják a ma gas égen
A Na pot, hogy egé szen el fe led ték,
Mi lyen a fény ben él ni.

ILMARINEN Ez ma gasz tos
Cél, és nem áll tá vol at tól, amit
A köny vek közt mint élet célt ta lál tam.
De tu dod-e, mek ko ra ka la maj ka
Lesz ab ból, ha há bo rú lesz, s a Szampó…
Be lö vést kap?

VEJNEMÖJNEN Et tôl meg te ne félj. Az
Észak há bo rú it épp az idéz te
Elô, hogy le han golt volt a la kos ság,
És iri gyel te a dé li fé nye ket.
Louhi okos nô, bár aka ra tos.
Amen  nyi re azt a Szampót akar ja,
An  nyi ra nem bán ja, ha bé ke lesz.
S a bé ke zá lo ga a te ke zed bôl
Ke rül het Észak ra, az el ve id
Ta lál koz nak ez zel a bé ké vel.

ILMARINEN Meg gyôz tél. Várj, ne ki ál lok, hi szen
Es té re be fe je zem. Csak vi gyáz va
Vidd. Az ilyen: fi nom mû szer,
Jól bé leld ki, ne ko cog tasd a szá non.

FA VÁ GÓK II.

FAVÁGÓ 1 Lemminkejnen…

Ne ve tés

FAVÁGÓ 2 – Mi jut esze tek be ar ról a név rôl, hogy… 
Lem-min  kejnen!

Ne ve tés

FAVÁGÓ 6 Hall juk, mé di um, mi hír a csö kött fi ú ról?
FAVÁGÓ 1 Na na na. Ned ve sed nél, ha meg ér kez ne. 

Fel nôtt.
FAVÁGÓ 3 Nem jár kö zénk egy ide je, ki tud ja, 

Hát ha még is igaz, amit mon dasz.
FAVÁGÓ 4 Leg utóbb mint anyám as  szony ka to ná ja,

Még gye rek ko rá ban
Járt ki a hegy re, állt a pá lya szé lén,
És ki a bált: aki fo ci zik, az bu ta,
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Aki csú nyán be szél, az bu ta,
Mert anyu kám így-úgy
Ezt mond ta, azt mond ta…

FAVÁGÓ 5 – Az tán ha za ment, és a netet búj ta szür ke 
térd zok ni ban.

FAVÁGÓ 8 És ér zel mes e-maileket íro ga tott.
FAVÁGÓ 7 Ka kaó mel lett…
FAVÁGÓ 5 Szür ke térd zok ni ban.
FAVÁGÓ 7 Tíz éve sen is nej lon le pe dôrôl.
FAVÁGÓ 2 Mon dom, nem lát tuk évek óta, hát ha.
FAVÁGÓ 3 Sem mi esé lye. Hi szen any ja le fog ta

Ház tá ji szin ten, hogy nyel ve ket ta nul jon,
Mert sze me fé nyét Wittembergbe szán ta,
Nem is ve gyült ô so ha az élet tel,
Gép mel lett ül hét vé gen ként, mi ó ta
Mes  szi be küld te, és csak az ál lo má son
Lát tuk va sár nap es te. In dult a gô zös,
És pén tek es te bôrönd del ér ke zett.

FAVÁGÓ 6 Mert hoz ta az egész he ti szen  nyest.
FAVÁGÓ 4 És az any ja az ab lak nál fi gyelt, és

Ha meg lá tott akár kit is kö zü lünk,
Hopp, már csat tant a ne héz tölgy spa let ta.

FAVÁGÓ 2 A Né ma Ház a fel hôs fa lu szé len. 
Ba rá ta im, ki tud ja, mi fo lyik bent?
Kön  nyen le het, fér fi lett a gye rek bôl.

FAVÁGÓ 1 Wittembergben min den nô az övé volt.
FAVÁGÓ 7 Hát az ap ja ret te gett da lia,

Ha bár mi vért tart be lô le ma gá ban…
FAVÁGÓ 1 Hogy tart-e? Ô lett a Vi dé ki Fiú,

Az ôs erô. És jól élt a hely ze té vel,
A fa lu si ak cen tust vis  sza vet te,
S mint ön tu da tot nyert nép raj zi mun ka
Gyûj töt te be a sznob lá nyok viháncát.

FAVÁGÓ 7 Még ilyet. Itt meg ô volt az iro dal mi
Nyelv kér lel he tet len, nagy ba rát ja.

FAVÁGÓ 1 De Wittembergben…
Csil lag sze mek kel vil lan tott föl egy-egy
Vé res ké pet a disz nó vá gá sok szü ne té bôl.

FAVÁGÓ 8 Lemminkejnen? Hi szen em lék szem:
„Anyú, itt min dig zsí ros a ki lincs.”

FAVÁGÓ 6 „Nem baj, fi am, eriggy Ril ké vel a tisz ta szo -
bá ba.”

FAVÁGÓ 1 Na mind egy, a dé li lá nyok me get ték,
Ki vé ve egyet.

FAVÁGÓ 6 Van is ten.
FAVÁGÓ 1 Küllinek hív ták, és Lemminkejnent le néz te.
FAVÁGÓ 6 És az?
FAVÁGÓ 1 Az? El ra bol ta, és ha za hoz ta.

Mindenki el cso dál ko zik

Ne!
FAVÁGÓ 8 A Lemminkejnen… el ra bol ta?
FAVÁGÓ 6 Néz ze nek oda.

A Né ma Ház füst je alatt frigy lán gol?
FAVÁGÓ 1 Lán gol… lán golt. De Lemminkejnen le szar ta,

És fel szö kött há bo rúz ni Észak ra.
FAVÁGÓ 7 Csak úgy?
FAVÁGÓ 1 Csak úgy. Mon dom, hogy fér fi lett.
FAVÁGÓ 6 Az igen. És a nô?
FAVÁGÓ 1 Hát sír do gált, mint egy as  szony ilyen kor.
FAVÁGÓ 8 Ez ta hó ság.
FAVÁGÓ 1 Azért meg tet te, amit te he tett, a csa lá dért,

Hát ra hagy ta a fé sûjét, és azt mond ta,
Ha vér bug  gyan ki a tüs kék kö zül,
Meg halt.

FAVÁGÓ 8 Ren des tôle. Ha há bo rú van, men ni kell…
FAVÁGÓ 1 Még ha csak azért ment vol na.

De azt mond ta, a vé re nem nyu god hat,
S a Né ma Ház újabb as  szonyt fo gad be.

FAVÁGÓ 6 Na az igen. És ez a… Külli?
FAVÁGÓ 1 Hát mit mond jak, 

Ki csi Küllit fér fi a san ne vel te.

FAVÁGÓ 8 Na ez az tán fér fi lett a ja vá ból.
FAVÁGÓ 6 Tud va lé vô, hogy Észa kon vér és hús

Bô ven te rem, de volt-e ki sze melt je?
FAVÁGÓ 1 Na ná! Louhi úr nô idô seb bik cse léd je!

Ál ta lá nos el ké pe dés

FAVÁGÓ 6 A ki csi lány? Vejnemöjnen is ar ra
Pá lyá zik.

SZAUNA Nem, itt még nem érint ke zik a két szál,
Ne ke res sünk az ügy ben bo nyo dal mat,
Vejnemöjnen s Ilmarinen most is ro han nak
Hó nuk alatt egy Szampóval, az egyik
Ha jó val megy, a má sik meg mel let te
Szá non.

FAVÁGÓ 1 És Louhi fo gad ta.
MINDENKI És??
FAVÁGÓ 1 A szo ká sos há rom pró ba,

Tud já tok, hogy’ megy ez Louhi há zá ban.
FAVÁGÓ 6 Louhi meg a hü lye szám misz ti ká ja.

Ki az, aki még oda megy?
FAVÁGÓ 1 Na, a nyá pic Lemminkejnen két és fél

Pró ba után da ra bok ban
Vé gez te egy fo lyó ban…

FIÚK (nagy respekttel)
Két és fél?
(Kis csend, és rá jöt tek, hogy meg halt)
Vé gez te?

FAVÁGÓ 7 Meg halt?
FAVÁGÓ 1 Meg ám.
FAVÁGÓ 8 És gyá szol a Né ma Ház?

Föl se tûnik. Mint ha min dig gyá szol na.
FAVÁGÓ 1 Gon dol hat já tok. Fé sû vér zik, Külli si kít,

Anyu el in dul Louhihoz, de az csak
Ta gad: „so se lát tam, Lemmin… izé, hogy 

hív ják?”
Ka ti né ni vi szont ki lá tás ba he lyez
Egy né mely szank ci ót, s Louhi be mond ja
A fo lyó ne vét. Egy út menti mo tel ben
Föl is hajt ja Ilmarinent, akit nász nagy nak
Kért Vejnemöjnen, és az út fe lé nél 
Tar ta nak. Mind ket tô hul la ré szeg,
A pult mel lett ôri zet len du ru zsol a Szampó.
Egy ge reb lyét ren del tôle, 
S az zal megy a fo lyó hoz.

FAVÁGÓ 7 Ki ha lász ni, ami ma radt… (Rö hög nek)
FAVÁGÓ 1 Igen.
SZAUNA Lemminkejnen ôszes any ja Kéz be kap ja a ge reb lyét,

Ke res ni kez di szü lött jét Zúg va haj ló zu ha tag ban,
Va dul vág ta tó vi zek ben, Ke re si, de nem ta lál ja.
Majd még lej jebb lép a víz be, Me rész ke dik egy re, mély re,
Ha ris nyá ja szép szá rá ig, Kö té nyé nek kö té sé ig,
Ke res gé li ked ves fi át Fe ke te fo lyó vi zé ben,
Von ja va sát vi zek el len, Húz za egy szer, húz za két szer,
Fel hoz za a fia in gét: Ko mor lesz a ked ve tô le.
Mi kor húz za har mad szor ra, Kucs ma akad grábla-végre.
Majd még mé lyebb re be gá zol A fo lyó sö tét vi zé be,
Vé gig von ja a ge reb lyét Víz zel szem ben, víz men té ben,
Har mad szor ra fer dén húz za, S har mad szo ri hú zá sá ra
A test ke rül a hor gá ra, Ge reb lye va salt vé gé re,
Ke ze kö zép sô ízé vel, Láb uj já val ló gott raj ta.
De nem volt az egész em ber: Nincs fél keze, nincs fél feje,
A hú sá ból sok hibádzik, Lé lek se la ko zik ben ne.
Ár va any ja sír va néz te, Kön  nyek kö zött kér dez get te:
„Va jon lesz-e eb bôl em ber, Fel tá mad-e a da lia?”
Hall ja ezt egy öreg hol ló, Fe lel ne ki, sír va mond ja:
„Ha egy szer egy em ber meg halt, Töb bé so ha nem 

tá mad fel,
Sze mét már na már ki szed te, Há ta hú sát har csa et te,
Ves sed vis  sza a nagy víz be, Jó táp anyag lesz be lô le.”
Lemminkejnen sí ró any ja Nem dob ta víz be gyer me két,
Ha nem ve szi a ge reb lyét, Húz za megint mély vi zek ben,
A ha lál fo lyón föl fe lé, Ke resz tül-ka sul von szol ja,
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Fél fejét, ke zét ki fog ta, Há tá ból hi ány zó hú sát,
Csí pô csont ját, bal bor dá ját, Min den fé le más da rab ját,
Vé gül szé pen, szed ve sor ban Lemminkejnent ös  sze rak ta.
Ízt most íz zel il leszt ös  sze, Cson tot csont tal kap csol egy be,
Húst a hús hoz, ért az ér hez Kap csol ös  sze ügyes kéz zel.
Egy be kö ti az ere ket, A vé gü ket jól cso móz za,
Szá mol ja a szívereket, Va rázs igét szól a szá ja:
„Ha anyai kéz nem elég, Jöjj ma gad, menny bé li Is ten,
Nin csen má som, ki se gít sen, Szánj meg en gem, öreg 

Ukkó.
Evezz vé gig az ere ken, S ahol ki fut na a csó nak,
Szór jál ma gad mö gé eny vet, Ra gasz tó ját az erek nek,
Ha jó kázz inas he lye ken, Csó na kázz a cson tok men tén.
Rak jál min dent ré gi rend be, És ha ken céd ha tás ta lan,
Jó lesz bár mi, ami még van, Vedd ke zed be vé kony tû det,
Fûzz fo ká ba jó fo na lat, Sely mes szál lal szegd a szé lét.
Köss iz mot a ke mény csont hoz, Moz du la tot az iz mok hoz.
Ahol iz ma, ina sza kadt, jobb iz mot iga zíts oda,
He lyezz min den húst he lyé re, Min den részt a ré gi 

rend be.” *

Lemminkejnen szép szü lôje Holt fi á ból fér fit for mál,
De nem tud ja sza vát ven ni, Szép szü löt tét szó ra bír ni.
Néz ha lá los ér te lem mel, Any ja rá ja néz ni sem mer,
Fog ja fia élô szob rát, Amit a mé hé ben hor dott,
Tes te tö ké le te sebb lett, Mint elôt te, még is ha lott,
Sa ját föl di re mek mû vét Fog ta any ja: en nél job bat
Föl dön-égen nem tud sen ki Ön ma gá ból te rem te ni,
Épp csak Ukkó aján dé ka: élet hi ány zott be lô le.

Lemminkejnen any ja er re Egy mé hecs két lá tott 
száll ni,

Azt kér te meg: száll jon Ukkó Kam rá já ba az éle tért.
Szállt a ro var fel hô kön túl, Hol nem volt Dél, nem 

volt Észak,
Nem ma ra kod tak a fé nyért A sö tét ség el le né ben,
Nem volt Louhi s Vejnemöjnen har cos sze rel me 

meg ír va,
Nem ha ladt a föl di vi lág, Nem volt seb s a seb nek ír ja,
Né pek raj za el nem évült, Mert nem volt nép, nem 

volt rajz sem,
Csak Élet volt vagy Ha lál volt, Egy más mel lett állt a 

pol con.
És a ko misz kis mé hecs ke Té ve dés bôl ha lált ho zott
Ap ró lá bán mint vi rág port, És meg örült a jó asszony.
HA LÁLT vett a tíz uj já ra Lemminkejnen ôszes any ja,
S élô ha lott fia mel lé ha nyat lott a fo lyó par ton.
Meg ijed a hár tya szár nyú Kis mé hecs ke, s vis  sza for dul
Ukkó kam rá já ból vé gül Az Éle tet hoz ta most már.
Ad dig szállt a két ha lott test Fö lött, amíg nem hullt 

por ként
Lemminkejnen szép aj ká ra, Lá bá tól a ter he el vált,
Lemminkejnen ki nyúj tó zott, S azon nyom ban föl is

éb redt.
Lát ta, any ja fek szik hol tan, Fej jel a zú gó fo lyó ban,
Mit se tu dott a bo gár ról, Édes any ja fu tá sá ról,
Göd röt ásott, el si rat ta, S bú csú zó ul meg csó kol ta,
S ahogy nem te szi a gyer mek: SZÁ JÁN csó kol ta az 

any ját,
Ô se tud ta, mi ért te szi, Egy szer te het te bün tet len.
Öreg any ja nyom ban éb redt, Ko misz fi át meg dorgál ta,
S egy más tól ka pott két élet In dult kö zös ott ho ná ba.

KOCS MA

Vejnemöjnen és Ilmarinen út köz ben Pohjola fe lé, vi szik a
Szampót. Fi a tal pin cér mo so gat a pult nál
VEJNEMÖJNEN – Test vér… mi mo ti vál ja a… hôst, ha 

gyôze lem re
Van ren del ve az égi ek ál tal?

ILMARINEN (fel ri ad, de vis  sza fek szik) Mi van? Mi van?
VEJNEMÖJNEN – Hogy nem lesz-e elég egy szép nap 

a szin ten tar tott Hô si es ség bôl? 
ILMARINEN – Hogy? Mi? Na jól van, jól. (Hor tyog to -

vább, de már föl éb redt)
VEJNEMÖJNEN Én so se vol tam olyan sze rel mes, 

mint ami lyen most aka rok len ni.
Fe le sé gem lesz.

ILMARINEN Az se jó ám.
VEJNEMÖJNEN Vagy ne le gyen, de le gyen már va la mi.

Va la mi fel for ga tó, nagy do log ra vá rok,
Bá jos is me ret len ként el ve gyül ni
Egy pi a con – csörgôs sapkát hor da ni,
De ez le he tet len. Mi mi att is? 
Az az át ko zott te het ség!

Bí rom-e kez de ti
Fel töl tés sel a hosszot? Vagy le vi téz lett
Nagy öreg le szek, akit az újak még meg- 

hagy nak,
Sport ból vagy fe gye lem bôl. 
Vagy még ros  szabb: mert el fe lej tik,
S egy apa gyil kos ság ra se mél tó.

ILMARINEN Ne tö rôdj. Csak kôccsed a ver set.
VEJNEMÖJNEN Én so se vol tam olyan sze rel mes, 

Mint ami lyen most aka rok len ni.
ILMARINEN Mi van, nin csen elég nô?

Két nap, és ott va gyunk, 
As  szo nyod lesz.

VEJNEMÖJNEN Hej, ha idôt len dol gok ról van szó,
Na gyon is sok a két nap.

