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Mario Benedetti: Gondolatok a magasjárdáról 
La vereda alta () 

Ha lett volna apám és anyám, minden más lett volna. De a 

családom egy anyai nagyanyából állt, és egy anyai nagyanya 

nem elég semmire. Ráadásul ennek hiányzott szinte az összes 

foga, és amikor beszélt, folyton azt hittük, hogy mindjárt ki-

leheli a lelkét. Bizonyára ebből fakadt az irántam érzett gyűlö-

lete. Megérezte, milyen rossz benyomást tesz rám védtelen, 

bizonytalankodó ínye. De nem tudtam mit tenni az érzés 

ellen, így ő sem tett semmit a gyűlölet ellen. 

Mindenesetre, egy ilyen faluban, mely soha sem volt iga-

zán jóakaratú, olyan mintaszerű nagymama-unoka kettőst 

alkottunk, hogy az anyák példaként állítottak minket gyerme-

keik és saját anyjuk számára, így sarkallva mindkét felet a köl-

csönös összhang megteremtésére. 

Valóban megható volt látni minket, ahogy útra kelünk dél-

utánonként, nagyanyám és én, kéz a kézben, mosolygósan és 

megnyerően, ahogy megállunk a téren, hogy köszönjünk a ci-

pésznek, aki bűnügyekről mesélt, miközben cipőt foltozott, 

azután a gyógyszertárnál, hogy a patikus megtöltse a jobb ol-

dali zsebemet mézes vagy mentás cukorkával. Megható volt 

hallani nagyanyámat, ahogy megkérdezi tőlem, lenne-e ked-

vem tenni egy kört a település egyetlen autóbuszán, így kínálva 

fel az örömet, hogy szemügyre vegyem a kecskegidát, amely 

mindig ott volt, kicsivel az utolsó kanyar előtt, unottan, álmo-

san. És megható volt hallani, ahogy nemet mondok, nem, ma 

nincs kedvem, mivel valójában mindenki tudta, hogy azért 

mondok le önfeláldozó módon az útról, hogy ő spórolhasson 

tíz centet. 

Ilyenkor nagyanyám mindig megértően mosolygott, meg-

értően, de fogak nélkül, és fölajánlotta, hogy menjünk el a 

magasjárdáig. Ez ellen már nem tiltakoztam, mert nem került 

pénzbe, a lemondás pedig nevetséges lett volna, azon kívül a 

magasjárda jelentette számomra a legkedvesebb élményt akko-

riban. 

A magasjárda közel volt a malomhoz. Emlékszem, a széle 

élénkvörös téglával volt kirakva, és nagyjából két méterrel volt 

a sáros utca szintje fölött. Amikor túlságosan sok száraz nap 

követte egymást, a sáros utcából poros utca lett, és nagyanyám 

nem akart odavinni, mert folyton a fülébe ment a por. Nekem 

meg az orromba, de ezt én elintéztem pár tüsszentéssel. 

Még ma sem értem igazán azt a különösebb ok nélküli 

vonzódást, amit ez a járda váltott ki belőlem. Emlékszem, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si yo hubiera tenido padre y madre, todo habría sido 

diferente. Pero mi familia era una abuela materna, y una 

abuela materna no alcanza para nada. Además, a ésta le 

faltaban casi todos los dientes y siempre, cuando hablaba, 

uno creía que iba a escupir el último. Es probable que su 

odio hacia mí haya empezado en eso. Ella se daba cuenta de 

lo mal que me impresionaban sus encías inermes y balbu-

cientes. Pero yo no podía evitarlo, así como ella no evitaba el 

odio. 

Sin embargo, en un pueblo como éste, que nunca había 

sido demasiado benigno, constituíamos un binomio abuela-

nieto de tal ejemplaridad que las madres lo señalaban a sus 

hijos y a sus propias madres para estimular a unos y a otras 

al mutuo entendimiento. 

Era en verdad conmovedor vernos salir por la tarde, a la 

abuela y a mí, mi mano en su mano, sonrientes y simpáticos, 

deteniéndonos en la plaza para saludar al zapatero que ha-

blaba de crímenes mientras remendaba, y también en la far-

macia para que el boticario me llenara el bolsillo derecho 

con caramelos de miel o de menta. Era conmovedor escu-

char a la abuela preguntándome si quería dar una vuelta en 

el único autobús de la localidad, para brindarme así el placer 

de contemplar la chiva que estaba siempre, aburrida y soño-

lienta, un poco antes de la última curva. Y era conmovedor 

escucharme decir que no, que hoy no tenía ganas, cuando en 

realidad todos sabían que yo me sacrificaba para que ella 

economizara diez centésimos. 

