
zijában. (516) 
     Már a sok kënyér kisütve, kalácstészták mëgdagasztva. Eltelt ëgy kevés időcs-
ke, pillanatnyi-përcenetnyi. Sör a pincében sutyorgott, hordaiban hajtogatta: „Bár 
akadnék már ivóra, këllemetës kortyolóra, jótorkú dërék dalosra, élvezetës 
énëkësre!” (526) 
     Lőn keresése regösnek, jótorkú dërék dalosnak, tisztësségës verstudónak, 
élvezetës énëkësnek. Lazac jó lësz tán dalosnak, csuka csëngő énëkësnek. Lazac 
nëm lësz jó dalosnak, csuka csëngő énëkësnek: lazacnak laza az álla, foga csorba 
a csukának. (536) 
     Lőn keresése regösnek, jótorkú dërék dalosnak, tisztësségës verstudónak, 
élvezetës énëkësnek. Gyermëk gyüjjön tán dalosnak, csëcsszopó csinos regösnek! 
Gyatra énëkës a gyermëk: nyálzik, hogyha szája nyílik, nyelve könnyen félre-
nyaklik, beszéd közben mëgbicsaklik. (546) 
     Sárgálló sör zsörtölődött, fiatal fenyëgetőzött tölgybordás bödönbe zárva, réz-
csapok mögé becsukva: „Ha nëm gondoskodsz dalosrul, érdëmlegës énëkësrül, 
tisztësségës verstudórul, rigmusmondó jó regösrül, rézabroncsaim lërontom, 
tölgydongáimat kidöntöm!” (556) 
     Pohjolai asszony akkor követeit csak kiküldte, mëghívásit hírül adta. Szolgáló-
ját szólította: „Aprócsëprő csöpp cselédëm, szorgos szolgálólëányom! Hívd mu-
latni most a népet, daliákat dorbézolni! Boldog-boldogtalan jöjjön, vakok és ügye-
fogyottak, bénák és inaszakadtak. Világtalant hozd hajóval, inaszakadtat szekér-
rel, szállítsd a betegët szánnal! (570) 
     „Hívjad Pohja polgárait, mindënkit Kalevalábul, vén Väinämöinent először, 
élvezetës énëkësnek! Në hívd a Kalandoskedvűt, azt az Ahti Saarelainent!” (576) 
     Mire Pohja csöpp cselédje tudakolta, kérdve tőle: „Mért në hívjam mëg Kalan-
dost, azt az Ahti Saarelainent?” (580) 
     Mire Pohjola mamája válaszát így adta vissza: „Azért hagyd Kalandoskedvűt, 
Lemminkäinent mëghívatlan, mivel ádáz békebontó, javíthatatlan garázda, még a 
nászt is mëgzavarja, lakodalmat tönkretéve, szende szűzeket mëgejtve ünneplő 
fehér ruhában.” (590) 
     Akkor Pohja csöpp cselédje szóval mondta, fölfelelte: „Nëm is ismerëm Ka-
landost, hogyan hagyjam mëghívatlan? Nëm t’om, hol van Ahti háza, 
Kalandoskedvű lakása.” (596) 
     Az a pohjolai asszony így felelt neki szavára: „Mëgismerëd majd Kalandost, 
azt az Ahti Saarelainent: sziget Ahtinak hazája, parton lókötő lakása, táguló öböl 
ölében, Kaukoniemi hajlatában.” (604) 
     Hát akkor a csöpp cselédke, pénzën szërzëtt szolgalányka mëghívóit hét irány-
ban, hírét hordta nyolc határba, Pohja mindën polgárának, Kaleva egész hadának, 
a zsírtalan zsëllérëknek, szűk bekecsű bérësëknek; csak az Ahtit, azt kivéve, azt 
hagyva csupán hívatlan. (614) 
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A legtöbb biliárdszalonban munkanélküli 
férfiak lebzselnek. A sarkokban kivétel nél-
kül mindenütt sodrott cigarettavégek és ha-
mu. Mivel az asztalok fölé lógó lámpák csak 
a zöld filcet s a mahagóni peremet világítják 
meg, senki sem törődik a szeméttel. Így min-
den biliárdszalon szépnek és tisztának tűnik. 
Mindazonáltal ritkán fordul elő, hogy maha-
góni asztalon játszhassunk; leginkább csak a 
hivatalos versenyeken és a patinás biliárd-
szalonokban – mint például Gusztávnál. Ott 
találkozunk mi, akik tudjuk mindazt, amit 
tudni érdemes. Már ami a pénzkeresést és a 
pénz fellelhetőségét illeti. Gusztávhoz, stílu-
sosan, csak fiatalok járnak. Ezt tapasztaltam 

