
villámgyorsan abbahagyja a bámulást. 
- Te könnyen beszélsz, amikor százhetven centi felett vagy. Én meg csak százöt-
ven. 
- Igen - mondta Sigmund komolyan, - valószínűleg meg sem állok, míg el nem 
hagyom a három métert. 
- Akkor bekerülsz a Guiness-rekordok könyvébe - mondta Markus. 
- Nem akarok a Guiness-rekordok könyvébe kerülni. Asztrofizikus akarok lenni. 
Markusnak fogalma sem volt róla, mi az az asztrofizikus, de nem értette, miért 
lenne ez az akadálya, hogy bekerüljön a Guiness-rekordok könyvébe, és ezt meg 
is mondta Sigmundnak. 
- Mit gondolsz, hány asztrofizikus van a Guiness-rekordok könyvében? - kérdezte 
erre Sigmund. 
-Nem t’om. 
- Egyetlen egy sem. 
- Akkor te leszel az első. 
- Ha három méter magas leszek, nem lesz időm arra, hogy asztrofizikus legyek. 
Túl nagy lesz a felhajtás körülöttem. - Szia, Mona! - rikkantott. 
Mona feléjük nézett. Sigmund pillantásába ütközve elvörösödött. 
- Sok dolgod van, Mona? 
- He? 
- Alaposan felkészültél a történelemdolgozatra? 
- Ne… nem t’om. Mér’ kérded? 
- Mert ha nem készültél fel alaposan, akkor nem értem, hogy van időd arra pocsé-
kolni, hogy így bámulsz Markukacra. 
Mona még sötétebb vörössé vált, kinyitotta a könyvet, amit a kezében tartott, és 
úgy tett, mintha minden erejével olvasna. 
- Így bánsz el a tolakodó lányokkal - mondta Sigmund. 
- Én nem. Hanem te. Muszáj Markukacnak hívnod? 
- De hisz’ mindenki Markukacnak hív. 
- Igen, de te azért még hívhatnál engem Markusnak. 
- A barátod vagyok, nem igaz? 
- De. 
- Éppen azért hívlak Markukacnak. - mondta Sigmund komolyan. - A többiek így 
is, úgy is annak hívnak. De ha én is annak hívlak, akkor már nem gúnynév. És 
akkor hozzászoksz. 
- Nem szokom hozzá. 
- Honnan tudod? Hiszen épp most kezdtelek el annak hívni. 
Ilyesféle társalgásokat Markus és Sigmund akár órák hosszat tudott folytatni. A 
legfurcsább érvelésekbe tudtak belebonyolódni, amelyekből a legelképesztőbb 
eredmények származtak. Senki nem értette - még saját maguk sem -, miért lettek 
barátok. Olyan különbözőek voltak, mint az ég és a föld, de talán éppen ezért. 
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 Molnár István 

Versek 

Dansskoleföreståndarens ramsa 
 
Drömmen om en slutgiltig etikett. 
 
Som aldrig någonsin ifrågasättas. 
Som aldrig någonsin förnekas. 
 
Steg utan alternativ. 

Konversation utan frågor. 
 
Öga mot öga. 
Panna mot panna. 
 
Lycka. Evig lycka. 

 
 
A tánciskolafőnök mondókája  
 
Álom a végérvényes erkölcsön belül 
 
Mint sohasem javasolt 
Mint sohasem tagadott 
 
Választásnélküli lépés 
Kérdések nélküli párbeszéd. 
 
Szemtől szembe. 
Homlokon homlok. 
 
Öröm. Örök öröm. 
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 Orfeus  
(strax innan)  
 
Det är så enkelt. 
Bara några steg. 
Hon är bakom mig. 
Inte se sig om. 
 
Inte se sig om. 
Hon är bakom mig. 
Det är så enkelt. 
Bara några steg. 
 
Bara några steg. 
Det är så enkelt. 
Inte se sig om. 
Hon är bakom mig. 
 
Hon är bakom mig. 
Bara några steg. 
Inte se sig om. 
Det är så enkelt. 

 

 Pinocchios slutsats 
 
Världen är av trä. 
Det finns ingen gud. 
 
Världen är av trä. 
Det finns ingen nåd. 
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Klaus Hagerup 
Markus és Diana 

