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Hóhatár

Olyan utat választottunk, 
hogy a hegyek meredekek,
a csúcsok hóval fedettek,
de a lábukat langyosan
mosogatja a meleg áramlat,
és tengeri sünöket zabálnak
a hófehér sirályok.

Olyat választottunk,
hogy az alpesi legelôk
törpenyíreseiben is
kövér bárányok kolompolnak,
és ez elhallatszik messzire,
a hóhatár fölé.

Sas feszegeti a szárnyát,
a rétisas, de itt tengerinek hívják azt is,
óceáni az éghajlat, az áramlat,
benne bálnák, ámbráscetek,
palackorrú delfinek, vagy kisebbek,
mint a norvég nevû nise, a disznódelfin.

A hószagú csúcson úgynevezett
magassági eufóriába esik az ember.
A ritkás levegôtôl és a látványtól
eláll a szava, vagy egyenesen elájul.
Felmászni a Svolværgeita kecskeszarvaira
ezért nem egészen veszélytelen vállalkozás.

A sarkkörön túl nyáron egy ellipszist
jár be az égbolton a nap, sose megy le.
Felgyorsul a vegetáció növekedése,
hogy még a csupasz sziklákat is apró
virágok, páfrány és moha fedi
egészen az éles hóhatárig.
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Sarkköri 

Svolvær a hatvannyolcadik szélességi körön,
két fokkal északabbra a sarkkörtôl található.
Jártam már korábban is Észak-Norvégiában,
de nem a Lofoten-szigeteken, hanem a szárazföldön,
ahová gleccserek táplálta fjordok nyúlnak be.

Jim Sverre szemére emlékszem,
ahogy ô meg a fókaborjakéra
a lemészárlás elôtt, a sastollakra,
a gödörben forró köveken sütött
fókahúsra és zöldségekre,
emlékszem, a dobokra, a táncra,
a törpe jazzdobosra, aki
az ezüstbányákat ôrizte.

Azt hiszem, a levegô lesz az,
amitôl karcos az emlékezet,
a levegôben van valami,
talán a hószag, vagy a halszag,
a levetett pulóver melegsége,
egyenesen izzadtságszag – 
a sarkkörön túl. 
Nem szabadulok innen.

PINTÉR KITTI

érintô (○)

spotifyról tett be zenét és ellötyögött a mikróig 
a tetején hagyta a mobilját hogy ne legyen útban 
úgy forgott mint egy kis esésû folyón 
lehorgonyzott hajómalom propellerje 
ahogy a cigit tekertem behúzta a firhangot 
ne lássanak ránk a belpesti szomszédok
foszforeszkáltak a posztóra tûzött 
pazar mûanyagok a sötétben

olyan sovány volt 
mikor elhelyezkedett éreztem az ölemen 
kényelmetlenül kiálló farkcsontját 

60