az évek során. 
Úgy kezdődött, mint általában. Igen. Jó estének ígérkezett. A dákót ügyetlen-

kedve csavaroztam össze; az egyik részt leejtettem a padlóra, mafláztam, ameny-
nyire csak bírtam. Az ilyesmi feltűnést kelt; tapasztalatból tudom.  

Nemsokára megjelentek körülöttem azok, akik azt remélték, hogy 
megkopaszthatnak. Nagy gyakorlatom van, kilenc évesen kezdtem biliárdozni – 
sámlin álltam, apám támasztotta a hátam. Élveztem, s azóta csak egyre jobb. 

A biliárdszalonok tulajdonosai tudják, hogy mire megy ki a játék, és eltűrik. 
Gusztáv is. Kedvünkre szórakozunk. Mindenki tudja a szabályokat, egy sem szá-
jal, kivéve ezt az Alaxandert. Magasabb nálam, szőke, jó ránézni. Nem mintha 
meleg lennék, de nem véletlen, hogy buknak rá a nők. Most is bennünket bámul-
tak a sarkokból és a játékautomaták mögül. Nem hiszem, hogy Alaxander észre-
vette volna, legalább is úgy tett, mintha...  miközben csupa marhaságot beszélt – 
és igyekezett elnyerni a föltett két ezrest. Egyből láttam, hogy én nyerek. Össze-
vissza magyarázott, mint ahogy a nyitott és impulzív emberek szoktak. Nekem 
mindegy, én csak a pénzre gondoltam, s a tapasztalatom azt súgta, hogy ez az alak 
sokat fog veszíteni. A legrosszabbak a hallgatag öregek, akik azt motyogják, hogy 
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nem muszáj azon versengenünk, hogy ki bírja a fehér golyót a falhoz legközelebb 
gurítani – robbantsak csak nyugodtan. Nagyon kell vigyázni velük. Vesztettem 
már néhány öreg ellen. Mindig óvatosan kezdenek – ötvenes, százas tétekkel, 
amiket el is veszítenek. Ügyetlenkedve, egyszerűen. Aztán az ezres téthez köze-
ledve nyerni kezdenek. De én már nem játszom ellenük. Régen nem vesztettem 
egyetlen játszmát sem, s amikor Alexander felbukkant a teremben, aznap este már 
a hetedik áldozatomnak ígérkezett. Eleinte a közelben ácsorgott, azt figyelte, ho-
gyan verek tropára egy újabb balekot, akit azzal cserkésztem be, hogy az asztal 
körül kóvályogva rossz golyókat gurítottam a hálóba  – háromszázat tett fel, amit 
hamarost bezsebeltem. Azt gondoltam, ezzel a zsákmánnyal mára már vége, nem 
lesz több. De Alexander felkapott egy dákót, s kijelentette, hogy egy olyan va-
gány ellen, aki gyors egymásutánban hat golyót képes eltenni, neki játszania kell. 

