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Budimpešta trans

Aristokratske palače v odblesku križev in rdečih zvezd, padec železne
zavese, iskanje doma …
Razgiban tok dogajanja, pronicljiva opažanja in spominske drobce v
romanu Budimpeštatrans uokvirja burna ljubezen med glavno
junakinjo Halino, novinarko v Budimpešti, in umetnikom Jeromom,
ki se nenavadno, kot se je začela, tudi konča.
Medtem pa glavna junakinja na sledi za legendami v prostoru,
kjer živijo tudi Porabski Slovenci, ter skrivnimi vzvodi globljih plasti
bivanja in ustvarjanja doživeto, poetično in z ostrim očesom
portretira skupno življenje Madžarov in Slovencev v enem najbolj
vznemirljivih obdobij zgodovine t. i. Srednje Evrope.
Ob ponovnem zagonu zgodovine preverja izkušnje preteklosti z
njenimi luknjami vred: naj bodo posledica tankovskih izstrelkov,
lažnih ljubezenskih upov ali izgub v otroštvu. A tudi spomin postaja
sčasoma vse bolj krhek, vrnitev pa ne pomeni nujno tudi prihoda
domov …
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Ma rja nca Mi he l ič je na Filozofski fakulteti Univerze
v Ljubljani diplomirala iz slovenskega jezika in književnosti
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pa tudi članki z madžarsko tematiko. Leta 2012 jo je za
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5.

»I am sitting in the morning …« je zvenel napev iz radia v avtu,
ko sta brzela po cesti. Halina je prisluhnila besedilu in zraven
popevala … »There's a woman on the outside … looking inside,
does she see me?«
Ponjo je prišel že zgodaj zjutraj. Ves čas vožnje je bil redkobeseden in zadržan, zato je Halina nagonsko ubrala znano taktiko. Kadar je čutila, da moškega bega in vznemirja, je te občutke rada še malce razpihovala: nekaj je ujela in že ponudila
naprej v igro.
»As I'm listening to the bells of the cathedral I'm thinking of
your voice …«
»Kako diši,« je potem, ko je po dveh dneh znova stopila v
domačijo ob potoku, rekla naglas. Vonj ji je bil zelo ljub, mehek in topel. »Po češnjah.«
Jerom je takoj pohitel po opravkih okoli hiše, v klet, v delavnico, ven, noter … Halina se je zgoraj preoblačila v bolj
udobno obleko in si ravno vlekla pulover čez gole prsi, ko je
zakorakal prek sobe. Hudomušno je ponovno dvignila pulover, stopila proti njemu in mu jih ponudila v poljub. Zasačen
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v nepravem trenutku je odsekal z roko, se ji neprijazno izvil in
še nekaj bevsknil zraven.
Na travniku za hišo je razpostavil nosilne grede, čeznje poveznil lesene plohe, jih stružil in zbijal skupaj. Halina je molče
prinesla ven knjige, legla na klop ob kamniti mizi, molela
noge v zrak in brala. Vsaj poskušala je brati, pa ji ni šlo bogve
kako od rok. Misli so ji bežale na vse strani, prejšnji prizor jo
je prizadel. Medtem ko je ležala, se ji je Jerom enkrat približal
in jo objel od zadaj okoli pasu. Hotela je pretentati samo sebe
in se je pognala v igro. Zatipala je njegov ud, še lužnat od urina. »A je že zunaj,« je vsaj za hip zadovoljno pokramljal, res,
lepo je narasel in bil trd … Ona se je hotela nasaditi nanj kar
na klopi zadaj na vrtu, a jo je ustavil …
»Greva midva raje gor!« je odločil. Sledil je fuk, nedoživet
in brez veze, zato ga je ustavila. »Jaz nočem več,« je rekla in
Jerom se je zavalil stran. Ko se ga je potem hotela spravljivo
dotakniti, pa jo je ustavil s trdo kretnjo, češ, ej, ne da se mi, se
naglo pobral s postelje in šel nazaj k plohom. »Daj, bodi še
malo tukaj,« je zaklicala za njim, a ga ni več zanimalo.
Zajela je sapo. Zazevala je praznina, ki je pretila ves čas.
Dva dni potem, ko je bila tako polna sebe, se je začelo vse sesuvati v prah. Ni ji bilo jasno, zakaj, kako, ni vedela, kako naj
upre roke v voz, ki je silil navzdol. A se še ni čisto vdala. Pogoltnila je cmok v grlu, se za silo uredila in pohitela pred hišo.
Nič ni rekla, ampak kot prej legla na klop, molela noge v
zrak in poskusila brati. A ker jo je vse bolj premagovalo ihtenje, je kmalu pobrala knjigo in se umaknila v zgornjo sobo.
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Zgoraj se je iz nje kmalu udrl jok, ki ga ni mogla več zadrževati, brisala si je oči in smrkala v rokav, že čisto moker in
sluzast od solz. Poležavala je in poležavala med rjuhami, hlipala brez predaha in se ni mogla pomiriti. Kakšna polomija, si je
govorila, vendar si ni mogla pomagati, naenkrat vsa ta sprememba, kot bi z višine telebnila v vodo na ploh. Tako brez
smisla se je zdelo vse. Zakaj je sploh prišla? In kako naj gre
sploh še takšna predenj? Z otečenim nosom je bila prej podobna nedorasli kmečki butari kot pa kakšni zapeljivki. Saj ne
more več skriti pordelih, po malem že tudi zabuhlih oči. Cmera, bo zamahnil z roko.
Zdaj ko se je sprožilo, se je samo še pogrezala, na površje pa
so se začeli dvigati še drugi podobni občutki iz stisk, ki jih je
doživljala kdaj prej in jim je želela ubežati, a so se vedno, kadar
je obtičala, zgrnili nadnjo. Potem pa še ta hiša s travnikom in
sadovnjakom, ki ji je s svojim domačnim videzom vzbujala
mnoge skeleče spomine na otroštvo in počitnice na deželi, le
da je bila tisto takrat kmečka hiša na dobravi s šterno na dvorišču.
Obujala ji je tudi spomin na deda, ki ji je bil v tisti hiši od
vseh najbližji, na njune pomenke, tudi drobna pričkanja, a
vendarle medsebojno uglašenost.
Bil je poseben, drugačen od ostalih. Igral je na harmonij,
prepeval, skladal zborovske skladbe in pisal vesele planinske
pesmi. Da je zaslužil za kruh, je šival: hlače, rekelce, celo copate, potem pa glavnino zaslužka zapravil za kupe knjig, varno
spravljenih v komodi s stekleno vitrino, zaščiteno z lesenim
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opažem v obliki late pred težko mizo, na kateri je likal, notranja stran opaža je bila obložena z najmehkejšim filcem. Kadar
je odmaknil mizo in lato ter odprl vitrino, da bi ji pokazal
kakšno knjigo, je bil velik praznik …
Kadar je bila tam na počitnicah, sta se ali kaj pomenkovala,
ali je tekala okoli, igrala violino, ali brala, včasih pa je tudi
sama zase in tiho čepela za hišo na kladi pred kolnico in pletla
venčke iz marjetic. Poleti je z dedom in babico spala kar na senenem podu, skupaj so prisluškovali škrebljanju miši, takoj
zarana sta z dedom v bližnji hosti prva pobrala gobe in jih kar
v klobuku nesla domov, toliko jih je bilo.
Ostali sorodniki v hiši deda niso marali. Cel ljubi božji dan
so se prepirali, šlapali po polju gor in dol, ritali in hrzali s konjem po jarugah, zraven pa pokali z bičem od zlobe in škodoželjnosti. »Marš, kljuse!« Brcali so po strženih in kosili sonč
nice.
Ravno je slišala prepir med njim, ki se je pravkar nagnil
skozi okno in pljusknil vodo od britja iz aluminijastega lavorja
naravnost skozi okno, in teto, ki je začela bentiti pod pršcem
umazane vode: »A boš že enkrat pazil, ti, gostač!«
Ded je brez besed priprl okensko krilo in se umaknil v notranjost, pospravil štokerle, na katerem je stal lavor, nazaj pod
mizo, teta pa je besno žugala naprej in hujskala proti dedu
tudi Halino, ki jo je brž ustavila rekoč: »Midva sva prijatelja,«
in stekla k dedu v sobo. Ded, ki je očitno vse slišal, je stopil
k vegasti kredenci, odprl zgornji predal, kjer je imel vedno
spravljene kakšne priboljške, vzel iz vrečke mentolov bonbon
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peterokotne oblike in ji ga dal. Halina takrat ni imela več kot
pet let, vendar je jasno čutila, kaj pomeni mentolov bonbon:
njuno zavezništvo proti ostalim. Prav ta občutek je potem, ko
je že odšla in po dedovi smrti, najbolj pogrešala. Za trenutek
se ji celo povrnil, zdaj pa …
Ko je rasla, je namreč komaj čakala, da bo lahko zapustila
ta svet razprtij, revščine, dolge bolezni in smrti matere. Zato je
bilo toliko huje, kadar se ji je občutje klavrnosti in izgubljanja
povrnilo s takšno silo.
Z dedom je šlo sčasoma samo še navzdol. Pogreznil se je
vase, tudi šnobček ga ni več mikal, nehal je tudi šivati. Včasih
ne bi skrivil kljuna najmanjšemu piščetu, zdaj pa se ga je od
časa do časa polotila čudna jeza. Nenadoma je planil kvišku in
začel med nerazumljivim kričanjem metati po tleh vse, kar mu
je prišlo pod roko: lonce, posode, spominke in drugo. Ostali
so mu pri tem seveda hitro stopili na prste. Med onemoglim
otepanjem so ga zvlekli do peči, ga posadili na klop in za kazen
pustili brez večerje. Ko so zvečer vsi zbrani molili ob peči, pa
je ded maščevalno molil nazaj in ne naprej, se skrivaj spakoval
in ji mežikal. Edino ob očenašu in zdravamariji so ga namreč
pustili pri miru.
Bolj je odrivala te spomine, bolj so jo preplavljali. Ko jih je
mukoma odgnala, se je ponovno za silo uredila, šla pred hišo,
se postavila pred Jeroma in vprašala:
»Kdaj bova šla lovit ribe?«
Jerom je trdo dvignil vrata in jih zadegal nazaj v podboj, da
je zaropotalo.
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»Še malo,« je zarentačil, jo jezno ošvrknil z očmi, aha, rdeče
oči, in jezno zamomljal: »Zdajle še ne moreva. A bi že rada šla?«
Halina je še malo opletala okoli hiše in se poskušala zamotiti z drobnimi opravili, ves čas v strahu, da jo bo znova premagal jok. Še nekaj časa je trajalo, dokler ni Jerom končno
pogledal na uro in odvrgel delovne rokavice.
»No,« je zanergal, »zdaj pa lahko greva.« Kar je potreboval,
je hitro spravil skupaj, potem pa odšel k avtomobilu. Halina
mu je molče sledila. Po ovinkasti cesti sta prispela do jeza, ki
je pod temnim površnikom smrekovih vej tonil v modrozeleni
barvi.
Jerom je zakoračil proti jezu. Stopal je trdo in ves čas gledal
nepremično naprej. Ko je zagledala v njegovi roki belo polivinilasto vrečko, ki jo je med hojo držal postrani ob pasu, kot bi
jo skrival, se je naježila. Je ista? Le kaj ima notri? Potem je
samo še gledala, kako se je potopil, kot nekdo, ki bo kradel ali
izdal nekoga, ki mu je blizu, gospodar v svojem lovišču. Približal se je podvodnim skalam, mrk in nasilen.
V mučni predaji prihajajočemu se je zleknila na mah med
praproti in ribje strmela skozi šope goste trave. V kalužni vodi,
ki se je nacedila v kotanjah za koraki, je oživel obvodni mrčes.
Ostre travne bilke so se lomile prek udrtin stopinj v zmehčani
zemlji. V daljavi se je slišal ropot voza z okovanimi kolesi. S
pogledom je plula po jezu, gledala skozi podrast ob pisasti
kamniti škarpi in ugibala, kaj se dogaja pod vodo. Njeno gladino so zmotili le kačji pastirji, ki so vrtoglavo manevrirali z
nabitih koškov kalužnic in podrsavali prek nje.
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Jerom se je čez čas prikazal iz vode in držal v eni roki harpuno, v drugi pa dvigal pred sabo dve ribi. Ko je najprej eno,
potem pa še drugo prerinil skozi slez na breg, se je tudi sama
spravila pokonci. Skozi mrežo trave je uzrla nekaj temnega.
Prvo temno pego … in potem še drugo. Samo dve sluzasti postrvi! Jerom se je nezadovoljen z ulovom jezno pridušal, da bi
bila boljša recimo polmetrski sulc ali ščuka in da se je z eno od
postrvi, ki se mu je skrila v skalno duplino, mučil skoraj pol
ure, da jo je zbezal ven. Halina ga je nemo gledala in poslušala.
Tako, kot bi bila ona tista riba. Takrat jo je prvič zaščemelo po
koži, pod prsmi ji je zagomazel lisasti mrak in ji stisnil dih.
Ker se mu je zdaj že zelo mudilo proč, je hitro pobral svoje
stvari in se podvizal proti avtomobilu, ne da bi ji privoščil še
kakšno besedo.
Ko sta se vrnila k hiši, je začel Jerom pripravljati večerjo.
Na leseno desko je položil ribi in jo poslal k potoku, da ju očisti. Ko ji je manjša postrv spolzela iz rok, se je pognala za njo
in jo šele med skalami končno zgrabila za rep in plavuti. V
očeh se ji je spet nabiralo jezerce solz. Ko je ribi prinesla nazaj,
je opazil, da je spet jokala, zaradi česar je bes v njem še bolj
narastel. Kakšna mila jera!
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6.