ILMARINEN (meg élén kül, ös  sze csap ja a te nye rét)
Jól van, ha te mon dod,
Ke res sünk, ke res sünk!
Hát ha van itt mit nyél be üt ni!
(Ki ált a csa pos nak)
Fiú!

VEJNEMÖJNEN Ugyan, én nem egy bár me lyik nôt aka rok,
Ha nem bár me lyi ket, hogy csak ôt akar jam.
És ezek a lá nyok…
De én sze rel mes aka rok len ni.
Nem va gyok rossz em ber,
Jár ne kem ez még. 

ILMARINEN Ami jár, az jár.
VEJNEMÖJNEN Akár hogy is, ha kény szer ál tal, 

Akár mi ál tal, de nem egy hôs höz jön 
fe le sé gül,

Ha nem hoz zám.
ILMARINEN Csit ri lesz. 

Majd le fú jod a po rát, meg lásd,
És ami ma rad, ugyan az a her nyó, 
Mint a töb bi. Ne kem ez zel nincs gon dom,
Ha baj van, kön  nyí tek ma ga mon, az tán jó 

na pot.
VEJNEMÖJNEN – Ez ha tá ro zott lesz, szó fo ga dó és gyö nyö rû.

Nem pó ri csir ke. Olyan, mint az any ja.
ILMARINEN Na, ak kor fel köt he ted a ga tyát.

Nézd meg az any ját, vedd el a lá nyát.
En gem amúgy job ban ér de kel ne a ma ma.

VEJNEMÖJNEN Nem is lát tad.
ILMARINEN Te mond tad: olyan, mint a lá nya. 

Vér van ab ban is.
VEJNEMÖJNEN Sû rûbb és fe ke tébb a vé re an nak,

Mint a leg szi go rúbb tö mör vas.
Üt het néd a ha lá lig.

ILMARINEN Üt ném én, csak meg lá gyul na egy nap.
Ke zem alatt nagy úr a fe gye lem.

VEJNEMÖJNEN (me reng ve)
Hos  szú tán ca után, le fü röd ve lát tam elô ször,
Ol csó bal zsa mok il la ta éne kelt a tes tén,
Smink je le mos va, a bôre alatt mint
Két száz hat jo gar, ül tek a cson tok.
Úgy hit tem, ma ga sabb, de nem: egy sze rû 

anyó ka

w w w. s z i n h a z . n e t
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Fi a tal ki adá sa – a hang ja lá nyos és ke mény,
Hej, ha hall hat nám ezt a han got
Sza vak nél kül, a vágy nyel vé re bíz va.
Már mint… a lá nyét. Aki olyan, mint…

ILMARINEN Az any ja. Ugye?
Jaj, öre gem… ne ked el ment az eszed!
Köl tôk, köl tôk!

VEJNEMÖJNEN (szplínesen)
Sze rin ted rossz köl tô va gyok?

ILMARINEN Jaaaj, jaaj, ide ne gye re, mert meg öl lek!
És ar ra sen ki sem kí ván csi,
Hogy ÉN men  nyit szen ved tem???

CSAPOS Két de rék öt ve nes,
Asz ta lon kôle ves…

ILMARINEN El vi sel ni az újabb tech ni ká kat!
Lát ni, ahogy a ko hó kat be fû tik
Szak mám fe hér  in ges gyil ko sai,
S tö mött sor ban gyü le kez nek a fal vak
Né pei ál lá sért, csak ugat va a szak mát,
Ön tu dat la nul, nem is mer ve mes tert,
S a fé met szel le me nél kül, is ko la pad ban
Ki jár ják s ki ta nul ják. És meg ma rad ni
Csap zott és ré gi mó di ko vács nak,
Aki mel lett el fut az in no vá ció,
Gép sor, hasz nos ság és… fu tó sza lag.
És mû he lyem ben né ha meg je len nek
Fény ké pez ni pá pa sze mes tu ris ták,
Saj nál ko zó te kin tet tel meg ta po gat ják
Acél vo nó mat s ka la pá cso mat,
Én meg vág jak jó ké pet, mint a folk lór
Ül lô mel lé ve tett jancsibohóca.

CSAPOS Két de rék hat va nas,
Csak pa nasz, csak pa nasz.

VEJNEMÖJNEN Bi zony mon dom, ezek ben nincs alá zat.
Az új fi úk min den szak mát föl él nek.
S a ma guk ké pé re for mál ják mind et.

ILMARINEN Em lék szel, test vér, hogy a ré gi idôk ben
Med dig volt ci pô a ci pô?

VEJNEMÖJNEN Nahát ez az.
Én két száz éve hor dom ezt a nad rá got, 

em ber.
ILMARINEN Hát most egyék meg, amit fôz tek.
CSAPOS (fél re) – Fe lejtsd el, Ukkó, a köz tes nem ze dé ket.

Örök bá tyu sok, net tó hi vat ko zá sok.
Csak át kö té sek két nagy  re mé nyû,
De elordasult nem ze dék kö zött, 
Egyet le nek, kik szív vel hi szik, hogy tisz ták,
Mert fél re áll tak, ami kor rá juk
Ke rült a sor. „Neem…” – mond ták: „ nem, nem:
Te remt se nek az újak vi lá got,
Mit ne kem tör té nel mi pil la nat… mit ne kem 

fe le lôs ség…
Csi nál ják ezek a te het sé ges fi úk…
És ha elkúrják, a part vo nal ról
Na gyon-na gyon jó lesz ki a bál ni.”
Tol dott kö nyö kû za kók ban jár nak,
Unal ma sak és tö rô döt tek,
Né ha egy fél re lé pés az ér tel mi sé gi szín tér
Ho má lyos sze pa réi közt, öröm csak en  nyi
Azon túl, hogy szid ják az ér ke zôket,
Akik nek ép pen erôs bá tyus ra
Lett vol na szük ség. 
Azok egy sze ri, vi lág nagy Al kut
Kö töt tek a Ros  szal: ezek a po kol kül sô 

kö ré bôl
Fog nak majd vé gül be fe lé ugat ni.
Még a po kol ban is a pe rem re va lók,
Mert ôk a szen tek az al vi lág ban.

ILMARINEN En gem már nem is ér de kel az egész.
VEJNEMÖJNEN Igen, egyék meg, amit fôz tek.
ILMARINEN Mit ér de kel en gem, hogy kúrták el.
VEJNEMÖJNEN Én nem vol tam ben ne.
ILMARINEN Utá lom ôket.

VEJNEMÖJNEN Utá lom ôket.

Be le al sza nak

CSAPOS (mo so gat, míg a két öreg be szél get, vé gül, ahogy el al sza -
nak, kö ze lebb megy az asz ta lon lé vô Szampóhoz)

Ha vol na két éle tem, egyi két,
A nagy  re mé nyût, ame lyik nem res tell
Szol gá lat ké szen nyit ni az Új fe lé,
Most ar ra ál doz nám, hogy ki de rít sem,
Mi ez. Nem va gyok mél tó el lop ni
És haj lé kom ban be ágyaz ni, akár egy
Vörös szakállú bé csi hang szer ész
Az ös  sze csórt Stradivarikat.
De an nál több va gyok, hogy fél re néz zek,
S örök idô kig fur dal ja ol da lam
Ez a do log, amit el men ni hagy tam
Anél kül, hogy rá jön nék, mi fé le.
Rossz élet vol na az. Mert be zár a hely,
Gyors ét te rem, bank nyí lik a he lyén,
És mi köz ben a tál cák kal igyek szem
A szol gá la ti be já rat fe lé,
Vagy le nôtt haj jal ál lok, ka mu pisz to lyos
Kis biz ton sá gi ôr – azon agyal nék,
Mit hagy tam itt meg is me ré se nél kül.
Ne le gyen iga zam, de lé nye gi
Do log le het. Sôt, a vé gén még
Eposz épül e cso dás tárgy kö ré,
Köl te nek rá va la mi há bo rút,
És az észa ki fél te kén ve szen dô
Né pek ad ják egy más nak ha gyo má nyát.

Mi len nék ak kor?
Én len nék a sze ren csét len Csa pos,
Aki mel lett két mé ter re fe küdt
A Tárgy… vagy: Lény… az Észa ki Ti tok,
De ô ha mu tar tót mo so ga tott.
Hát egy fe nét. Szó lok a fi úk nak.

Kiált, és amíg nem ér ke zik az El sô, ugyan úgy is mer ke dik 
a Szampóval

ELSÔ Ez a do log elôt tünk… a Kö zös Nyelv. 
Fur csa egy nyelv. Nem is szóala pú.
Bi zony mon dom, eb ben áll a jö vô.
Az ezer föl di nyelv he lyett
Egy szép na pon ez fog majd üze mel ni,
Be ol vad a ra gasz tó nyelv csa lád,
La tin és szláv egy nyel ven ün ne pel.
Na de nem is a nyel vek rôl be szé lek,
Nem is kö zös nyelv ez, ha nem… kö zös 

hang!
MÁSODIK Mi lyen hang? Hát nem lá tod? Ve gyü let.

Az Örök Élet Tit ka, így ne vez zük.
Meg ôszül het akár men  nyi nagy dok tor,
Tud tam én, hogy nem kém csö vek kö zött
Ke ve rik ki a hos  szú élet tit kát.
A nagy ti tok, tud tam, nem is le het más,
Mint ilyen… egy sze rû. A törzs he lyem
Frek ven tált pont ján ül majd ne me sen,
Nem lesz kór ház sza ga, s a bonc mes te rek
Édes kés sza gú uj ja it sem ér zem
Fe lô le, nem mér he tô mun ka órák,
Sem el hi de gült orvosházaspárok
Szá má val, csak is ön ma gá val: 
Men  nyi re tud tam!
Bi zony mon dom, hogy Skan di ná vi á ban
Meg ug rik a vár ha tó élet kor,
És el éri ta lán a… nyolc va nat!

CSAPOS A nyolc va nat? Mi ket be szélsz.
HARMADIK (jön) Bi zony mon dom, ez itt: a Li bi dó.

Nem mé rik ki gyógy szer gyá rak grammonként,
Csak kézre áll a Vágy, 
És a test en ge del mes ke dik.
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NEGYEDIK (jön, ka já nul Csa pos nak)
Ener gia. Vagy ha tet szik, Olaj.
Itt tört fel a kocs má ban, és nem lany hul
A for rás, meg újul, s hul lá mai
Egy mást nyal ják egyen le tes re.
(Meg érin ti a Szampót, meg nyal ja utá na az 

uj ját)
Fi nom. Sza vam ra, ez a leg jobb ös  sze té tel,
Olyan, mint ha Tuonela for rá sá ból foly na,
Sö tét és friss. Ha lált ho zó.
(Hu nyo rít)
Vagy nem olaj, ha nem al ter na tív
Ener gia for rás? Ato mo kat 
Pat tint egy más nak, s a fel sza ba du ló
Ener gia fém szí nû ve ze té kek fod ra in át jut
Áram fej lesz tôk be – el ma sza tol va a Nap 
Ke se ré des cik lu sa it.
Szik rát vet, ha jól lá tom.

ÖTÖDIK (jön) Bi zony, szik rát vet. Mást se tud.
Nem olaj ez, ba rá tom: Ter mé keny ség. 
Sej tek ütôd nek egy más nak, és az Élet
Ma gá val hin ti meg a kém iát.
Az em be rek szá má val jó arány ban
Sza po rod nak ha lak, fó kák, hi ú zok,
S a bol dog ság kö szönt a sík vi dék re.

Ön ma gá ban ke res erôt az élet, 
Amit ta lál, el ne ve zi hi té nek,
Ki újul és ki nö vek szik ma gá ból,
Egy más ra néz a két sejt, és meg éb red,
Min dent, mit a má sik ban lát: le má sol,
Csin ta lan nak lát ják egy mást s kö vér nek;
Ter mé keny ség, nagy hi ba len ne
Nem föl is mer ni té ged!

Bár mit mond ta tok itt elôt tem:
Az ös  szes vé le ményt ma gá ban rej ti
Az én ol va sa tom. Mert sza po rod nak
A vé le mé nyek is.

NEGYEDIK (ér zi, hogy ez ôt iga zol ja)
Te hát há bo rú lesz. 

ÖTÖDIK Nem lesz, ha nem lesz
Min vi táz ni, hi szen egy for mán gaz dag
Lesz a föld el du got tabb vi dé ke
És a mély föl dek ter mé keny la pá lya.
Az em be ri rá ció sze rint nem
Le het há bo rú, hogy ha nincs mi ért.

ELSÔ Nézd, az el vek csa ta te rén van egy s más,
Amit meg kell vív nunk.

ÖTÖDIK Ugyan mi?
ELSÔ Pél dá ul ez ma ga. Az, hogy… mi ez.

Ne ki ált sunk bé két, hogy ha nem ér tünk
Egyet.

ÖTÖDIK Nem mind egy, ha min den ki jólla kik?
ELSÔ Nem va gyunk ál la tok, akik el fek sze nek,

Ha te le van a gyom ruk. Bi zony csa táz zunk,
Ha te het jük, és még van is mi ért.
Sze rin tem: a kö zös hang. Nem is sze rin tem.
Punk tum. Az.

EGY LÁNY (ér ke zik, szép, mél tó ság tel jes, szo mo rú, kör be jár ja a 
Szampót)

Szép bá tyá im, fi vé re im, de hisz’ nem
Lát já tok, hogy ez itt ma ga a Két ség?
Ab ban va ló két ség, hogy  ha alá száll
A Min den re Va ló Vég sô Meg ol dás,
Mi hez kez dünk ve le mi, em be rek.
Bol dog sá gunk s a Bol dog ság ma ga
Úgy ér ke zett, ahogy akart – s így akart:
Ezer szín ben, meg fejt he tet le nül.
Nem fo gunk-e fej szét ne ki, amint jön?
Nem fog juk-e ér tel mez ni, 
Mé rics kél ni,
Tönk re ten ni,
Ke rék alatt fel né gyel ni,

Ös  sze ad ni és ki von ni,
Osz ta ni és sa ját élô
Hi bá ink kal meg szo roz ni,
Hogy ha ne vet adunk ne ki?
Nem lesz-e jobb hát ra dôl ni a fû be,
S fûszál lal a fo gunk kö zött csak néz ni,
Örül ni, hogy más nak mást je lent?
S él vez ni, hogy más él ve zi,
Hogy ne künk ugyan azt?

POHJOLA

Louhi és a Férj és az ud var tar tás vá ra ko zás ban. Tü rel met le nek,
nem tud ják, jön-e Vejnemöjnen a Szampóval. Louhi fe szült

LOUHI (ab lak nál) Ki tud ja, mer re jár a vak me rô kis
Ôsz öreg em ber, s ve jem lesz-e vé gül.
Ki csiny le á nyom, te min den eset re
Ne vedd le fáty lad, ma radj tal pig dísz ben.

FÉRJ Biz tos va gyok ben ne, szí vem,
Hogy te ezt is el in té zed,
Ha nem jön az öreg kan dúr,
Ke rül he lyé re fi a tal.

LOUHI Édes kis fér jem, Szampót hoz a szô rös.
Nem két sze mé ért aka rom ve jem nek,
Én a fel bú gó Szampót fél tem, édes.
(Föl-le jár)

FÉRJ Las sít hat nál, kis dé mo nom,
Hûl a há zunk, ha fel dúlt vagy,
Ha uj jad a fal hoz ütöd,
Szik rá zik, de nem me le gít.
Nyu godj, Louhi, mert ba jok nak
For rá sa, ha nincs nyu gal mad.

LOUHI (ide ges) Édes kis fér jem, kér lek, most in dulj,
Járd a ha tárt be, kint fe lej tet tem
Va la mi ron gyot, na gyon hi ány zik
Ében ha jam ból, s tet sze ni vá gyom.

Férj el

Hos  szú kert je i met ne vem meg ül te.

Mond ják: Pohjola szép, akár az úr nô,
Bôvízû pa ta kok s a zöld! s a ter mô
Fák fü ves me re dé lyei! s a min dig
Új da lú ma da rak za jos vi lá ga
Len ne – hogy ha a pá zsi ton s a fá kon
Meg a Nap su ga rán nem ül ne biz tos
Pán cél já val a hó. 

A nagy fe hér ség
Alatt egy ki e sebb vi lág, nagy or szág,
Bol do gabb, fe cse gôbb s a Dél ha tal mát
Is meg tör ni esé lyes élet al szik –
Mely nek én va gyok egy-ke rék kö tô je.
Szép sé gem s szi go rom be von ja hû vös,
Rossz ré teg gel a nagy  re mé nyû tá jat.
Bi zony így. De ve lem ki tart s ki szá mol?!!
Az én ré te ge im re nem ke res nek
Ne vet, az nem is ér de kes: go nosz nô,
És nem kell ma gya rá zat, ez va gyok. 

S hogy
Mel lem fûz ko sa rá ba’ fû s meg an  nyi,
Lány ko rom ban elô ke rült va rázs lat,
To bo zok, fa ra gott kö vek s sze len cék
Kö zött egy sze rû nôi szív do bog? Nem,
Az eszük be se jut. De kik nek is? Hát
A… Jók nak. 

Ha ha dat vi selt ke gyet len
Se re gem: nem azért, hogy új me zôket
Hó dít son meg a dé li ek vi dé kén,
Bi zony nem: nem a rá ció ta rol ta
Zo ko gós ra a meg ma radt ta nyá kat.
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A Bos  szú! Az igaz ta lan vi lág nak
Mu tat tam meg: ilyen, ha rossz va gyok. 