 – Ezres? – kérdezte Alexander. – Benne vagy? 
 – Tőlem? – mondtam. – Mehet! 
Tulajdonképpen adtam neki egy esélyt, de eldumálta a dolgot, nem jött rá, mi-

lyen szerencséje volt. Főleg a bajkeverő, parancsolgató nőjéről beszélt. Nem 
hagytam magam befolyásolni, s egy pillanatra azt gondoltam, hogy szólok a sa-
rokban álló lányoknak – nem ártana ezt az alakot kicsit kezelésbe venni, hogy ma-
gához térjen. Öt menetet játszottunk, nem csoda, hogy eleget hallottam. Mert 
amint az első ezrest elnyertem, folytatni akarta. Ugyanaz a tét, partiról partira. De 
végül nemet mondtam. Így tudtam meg a nevét. Nem akart fizetni, és hangosan, 
érthetően kijelentette, hogy csaltam. Ha pénzről van szó, nagyon gyors tudok len-
ni, elhappoltam a tárcáját bankkártyástól, mindenestől. Alexander Solberg állt a 
kártyán. És pénz? Egy szál sem. 

– Ez van – mosolygott – savanyú a szőlő! 
Senki nem szereti a zűrt, mennünk kellett. Gusztáv kijelentette, hogy többé meg 
ne lásson a teremben. Álltunk az utcán és egymást bámultuk. – Nem csaltam – 
mondtam. – Az kizárt, különben biztosan megpróbálnám! 

– Tudom – mondta. – Jó srác vagy. Megkedveltelek. Eszünk egy hamburgert? 
– Miből? – kérdeztem.  
– Nyertél, vagy nem? 
Ezt úgy mondta, mintha a világ legtermészetesebb dolga lenne. Nem volt kér-

déses, elmentünk a büfébe, ettünk, mint két jóbarát. 
– Lisával van randim – mondta Alexander. – A Bar Rougeban. Velem jössz? 
– Lisával? 
– Aha. Kell egy haver, különben nem tudok szakítani vele. Csodára ki lesz bo-

rulva. 
– Remek – gondoltam –, majd Lisa kifizet. Nem gyakran tartoznak nekem öt-

ezerrel. Hagyjam veszni? 
– Pont olyan klassz srác vagy, mint saccoltam– nevetett Alexander. – Ez re-