Mrak je počasi sedel na hribe in prikazal se je mesec. Halina
se je umaknila iz hiše in raje postopala ob potoku ter drezala
pod kamne. V okruških večera so ponovno vzbrstele kobuljice
strahu.
Ko je nazadnje le stopila na travnik pred hišo, je tam že gorel ogenj. Sedla je poleg in brskala po žerjavici. Iz kuhinje se je
slišal cvrkot olja in kmalu je zadišalo po pečenih ribah. Jerom
se je še nekaj časa sukal po kuhinji, potem pa stopil na prag in
zadirčno poklical: »Pridi zdaj jest!«
Šla je noter in sedla k mizi. Bila je rahla in čuječna. On se je
že razkomotil za mizo in začel luščiti meso s koščic. Zraven si je
točil rdečega vina. V zraku je visela napetost. S pogledom je preletela slike na steni in obsedela pred praznim krožnikom. Nejevoljno jo je oplazil s pogledom, videl, da omahuje, in bevsknil:
»Takšnih gostov pa tudi še nisem imel.«
»Jaz pa ne takega gostitelja!«
»Samo poležuješ!«
»Kaj pa naj bi delala po tvoje?«
»Lahko bi malo pospravila.«
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»A pri tebi gosti delajo?«
»Ja, pri meni pa gosti delajo.«
»Ko sem bila prvič pri tebi, sem pomila dve paleti kozarcev
za tvojimi gosti. Saj si rekel gosti?«
»Saj zdaj pa tudi nisi več gost. Saj zdaj imaš pa že drug status.«
»Kakšen status pa imam?«
»Ne vem, lahko si ga izbereš. Lahko si moja prijateljica,
lahko si pa tudi čisto tako.«
»A ti si pa v vseh položajih enak?«
»Ja, jaz sem pa enak.«
»Potem pa nimam nobene izbire.« Jeroma je skorajda but
nilo pokonci. Začuda vendarle ni vzrojil, nekaj mu je preblisnilo misli in je umolknil. Čez čas pa je za spoznanje mirneje
vprašal:
»Kaj si pa delala danes?«
»Ob vodi sem bila, pa razmišljala sem, pa jokala …«
»Saj sem kar vedel. Delati je treba, potem pa nimaš časa za
neumnosti!«
»Kaj si pa ti naredil?«
»Vrata sem delal, pa ribice sem ti ujel, pa večerjo sem skuhal …«
Kaj pa imam jaz s tem, je pomislila Halina, naglas pa rekla:
»Saj jih nisi ujel zame!«
»Lahko bi mi malo pomagala, lahko bi malo pospravila …
Zdaj po večerji boš pa ti pomila, če ne …«
»Kaj če ne?«
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Vprašanje je obviselo v zraku brez odgovora. Prepir je bil
začet. Samo to še ni bilo jasno, do kod vse bo segel. Za odlog
pred viharjem je malce pohitela in spravno vprašala, katero
ribo lahko vzame in če je tisto, kar je vzela, postrv, potem pa si
ribo poveznila na krožnik.
V trenutku je padla nanjo nova ploha obtožb. Očital ji je
lenarjenje, preobčutljivost:
»Vsaka stvar te vrže iz tira! To moraš preseči!« je zasikal, da
jo je odneslo s stola.
Zdaj je prekipelo tudi njej. Planila je s stola in začela od
besa tekati po prostoru. Začudeno jo je gledal, razočarano
zmajal z glavo, potem pa ji vrgel v obraz, da z njo nekaj ni v
redu. Takrat se je ustavila in ga vprašala, če je z njim vse v
redu.
»Ja, z mano je pa vse v redu!« je jezno pribil.
»Vse v redu, vse v redu … samo da meni do takega reda
ni!« je prav tako jezno zasikala ona.
Nakar je spet zarobantil on, in sicer da še knjig ne posprav
lja za sabo in da jih bo vrgel ven …, da je Halina spet poskočila in bruhnila, da zdaj ima pa tudi ona vsega dosti in da tudi
pet minut ne bo več tam. Ob teh besedah je Jerom začudeno
pridvignil obrvi in kot da ne bi razumel, vprašal:
»Zakaj pa zdaj hočeš iti?«
»Saj po vsem tem ne morem biti več tukaj. Ne morem se
več pogovarjati s tabo, tudi spati ne morem s tabo pa tudi posode ti ne bom pomila! Torej grem domov,« je ogorčeno pojas
njevala Halina.
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»Ven te bom vrgel, če boš še tako govorila!«
Jerom je bil jezen nad nerabno zgubo. Halina ga je gledala
razjarjenega za mizo in si rekla v mislih: tako kot vse. Zavedala se je, da je nastopil tisti prelomni trenutek, ko stvari nepreklicno zdrvijo proti koncu.
»Me boš peljal? Mrak je že in do mesta je daleč …,« je potem že mirneje vprašala. V resnici sploh ni vedela, kako daleč
je do avtobusa, do kdaj vozi avtobus, po vsej verjetnosti že ne
več.
Odločilnost trenutka je zaznal tudi Jerom, ki jo je zdaj ocenjujoče premeril. Stvari so se začele drugače obračati, zato je
pohitel: »Ne preganjam te jaz, ampak sama hočeš iti!«
Halina v nasprotju s pričakovanjem ni bila videti prav nič
več ubožno, kje pa!, bolj se je upirala, bolj je bila vredna poželenja. In skoraj mu je postalo žal. Iz kotov z lesom opaženega
prostora sta začeli mezeti tesnoba in samota in se nepredirno
gostiti okoli njega, da je stegnil roko po pomoč. Rad bi še kaj
ustvaril, vse to neurje v njem … Saj je rekla, da se ne boji pri
njem, ampak jo je strah zunaj.
Spet je dvignil pogled, stala je pri vratih, obraz ji je skoraj
že gorel v jezi. Najlepša je, kadar se jezi, je pomislil. Še malo
bolj se ji je približal in se zagledal vanjo: ta je pa res nenavadna. Prvo noč je punca obetala, do prej je bila čista nula, zdajle pa ga je spet prevzela. Ves čas se menja.
Malo je še pomolčal, srknil iz kozarca, nato pa hladno odsekal:
»Ne bom te peljal!«
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Halina je sedla in bila spet videti kot kup nesreče. Tuhtala
je, kaj sploh lahko stori. Najbolj srdit napad je bil že mimo,
tako da je zdaj že odkrito pihala v robčke, itak bo odšla, samo
tega še ne ve, kako.
»Zakaj me nočeš peljati, če bi šla rada domov?« je čez čas
spravljivo vprašala, vstala in se mu približala z drugega konca
mize.
Za hip mu je obstal grižljaj v ustih. Tukaj je njen temelj.
Potem je zapičil vanjo pogled rekoč: saj si z mano!
Torej veš, se je Halina strmo sklonila v njegov pogled, v
naslednjem trenutku pa že trezno speljevala misli na varno.
Joj, ne, dvakrat! Se je pač zmotila. Vzdržala bo kepo skelečih
spominov, tukaj se mu ne bo pustila.
»Zakaj me nočeš peljati domov, če te prosim?« je ponovno,
skoraj milo vprašala.
Jerom jo je ošvrknil z očmi: »Ti sploh ne znaš prositi!«
»To si pa tudi dobro rekel. Nimam jaz česa prositi!«
»A boš prišla jutri po knjige?«
»Če zdaj grem, me jutri ne bo nazaj!«
