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115. álmokat álmodni jöttem 
csupán

álmok
álmodom jövetelük

116. a tudás ezen oldalán
nem tudok
nem érzek

szél szenderül
amint a nap halad fölfelé

117. nincs nálam semmi
még a szavak is
légbe röppennek

118. álmaim
álmaim vannak

gazdag élet

119. honnan nekem ez a lélek
madárlélek

repülni repülni

ráadásul
amint indulok
oly nehéz ezeket itt hagyni

még a levegőben sincs
ösvény
megmutatni
hová repültem
létben voltam-e egyáltalán

120. tavasz

az éledő jojka
vidítja kedvem virágzásra

140. kell
mennem kell

a dombon is túlra

141. taposom e köveket
kőrakásokat

talpak
mint kövek

magam is
kő
mi gördül
hangot ad

142. nyáréjben
partszegély köveit
vallatom

és ők válaszolnak
nyelvük nem értem

143. várván
de mit várván

évről évre

144. létezni

és elfeledni
azt

145. hogyan meséled el
a csöndet

146. leülök
keresztbe tett lábak
nézelődöm

kitaszítom a szavakat
gondolatokat
emlékeket
érzéseket

hogy természet
hangok
illatok

teljesen át

147. szavak nélkül
gondolkodom
képekkel
érzésekkel
illatokkal

148. nem én vagyok én
szél tarhegy tenger ég
tűz víz
élet

ezek
és tőlük eltérők
vannak
én meg
a legjobb indulattal

149. nézem
kutyák csonton veszekszenek
kismadarak
elűzik a többieket
fészkeik közeléből

ők is

DOMOKOS Johanna fordítása

csak roncs, hulladék, a felejtés maga. Ezek 
viszont, ezek a dagadó vitorlákkal, dohogó 
motorral, a fedélzeten kétségbeesetten segít-
ségért üvöltő legénységgel, áruval és félbe-
hagyott életekkel megrakottan tengerfenékre 
szálló alkotmányok, ezek, igen, ezeket már 
hajónak lehet nevezni. Ezeken nincs mit si-

ratni. Ezek boldogok, úton az örökké-
valóság felé, lankadatlanul!

Jon Tudja, mi az érde-
kes? Ugye, az ember 
soha nem bírja elhinni, 

hogy meghal? Úgy-
hogy egészen addig, 

amíg meg nem hal, az 
ember haláltalan, hogy 

ne mondjam: hal-
hatatlan. Kompro-

misszumok nél-
kül. Csak akkor nem élsz, 
ha már meghaltál. Addig pedig 
– csak élsz, élsz bele a világba haláltalanul! 
Még sosem haltam meg, azért ez mégiscsak 
végtelenül ritka esemény az ember életében.

Tengernagy Beindult a bagólesőd, tudom-
istenem.

Jon Biztosan a halálfélelem, attól jár ennyit. 
Egyáltalán nem reszketek, nem tűnik úgy, 
mintha meghaltam volna, sőt úgy érzem, 
több bennem az élet, mint valaha. A szivaty-
tyú tele van kávészemekkel.

Tengernagy Tudom.
Jon Azért nem működik.
Tengernagy Tudom. Ne pattogj már… 

Olyan jólesik belegondolni, valahol nagy-
szabású dolog ez, hogy a világ leghatalma-
sabb királynője most trónolhat és várhat a 
végtelenségig ezekre a kincsekre, soha nem 
jutnak el hozzá, és mindez miattunk. Ott ül, 
ott trónol és csak vár és vár, az évek egyre 
telnek, ő megöregszik, de még akkor is csak 
vár, egyre vár ránk… Sose fejezed már be azt 
a levelet?

Jon Nem. Beírhatom, hogy maga is üdvöz-
li? Szerintem nagyon király, hogy mi így itt 
ketten együtt vagyunk.

Tengernagy Hát, tudod, tényleg király, 
sőt, királynő! (God save the Queen!)

Jon Ha így vesszük, akkor persze nem any-

nyira. De ha ezt a meghalást most nem szá-
mítjuk, akkor nagyon örülök, hogy így ösz-
szemelegedtünk. Vajon ha beteszem a levelet 
egy palackba, és kiengedem azon a csapóaj-
tón, akkor felúszik a felszínre és célba jut?