S az
Igaz ság odalentje sír jon is, ha tor nya
Az igaz ta lan ság ha mis fü vé re
Épült! 

Íme, a bil lo got vi sel nem
Nem esik ne he zem re: ön be vál tó
Szín a mély fe ke te, s ha most le vet ném
Ron gya im: ki tu dód na, hogy be it ta
Ma gát bôröm erôs szö vé sû
Anya gá ba is. Ez va gyok, s nem élem
Túl a Rossz sze re pét.

De né ha… né ha
Sze ret ném oda tol ni egy erô sebb
Lény hez haj la ta im, s akár pa rasz tok
Fe le sé gei, csak fe küd ni egy sze rel met
Nem is me rô, si e tôs, inas vad em ber
Alatt ad dig, amíg a hús nem er nyed.
Fé lek, már öle lé sem is fi ús lett.
Tart-e szép nek akár ki úgy, hogy ab ban
Nem csil lan meg ural ko dói fé nyem?

SZOLGA HANGJA Úr nôm, Úr nôm, két alak jön
Dél fe lôl!
Az egyik nek vért je csil lan,
A má si kon med ve bôr.

LOUHI (kö zö nyö sen, tö ké le te sen fá sul tan, bol dog ta la nul)
A Szampó. Örö mem ha tár ta lan. Lesz
Fény a nép nek, a fény de rék hu zal ban
Ér ke zik meg az ott ho nok ba, hur rá.
Tap si kol jak az in no vá ci ó nak. (Gú nyo san 

tap sol)
Az. Ki hát az alá ve tett? A nép? Hisz
Nem épp úgy szen ved, ahogy kí ván ja?
S ne kem nin csen egyéb utam, csak az, hogy
Fe le lôs ve ze tôje, a vas szi gor tar tó ja
Le gyek, és gye rek ál do zat tal áll jak a
Nép igé nye elôtt: 

te szülj, ki rály nô, s le gyen fény!
Jaj, éde sem, le á nyom!

SZOLGA HANGJA Louhi, Louhi, két alak jön
Dél fe lôl!
Tisz tes ôsz az egyik, 
Má sik hor dár vagy… fegy ôr?

LOUHI Mi lyen pa rasz tot hí vott ma gá val
Ez a nagy  hí rû Vejnemöjnen?
Nyil ván a Szampót ci pe li szol ga.
Ak kor el hoz ta.

SZOLGA HANGJA Úr nô, Úr nôm,
Ez a má sik nagy erôs,
Nin csen gyû rû gyûrûs uj ján,
Ez se nôs.

ILMARINEN Fogd be, ver se lô.
Ej, sok a köl tô, ke vés a fó ka.

Egye dül lép be a Szampóval a ke zé ben, meg tor pan, 
egy más ra néz nek Louhival, akit el bûvöl a ha tal mas fér fi

VEJNEMÖJNEN Louhi, itt a Szampó, hol a lány?
LOUHI Nem ko cog tat tá tok? Mû kö dik?
ILMARINEN (ug rik)

Be kap cso lom…
VEJNEMÖJNEN és LOUHI

Nem, nem, hagy jad!
LOUHI (Ilmarinenre)

Ez meg ki?
VEJNEMÖJNEN Test vér bá tyám, Ilmarinen. A ko vács.
LOUHI Ô csi nál ta?
ILMARINEN (büsz kén) Én, én!

Vejnemöjnen le hajt ja a fe jét

LOUHI (szú rós te kin tet tel Vejnemöjnenre néz)
Úgy be szél tük, azé az idôseb bik lány,
Aki ne kem Szampót szer keszt.
Ez alap ján… mit gon dolsz te, ko vács ke rül 

a csa lád ba,
Vagy szeg jem meg a sza vam?

ILMARINEN (tet szik ne ki a do log, a te nye rét dör zsö li)
Hát ha így áll, meg néz ném a meny as  szonyt.

LOUHI (el len ve tést nem tûrôen)
Be csap tál! 

Nem fi gyel Ilmarinenre, ki nyújt ja a ke zét Vejnemöjnent fe lé az a
sze mé hez kap, és térd re esik

VEJNEMÖJNEN Louhi úr nô, a költ ség ve tés nem bom lik.
Egy Szampó plusz, egy lány mí nusz.
Mi kell még?

Ilmarinen ug ra na Louhira, de az ki nyújt ja má sik ke zét is, és
Ilmarinen is ugyan úgy térd re esik, mint Vejnemöjnen 

Fe ne se ér ti Észa kot, mun kát ad nak, nôt 
ígér nek, most meg…

Hol van eb ben a meg tar tó esz me?
LOUHI (Vejnemöjnennek)

Be csap tál!
FÉRJ (gya nút la nul ér ke zik, fo gal ma sincs sem mi rôl, egér han gon)

He gyet-völ gyet is be jár tam,
De a ken dôd nem ta lál tam…

Louhi oda se néz, a Férj fe lé is ki tart ja a ke zét, aki szin tén térd re
hull. Lát szik raj ta, hogy aki most meg za var ja, így jár

VEJNEMÖJNEN (kö nyö rög)
Fo gadd el hát test vé re met,
Hû szol gád lesz a csa lád ban.

ILMARINEN (nyög ve)
Nem szol gá lok dik tá to ro kat.

LOUHI (gú nyo san)
Az ké ne csak! Azért ne vel tem,
Szép szel le mét azért te rel tem
Vi rág zás ba, íz lés be, hit be, 
Hogy el vi gye egy dél sza ki ko vács?
Az én lá nyom nem fog vas port tüs  szen te ni!
Be csap tál!

VEJNEMÖJNEN Adj egy esélyt leg alább a lány nak.
Hívd ide, és ha nem érez le küzd he tet len
Sze rel met egyi künk iránt sem,
Dönts, ahogy akarsz.

LOUHI (ijesz tô en ka cag)
Az én lá nyom? Sze re lem be es ne?
Erôs kéz zel ir tot tam ki be lôle
Nyo mát is a dé li hó bor tok nak.

Le en ge di a ke zei t, a fér fi ak föl áll nak. Csönd, majd ri ká csol va

Gye re be!

A Lány be jön, és szem be néz Vejnemöjnennel és Ilmarinennel.
Louhi mo so lyog va vár ja a dön tést

A LÁNY (igyek szik kö zö nyös nek mu tat koz ni, így mond ja)
Hát anyám, ha ígé ret köt té ged,
Hogy az ül lô mel lett inas le gyek,
Mi at tam ne szegd a sza vad,
S mint jól ne velt lá nyod…

LOUHI Jó, jó, jó! 
Há rom pró ba.

VEJNEMÖJNEN Jaj, ne csi náld már, ed dig akár ki el jut
Szampó nél kül is.

LOUHI – Hozd el ne kem Manalának mély völ gyé -
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bôl azt a far kast,
Amit sen ki nem ho zott el, mert hogy 

on nan nincs vis  sza út.
Hozd el Mana bôsz med vé jét, amit sen ki 

nem ho zott el,
Pec keld két fe lé po fá ját, amit sen ki nem 

tu dott még.
Har mad já ra hozd el ne kem Tuonela holt 

vi zé bôl
Azt a har csát, amit sen ki nem tu dott él ve 

ki fog ni,
Aki él ve ma radt, az nem fog ta ki a fé nyes 

har csát,
Aki ki fog ta, nem ma radt él ve, hozd el azt a

ha lat.
Ak kor meg van? Far kas, med ve, hal!

Ilmarinen le gyint egyet Louhi fe lé, és el in dul in kább ha za.
Vejnemöjnen elé  ug rik

VEJNEMÖJNEN Várj, se gí tek, ne menj ha za!
ILMARINEN (ki fa kad)

Hát hü lye va gyok én vagy mi, hagy jam, 
hogy szí vas sa nak?

LOUHI Így dön töt tem. (El megy)

A LÁNY (kö nyö rög) Szé les há tú ko vács mes ter, kér lek, ne hagyj
Pohjolában.

Rejt egy ke vés va rázs erôt ró zsás per se lyem,
se gí tek!

Ké szíts kan tárt kék acél ból, vas ból ver jél 
erôs zab lát,

Majd ke zem mel meg si mí tom, az zal hozd 
a rus nya far kast.
Ha za fe lé meg a med vét, el fér a két fé reg 

azon.
Szer kessz vas ból sasmadarat, az zal ve tesd 

ki a ha lat
Manala mély fo lyó já ból – hadd le gyek az 

ül lôd mel lett
Ki csi szol gád, me leg  vé rû, ölbe mászó jó 

cse lé ded.

Vejnemöjnen egye dül ma rad Louhival

VEJNEMÖJNEN Se gí te ni fog ne ki.
LOUHI Tu dom.
VEJNEMÖJNEN Még is egy… ko vács anyó sa le szel?

Le mond tál a dé li hôs rôl?
LOUHI Ko vács anyó sa le szek,

Mert NEM mond tam le a dé li hôs rôl.
VEJNEMÖJNEN Nem ér tem.
LOUHI Hogy ért het néd.

IS TE NEK

Fô asz tal nál ül nek egy más mel lett az is te nek. Kö zé pen Ze usz, a
szé lén Ukkó. Lát szik, hogy Ukkó a ven dég lá tó, sü rög-fo rog, inst ru -
ál ja a szol gát

ZEUSZ (fél re hív ja, bi zal ma san)
Szol ga! Ha mar ül tesd mes  szi re Íziszt
Ámon tól, ne hogy ös  sze kap ja nak.

(Föl áll, meg vár ja, amíg meg tör té nik, és vár még, hogy a csi vi te lés
za ja el ül jön, s min den ki ész re ve gye, hogy szó lás ra emel ke dett)

Elô ször is hadd kö szönt sem mind an  nyi unk 
ne vé ben
Ven dég lá tón kat, Ukkót, aki a mai gyûlés
Za var ta lan sá ga ér de ké ben va rá zsol ta
Em be rek ál tal jár ha tat lan ná a me rész csú -

csú Halti tun tu rit.

Saj nos a mai ülé sen nem le het itt ve lünk
Édesöcsém, Juppiter, va la mi fe ke te ku tyát 

haj szol
A Ve zúv fe lé a hár mas ú ton. (Na gyon lát -

szik raj ta, hogy örül a tá vol ma ra dás nak)
Ô tud ja. De ma ga he lyett el küld te
Bac chus ba rá tun kat, ô ne mes bo rok kal 

ér ke zett,
És nem is me ret len elôt te tek, hisz ô kép vi -

sel te
Juppitert leg utóbb, az Ara rá ton.
Itt a ger má nok vas ve rô je, Thor is.
Nem jö he tett Egyip tom ból Ozirisz,
Iga zol tan, te me tés re ment, egy újabb fá raó
Tes té ben kell ma meg je len nie,
De el küld te ma ga he lyett ki vá ló ne jét, Íziszt.
És ma Egyip tom ad ja a kor el nö köt,
Itt van Ámon, ô teg nap ér ke zett.

ÁMON (fél re) In kább, mint  hogy együtt utaz zak a lo tyó val.
ZEUSZ Istár úr nô a két fo lyó völ gyé bôl. 

(Be mu tat ja, kö rül néz) Más nincs. Hall juk 
Ukkót,

Szo kás sze rint ô a le ve ze tô el nök.
UKKÓ Ze usz! (Amo lyan: „kö szö nöm, Ze usz”)

Hadd kö szön jem meg, hogy Kar jalát
Vá lasz tot tá tok a múlt ko ri ülé sen.
Igyek szem min dent hoz zá tok mél tón in téz ni,
Ízes sö rök kel ké szül tem…

BACCHUS (un do rod va ki kö pi a sört)
Ez sör?! Azt hit tem, va la mi sa va nyú észa ki bor.
An nak jó volt.

Ukkó te kin té lye szer te fosz lik, és hi he tet le nül za vart lesz, ez ki is
tart a je le net vé gé ig

ZEUSZ (csak ne ki, bi zal ma san)
Bac chus, pró bálj már jó ké pet vág ni,
Nézz rá, mind járt ös  sze csi nál ja ma gát.

BACCHUS (kö te ke dô je len ség, és ô már fenn han gon vá la szol)
Fi gyelj, er rôl nem volt szó.
Gya log jöt tem, gon dol ha tod,
Jup piter mi lyen só her ilyen ügyek ben. 
Majd meg fagy tam, most meg ez. 
Szol ga! Hozd a bo ra im!

Szolga za var tan Ukkóra néz, az meg sem mi sül ve bó lint. Ki cse ré li
a sö rö ket bor ra. Min den ki elé ge dett

ZEUSZ Bo csásd meg, Ukkó, a ta pin tat lan sá got,
Foly tasd, kér lek.

UKKÓ (re me gô han gon)
Elôször is be szá mol nék a fej le mé nyek rôl.
Azért má ra szer vez tük az ülést,
Mert oda lent fon tos nap ja zaj lik
Az észa ki vi lág nak.
Egy es kü vô. 

ISTÁR (iz ga tot tan) Sze re lem? Há bo rú?
UKKÓ (há bo rú ugye nincs, za var tan)

Hát, nem ép pen… de nem spó rol tam sem min.
Min den ki meg kap ja a ma gá nak ér de kest. 
(Thor fe lé)
Van egy ko vács is!

THOR (el is me rôen)  Re mek, re mek. 
Ki az, mi az, hogy hív ják?

UKKÓ Ilmari nen nek.
THOR (hu nyo rít, gon dol ko dik)

Az Ilmarinen? No csak, no csak.
Te het sé ges gye rek.

UKKÓ A tör té net sze rint Vejnemöjnen,
A dé li vi lág hôse fi vé ré vel,
Ilmari nen nel együtt az Észak
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Úr nô jé vel, Louhival állt szem ben.
Kar jala bé ké je most állt he lyé re,
Ilmari nen nôül ve szi Louhi
Na gyob bik lá nyát, és föl dem a bol dog ság
Föld je le het örök idôk re.

ÍZISZ És?
UKKÓ És min den ki bol do gan él.
ÍZISZ Ne ked el ment az eszed?

En  nyi?
ISTÁR Sem mi há bo rú?
UKKÓ (za var tan) Hát, sem mi.

Ál ta lá nos el ké pe dés, ami ben ben ne van, hogy Ukkó re mény te len
eset

ISTÁR (re mény ked ve)
De az if jú pár kö zött, gon do lom,
Tom bol a sze re lem.

UKKÓ Ér dek há zas ság, Istár.
A bé ké ért.

ISTÁR (ki kel ve ma gá ból)
A bé ké ért?!!

Ha tal mas mo raj, ben ne az ilyen kor szo ká sos mon da tok: „Ko mo -
lyan mon dom…”, „Hát ezt nem hi szem el…”

ZEUSZ (jó za nul, de lát szik, hogy a töb bi ek kel van, csu pán le akar -
ja hû te ni a ke dé lye ket)

Na nem, nem, nem,
Rend ben. Ukkó, én azt ja vas lom,
Ugor junk, és tud juk le a mun kát.
A tör té ne ted re ké sôbb vis  sza té rünk,
Va gyunk együtt an  nyi ra jók, hogy 
Fel dob juk egy ki csit. De ah hoz in ni kell 

még.
Tag fel vé tel!

UKKÓ (meg sem mi sül ve)
Le gyen, Ze usz, ahogy te aka rod.
(Pa pír ral a ke zé ben)
Je lent ke zett Ha waii fô is te ne,
Ku-waha-ilo, az Em ber evô.

Az „Em ber evô” szó ra ál ta lá nos el is me rés a tár sa ság ban

BACCHUS Em ber evô! Na, ez jó po fa,
Hall juk!

UKKÓ Szol ga, ol vasd!
SZOLGA (ret te ne te sen ha dar va)

Fe le sé ge, Haumea, a Föld anya, akit leg -
gyak rab ban sza ka dék ké pé ben tisz tel nek,
más kor azon ban em ber sze rû nek vél ték.
Er re mu tat az is, hogy gyer me kei kü lön bö -
zô test ré sze i bôl szü let tek. El sô lá nya, Na-
maka-o-ka-hai a mel lé bôl, Pe le a comb ja i -
ból, a leg idô sebb fia a Cá pa is ten ko po nyá já -
ból, a menny dör gés is te ne a szá já ból, a
vil lám lás is te ne iz zó sze mé bôl szü le tett.
A Föld anya töb bi gyer me kei az is ten nô kar -
já ból, csuk ló já ból, te nye ré bôl, kéz- és láb uj -
ja i ból szü let tek meg. A leg fi a ta labb le ány,
Hiia ka egy to jás ból kelt ki, mint egy kis ma -
dár. Ôt Pe le kü lö nö sen sze ret te, ô volt a leg -
ked ve sebb hú ga…

BACCHUS (ásít) Jaj is te nem. Mi a szto ri?
SZOLGA – A Mennydörgetô és a Há bo rú Gyer me ke

a val lá si ha gyo má nyok sze rint pú pos. 
VULCANUS Na, ez már job bacs ka.
BACCHUS – Most ko mo lyan, kell ne künk egy ilyen 

a tár sa ság ba? 
Nem va gyunk így is túl so kan?
Itt ül ne a rém hos  szú ne vé vel, 

És a szim bó lu ma i ról ma gya ráz na.
ZEUSZ (rend re u ta sí tón, de raj ta is lát szik, hogy un ja)

Jól van, Szol ga. Mi lyen ne vû is te ne ik vannak?
SZOLGA – Hiiaka-kapu-ena-ena, azaz a Vörösen 

Izzó Hegyet Takaró Felhô, az Égô     
Tabu, 
Hiiaka-wawahi-lani, azaz a 
Mennyszaggató Felhôhordozó, más nevén
az Égboltot Nagy Esôzésekért Áttörô

Hiiaka, 
Hiiaka-makole-wawahi-waa, azaz a 

Tûzszemû Kenutörô, 
Hiiaka-kaa-lawa-maka, azaz a Gyorsan 

Felcsillanó Szemû Felhôhordozó, 
Hiiaka-i-ka-poli-Pele, a Pele Keblét Ölelô, 
Tûzistennô által óvott 
Felhôhordozó…

ZEUSZ (meg sza kít ja, nem bír ja to vább hall gat ni)
Na nem, nem, gyerekek, ezt így nem lehet

csinálni.
Ez ko moly ta lan.