Halina je pospravila svoje stvari v torbo in obsedela na klopi. Jerom je ocenjeval nastali položaj, ali bo res šla ali ne? Halina se je potem spomnila na knjigo, ki jo je brala zgoraj, in šla
ponjo. Ko je prišla nazaj, je videla, kako je Jeromu hušknil
med zenicami porogljiv pogled, nasmeh pa se mu je ukrivil
navzdol.
»Zakaj se pa tako režiš?« mu je takoj zabrusila, zdaj si je že
kar opomogla, »samo še eno knjigo sem vzela.«
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»Kakšno knjigo?«
»Tudi zgoraj sem brala,« je prekanjeno odgovorila in mu s
knjigo pomahala pred nosom. Naj nič ne skrbi, ona ne bo
opletala tod okoli, nemara celo prosjačila za naklonjenost.
Moč se ji je občutno vrnila. Za konec si ga bo še malo privoš
čila, zato je zakorakala v sredino izbe in se našopirila:
»Nad čim si se pa zdaj naslajal?« Ko je videla učinek svojih
kretenj in besed, pa si je roke celo zasadila v bok in samovšečno nadaljevala:
»Naslajaš se, ker si me pognal, to pa je hudobija. Hudobija
pa ni nobena umetnost. Saj ti sploh ne moreš biti umetnik.
Nekaj ti manjka …« je govorila in zraven krilila z rokami.
Srdito jo je oplazil s pogledom, kako se ta vedno pobere!
Halina je opazila novo svetlikanje v očesnem kotičku in s
pridobljeno samozavestjo stopnjevala napad:
»Mogoče si dober tehnik, tako kot si dober cimperman!«
Toliko za vse tesarjenje popoldne!
»Tega mi pa tudi ni še nobena rekla pa tudi vpila ni še nobena name. Nehaj vpiti name!«
»Saj bi bilo boljše, če bi kakšna prej!«
»Prepozno!«
»Mislim, da res!«
»Zdaj je pa konec!«
»Absolutno!«
Halina se je zavedala, da je zdaj ona prelila čez rob, zato se
je spravno potegnila nazaj. Dobro, tudi ona ne ve vsega, čuti
pa in tudi njega čuti.
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Njen umik je Jeroma malce omehčal, vendar ji je še očital,
da takega mu pa ne bo zganjala.
»A veš, zakaj vse to?« je spet dregnila v njegove misli.
»Seveda vem. Ker te nisem dve uri vlekel za joške!«
In zakaj je ni dve uri vlekel za joške, če ve, da ji je to všeč.
Sicer pa, hm, dve uri, dobro ve, da res ni treba dve uri. Popoldne se je sprl z dekletom, veliko je pil, ona pa je sama padla predenj in mu prišla srhljivo blizu. Nabrekle bradavice se mu očitno gabijo, čeprav prvo noč ni bilo videti tako. Ne mara žensk
in zato tudi nje ne mara. Zato tuli. Sicer pa sploh ne gre zanjo,
se ji je nenadoma utrnilo, kot bi jo obšlo razsvetljenje, potem
pa si je začela hipoma spletati košarico iz ločja, v kateri bo morala odpluti, da se bo v samoti za silo spravila sama s sabo.
Rdeče rože plahutajo. Ob potoku mlinček in otroška roka, ki
se z njim igra. Postrvi veselo pogrkavajo in pihajo mehurčke …
Jerom je strmel vanjo. Res je nenavadna. Genialka. Sprem
ljal je njen pogled, ki je potoval od prve do zadnje slike na
steni, ki si jih je ogledovala že popoldne in so zdaj bolščale vanjo kot neme priče, in trznil, ko so se ji zenice nenadoma razprle … Saj ne daš nobene možnosti! Saj vse že vnaprej pokoplješ! je osuplo šepetal njen pogled, strmeč v roj tanko izrisanih
puščic na hrapavem lubju, mavričastih luskin in težkih rdečih
kapelj, ki se nabirajo in potem pocedijo izpod njih, črnega
oboka pod njimi …
Naenkrat se je spomnila govorjenja o slikah in barvah pred
galerijo, na Joševo svarilo med plesom v disku, pazi!, na polivinilasto vrečko ob bajerju, ribolov …
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Oprijela se je roba klopi, kot bi se hotela sprijeti z obtesanim deblom, da so se ji trščice zadrle v kožo, že v naslednjem
trenutku pa se je zaprepadeno zazrla vanj, ki je prav tako zrl
vanjo, vendar zdaj odprto, celo mehko. S pogledom je potovala od prve do zadnje slike in spet nazaj nanj ter zdaj ujela njegov zavraten in režeč izraz. Naenkrat je videla dva obraza, ki
sta migljala v enem in so ju mišice pregibale samogibno, zdaj
je bil obraz resen, zdaj se mu je izdajalsko krotovičil v režanju,
ni ga mogel zadržati, skriti, tu je bila njegova duša, razprta kot
komaj skoteni ptiček.
Halina je planila pokonci in pretrgala krč negibnosti. Z rokama je sunkovito zakrilila po zraku in zanihala s telesom, potem pa se mu začela bližati.
Saj je bilo tudi tebi lepo, mu je prigovarjala in dosegla, da
je zdaj tudi on podoživel trenutek, ko je po dolgem času spet
čutil. Skoraj užaljeno jo je pogledal, češ, saj veš … Halina je
sklonila glavo, pokimala, saj vem. Ampak saj mu je vrnila …
Jerom se je zganil, kot bi hotel skleniti roke tako kot takrat
ponoči pod njo … Vse bolj jo je občudoval: kako pa ta pripelje naokrog. Kako more tako čutiti. Zdaj bi spal z njo. Kakšen
ogenj, kakšna strast! Onadva skupaj!
Od židkosti zraka so postajali obrisi mize vse bolj dolbki,
vsa izba in predmeti v njej pa čudno razpotegnjeni. Sedel je
kot soha za mizo … in kot dolg za to, ker ga je izzvala, terjal
odgovor.
Zato je še kar strmela v njegov obraz in komaj zdaj dojela
ves srd njegovega vznemirjenja. Skoraj v istem hipu se je tudi
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odzvala, saj ona vendar noče umreti, ampak živeti, in rahlo zajela sapo. Komaj zdaj je dojela, kaj ga je razjedalo, za hip zaz
nala tudi hvaležnost. Zdaj se je njegov obraz selil od enega
konca klopi do drugega, spet se je trenutek smehljal, trenutek
pa režal, nakar se ji je z naglim drsenjem po klopi približal, govoreč, tebe rabim. Ko je Halina previdno pobesila oči, češ, počakaj, potem bomo pa videli, pa zaklel, pizda!, takoj zatem pa
revsknil:
»Pridi zdaj pojest te ribe!«
»Ne, ne bom. Ne morem. Ne moreš me tako vabiti k mizi.«
»Saj te sploh ne vabim!«
»Potem pa sam pojej!«
»Potem te bom pa mogoče peljal.«
»Mogoče? Pet pa deset minut pa nikoli!«
Spet se ji je porogljivo hahljal, hja, ribe so pa še vse pojedle.
»Hm, vse, razen mene,« mu je odgovarjala Halina. Zdaj lahko
gre.
Potem ko je še zadnjič objela s pogledom peč, slike, njega,
je skočila pokonci in ne da bi se ozrla, rekla čao, slišala čao,
nato pa že odhitela po makadamu od hiše, vsa zgrožena in v
strahu, da bo šel za njo. Ko je zaslišala avto za sabo, jo je kar
odneslo s ceste, tako hitro je planila in se za vsak slučaj pritajila v jarek. Ni bil črn karavan.

