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M. Nagy Miklós fordítása

Minden dicsekvés nélkül mondhatom, hogy amikor Vologya fültövön vágott, és a 
homlokomra köpött, úgy elkaptam, hogy megemlegeti. A petróleumfőzővel csak utá
na estem neki, a vasalóval meg csak este. Úgyhogy egyáltalán nem halt meg azonnal. 
Semmit sem bizonyít, hogy a lábát még napközben vágtam le. Akkor még életben volt. 
Andrjusát pedig csak a lendülettől öltem meg, úgyhogy ezt nem tudom felróni ma
gamnak. Miért került a kezem ügyébe Jelizaveta Antonovnával együtt? Teljesen fö
lösleges volt kiugraniuk az ajtó mögül. Azzal is vádolnak, hogy vérszomjas vagyok, 
vért ittam, mondják, de ez nem igaz, én csak felnyalogattam a vértócsákat és a vérfol
tokat; elvégre az ember természetes igénye, hogy eltüntesse bármily jelentéktelen 
bűntettének nyomait. Jelizaveta Antonovnát sem erőszakoltam meg. Először is nem 
volt már kislány, másodszor pedig nekem a holttesttel volt dolgom, márpedig egy holt
test nem panaszkodik. Hogy éppen szülés előtt állt? Na és? Kiszedtem én belőle a gye
reket. Hogy olyan kis csenevész volt, nem életrevaló, az már nem az én hibám. És nem 
szakítottam én le a fejét, csak nagyon vékony volt a nyaka. Nem volt életrevaló, és 
kész. Való igaz, a csizmámmal szétkentem a padlón a kiskutyájukat. No de micsoda 
cinizmus egy kutya meggyilkolásával vádolni, amikor három emberi élet pusztult el 
úgyszólván a szemem láttára. A gyereket nem is számolva. Jó, rendben; elismerem, 
hogy mindebben fellelhető némi kegyetlenség a részemről. De bűncselekménynek te
kinteni, hogy az áldozataimra ürítettem -  ez, már megbocsássanak, abszurd. Az ürítés 
természetes emberi szükséglet, következésképpen a legcsekélyebb mértékben sem 
büntetendő. Ennélfogva, bár megértem védőügyvédem aggályait, bizakodom a teljes 
felmentésben.

Pjotr Aleskovszkij

A TÖRZSŐRMESTER
M. Nagy Miklós fordítása

Mikor részeg -  ül a padon, a feje hátranyaklik, a szája kitátva. Nézi az eget. Mikor 
nagyon részeg -  a térdére lógatja a fejét, és sír. Borostás arcán szétkeni a könnyeket 
mocskos, olajos kezével. A kölyköket sajnálja. Aztán megy, hogy megverje Nágyát. De 
az már kitanulta a dolgát -  rögtön beleakaszkodik a hajába, és a körme egyenesen az 
öreg szemét keresi. Hát így élnek -  ő folyton agyonkarmolva, Nágya kék foltokkal.
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Reggel elmegy a jachtklub műhelyébe -  babrál a motorokkal, főz, kalapál fél ötig. 
Aztán két órát maszekol, ha addigra nem rúgott még be. Utána elissza, amit összema- 
szekolt. A haverokkal. Nágyával. Kvászt iszik hozzá, de először megitatja vele a kis 
kedvencét, Szvetlankát. Még csak hároméves, de már annyi esze van, hogy ihaj: úgy 
elkerekíti, hogy dőlnek a röhögéstől. Szvetlanka az ötödik gyerek. Az utolsó. Nágyka 
az Istenre esküdött, hogy nem szül többet. Igaz, mindig Így esküdözik, ő meg mindig 
megbocsát neki. És tessék, négy fiú után ez végre kislány lett. Nágyka őt szorítja ma
gához, amikor a papa verekedni akar. Nem is verekszik ilyenkor -  ha ott a gyerek 
Nágyka kezében, meg nem ütné. Lefekszik aludni. Reggel meg nem is eszik, úgy megy 
a műhelybe. A fiúk mind őhozzá sündörögnek -  csak hogy lóghassanak az iskolából. 
Meg aztán ő nem is szigorú velük. A három idősebb két év alatt jár ki egy osztályt. 
Kátya mama, az ő anyukája csak a fejét csóválja: minek kínozni a gyerekeket, ha egy
szer nem eszes fajták? Megélt ő is, pedig olvasni sem tanult meg, aztán mégis megélt, 
dolgozott -  adja Isten, hogy mindenki úgy dolgozzon, ahogy ő. A könyvek csak bajt 
hoznak az emberre. Ott a példa a családban -  Olenyka, a húgának a leánya, az folyton 
olvasott, éjjel és nappal, el se lehetett szakítani a könyvtől. Aztán meg mindent sajnálni 
kezdett -  csak ült és sírt: csorgott belőle a szánalom. Most már meg se ismer senkit, 
még az anyját se, amikor meglátogatja. Na nem, jobb akkor könyvek nélkül...

Kátya mama templomba jár. Hiába, hogy olvasni nem olvas, jobban tudja a zsoltá
rokat bárkinél, de most már nem énekel -  golyva kínozza. Az idei télen már meghalni 
készült, még jó, hogy Valjusa, az idősebbik leánya megmentette. A karjában vitte el a 
saját házából, megmelengette. És most ül a padon Kátya mama, a fiától a második 
szomszédban, az meg nézi az eget nyaklott fejével. Vagy sír. A kölykeit szánja.