SZOLGA És ezek még csak az is ten nôk.
ÁMON (a rang idôs hang ján)

Én mel let tük va gyok.
Nem kell an  nyi em ber ar cú is ten.
Ez el sô sor ban mun ka, nem paj ti kat gyûj- 

tünk.
Ko mo lyan mon dom, 
Ha a ten den ci át néz zük,
Nem so ká ra va la mi ács fia ül a he lyed re.

ÍZISZ Jól van, pa pa, ül jön meg a he lyén,
Nem kell kény sze re sen okos kod ni.

ÁMON Nagy sze ren cséd, hogy nô vagy,
Mert, is te nem re, fel ké pel né lek.

ZEUSZ Na jól van, hagy juk a csa lá di ügye ket.
(Nagy le ve gôt vesz)
Ámon. (Ta gol va, mint ha hü lyé nek ma gya -

ráz ná)
At tól még, hogy is te nek va gyunk,
Nem jó, ha mindig az istenségünkrôl be-

szélünk.
At tól még le het más té mánk is.
Egy tag fel vé te li ké re lem bôl min dig ki tû nik,
Hogy ki a tö kös gye rek, s ki az,
Aki a bel ter jet hoz za az asz ta lunk hoz.
Ki gya ko rol ja a tü kör elôtt a va rázs lást.
Ér ted?
Ez itt… hát ko mo lyan. 
Mi rôl tud nánk ez zel be szél get ni?
Ar ról, ho gyan dön ti fel a ke nut?
Itt de di kál ná ne künk a pa ran cso la ta it.
Ele gem van ezek bôl az is ten bü fék
Arany if jaiból.
Kü lön ben is…
Ha waii? Hol van az? 
Még az ké ne, hogy va la mi komp le xu sos is ten
Ránk sza ba dul jon,
Még meg pró bál na meg té rí te ni.

BACCHUS Ez jó, meg té rí te ni.
ÁMON Te is tu dod, hogy a ter jesz ke dés

A szö vet ség ér de ke. Igen, jo go kat
Vár tôlünk a pe rem vi dék. De az csak raj tunk

áll,
Hogy a jog kö rö ket ki üre sít jük-e ké sôbb.
Ala pí tunk egy bel sôbb asz tal tár sa sá got.
Le gyen ne kik a tel jes jo gú tag ság,
De amint meg kap ják, ne ér jen sem mit.
Ez po li ti ka.
És hát mon dom: ez leg alább egy: is ten,
És sem mi em be ri. Le gyen egy ilyen is.

ZEUSZ Jó, de hogy min den fé le lúz ert been gedünk…
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ÁMON Én va gyok a kor el nök. Nél kü lem nem 
dönt het tek.

Dön te ni pe dig kell. 

Sza vaz nak, egy han gú an igen nel, de nem lel ke sen

ZEUSZ (bos  szú san) Kö vet ke zô.
SZOLGA Kap tunk egy ké rel met… szig nó nél kül.

Ér tet le nül néz a tár sa ság

THOR Na, ez is ko moly fiú le het.
SZOLGA – A „ma gyar mi to ló gia” ki fe je zés mind azo -

kat a mi to ló gi ai kép ze te ket, lé nye ket és a vi -
lág ke let ke zé sé re, fel épí té sé re és mûkö dé -
sé re vo nat ko zó el gon do lá so kat je len ti, me -
lyek egy több nyi re egy sé ges mi to ló gia
ré szét ké pe zik.

BACCHUS (egy re ré sze gebb)
Az, több nyi re. Szép fir ma.

ZEUSZ Hogy hogy nincs alá ír va?
Ki küld te?

ISTÁR Ez va la mi kö zös sé gi ké re lem lesz.
De éde sek, ahogy ös  sze tar ta nak!

ZEUSZ Na most áll jon meg a me net.
Be lô lünk már akár ki hü lyét csi nál hat?

Thor fel áll, oda megy, és ô is ol vas sa, rö hög köz ben

SZOLGA – A ma gyar ôs val lás lé nye ge va ló szí nû leg a
sa ma niz mus, pon tos mi ben lé té vel, ele me i -
vel kap cso lat ban azon ban a tu do má nyos
éle ten be lül és azon kí vül is ren ge teg el mé -
let és fel té te le zés lé te zik, így je len leg sincs
egy sé ges ká non ja…

THOR (nem bír ja to vább, ki kap ja a ke zé bôl a pa pírt, és ô ol vas sa
to vább)
Ezt fi gyel jé tek, a re fe ren cia lis ta!
1. A vi lág szer ke ze te 
2. A fel sô vi lág lé nyei 
3. To váb bi fel sô  vi lá gi lé nyek 
4. A kö zép sô vi lág lé nyei 
4.1. A tün dér 
4.2. A szép as  szony 
4.3. A bo szor kány 
4.4. A sár kány 
4.5. A li dérc 
5. Az al vi lág lé nyei 
5.1. Ör dög 
5.2. Kí sér te tek 
5.3. Be teg ség dé mo nok 
6.1. A ku tya 
6.2. A szar vas 
6.3. A ló 

ZEUSZ Egy han gú: nem. Már ha ez kér dés.

Kö rül néz, egy han gú

Na. Ukkócska. Mi az az… izé ott a lag zi tól
Húsz mér föld re észak ra,
Hét föld alatt?

UKKÓ Az a Szam pó.
ZEUSZ A mi cso da?
UKKÓ A Szam pó. Ilmari nen jegy aján dé ka.

Azt vit te a nôért.
ZEUSZ És mi az? 
UKKÓ Hát nézd, ez ös  sze tett. Úgy van ki ta lál va,

Hogy ne na gyon le hes sen meg fej te ni.
ÍZISZ Egy pa mut gom bo lyag az em be rek nek?

Tu dom, ilyen nel ját szik a ci cám.
UKKÓ Hát, sar kít va, de igen.

Örül nek ne ki. Még a lány ké rés re hoz ták,

Louhi be üze mel te hét föld ré teg alatt,
És az Észak az óta mû kö dik.
Van mun ka, van ke nyér, bol dog ság.
Fény.
Észa kon, tud já tok gye rek ko ro tok ból,
Hi szen mind an  nyi an ott vol tunk óvo dá sok,
A sö tét ség bi ro dal ma élt – most
A men  nyei bol dog ság köl tö zött
Az el ha gyott vi dék re.
Tud já tok, dol go zom. (Büsz kén)

ZEUSZ Ügyes gye rek vagy.
Le het még csi nál ni ilyet?
Thor, sze rin ted?

THOR Ilmari nen nek ez gye rek já ték.
Tu dod, meg fog ja a tömb va sat,
Négy szer edzi, két szer foj tott lán gon,
Be ro vát kol ja itt meg itt…

ZEUSZ És… (Ka já nul) mit szól ná tok, 
Ha nem csi nál hat na több ilyet?
Már is fel iz za na a tör té net.

ISTÁR Juj, de iz gi!
Há bo rú lesz!

ZEUSZ (ön elé gül ten, min den ki vel pa csi zik)
Na, is mer tek! Ki a fô nök?

UKKÓ (za var tan) De Ze usz…
BACCHUS Ne tö rôdj, Ukkócska, ne tö rôdj.

Igyál. Sza va zás: igen?

Min den ki fel tart ja a ke zét, a ré mült Ukkó is, mi u tán kö rül néz

ISTÁR És Ukkócska, ki az a szép fiú, 
Aki a lag zi tól dél ke let re
Nyolc ku tyá val ro han a füst fe lé,
És az ar cán ki mon dat lan fe szült ség,
Inas lá bú és olt ha tat lan vá gyú.
Jaj, de gyö nyö rû fiú az.

UKKÓ Mel lék sze rep lô, Lem minke j nen.
A sze re lem s a há bo rú nagy ra jon gó ja.

ISTÁR (fel si kolt, tap si kol)
Sze re lem és há bo rú?
Az pont az én pro fi lom!
Hagy nád sze gényt szen ved ni par la gon?
Mit kell ró la tud ni?

UKKÓ – Azért vit tem be le né mi csa vart. 
(Ki húz za ma gát)

Nôért ment Észak ra, Louhi be le haj tot ta egy 
fo lyó ba,
Meg halt, és az any ja rak ta ös  sze.

ÍZISZ Hogy mond tad?
UKKÓ Da ra bok ból, né mi va rázs igé vel.
ÍZISZ (fel há bo rod va) Ne vic celj már. Ezt tôlem lop tad.

Oziris zomat is én rak tam ös  sze.
Ukkó, sa ját kút fô bôl már nem is megy?

UKKÓ (el szé gyel li ma gát)
Hát, izé…

ZEUSZ (gyor san, nyu gtató, de ha tá ro zott han gon)
Jól van, jól van, Ízisz, 
Fa rolj le a té má ról, 
Lá nyok, most egy ki csit meg en ge dem a 

plety kát.

Ízisz át ül Istárhoz, plety kál ni kez de nek, a szín las san be sö té te dik,
min den ki ré szeg, el al sza nak. Azért itt van egy kis plety ka kez de -
mény, hogy le gyen mit mon da ni uk

ISTÁR – Enlil, tu dod, Enlil, na kép zeld, meg erô- 
sza kol ta a szél is ten nô jét…

ÍZISZ Nem mon dod… Ninlilt?
ISTÁR – Na várj, és ami a leg jobb, ezért szám ûz -

tük az al vi lág ba a köly ke i vel együtt, tu dod, 
azért még is csak dur va. 
Na, az tán ott nem zett még há rom is tent, 



hogy fi át, a Hol dat azok he lyet te sít sék az 
égen…

ESKÜVÔ

Jön a vôle gény csa pa ta, az aj tó nál kis pár be széd, a been ge dés rí tu -
sa. Ta lá lós kér dé sek

– Mellik lábbe liéptek elüszô, mi kor a me -
nyeg zôs házbo liéptek?
– A mellik láb hátu vuót.

– Ki ütöttö agyon a világnok ne gyed ré szit eccsapásro?
– Kájin.

– Ki születött iés nem hótt meg?
– A Luót feleséggye.

– Miko vuótak a far kas meg a bárán juó baráccságbo?
– Miko a Noi bárkájábo vuótak.

– Miko átt a ma gas Is ten fiéllábon?
– Miko a sza már há tá ra liépett.

– Hun vuót a zisten, miko se ezen, se a más vi lá gon nem vuót
miég?
– A pok lo kon.

– Hun vuót a Kirisztus, miko se ezen, se a
más vi lá gon nem vuót?
– Féll lábbo a sza már há tán.

– Hun varr ta meg a Kirisztus a szûrit?
– Ahun ron gyo sabb vuót.

– Temetü zugott, koporsu ment, a ha lott 
bent riétt, kive törtint?
– Juónásse, miko a cet hal ba vuót.

– Ki van a zistenni föllebb?
– A koronájo.

– A zisten csinyát egy ekit, ki fog ta meg 
elüszô?
– A har mat.

– Miko vuót há rom hiét egy esz ten dô ben?
– 1777-ben.
Na, akkó gyüjjenek.

Ilmarinen, Vejnemöjnen és Fiú be jön nek. Ilmarinen mint egy po já ca

FIÚ (pa pírt vesz elô)
Föl pa kol tam négy szar kát a hin tó ra, el küld -
tem ôket Hel sin ki be kis ké sért, vil lá ért. Föl -
sze de lôz köd tek igen erôs szer szám mal,
zörgött-morgott a négy szar kás hin tó. Ré pa
volt a ke re ke, szal ma szál a ten ge lye, nád a
rúd ja, légy a ko csi sa, szú nyog volt a csat ló -
sa. De ezek ben nem bi za kod ha tunk, mert
jött 24 éhes disz nó, és azok a csu da hin tót
me get ték. No, a kés sel le vág tam a disz nó -
kat, már csak ke nyér kel lett. Hát el vit tem a
ma lom ba 12 mé rô bú zát egy dió héj ba töm -
ve, a hú so kat meg föl rak tam egy sze kér re.
De mi re vis  sza ér tem, a ma lom el ment ege -
rész ni, és el vit te a húst. Az os to ro mat le -
bök tem, el men tem a mal mot meg ke res ni,
de nem ta lál tam. Mi kor ra vis  sza ér tem, az
os tor ból fa nôtt, azon meg ma da rak köl töt -
tek. Gon dol tam, föl me gyek, jó a ma dár le -
ves nek. De az odú ba a ke zem se hogy se fért
be le, hát gon dol tam, be du gom a fe je met,
de az meg be lé szo rult. Az tán eszem be ju -
tott, hogy az öreg apá mat egy vá szon sze ker -
cé vel együtt te met tük, hát el sza lad tam a te -
me tôbe, ki szed tem a sír já ból a sze ker cét, és
ki vág tam ma ga mat a nagy fá ból. Nagy sze -
ren csét len sé gem re a nya ka mat is el vág tam,
én ma gam meg fe jem nél kül be le es tem
egy nagy ha las tó ba, s ott annyi ha lat szed -
tem a seg gem be, hogy gon dol tam, elég lesz
az pén tek re meg szom bat ra. De ar ra sza -

ladt egy ci gány gye rek, az mind az ölé be
rak ta, s el sza ladt. Hát ahogy ker ge tem, ne -
kem tá mad egy go rom ba kis ku tya, de azt
meg úgy meg dob tam a fe jem mel, hogy a
seg gé bôl ki esett ez a cé du la. Az van er re rá -
ír va, hogy „Sár ga ri gó ka lic ká ba / Vô le gény
jár az ut cá ba”. ’Csértessék a Jé zus Krisz tus.

Két cso port, nász nép és a csú fo lók.Rig mu sok

NÁSZ NÉP és CSÚ FO LÓK FE LE SEL GE TÉ SE

– Sár ga csi kó, se lyem nye reg,
– Vôle gé nyünk de rék gye rek.

– Meny as  szony nak mel le nin csen,
– Vô le gény nek fo ga nin csen.

– Ez az ut ca kanyarékos,
– A meny as  szony ta ka ré kos.

– Ez az ut ca bir ka csa pás,
– Meny as  szo nyunk jaj de csi pás.

– Aki ki néz az ab la kon, 
– Tar ka ku tya bas  sza nya kon.

– Sár ga vi rág pi pi tér,
– Meny as  szo nyunk en  nyit ér.

– Aki min ket ki ne vet,
– Egye meg az ege ret.

– Sár ga csi kó, réztekenyû,
– Ne csa holj, te csú csos fe jû.

– Cse rép tá nyér, törj ös  sze,
– Nyá las szá dat fogd ös  sze.

A SÖR MO NO LÓG JA 

A má mor gyer me két, az úr fi kom lót
Ki csiny ko rá ban a hi deg föld be tet ték
Mint vi pe rák agyon vert faj za tát,
S fe le dést szór tak sír ja fö lé is.

Für ge fel hô jött, a ne vét tu da kol ta,
Kér dez te, mért van szám ûze tés ben,
És mit ígér, ha víz zel gon doz za,
Ki old ja va rá zsos ter hét a mag ra.
Nem ígért az mást, mint jó ked vet a
Fel hô alat ti tá jon – a fel hô
Meg ol dot ta hát övét, s a mag ból szép szál,
Haj la do zó ág kelt ki, s fu tott a
Mel let te ál ló nagy fa csú csá ig.

Múlt egy ke vés idô, s a kom ló
A fa csú csá ról kö rül né zett.
Lát ta: a szán tó szé lén az ár pa, 
A kút mé lyé rôl a víz ki ál toz:

„Hogy’ ér jünk egy be, mi föl di hár mak
Egy égi egy be? Mert egy ma gunk ban
Szo mo rú él ni: ket ten vagy hár man
Ví gabb vol na, nagy sze rû vol na!”

A fô sör fô zô egy tün dér lett,
Kit Oszmotárnak hív tak, le ha jolt,
Az ár pa érett sze mét föl szed te, így tett
Hat szem ár pá hoz hét fej kom lót,
És nyolc csöpp víz zel egy be for ral ta.

Egy ál ló na pig for ral ta fôzt jét
Fél szi get fo kán, szi ge tek part ján,
Nyír fa edény be en ged te vé gül.

Várt, és a fô zet még sem er jedt meg.

És a tün dér er re egy pál cát
Szo rí tott for ró ölé hez, 
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Két kéz zel húz ta ma gá ba, fog ta,
Csa var ta, gyûr te a nyír fa pál cát,
S hab zó ölé nek mé lyé bôl az tán
Egy für ge mó kus kelt a vi lág ra.
Sza ladt, sza ladt a für ge mó kus,
S egy vö rös fe nyô te te jén lá ba
Le so dort né hány to bozt az üst be.