Entonces la abuela sonreía comprensiva, comprensiva y 

sin dentadura, y me invitaba a ir hasta la vereda alta. A esto 

ya no me negaba, porque no costaba dinero y el sacrificio 

hubiera sido ridículo y además porque la vereda alta era mi 

mejor experiencia de ese entonces. 

La vereda alta estaba cerca del molino. Sé que tenía un 

borde de ladrillos muy rojos y que estaba como dos metros 

por encima de la calle de barro. Cuando los días sin lluvia se 

prolongaban demasiado, la calle de barro era entonces de 

polvo y mi abuela no me quería llevar porque el polvo se le 

metía en las orejas. A mí se me metía en las narices, pero eso 

lo arreglaba yo con un par de estornudas. 

Todavía hoy no comprendo bien el atractivo sin muchas 

razones que esa vereda tenía para mí. Recuerdo que allá 
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hogy odalent, a sárban, négy vagy öt srác járta a könyörtelen-

ség iskoláját, dobálták egymást azzal, ami éppen a kezük ügyé-

be került, mindegy volt, hogy az egy darab sitt vagy egy hordó-

abroncs. Egyik alkalommal egy ezek közül nagyanyám kontyán 

fejezte be röptét, majd rövid habozás után úgy döntött, hogy a 

földre esik. Alázatosan a lábához telepedett, de előbb még 

elhalmozta egy sor szapora, huhogó öleléssel. Fölnevettem, 

amint engedett a meglepetés, nevettek a lenti srácok is, és egy 

darabig felhagytak a verekedéssel. 

Amikor ilyesmi történt, nagyanyám megbüntetett a ben-

nem bujkáló csínytevésért, és járda nélkül maradtam egy pár 

napig. Ezúttal is így esett. Ez volt az a pillanat, amikor hivata-

losan is megnyitottam meditációim sorát. Már azelőtt is el-

mélkedtem, de pusztán műkedvelőként. Gyakran gondoltam 

árva szerepemre, valamint az előnyökre és hátrányokra, 

amelyeket e szerep gyakorlása okozott számomra. Nem én 

választottam, ez világos volt, de nem is fogtam fel egészen. 

Ugyanakkor, ahogy elhatároztam, hogy komolyan veszem az 

elmélkedést, találnom kellett egy jelentős, és a járdamentes 

órák kitöltéséhez elégséges mennyiségű kételyanyagot bizto-

sító kérdést. 

Így hát, amikor befejeztem a szabadon választott témáról 

szóló szerzeményeimet (a legyekről, a térdemről, a kürtről), 

rendszerint leültem kekszet enni a baromfiudvarral szemben, 

és a halálra gondoltam. Ez valóban jó téma volt, olyan nagy, 

hogy nem fért a műveim korlátai közé, olyan erőteljes, hogy 

mindig belesápadtam egy kicsit. Lehunytam a szemem. A nap 

szintén lehunyta az övét, és a baromfiudvar nyugovóra tért. 

Akkor lehetett meditálni. Minthogy a téma a halál volt, min-

denekelőtt fontos volt, hogy megértsem. A megértéséhez pe-

dig nincs jobb módszer, mint nem gondolni semmire. Nem 

gondolva semmire az ember eléri a nemlétet, az pedig maga a 

halál. Nyilvánvaló volt. Így gondoltam, legalábbis. De amikor 

úgy tűnt, hogy elérem a teljes ürességet, az énem teljes meg-

szűnését, rájöttem, hogy végül is arra gondolok, hogy nem 

gondolok semmire. És, még ha a semmi is az egyetlen gondo-

latom, ez így már maga volt a minden. Természetesen ez csak 

egy megközelítő tolmácsolása annak a fajta gyermeki gondo-

latvilágnak, amelyben akkoriban földolgoztam a benyomáso-

kat. De lényegében erről volt szó. 

A kilencedik vagy tizedik meditáció után győztem meg 

magam két alapvető fontosságú dologról. Az első, hogy nem 

létezhet a halál mint teljes és totális semmi. A második, hogy 

erről egyféleképpen lehet megbizonyosodni: meg kell halni. 