 
Tomán Monika fordítása 

Részlet a Napkút Kiadónál 2006-ban megjelent ifjúsági regényből,  
 
Senki nem volt olyan gyáva, mint Markus. Markus Simonsennek tériszonya volt 
és félt a sötétben. Markus Simonsen teljesen biztos volt benne, hogy belecsap a 
villám, ha rálép egy csíkra a járdán, és a világ minden kincséért be nem szállt vol-
na egy liftbe. Félt a pókoktól és a kutyáktól, és az égvilágon szinte mindentől, 
amitől egyáltalán félni lehet. De leginkább a lányoktól félt. Halálra rémült és el-
vörösödött, ha csak ránéztek. És ezt gyakran tették, pedig nem volt valami szép 
látvány. Markus volt a Ruud községi iskola hatodik B osztályában a legkisebb. 
Homokszínű haja és vastag lencseüvegű, barna keretes szemüvege volt, amitől 
majdhogy nem úgy nézett ki, mint egy öregember, pedig csak tizenhárom éves 
volt. Egyébként nem csak a szemüvege öregítette, hanem az a rengeteg aggódás 
is, ami állandóan eltöltötte. Amikor Sigmunddal fel-alá sétált az iskolaudvaron, 
azt mindig lassú léptekkel és lehorgasztott fejjel tette. „Mint egy vén törpe“ - 
mondta Reidar, aki 8,3 másodperc alatt futotta a hatvan métert, és akinek több 
ezer koronás terepjáró biciklije volt. Markusnak egyáltalán nem volt kerékpárja. 
Már a gondolatára is, hogy kerekeken guruló állványon dülöngéljen, émelyegni 
kezdett. Akkor már inkább gyalog megy iskolába. Még az sem teljesen veszélyte-
len - gondolta. Kóbor kutyák, színvak autóvezetők, akik nem tudják a pirosat a 
zöldtől megkülönböztetni. Az ember sosem tudhatja. Jobb biztosra menni. De van 
egyáltalán valami, ami biztos? Markus kételkedett benne. Az élet olyan, mint a 
kötéltánc. 
Furcsa módon az egyetlen, aki barátkozott vele, a legmagasabb és legokosabb fiú 
volt az osztályban. Sigmund apja matematikus volt, és egyszer az egész osztályt 
lenyűgözte dolgozatával, amit a világ keletkezéséről írt. Írt már a Nagy Bummról, 
a fekete lyukakról és a magába görbülő univerzumról is, de olyan természetesség-
gel, mintha a Kanári-szigetekről írt volna naplót. Ezenkívül angolul olvasott 
könyveket. Az osztályból nem kevesebb, mint négy lány volt titokban szerelmes 
Sigmundba, amit ő a legnagyobb közönnyel viselt. 
- Nézd, Mona téged bámul - suttogta neki Markus egy napon, amikor együtt sétál-
gattak a szünetben, merthogy Sigmund és Markus soha nem csak úgy mentek, 
hanem sétálgattak: ide-oda az iskolaudvaron. 
- Nem - mondta Sigmund lassan, - téged néz. 
Erre Markus elvörösödött és még mélyebben lehorgasztotta a fejét. 
- Ettől féltem - suttogta. 
- Amikor egy lány bámul, nyugodtan bámulj vissza - mondta Sigmund. - Akkor 
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jobb, ha most nyomban nekivágunk a viharnak.  
Isaksson csak morgott. 
- Hát induljatok már! – Hogy az ördög vinne el már titeket! 
Helge zihálva lélegzett, s keményebben markolta meg a kezében lévő fejszét. 

Néhány pillanattal később teljes erejéből belevágta a tuskóba. A feszültség csak 
nem engedett. Egyikük sem mert a másiknak hátat fordítani. 

A vihar tovább tombolt. A pokoli, mindent korbácsoló hóvihar, üvöltésével, 
robajával, állandó süvítéssel teljesen rájuk nehezedett, s már –már nyomorult em-
berekké marcangolta szét őket. 

Még egy napot nem bírtak volna a kunyhóban elviselni. 
A férfiak tudták, hogy ez az éjszaka sem hoz álmot a szemükre. Kartávon kívül 

igyekeztek egymástól tartózkodni, hogy a váratlant kikerüljék, s erősen vigyáztak 
arra, nehogy kialudjék a tűz. Ha néha elmentek egymás mellett, mintha forró gő-
zök csaptak volna össze testük között. Tudták, hogy őrültség fent lenniük, de nem 
tudtak ezen változtatni. Egyik sem bízott annyira a másikban, hogy mert volna 
lefeküdni. Várakozva, összekuporodva ültek, s mindannyiszor összerezzentek, ha 
valamelyikük megmozdult. Hosszú órákig egy szó sem hangzott el, amikor Helge 
végre megszólalt! 

- Le kéne feküdnünk! 
Isaksson mogorván bólintott, de meg sem moccant. 
- Te csak ülj, ha így akarod, de én lefekszem! –mondta Helge.  
- Feküdj le és fogd be a szád! 
A férfiak tekintete szúrósan egymásba fúródott. Helge vállat vont, lassan a 

priccshez ment és lefeküdt, de a feszültség csak nem engedett. Mindketten hallga-
tóztak, mintegy a vihar süvöltésén keresztül igyekeztek meghallgatni egymás for-
ró lélegzetvételét.  

Helge mégis elszenderedhetett, mert hirtelen rémítő csendességet érzett maga 
körül: nem hallott egy hangot sem a kémény felől, egy sípolást vagy morajlást 
sem; úgy tűnt, mintha maga a halál lépett volna be a kunyhóba, s nehéz kezét 
mindenki fölé kiterjesztette volna. 

Az újtelepes óvatosan kimászott az ágyból, s kinyitotta az ajtót. Megcsapta hi-
deg téli éjszaka levegője. A csillagos égre nézett, s ajkai úgy mozogtak, mintha 
imádságot vagy hálaadást mormolt volna. 

Amikor visszajött, Isaksson felült az ágyában. Arckifejezése vesztett valamit, 
korábbi vadságából. 