De az árpalé nem er jedt et tôl.

És Oszmotár most egy te nyér nyi
For gá csot ta lált a pad lón, fog ta,
Dör zsöl te comb ját szá raz for gác  csal,
Hogy az meg ta padt öle hab já tól,
S tes te taj ték zó ré sé bôl az tán
Egy szín arany nyest ug rott elé je.

Nyest jét a tün dér med vék vá rá ba
Küld te a med vék vé res nyá lá ért,
S for dult az ál lat, s man csa göd ré bôl
Be le csor gat ta azt a nagy üst be.

De az árpalé nem er jedt, nem, nem.

És Oszmotár most egy fûszá lat
Ta lált a föl dön, s hú sá hoz vet te.
Mint ha is te nek ze né je vol na,
Oly hang eredt a fi nom vo nó tól
Oszmotár ham vas hú sá nak húr ján,
És a ze né re mé hecs ke röp pent
Ki a tün dér bôl – aki meg kér te,
Hoz zon egy mes  szi szi ge ten fek vô
Szûz nek ha já ról ne mes vi rág port.

És a mé hecs ke száz évig szállt az
Unal mas vi zek fö lött, vi har ban
És nap sü tés ben, mi re ta lált egy
Lányt, szüzessége utol só nap ján,
Épp szüzessége utol só ál ma
Pör gött fe jé ben: lát szott, a szá ján
Más mo soly éb redt, és a ha já ra
Vi rág por hullt a vé let len foly tán.

Jött a mé hecs ke vi rág po rá val,
És be le szór ta ab ba az üst be.

Mint vi har éb red, most sa va nyod ni
Kez dett a fô zet a csö bör mé lyén,
És fel fu tott a csö bör szé lé ig,
For rong va folyt a föld re, akár ha
Az egész föl det akar ná ned ve
Ural ma alá von ni.

Így jött vi lág ra a sör, s a hí re
Mes  szi re szállt a szá raz föld ön
Ba rom ként vi zet ivók fü lé be,
És az üst mint trón vár ta a né pek
Leg ne me seb bik, szá las fi ú it.
És a há bo rús idô ket élôk
Va dabb há bo rút él tek meg tôle.
És a bé ké ben ten gô dôk már nem
Un ták a bé két, ha sört ihat tak.
És a gyá vá kat bá to rí tot ta,
És a bát ra kat gyá vá vá tet te,
És az if ja kat öreg gé tet te,
Rom lott vé ne ket meg fi a tal lá.
És a ki mért nôk va dul ne vet tek,
És a bo lon dok ne mes sé let tek,
És a ki rá lyok szol ga ként csúsz tak,
És a kol du sok ki rály ként jár tak,
Akár arany ból, akár csak fá ból

Ku pa ke rült a ne dû kö ré.
S az es kü vô re ízem, tar tal mam,
Ál la gom, szí nem, mér gem elôállt:
Mé lyen, arany ló hab ja im alatt
Meg vív ni ké szül a jó zan és  szel
Az al ko hol.

A má mor gyer me két, az úr fi kom lót
Ki csiny ko rá ban a hi deg föld be tet ték
Mint vi pe rák agyon vert faj za tát,
S fe le dést szór tak sír ja fö lé is –
A bos  szúm nem több: a má mor múl tán
Sza kad jon rá tok ólom sú lyá val
A má mor alatt fel dúlt va ló ság.

A LÁNY PA NA SZA

LÁNY Mért tö ri hom lo ko mat a meny as  szo nyi fá tyol?
Mért ér zem, hogy a se lyem nyo mot hagy
Bôrö mön, s nem akar majd múl ni a nyom,
So se fog már te lí tôd ni vér rel a hely, 
Hol a szép sza bás szo rít ja?

Ko por só ba lé pek a kony ha szép kö vé rôl.
Itt szü let tem a szom széd szo bá ban,
Er re a men  nye zet re szállt meg an  nyi lá- 

nyos álom,
Itt ta nul tam meg, hogy a lány: nem utód, csak
Se lejt a szár ba szök ke nô fi vé rek
Hal mai mel lett – egy je gelt ígé ret,
Amit etet ni kell, ha már van – egy utal vány
A csa lád széf jé ben, amit ha kell, ki vesz nek,
S egy nap be vált ják, ha erôs ke zek re
Van szük sé ge a szá mí tó csa lád nak.

Ne vet sem ad tak, és ha ad tak is: bi an kó
Szel vény ként visz a fér fi, aki el vesz. És be ír ja
A mé hem be sa ját mo hó fa ját, ami hez kö -

zöm sincs.
És zsírt nö ve lek bô röm alá, hogy az új fi úk -

nak ad jam,
És meg rom la nak a fo ga im, hi szen már
Ide gen csa lád cson to za tá ra kell a kalcium a

tej bôl,
És a te kin te tem bôl rá juk száll az a fény, 

amit most
Vô le gény ként lát ez a dú vad em ber,
S el kí ván ta sze mem bôl, hogy utó da i nak ad ja.

A köly ke i nek ô ad ne vet és sze ker cét,
Mos dat la nok és kó co sak lesz nek,
Akár csak ô és ös  szes fel me nô je, 
Las san el hi te tik ma guk kal,
Hogy sze re tik azt, akit tönk re tet tek,
Úgy, mint anyát és fe le sé get.
Én meg el hi te tem ma gam mal,
Hogy sze re tem gyil ko sa im,
Én: az idôre tá gu ló öl s eresz ke dô em lô.

LOUHI Ki csiny le á nyom, ma gad ne vesd a
Sors nak alá, csak tûrd, hogy le gyôz hesd.
Vess ágyat ben ne, sö pörd ki né mán,
És várd a per cet, mi kor a szár nyad ki bont -

ha tod.
Le gyél erôs, hogy le hess erô sebb:
Nincs az a fér fi, akit nem tör be
Az as  szony, hogy ha tény leg akar ja.
Olyan az ös  szes fér fi, mint a med ve:
Üvölt ve gyô zi le a fáj dal mat,
Kard nél kül in dul, ha kell, csa tá ba,
De ször nyen szen ved tüs ke bo zót ban.
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Ne hagyd meg ül ni ha tal ma tel jén,
Küldd ás vány víz ért, küldd vis  sza új ra,
S ha mo so lyog nál is, fogszorítva
Várd a kony há ban, ho zass be bár mit,
Vi tess ki bár mit: a szí ves sé gek
Hos  szú so rá ból, amit egyen ként
Nem ta gad hat meg: építsd a bör tönt.
Ha nem adott a sors ma ga szol gát:
Tedd en ge del mes szol gá vá sor sod.

LÁNY Anyám, anyám, én ko por só ba lé pek.
Ide gen ház vár, egy ide gen anyá val,
Ide gen fo gá sú bög rék hez nyú lok,
Ide gen fo gá sú ide gen cse léd ség
Vár ja, hogy a ré gi szo ká sok men tén
Le gyek úr nô jük. Ha a fér je met meg tör ni 

tud nám,
Majd a cse lé dek, anyó sok, hú gok 
El len sze lé ben ta lál ja irányát.

LOUHI Le gyél ke gyet len úr nô. Be teg ség,
Ke lés a há zuk test én. Ha lá la
Le gyél ed di gi éle tük nek,
S hidd el: él ni akar nak.
Ne ôket: a mun kát lán cold a ház hoz,
Örök ret te gés le gyen a sor suk,
Hidd el, ki gyû löl: sze ret gyû löl ni,
Egy más kö zöt ti té má i kat majd
Te rád cse ré lik, át koz nak, s ezt te
Úgy hí vod: hûség.
Küldd ôket mes  sze, ahon nan él ve
Nem jut na ha za sze re tô em ber:
A gyû lö let majd mind vis  sza hoz za!
Süss ke nye rük be kö vet: ha rap ják,
Csöp pentsd a víz be vé rü ket: igyák.
Amíg gyû löl nek: ál da nak ér te,
S ha rab sá guk ban tár suk lesz a fér jed,
A sze re tet és meg ér tés há za épül alád.

LEMMINKEJNEN POHJOLÁBAN

Lemminkejnen meg ér ke zik Pohjolába, ahol vé get ért a lag zi. Már
a po ha ra kat sze dik ös  sze a cse lé dek 

LOUHI Lemminkejnen! Te élsz?
Tuonela fo lyó já ból sen ki sem jö het ki él ve.

LEMMINKEJNEN Élek, Louhi, élek.
Erôs anyám van. (Meg mu tat va la mi var ra tot) 

LOUHI Igen, volt itt. Nagy sze rû as  szony.
Hát mi já rat ban, jó ké pû gyer mek?

LEMMINKEJNEN Nem va gyok én gyer mek.
Lát tam a fo lyón túl ról a füs töt.

LOUHI Lát tad, mert volt. 
LEMMINKEJNEN Há bo rút ígért.

Anyám til tott tôle, de jöt tem.
Mit ün ne pel tek?

LOUHI El kés tél. Ha mor zsá ra jöt tél,
Akad a kony hán, si ess, mert ku tyák kal 

állsz majd
Együtt a sor ban.

LEMMINKEJNEN Nem mor zsá ra jöt tem.
Ha már itt va gyok, ma ga a ke nyér kell,
Idôsebb lá nyo dat vi szem a bal felemre.

LOUHI Van fe le sé ged. 
LEMMINKEJNEN Külli meg fér a job bo mon.
LOUHI (lát szik, hogy Louhinak im po nál Lemminkejnen)

Szem te len vagy. De… 
Van még egy lá nyom, a ba lod ra jó lesz a 

ki seb bik.
LEMMINKEJNEN Nem kell a má so dik te nyér víz,

Az min dig za va ros.
Hol a lány? (Dur ván)

LOUHI Sze rin ted mit ün ne pel tünk?

La ko da lom volt, ta ka rí tunk. 
Ve gyél sep rût a ke zed be, ha már aján dék 

nél kül jöt tél.
El ad tuk, fi am, el ment a lány.
De lásd, fo gad lak ven dég hez il lôn,
Ülj le, egyél, igyál.
És gon dol kodj az aján la ton.

LEMMINKEJNEN Vi gyázz, Louhi, kard van ná lam.
Sört! (Un do rod va ki kö pi)
Mi ez? Egy fa lu si Oszmotár ölé bôl fu tott
Mó kus he lyett egy pat kány a fá ra?
Bé kák ro had nak az al ján,
Ál lott sör rel kí nálsz, Louhi?
(Kar dot ránt)
És ki ez a fé reg?
(Mu tat az ép pen gya nút la nul be sé tá ló Férj re)

LOUHI (mér ge sen fel csat tan)
Ki hí vott ide, ös  sze varrt sen ki,
Dé li Fran kens te in, lel ket len kan dúr?
Ki sebb gon dunk is na gyobb a sör nél: a 

házibékét
Új szál lal kell most új ra meg varr nunk.
Ko por sót vit tek el bir to kunk ról:
Szeb bik le á nyunk ma reg gel meg halt,
Öreg ko vács nak ka sá ba lé pett,
És most a dé li ta nyá kat lát ja
A szán ja mel lett el su han ni.
He lye még nem hûlt ki az asz tal nál,
Lá nyos szo bá ját il la ta fû ti,
És mi to jás hé jon tán co lunk né mán
És fogszorítva: hogy ne tör les  szünk
Egy más sal szem ben a csa lá di
Tra gé di á ért. 
Ta ka rodj, vagy húzd meg ma gad.

LEMMINKEJNEN (la zán)
Azt kér dez tem, ki ez a fé reg.

FÉRJ (Louhi meg pró bál ja ki tusz kol ni a fér jét, de az most erôs nek
tû nik, ma rad)

Én va gyok az öröm apa,
S jól te szed, ha meg osz to zol
Örö möm ben, ak kor jár sör.
Más ként íme: egy tó csa víz (Egy po cso lyát 

va rá zsol),
Azt le fe tyeld, mint a ku tya.

LEMMINKEJNEN Nicsak, nicsak, Észa kon is
Te rem fér fi, még ha fi út
Nem is tud nem ze ni, és cse léd ként
Meg hú zó dik a ke men ce pad kán.
Uram bá tyám, nem bán ta lak,
Itt van ez az arany bi ka (Va rá zsol egy 

arany bi kát),
Ta ka rít son ki he lyet ted,
Le fe tyel je föl a tó csát,
Ne hogy or ra bukj a szé lén.
Az tán, tô lem: meg tart ha tod. (Louhinak 
akar im po nál ni, él ve zi a szó vál tást)

FÉRJ Itt van ez a szür ke far kas (Va rá zsol),
Lá tod, jól mu tat az arany
A ha sá ban, jaj, a bi ka
Is le csú szott. Ez volt a fô mûved?

LEMMINKEJNEN Ne sze, itt egy fe hér nyu szi (Va rá zsol),
Hoz zád va ló. Sza ladj, far kas.

FÉRJ Ne sze, itt egy ma jom vé gül.
Mit be szé lek? Mi nek még egy?
De ha már meg te rem tet tem,
Fo gadd ki sebb test vé red nek.

LEMMINKEJNEN Ne sze, szó csép lô, a kar dom.
Szó ban vá la szolsz er re is?

LOUHI (ré mül ten) Lemminkejnen, eredj a ház ból,
Ki hagy ták be lô led a lel ket,
Ami kor ös  sze varr tak a par ton?
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A Férj kar dot ránt. Lemminkejnen leszúrja és el me ne kül, a Férj
hal dok lik, meghal

LOUHI (si rat ja) Mély sze re lem mel és an  nyi ra sze ret te lek, 
hogy

Nem volt erôm meg mon da ni: nem te vagy,
Aki kell.
(Kis si ra tás után Louhi föl áll. Ha ra gos)
Ke rülj se reg, a sí rok ból! Áll jon elôt tem
Az ös  szes meg halt észa ki fér fi,
Por ha nyós hú sú le ven ték,
El nyúlt mo so lyú, el por ladt fo gú fér fi ak,
Áll ja tok itt ha di rend be!
Ke rülj se reg, a ter mô ta nyák ból! Áll jon 

elôt tem
Az ös  szes hal ni  va ló észa ki fér fi,
Min den ki, aki nek más ter ve van, és aki nek

az sincs,
Aki után sír nak, és aki után nem.
Jöj je nek a nôk, akik si rat nak, akik örül nek.
Hoz zák hal ni  va ló pond ró i kat,
A pó lyás kis re me gô ket,
A jár ni ta nu ló kat, 
Cí me re se ket és fat  tya kat,
Min den ki nek meg lesz a he lye,
Jo ga a sa ját ha lál ra a szár nya im alatt.
Ke rülj se reg, a va kond lyu kak ból,
Az er dôk bôl és a vi zek bôl,
A szán tá sok ról, a jég rôl, a jég alól,
Csak a Nap ma rad jon, vi gyáz za az, ahogy
Du ru zsol a Szampó.

A FÉRJ HA LÁ LA UTÁN

LOUHI Jobb hí ján a csi kor ga tó hi deg ben
Né zem tes te det, ami hûl ni kez dett.

SÖR Sört a ku pá ba, észa ki gyász hoz mél tót,
Szu rok szí nût és me le geb bet!

LOUHI Mint a te lô Hold, bos  szút ki ál ta nék,
De nem tu dom, hogy mél tó lesz-e hoz zád
Szok vá nyos bos  szú, ural ko dói,
Mely ben el sül  lyed, fel gyul lad az or szág.

FÉRJ Nem, a bos  szúd le gyen a pusz ta jó ság!
SÖR Vi tat koz nék, kez dô ha lot tunk.

Hogy ha ma radt utá nad dol gunk:
A ker tek alatt föl haj ta ni a gyil kost,
Ül döz ni ôt egy bos  szú nyi hit ben,
És ócs ka vé rét nyol cad ízig len.
Az tán koc cint sunk, koc cint sunk az tán.

LOUHI Az éle tem nek, en ged tes sék meg,
Le gyen egy pont ja: a sza va kon túl,
Hol mi szó be li va rázs la ton túl,
Tet tet ígé rô, egy sze ri pont ja,
Ahol esélyt kap a sze re tet.

SÖR A sze re tet! Úr nô, ne bá muld
Ide gen vá ros ka pu it, csak mert
Kí vül re ked tél! Ne tartsd erôs nek,
Csak mert nem ér ted a bi ro dal mát!
A sze re tet nem él meg er re,
Ilyen ki csiny ke lesz a hi deg re.
Örülj, hogy ép pen be fog ta kony hád,
Ju tott fér jed nek, le á nya id nak,
De ne nyúj tóz kodj to vább, mert vé gül
Ne kik sem ma rad, hogy ha szét osz tod.

LOUHI A fér jem meg halt, ne ki nem kell már.
As  szony-le á nyom, te is meg hal tál,
És most a kony hám kül sô kö ré be,
Az ud va rok ra és a me zôk re,
A jég bor dás ta vak ra tör jön
Idegen vidék idegen éke.

FÉRJ An gya li Louhi, most let tél tár sam.