56

7.

Para iz podvozja ji je brizgnila v pozdrav kot škropec, iztisnjen
iz sifona.
Halina je porinila ogromen kovček po stopnicah vagona in
stopila na peron, potegnila kovček za ročaj in že izvedensko
vijugala z njim med pljunki, prtljažnimi vozovi in prodajalci,
nato pa se po tekočih stopnicah spustila navzdol. Čeprav je
bilo zgodnje jutro, so se na drugi strani velike zgradbe že oglašali predirni tramvajski zvonci in rezali smog.
Ko je stopila skozi nihajna vrata kolodvora, se ji je odprl
pogled na znana križišča in avenije, le da jo je tokrat čudno
spreletelo. Že večkrat je takole pripotovala, le da je bilo tokrat
nekaj drugače. Bilo je, kot da ne vidi tega, kar gleda, ampak da
vse poglede nosi že v sebi, prenaša s seboj, kamor koli gre. Kot
da ne bi nikoli odšla. Vsa njena prihajanja so se najprej stisnila kot harmonijev meh nazaj vse do tistega dne, ko se je prvič
odpeljala s taksijem z Vzhodne železniške postaje proti Elizabetinemu mostu. Z delovno pogodbo v žepu je skozi okno
opazovala visoke zidove zgradb in široke avenije. Potem pa še
dlje nazaj vse do dne, ko jo je z nahrbtnikom na rami prvič
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zaneslo v Budimpešto in se je potem, ko je končno lahko zapustila državo, zarotila, da vanjo ne bo prišla nikoli več …
»Za železno zaveso stare babe pul'jo rdečo peso …« so nabijali Pankrti, ko je med križarjenjem po Evropi s karto inter rail
izstopila tudi v Budimpešti. Kako zaskrbljeno je buljila v črke,
zapisane na oboku orjaškega železnega ogrodja, ko je vlak počasi drdral na kolodvor, ona pa ni mogla razvozlati, kaj naj bi
pomenile. Keleti pályaudvar. Vágány … In končno: Budapest.
Po peronih so se pomikali izvoščki s prtljažnimi vozovi, ljudje
na peronu so krilili z rokami, klici so se razlegali križem kražem. Sledili so objemi s prijatelji, sorodniki, trepljanje po ramah, dvigovanje kovčkov in pomikanje proti stopnicam, vse
to ji je bilo znano, podobno kot povsod. Le da iz govorice čakajočih na peronu ni mogla razbrati nič. Železna cesta, proga,
pálya, jo je pripeljala na dvor oziroma dvorišče, udvar, in sicer
na vzhodnega, keleti. Govorjenje po zvočniku pa je bilo ena
sama dolga zvočna kača brez premora: nepredirna kot železna
zavesa.
Tujci so bili vedno hitro opaženi. Ko je prvič pripotovala v
Budimpešto, so forinte tako rekoč vsi menjali le na črno. Takoj
ko se je pojavila na peronu, že so jo obkrožili Arabci in črnci,
se motali okoli nje in mlatili različne jezike: »Change? Change? Dolar, marka, dinar?« To je bil njen prvi stik s črnim trgom, tako da je bila vse zmedena in ni vedela, kaj naj stori.
Menjati bo morala, čeprav so jo zelo svarili pred goljufijo pri
takšni menjavi. Pod zgornjim bankovcem, zvitim v rolice kot
cigareta, se je pogosto znašel reklamni listič, celo šop reklam
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nih lističev, odvisno pač, koliko si hotel zamenjati. Oklevala
je, potem pa le stopila za dolginom, ki ji je pomignil, naj mu
sledi, in ji potem v kotu za straniščem na hitro porinil v roke
zvitek domače valute. Ko so se na vhodu v stavbo pojavili miličniki, pa je v vrvežu na postaji že izginil kot kafra.
Hm, imela je srečo. Menjavi je sledil lov za bivališčem. Kot
popotnico, ki je v mesecu dni prepotovala že skoraj vso Evropo od Benetk do Stockholma in od Pariza do Bukarešte, so jo
vodili že utečeni refleksi prišleka v tujem mestu, le da se znani
koraki tukaj niso izšli. Kje so zemljevidi mesta, tabele linij
mestnega prometa, informacije o youth hostlih, poceni hotelih v razumljivem jeziku? Gledala je naokoli, napisov si nikakor ni mogla zapomniti, kaj šele, da bi vedela, kaj pomenijo:
ulico, promet, pisarno, izhod, vece? Közúti forgalom, vasúti
forgalom, Marx tér, Szent István körút …
Za železno zaveso je življenje potekalo drugače. Vsepovsod
samo madžarski napisi, kar je pretežno veljalo tudi po številnih
letih, ko je pripotovala z delovno vizo. Za turista z Zahoda so
bili rezervirani samo prestižni predeli, tam se je lahko znašel,
drugače pa mu je trda predla.
Agencije za tujski promet na postaji in v mestu so bile ob
sedmih zvečer namreč že zaprte, le še čistilke so obračale notri
čopasta omela na dolgem štilju. V upanju, da bo priklicala še
koga v pisarni, je pritisnila nos na steklo, a so čistilke samo še
bolj trmasto buljile v koše za smeti. Pa jo je ubrala vzdolž najširše avenije proti Donavi in bulvarjem na njenem obrežju, be
tonskim otočkom, iznad katerih so se dvigale visoke osvetljene
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konstrukcije mostov, kot bi se hotele meriti z veličastnim grajskim pobočjem. Bil je že večer, prižigale so se luči, žarnice vseh
barv so bingljale z visokih obokov in strešnikov. Vzdolž reke so
se košatili elegantni hoteli. Pa je za poskus vstopila v enega od
njih. Pogled na lakaja v rdeči žametni uniformi v hotelskem
preddverju, ki je pravkar odložil elegantne kovčke na debeli
preprogi pred dvigalom, in na rdeče zavese iz baržuna, ki so
padale kot slap z visokega stropa do tal, ji je dal po kratki izmenjavi besed z receptorjem v angleščini enoznačen seštevek:
svojega rdečega planinskega nahrbtnika iz povoščenega platna
ta večer zagotovo ne bo odložila v nobeni od tamkajšnjih sob.
Sklenila je, da bo najbolje, da se s tako malo denarja kar pobere od tam.
Torej hajd nazaj na kolodvor, kjer bo iz govorjenja po zvočniku poskušala razpoznati imena evropskih prestolnic. Zadnji
mednarodni vlak tisti večer je peljal v Varšavo, torej se bo vkrcala nanj. Stala je pred kompozicijo in ni razumela, zakaj stoji
pet minut pred odhodom še vedno brez tablice z izpisano
končno postajo in zakaj ni na njem nikogar razen čistilk, ki
splakujejo školjke na vecejih? Čakala je in odlašala, ko je zagledala na njem še dva nahrbtnika, pa je le urno skočila gor.
Vlak je počasi speljeval, potem krenil s prvega na drugi tir,
vijugal med kretnicami, a le malo pospešil … Nekaj je narobe,
je spreletelo Halino, in tudi sopotnika z nahrbtnikom sta postala živčna. O, jej, samo umikamo se pravemu vlaku, je potem v hipu zgroženo dojela, a si ni več upala se pognati za sopotnikoma, ki sta skočila dol. In kam pelje ta vlak? V Varšavo
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zagotovo ne, tja bo namreč naslednje jutro prispel neki drug
vlak, saj je njen že začel zavirati, kmalu pa med škripanjem in
cviljenjem ustavil pred garažo. Ko je nazaj grede pešačila mi
mo železniških hangerjev in si z rokavom brisala solze, ki so ji
silile iz oči, so ajzenponarji obstali in si pridržali roko nad čelom, da bi si bolje ogledali izgubljeno turistko v poletni majčki in z rutko na glavi, v nabranem krilcu z dvojnimi volančki
in nahrbtnikom na rami. Režaje so se dregali s komolci in ji
mahali.
Ker odhodov mednarodnih vlakov tisti večer ni bilo več, je
občepela na nahrbtniku v preddverju pred blagajnami. Okoli
enajste ure zvečer, ko se je gneča že redčila, se je prismukal
okoli moški z brado in vse pogosteje pogledoval proti njej. Pogled sem, pogled tja, pa je pristopil in jo v polomljeni angleš
čini vprašal: »Room? Room?« Ponudbo je sprva gladko zavrnila, s kotičkom očesa pa vendar še naprej spremljala njegovo
postavanje okoli. Čez čas je spet prišel. Kaj naj pravzaprav? V
čakalnici jih verjetno ne bodo pustili čez noč. Naj gre z njim,
čeprav ji tip ni vzbujal zaupanja? Ko je spet pristopil, ga je
vprašala, če živi z njim še kdo: recimo mama, ata ali pa sestra,
teta … Seveda, seveda, je zavzeto prikimal.
Ko so jih opolnoči potem odpometli s kolodvora in je nazadnje pristala na njegovo ponudbo, je možak jadrno dvignil
njen nahrbtnik. Takoj je opazila, da si je s taksisti, ki so stali v
krožni vrsti pred zgradbo, precej domač. Nekaj so se pomenkovali, seveda ni razumela niti besedice, nazadnje ji je pomig
nil in sedla sta v enega izmed taksijev. Ko so zavili na široko
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avenijo, je ves čas napeto opazovala, kod se vozijo, in si poskušala zapomniti bleščeča imena hotelov in reklamne napise. Ko
je čez čas vstopila za njim v stanovanje v prvem nadstropju velike meščanske hiše, je brž spet obrnil ključ v vhodnih vratih.
Vrata v sobo s široko zakonsko posteljo je odprl na stežaj in
si v isti sapi že odpenjal ovratnik. Stopil je k predalniku ob steni in prižgal magnetofon. Po prostoru se je razlila romantična
glasba. Musik zum Träumen.
Hm, vse se je odvijalo tako, kot je upala, da se ne bo. Nemir v njej je rastel, tole bo morala presekati.
»Kje pa so mama, pa teta, pa sestra …?« je nazadnje preteče
povzdignila glas in s tem jasno naznanila, da ji napovedani scenarij ni všeč. Možak se je presenečeno obrnil proti njej, pravkar je bil potegnil pas iz hlač, češ: »You're not old!« se je obreg
nil, ja, kaj se pa greš. No, pri svojih sedemnajstih letih in pol
zagotovo ni bila stara, s tem se je že strinjala, pa vendar je brez
pomisleka in odločno zahtevala, naj odklene, če ne bo začela
kričati in klicati policijo … Možaku se je pred očmi verjetno
takoj odvrtel zelo možen scenarij, ki mu ne bi bil preveč po
godu, saj je bilo v hiši in gosto poseljeni soseski precej stanovalcev, ki so se v vročih nočeh hladili ob odprtih oknih, pa
tudi varuhi javnega reda in miru še malo niso bili naklonjeni
neprijavljenim obiskom mladoletnih tujk iz držav onstran železne zavese. Tudi Halina se mu je zdela tako nasršena, da je ni
oviral, ampak jo je brez besed spustil ven.
Ura je bila že ena ponoči, ko jo je že tretjič v tem dnevu
mahala proti železniški postaji. Vmes je zavila še v edini odpr64