- Vége a viharnak? 
- Igen. Csendes és tiszta idő. Útra kelhetünk. 

Isaksson nehezen lélegzett, s hirtelen kezét nyújtotta. 
Megszoríthatom a kezed? – dörmögte fanyarul. – Nem pusztulhatunk el, 

mint vadállatok… 
                     Folytatása következő számunkban 
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Orfeusz  
(rögtön előtte) 
 
Olyan egyszerű. 
Néhány lépésre. 
Hátam mögött áll. 
És körül se néz. 
 
És körül se néz. 
Hátam mögött áll. 
Olyan egyszerű. 
Néhány lépésre. 
 
Néhány lépésre. 
Olyan egyszerű. 
És körül se néz. 
Hátam mögött áll. 
 
Hátam mögött áll. 
Néhány lépésre. 
Olyan egyszerű. 
És körül se néz. 
 
 
 
Pinocchio végszava  
 
Fásult a világ 
És nincsen isten. 
 
Fásult a világ 
És nincs kegyelem.  
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 London talar 
 
London  talar 
till den belägrade kontinenten 
 
London talar oss 
Tillrätta 

Erat mörker är 
tillfälligt 
Vårat ljus är 
på väg 

London talar 
Vi lyssnar 
Det är enkelt 
 
Vårat mörker är 
tillfälligt 
Deras ljus är 
på väg. 
 
 
Klockorna 
 
Den lilla klockan i kapellet och 
den stora klockan i kyrktornet 
 
Orörlig, döv väntan 
 
Prästens steg 
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dékosan Gudrun lábai elé köpött. Helge vére forrni kezdett. 
- Mi van veled? – Ha van még valami mondanivalód, hát csak szaporán ki vele! 
Isaksson egy kicsit odébb ment, s ajkát lebiggyesztette.  
- Mondanivaló! – sziszegte dühösen. – Hát igen! Itt ül az ember, mert bolon-

dokhoz szegődött. Ha nem félnél a pandúrtól, akkor lejöttél volna a faluba élele-
mért. Nem való ilyenkor a hegyeken át rohangálni. 

- Nem kényszeríttettelek, hogy velem jöjj. 
- De igen! Te, és átkozott szénád, amely kicsalta belőlem az ígéretet! 
- Nos talán olyan rossz neked itt? Családodnak van élelme, s még többet viszel 

most a szánkón. Ennél rosszabb is lehetne sorod. 
Csúnya fintorba torzult Isaksson arca. 
- Lehet rosszabb, egy őrülttel összezárva lenni ebben a lukban! – sziszegte  
- Inkább éheznék! Nézd, hogy bámul rám! Jobban érezném magam, ha egy 

nőstényfarkas ólálkodna a lábam körül. 
Isaksson egészen belelovalta magát, s vad mozdulatait egyre fenyegetőbbé vál-

tak. Helge nyugalomra intette. Rajta a sor, hogy tűzrevalót hozzon. Sokkal oko-
sabban tenné, ha most menne érte. 

Isaksson nagyot nyelt. Közel állt ahhoz, hogy bőszült bika módjára Helgére 
vesse magát. Fejszét ragadva, s erősen bevágta maga mögött az ajtót. Helge bosz-
szúsan nézett utána, Gudrun pedig lélegzetét visszafojtva simult oldalához.  

- Meg akar ölni minket! – suttogta a lány. 
- Dehogy, csak a rossz idő tette ilyenné. Nem gondolja komolyan, amit mond. 
A lány hevesen rázta a fejét, s arcán piros foltok égtek. 
- De igen, meg akar ölni minket! Nem szabad beengedni. Lődd le! 
Helge szédült. Bárki mástól elvárta volna ezt a felszólítást, de Gudrunntól so-

ha! Az a szelíd angyal, aki egyik lábával a mennyben járt, nincs többé. Helyette itt 
áll valaki, aki ölni akar. Helge megtörülte nyirkos homlokát és letelepedett a tűz-
hely melletti tuskóra. Képtelen volt arra, hogy valamit is tegyen. Úgy tűnt neki, 
hogy a lány buzgón az ajtót vizsgálja, hogy be lehet-e belülről zárni.  

Szerencsére Isaksson jó ideig távol marad, s Helge úrrá tudott lenni indulatain, 
sőt Gudrunt is meg tudta nyugtatni. Maga is meglepődött azon, hogy úgy beszélt 
Gudrunhoz, mint normális emberhez szokás.  

- Most pihenned kell, - holnap talán jobb lesz az idő. – Akik embert ölnek, azok 
gonosz ördögök kezében vannak. 

Isaksson feszülten uralkodott magán, amikor a gallyakkal bejött. Igyekezett 
Gudrunt kerülni, lefeküdt a priccsre, s a falat bámulta. Egész nap a végsőkig meg-
feszítette idegszálait, hogy nyugodtnak lássák, bár távolról sem volt az. Gudrun 
kihívóan viselkedett, s estére már olyan feszült volt a hangulat, hogy piciny szikra 
is elegendő lett volna ahhoz, hogy a kunyhóban lévők idegeit felrobbantsa. Helge 
érezte, hogyan lüktet a vére, s mindkét tenyere nyirkos. 