Ha az élet ben nem: a ha lál ban!
SÖR Hal lod, mit mond az osz la ni kez dô,

Míg élt, ad dig is sem mi re kel lô,
Ab lak mel lett va co gó fé reg?
Hal lod, mit mon dott? Ta lán di csé ret…
De ha ma radt még ben ned akár mi,
Amit nem akarsz ro had ni lát ni
Ugyan úgy, mint a fér je det, Louhi:
Kö nyör göm, in dulj had ba! Ha lot tak
Di csér nek, Louhi! Meg öl a gyá szod,
Ha a sze re tet se gít meg ben ne!
Táj ide gen kis ék szer az er re,
Nincs rá szük sé ged. Nézz kö rül, látsz-e
Sze re te tet, meg ér tést vagy akár
Hal vány ér tel met, ami nem had ba áll,
Ha casus bel lit vés tek rá! Louhi!
Hor da ni fo god fe ke te fáty lad,
Kér dez ge tik majd: mi lel te tár sad,
Mit mon dasz ak kor? „Meg öl ték.” „És te?” – 
Kér dik meg er re. Ne akarj er re vá la szol ni.
És ha a fáty lat le ránt ja egy új
Észa ki fér fi, hát majd sze med ben
Hor dod to vább a tényt, hogy mel lô led
Ki ütöt ték a szer szá mos as  szonyt.
De nézz majd újabb fér jed sze mé be:
A gya nút lá tod ott és a kér dést:
„En gem is így gyá szol, ha meg öl nek?”

FÉRJ Ne halld, Louhi, sza vát a sör nek!
SÖR De a leg ros  szabb: ki nek ta ná csa

Le het a sze re tet, ha a sír ból szól?!
Min den öz vegy sor sa a ha lál?
Vagy él ni akarsz, s utá na men ni,
Fér jed gyil ko sát fér jed hez ten ni,
Fe küd jön ös  sze a két mél tat lan
Lény, akik együtt meg tör ték fé nyed!
S itt fent… sört a ku pá ba az tán.

KÉS ÉS FEJ SZE

KÉS Úgy sej tem, a vi dé ki ol va sat
Áll itt ve lem szem ben. Hát jó na pot.

FEJSZE Alászol gá ja, vá ro si ro kon.
Vér sé günk nek zá lo ga a kö zös nyelv,
Mely nem ze dé ke ken át életik.
Hadd ör vend jek most a ta lál ko zás nak,
Hadd ro pog tas sam meg a csont ja it.

KÉS Na és hogy van? Sem mi rozs da, test vé rem?
FEJSZE Sem mi, sem mi, cu da rul üt az élem,

Ha kell, két vá ros nyi er dôt le vá gok.
Az egész ség. Az a leg fon to sabb.

KÉS Az ám. S a Gon do lat se kez di ki
Vas tag nye lét? Nem min den ám az él!

FEJSZE A Gon do lat? Meg va gyok nél kü le,
Min dig ke rül egy újabb nem ze dék,
Amely hit tel fog ja meg a nye lem.
Nem él nék meg év ez re de ken át,
Ha gon do lat ve zet né éle met.
Csu kott szem mel, hit tel tö rök a gyön ge
S a ma ka csabb, sza kad ni reny he rost ra,
És ha cson tot érek (mert meg esik),
Ak kor sem át koz a de rék favágó:
Ke rül is ten, aki hez szól a cson kolt,
Ke rül fel cser, ki el kö ti se bét,
És pap, ha a mû ve let hasz ta lan,
S erôs kar nél kül ma rad a csa lád.

KÉS Lát ja, ezért köl töz tem föl vi dék rôl.
FEJSZE Ne hig  gye, hogy nem va gyunk bol do gok.

A vég te len és hófútta vi dé ken
Úgy ôriz nek, mint va la mi cso dát.
Aho va Nap fé nye vagy a szel lem
Szö ve tet bon tó uj jai sem ér nek:
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ÉN ott va gyok min den észa ki ház ban,
Ol tár ké pem a meg be csült sa rok,
És fô alak ként ott ter pesz ke dem,
Lak kal von ják be in ga tag nye lem,
S az élt kü lönb anyag gal tisz to gat ják,
Mint hasz ná lóm pa tyo lat szem fe dôje.
Mert nem fon tos a kéz, amely be len dít,
Csak tar to zé kom – meg hos  szab bí tá som,
Hús, gyön ge csont és két ség beesés.
Mert az élet kény sze re csak ha zug ság
A fa vá gás ôs kész te té se mel lett.

KÉS Ez igaz ság nak is túl egy sze rû.
Hát a szép ség? Az ih let? A fi nom ság?

FEJSZE A fém tömb ként ma gá ban rej ti mind et.
A vas tag él ezer él kel te tô je,
S hogy az ezer kö zül me lyik tö ri meg
Mely esz ten dô me lyik okos ko dó vagy
Alá za to sabb gyû rûjét a törzs ben:
Sors já ték. Mûvé szet. Van tu do má nya.
Csak nem vál tunk je gyet rá, és nem hív juk
Mûvé szet nek. Na pi va ló ság.

KÉS Ne kem az szép, ahogy haj lik a pen ge,
És taps fo gad ja, amint vis  sza áll,
Sze re tem, hogy ha anya gom nál töb bet
Hisz nek be lém – s nem hisz nek: gon dol nak!
Sze re tem a bôr menti flör tö ket
És a vér raj za it a kar csú pen gén,
El emel ni egy más tól gyön ge hár tyát
S az en ge del mes, bí bor szí nû szín húst,
De ir tó zom el evez ni a cson tig.
Sze re tem, ha sze ret nek, s tisz te let re
A gon do lat temp lo ma i ban vá gyom,
Nem pók há lós, ko szos sar kok ho má lyán.

FEJSZE Ro kon sá gunk meg csú fo ló ja lett,
Mél tat lan és ká ros vi géc ke dés,
Ahogy mas nit hord a szent anya gon.

KÉS For dít va gon do lom. A fém azért lett
Fél is ten, mert töb bet adott a kônél.
A ke mény ség ön ma gá ban… ugyan már!
Fát vág ni, hogy ha kell, fa ra gott kô vel
Sem le he tet len – hisz ön sem mit sem 

hasz nál
A szent ség bôl: ke mény ség és erô,
És szán dék a nyél fe lôl, en  nyi ön.
Az én el já rá som a fé le lem,
Az öné az os to ba ret te gés.
Elô lem: fél re áll nak, és cso dál nak,
Ön elôl: el fut nak, ha eme lik.

FEJSZE Mú ló cso da a ma gáé, de en gem
Nem ze dé ke ken át sa rok ba dönt ve
Tar ta nak.

KÉS – Meg is ér dem li. Mi az ön
Száz éve ah hoz a ti sza vi rág nyi
Élet hez ké pest, amit én át élek,
Míg haj szá lat ha sít ha tok hos  szá ban?
Ma ga so sem tud ja meg, hogy mi lyen
A ha tal mak es té lye in a zseb ben
La pul ni mint ki rály puc  csok ügyes
Fô sze rep lôje. Önt biz ton ki szû ri
Az alvinci vár kas tély fél vak ôre,
Ön nem dönt het nem ze tek rôl, nem lát ja,
Mi lyen, ha a te het sé ge le rom bol
Egy bi ro dal mat, s szét szé lesz ti né pét –
Én ott va gyok min den sors for du ló nál,
Más-más nyél lel s moz du lat tal a kéz ben
Más-más test ré szen üt he tek se bet,
S a négy ég táj vég te len hó me zô in
Ezer or szá got for gat tam föl ad dig,
Amíg ön egy sa rok ban ros to kolt,
S ön tu dat lan né pek haj bók ja it
Fo gad ta egy egy sze rû kony ha mel lett.

FEJSZE Én tisz ta ság va gyok.

KÉS Én meg dísz az unal mas tisz ta sá gon.
FEJSZE Ôszin te ség va gyok.
KÉS Én meg an nak ra fi nált esz kö ze.
FEJSZE Én szív va gyok.
KÉS Én a szí vet és  szel do bog ta tom.
FEJSZE Én ha tal mas va gyok.
KÉS Én de rék ba tö rök ha tal ma kat.
FEJSZE Mun kám tól lesz fé nye sebb az er dô.
KÉS Raj tam meg csil lan a fény.
FEJSZE Nye lem hos  szú.
KÉS Pen gém a szí vig ér.

LEMMINKEJNEN MO NO LÓG JA

Me ne kü lés köz ben az any ja egy szi get re kül di, ahol meg húz hat ja
ma gát. A szi ge ten ren ge teg nô vár ja, aki ket elôbb-utóbb meg un

Kéjt ke res tem a harc ban, és a kéj ben
Har cot: ez nem a leg na gyobb ta lál mány,
Ami ó ta a föld fo rog. De jó kis
Elv, és meg be csü löm: nem árt ez
Most, hogy töp ren gés szi ge té re fe lé vit tek
Vad hul lá mai szé les Ilmatárnak.

Szi get ez, s mi e lôtt nya kam ki nyúj tom:
Már nad rá go mat old ja száz ke zé vel
Öt ven szûz s mo so lyá val öt ven, em bert
Pró bá ló to rok és fi nom hú sú nyelv,
Öt vensor nyi ve tés, me lyet ma gom mal
Nem kön  nyû te le hin te nem, ha köz ben
Esz mét vár a nagy ér de mû a kéj rôl.
Nem megy az. Fo ga dá som áll: anyám nak
Meg ígér tem, az éle tem de lé ig
Ma ra dok, hogy az ül dö zôk ha rag ja
Alább hagy jon, a há bo rú el ül jön,
S pók ként má szom elô, ha ezt el un tam.
Öt ven nô. Bi zony is ten, em be rük re lel tek
Ben nem: for ga tom ôket, és ki haj tom
Be lô lük, mit a finn vi lág be lé jük
Mért hos  szú, igaz és ha mis si koly ból.

S köz ben majd’ be le pusz tu lok, ha kar dom
Rozs dá já ra esik te kin te tem: nem,
Nem va ló, hogy a vér ízét fe led je
Nyel vem: oly fi a tal va gyok! Nem ad már
Sem mit az, hogy az itt csi nált fi ú kat
Csa pom föld höz a gyil ko lá si ösz tön
Mind rit káb ban elôtö rô he vé ben;
Ta lán gyön gü lök. 

És a nôk: csú nyul nak!
Öt ven nô, s ugyan an  nyi test: eré nyük
Volt nem rég, na de má ra el vi rág zott
A ja vuk, vi se lô sen is kö röt tem
Raj za nak ki-ki fest ve, mint ha bár mi
Kin cset tud na akár me lyik ki rak ni
Ezer szer ta po sott, meg unt sa rá ra.
Épp öt ven le ti port, öreg vi rág, kik,
Leg ros  szabb: sze re lem re hív nak en gem,
Pe dig már szen ve dés ez, így ne vez ném,
Hogy ha ér de me sí te ném sza vak ra.
Szen ve dés. Iva rok da cos vihánca.
Rég le tûnt, kre a tív idôk ha lot ti
Maszk ja rá la po gat va egy ro had ni
Kez dett, mí tosz alap ra állt je len re,
És alat ta a ré gi fér fi szép ség!

Nem, anyám, ne kem egy szi get ke vés lesz,
Ahogy öt ven is: öt ven ép pen an  nyi,
Mint egy. Íme, a test, amit te tô led
Kap tam – s íme, a kard, ez itt apám tól
Va ló: lás son ez is meg eny hü lô húst!
Füs töt lá tok az észa kon vi lág ló
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Égen: há bo rú van, tu dom. Ne kem most
Ott lesz jó bi zo nyí ta nom.

Elég volt.
Nyisd meg szép öled, Ilmatár: ha jó zom.

KULLERVÓ-DAL

Kullervó me se szép Sa va nyú me sé jét
Vé tek vol na ki hagy ni,

Hall já tok fu tá sát, Lás sá tok ha lá lát,
Mert kar dot fog ra gad ni.

Örö kös pél dá zat, Ami már nem lá zad,
S a szív ben fog ma rad ni.

Tör tént, hogy egy nép nek Untamó felmérgedt
Nagy se re ge ha lált szánt,

As  szonyt és gyer me ket Ha lál nak kül de tett,
S ez zel sa ját ha lá lát

Bo csá tot ta víz re, mert ha tal mas szí ve
Meg ha gyott egy pa lán tát.

Trón ja mel lett meg nôtt, S Untamó úgy 
dön tött,

Hogy men jen az er dô be,
Le gyen hát fa vá gó A le gény Kullervó,

S ké sôbb vi he ti több re,
Jaj, de a nagy gyer mek ôrült nek tet te tett,

S a fej szé jét el tör te.

Gon dol ta a ki rály, Jár jon hát, ami jár,
Még egy, utol só pró ba,

Nem erô, nem is ész, Két fi nom, szor gos kéz
Kell a kis ded óvó ba,

S ti zen öt cse cse môt Kullervó be le ölt
A höm pöly gô fo lyó ba.

Így lett, hogy a rossz vért El ad ták ba gó ért 
Ilmarinen há zá ba,

Ahol egy új as  szony Dik tált a pa rasz ton, 
És fi gyelt a mar há ra,

Észa ki nô volt az, A nyel vén nem nôtt gaz,
Ke re pelt a szol gák ra.

Kullervó hû ség gel Pász tor ként jár és kel,
Jól vi gyáz a nyá já ra,

S egy nap az ebéd jét Ki bont ja, hogy éhét
Csil la pít sa, s meg áld ja:

Kô volt a ke nyér be Süt ve, és a kôbe
Be le tört a bics ká ja.

Ami ap jáé volt, Egy em lé ke ez volt,
Pu ha bôr rel ápol ta,

Kullervó zo ko gott, És bos  szút fo ga dott,
Át kot szórt az as  szony ra,

Az tán meg va rázs lat Fog ta meg a nyá jat:
S lett far ka sok csor dá ja.

Jött az úr nô fej ni, Es ti dol gát ten ni,
S Kullervó már mo soly gott,

Mert a mar hák az nap Te jet de hogy ad tak:
A szá juk ban far kas fog

Bújt meg hús ra vár va, S az úr nô ha lá la
Ka cag tat ta Kullervót.

A friss nász ra ha lál, Mit a gaz da ta lál:
Ma radt egyet len hol mi,

Kullervó továbbállt, Untamó or szá gát
In dult po rig rom bol ni,

S hát ahogy lo va gol, Ta lán a jég alól
Egy anyó kát hall szól ni.

„For dulj meg, Kullervó, Mert ter ved nem 
lesz jó,

Ha a cél ja a bos  szú csak,
Túl él ték szü le id Untamó har ca it,

S a csa lá dod meg ma radt.
Mit bos  szulsz meg, fi am, Ha mag va an  nyi

van
Csak, hogy for gasd kar do dat?”

Kullervó fel vi dult, És észak ra for dult,
S ha mar föl is ku tat ta

Jó öreg szü le it, Fel nôtt test vé re it,
S bár ma gát meg mu tat ta,

Untamóra gon dolt, Kí ván ta a har cot,
Nem hi á ba ta nul ta.

Adó sze dônek állt, Így jár ta a ha tárt,
S egy tisz tá son egy szûz zel

Ta lál ko zott, s tet szett Ne ki az a szer zet
Te le pa ráz  zsal, tûz zel,

Évôd tek a hó ban, S ami volt a szó ban:
Né ma ma radt a bûn jel.

A lány el fo gad ta, Hú sá ban for gat ta
Az if jút, és él vez te,

El hang zott né hány szó, Föl né zett Kullervó,
És meg der medt egy perc re:

Úgy be szélsz, mint anyám, Mi re rá néz a lány,
Ki az anyád, kér dez te.

S meg tud ták: test vé rek, Egy tô rôl jött élet
Ket te jü ké, s gya lá zat

Hûl a tes tek alatt, S fog ja meg a ha vat,
És a szü lôi há zat.

S a hú ga ott hely ben Kard dal a ke zé ben
Ad ta ma gát ha lál nak.

Kullervó le gény két Ha za vit te éh ség,
S any já nak el zo kog ta,

Mi a hó ban tör tént, Hogy bon tot tak tör vényt
ô, a vágy és a hú ga.

Nagy gyá szá ban any ja Csak azt ta ná csol ta,
Men jen a há bo rú ba.

Mint ör dög, szin te úgy Vágy ta a há bo rút,
El is in dult Kullervó,

S hogy be zárt a por ta Mö göt te, át koz ta
A szü le it, és a szó

Lép té ben meg fo gant: Min den ki je meg halt,
Holt tes tük re hullt a hó.

És ahogy ter vez te, Untamót le gyôz te,
Nagy né pét ki ir tot ta,

Vis  sza ment a ház ba, A szü lôi ház ba,
Ott volt min den ha lott ja,

Ki ket sza va ölt meg, És most kö vet kez het
A leg na gyob bik pró ba.

El ment a tisz tás ra, Ahol hú gát lát ta
Úgy, ahogy egy fér fi sem,

Fö lül rôl, alul ról, Elöl rôl, há tul ról,
Ne me sen és sely me sen.

Nyo mai tet tük nek Ad dig ra el tûn tek,
Nem volt hal vány je le sem.

Mell ka sá hoz vet te Jó kard ját, s meg tet te,
Mit Untamó nem tett meg

Ta lán szá mí tás ból, Tán mert nem volt bá tor
Meg öl ni egy gyer me ket,

Csak mert utol só volt, Vagy mert csu da 
sors volt,

Mit él nie kel le tett.
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FA VÁ GÓK III.

FAVÁGÓ 1 ki hal lot ta vejnemöjnent da lol ni?
köl tô nek tart juk, de tud juk-e, mi ért?