Tulajdonképpen úgy gondoltam, hogy ez egy sima ügy, mert, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

abajo, en el barro, cuatro o cinco muchachos aprendían a no 

tenerse piedad y se tiraban con lo que encontraban más a 

mano, ya fuera un cascote o un aro de barrica. Cierta vez 

uno de éstos suspendió su vuelo en el moño de mi abuela y 

luego de vacilar un poco, se decidió a caer sobre ella, que-

dando humildemente a sus pies luego de brindarle una serie 

de abrazos rápidos y estertorosos. Yo reí en cuanto me dejó 

libre la sorpresa, y los muchachos de abajo también rieron y 

por un rato no se pelearon más. 

Cuando pasaba una cosa así, mi abuela castigaba en mí la 

travesura ajena y yo me quedaba sin vereda por un par de 

días. Esa vez sucedió lo mismo. Fue entonces cuando inau-

guré oficialmente mis meditaciones. Ya antes de eso las 

había tenido, pero simplemente como aficionado. Frecuente-

mente había pensado en mi oficio de huérfano y en las ven-

tajas y desventajas que me acarreaba el ejercerlo. Yo no lo 

había elegido, estaba claro, pero tampoco lo comprendía del 

todo. No obstante, cuando me decidí a meditar en serio, tuve 

que elegir un tema de mayor enjundia y con suficiente mate-

rial de dudas como para llenar las horas sin vereda. 

Así, pues, cuando terminaba mi composición sobre tema 

libre (las moscas, mi rodilla, la bocina), yo me sentaba frente 

al gallinero a comer galleta y a pensar en la muerte. Ése sí era 

un tema, tan grande que no cabía en las composiciones, tan 

fuerte que me dejaba siempre un poco pálido. Yo cerraba los 

ojos. También el día cerraba los suyos y el gallinero se que-

daba en paz. Entonces se podía meditar. Como el tema era la 

muerte, era preciso ante todo llegar a concebirla. Para con-

cebirla, nada mejor que no pensar en nada. No pensando en 

nada, llegaría a no ser, que era la muerte. Era evidente. Así, 

al menos, lo creía. Pero cuando me parecía estar alcanzando 

el vacío completo, la total desaparición de mí mismo, hallaba 

que, finalmente, estaba pensando en no pensar. Y aunque 

fuese nada mi único pensamiento, por eso solo ya resultaba 

todo. Claro que esto es únicamente la traducción aproxima-

da de aquella suerte de dialecto infantil en que entonces me 

llegaban las sensaciones. Pero en esencia, no era mucho más 

que eso. 

Fue después de la novena o décima meditación que me 

convencí de dos cosas bastante importantes. La primera, que 

no podía existir la muerte como nada total y absoluta. La 

segunda, que la única forma de saberlo era morirse. En reali-

dad, yo pensaba que esto era un negocio redondo, porque si 

me moría y después resultaba que no había Nada, poco me 

importaba perder contra mí mismo y no estaría, por otra 
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ha meghalok, és utána kiderül, hogy nincs Semmi, nem külö-

nösebben zavar, hogy tévedtem, más részről nem leszek olyan 

helyzetben, hogy ezen sajnálkozzam; ha pedig ellenkezőleg, 

van Valami, nemcsak igazam lenne, de ennek tudatában is 

lennék. És ezt minden más érvnél fontosabbnak éreztem. Tud-

nám. Sokkal inkább voltam kíváncsi, mint gyáva. Ezért hát 

elhatároztam, hogy rövid úton meg fogok halni. 

Egyik éjszaka nagyanyám szokásához híven nyálas puszit 

adott, és mivel ez alkalommal jól viseltem magam, és nem 

töröltem le a nyomát a ruhám ujjával, bejelentette, hogy más-

nap reggel ismét kimegyünk a magasjárdához. Addigra elhatá-

roztam, hogy meghalok, és egy séta ide vagy oda már nem 

igazán mozgatja meg azt, aki rövidesen minden utak közül a 

leghosszabbra indul – vagy a legrövidebbre, majd elválik. Min-

denesetre abban a pillanatban eszembe jutott, hogy nem lenne 

rossz ötlet kihasználni a járdát. Végül is, ez volt, amire a leg-

jobban vágytam, még annál a lemeznél is jobban, ami apámé 

volt, és amin Offenbach Barcaroláját nyüstölik, még egy do-

boznyi festetlen ólomkatonánál is jobban, akikkel a konyhában 

játszottam felvonulósat, és akik egyhangúsága miatt lettem 

végül antimilitarista. 

Aznap korán ébredtem. Semmire sem néztem szomorú 

szemmel. Egy kísérleti haláleset miatt nem szükséges sírni 

vagy búcsúzkodni. Mielőtt elindultunk volna, örömmel készí-

tettem egy alkotást A nagymama témára. 