ti bar daleč naokoli s samimi domačini, ki so ga žal kmalu zaprli, tako da je bila spet na cesti. Izogibala se je zablodelim tipom in tudi pred druščinami, ki so se ji glasno približevale, je
raje počenila za parkirane avtomobile in se jim prikrila. Ko je
prišla na postajo, se je že danilo. Ob petih zjutraj je na klopi v
parku blizu postaje mlatila velik sendvič in nestrpno pričakovala vlak, ki bi jo končno odpeljal prek meje.
Z olajšanjem je potem sedla na prvi jutranji mednarodni
vlak za Dunaj, a ji je sprevodnik že nekaj kilometrov zatem, ko
se je vlak oddaljil od Budimpešte, med pregledovanjem vozovnic pomignil, naj gre z njim. Prtljaga dol? Ne, ne, ne, prtljaga
naj kar ostane tam, kjer je. Peljal jo je v prazen kupe, ga zaklenil in ji velel s kretnjo, naj sede. Ni ji bilo jasno, kaj spet ni v
redu, saj je govoril samo madžarsko. Ko je spraševala po angleško, francosko, italijansko, ji je v odgovor nekaj zamomljal po
nemško, pri tem pa kazal na njen podpis v potnem listu, spraševal: »Trans?« Halina je energično kimala: »Ja, ja, trans.«
Samo skozi Budimpešto gre, je šla, seveda. In še enkrat ponovila: »Trans!« Kakšno zvezo ima to? Kaj je narobe? Jo je sumil,
da ima ponarejen potni list, da to ni njen podpis? Je bila sumljiva zaradi svoje mladoletnosti, se je samo zafrkaval? Ko se
je začela na ves glas histerično krohotati, pa ji je vrgel potni list
v naročje, odklenil in izginil.
Vrnila se je v kupe, se zvila v dve gubi in v hipu zaspala.
Potem je bila ura že skoraj polnoč, ko so jo predramili čehoslo
vaški cariniki, odvedli z vlaka, odpeljali v carinarnico, zaklenili
za njo in jo meni nič, tebi nič pustili samo. Za Dunaj bi mo65