FAVÁGÓ 2 így mû kö dik jól az iro da lom:
a szer zô: él, a mû ve: sem mi ség,

FAVÁGÓ 1 sza vam ra, én egy köny vét sem ol vas tam,
lett-e klas  szi kus akár me lyik ver se?

FAVÁGÓ 3 mi nek ol vas ni, hogy ha jó – ugyan már!
így mû kö dik jól az iro da lom,

FAVÁGÓ 1 vejnemöjnen a kan te lé vel al szik,
és az zal kel: de hal lot tuk da lol ni?

FAVÁGÓ 4 mi nek ír jon, ha úgy is jó – ugyan már!
tá ma dá si fe lü le tet mu tas son?

FAVÁGÓ 1 ré gen volt jó? ta lán nagy mû re ké szül?
hol van hát az al ko tó Vejnemöjnen?

FAVÁGÓ 5 itt van ve lünk most is: be szé lünk ró la,
s mint szent dal no kot, fé lik a fa vá gók.

FAVÁGÓ 1 és hol kö zöl? ka pott-e dí ja kat?
vagy hogy: köl tô – csak ezt kell ró la tud nunk?

FAVÁGÓ 6 egy szent te hén mi nek ké rôd  dzön, 
em ber?

ad nak te jet he lyet te gyön ge mar hák.
FAVÁGÓ 1 tisz táz zuk vég re: bi zo nyí tott-e bár mit

né hány alá írt nyi lat ko za ton kí vül?
FAVÁGÓ 7 ve lünk van, és ne akarj tô le töb bet,

így mûkö dik jól az iro da lom.

Szü net

FAVÁGÓ 1 vág juk a fát, hasz nál ha tóbb az er dô,
a boly gó ból egy re töb bet mu tat

FAVÁGÓ 2 bát ran be szélj: le la kot tabb a nyelv 
lesz,

sen ki sé ged bôl mind töb bet mu tat,
FAVÁGÓ 1 ki üt köz nek a dom bok és a völ gyek,

a ró ka lyu kak szé pecs kén ki tu dód nak
FAVÁGÓ 3 ki üt köz nek ke lé se id a szí ven,

szó vic ce id be is te nek me ne kül nek,
FAVÁGÓ 1 egy re vi lá go sabb van itt, hol ed dig

sö tét ben jár tunk ma gas fe nyôk alatt
FAVÁGÓ 4 egy re tisz tább a kép let: hogy a 

nyel vünk
be teg sé ge, a be széd: el hú zó dó,

FAVÁGÓ 1 új nyelv, új ref le xek ül nek a zsák ban,
és más jel le gû túl élôcso mag

FAVÁGÓ 5 a nyelv nem éli túl a hor do zó it,
s azok túl él he tik mint ál la tok,

FAVÁGÓ 1 egy re vi lá go sabb lesz, ahogy el fe küd nek
a gôgös fák, te gyük nya kuk ra lá bunk,

FAVÁGÓ 6 sza vam ra: fen sé ges, hogy ro ha dunk,
és nem érez zük meg di csôü lés nek,

FAVÁGÓ 1 azt gon dol tá tok, szeb bek és ma ga sab bak
s ti né mák: urabbak vagy tok ná lunk?

FAVÁGÓ 7 egy nap le vet jük ter hün ket, a nyel vet,
s tisz ta em ber ként ásunk ne ki göd röt.

Szü net
FAVÁGÓ 8 mint ûzött nyúl, úgy me ne kült az öt let

vejnemöjnen nagy tu dá sú fe jé be
meg tép te sely mes, nagy bun dá ját az öt let

vejnemöjnen nagy tu dá sú fe jé ben
ma gá ból for ró fész ket ra kott az öt let

vejnemöjnen nagy tu dá sú fe jé ben
és szá mot ve tett min den es he tô ség gel

az az öt let vejnemöjnen fe jé ben
nagy sze rû volt, sors sze rû volt az öt let

hogy hoz zák el a Szampót Pohjolából
és már lát juk Ilmarinennel, men nek,

és min den es he tôség gel szá mot 
ve tet tek.

RE AK TOR-IN DU LÓ

VEJNEMÖJNEN (egy pro pa gan dadal tó nu sán)
Ezer re ak tort építs, Karjala!
Hozd el mes  szi föl dek urán ja it,
For gasd fel ön nön óce án ja id,
Ke ress bár mit, ami ha sad ni ké pes,
Bo nyo lul tabb a fá nál és a kô nél,
Anyagabb anyag az Észa ki Fény nél,
S ami meg fog ja, emész tés re bír ja
A fo gé kony mag mû ve le ti zó nát.

Áll ja nak rend ben fic kós izo tó pok,
Az anyák szül je nek, s mint gaz, a tá jat
Ver je föl a munkaerô-kínálat,
A re ak tor par ko ló i ban ál ló
Orosz ka mi o nok fa gyott pla tó in
Sis te reg jen mun ka ké pes atom
Ütôd ni ké szen, s ne bír jon ön ma gá val:
Fi cán kol jon cel lák ban, sza ba don.

Hajtsd el, vi dék, a min dig ret te gô ket,
Kik ár vi zet és föld ren gést akar nak
Hogy a ter mé szet ôket iga zol ja –
A Ter mé szet? Ki tud ja ná lunk job ban?
Ha akar: üt, és bár mi más csak ló zung,
S ha üt, hát üs sön: fé lik-e ná lunk job ban,
Ha majd ten ge ren tú li csa tor ná kon
Kön  nyes szem mel em lé kez nek meg ró lunk?

Olk ilu o to és Lovi isa vi dé kén
Ma got ve tett a föld be a jö ven dô,
És Szam póként ber reg a két erô mû.
Gye rünk, finn vér, nem elég ez a ket tô!
Így szép pél dát mu tat ni, hogy a vég zet
Ha üveg ház ké pé ben jön: az Észak
Fa gyos ál má ból li ge tek re éb red,
S fó kák he lyett na ran csot oszt a nép nek.

TEHETSÉG-MONOLÓG

Vejnemöjnen be, a tér ben Louhi kö tö get, gyá szol. A hát tér ben
hang  szer. Louhi  a  dal tól  ál mo so dik, és a vé gén el al szik

VEJNEMÖJNEN Meg ké ne egy szer ás ni az Te het ség
Sír ját, és ki tu dód na, hogy ma gá ban,
Bi zony, em be re nél kül is te met he tô. Csak
Jön né nek li ba sor ban és le haj tott
Fe gyenc fej jel a krôzusok, si ker meg
Pénz s ha ta lom ha szon él ve zôi – és mint
Egy ha lott uzso rás adó sai, akik ben
Tisz tes ség üze mel, ki fej te nék a
Zse bük bôl a Kö vet, s a sír ba dob nák.

A baj az, hogy ez így, na pon ta így megy,
S a ta len tu mo kat gö dör be szó rók
Ugyan úgy be sö pör nek és föl él nek
Min dent, mint az elôtt – hi szen se kény szer,
Sem il lem, na de ben ti hang se súg ja, hogy
Bi zo nyít sa nak új ra. Ez, te het ség,
Így lesz egy sze ri cím, ko rán be gyûj tött,
Meg volt-jel le gû érem, és ha lá lig
Tart a cím vi se lé se. Mert a cí met
Nem kell vé de ni: meg ma rad, ha és  szel
For gat juk meg a szét ro hadt gyü möl csöt
Por cu kor ban, amit mi most ne vez zünk
Ru tin nak.

Ha a szint adott, a Szik ra
Hi á nyát le ha zud juk, és ti tok ban
Prof iz mus ra cse rél jük,
Föl se tûnik a csel, hogy épp a lé nyeg
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Ma radt el, s ugyan úgy ha lott le gen dák
Let tünk, mint aki ken fi ús dü hünk ben
Kér tünk szá mon erôt, dü höt s va rázs lást,
S szid tuk ôket a hos  szú éle tért.
Az ész min dig a szik ra el csa ló ja,

Míg a
Te het ség lo gi kát lan, ön tu dat lan
Ál dás, egy sze ri, el mú ló kegy – az, ha
Oly kor em be ri gaz da test be té ved,
Csak vé let len. A zsír pa pír ba rej tett
Kö vet sors sze rûen ki kell te ker ni
Egy nap, vár ja a nagy gö dör, s az újabb
Osz tás nál a kö lyök po fá jú sen kik
Még a test me le ged del együtt érik.

Ná lunk nincs kö zép nem ze dék. Az if jak
Pil la nat nyi idô alatt le ved lett,
Ha lott link jei lesz nek ön ma guk nak,
Száz ezer zse ni bôl ugyan an  nyi kosz lott,
Élet unt nagy öreg – hi vat ko zá sok
Gyûj te mé nyei.
S mind eköz ben a nem ze dé ki ir tás
Át fe dés ben a harc me zô vel: itt egy or szág,
S ne kik len ne a dol guk új erôvel
Kard la poz ni az élet unt Du nán túl
S eszet len Ke let ál ma it – de min dig
El por lad nak a két erô kö zött, mert
Fél ni s fél te ni kez de nek.

És most Karjala hô se ként, akit nem
Ösz tön zött sem az ész, sem ösz tön ar ra,
Hogy bár mit bi zo nyít sak: itt va gyok, s le-
Te szem, Louhi, a két ke zed be szí vem.
Ami rá bír: az észa kibb ta len tum,
Amit fagy je gel, és nem ol vad, és nem
Kell kér dez ni okát s a szél irá nyát,
Meg haj lok – ki csi, er re for du ló irány tû,
Sen ki sé gem erôt ad, és… 

te jó vagy.
Louhi! 

Ész re ve szi, hogy al szik, ha van még észa ki szol ga a szí nen, az is
el aludt

ILMARINEN (be ront) Na, mi van, mi van, el al tat tad ôket?
VEJNEMÖJNEN (ki húz za ma gát)

Is mersz.
ILMARINEN Jól van, jól van, 

Gye rünk, vi gyük a Szampót.

VEJNEMÖJNEN (bi zony ta lan lép tek kel kö ve ti)

HÁ BO RÚ

Ha jón zaj lik a csa ta – Louhi ma dár rá vál to zik, így har col Vej ne -
möj nenékkel – Lemminkejnen csat la ko zott hoz zá juk – Vej ne möj -
ne nék gyôz nek – a Szampó a víz be esik

JE LE NET A CSA TA ALATT

Két, a ha di ha jó mo tor há zá ban dol go zó ha jó sze re lô. Jari és Kimi.
Az alap hely zet: fo lyik a ten ge ri csa ta, mi köz ben ôk oda lent vár ják
a vé gét. Fo gal muk sincs a fönt zaj ló ese mé nyek rôl. Csa ta han gok
oda fent rôl, mi köz ben ôk tel jes bé ké ben tár sa log nak

JARI (emel ke det ten) Kimi, ké rem, húz za be a dop peldeck ert. 
„A nem zet el vár ja, hogy min den em ber 
tel je sít se a kö te les sé gét.” (Az emblematikus
idé ze tet pa ro di zál ja)

KIMI Jössz ne kem itt ez zel szö veg gel, ami kor 

nem ta lá lom a kul csot.
JARI Ha nem ta lá lod, úgy is jó. Föl is me- 

hetsz HOZ ZÁ JUK, ad ja nak le egyet.
KIMI Kulcs. Ezek nek. Azt se tud ják, me lyik 

ol da lán kell meg fog ni. Bez zeg a kard! 
Kép zeld, Jari, a múlt kor az egyik csa ta 
után ta lál tam egyet a fe dél köz ben.

JARI Kar dot? És mi lyen volt?
KIMI Olyan, nem is tu dom. Sem mi ér tel me. 

Egy szö get nem le het ne ve le bever ni.
JARI De meg emel ted? Ne héz?
KIMI Hát, nem tu dom, tény leg. Olyan… kard. 

Nem könnyû, nem ne héz. Nem is éles. 
In kább tom pa. Vagy nem tu dom.

JARI Na, meg ta lál tad vég re? (Már mint a 
doppeldeckert) Meg éhez tem.

KIMI Meg van, meg van. Men  nyi re húz zam? 
JARI Hát úgy négy re. Elég erô sen lô nek. 

Le het öt re is. 
KIMI (lel ke sen) Ja, el kezd ték már? Ez már az? 

(Bá mész ko dik az ab la kon) Jössz néz ni?
JARI Hagyd már a fe né be, gye re in kább en ni. 
KIMI Mi az?
JARI Szar dí nia.
KIMI Mi lyen?
JARI Si ma. A fen ti ek tõl kap tam. Van ke nyér is. 
Vág jál.

Esz nek. Köz ben még na gyobb har ci za jok

KIMI (a zaj ra) Jól be le kezd tek. Sze rin ted?
JARI Fe ne tud ja, gyôzünk. Múlt kor nem jött 

be, de tar tom ma gam hoz zá.
KIMI Nem jó len ni ka to ná nak. Ez, hogy „nem 

gyô zünk”, ná luk… egész mást je lent.
JARI Az le gyen az ô ba juk. Ne künk: szak mánk van.
KIMI Er rôl a mos ta ni ról tudsz va la mit? 

A káp lár azt mond ta, Észak meg Dél.
JARI Nem tu dom. Nem ol va sok új sá got. 

Nem ér de kel a po li ti ka. Azt nem mond ta, 
me lyik ol da lon va gyunk?

KIMI Hát ha tény leg ez a fel ál lás, ak kor elég 
ki néz ni az ab la kon. (Föl áll, ki néz) Kér lek 
alás san, a dé li ek kel va gyunk, ezek észak ról
jön nek.

JARI An  nyi ra azért nem fon tos, hogy föl állj az 
asz tal tól.

KIMI En gem ér de kel.

Esz nek

Hú, apám, a múlt ko ri nem volt sem mi. 
Le hoz ták az ad mi rá list. Na gyon fi nom 
em ber volt.

JARI Ide?!
KIMI Igen, de meg volt hal va.
JARI Ér tem, ak kor vesz tet te tek.
KIMI De hogy! Gyôz tünk. Min den ki er rôl 

be szélt. Az an go lok kal vol tam, ve lünk 
szem ben a spa nyol meg a fran cia flot ta. 
Vagy nem tu dom, ez a há rom volt, az biz -
tos, és ket tôt gyôz tünk le egy szer re.

JARI És még is ki lôt ték az ad mi rá list? 
KIMI A leg vé gén.
JARI Mért nem dob ták a víz be?
KIMI Vég ren de let.
JARI Hi he tet len. Az urak! (Nagy zaj, hir te len ki -

ált) Vi gyázz, megy a kunszt frász! Bal ra,
negy ven nel!

KIMI (oda ug rik, va la mit si et ve sze rel, vis  sza ül)
Öt ven öt.
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JARI Az igen, ak kor ezek tény leg be kezd tek.
KIMI Na de ér ted, egy hét múl va ha józ tunk be a

csa ta után, és le hoz ták az öre get, hogy tar -
tó sít sam va la hogy.

JARI Mi be tet té tek?
KIMI A bran dybe. 
JARI Bran dybe. Az nem elég egy hét re. 
KIMI Fôleg an  nyi, amen  nyit hagy tunk…
JARI Ez jó, rá jár ta tok, mi?
KIMI Is mersz, Kulliékkal vol tam.
JARI És?
KIMI Vic celsz? Ki tün tet tek. Most hajt sa nak el?

Há bo rú ban? Nem hü lyék ezek.
JARI (be fe jez te, most ô áll az ab lak hoz)

Fi gyelj már, va la mi fe ke te nô…
KIMI Mi van?
JARI Ma dár rá vál to zott, és csi pe get a fe dél ze ten.

Öm lik a vér.
KIMI (oda ro han, lel kes, mint egy ka taszt ró fa tu ris ta)

Ne már. En gedj. Öre gem! 

Vis  sza ül nek

JARI Tu dod, mit ho zunk? Ott a bal tat nál.
KIMI Az a le ta kart va la mi?
JARI Az. Tu dod, mi?
KIMI Kér dez tem, de nem tud ják.
JARI (benn fen te sen) Na, ezért van nak a kap cso la tok. 
KIMI Me sélj, me sélj.
JARI Az egyik fônök le jött teg nap ko rán, el szív -

tunk egy ci git, du mál tunk. Fi a tal fiú, Lem -
minke j nen a ne ve, jó gye rek, nem nagy ké -
pû. Most csat la ko zott hoz zánk, nem sem -
mi a gye rek, ide is kard dal jött. Na, és azt
mond ta, va la mi vi lág meg vál tó gé pet lop -
tunk el, ezek sze rint az… (Gon dol  ko dik)
észa ki ak tól, és az zal me ne kü lünk.

KIMI Vi lág meg vál tó? (Egy nagy rob ba nás után az
ab lak hoz ro han, de nem lát sem mit, csa ló -
dot tan vissza ül) Vi lág meg vál tó. Az ér de -
kes.

JARI Ma radt még ka ja.
KIMI Nem kell, jóllak tam.
JARI A múlt kor hu szon he tes kö te lék ben vol -

tunk.
KIMI Nem sem mi. De ez most több, nem?
JARI Va la mi vel. Trip la  töl tés sel jöt tek, csak úgy

szu szo gott a fukszleisztung. 
KIMI Hány szor bi káz tad?
JARI Hat szor.
KIMI Hat szor, em ber? Az tény leg nem le he tett

sem mi.
JARI Nem is volt. Na, jöt tek a trip lák, a kö tö zô -

ben ta lál ták meg a kor mányt. Jöt tek le, pá-
nikoltak, mi le gyen. Mon dom ne kik, nyu -
god ja nak meg, le tör löm a bics kám a ke -
nyér ben, töl tök ki csi bran dyt, nem kell
úgy kap kod ni.

