
Zvonko Karanović

Feljegyzések a boldog otthonból

Csak a kórházban látta meg a fényeket, a pszichiátriai részlegen, 
ahová beszállították miután az iroda minden ablakát és ajtaját be-

törte.
Jacques egy széken ült az ágya mellett és őt figyelte.
A kezében egy papírlapot tartott, valószínűleg a legújabb versével.
Jacques a Feljegyzések a boldog otthonból című verses önéletrajzán 

dolgozott, 
és először mindig neki mutatta meg az újonnan elkészült részeket.
Vonakodott attól, hogy elolvassa Jacques verseit.
Olyasmire emlékeztették, amit szeretett volna elfelejteni.
Jacques egy jómódú családban született, boldog gyermekkora volt,
 és a legjobb neveltetésben részesült.
Verseket írt, és hitt a világban, az emberekben, a költészetben.
Így kapta a becenevét: Jacques – kedvenc francia költője után, 
akit akaratlanul is utánozott.
Hogy lehet valaki szentimentális a 21. században?, csodálkozott 

Jacques.
Nem hallja a pénz fülsüketítő hangját?
Nem érzékeli a szavak jelentéktelenségét?
Jacques elővette táskájából a sakktáblát és kiterítette az ágyra.
Felrakták a figurákat, és játszani kezdtek.
És ismét, Jaques könnyűszerrel nyert.
El kellett olvasnia a versét.
Ez volt a megegyezés.
Már az első versszak elviselhetetlen fejfájást okozott.
Belülről valami kopogtatni kezdte a homlokcsontját.
És nem szándékozott abbahagyni.

A pszichonauta

A város legjobb újságírójának tartották.
A kollégái tisztelték, sőt több alkalommal vezetői posztra ajánlot-

ták.
Nem fogadta el.

VarUcca-56-BELIV.indd   98 2017. 10. 02.   9:19:38



99

Szerette a rangjelzés nélküli uniformisokat.
Elegendő szakmai tapasztalata volt ahhoz, 
hogy senki se szóljon bele, hogyan osztja be a munkaidejét.
Két nap alatt elvégezte a heti, hét-nyolc nap alatt az egész havi 

munkáját.
A fennmaradó időben szabad volt.
Főleg nappal aludt, éjszaka a klubokat járta.
Így ismerte meg a fazont, aki speeddel, aciddel és mágikus gombák-

kal seftelt.
Különösen a pszilocibin nyerte el a tetszését.
Havonta egyszer gombázott, egészen addig, 
amíg nem találkozott az egylábú békával.
Aznap, miután nem győzte kivárni, 
hogy az anyag hatni kezdjen, dupla adagot vett be.
Három napig két világ között lebegett.
Alig tudott visszatérni, akkor is teljesen más emberként.
Mintha valami bekattant, szétszakadt, meghasadt volna benne, 
csörömpölve, mint az úttesten pörgő letört lökhárító.
Többet nem ment be dolgozni.
Csak akkor jelent meg az irodában, amikor felmondással fenyeget-

ték meg.
Hosszú hajjal, szakállasan, gyűrötten úgy nézett ki, mint egy őrült.
A főszerkesztő kérdésére, hogy miért nem jelent meg napokig, 

megvadult.
Azt üvöltötte, hogy a főnöke üldözi, hogy a munkatársai kémked-

nek utána, 
hogy minden lapszámban legalább három olyan cikkel találkozik,  

ami személyesen neki szól.
Amikor megpróbálták lenyugtatni, törni, zúzni kezdte a berende-

zést, az ablakokat.
A megdöbbent munkatársai az iránta érzett tiszteletből nem a rend-

őrséget hívták, hanem a mentőket.
Skizofrénia, parafrénia, idegösszeroppanás – másnap ezeket a sza-

vakat ismételgették a város irodáiban.

Maga sem tudta miért történik ez vele

Maga sem tudta, hogyan került újra ugyanarra a helyre.
A másik oldalon ismét ugyanaz a két férfi ült.
Az első egy könyvet tartott az ölében, és a hátsó oldalra írt szöveget 

böngészte.
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A másik ugyanazt a könyvet olvasta, 
és pillantásával időnként végigfutotta a félig üres autóbuszt.
Az elsőnek megcsörrent a telefonja.
Felvette.
Maga elé nézett, majd tekintete elkomorult.
A másik odafordult hozzá.
„Ne izgasd fel magad”, mondta. „A legfontosabb, hogy a könyvek 

megvannak.”
Az első letette a telefont, és karjait idegesen az ölébe ejtette.
A telefon ismét csörögni kezdett.
Megnézte a kijelzőjét, és a füléhez emelte.
„Éppen érted megyünk!” recsegte a mikrofonba. „Úgy nézd, hogy 

otthon legyél!”
A másik kérdőn meredt rá.
„Mégiscsak meg kell ölnünk!”, mondta az első.
Felálltak és a kijárat felé indultak.
Átfurakodtak a mozdulatlan utasok között, akik ugyanazzal a 

könyvvel a kezükben álltak.
Az autóbusz lefékezett.
A férfiak ki akartak szállni, de a rendőrök körbevették a járművet.
Senkinek nem engedték meg, hogy kiszálljon, 
amíg mindenki be nem fejezi az olvasást.
Éjfélre végre minden könyvet elolvastak.
A rendőrautók rotációs fényeit bekapcsolták.
A kordon mögötti tömeg tolakodni kezdett.
A parancsnok az autóbusz első ajtajához lépett.
„Kérem, egyesével hagyják el a járművet”, mondta a megafonba.
Az ajtók kinyíltak, de egyetlen utas sem jött ki.
A tompa sötétben a fények úgy lengték körül a járművet, mint egy 

ragyogó aura.
A rendőrkordon fellazult, tagjai leengedték pajzsukat.
Az emberek némán elhaladtak mellettük, és az autóbusz felé köze-

lítettek.
Mint egy csapat hangya, úgy szálltak be a járműbe, taposva a padlón 

széthajigált könyveket.

Benedek Miklós fordításai
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