- Ez tiszta örültség! – szólalt meg hirtelen. – Ha ennek véget nem vetünk, akkor 
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volt ura az eszének. Ha valamilyen módon sikerülne elűznie ezt a gonosz szelle-
met, akkor Helge bizonyára baráti jobbot nyújtana neki. Jó szomszédok lennének, 
és Berit főzné Helge ételét, melegen tartaná az ágyát. A legközelebbi ünnepkor 
aztán össze is adhatná őket a pap. Csak találna kiutat… Isaksson egyre csak töp-
rengett, és két szélroham közötti szünetben hirtelen világosan maga előtt látta a 
megoldást. 

Helge vigyázott a tűzre. Mogorva arcát mutatta, látomások gyötörték. „Az em-
berek azt hiszik, hogy ő csak úgy a szerencsétlen leány mellé feküdt, aki olyan, 
mint egy lélektelen állat. Mit tudnak ők a magányról, és arról a borzasztó hideg-
ről, amelytől annyira fázott a lelke, hogy nem volt tűz, amely felmelegíthette vol-
na. Azt sem tudják, hogy az örök sötétségbe taszított nőért küzd, világosságot sze-
retne gyújtani a lelkében. Saját énemből igyekszem szerencsétlen lénybe annyit 
átültetni, hogy az felébredjen. És Gudrun most már inkább ember, mint félévvel 
ezelőtt volt… Annyira ember, hogy tekintetével gyűlöletet és barátságot is mutat, 
ha kissé különös módon, de mégis az ébredő élet jeleit érezni pupillái homálya 
mögött. Hacsak ez nem az őrületnek másik formája? Amely sokkal vadabb is le-
het, amikor hirtelen őrjöngésbe csap át? Amit aztán már csak erőszakkal lehet fé-
kezni?” 

Hege homloka gyöngyözni kezdett belső küzdelmében, s a tűz pattogó szikrái 
előtt megfogadta, ha majd eljön az a gonosz nap, akkor a lányra emeli a puskáját. 
Nem hagyja, hogy ispotályba kerüljön, ahol a dühöngőket vasra verik. 

A tűz lassan leégett. Helge ott ült a tuskón. Napfényes tájat látott maga előtt, 
hullámzó búzatáblákat, barátságos embereket, akiket az éhség nem tett érdessé, 
érzéstelenné.  

Forgószél szabadult rá a kéményből, füstöt és hamufelhőt terített rá, amitől 
egyszeriben magához tért. Köhögve összekotorta a parazsat, a priccshez ment és 
lefeküdt. Nem volt miért fennmaradnia. 

Helge nyomban elaludt, de Isaksson ébren volt. Néhány üszkös fadarab pislá-
kolt még a tűzhelyen, s ebben a derengő homályban Helge háta mögül, Gudrun 
tekintet rá. Az újtelepes könyökére támaszkodott, szája félig nyitva volt. Lihegett 
a felindulástól. Tekintete, gyűlölködve fúródott a lány égő szemébe. Tompa mor-
gás szakadt ki kebeléből, fenyegetően felemelte egyik kezét. A lány helyére ros-
kadt. Isaksson éjfél után is égő szemekkel kémlelte a sötétet. A vihar tombolásá-
ban s az ajtó résein besüvítő szélben csoszogó lépteket vélt hallani. Hosszú ideig 
felülve maradt ágyában, s mélyen bámult a sötétségbe, készen arra, hogy megfojt-
sa a gonosz hatalmakat, ha azok rávetnék magukat. 

Az idő másnap sem volt olyan, hogy hazaindulhattak volna. A szél kelet felé 
fordult, s most a viharral szemben, szánkók nélkül is igen fáradtságukba került 
volna megtenni a Näverbäckenig hátralevő negyven kilométert. 

Isaksson Gudrun elleni gyűlölete oly magasra hágott, hogy, a kunyhó szűk falai 
között Helgét is kikezdte. Időnként egy-egy csípős megjegyzést hallatott, s szán-
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London szól 
 
London szól 
az ostromlott világrészhez 
 
London mindenkihez szól. 
Eligazít 
 
A sötétség kora  
átmeneti 
A mi fényünk 
Útban van 
 
London szól. 
Mi hallgatjuk. 
Egyszerű. 
 
A mi sötétségünk 
átmeneti. 
Az ő fénye 
útban van. 
 
 
Harangok 
 
Az a kis harang a kápolnában és 
az a nagy harang a templomtoronyban 
 
Mozdulatlan süket várakozás 
 
A pap lépése 
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Den andra människan  
(på Centralkaféet) 
 
Den andra människan omges av 
svartklädda män och förs bort. 
Jag sitter kvar. 
 
Vem var den andra människan? 
Jag vet inte. 
 
Kommer den andra människan tillbaka? 
Jag vet inte. 
 
Kommer jag någonsin att få  
veta någonting om den andra människan? 
Jag vet inte. 
 
Jag sitter kvar. 
 
Svartklädda män rör sig bland borden. 
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- Semmi közöd ahhoz, hogy Gudrunnak gyermeke lesz! – mondta fojtottan. – 
Ez a mi ügyünk! 