rala pred mejo prestopiti na drug vlak, a je žal spala, z vozovnico, ki jo je imela, pa na Čehoslovaško ni mogla. Utrujena še
od prejšnje neprespane noči je Halina potisnila dva široka
fotelja skupaj, se najedla kolačev, ki jih je nakupila pred odhodom, kmalu zatem pa že utonila v snu. Zjutraj jo je eden od
carinikov rahlo potresel za ramo, prijazno dvignil njen nahrbtnik in ga lepo odnesel. Halina je stekla za njim. Peljal jo je na
peron, pokazal na vlak, ki je stal na prvem tiru. »Budapest,« je
rekel in odšel. Kaj je hotela? Povzpela se je na vlak in se spet
vrnila tja, od koder je prišla.
Ko se ji je še istega dne zvečer vendarle uspelo vkrcati na
direktni nočni vlak za Dunaj, se ji je kot v polsnu utrinjala
pred očmi groteskna podoba aristokratskih palač v odblesku
rdečih zvezd, srpov, trabantov in kolodvorov. Paradoksna
kombinacija, prav takšna, kot jo je videla v enem od filmov, ki
si ga je ogledala s skupino tujih novinarjev potem, ko je prišel
med ljudi po šestih letih bunkerja in so tudi na Madžarskem
zapihali drugačni vetrovi. Proletarci, cestni delavci so navlekli
na svoje zanikrne cape baročne dvorne kostume, se ovesili s
pentljami in broškami, si nadeli lasulje in v lakastih šolnih odkorakali h gramozu peska ob cesti, tam pa se začeli mastiti s
špehom in čebulo. Parodično groteskni mozaik je uprizoril živ
ljenje »popularnih« delovnih bataljonov v preteklih desetletjih.
Prebivali so v bivših konjskih štalah in poskušali biti človeški
in ustvarjalni. Najboljši so bili prizori iz socrealističnega tovarniškega miljeja z birokratskimi četicami, pisarniškim dizajnom
in zanemarjenimi škrbastimi naturščiki, delavci. No, ona bi tej
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abotni druščini dodala še hotelske paže z negovanimi brčicami, ki bi jih prej stlačila v sive ajzenponarske kombinezone.
Vsa ta nametana šara je delovala nanjo približno tako kot
vlak, ki je vijugal med kretnicami in tiri, nazadnje pa odpeljal
v garažo. Takšno je bilo tudi njeno neskončno vračanje na pos
tajo. Nič ni šlo po ustaljenem tiru. Prej si je znala najti prenočišče kjer koli. Prebivalci švedskega podeželskega mesteca
Uppsala so si jo lahko ogledovali skozi daljnogled, ko je korakala z nahrbtnikom prek bližnjega žitnega polja in se ugnezdila pod prvim drevesom, da bi tam prenočila, čez pol ure pa,
ker so bili komarji preveč napadalni, ura pa je bila šele štiri
popoldne, spet vse spakirala v nahrbtnik ter raje preživela noč
pod smreko na otroškem igrišču v središču mesta … Ko se je
bližala Stockholmu in je vedela, da bo sredi noči težko našla
youth hostel, pa je lepo izstopila še pred predmestji in tako še
nekaj privarčevala. Naslednje jutro se je sicer res zbudila skoraj
na robu smetišča, pa vendar, popotnik se je lahko ravnal po
znanem kompasu. Tu pa se je zdelo, kot da se je ustavil čas. Ves
dan je kolobarila okoli kolodvora, ves čas so jo usmerjali samo
nazaj. Trikrat je prečkala mejo, romunsko, čehoslovaško in avstrijsko, da je končno lahko odšla. Ves čas je krilila z rokami,
kot bi jemala zalet, kot bi tudi sama nenehno samo speljevala.
A ker se zarečenega kruha rado največ poje, jo je čez dobrih
deset let vlak spet potegnil v Budimpešto, čeprav ni več mislila na prigode izpred let. Vrgla se je tudi v učenje jezika in sčasoma ji madžarski jezik oziroma klopotalo, kot se radi pošalijo
tujci, ni bil več tuj. Začetki niso bili enostavni, saj ji niti zlogi,
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kaj šele besede, niso hoteli v glavo, potem pa je še to, kar je
povedala, izgovorila tako, da so jo celo domačini težko razumeli. Kako dolge so na primer lahko že običajne besede! Če
hočeš reči, da je nekdo neuporaben, moraš sestaviti besedo iz
štirih členov alkalmazhatatlanabb, če je več takšnih osebkov,
dodaš še en člen, če iz osebka napraviš predmet, pa še enega,
da nastane alkalmazhatatlanabbakat – a kaj, ko obtičiš že na
sredini besede in pozabiš, kaj si do tedaj sploh povedal …
Še bolj smešna faza je sledila, ko je nehote izumljala nove,
seveda nemogoče kombinacije. Namesto prosim, kérek, je recimo rekla okrogel, kerek. Ko so ji prodali glasbeni stolp Fisher,
ki je stružil med obračanjem kasete, so na servisu samo sko
migali z rameni in si uperjali kazalce v glavo, kot bi hoteli povrtati vanjo. Preprosto je niso hoteli razumeti, saj potem bi
morali stolp tudi zamenjati.
No, trosila je še drugačne cvetke. Vero je pomešala z mostom, saj je razlika med híd in hit za narod, ki d na koncu besede izgovarja kot t, pač neznatna. Ob neki drugi priložnosti
pa je na primer hotela povedati, da jo je pred nekaj trenutki
klical tapata, a je namesto tega rekla, da jo je klical pred nekaj
metulji. Slikovito in poetično, da je kaj. Naj razume, kdor
more.
»Zaljubljencema, ki ju ločuje petsto kilometrov, ni ravno
lahko,« je pripomnil vodja agencije za prevajanje, ko se je zapletel s Halino v kratek pomenek o skupnem znancu iz Slovenije, ki je ljubimkal z Budimpeštanko, in se ob tem dvomeče
spogledal s pomočnikom.
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»Dolžina ne šteje,« je Halina stežka sestavila, obema moškima pa se je v hipu prižgala hudomušna iskrica v očeh, seveda
je takoj uganila, da ga je spet pihnila, v mislih je imela seveda
oddaljenost. A ni bilo druge, klepetala je naprej, vsi so jo hvalili, kako čudovito napreduje, ona pa je bila nad slikovitostjo
jezika in njegovo muzikaličnostjo povsem očarana. Če nisi
imel posluha, si imel palico v ušesih: botfülű, kačji pastir je
sitovezec: szitakötő in tako naprej … V besedah in besednih
zvezah je odkrivala presenetljive nove povezave, podobe in
zgodbe.
Zdaj je bila v Budimpešti že več let. Misli na njene začetke
na Madžarskem je prekinil zvočni posnetek, ki je napovedal
izhodno postajo. Iz metroja se je povzpela na ploščad Déakovega trga, od koder je odrožljala s kovčkom po turistično najbolj oblegani Ulici Váci v mestu, kjer so se košatile trgovinice
z luksuznim blagom. Mačke v izložbah butikov so razpenjale
zobate smrčke in navijale ceno dragim kožuhom. Med portretiste na razširjenem izteku ulice je zaneslo takte pouličnih muzikantov. Tukaj so bili pritrkovalci, ki so privabljali iz stekla
krhko zvonke melodije, ob katerih so ji v mislih zacingljali
zvoki pesmi bells in the cathedral, misli pa ji je prešinila vožnja,
ko jo je Jerom drugič odpeljal k sebi in ga je spremljala na ribolov. Malo proč je nekdo vlekel na cigumigu, ciganka je nastavljala klobuk, širili so se vrtovi eksotičnih vonjav. Najraje bi
planila k njej in ji zaklicala: pleši, pleši!, kot takrat pred galerijo. Prodajalci pred bližnjo starinarnico so prelagali leveče se
okvire slik, med njimi so švisnile temačne slike s starih oljnih
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platen. Nenadoma se je je polotila otožnost, prevzelo jo je
čudno hrepenenje, zato se je raje hitro prerinila skozi gnečo in
se podvizala proti podzemni železnici. Še preden je dobro
prišla in čeprav je še ostala, se je, ne da bi se zares zavedala, začelo njeno vračanje domov.
S podzemno se je odpeljala do Trga junakov, v katerega široko ustje se steka Andrássyjeva avenija z urejenim drevo
redom pristriženih platan. Na trgu so stali v polkrogu veliki
vezir Árpád in njegovih sedem konjenikov iz časa madžarske
naselitve v Panonski nižini. Na vogalu prostranega trga je stalo
kot stražni stolp poslopje jugoslovanskega veleposlaništva,
mimo katerega je »anarholiberalka«, kot je izvedela leta pozneje, da jo je imenovalo tamkajšnje osebje, hodila dvakrat na
dan, ne da bi prestopila njegov prag. V tem času so električne
žice nad to streho preletavale že dobro ofucane peruti diktature proletariata. Greš mimo po cesti in srečaš grenkobo, zariplo
v obraz …
Med drevjem se je prikazala dotrajana vila z okrušenim
ometom, kjer je stanovala. Železna vrata so nejevoljno zaškripala, ko je s kovčkom rinila skoznja in se povzpela v mansard
no stanovanje.
Četrt je bila ena prestižnejših, saj so se ob aveniji vrstila veleposlaništva, od jugoslovanskega, ruskega in bolgarskega do
albanskega in kitajskega. Kadar se je ozrla skozi okno, je pod
platano na vogalu pogosto videla moškega, kako postava z odprtim časopisom pred sabo. Spraševala se je, ali je tam naključno. Pomislila je na stavek madžarskega pisatelja, ki je ob priliki
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v svoji maniri pronicljivo zapisal, da je srednjeevropska paranoja to, da te v teh državah, če misliš, da te preganjajo, tudi res
preganjajo.
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8.