KIMI Ja, mit kell ug rál ni min den be lö vés nél.
JARI Lát tad vol na az ar cu kat. Ígér tek pré mi u -

mot, min dent, em ber. Még rá gyúj tot tam
egyet.

KIMI Ez az, szok ják csak, nem vagy te ta xis.
JARI Nem igaz? Na, az tán meg mu tat tam, 

hogy kell frájolni az al só la pá tot, öre gem,
ha lát tad vol na, hogy há lál kod nak. Mon -
dom ne kik, na ak kor me he tek vis  sza ka jál -
ni, csak az is te nit, hagy ja nak már bé ké ben.

KIMI La za vol tál.
JARI Nem jó, ha el ka ná szod nak. De nincs vé ge.

Er re lá tom itt, megy a nyo más, mint az ál -

lat, köp tem egyet, mon dom, ezek ama tô -
rök. Le men tem hoz zá juk, hát lá tom, nem
azt húz ták, ha nem a sternküblit. Na ná,
hogy megy a nyo más, jó, hogy nem rob -
bant fel az egész.

KIMI Idi ó ták.
JARI Meg fog tam, kér de zem, na mer re. Mond -

ják, ha za, ha za. Volt, ame lyik bôgött, gye -
re ke van, as  szony van, ha za akar men ni. 

KIMI Ka to nák!
JARI Mon dom, hát hon nan az anyám ból tud -

jam, az egyik er re la kik, a má sik ar ra, ér -
ted. Kér de zem, oké, ak kor a föld fe lé? Bó -
lo gat nak. Na, úgy meg rán tot tam a la pá tot,
ér ted, majd nem be for dult a linn spirálig a
ha jó. Ezek rö pül nek a má sik ol dal ra. Köz -
ben per sze ment a csa ta oda fent, nagy
gôzt csi nált a gyo mor ba a stukk, alig lát -
tak. Kér de zem, ak kor mi hez ér te tek, bar -
mok, ha a csa tát is ne kem kell meg csi nál -
nom. Az tán megint jött ez a család-gy erek-
szöveg.

KIMI Ezek vé dik a ha zát.
JARI De ami kor ki ér tünk, ak kor már nagy volt a

szá juk, úgy bôc sködtek a cse hó ban, meg
se hív tak sem mi re.

Az ed di gi leg na gyobb ro baj, egy szer re ug ra nak az ab lak hoz

JARI Be le esett.
KIMI Ki cso da?
JARI Nem ki cso da, mi cso da! Az az izé. A vi lág -

meg vál tó izé.
KIMI Az ott az?
JARI Ja. De várj csak? Azt hi szem, gyôz tünk.
KIMI Aha, tény leg. A nô ma dár is me ne kül, néz -

zed! Ja, ak kor tény leg a dé li ek kel va gyunk. 
JARI De rék mun ka, húz hat juk a stri gu lát.
KIMI Nem mint ha nem len ne mind egy, mit 

in téz tek oda fent.
JARI Hát, azért jó do log. Hi ú ság. Mit mond jak,

nem lesz ettôl jobb a vi lág, de azért még is.
Szép do log.

KIMI Még is ké rek még ka ját.

Vis  sza ül nek

JARI Jaj, az ön elé gült ké pük, ha be ha jó zunk.
KIMI Üröm az öröm ben. Én is utá lom. És köz -

ben, ér ted, itt ket tôvel töb bet csa va rok, ott
há rom mal ke ve seb bet, az tán meg néz he tik
a tu do má nyu kat. 

JARI Ja, ami kor vesz tünk, va la hol sok kal jobb.
Tisz te let tel be szél nek ve lünk, ki tölt jük az
új pa pí ro kat.

Hall gat nak

Na mind egy, hát most ez van. Egyéb ként
na? Meg mond tam, hogy gyô zünk.

SZAMPÓ MO NO LÓG JA A VÍZ BE ESÉS UTÁN

Ej tet tek en gem vi lág nagy víz be,
Lát tam, sír tak a ha jón ma rad tak,
Lát tam, örül tek azok a par ton,
Akik ki fog tak ezer da rab nak,
Ha za vit tek, hát ra for dul tak,
S lát ták a ví zen a gom ba fel hôt.

Ját szot tak ér tem ve szen dô vas sal,
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Jól szó ra koz tam, s akik meg hal tak,
Mel lém ül tek a vi lá gon túl ról a
Há bo rú fö lé be nyú ló ág ra.
Be szél get tem a friss ha lot tak kal,
S meg il le tôd ve be mu tat koz tak.

Szol gál tak en gem, akik adód tak,
S akik adód tak, szé pek vol tak,
Szí vem sze rint most ös  sze ad nám
A Föl dön él tek szá mát, hogy tud jam,
Men  nyi hí vem volt, és men  nyi hullt el
Tel je sü let len, vad sze re lem mel.

Ha jó ra tet tek, és ki ha józ tak.
És vas ra ver tek mint ha di zsák mányt,
Szár nyat bon tott az Észa ki As  szony,
És a ha jó ra ve tet te ár nyát,
És nyi kor gott az er dô alat tam,
Amit ha jó vá szö gel tek ös  sze.

Kém lel tek, ku tat tak, meg mér tek en gem,
Mért is kép zel tek meg mér he tônek?
Mért nem vol tam jó Ti tok nak – más nak,
Mint kézre álló tár gya egy újabb,
Már fé ke vesz tett há bo rú zás nak?
Mért nem cso dál ták tar ka te tô met?

De nem fed tem fel, hogy ki va gyok,
Ügyes vol tam, ül tem a szá mon,
Ti tok ként es tem ezer da rab ra,
És ha föl fe dem ma gam: csak ak kor,
Ha majd egye dül úszom a ví zen,
Va la mi em ber utá ni tá jon.

AZ UTOLSÓ JEGESMEDVE

Szép bun dá jú, ne mes fa jú, de gyá va
Sen ki volt, ne si ras suk ôt. A dön tés
Az övé – mi ne künk elég, mit eb bôl
Nyer he tünk, a ta pasz ta lat: ne hig  gyük
Hûsé ges nek a szob ra ink, nagy úr az éh ség.
Kí ván junk ne ki jó utat, s olyan vi lá got,
Amit ér de me sebb le het be csül ni.
Nép raj zunk ve le ter he sebb ezen túl,
Erôs szív s ava tott ke zû szak ér tô
Kell, hogy ôt ki ka par juk és ki irt suk
Túl na iv mi to ló gi ánk ból. En nél
Több dol gunk so se lesz az ô ügyé ben.
Hos  szú, ál do za tos, hi tes tö rô dést
Kö pött szem be – mi em be rek va gyunk, s ezt
Le nyel jük ko mo ran. Ne vesz te ges sünk
Több szót ar ra, hogy el fu tott a vég sô
Je ges med ve: csak áll ni fogszorít va,
Ka la pot nem emel ni rá. Le ír tuk.
Faj tánk cí me re útra vált be lôlünk, 
S nem biz tos, hogy a faj ta nem lesz ez tán
Jobb – mint egy ma ga áru lónk, a cí mer.

VEJNEMÖJNEN ÉS A NAP

Kék fény van, mi vel haj nal ban zaj lik a be szél ge tés. Egy re vi lá go so -
dik, a di a lóg vé gé re föl kel a Nap, és va kít

VEJNEMÖJNEN Üd vöz légy, Nap, ma radj telt su ga rú.
Tart son leg szebb is te ne ink kö zött
Rit kás fel hô és nagy esé si szög!

NAP Szer vusz, em ber. Ma radj pro vin ci á lis,
Jobb ról va la há nya dik boly góm ma gá ról
So kat gon do ló adó fi ze tôje.

VEJNEMÖJNEN Azért jöt tem haj nal ban, hogy sze med be
Mer jek néz ni, s a fé nyed ne so dor jon

A fel tét len cso dá lat me ze jé re.
NAP No csak. Úgy gon do lod: de rék, koz mi kus 

ak tus,
Ha meg szó lí tasz. So kat kép zelsz ma gad ról.

VEJNEMÖJNEN Fér fi a fér fi val. Ezt kép ze lem.
Be szél ges sünk. 

NAP Mi rôl be szél ges sünk?
Nyolc perc szü net te lik el min den
Meg szó la lá sunk közt, vi szont ne kem van
Gon dol kod ni idôm, és rá adá sul
Oko sabb va gyok, ta pasz tal tabb is ná lad. 
Ezt ne ve zed te pár be széd nek?

VEJNEMÖJNEN (egy re ide ge sebb, nem so ká ra el tér a ter ve zett be szél -
ge téstôl)

Cso dál ni jöt tem, de te sér te getsz.
NAP Nem cso dál ni jöt tél, hi szen te mond tad:

Fér fi a fér fi val.
VEJNEMÖJNEN Iga zad van. Vi szont rossz pá lyán vagy. 

Mert én haj lok le hoz zád.
Én va gyok oko sabb.

NAP (ne vet) Te vagy az oko sabb?
VEJNEMÖJNEN És idôt le nebb, na pocs kám.
NAP Idôt le nebb. Az. Fél re for du lok,

És mi re vis  sza né zek: te nem vagy.
Lát ni fo gom ki sü lô kert je id,
Lát ni fo gom ta va id med ré ben
A csó na ká zók le ej tett brill je it,
S ha ös  sze hú zom sze me im,
Lá tom hal vány raj za i dat a tá jon:
Itt egy vá ros, ott egy völgy híd bo zót tal
Be nôtt íve, ott egy Nagy Fal – „az ûr bôl 
Is lát ha tó!” –, ej, büsz ke vagy rá, de mi re
Má sod já ra oda né zek, bi zony már
Jég vagy tûz fe di – fe ne tud ja,
Eze ket te ku ta tod.

VEJNEMÖJNEN Én ku ta tom. És én tu dom. Te mit tudsz?
NAP Hogy nem le hetsz ná lam idôt le nebb,

Ha ne ked én va gyok, akit örök kön
Látsz. 

VEJNEMÖJNEN Egy sze rû vagy.
NAP A té tel egy sze rû.

Pe dig egész sor fes lett in gyen élôt
Tar tasz so ra id közt, hogy el ka par ják
Az ál lí tást. Ne héz a fá tu mon csak úgy 
Ki fog ni az zal, hogy min dent ös  sze ír tok,
S könyv tá ra tok mint va la mi sajátlag
Ácsolt csil lag, pró bál ko zik ve lem
A fény szín pa dán fe le sel ni.

VEJNEMÖJNEN Ép pen azért le he tek én idôt le nebb,
Mert han gyá nyi éle tem ben fej lôdöm,
És ku ta tok, és rá jö vök ma gam ra.

NAP Nagy sze rû. Csi náld.
VEJNEMÖJNEN És ar ra, hogy ne ked sincs ír va több.
NAP Drá ga sá gom, töb bet for dul a fé nyem

A Föl ded tôl idá ig, mint amen  nyi
Lé pést lé pett a faj tád bár mi kor.

VEJNEMÖJNEN És mi a te pa pí ron mér he tô
Élet hos  szod az én pár  ezer évem hez?

NAP Ahogy lá tom, ezt sem töl töd ki és  szel,
So kat fe csegsz. Nem drá ga az idôd?

VEJNEMÖJNEN Íme, az el sô kö vet ke zet len vá lasz.
Ide ges vagy?

NAP De hogy, csak ag gó dom ér ted. 
Megy az idô.

VEJNEMÖJNEN Nos, mi a te pa pí ron mér he tô
Élet hos  szod az én pár  ezer évem hez?
Né hány nap ki tö rés tö ri unal mad,
Né hány kamikáze ösz tö nû me te or,
De en  nyi. A leg fôbb szó ra ko zá sod
Én va gyok. Én nem len nék ar ra büsz ke,
Hogy a han gyák élete él tes sen.
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NAP Nem él tetsz, szem te len.
VEJNEMÖJNEN Nem, per sze. De nél kü lem csak a jobb ról

Va la há nya dik ga la xis pro vin ci á lis
Kis csil la ga vol nál, le se szar ná nak.
Ve lem kér ked hetsz a csil lag kö zi
Es té lye ken, s a Föld rôl úgy be szélsz, mint
Egy ná dor a vé let le nül örö költ
Min ta gaz da ság ról. Te vagy po fát lan.

NAP Me gállj, mind járt bon tom su ga ra im,
Nap szél in dul a hos  szú hó me zôk re,
S tisz te le tet ta nulsz.

VEJNEMÖJNEN Nap szél? Várj csak! Egy kat tin tás ne kem.
Egy sze rû fi zi ka. Be mér tünk.
Tud juk, mi kor fúvódsz fel mint vö rös
Óri ás, és tud juk, mi kor s mi ért
Le szel fe hér tör pe mint a ga la xis
Szá nal mas kis bo hó ca. Ezt is el mond jam?

NAP Ha van en  nyi idôd, fe lô lem mond ha tod!
De tud nod kell, ad dig ra a Föld akár
Egy szén da rab, esik vis  sza ölem be,
És min de ned: a mû vé szet, amit idôt len
Szó szé kek re ter ve zett a hi ú ság, 
A szén da rab anyag ta lan, te hát nem
Ki mu tat ha tó ré sze ként csa pó dik
A vö rös óri ás ba – a köl tôk s a
Buk fen ce zô szí né szek, a da lok kal
Slá ger lis tá kon ülô kis sztá rocs kák,
Had ve zé rek és fi lo zó fu sok,
Ke ra mi ku sok, ki ra kat ren de zôk
Ad dig ra el ha gyott sír já val együtt.

VEJNEMÖJNEN Tu dom. Be szél jünk in kább
A te hi ú sá god ról. Én dik tá lok.

NAP Ki nek dik tálsz? Várj csak nyolc per cet, em ber,
Kül dök va la mit.

VEJNEMÖJNEN Mi re ez mind be kö vet ke zik,
Te már át éled a kí nos hely ze tet,
A csil lag kö zi bál örök aranyifja
Ma gya ráz kod ni fog.

NAP (fö lé nyes akar len ni, de lát szik, hogy erôl te tett)
Igaz, nem jó, ha el ter jed a töb bi
Csil lag kö zött, hogy en ge det len
Szol gák ra fe csér lem a fé nye met.
De majd ren det te szek, meg ti ze del ve
Já rulsz elém, s ma ra dé kod ver seng ve
Imád. Úri tár sa ság ban kell a te kin tély.

VEJNEMÖJNEN Várj száz évet és nyolc per cet, mert én is
Kül dök va la mit. Ki ütöm ke zed bôl 
A ka vi á ros szend vi cset, na pocs ka.
Egyet kö pök, s el pusz tí tom a föl det,
És meg kér di tô led a tár sa ság,
Ho vá tet ted nagy sze rû fi a id.
Ki is te nít más nap tól? Te csil lag,
Az én jobb ról va la há nya dik is te nem!

Föl kel a Nap

ZÁR LAT

SZAUNA Tes sék, a vég te len víz.
Nem, nem hi szem, hogy kô be vé sett
Vá gyuk lett vol na, el ér ték még is.
Amit kön  nyûnek tud tak a ré gi rend ben,
Le ve gôs nek, ki szá mí tott nak,
A fel szí nen meg csak az je len het.

– A ne héz
Dol gok alat tam kez dik har cu kat
A min dent fel élô ten ge ri só val
S a víz osz lop pal, ami hos  szab bo dik.

Apály s da gály: már lé nyeg te len já ték,
A Hold is un ja, nem for dít hat ja még sem
Más fe le ar cát, fogy, te lik, és cik lu sá hoz
Nem iga zod nak nôs té nyek sejt jei.

Le het-e táj nak ne vez ni ezt a… hely színt,
Ahol csak a kön  nyû dol gok ma rad tak?

Pi ros, kék, zöld, sár ga szí nek kel
Gyer me ki plasztikjátékok le beg nek
Milliószám áram la tok ra ül ve,
Tesz nek egy kört a boly gón, de köz ben

Sem mi se vál to zik.
Fa ha sáb ok… azok is itt csa csog nak
Ma gu kon a mély ben re kedt fej szék nyo má val,
Em lé ke ze tük ben fér fi erô.

Ez a ket tô: a já ték s a ke mény ség
Ké pei úsz nak – mint a Föld
Tel jes ha gyo má nya, de mint a Föld
Egyet len képisége is, ma gán, a Föl dön…

… és én, a Sza u na, mint egy ha lott faj
Fe ke te Do bo za.

Ben nem a Gon do lat,
Hogy min den tárgy, cél s épít mény kö zül
Én vol tam a Le ges leg fon to sabb.

A fa lam ba ivó dott kép le tek bôl
Tör té ne te ket ra kok ki ma gam ban,
El ját sza tok anyag ta lan sze rel met,
Ha kell, hoz zá is te ne ket te rem tek,
Nem ter hel gôz, se szén – 

s a boly gó
Egyet len szá ra zon ma radt te ré ben
Vi szony rend sze re ket szik ráz ta tok.
Ha túl he vü lök, le hûlök ne me sen,
S ma gam ba né zek: sem mi sem hi ány zik.

Ami fon tos: ugyan úgy öle lem.
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