- Inkább csak a tiéd! – jegyezte meg Isaksson csípősen. – Hiszem, hogy a lány 
nem tehet róla. Ne hidd, hogy ez csak a te dolgod. Egy eszelős csak hülyét szül-
het, az ilyenre semmi szükség itt nálunk. Gondolom, hogy a papnak és a pandúr-
nak is lesz hozzád néhány szava. Most kell bebizonyítod, hogy maradt még 
csöppnyi eszed. 

Helge szíve hevesen vert. Isaksson felszínre hozta azt a félelmet, amit idáig 
mélyen magába rejtett. „Vajon Gudrun gyermeke már az anyaméhben arra van 
ítélve, hogy maga is örültként járja a világot? Egy szép napon úgyis minden kide-
rül, s akkor talán tényleg közbe kell majd lépni. De addig? Addig várni kell. Itt 
hagyni a hegyekben?…” 

Helge összehúzta szemöldökét s szembefordult Isakssonnal: 
- Ha a te segítséged Gudrun halálával jár, akkor inkább megpróbálok egyma-

gamban boldogulni. 
- Bolond vagy! - sziszegte Isaksson.  
- Te pusztulni hagynál egy ártatlant! 
Az újtelepes vállat vont, tekintete rideg és kemény volt. 
- Az örült nem ember! – dörmögte mogorván. Mord Eblánynak szólította, s az 

a véleményem, hogy helyesen tette: A bolond eb. Kölyke lesz. Nem számít em-
bernek! 

Helge ütött. Aztán felpattant, s a dühtől remegve előkapta hosszú kését. 
Isaksson feltápászkodott és megtörülte vérző orrát. Nehezen lélegzett, halántékán 
vastagon kidagadt az ér. Hirtelen megragadta az egyik szánkó kötelét.  

- Van elég tennivalónk, mintsem hogy verekedjünk! – mondta. 
Helge leengedte kését. Reszketett a felindultságtól, de segített kiszabadítani a 

szánkát a hó alól. Óva intette Isakssont, hogy még egyszer ebnek nevezze 
Gudrunt. Vonszolták a szánt a mély hóban. Órányi küszködés után, végre elérték 
a menedékházat. Gudrun még mindig feküdt, de a tűzön látszott, hogy fennjárt. A 
két férfi egész úton hallgatott, tompa és nyomasztó volt körülöttük a csend. Ettek 
majd elhagyták a kunyhót, hogy elhozzák a Helge szánkóját is. Esteledett. 

A vihar tovább bömbölt a vadon felett, amikor a nippdali menedékház ajtaját 
éjszakára becsukták. Mindkét szánkót a színbe húzták, s a vándorok abban re-
ménykedtek, hogy rövidesen jobbra fordul az idő, s hogy már a következő reggel 
hazafelé indulhatnak.  

Isaksson  nyitott szemmel feküdt. Kése lazán feküdt az oldalánál, s egyik kezét 
a markolaton tartotta. Amikor Gudrun megmozdult, Isaksson tekintete kunyhó 
félhomályába kutakodott, s nehezen uralkodott magán, hogy a lányba ne rúgjon, 
amikor az elment mellette.  

Isaksson nem haragudott Helgére, amiért az arcul vágta. Gudrunban látta ő a 
gonosz szellemet, amely ezt a délvidékit úgy elrontotta, hogy az többé már nem is 
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sal. 
- Még maradnunk kell, - mondta Isaksson bosszúsan, amikor felkelt. 
Helge bólintott.  
Amíg ilyen erővel tombol a vihar, gondolni sem lehet az útunk folytatására. 
- Idehozhatnánk a szánkókat. 
- Igen. Ha eláll a vihar, megdézsmálhatják a vadállatok. 
Gudrun felült a priccsen és haját rendezgette. Szeme alatt sötét karikák voltak, 

sápadt volt, arca elkeskenyült. Helge arra kérte, hogy amíg Isakssonnal elhoznak 
egy szánkát, maradjon a kunyhóban. Úgy tűnt, hogy a lány szívesen marad. A fér-
fiak kiléptek a kunyhóból, és ő visszafeküdt. 

A viharral küszködve törték magukat előre addig a helyig, ahol a szánkóikat 
hagyták. A havazás nem volt olyan erős, mint előző nap, de a vihar ugyanolyan 
erővel tombolt, s egyes helyeken magasra tornyozta a havat. 

Amikor végre a szánkókhoz értek, és a fa alá húzódtak, hogy néhány percig 
kifújják magukat ráncok gyűrődtek Isaksson szája köré, s hirtelen  dühösen szólt. 

- Végezned kell már egyszer vele! 
Helge élesen nézett Isakssonra. 
- Úgy véled, hogy hagyjam itt valahol a hóban? 
- Igen, mert te úgysem fogod őt az ispotályba vinni. Mi majd tanúskodunk, 

hogy a elveszett a hegyek között. Ez elég lesz a papnak, a pandúrnak meg semmi 
köze a dologhoz. A törvény azzal sem törődik, hogy a gyermekek éhen pusztul-
nak. S azon sem csodálkozik senki, hogy Olof Nilsson családostól éhen halt. 