Képeslapok Budapestről! Razglednice iz Budimpešte je bil naslov prvega članka, ki ga je napisala Halina in poslala matičnemu uredništvu v Ljubljano. Pisala je o podobah in slikah, ki
prevzamejo turista, ki se je ustavil v mestu le za kratek čas. Večidel so prikazovale osvetljeno nočno panoramo Grajskega hriba, mostov, parlamenta ali korza ob Donavi, kjer zvečer šumijo
krinoline, poigrava Straussova muzika ali igra godba na pihala,
plakati pa oglašajo znane operete. V tem elegantnem okolju
moški še vedno ogovarjajo gospe, ovite v meglice dragih parfumov in rožnih olj, z »blagovolite, gospa« in «izvolite stopiti
na preprogo« in podobno. Tako udvorljivo delijo jezikovne
cvetlice galantni častilci, čeprav zvenijo precej staromodno.
Naslednje razglednice, ki jih pošlje turist, navadno prikazujejo stepo in večerno zarjo, konjača v značilni opravi ali pa so
mozaična sestavljenka sličic s slamnato ovčarsko stajo, z dekletom v narodni noši in madžarsko čardo. Ko je sama prvič v
življenju doživela stepo, se ni mogla načuditi, kako silovito
hrepenenje vzdramlja obzorje, ki se širi v nedogled in te s svojo širino osvobaja ozkosti, z nedosegljivostjo pa peklensko
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muči.Kar vstal bi, hodil in hodil, pa čeprav veš, da črte, kjer
se stikata zemlja in nebo, ne boš nikoli dosegel.
Z leti, ko se je v mestu že bolj udomačila in začela spoznavati gostoto svetov v tem prostoru, njegove raznovrstne usedline in nanose, pa tudi plotove, za katerimi je včasih čutila tako
patos kot cinizem, tako dobrosrčnost kot zanesenjaštvo, je pod
uglajenim dvornim ali narodnim všečnim slogom zaznavala
tudi drugačna zvenenja, oblike, vsebine in barve. Čeprav ni
bila domačinka, so jo vendarle znale očarati tudi kultne samopodobe skupnosti, njihove samoraslosti in elementarnosti. Z
velikim užitkom pa je vse pogosteje ubirala tudi stezice, ki jih
je odkrila sama.
Najbolj neutrudno sta jo vodila po mestu Mihály in Rebeka, po poklicu prav tako novinarja, po izobrazbi pa zgodo
vinarja, ki ju je spoznala kmalu po prihodu na Madžarsko.
Razkazovala sta ji spomenike, pojasnjevala zgodovino, pripovedovala anekdote, šale, recitirala verze svojih najljubših pesnikov. V svojem zanosu sta ji želela približati madžarski jezik,
kulturo, zgodovino. Skupaj sta govorila okoli deset jezikov.
Vabila sta jo na izlete po notranjosti države. Na enem od
takšnih izletov so si ogledali tudi muzejsko vas Ópusztaszer, ki
je prikazovala življenje nomadskih Madžarov ob prihodu v Panonsko nižino, njihove šege, orožje, lončenino, nakit …
Kmalu potem, ko so se izvili sopuhu segretega asfalta in
prahu makadama, so se znašli sredi travnate oaze z bajerjem in
lesenimi trikotnimi hišicami, podprtimi s koli.
»O Madžarih ob naselitvi ni nihče pisal preveč lepo,« se je
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posmehnil Mihály. »Opisovali so jih kot zelo bojevite in krvoželjne. Mirnemu poljedelcu v Karpatskem bazenu je namreč
puščica predrla goltanec, še preden je lahko kriknil od presenečenja,« je živo opisoval.
»Ha ha, misliš alpskim Slovanom, našim prednikom, ti, ti,
ti …« se je ob tem hahljala Halina in prežeče dvignila prst, češ,
pazi, kaj govoriš, potem pa odhitela naprej do razstavljenih izdelkov.
»Kako prekrasno orožje, okovano s srebrom in z vdelanimi
biseri so imeli!« je zaklicala. Res je bilo videti sijajno izdelano
in dragoceno.
»Hja,« se je posmejala Rebeka, »Madžari so že od nekdaj
oboževali drag nakit.« Pokazala je na figuro čednega videza na
sliki in pojasnila: »Pa ne samo nakit, razkošje nasploh. Ženili
so se na primer v samem hermelinu in brokatu!«
Potem pa, da njeni komentarji ne bi izzveneli kot poveličevanje razkošja in bogastva, dodala: »Pa vendar, kakor so bili
divji in spretni, bogati in temperamentni, ne bi bili Madžari,
če ne bi od vseh vedno najbolj zafrknili kar sami sebe. Tudi
tako je bilo pogosto v naši zgodovini in je prej žalostno kot
ne.«
»Različna plemena so se ves čas pogajala, nenehno so se kovala in prelamljala zavezništva, toda ker Madžari niso spoš
tovali ne prisege ne obljube, so se, še preden so dobili dogovorjene darove, potolkli med sabo zaradi medsebojnih spletk
ali ker so se izneverili pogodbi, piše v starih virih,« je pojasnjeval Mihály.
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»Kaj pa ta občutek ogroženosti, ki se križa s temperamentno
in silovito naravo?« je zamišljeno vprašala Halina. »Ves čas se
zdi madžarska duša tako dvojna …«
»Seveda, ko so Madžari prijahali z vzhoda, še dlje od Karpatov, v srednjeveško Evropo, so jo napadalno osvajali, nato pa
zavzeto varovali svoj izbojevani otoček sredi Slovanov in Nemcev, z občutkom stalne ogroženosti in drugačnosti,« je potrdila Rebeka.
»Bili pa so tudi veliki veseljaki,« je potem obrnila pomenek
na vedrejšo plat. »Radi so prirejali igre, prepevali, plesali …«
Pravkar so prečkali brv in okoli bajerja zavili k jurti, bivališču Pramadžarov, podobnemu šotoru, ki se je napeto sločila
sredi goste, skrbno postrižene trave.
Halina si je živo predstavljala, kako sedajo brez stolov na
zeleno travo, trgajo rebrca žrtvenega goveda in druge dele na
pol surovega mesa na kose, brez noža, samo z zobmi, in si za
šalo mečejo oglodane kosti. Pijejo vino in zagreto kličejo k bogovom, sproščeno plešejo, se bojujejo pred velikaši in tako kažejo svojo moč.
»Po legendi naj bi pritavali prek step v Karpatski bazen po
sledi za čudežnim konjem, kajne?« je potem vprašala Halina.
»Ja, na čokatem vrancu in s slanino za pasom …« se je pošalil Mihály in vsi so se zasmejali.
Halina je med nekim filmom, ki ga je gledala, doživeto občutila strast in melanholijo madžarskega klativiteza, barbara,
ki takrat, ko mu je najbolj hudo, spravi na kolena to, kar najbolj ljubi, to je svojega konja, in ga pretepe.
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»Zdi se mi, da se v madžarskem temperamentu napajajo
tako prelepe otožne balade kot himnično vznesene pesmi, da
iz njega izvira tako občasna nacionalna žalost kot tudi evforične sprostitve …«
»Ja, tako nekako,« se je strinjala Rebeka.
»Potem pa spet poje šiba,« se je pošalila Halina.
»Enkrat bi se že morali naučiti, in to kar večina tukaj …« je
resno pritrdil tudi Mihály.
»Marsikaj od tega je danes performans, moderni inventar
narodne izkaznice, bolšji sejem napevov iz domačih logov,« je
razglabljala Halina ob kozarčku tokajca s prijateljema v prvi
taverni po obhodu muzejskih znamenitosti in s sočnimi prispodobami z užitkom topila narodni cuker. »Naj bodo to podobice idilične vožnje v čolničku pod Triglavom in posedanja
pod lipo v nedeljskem gvantu na sončni strani Alp ali ognjevito jokajoči čardaš in konjač z bičem v panonski stepi,« pa je
zvečer že doma zapisala med drugim v eni od Razglednic iz
Budimpešte.
Več žive nostalgije ji je vzbujala stara Budimpešta, rustikalno in svetovljansko mesto v času cesarstva in med obema vojnama. Pisatelji so se srečevali v meglici sopare termalnih ko
pališč, zgrajenih v secesijskem slogu, tlakovanih s poslikanimi
keramičnimi ploščicami. Meščan, ki je dal kaj nase, je tudi
potem, ko je že vozil tramvaj, najel vprego s fijakerjem. In tisti
prepoznavni vonj … Ko je gost v predmestnih gostiščih starega kova potegnil predal iz starinske komode, je zavel iz njega
rahlo zatohel, s sivko prepojeni vonj po porhantu. V hlevu zra76