Sajnálja azokat Kátya mama is. Ha jönnek, mindig megeteti őket. De az idősebbek 
már röstellik a vénasszonyt -  nem járnak hozzá. Kiöntik a padlóra a száraz kenyérhé
jakat, kiválogatják, mit lehet még megenni, teába áztatják. Szvetlanka meg köztük csú- 
szik-mászik, aztán elalszik valahol, és bepisil álmában. Vagy állva alszik, mint a lovak, 
leteszi a fejét a díványra, és alszik is.

Ez akkor van, amikor Nágyka fizetést kapott. Száz rubelt keres a jachtklubban fel
mosással. Nyáron még plusz hetvenet a turbinatelepen, ahol a vécéket takarítja. Még 
maradék levest vagy másodikat is visz haza, úgyhogy nyáron esznek a kölykök eleget. 
Ráadásul hős anya, azért is kap pénzt; vesz rajta egy üveg valamit, a többi meg a gye
rekeké. Kvásszal itatja Szvetlankát, az meg dalolja: „Mama, söj, mama, söj.” Nágyka 
felkacag: „Nem sör ez, kislányom, hanem kvász.” Szvetlanka erre ravaszul elmosolyo
dik, és megmossa benne a kezét. Utána iszik is, nehogy eligyák előle a nagyok. A kvász 
finom!

Amint hazaér, irány Szvetlankához. Az meg csicsereg: „Papa, papa.” És a papa, ha 
erejében van, a karjába veszi, néha még a fejét is megsimogatja, és a borostájával meg
birizgálja selymes kis arcát. Amikor Nágyka fizetést kap, ő pedig leissza magát, nekiáll 
eltángálni. Ezért utóbb már úgy van, hogy Nágyka, amint megkapja a pénzét, szalad 
is ki a kapun, irány a város. Azelőtt a fizetése nélkül is elszökött -  leitatták, most viszont 
csak a fizetéssel együtt -  talán már neki kell itatnia másokat? Két-három napig oda 
van, aztán visszajön. Persze, egy garas nélkül. A szeme dülledt, fekszik a díványon, 
nyögdécsel, a gyerekek meg hordják neki a teát. Azjót tesz anyukának. Megjön a papa, 
rámordul, aztán csak leül a padra. Nágyka meg, mikor kicsit már kipihente magát, 
odavánszorog hozzá, leül ő is. Szotyolát rágcsál, és panaszkodik a lépére. Vagy bocsá
natot kér. De van úgy, hogy nem kér. Hát csak üldögélnek.
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Ha elmegy valaki, köszönnek neki. Köszönnek azok is. Utána meg jól kibeszélik 
Nágykát. De hát mit lehet tenni? Ott vannak azok a szegény kölykök.

Sajnálja őket.
Elüldögél későig. Nágyka megnézi a filmet, azt nagyon szereti. Nézik a gyerekek 

is, amíg el nem alszanak, ki-ki ahol az álom elnyomta.
O meg csak ül. És ha sír, akkor már nagyon részeg.
Harminchat éves, de meg nem mondaná az ember. Már azt is elfelejtette, mikor 

jött haza a flottából. Atom-tengeralattjáróról. Aztán feleségül vette Nágykát -  valaki
nek lecsapta a kezéről: tizenhét éves korában elkergették hazulról. O meg szép szál 
legény volt -  ki, ha ő nem! És jöttek a gyerekek. Nem rögtön, csak öt év múlva.

Elment az orvoshoz, hátha vele van baj. Az orvos azt mondta, saját gyereke nem 
lehet már soha. De megvigasztalta -  attól még úgy működhet a szerkezet, hogy ihaj.

Mikor megjött, teli volt rangjelzéssel, éremmel, még érdemrendet is kapott. Törzs
őrmesterként szerelt. Bizonyíték is van rá -  egy fénykép. Kátya mama ágya fölött lóg, 
a gyerekei és unokái között.

„Mondhatnak bármit, amikor megjött, ő volt a császár, bárki hozzáment volna. De 
ő egy riherongyot választott, Isten bocsássa meg” -  morogja a vénasszony a padon.

Ül a második szomszédban -  sírdogál, szánja a gyerekeket, magát, Nágykát -  az 
egész világot.

A szomszédban meg sajnálni sincs kit -  a férfi egy héttel az esküvő után baltával 
agyonvágta a feleségét. Kitalált valami ostobaságot, és felforrt az agya. Máig is küldik 
neki a csomagokat Szibériába.

Vjacseszlav Pjecuh

PANASZ
M. Nagy Miklós fordítása

A nyugdíjas Szviridovot megsértették a boltban. Amikor megkérte a szintén nem fiatal 
eladónőt, hogy mérjen le neki öt és fél deka Kedvenc szalámit, a nő váratlanul olyan 
durva szavakat vágott a fejéhez, hogy Szviridov megdermedt a döbbenettől. No de a 
következő pillanatban azért tökéletesen összeszedte magát, és a panaszkönyvet köve
telte. Talán ebben az üzletben kesztyűs kézzel bántak az eladókkal, vagy pedig a ha
sonló botrányok mindennaposak voltak, mindenesetre Szviridov különösebb cécó 
nélkül megkapta a panaszkönyvet. Kinyitotta a megfelelő oldalon, az ablakpárkányra 
könyökölt, mélázva megbámulta a marha- és sertésdarabolás sémáját, kicsit megrágta 
golyóstolla végét, bánatosan krákogott, és írni kezdett...

„Folyó év október 17-én -  írta természetellenesen balra dőlő betűivel -  reggel kilenc 
órakor az önök üzletének eladónője sértő szavakkal illetett. Az illető eladónő nem volt 
hajlandó megnevezni magát, ezért leírom. Kövér, festett hajú, idős, kapzsi tekintetű.


