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I. 
dédapámtól örökölte 
Manfréd a neve 
a város peremén élt, a hegy lábánál 
egyedül egy víztoronyban 
forró volt a keze 
és szerinte az egyenetlen járás 
figyelmeztetés az egyenetlen szívverésre 
s a szívverés 
összefüggésbe hozható 
a beszédtempóval 
 
abból következtethette ki 
ahogyan menet közben beszélt 
megengedte, hogy elkísérjem 
elmesélte közben, hogy a tatárok 
halott gyermeküket is kiházasították 
hogy a családi kötelékeket erősítsék 
 
Ekelöf szerint ez az élet 
mindenféle életeket hordoz 
minden elképzelhetőt 
az élőkét s a halottakét is 
talán a tatárok is így gondolták 
összegezte bácsikám, csodáltam 
őt türelméért, s azért, hogy 
képes a hegy lábánál lakni 
egy elhagyott víztoronyban  
egyedül a város szélén 
napközben a kertben voltunk 
fát ültettünk, verhetetlen volt bocciában 
este megvacsoráztunk, teáztunk 
utána sétáltunk a környéken 
az éjszakák melegek voltak 
nyitott ablaknál feküdtem 
időnként behallatszott a madarak  
topogása, majd elrepültek 

Észak hírnökei                                             4707 



meleg éjszaka volt  
nyitott ablaknál feküdtem 
mindenfelé sötétség – 
városok, falvak százaiban, hegyeken 
 
szívben, tengeren 
 
II. 
a mozdulat minden 
minden mozdul 
minden évszakra jut belőle 
ha hull a hó az álmatlan tájon 
a hegyre tartó autóban 
útban a felszámolt kikötőbe 
romokban a toalett, csövei 
egyenest a fjordba torkollnak 
 
változások mindenütt 
változnak az emberek 
 
– ha vidéki vagy, üresjáratban élsz 
ezért tanulok táncolni – mondta Kristin 
Sigmund, a bátyja a tanyán várt ránk 
itt nőttek fel, megvacsoráztunk 
kötött pulóverbe, gyapjúplédbe  
burkolózva ültünk a tornácon 
hajnali háromig 
Kristin elmesélte, hogy egy régi 
albérletében meggyilkoltak egy lányt 
korábbi szeretője fojtotta meg 
otthagyta meztelenül a TV előtt 
mintha így kellene bevégezni 
TV elé lecövekelve, egy IKEA fotelban 
Sigmund megígérte 
mutat nekem legelésző gímszavasokat 
elvisz kora hajnalban kocsival 
az útról távcsővel becserkésszük őket 
hallgatag volt, lestem az arcát 
a nappaliban, a fényképen, testvérei 
közül neki volt a legkeskenyebb szeme 
azt mondta, még a szobája ablakából 
is lőtt szarvast 
 
láttam egy reggel, amint átment a tanya 
udvarán, távolodott, mintha lépésről 
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lépésre süllyedne a földbe 
megállt a szénapajta mellett 
cigarettára gyújtott, elbámészkodott 
feljött a nap, esett az eső 
a fjord, a mező felett, a ház, a kert felett 
lepergett a falevelekre 
 
III. 
A faháztelep Moban olyan közösséget  
sejtet, ami nem könnyen adja meg magát 
házai éppoly rozogák, viharvertek 
mint Kapuscinski történeteiben 
az elhagyott orosz falvakban 
ahol az ipar évtizedekig éltette a vidéket 
majd bezárta kapuit, s az utcákat ellepte 
a hideg, a hosszú folyosók a jégmezőben 
 
Olafot nem kényszerítette térdre a hideg 
sem a vasmű, ahol dolgozik; 
a füst, ami egérutat talál rejtett réseken át 
láthatatlan nyílásból szürke felhőréteget 
terít szét a város felett 
beszivárog az emberek tüdejébe 
súlyossá téve minden levegővételt 
 
leginkább meleg napokon nehéz elviselni 
a kikötőből rozsdás fémkonstrukción 
futószalag lóg méterekkel a házak felett 
fel egészen a vasmű épületéig 
olyan ormótlan, hogy majdnem szép 
egy pillanatra megtorpanok 
mielőtt Olaf szótlanul int a fejével 
korábbi lakása felé 
egy beomlott tetejű faház áll 
a kikötő közelében 
 
hosszúra nőtt göndör haja 
egy ideje már munkavezető 
Olaf osztálytársam az általánosból 
Felesége Mona, Kirunából jött 
Jacques Brel dalokat énekel  
Åkerström fordításában 
észak-norvég dialektusban 
olyan frazírozással, hogy nehéz leírni 
mint egy nyelv a nyelvben egy nyelven 
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szeretlek minden szavammal 
szeretlek egy nyelven 
mely igét nem ismer 
 
az is lehet, hogy mást énekelt 
minden történetemből elszivárog 
a szó és a hely, megadásra képtelen 
csendes együttlétek, düledező házak 
 
 IV. 
megtörténik, hogy hatalmas robbanásról álmodom, fáj a 

fejem, karomban tartok egy béna gyermeket, egy nevet kiabálok, de nem a tiédet, 
hol vagy? amikor felébredek, fekve maradok, bámulom a plafont a sötétben, 
suttogok: alszol? egy versben ez áll: egy angyal lakik bennem, mindig meglepem. 

Ha elmesélném neked e mondatot, és komolyan 
gondolnám, elhagynálak, elengednél-e? éjszaka van, nem vagy velem, és írok: 
lakni szomorú, de ezzel kell élni. 

