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David Albahari

Különös történetek

A csend

El�ször csak a csendet hallani. Az-

után a fül lassan különválasztja egy-

mástól az apró részleteket: pattogást, 

zúgást, búgást, csengést. Az üt�ér is 

megszólal, tompán, ahogyan a vér 

hömpölyög. A  padló megnyikordul. 

Reccsen a gerenda. Az ablaküveg 

megcsörren. A  robbanásszer� ujj-

mozdulatba belefájdul a dobhártya. 

Hirtelen minden elhalkul, egy víz-

csepp leválik a csapról, és hatalmasat 

koppan a mosogatótálban. A  fém-

edény fájón feljajdul, mint egy öreg-

ember. Az ajkak cuppanva szétvál-

nak. A szempillák susognak. A leveg� 

süvölt az orrlyukakban. Többé már 

semmi sem csillapíthatja le a szívet, 

legkevésbé a mellkasra ereszked� 

kéz, amelynek szorításába belefehé-

rednek az ujjak.

A domb

Onnan, ahol állunk, magasan a 

dombtet�n, láthatjuk a domb lábá-

nál kanyargó ösvényen haladó férfi t. 

Mivelhogy Nelának kissé fáj a lába, 

Vesna pedig mindig fáradt, nekünk 

két órára volt szükség, hogy felérjünk 

a csúcsra, de neki biztosan nem kell 

ennyi. Szétterítjük a m�anyag abroszt 

a f�ben, és hátizsákjainkból el�vesz-

szük a szendvicseket és az almát. Áfo-

nyaszörpöt szürcsölünk. Amikor a férfi  

megjelenik, megállapítjuk, id�sebb, 

mint gondoltuk. És nem zihál.

A kalauz

A  férfi  és a n� egy gyorsvonat fülké-

jében ülnek. Nem ismerik egymást. 

Mindössze néhány illedelmes monda-

tot váltottak belépéskor. A n� az ajtótól 

jobbra, az ablak mellé ült, a férfi  pedig 

vele szemben foglalt helyet. A n� egy 

könyvet vett el� táskájából, és olvasás-

ba fogott. A férfi  kifelé bámult az abla-

kon. A könyv továbbra is a n� kezében 

van, de már nem olvassa. Alszik. A férfi  

sem nézel�dik már az ablakon keresz-

tül. A n� térdét fi gyeli. Ahogyan az álom 

meghódítja a n�t, és teste elfogadja 

a rázkódás ritmusát, a  térdek egyre 

jobban széttárulnak, úgyhogy a férfi  

el�bb megpillantja a n� combját, aztán 

harisnyájának szegélyét, és végül, így 

van, hófehér bugyiját. Lehajol, hogy 

jobban szemügyre vegye, amikor a 

fülke ajtajában felt�nik a kalauz. A férfi  

folytatja a mozdulatot, mintha keresne 

valamit a padlón, és valóban, felemeli 

ki tudja, kinek a cigarettacsikkét, és 

beledobja az ablak alatti hamutartóba. 

A kalauz el�ször hitelesíti a férfi  jegyét, 

majd gyengéden megérinti a n� vállát. 

Ekkor veszi észre széttárt térdeit és 

felcsúszott szoknyáját, a férfi ra pillant, 

rákacsint, majd újra megérinti a n�t.

Hajó

A nyár gyorsan elszáll. Le sem barnul-

tunk, és máris itt az id�, hogy farmer-

nadrágot és hosszú ujjú inget öltsünk 

magunkra. Ülök a sziklán, egy f�szálat 
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emelek ajkaim közé, és kettéharapom. 

A keser�ség szétcsapódik a számban. 

A tenger nyugodt, csendes. Amikor le-

hunyom a szemem, hajót látok.

A kupola

A  n� a szerelemr�l beszél, de senki 

sem hallgatja. Ha a szerelem vak, ak-

kor talán a szerelemr�l szóló beszéd 

néma? A n� nem tör�dik a morajjal. 

Arca bevörösödik, nyakán megduz-

zad az ér, tekintetét le nem veszi egy 

magasan az emberek fölött lev� pont-

ról. Lassan, egyenként felemelkednek 

a fejek, és csakhamar mindannyian 

fölfelé néznek, a  kupolára, amelyet 

kezdetben a naplemente vörös vissz-

fénye ragyog be, kés�bb pedig elnyel 

az alkonyat.

Walzer

Robert Walzer szerint, mondom, a be-

szélgetés elfáraszt. Soha egyetlen 

beszélgetés sem fárasztott még el, 

mondja a feleségem, és megismét-

li: soha. A  szavak értékét, olvasom, 

hatásuk meghatározását a b�beszé-

d� el�bb elfelejti, mint a sz�kszavú. 

Azt akarod mondani, húzza ki magát 

hirtelen a feleségem, hogy beszéd 

közben csak fecsérlem a szavakat? 

Ez nem az én álláspontom, válaszo-

lom, hanem Walzeré, én semmit sem 

mondtam. Amikor te beszélsz, folytat-

ja a feleségem, akkor a szavaid méz-

édesek, akár a csend, amikor pedig én 

beszélek, az olyan, mint a szárnysu-

hogtatás a semmiben, így van, nem? 