Tízkor indultunk. Türelmesen viseltem a cipésznél tett 

látogatásunkat, sőt még a patikus szokásos cukorkái közül is 

elszopogattam egyet. Így a jóember később azt mondhatja: 

„Ha arra gondolok, hogy szegényke ma úgy hagyott itt minket, 

hogy az édességeim közül szopogatott egyet!”. 

A magasjárda még a megszokottnál is mutatósabb volt. 

Mivel esett előző este, a sár friss volt, díszelegtek a téglák. A 

szokásos gyerekek játszották odalent a szokásos háborúsdit. 

Egy hordóbilincs szelte át a levegőt, és bár megrezzent nagya-

nyám kontya, messze tőlünk ért földet. 

Anélkül, hogy kértem volna, nagyanyám elengedte a ke-

zem. Tettem néhány előkészítő lépést. Lenéztem, és megle-

pődtem, hogy nem szédülök. Alapos körültekintés után kivá-

lasztottam a követ, amelyre fejjel szándékoztam megérkezni. 

Nagyanyám éppen valamiféle figyelmeztetést motyogott, 

amikor botlást színleltem, és leugrottam. Láncra fűzött láto-

mások sora csapott ostorként a szemembe, majd rögtön 

iszonyúan éles fájdalmat éreztem. 

Természetesen végül csak a lábam törött el, és megkarcolt 

egy tégla. De abban a pillanatban azt hittem, hogy halott 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

parte, en condiciones de lamentarlo; si, por el contrario, 

había Algo, no sólo ganaba sino que sabría. Y esto me resul-

taba más importante que todos los otros argumentos. Sabría. 

Yo era mucho más curioso que cobarde. Por lo tanto, decidí 

morir a corto plazo. 

Una noche mi abuela me besó con su baba de costumbre 

y como esta vez yo me porté bien y no me limpié el beso con 

la manga, me anunció que a la mañana siguiente iríamos de 

nuevo a la vereda alta. Yo estaba decidido a morir y un paseo 

más o menos era muy poco para conmover a quien iba a 

emprender el más largo —o el más corto, ya se vería— de 

todos los viajes. Sin embargo, en ese momento se me ocurrió 

que no estaría mal aprovechar la vereda. Después de todo, 

era lo que más quería, más aún que un disco que había sido 

de mi padre y en el cual serruchaban la Barcarola de Offen-

bach, más aún que una caja de soldados de plomo sin pintar, 

a quienes hacía desfilar en la cocina y cuya monotonía me 

volvió finalmente antimilitarista. 

Al otro día me desperté temprano. Lo miré todo sin 

melancolía. Una muerte experimental no era para llorar ni 

para despedirse. Antes de salir, me di el gusto de hacer la 

composición sobre el tema La abuela. 

Salimos a las diez. Pacientemente aguanté la visita al 

zapatero y hasta chupé un caramelo de los usuales en lo del 

boticario. Así el buen hombre tendría motivo para decir des-

pués: «¡Pensar que el pobrecito se fue hoy chupando una de 

mis golosinas!» 

La vereda alta estaba más linda que de costumbre. Como 

había llovido la noche anterior, el barro estaba fresco y los 

ladrillos rozagantes. Los muchachos de siempre jugaban aba-

jo a la guerra de siempre. Un aro de barrica cortó el aire y 

aunque a mi abuela se le estremeció el moño, cayó muy lejos 

de nosotros. 

Sin que yo se lo pidiera, ella soltó mi mano. Yo di algu-

nos pasos preparatorios. Miré hacia abajo y me extrañé de 

no sentir vértigo. Después de varias miradas prolijas, elegí la 

piedra sobre la que pensaba caer de cabeza. 

Mi abuela estaba mascullando un no sé qué aviso, 

cuando yo simulé un paso en falso y me tiré. Un látigo de 

imágenes azotó mis ojos y enseguida sentí un dolor tre-

mendamente intenso. 

Naturalmente, todo quedó en una pierna rota y un 

arañazo de ladrillo. Pero en aquel momento yo creía que 

estaba muerto. Que la muerte era algo. Que ese Algo era 

espantoso. Y que desde la altísima vereda hasta esa muerte 
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vagyok. Hogy a halál valami. Hogy ez a Valami borzasztó. És 

hogy az egészen magas járdáról a fájdalommal és sárral teli ha-

lálomra nagyanyám gyűlölete pofonok formájában érkezik. 

mía de dolor y de barro, el odio de mi abuela llegaba en 

bofetadas. 

K. G. fordítása 
In: M B: Esta mañana y otros cuentos. Montevideo,  