- Nem gyilkolnunk! – szakította félbe Helge dühösen. – Azt sem tudjuk, hogy 
élve megússza-e ezt a nagy megerőltetést. Még akkor sem, ha szánkón cipeljük 
tovább. 

Isaksson nagyot köpött haragjában. 
- Ugyan már, ördög bújt belé! Látom, hogyan villog a szemében. Ha leesik, 

ismét csak feltápászkodik… Űzi a gonosz! Hagyjuk, hogy kimenjen belőle a go-
nosz szellem… Halott testben nem marad meg a gonosz! 

Helge nem válaszolt. Elgondolkodva ült. Az egyik kis fenyőbokor reménytelen 
küszködését figyelte, ahogyan a hófúvás kellős közepén, hasztalan próbálja koro-
náját a hó fölött tartani.  

Isaksson folytatta lelketlen beszédét: 
- Nem lehet valami jó érzés, ha az embernek eszelős az asszonya,  s az gyerme-

ket vár. Úgy gondolom, hogy a pap sem szívesen fogja megkeresztelni. 
Helge arcába vér tódult. Mély lélegzetet vett, hogy visszafojtsa dühkitörését. 

Isaksson megjegyzése érzékenyebben érintette, mint azt útitársa sejthette volna. 
Voltak pillanatok, amikor Helge úgy érezte, hogy az összes gonosztevő között ő a 
legnagyobb. Akkor is minden hidegvérére szüksége volt ahhoz, hogy megvédje 
magát a norvég asszonyok tekinteteivel szemben. Isaksson szavai keményen pró-
bára tették önuralmát. 
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A másik ember 
(a Központi Kávézóban) 
 
Feketeruhás ember környékez 
egy embert és kivezeti. 
Ülve maradok. 
 
Ki volt az a másik ember? 
Nem tudom. 
 
Visszatér-e az a másik ember? 
Nem tudom. 
 
Megtudok-e valamikor valamit is 
arról a másik emberről, 
Nem tudom. 
 
Ülve maradok. 
 
Feketeruhás ember forgolódik az asztal körül. 
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Stinsens nattliga ramsa vid rälsen  
 
Tågen måste gå.  
Jag växlar rätt. 
 
Tåg av silver 
möter tåg av järn. 
Tåg av mörker 
möter tåg av eld. 
 
Jag har inga frågor. 
Det finns inga frågor. 
 
Jag växlar rätt.  

 
 
  
 
Lögndetektorn 
 
Dr Stensson kopplar mig till lögndetektorn. 
Fröken Granath ler. 
Lamporna blinkar. 
Nålen hoppar. 
 
Envist vidhåller jag vad jag alltid har sagt. 
 
Maskinen visar att jag ljuger. 
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kor két ember nyugodtan elmehet egymás mellett tízméternyi távolságban, anél-
kül, hogy egymást észre vennék. „Isaksson fáradt, talán nálam is fáradtabb.” 

- Vajon, eljuthatunk a kunyhóig? – kérdezte Helge. 
- El! De itt kell hagynunk a szánkókat – válaszolta Isaksson. – Az erdőben laza 

a hó… Ha pedig nem jutunk előbbre, akkor legokosabb beásni magunkat, hogy 
egy kis erőt gyűjtsünk. Ha addig folytatjuk, amíg összeesünk, akkor örökre itt ma-
radunk.  

Gudrun félig feküdt a szánkón. Az egyik kezét feje alá támasztotta. Isaksson 
rámutatott. 

- Mi van vele? –kérdezte nyersen. 
Helge erős nyomást érzett a szíve táján. Maga sem tudta, hogy mi a helyzet 

Gudrunnal, s hogy van-e egyáltalán jártányi erejea lánynak. 
Tovább folytatták útjukat lefelé, Gudrunnal a szánkón. Az ereszkedő olyan me-

redek volt, hogy inkább fékezni kellett, mint húzni. Pillanatok alatt elérték azt a 
széltépett fenyőt, amely alatt az Isaksson szánkója volt. Behúzódtak a fenyő ágai 
alá, s megpróbáltak valami ennivalót előkotorni. 

 
* 

Késő éjszaka volt már, mire az újtelepesek végre elérték a nippdali menedékhá-
zat. Remegtek a fáradtságtól, s alig tudták kinyitni az ajtót. Helge megpróbált tü-
zet gyújtani, de a vihar úgy neki feküdt a primitív kéménynek, hogy a füstöt mind 
visszanyomta a helyiségbe. A tűzhelyet tisztára söpörve a huzat, a padlót majd 
mindenhol hó fedte. „Üsse kő.” - gondolta Helge. Amennyire tudták, leverték ma-
gukról a havat, s a koromsötétben kitapogatták a priccseket, ahol aztán a rén- és 
báránybőrök között mély álomba merültek.  

 
Huszonharmadik fejezet 
 
Helge arra ébredt, hogy a kunyhó minden izében recseg, ropog. Szél süvített és 

fütyült az ajtórepedéseken át, s forgószél kavargott a tűzhely szürke kövei között. 
Tenyérnyi ablakon át, beszűrődőt a sápadt nappali fény. 