mek, te képes leszel megfékezni Lisát.  
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     „Vörösbëgy fütyült a fárul, ereszbül rigó rikoltott: ’Nincs sörödnek sëmmi hí-
ja, italod igën kiváló, hanëm hordóba tëendő, pincemély lëgyën lakása, tartós 
tölgyfakádaidban, rézabroncsos hordaidban!” (414) 
     „Szóval így volt származása, kezdete Kaleva-sörnek, kútfeje nëmës nevének, 
messzire ható hírének. Mert igazán jó itóka: jámborok javát akarja, mëgnevetteti a 
nőket, férfiakat fëlvidítja, bölcset könnyű kedvre készti, bolondot 
bohókodásra.” (424) 
     Pohjolai gazdaasszony, sör születésit mëgértve, vizet vëtt a nagy csöbörbe, fa-
edényit félig töltve. Árpát hányt belé halommal, vegyësen komlókalásszal. Keve-
rékit főzni kezdte, fűszërës vizét kavarni új vödrének vájatában, kongó kádja bel-
sejében. (434) 
     Hónapszám követ hevítve, vizet főzve nyáron által egész erdőt eltüzeltek, ku-
takból vizet kimertek. Már az erdő fátlan fonnyad, kutakból a víz kiapad, amig azt 
a sört sűrítik, azt a komlót készre főzik végnélküli vendégségre, pohjai poharazás-
ra. (444) 
     Szigetükről száll a füstje, tartva félsziget fokának, kél a sűrű füst kerëngve, 
levegőben lëng a pernye terjëdelmes tűzhelyükrül, magas máglyának hëgyérül, 
Pohjola felét befëdve, Karjalát koromba vonva. (452) 
     Népek ámuldozva nézik, találgatva-tépelődve: „Mi füstöl a messzeségben, szél 
a pernyét honnan hozza? Túl kicsiny csaták tüzének, túl nagy pásztortűz-
parázsnak.” (458) 
     Akkor Lemminkäinen anyja kora hajnalban kiméne, hogy vödör vizet 
merítsën: fekete füstöt lát keletrül, északról az égre szállni. Mondja, száját szóra 
nyitva: „Bajnak füstje az bizonnyal, csatából csapódik erre.” (466) 
     Ahti is, sziget szülötte, az a szép Kalandoskedvű nézi-nézi nagysokáig, tana-
kodva-tépelődve: „Már csak mëgnézëm, miféle, kifürkészëm én közelrül, mi füs-
töl a messzeségben, szél a pernyét honnan hozza. Csata füstje-é csakugyan, 
verekëdésből verődik?” (476) 
     Méne Kauko, hogy közelrül lássa forrását a füstnek: nëm csapódott ám 
csatábul, verekëdésből verődve: sörfőzésnek volt a füstje, jőve 
komlókotyvasztásbul széliről Sariolának, homokpartnak hajlatábul. (484) 
     Kauko két szëmét mereszti, kertbenézve-kancsalítva, szëmei csak szétszalad-
tak, lëgörbült a szája széle. Mikor már ëlëget nézte, vízi árkon átkiáltott: „Hej, 
kedves anyósomasszony, Pohja gondos asszonyanyja! Jó lëgyën a lőre mostan, 
itathasd nëmës itallal azt a tengërnyi tömegët, legkiváltképp Lemminkäinent, aki 
most mëgy esküvőre legkisebb lëányocskáddal!” (498) 
     Sörrel közben elkészültek, férfinak való itallal. Leltek helyt komló levének, 
sárgálló sörük lëtéve föld alatti fekhelyére, sziklapince padlatára, tölgyfahordónak 
hasába, rezes csap mögé becsukva. (506) 
     Akkor Pohja asszonyanyja hozzálátott sütni-főzni, fazëkai vërsënyt forrtak, 
serpenyői sistërëgtek. Kënyeret dagaszt, kalácsot, nagy tésztákon tapsikolva, hogy 
lëgyën a házinépnek, étel tengër-nyi tömegnek pohjai lakodalomban, Sariola lag-
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szaladva, hamarosan messze mënve; folyó mellett, máson által, harmadikon átha-
ladva ért a medvék barlangjába, vadak sziklaszállására, medvék mérkőző terére, 
barna bundák gyűlhelyére vaskemény kövek közibe, acélhátú érchëgyekre. (304) 
     „Tajtékzott a medve torka, habot hánya szörnyű szája: tajtékot tenyérbe szëdte, 
merëgette két marékkal; átadta Kapo kezébe, szép szűznek kezeügyébe.” (310) 
     „Osmotar a sörbe ontja, Kapo komlólébe dönti: sörnek nincs savasodása, nëm 
forr férfiak itala.”  (314) 
     „Osmotar, a sör tëvője, Kapo, komló erjesztője fejét törte tépelődve: ’Mit is 
kéne most hozatni sörömbe savasodásra, komlólé kelése végett?” (320) 
     „Kalevatar, szép kisasszony, finom ujja-ujjacskája, könnyű mindën mozdulása, 
cipellője mint a pille, sétál hídlóján haladva, padlódëszkán pörgölődve, sürgölőd-
ve-forgolódva, két fazékra is figyelve. Borsóhéjat lát a földön, fölvëszi, kezébe 
kapja.” (330) 
     Tapogatja, nézëgeti: ’Ha valami válna ebbül Kapónak ügyes kezében, szép 
szűznek kezeügyében? Elviszëm Kapo kezébe, szép szűznek kezeügyébe.” (336) 
     „Elvitte Kapo kezébe, szép szűznek kezeügyébe. Kapo két kezébe fogta, tenye-
rével dörzsölgette, combjai közé szorítva: méhe bújt elő belőle. (342) 
     „Madaracskáját tanítva magyarázta méhikének: ’Méhike, ügyes madárka, virá-
gok kicsiny királya, röpülj arra, merre mondom, merre mondom és kívánom: 
szélës tengëri szigetre, tengër sziklazátonyára. Lányka ott szëmét lëhúnyta, 
rézöveske földre roskadt, két felén szagos füvekkel, ölében varázsvirággal. Szál-
líts szárnyaidon márcot, mézcsëppëket hozz csuhádon fehér bóbitás fűszálrul, 
kristályos virágkehelybül; adjad át Kapo kezébe, okos Osmotar ölébe.” (360) 
     „Méhike, ügyes madárka szállt, ahogy a szárnya bírta, útján szélsebëst rëpülve, 
hamarosan messze mënve, tengërt szelve, másik mellett, harmadikon áthaladva 
szállt a tengëri szigetre, tengër sziklazátonyára. Látta, alszik ott a lányka, 
rézöveske földre rogyva, nevetlen füvek fejére, mézmezőnek mëzsgyéjére, vállain 
aranyvirágok, ezüst szénaszál ölében.” (374) 
     „Szárnyát márcba mártogatta, mindën tollát tiszta mézbe fehérbóbitás 
fűszálrul, harmatos virág hëgyérül; átadta Kapo kezébe, szép szűznek 
kezeügyébe.” (380) 
     „Osmotar a sörbe szórta, Kapo komlólébe tëtte: sava attul lëtt sörének, friss 
itala forrni kezdëtt új favödre vájatában, öblében öles csöbörnek, már csöbör fülé-
re folyva, pereme fölött kiforrva, majd a földre is lëfolyva padlódëszkákon patak-
zott.” (390) 
     „Napok teltek, napok múltak, elszaladott ëgy időcske. Férfiak igëncsak ittak, 
de leginkább Lemminkäinen. Részëg Ahti, részëg Kauko, az a pëzsgővérű pajkos 
Osmotar sötét sörétül, Kalevatar komlójátul. (398) 
     „Osmotar, a sör tëvője, Kapo, komló erjesztője száját szóra nyitva mondta: ’Jaj 
nekëm, szëgény fejemnek! Csapnivaló sört csináltam, iszonyú italt szërëztem: 
lám, csöbrébül is kicsordult, padlóra pocsékolódik.’” (406) 
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S akkor elmentünk abba a bárba, ahol a nője várta. Lisa szörnyen nézett ki. Azt 
hittem, hogy az ilyen Alexander-félék a javából válogatnak, de ez a fiatal lány 
nagyon szerencsétlennek látszott. Mint egy ázott veréb. 