ven je ob vreči ovsa kopitljal šimelj, gostilničar je v kleti natakal rujno vince iz soda, žena je trkala po loncih v kuhinji, iz
katerih se je širil vonj po zelju, paprikašu, ribji juhi.
Na elegantnejših odrih so se vrteli priljubljeni šlagerji, mesto je obiskala tudi črnska plesalka Josephine Baker, ki pa se v
Budimpešti za razliko od Pariza ni upala sleči, le kaj ji je prišlo na uho o »azijskih barbarih«?, ženske so dobivale navdih
za frizure na Dunaju ali v Parizu, priljubljene točke za zmenke so bile slaščičarne in plaže ob Donavi. »Živeti v Budimu je
stvar svetovnega nazora,« je dejal madžarski pisatelj, ki je v
svojih romanih opisoval zlato in nostalgično dobo Madžarske
za časa monarhije, po drugi svetovni vojni pa je zbežal na zahod.
Med pohajkovanjem po ulicah je uživala v odkrivanju stare
Budimpešte, ki se je v delčkih ohranila tudi skozi rdeče obdob
je zgodovine. Sedala je v zakajene in neugledne mestne ka
varne z ogromnimi lestenci, s kipečimi zavesami in čipkastimi
prtički, kjer so še igrali pianisti, medtem ko so čistilke na zanikrnih straniščih porinile gostu v roke natanko odmerjen odtržek toaletnega lista, seveda če je za uporabo veceja prej odštel
zahtevani drobiž. Redno je zahajala tudi v slovito kavarno na
najprestižnejši Ulici Váci. Domačini so ji prišepnili, da dražje
prostitutke tam nabirajo stranke, in sicer tako, da prilepijo na
podplat čevlja listek s ceno storitve, ki jo razkrijejo, ko elegantno prekrižajo noge.
Iz zgodovinske malhe se je kdaj prikotalila tudi že malce
plesniva, večkrat prežvečena grudica hrane.
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Nekoč je na primer ravno prisopihala domov in obstala
pred vrati stanovanja z ogromno torbo na ramenu in polno
vrečo iz trgovine, obešeno čez zapestje, in iskala ključ v žepu,
ko je prištorkljal mimo sosed Pišta bači in ji ljubeznivo podržal vrečo. Celo dopoldne je visela na tiskovni agenciji in čakala na intervju s predstavnikom zunanjega ministrstva, bila je
utrujena in zato vesela sosedske pomoči. Do tistega dne še
nista govorila kaj prida, takrat pa ji je skoraj v eni sapi povedal,
da je vojni invalid iz druge svetovne vojne, ki ga je zadelo v
dvokrilcu med letenjem nad rusko tundro, in da je slišal, da je
iz Ljubljane in bi jo rad, ko bo imela čas, zaprosil za prevod
kratkega pisma Društva vojnih letalskih invalidov, ki je želelo
navezati stik s podobnim društvom v Ljubljani. Seveda, zakaj
pa ne, mu je odgovorila, malo pa ga le začudeno pogledala,
mar nismo bili na nasprotnih straneh? Ko je odhajal, je še dolgo slišala trdo udarjanje njegove lesene noge ob tla.
Potem prigoda s stanodajalcem … Govorila sta o zgodovini, vojni, beseda je dala besedo in Halina je mimogrede omenila, da so ob začetku druge svetovne vojne Madžari okupirali
Prekmurje, čemur je on ogorčeno nasprotoval, da to pa že ni
bila okupacija, saj so samo priključili nazaj tisto, kar jim je
bilo vzeto. Takrat je bila prvič zaprepadena, kako si sosednja
naroda različno tolmačita zgodovino. Kot večina Madžarov ni
vedel, da so tudi Slovenci narod, ki živi v vseh sosednjih državah, saj so jih kot južne Slovane vse metali v en koš. Najraje bi
mu povedala še to, da jo razžalosti vsakokrat, ko so kataloški
lističi v največji državni knjižnici za knjigo iz Ljubljane razvr78

ščeni pod Slovaško in da marsikateri prebivalci Budimpešte ne
vedo niti za svojo manjšino v Sloveniji.
»Klativitezi gor ali dol, v očeh sosednjih narodov so bili velikokrat videni kot gospodarji brez posluha za pravice drugih,«
se Halina ni mogla upreti, da ne bi izrekla, kar ji je ležalo na
srcu. Večkrat se je zgrabila z Mihályem, ki je delno priznal to
težavo, obenem pa obžaloval propad monarhije. V njeni prerojeni obliki je videl možnost sobivanja narodov v tem delu
Evrope, bolj kot recimo Halina, ki je dvomila, da je zgodovina
nasilja v tem bazenu že predelana učna snov.
Zgodovina je bila nasploh precej sporna tema. Prav v tistih
letih je veliko zamolčanega le pricurljalo na dan. Komaj zdaj
se je začel skozi pričevanja preživelih jasno in javno risati tudi
zemljevid usodnih dogodkov v letu 1956, povezanih s stavbo
jugoslovanskega veleposlaništva v Budimpešti in z njegovo neposredno okolico.
Jugoslovanska vlada je namreč voditeljem odpora in njihovim družinam ponudila zatočišče. Zaprti v zgradbo, mimo katere je komaj štirideset let pozneje ves čas hodila Halina, so
preživeli mesec dni v negotovosti, čakali na podporo z zahoda,
obupavali in se poskušali pogajati, medtem ko je njihovo zavetišče postajalo vse bolj past.
»Pustite me ven!« je kričal na pragu poslopja šestnajstletni
Tibor, ki ni več vzdržal nabijanja ruskih tankov okoli in ga
ostali niso več mogli ustavljati. Hotel je k babici, ki je stanovala nekaj ulic stran. Kako so si vsi oddahnili, ko jim je čez tri
dni poslal sporočilo, da je srečno prispel.
79

Potem se jih je naslednje dni opogumilo še nekaj. Ponoči so
se tiho odlepili od vhodnih vrat veleposlaništva in poniknili v
najbližji, temni ulici.
A sreča jih je spremljala samo do začetka novembra, ko so
Madžare, ki so želeli izpod ruskega vojaškega plašča, pustili vsi
na cedilu. Dejstvo, da se ministrski predsednik in glavni voditelj vstaje, ki se je prav tako zatekel na veleposlaništvo, ni bil
pripravljen spokoriti, je dokončno sklatilo repatico kratkotrajne zore demokracije. Že enega naslednjih dni je uslužbenca na
jugoslovanskem veleposlaništvu, ki se je samo nagnil skozi
okno, pokosil strel. Iz zgradbe ni mogel pobegniti nihče več.
Strah je bil prevelik. Ljudska vstaja je bila nevarna. Ko se je
med njenim zagonom in splošnim odporom proti stalinskim
čistkam zgodila ulica, so ljudje v trenutku pohopsali ovaduhe
tajne obveščevalne službe in mučitelje na zasliševanjih, jih
zvlekli iz skrivališč in linčali kar na ulici. Čez nekaj dni so pometli nohte, odtrgane ude, kose lasišča s ceste … Ostanke
znanca, soseda, impotentnega sadista, mesarja v ulici.
Zato je bilo zatrtje vstaje res silovito. Zgled je moral biti
zastrašujoč. Ko so izpraznili veleposlaništvo, so voditelje z družinami internirali v Romunijo. Tri najvišje voditelje so obsodili na smrt, ostale pa na večletno ječo.
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Aristokratske palače v odblesku križev in rdečih zvezd, padec železne
zavese, iskanje doma …
Razgiban tok dogajanja, pronicljiva opažanja in spominske drobce v
romanu Budimpeštatrans uokvirja burna ljubezen med glavno
junakinjo Halino, novinarko v Budimpešti, in umetnikom Jeromom,
ki se nenavadno, kot se je začela, tudi konča.
Medtem pa glavna junakinja na sledi za legendami v prostoru,
kjer živijo tudi Porabski Slovenci, ter skrivnimi vzvodi globljih plasti
bivanja in ustvarjanja doživeto, poetično in z ostrim očesom
portretira skupno življenje Madžarov in Slovencev v enem najbolj
vznemirljivih obdobij zgodovine t. i. Srednje Evrope.
Ob ponovnem zagonu zgodovine preverja izkušnje preteklosti z
njenimi luknjami vred: naj bodo posledica tankovskih izstrelkov,
lažnih ljubezenskih upov ali izgub v otroštvu. A tudi spomin postaja
sčasoma vse bolj krhek, vrnitev pa ne pomeni nujno tudi prihoda
domov …

Mar janca Mihelič

Foto: Mohor Luka Mihelič

Ma rja nca Mi he l ič je na Filozofski fakulteti Univerze
v Ljubljani diplomirala iz slovenskega jezika in književnosti
ter filozofije. Med letoma 1986 in 1992 je bila zaposlena
kot lektorica za slovenski jezik na Univerzi Loránda Eötvösa
v Budimpešti. Od leta 1986 izhajajo njeni književni prevodi
pa tudi članki z madžarsko tematiko. Leta 2012 jo je za
prevajanje in predstavljanje madžarske književnosti ter
kulturno posredovanje madžarska vlada nagradila z
odlikovanjem viteški križ ‒ madžarskim redom za zasluge.
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