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Éjszakánként hangokat hallok a szomszéd lakókocsiból. 
Joikolnak. Az elfogyasztott alkohol mennyiségével arányo-
san egyre erősebben. A hangok kórusba verődnek, áradó 
hangfolyammá. Nem tudom, hogy milyen tájról énekelnek, 
még sosem jártam Finmarkban. 
Látom őket magam előtt. Két férfi és egy nő ül az asztal 
körül. Klaus, JP és Maret. Az asztalon üvegek. Maret a 
poharáért nyúl, a sál lecsúszik a válláról. Parázsló cigaretta 
a hamutartó peremén. 
– Mindenkinek lehet saját joikája – mondja JP. 
Egy furgon rakterében fekszem. Könyveim a felfordított 
ládán sorakoznak. A padlón rádió. Ruháim a hátizsákban, a 
matrac végében. 
Autók húznak el előttünk. Az út hidakon, alagutakon át 
tekereg fel a hegyekbe. A hó, a jég, a sötét sziklák közé. 
Egy újsághirdetésben olvastam. Nyári kisegítőt keresnek 
eladónak Telemarkba. Nem ismerek itt senkit. Két hónap 
múlva tovább buszozom Bergenbe. Ott tanulok ősztől. Új 
életet kezdek. 
De előbb itt kell lennem. A régi és az új között. Munkában. 
Minden reggel egy hosszú asztal kerül a furgon és az út 
közé, tele különleges norvég kolbásszal. JP áll az asztal 
mögött, és árusít. Amikor reggel elhúzom az autó ajtaját, 
JP egyenesen ráláthat a szobámra, a könyveimre, a matra-
comra. A vásárlók is, ha egyáltalán vannak. Az eladópult 
mögött lakom. Nem tudok láthatatlanná válni. Ki innen, 
minél hamarabb! JP már túl van az első sörén. Kilenc óra. 
Fogom a ruhámat, a fogkefémet, és elslisszolok a kolbá-
szok előtt, majd a számi sátor előtt, amit hamarosan nyit-
nom kell. Felmegyek a parkolóhely fölötti enyhe emelke-
dőn álló kis házba. Amint benyitok, meglibben a zuhany-
fülke lazacrózsaszínű függönye. Levetkőzöm. Csúszós, 
nyálkás a szürke linóleumpadló. Jó szagú szappant találok 

a szekrényben. Meleg víz zuhan rám a rózsából. 
Átjárja a bőröm. Melegebbre, egyre melegebbre állítom a 
csapot. Beszappanozom magam, hajat mosok. Elzárom a 
vizet, a tarkómon összefogom a hajamat. Megtörölközöm, 
tiszta fehérneműt veszek fel. Fázom a huzatos helyiségben. 
Egy pillanat alatt kihűlt. 
Csővázas, ponyvával fedett előtérrel kiegészített számi sátor 
az árusítóhelyem. 
A bejárat melletti állványon képeslapok, matricák, a sátor 
belsejében, a polcokon hegyi- és fjordmotívumokkal díszí-
tett apró tárgyak találhatók. Én szolgálom ki a vevőket. 
A turisták finom bőrből készült zacskókat, pólókat, rénszar-
vas figurákat vásárolnak. Norvég emlék. Nézem az ajándé-
kok között matató kezeket. Felemelik a tárgyakat, nézegetik. 
Angolul, franciául és németül is tudok. Pillanatok alatt vál-
tok.  Válaszolok  a  turisták  kérdéseire;  mi  mennyibe  kerül, 
milyen magasan vagyunk a tengerszint felett, mennyire tar-
tósak a bőrök. Elmondom, hogy a rénszarvas szőre belül 
lyukas, csőszerű. Levegő van benne. Jól szigetel. Erre hajlít-
gatni kezdik. Azt is elmondom, hogy a hidegben kellemes 
rajta az ülés. Könnyű bőr, elvihető a sítúrákra. 
A bejárat előtti asztal az eladópult, mögötte ülök. Rengeteg 
kés és bicska van rajta. Némelyik nyelére feliratot vagy va-
lamilyen motívumot égettek. Kis kések, nagy kések. A fejem 
feletti keresztben álló rúdon sorakoznak a legfinomabb kivi-
telezésűek. A kézműves neve is ott lóg a táblán. 
Egy francia turista rám kacsint, le szeretne fényképezni. 
Belemosolygok a masinájába. Otthon, Franciaországban 
majd előhívatja a filmtekercset, néhány nappal később haza-
viszi, átlapozza a képeket. Felbukkanok a norvég emlékek 
között, egy sárga pulóveres mosoly a késekkel megrakott 
asztal mögött. Akkor majd eszébe jutok. 
Reklámtábla az úton: Számi shop. 
Rénszarvasbőröket rakosgatok a sátor előtti, kiszolgált ka-
rókból összetákolt piramisforma állványra. A bőröket a ke-
resztlécekre aggatom. Az állvány mellett egy kitömött rén-
szarvas áll. Vörös, zöld, sárga és kék szalagok díszítik. A 
másik oldalon egy öreg, fatörzsből faragott hajó fekszik. 
Egy rúd csúcsán számi zászló lengedez. Dán, norvég, svéd 
és izlandi veszi körül. Reggelente mindent nekem kell kipa-
kolnom. Úgy elrendezve, hogy a turisták kedvet kapjanak a 
vásárláshoz. 
A parkoló az élelmiszerbolt előtt, a település központjában 
terül el. Itt állnak a furgonok és a lakókocsik. Egész kis ko-
lónia. Műanyagból vagy ponyvából készült elárusító bódék. 
Könnyű összepakolni, és továbbállni velük. 
Üdvözöljük egymást, de alig valamit tudunk a másikról. 
Gyapjú holmikat árulnak, ennivalót, mások bizsut vagy em-
léktárgyakat. Mi ezt is, azt is. 
Az eladók a vásárokról és a jobb körülményeket biztosító 
csarnokokról beszélgetnek. Életstílus, egész évben ezt csi-
nálják. Együtt élnek a portékáikkal. Járják az országot, oda 
mennek, ahol vannak vásárlók, útkereszteződésekbe, kité-
rőkbe. Ahová turistákat visznek a buszok. Ahol fagylaltra 
vagy pelenkacserére megállnak a családok. 
Mellettünk egy virsliárus bódéja áll. Pølse-Ove. A fehér 
utánfutó egyik oldalára tolóablakot szereltek. Bent, az előké-
szítő asztalon áll a főzőlap, rajta alumíniumlábas. Ove abban 
főzi a virslit. Az ablakon át szolgálja ki a vevőket, s veszi el 
a pénzt. Esténként fogja a bevételt, és elviszi a sörözőbe. 
Egyszerű megoldás. Ove kevés beszédű. Felkel, elhúzza a 
tolóablakot, virslit árul, majd este elissza a bevételét. 
Szinte sosem szólunk egymáshoz. Előfordul, hogy bejön 
hozzám egy langyos virslivel. A nap végén, zárás előtt. 
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Az alábbiakban részlet olvasható a Természetrajz című 
kötetből. 
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