– Bocs a késésért – mondta Alexander. – Ötezerrel tartozom.  – S rám mutatott. 
– Nem szakításról volt szó? – néztem értetlenül Alexanderra. 
– Hol szedted fel? – kérdezte Lisa. – Vele még nem láttalak. 
– A biliárdszalonban. 
– Hogy kerültél oda? Nem szoktál biliárdozni. 
– Elege lett belőled – mondtam Lisának. – Egész este ezt hajtogatta. 
– Itt a pénzed – mondta Lisa. 
Néhány papírpénz nyújtott felém. Valamivel több volt, mint ezer.  
– Rendben – mondtam. – Akkor én mehetek is. 
– Várd meg, hogy mit válaszol – kért Alexander. – Nem akarok egyedül ma-

radni vele. 
– Tudod, hogy mi lesz a válaszom – mondta Lisa. – Veled akarok maradni. 
– De nem bírja a nyavalygásaidat – próbáltam segíteni a lökött Alexanderen.  
Én tulajdonképpen elégedett lehettem. A nők nagyjából rendezik a tartozásai-

kat, ennyit megértettem. 
– Hülyeség – mondta Lisa. – Szeretlek, Alexander. Nagyon jól tudod. 
A kijárat felé indultam. Mindennek van határa. Csak nem fogom végighallgat-

ni. De Alexander utolért. 
– Hová mégy? – kérdezte.  
– Haza – mondtam.  
– Kénytelen leszek nálad aludni – mondta. 
– Úgy néz ki – mondtam.  
Ez nem semmi, gondoltam magamban, miközben átcaplattunk a városon. Nem 

