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I.

Az egyforma, egyhangú házak közt valóságos építészeti remeklésnek
tűnt a színház. Az egyik hatalmas fal le is zárta a munkásnegyedet, A
kövezetlen tér túlsó oldalán gyárak sorakoztak. A téren túl egy kis utca
nyílt a zöldséges kertek felé. A villamos, melyhez ezen az úton jutott az
ember, kevésbé volt zsúfolt. .

Erős kaporszag szállt a levegőben. Piotr úgy érezte, mintha ez az il
lat beborítaná hétköznapi gondjait - s míntha lelki szemei előtt most
újra elsuhannának az elmúlt évek. A körötte uralkodó csönd és sötétség
jó háttér volt a múlt képeihez. Ezek a képek tulajdonképpen mindenféle
rend nélkül követték egymást. Piotr nem is próbálta rendszerezni emlé
keit. Elmúlt életének részletei közt oly jól látta az idő vonalát, ahogy a
köd ellenére is látja az ember az egyetlen hamuszínű kis erdei utat. Fél
kilométer a négyes megállójáig.

Piotr tegnap töltötte be ötvenedik évét.
A villamos szinte teljesen üres volt. Egyelőre állt még, itt a végállo

máson, indulásra várva. A kalauznő a vezetővel enyelgett, okosan ki
használva a pihenés perceit. S a kocsi nyitott ajtóin beáramlott a kertek
zamatos levegője. A kapor illata volt a legerősebb.

Közvetlenül az indulás előtt, mikor a kalauznő Ieeeengette már a
kocsit, két fiú ugrott föl a villamosra. Megismerte őket, a mostani mű

sornak állandó nézői voltak. Az előadás tulajdonképpen egy képsorozat
volt; a mai kérdéseket Piotr a legkülönbözőbb formai megoldásokban
vitte színpadra, Többek közt volt egy kép, amelyet bábjáték-szerűen

stilizált. Fiatal előadórnűvészét, Izát, bájos kis bábunak álcázta.i-Kétség
telen, a színhází estnekelbűvölő epizódja volt ez. A bábtáncot minden
nap megismételtették. Ezek a fiúk, akik most itt utaznak a villamoson,
a színházból jöttek. Látta őket nem egyszer a színpadról, a kulisszák mö
gött Iza fölesküdött hódolóinak nevezték őket. Izának ez volt az első

éve a színpadon - a fiúk rajongása valóságos erőforrás volt a lány szá
mára a kezdet nehézségei között. Píotr gyakran látta fiúkat a rendező

páholyból. Most pedig abban voltak segítségére, hogy rendbe szedje em
lékeít. Egy nagyon távoli, de élő dátumhoz tért vissza. Tizenkét éves
volt, amikor először ment operába, "A bábuk [ósnője" című balettet ad
ták. Később még vagy tizenötször megnézte azt az előadása.

2.

A fasorban csöppnyi asszony állt, kosarában apró fejű rózsa. Vett
egy kis csokrot magának. A születésnapjára.

A ház alagsora - mínt itt mindegyíké - kis kertre nyílt. A karcsú
nyárfák csúcsa elérte a harmadik emeletet. ahol Piotr lakott. Kinyitotta
az ablakot, szél bújkált az ágak közt, melyek kellemes, szinte értelmes
ritmusban csapódtak be időnkint a szobába, meglesték emberi életét.
Piotr az íróasztalra tette a rózsát. Szokás szerint elkészítette szerény va
csoráját, nézte az üres poharat.

Ismét megvillantak benne a villamoson támadt gondolatok. Két ro
konszenves, kívánesi szempárt látott megint. Felhívhatta volna magához
a fiúkat. Könyveket mutathatott volna nekik, gazdag illusztrációkkal,
számtalan fényképet, a beavatott érzelmességével mesélhetett volna a régi
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színházról. Hisz nem nehéz megtalálnia a saját nyelvét. A negyven, nem,
inkább harminc évvel ezelőttit. Ez nekik éppen megfelelt volna. Néhány
hónapja csak, hogy felfedezte magában ezt a vágyat: elbeszélgetni vala
kivel, olyan nem kötelező módon, Este, tea után - és nem a kávéházban,
nem a klubban. Valakivel, aki nagyon fiatal, önzetlen s aki még keresi
a viselkedés szabályait. Egykor ő is volt ilyen helyzetben.