A vihar oly hévvel vetette magát a menedékház falaira, hogy Helge attól tartott 
hogy összeomlik a ház. Könyökére támaszkodva figyelt. A szembe lévő priccsen 
Isaksson feküdt összezsugorodva, majdnem semmi sem látszott belőle.  

Helge megfordult. Tapogatózni kezdett a báránybőrök alatt, amíg keze bele-
akadt gudrun aranyszőke hajfürtjeibe. Örömmel érintette Gudrun meleg testét. 
Felkelt. Vacogva, gallyakat tördel, hogy tüzet gyújtson. 

Irányt változtatott a szél, könnyebben ment a tűzgyújtás, mint az éjjel. Időnként 
visszacsapott a füst, de a kémény erős volt a huzatában, ígéretesen pattogtak a 
szikrák. Fejszét fogott és kiment.  

Amikor visszatért, látta, hogy Isaksson és Gudrunt farkasszemet néz egymás-
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lányarc ismét puha lett, majd a hidegtől vacogva feltápászkodott. 
A vihar változatlan erővel tombolt tovább. Sötétedni kezdett. 
Helge rekedt kiáltása, gyenge sóhajként belefulladt a vihar robajába. Feleletül 

az erős széllökés lépésnyit oldalra dobta őket. Helge erős kísértéssel küzdött, 
hogy karjában a lánnyal, ismét földre feküdjön, és álomba merüljön. „Itt és most, 
vagy néhány kilométerrel odébb, hát nem mindegy? A hegyek között meghalni, 
nem szégyen.” Botladozva lépett a lányhoz és erősen magához ölelte. 

- Most végre mehetünk a mennybe! –suttogta rekedten. 
Gudrun eltaszította magától a férfit, kaparászni kezdett a kötél után, s rángatni 

kezdte a szánt. Helge, halálos beteghez hasonlóan nagyot sóhajtott, homlokát tö-
rölte, aztán ő is megragadta a kötelet, de képtelen voltak a hókupacba fagyott 
szánkót megmozdítani. Kotorni kezdte a havat, nagyokat emelt és feszített, míg 
végül néhány percnyi megerőltetés után, szabaddá tette a szánkót. Tudta, hogyha 
ez nem sikerül, akkor akár tavaszig is maradt volna a szán hó alá temetve. 

Ki-ki a maga helyére visszaállva, botladozva, roskadó lábakkal folytatták útju-
kat a viharban és sötétségben. Egy szikla közelében haladtak el, amelyről Helge 
felismerni vélte a tájat, s ettől kezdve kicsit déli irányba tartottak. Időnként egyet-
egyet kiáltott, ilyenkor megálltak, hogy a választ hallják, de Isakssontól egy hang 
sem jött. Helge azon tűnődött, hogy mennyi ideig fekhettek a szánkó mögött, s 
hogy Isaksson elérte-e már Nippdalt. 

Amióta irányt változtattak, a szánkó többször rászaladt a lábukra. Lefele ha-
ladtak, s Helgének sikerült a lányt rávennie, hogy üljön fel a szánkóra. A rudakba 
kapaszkodva, hosszú szakaszokat siklott a szánnal minden különösebb megerőlte-
tés nélkül. Amikor a hátába fúvó szél erősödni kezdett, Helge teljes erejéből féke-
zett, nehogy elveszítse uralmát a túlságosan felgyorsuló szánkó felett. Ha nekiüt-
köznek valaminek az végzetessé válhat. Olyan feszülten figyelte a terepet, hogy 
belefájdult a szeme.  

Egyet-egyet kiáltott ismét, s most úgy tűnt, mintha lentről gyenge választ halla-
na. Lábaival csáklyázott, ismét jó néhány métert csúszott, majd újra kiáltott. A 
vihar s a fergeteg zúgásából egy rekedt emberi hang vált ki.  Helge nagy igyeke-
zetében, hogy minél hamarabb előre jusson, véletlenül egy nyírfabokornak vezette 
a szánkót. Gudrun lecsúszott róla, néhány métert gurult a lejtőn, nyöszörögve fe-
küdt a hóban. Helge aggódva hajolt fölé. Gudrunnak nem esett baja, mert feltá-
pászkodott. Talpon volt, amikor Isaksson újabb kiáltása hallatszott. Aztán 
Isaksson alakja is láthatóvá vált a nagy havazásban, Helgének sikerült a szánkót 
kiszabadítania a bokorból. A bäversjöi újtelepes sízve, nehéz mozdulatokkal jött.  

– Szánkóm néhány méterrel lejjebb van – mondta.– Kiáltottam, de választ nem 
hallottam. Csak álltam és vártam, de nem mertem a szánkótól elmenni. Ebben a 
viharban nehéz ismét megtalálni. Azt gondoltam, hogy nyomomban jössz, s az 
erdőnél utolérsz –magyarázta Isaksson. 

Helge ránézett. Különösnek találta, hogy visszafordult, ebben az időben, ami-
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Az állomásfőnök szövege  
a vágányok mellett 
 
A vonatnak mennie kell  
Helyesen váltok. 
 