 
V. 
Ingvar Kamprad, az IKEA alapítója azt írja valahol: az a 

célom, hogy minden otthonba eljussak. Szívemből szól, mindenkinek ajánlom e 
hosszú éjszakákon érlelt, nagy távolságokat legyőző szavakat. 

Azt is mondom: mit keresünk, ha nem a saját életünket? az 
utcákon, a járdákon mindenütt  

széthajtogatott kartondobozok, rongyok, plédek, nem 
szemét, valakiknek tulajdona, azt próbálja elmeséli nekünk, hogy itt él, alszik 
valaki, tehát vagyunk. 

 
VI. 
egy egész kis csapat ünnepelte Szent Iván éjjelét 
csónakházban, kilátással két szigetre 
a helyiek csak Madeirának és Szumátrának hívják 
végre egyszer mi is a norvég délvidéki tengerparton 
a világ tárult elénk 
a kishajókikötő és a hajógyár között 
grilleztünk, kártyáztunk 
estefelé megjött a házigazda nővére 
gyereket várt, már nagy volt a hasa 
de még négy hónapja volt hátra 
szinte elfeledtette velem 
ideúton, a repülőn, egy mongolkóros 
fiú ült az ablaknál, mellettem anyja 
a kisebbik gyerekkel, folyton 
engem maceráltak 
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olvastam valahol 
a szív az ismétlődések szerve 
ezért mondják “to learn by heart” 
hihetőnek tűnik 
 
a nővért egész este figyeltem 
egyedül lakott egy kis házban 
az elnéptelenedett szigetvilágban 
hét állandó lakossal s egy bezárt iskolával 
naponta négyszer közlekedett a kishajó 
 
négy nyelven szólt hozzánk 
tönkrevert mindenkit scrabbleben 
versekből idézett 
de kártya közben elszólta magát 
a nyolcas helyett a szív veszít – mondta 
idegesen felnevetett 
nem értettem a keserűségét 
amikor próbálta megmagyarázni 
 
landolás közben 
a mongolkóros kislány 
vette ölébe a kistestvérét 
mintha a világot ölelte volna 
mintha egy kis szív 
markolna egy másik szívet 
 
VII. 
a függővasút eltűnt az alacsony felhőben 
az óvárosból nézve, mint valami girland 
felaggatva az égre 
a köz javára, szólt a jelszó 
én a világból kitépve éreztem magam 
mikor kereszteztük a kutyák negyedét 
ahol csontsovány kutyák kószáltak 
minden elképzelhető helyen 
teljesen kábán, s nem csak a melegtől, nem 
az éhezés jelei ütöttek át a bőrön  
kellemetlen szag, legyek százai a levegőben 
 
a közelben állt a kórház 
az óváros peremén 
leginkább egy düledező kastélyhoz hasonlított 
lakói az udvaron bolyongtak 
cél és elképzelés nélkül 
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némelyik meztelenül 
mások pokróccal a testük körül 
fehér elefántok, csúfolják őket 
mert úgy gondolták a kisváros lakói 
meghalni jöttek ide 
 
behatolt az utcán játszó gyerekek ujjongása 
amikor eleredt az eső 
beesteledett, bőrig áztunk, mire a pislákoló 
neonnal hírdetett szállóba értünk 
megragadta a kezem, és azt kérdezte 
mit választanék 
a bolondok házát vagy a halált 
 
Herta Müller úgy fogalmazott 
mikor nem rímel az élet 
szétesnek a szavak 
ez történhetett a fehér elefántokkal is 
akik cél és elképzelés nélkül 
bolyongtak a kórház udvarán 
egyesek meztelen 
mások pokróccal a vállon 
de mind zavarodottan 
másoknak érthetetlen szavakat mormolva 
 
de ha a szavak széthulltak 
talán éppen a mormogás az élet 
ahogy a vers is egy módja a rendnek 
a vers a megragadható kéz 
a szavak ereje, a mindenség ereje 
 
VIII. 
ellakhatnék itt, egy leépített bányavárosban 
távoli rokonaim körében 
a másodunokatestvéremet alig ismerem 
kislányát egyedül nevelő fiatal nő 
vagy mit akarok egyáltalán 
mi szándékom mindezzel 
ha nem az, hogy néhány titkot leleplezzek 
hogy kik vagyunk, honnan jöttünk 
lehetetlen vállakozás, csak részeredmények 
éppen ezért olyan fontos és izgalmas 
ezért ajándékozom el a bútoraimat 
ürítek ki minden szobát 
lerombolok egy falat s a támadó űrt 
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elkeresztelem szívnek  
elhagyom az országot, itt kötök ki 
egy leépített bányavárosban 
szemetes utcáin elvadult kecskék 
bolyongok ismeretlen emberek között 
románnak vallják magukat 
versem egy szavát sem értik 
de a szájpadlásra mennyei szavuk van; 
hol másutt keletkezhetnének a szavak? 
céltalanul járkálok, találok egy padot 
időm van bőven, itt maradok 
szükség van időnként az elidőzésre 
szüksége van rá a szavaknak és a versnek: 
mindenütt laknak olyanok, akikre várnak 
mindenütt laknak másmilyenek 
mindenütt laknak emberek 
 

 
Thomas Marco Blatt  
1980-ban született Dél-Koreában, de kis kora óta Norvégiában él. Író, költő, 
kritikus, a foci íróválogatott tagja. Hordalandban és Göteborgban végzett 
írásművészeti tanulmányokat. 2006-ban jelent meg első verskötete. A második 
kötet címadó versét közöljük (Overalt bor det folk, Kolon Forlag 2008) 

Észak hírnökei                                             4713 