Tengernagy Azért ez kissé olyan, mintha 
vaktában lövöldöznél.

Jon Ha, mondjuk, kiüríteném az összes 
üveget itt, és…

Tengernagy Nee, ne, ne öntsd ki, te állat, 
pocsékba megy a sok drága pezsgő.

Jon Úgysem bírja meginni az egészet.
Tengernagy Azért megpróbálni meg lehet.
Jon Hatszáz üveggel?
Tengernagy Valami vágyam csak lehet ne-

kem is ezen a földön… Mégis, meddig írod 
még azt a levelet?

Jon Mondjuk, az örökkévalóságig: (olvas) 
Mert / Ez a szerelem soha nem ér véget / Me-
gyek hozzád s az útról le nem térek / Szeret-
lek, tele veled a szívem, és ez az érzés soha 
el nem fogy, nem öregszik, nem fárad, nem 
halványul, így nem múlik el. / Ezzel a hajó-
rakománnyi szerelemmel, ami a szívemet 
húzza, ezzel mind téged szeretlek / most / és 
mindörökké / Ám…or. / Szeretlek, / sz(ö) e 
r(ö) e t(ö) l(ö) e k(ö) sz(ö) e r(ö) e t(ö) l(ö) e 
k(ö) sz(ö) e r(ö) e t(ö) l(ö) e k(ö) sz(ö) e r(ö) e 
t(ö) l(ö) e k(ö) sz(ö) e r(ö) e t(ö) l(ö) e k(ö)

Kampec.

JANKÓ SZÉP Yvette fordítása

Laura Ruohonen (1960) biológusi és irodalomtudományi előtanulmányai 
után a helsinki Színművészeti Főiskola dramaturg–drámaíró szakán vég-
zett. Drámaíróként, rendező-dramaturgként, filmforgatókönyv- és hangjá-
ték-szerzőként, gyerekvers-költőként egyaránt ismert. Drámái és hangjáté-
kai ősbemutatóit kevés kivételtől eltekintve ő maga rendezte. Darabjait szá-
mos nyelvre lefordították, Krisztina című műve magyarul is olvasható Pap 
Éva tolmácsolásában. A Hadituristák Ruohonen újszerű történelmi drámái 
közé sorolható. A cselekmény ugyan a xix. század második felére, a krími há-
ború idejére tehető, témáját tekintve a darab egyszerre aktuális és örökér-
vényű. Nyelve jellegzetesen mai, nem historizáló, könnyen beszélhető és 
érthető, anakronisztikusságában és tömörségében mégsem egyszerű, ha-
nem enyhén elemelt, játékos nyelv, a fordító számára váratlan csapdákat 
tartogat. Az itt olvasható részlet a darab egyik mellékszálából, Jon és Inge 
tragi(komi)kusan rövidre szabott románcából mutat be szemelvényeket.

Jankó Szép Yvette nagyváradi születésű, jelenleg Kolozsváron élő szín-
háztudós, egyetemi oktató és szabadúszó fordító. A Kolozsvári Babeș–Bo-
lyai Egyetem angol–finn és színháztudomány szakán végzett. Elsősorban 
kortárs finn drámák és gyermekkönyvek magyarra ültetésével foglalkozik. 
Többek között Kristian Smeds és Leea Klemola színházi szövegeinek vagy 
Antti Leikas EvickÉlj című regényének és Mauri Kunnas Kutya egy Kaleva-
lájának magyar nyelvű fordítása köthető a nevéhez.

Nils-Aslak Valkeapää  

NAP, ÉDESAPÁM

Nils-Aslak Valkeapää a modern számi költészet, zene és képzőművészet megteremtő zsenije. 1943-ban született Számiföld (Lappföld) finnországi részén, 
és 2001-ben halt meg. Egy pamfletet (1971), egy drámát (1995) és kilenc nagyszerűen illusztrált verseskötetet publikált. 1988-as, Beaivi, Åhcázan („Nap, 
Édesapám”, 1997) című kötetéért 1991-ben az Északi Irodalmi Díjjal jutalmazták. A közölt versek ebből a kötetből származnak.