Ezüstvonat 
vonattal ütközik 
Sötétség- vonat 
lánggal ütközik.  
 
Nincs kérdésem.  
Egyetlen kérdés sincs.  
 
Helyesen váltok. 
 
 
 
A hazugságvizsgáló 
 
Dr. Stensson rámkapcsolja a hazugságvizsgálót. 
Granath nővér mosolyog. 
Villódznak a lámpák. 
Megugrik a tű. 
 
Makacsul ragaszkodom mindahhoz, amit egykor 
mondtam. 
A gép mutatja, hogy hazudok. 
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Frågor 
 
Vilka ord ska jag säga och varför? 
Varför ska jag alls säga några ord? 
 
Vilka ord vill du höra och varför? 
Varför vill du alls höra några ord? 
 
Vad är det som fattas mig i tystnaden? 
Vad är det som fattas dig i tystnaden? 
 
 
Kérdések 
 
Melyik szót mondom és miért? 
Egyáltalán miért mondok valamit? 
 
Mit akarsz tőlem hallani és miért? 
Egyáltalán mit kívánsz tőlem hallani? 
 
Mi az, ami hiányzik belőlem a hallgatásban? 
Mi az, ami hiányzik belőled a hallgatásban? 
 
 
 
                                      Svédből fordította: Tar Károly 
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tek az örvények fojtó ölelésében. Isaksson elől haladt. Síléceit szánkójához kötöt-
tem, nert a kopár vidék kőomladékainak jeges kérgén nem használhatta ezeket. 
Összehúzódva, olykor négykézláb mászva haladt, részeg módjára meg-
meginogott, és sípoló tüdővel kapkodta a levegőt. A vihar olyan fehérre korbá-
csolta ruháját, hogy szinte eltűnt a meggémberedett vadonban. A vihar dühe egyre 
fokozódott. Mellettük magas hegycsúcsok emelkedtek, melyekről a hólavinák zú-
dultak alá.  

Helge és Gudrun egymás mellett haladtak. Korábban a lány a szánkó rúdját 
fogta, és így segített tolni, de Helge nem merte hátul hagyni. Ha elereszti a szán-
kót, akkor néhány másodperc alatt elnyeli a vihar, s örökre eltűnhet. Szótlanul 
küszködték magukat előre, néha egyensúlyukat vesztve egymásba ütköztek, va-
kon tapogatóztak, amikor időnként a dühödt szélroham vadul a szemükbe csapott. 
Néha fel-feltűnt előttük Isaksson alakja: akár egy szellem a végtelen fehérségben, 
amit ismét elnyel a kavargó hótenger. Helgének nem volt biztos fogalma afelől, 
hogy merre is járnak. Valami különös félálomszerűségben, magára hagyottságban 
haladt. Zúgott, csengett a füle, s minden lépés nehéz kezdet volt valamely vég nél-
küli úton. 

Egy erős szélroham megállásra kényszeríttette őket. Olyan erővel tört rájuk, 
hogy majdnem keresztüldobta őket a szánkón. Tántorogva álltak meg, s ügyetle-
nül törölgették arcukról a jégszemcséket. Helge nem vette észre, hogy eleredt az 
orra vére. Kétségbeesetten kapkodott levegő után, magához szorítva tartotta a 
lányt, s szemei előtt vöröses köd káprázott. Lábai meg-megrogytak, de minden 
erejére szüksége volt, hogy állva maradjon. Szaporán pislogva igyekezett meg-
őrizni látását. A gomolygó fehérségek között a hegyek körvonalait látta. Hirtelen, 
rekedten nagyot kiáltott, aztán megragadva Gudrunt, földre vetette magát a szán-
kó mögött. A vészjósló fehér csend rettentő csattanással szétrobbant. Százméter-
nyi magas hó-oszlop tódult az ég felé, amelynek lábánál sziklatörmelék pattogott 
szerteszét. A szörnyű robaj úgy hatott, mintha az alvilág démona láncait tépte vol-
na szét. A hó-oszlop összeomlott. Süvítő gomolyagok verődtek, kavarogtak viha-
ros táncban, majd hirtelen szétestek és eltűntek a szürkésfehér hó-falban. 

Ahol a zúgó fergeteg végigsöpört, ott a hegyoldal olyan lett, mintha tisztára 
söpörték volna. 

Helge még mindig erősen földhöz lapulva feküdt, jóllehet a szélnyomás meg-
szűnt, s a kavicsos, törmelékes förgeteg is elpihent. Egyik kezével átölelte a lányt, 
az éles törmeléket s a kőkemény jeget puha ágynak érezte, amelyben fáradtan, 
szép álomra várva alhat az idők végezetéig.  

A vihar távoli harangzúgáshoz hasonló csendes morajjá szelídült. 
A férfi bizonytalanul tapogató kezet érzett az arcán. Lassan és kényszeredetten 

visszatért a hóviharba, az életbe. Lehúzta kesztyűjét. Zsibbadt arcát tapogatta. 
Gudrun térden állott, szemében fény ragyogott, s a jobb arcán egy fehér folt vilá-
gított. Helge magához vonta a lányt és óvatosan dörzsölni kezdte a foltot, míg a 
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