
halálban talált nyugalmat, hullámok között këgyelmet. (266) 
     Kullervo, Kalervo sarja csak lëszédëlgëtt a szánrul, fakadt féktelen 
sírásra, szívet tépő jajgatásra: „Jaj nekëm, szëgény fejemnek, hogy saját 
húgommal háltam, anyám méhét mëggyaláztam! Jaj, apám, anyám, 
szëgényëk, jaj szërëncsétlen szülőim! Mért is hoztatok világra, mért 
szültetëk szörnyetegët? Bizony, jobb lëtt volna nékëm születetlen-
serdületlen, világra belévetetlen, létre kénytelenítetlen! Bizony, a halál 
hibázott, betegség balul csinálta, hogy engëmet el nëm öltek, akár két-
napos koromban!” (286) 
     Vágta nyaklóját vasával, hámszíjait élës késsel, jó paripájára pattant, 
lovának lapockájára. Vágtatott, amerre vitte, jobbra-balra bódorogva, 
végül apja udvarára, ért szüléje szérűjére. (294) 
     Kijött hozzá asszonyanyja: „Jaj, anyám, szerelmes dajkám! Ha a für-
dőházat akkor, miután világra jöttem, fojtogató füstre fűtöd, retesszel 
szorosra zárod, gyermëkëdet füstbe fojtva, akár kétnapos korában, ken-
dőbe bebagyulálva vízbe rëkkentëtted volna, bölcsőjét a tűzre téve, 
rëngőjét piros parázsra.” (306) 
     „Ha valaki kérdte volna, nézve bölcsőm hűlt helyére: szaunánk mért 
van úgy bezárva? – válaszoltad volna néki: ’Azt a bölcsőt tűzre tëttem, 
az a rëngő rég elégëtt; fürdőnk magra füllesztëttem, malátacsiráztatás-
ra.’” (314) 
     Anyja akkor szóhoz jutva tudakolta, kérdve tőle: „Mondd fiacskám, 
drágaságom, mi történt veled, mi szörnyű? Mintha holtaknak honábul, 
tántorognál Tuonelábul!” (320) 
     Kullervo, Kalervo sarja szóval mondta, elbeszélte: „Bizony, 
végzetës a vétkem, iszonyatos dolgok estek, mert saját húgommal hál-
tam, anyám méhét mëggyaláztam. (326) 
     „Jőve árëndás utambul, adópénzünket mëgadva, találkoztam ëgy 
lëánnyal, azt a lábáról lëvëttem. Testvérhúgom volt szëgényke, szülötte 
saját szülémnek.” (332) 
     „Ő immár magát mëgölte, mëghalt önkéntes halállal, magát a folyó-
ba vetve, forgó örvényëk ölébe. Hogy magam mitévő légyek, arra nëm 
tudok tanácsot; hol találom mëg halálom, magamat miként veszejtsem: 
jussak farkasok fogára, marcangoljon medve mancsa, avagy tengër 
szörnye tépjën, csuka csontfoga harapjon?” (344) 
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     Lábáról a lányt lëvëtte, cincsatos övét mëgoldva, köpenye alá kerít-
ve, bundájával bétakarva. (188) 
     Mëghozta az Úr a hajnalt, másnapot mëgadta Isten. Lány a száját 
szóra nyitva, tudakolta, kérdve tőle: „Mondd, ki vagy, ki szült világra? 
Hős legény, hol él családod? Nagy lëhet a nemzetségëd, fia vagy vitéz 
atyának?” (196) 
     Kullervo, Kalervo sarja válaszát így adta vissza: „Nëm születtem 
nagy családbul, nëm nagybul, nëm is kicsinybül; középszërűnek szület-
tem, Kalervo silány fiának, gyámoltalan gyermëkének, nagy mihaszna 
magzatának. De beszélj saját nemedrül, hírës hősi nemzetëdrül, hogyha 
származásod hírës, lánya vagy vitéz atyának!” (208) 
     Válaszolt a lány viszontag, így felelt neki szavára: „Nëm születtem 
nagy családbul, ha nëm is nagyon kicsinybül, középszërűnek szület-
tem: Kalervo silány lëánya, vagyok gyámoltalan gyermëk, 
sëmmirevaló mihaszna.” (216) 
     Ëgyszër kislëánykoromban, szerelmes szülém körében erdőn jártam 
eprészgetni, hëgyre mëntem málnát szëdni. Szëdëgettem-gyűjtögettem, 
horhosokban himpérëztem; nappal szëdve, éjt pihenve. Szëdtem ëgy 
nap, második nap, harmadik napon neszűdtem: nëm tudok hazatalálni. 
Ösvény csak az őserdőbe, utak csak vadonba vittek. (228) 
     Ott kuporogtam, zokogtam, ëgy nap, másnap sírdogáltam; harmadik 
napon azonban hágtam ëgy magas halomra, messzi láttató tetőre. Ott 
hahóztam-hujjogattam, vadon szómat visszaverte, fenyőerdő ráfelel-
te: „Mit kiáltozol, të kerge, ügyefogyott, mért üvöltesz? Hiszën úgysë 
hallja sënki, hangod nëm jut el hazáig!” (240) 
     „Három-négy nap ëgyhuzamban, tán ötön-haton kërësztül néztem a 
halál szëmébe, várva biztos pusztulásom. Mégis mëgkímélt halálom, 
nëm vadonban këlle vesznëm.” (246) 
     „Bár mëghaltam volna, árva, én nyomorult, vesztem volna! Már 
attul a másik évben vagy a harmadik tavasszal füvekké fakadtam vol-
na, virágként virultam volna, lëttem vón’ szagos szamóca, erdei piros 
bogyóka, ily iszonyatot nëm érve, szörnyű szégyënbe nëm esve.” (256) 
     Mikor mindezt elmesélte, keserűségét kimondta, lëszökkent a 
szánülésrül, futott a sebës folyóba, zajló zúgóba ugorva, habzó 
örvényëk ölébe. Halálát ott mëgtalálta, önmagát, szëgény, mëgölte; 
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