csak az öregek löknek más színű golyót – velem együtt –, hogy kivessék a hálót 
valakire. De mi ezt csak a biliárdszalonban tesszük, sosem azon kívül.   
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mondogalódott magában: ’Mit is kéne ehhëz adni, mit këllene még keresni söröm-
be savasítónak, komlófőzetbe kovásznak?’ (188) 
     Kalevatar, szép kisasszony, finom ujja-ujjacskája, könnyű mindën mozdulása, 
cipellője mint a pille, sétál hídlóján haladva, padlódëszkán pörgölődve, sürgölőd-
ve-forgolódva, két fazékra is figyelve. Fadarabot lát a földön, fölvëszi, kezébe 
kapja. (198) 
     „Tapogatja, nézëgeti: ’Ha valami válna ebbül Kapóka ügyes kezében, szép 
szűznek kezeügyében? Elviszëm Kapo kezébe, szép szűznek kezeügyébe!’  (204) 
     „Elvitte Kapo kezébe, szép szűznek kezeügyébe. Kapo két kezébe fogta, tenye-
rében dörzsölgette, combjai közé szorítva: fehér mókus lëtt belőle.”  (210) 
     „Kapo kisfiát tanítva, magyarázta mókusának: ’Dombok éke, drága móka, ara-
nyom, világ virága! Odamënj, ahova mondom, hova mondom és kívánom: 
mëtsolai mézmezőre, táltosi Tapiolába! Ëgy kis fára fölkapaszkodsz, fürgén 
lombjába lopózva, hogy a karvaly el në kapjon, ég madara mëg në fogjon. Térj 
mëg néhány jó tobozzal, gyöngyével gyönyörű fának, adjad azt Kapo kezébe, 
okos Osmotar sörébe!’ ” (226) 
     „Hát futott a fürge mókus, lobogott a lompos farka, útján szélvészként szalad-
va, hamarosan messze mënve, erdő mellett, máson által, harmadikon áthaladva 
jutott mézes Metsolába, táltosi Tapiolába. (234) 
     „Látott három fát, hatalmast, négyet is nevendékfábul, fölfutott a réti fára, tisz-
táson talált fenyőre, el së kapta karvaly karma, mëg së fogta ég madara.” (240) 
     „Tört tobozt a lúcfenyőrül, virágot vörösfenyőrül, körmei közé szorítva rakta 
marka rejtëkébe; lëtëtte Kapo kezébe, szép szűznek kezeügyébe..” (246) 
     „Kapo komlónak levébe, Osmotar a sörbe szórta: sörnek nincs savasodása, 
komlólének nincs kelése.” (250) 
     „Osmotar, a sör tëvője, Kapo, komló erjesztője fejét törte tépelődve: „Mit is 
kéne most hozatni sörömbe savasodásra, komlólevembe kovásznak?’  (256) 
     „Kalevatar, szép kisasszony, finom ujja-ujjacskája, könnyű mindën mozdulása, 
cipellője mint a pille, sétál hídlóján haladva, padlódëszkán pörgölődve, sürgölőd-
ve-forgolódva, két fazékra is figyelve. Forgácsot talál a földön, fölvëszi, kezébe 
kapja.” (266) 
     „Tapogatja, nézëgeti: ’Ha valami válna ebbül Kapóka ügyes kezében, szép 
szűznek kezeügyében? Elviszëm Kapo kezébe, szép szűznek kezeügyébe!’ (272) 
     „Elvitte Kapo kezébe, szép szűznek kezeügyébe. Kapo két kezébe fogta, tenye-
rével dörzsölgette, combjai közé szorítva: lëtt aranymellű mënyétke.” (278) 
     „Mondotta mënyétfiának, árva állatát okítva: ’Mënyétke, aranymadárka, bű-
vös-bájos pénzësbunda, odamënj, ahova mondom, hova mondom és kívánom: 
mënj a medvék barlangjába, vadon vadjai honába, medvék mérkőző terére, barna-
bundák gyűlhelyére! Gyűjts kelesztőt két marékkal, habos tajtékot tenyérrel, adjad 
át Kapo kezébe, okos Osmotar sörébe!’ (292) 
     „Ugrott mindjárást mënyétke, aranymellényës mëgindult, útján szélvészként 
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