Gyönyör� a magányos ember szellemi 

szabadsága, mondom, ez ismét Wal-

zer. Rendben, vág vissza a feleségem, 

akkor készítsen a számodra Walzer re-

metevacsorát. Kés�bb, a  konyhában, 

amíg vékonyan megkent margarinos 

kenyeret eszek, kezdem megérteni a 

magány megpróbáltatásának súlyát.

A vádlott

A  vádlott azt mondta, sajnálja, bár 

tudta, hogy ez nem fog enyhíteni a 

bírósági döntésen. Sajnálja azonban, 

folytatta, önmaga, és nem a bíróság 

miatt, ezért fejezi ki ily módon meg-

bánását, holott tudja, hogy ez a legki-

sebb mértékben sem hatja majd meg 

a bírókat, akik, bírói kinevezésükkor 

adott esküjükkel összhangban, h�ek 

maradnak meggy�z�désükhöz. Ami-

kor hazamennek és átöltöznek, fel-

húzzák kedvenc szobapapucsukat és 

belesüppednek karosszékükbe, akkor 

gondolkodhatnak talán kicsit más-

képpen, akár még egy könnycsepp 

is megcsillanhat a szemükben, de itt, 

a  bírósági teremben nem, itt az én 

megbánásom, mondta a vádlott, ki-

zárólag az enyém, és, remélem, Mar-

gareta Vukové, aki miatt itt vagyok. 

Ezután a vádlott elmondta, hogy már 

az els� ütések után megbánást érzett, 

de ekkor haragudni kezdett magá-

ra, hogy megbánást érez, és még 

hevesebben folytatta az ütlegelést, 

de minden ütéssel n�tt a megbáná-

sa, ami ugyanakkor a harag és az 

ütések er�sségének növekedéséhez 

vezetett, ami, természetesen, még in-

kább ösztönözte a megbánást, mond-

ta, s mindaddig váltakozott a düh és 

a megbánás, talán ezt el sem hiszik 

neki, amíg a megbánás felül nem 

kerekedett. Margareta Vukov akkor 

már összekuporodva feküdt a földön, 

mondta a vádlott, �  pedig rugdosta, 

de amikor negyedszer is rúgni ké-
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szült, ezúttal bal lábbal, azt érezte, 

hogy tet�t�l talpig átjárja a megbá-

nás, a  lába lehanyatlott, térdre esett, 

és csókolni kezdte a n� véres arcát, 

s�t melléje feküdt a földre, átölelte, 

és azt ismételgette, hogy sajnálja, 

legalább tizenötször megismételte 

ezt, de a n� már nem hallotta. Ezért 

reméli, mondta, hogy most hallja, és 

ez minden, semmi többet nem tud 

hozzáf�zni az elmondottakhoz, már 

elmondta, hogy ez a megbánás csak 

az övé, és tudja, hogy senkire sem fog 

hatni, f�leg nem a bírókra. Legalábbis 

nem itt, mondta, és leült.

Az ég

Amikor Jakov Baruh meghalt, meg-

mozdult az ég. Éjszaka volt, és az 

egyik pillanatban megváltozott a csil-

lagok állása, mintha a fölöttünk lé-

v� égbolt hatalmas projekció lenne, 

amelyet valaki, ki tudja, hogyan, le-

cserélt volna egy másikra. A szabó azt 

mondta, � is látta, és hogy akkor, üz-

lete kirakatában, magától begyulladt a 

díszgyertya. A kovács rögtön utána, az 

ég megmozdulása után, hallotta üll�je 

visszhangzását, holott senki sem volt 

a m�helyben. A postás hirtelen feléb-

redt álmából, és azt látta, hogy ujjai 

pecsétviasztól maszatosak. A  költ�, 

aki még csak ekkor indult lefeküdni, 

egy papírlapot talált párnáján, ame-

lyen egy ismeretlen kézzel írott vers 

állt. Egyedül Matilda, Jakov özvegye 

nem vett észre semmit. Akkor ébredt 

csak fel, amikor a nap sugarai beha-

toltak az ablakon, megérezte Jakov 

kezének hidegségét, és azonnal tud-

ta, még miel�tt megpillantotta volna 

eltátott száját, hogy Jakov meghalt. 

Számára ennyi elegend� volt. Az égr�l 

úgysem tudott semmit.

A munkavezet�

Senki sem találja a mintát. Sorra kinyi-

togatják a ládikókat, feltúrják az aszta-

lokon lev� tárgyakat, kiürítik a szeme-

teskosarakat. A munkavezet� a sarok-

ból ordítja: ha a minta nem kerül el�, 

mindnyájan felmondást kaptok! Végre, 

amikorra már a remény is elhalványul, 

a  polcról, ahol egyébként is állni szo-

kott, el�kerül a minta. Hangos zajon-

gás tör ki, felkiáltások és taps hangjai 

hallatszanak, még a munkavezet� is 

elmosolyodik. Kés�bb, amíg az épület 

el�tt sörözünk, azt kérdik t�le, komo-

lyan gondolta-e, hogy mind annyiun-

kat elbocsát. Egyt�l egyig mindenkit, 

mondja a munkavezet�, újra csak mo-

solyogva. Ekkor Sava, aki közvetlenül 

mögötte áll, sörösüvegével olyan er�-

sen fejbe vágja, hogy a munkavezet�, 

nem titkolt meglepetéssel tekinteté-

ben, cölöpként a földre rogy. Odalent 

fetrengve, lábait rángatja és jajgat, de 

többé már senki sem fi gyel rá.
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