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ha lehetne egyetlen szót hallanod 
amint eső tükörkutyaként föl s alá járkál 
egyedül 
egyetlen szót legalább, képzelni legalább 
akkor ő talán közelebb 

 
 

Täyssinä 
 

Léptekkel lélegzenek az utak és minden út 
kifordítja zsebét és a fiú ki férfivá 
és a nap mely holddá változik 
 
és a hold mely aztán kérdi 
béke hol van 
s mivel nem tudja léptei arányát 
leszáll és utcáknak ad néhányat 
hát nem egyedül nyugtalanul 
kell búsan sétálni, senkinek 
ki nem tudja léptei arányát 
nem kellene egyedül sétálnia 
még kőbe gyökerezett pitypangnak sem 
 
mégis a sétáló fölött félelem sétál és annak oka 
és az embernek meg fel kell tennie azt a kérdést 
hol van Pähkinäsaari Käkisalmi Täyssinä Te 

 
 
 
 
JUKKA KOSKELAINEN 
(szül. 1961-ben Helsinkiben, jelenleg Helsinkiben él, mûfordító, esszéista, irodalomkritikus, Ryhmä 
92 (92-es csoport) irodalmi antológia társszerzõje, mexikói, kanadai, észtországi irodalmi lapokban je-
lentek meg versei, 1991-94 között Jyrki Kiiskinennel együtt szerkesztette a Nuori Voima irodalmi la-
pot, 1993-ban szerkesztõi tevékenységükért Jyrki Kiiskinennel együtt Eino Leino-díjat kapott, 1995-
ben Kalevi Jäntti-díjat kapott közléseiért, valamint Elävien runoilijoiden klubi (Élõ Költõk Klubja) fia-
tal írók csoportjának megalakításáért, 1995-ben jelent meg Kierros (Körforgás) verseskötete, Tammi 
kk.) 
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Ultramarin (Ultramar) 
 

Öt órakor becsukódnak a bokrok, ezüstbe 
verődnek a tüskék, vedlés ideje van most 
felgerjedt motor búg a bőr alatt 
   szemen át 
egek hullanak, közbeeső állomások elsuhannak 
míg tűfokon át indián új hálószemet 
sodor 
 ujjbegyek érintik meg 
a bakkecske csillagképét, szalagokat rakosgatnak 
ötödik napszak pusztulásáig 
és döndül a földkéreg 
benned bennem sötét anyag bondul 
kinyúlok az erkélyről hagyom 
hulljon a hamu 
  fénylő fejtetőre 
mely domboldal felé fordul hova én már soha... 

 
  és másik egükben 
megalvad a vér összeáll történetet talál 
végső fejvesztésemre. 

 
 

Álom után (Unen jälkeen) 
 

Képviharnak vége: csendes a tenger, ragyogó 
előírás szerinti, vége a száműzetésnek, 
és ezek a szavak: mi magunk teremtjük elő 
belső szobánkból az értelmet, 
elolvadnak a sütőben, amint kivirul a nap, így mondta ő 
mikor befordultunk a folyókanyarulatba 
ekkor mondta volna, zúgni kezdett 
amint szél körmével babrálja a sót és moszatot 
 

És most a vészhegyek sötétbe vesznek 
ezer kilométernyire 
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tűlevelek boncolják a tájat 
Semmi sem moccan, feszült minden 
robbanáskész a levegő 

 
 
 
JOUNI INKALA 
(szül. 1966. 04. 15-én Kemiben, jelenleg Helsinkiben él, irodalomtudomány szakot végzett a Helsinki 
Tudomány Egyetemen, filozófia kis doktori tézisét e. e. cummingsról írta, fõbb mûvei: Tässä sen 
reuna (Itt a vége) WSOY kk., 1992, versek – Finlandia-díj jelölt, J. H. Erkko díj –, Huonetta ja sukua 
(Rang és származás) WSOY kk., 1994, versek, Pyhien seura (Szentek társasága) WSOY kk., 1996. ver-
sek, németül: Aus dem Kause und dem Geschlechte, ford. Stefan Moster, 1995) 

 

Mártírok útja, Pest 
 

I. 
 

Távoli ország hangjele miután megszólalt a telefon 
továbbítja hosszú horgászzsinegét 
a fül medrébe merülő felszínnek. 
 

Évek gyűrűi oszcillálódnak és felbomlanak. 
Megtörik a csendet, és az nyitva marad. 
 

Azért sem fogom kiszámolni, hogy hangok közötti szünet 
mennyibe kerül, 
gondolatokat megállító vessző, pont. 
 

Kevés szó omlik össze, fogy el 
hisz azonnal nem is hallhatni. 
 

Azt mondtad, az ismétlés áldás, 
mikor a többiek elhallgattak 
 

Szemeid fáradtak, mivel ők minket és 
földünket látatlanban 
hangukkal szülték meg. 
 

Fájdalom nélkül, mint mindenki, ki egyedül születik. 
 