Fölemelte a telefonkagylót.
- Iza? Találkoztam a villamoson ifjú imádóival ... Azonkívül jó éj

szakát szerettem volna kívánni. Álmodja meg valamennyi lehetséges si
kerét.

A színházban azt fogják mondani, hogy az öregnek milyen emberi,
atyai gesztusai vannak. Igen, már kétszer is hallotta, hogy azt mondják
róla, "öreg". Lehet, hogy feladatköre miatt, melyet a színháznál betölt?

Két napja nem nyitotta föl a postaládát. Két levél volt benne. Az
egyik a nővérétől, aki a poznani vajdaságban tanárnő. Ezúttal sem feled
kezett meg a születésnapjáról. Most itt fekszik előtte a kisváros két hetes
krónikája, Marta rendszeres, dolgos asszony, aki maradéktalanul. a kö
rülötte élőknek áldozza magát. Piotr az a fókusz, mely magába gyűjti a
családi szívélyesség szükségszerű maradványait. Ezenkívül tanáccsal szol
gálhat olyan kérdésekben, melyekhez, mióta Wolsi magiszter meghalt,
Tuliszkówban nem ért már senki sem. Például: átdolgozták-e Prus vala
melyik művét színpadra? Piotr ilyenkor elküldi a megfelelő adatlistát,
gondosan hozzátéve saját szakvéleményét. Az ilyen baráti cselekedetek
után, melyek túllépnek a családi gesztusokon, Piotr külön köszönetet
szekott kapni a diákoktól és tanárnőjüktől. .

Tuliszków volt Piotr Radon szülővárosa, Itt végezte az elemi iskolát,
tanulta meg a kamaszcsinyek és küzdelmek, a fára és tetőre mászás for
télyait. A gyermekek játékát rendszerint a helyi patikus nézegette, a mű

vészetek, a folklór, a népitáncok és a képzelet műkedvelő mestere volt.
Egy közönséges falusi patikus. Szebájában a tudományos könyvek mellett
ott sorakoztak a drámairodalom kiemelkedő alkotásai is. Ez a szeba volt
Piotr középiskolája és külön iskolája. Mindent elolvasott: Moliéret, Ibsent,
Zapolskát, Csehovot. Gyakran nem értette a könyvek tartalmát. de mín
dent el tudott képzelni, elhelyezte a tárgyakat, a díszletek közt meg
felelő némajátékot teremtett. Az, hogy barátságot kötött ezzel a különc
cel, meg a gimnasztikai gyakorlatok a fára mászással együtt, később fon
tos szerephez jutottak Piotr életében.

A másik levél feladója egy nő volt, a neve semmit sem mondott Piotr
nak. Nem sietett felnyitni a levelet, Holnap szabadnapos a színházban 
marad elég ideje, hogy idegen emberek ügyes-bajos dolgaival foglal
kozzék.

Fiotr, mint elalvás előtt mindig, pedánsan szétnézett dolgozószobá
jában. Kiigazította a könyvsorokat, elmosta az edényt. A nyárfák egyre
élénkebben kukucskáltak be a szobába, a levegő lehült, becsukta az ab
lakot. Az ágak most az üvegnek verődtek. Kinyitotta hálófülkéje kisab
lakát, az éjjeli szekrényre telte a vastag felbontatlan levelet. Elalvás
előtt még egyszer a borítékra nézett. Az írás mintha egy kicsit ismerős

lenne, terjedelmes levél ... Leoltotta a lámpát.

3.

A telefon berregese ébresztette föl. Egyik ismerőse telefonált a szer
kesztőségből, hogy kimenne Tarnówba megnézni -a műkedvelő együtte
seket. Kis kiruccanás autóval, nyolcvan kilométer, találkozás a falusi
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fíatalséggal, s ráadásul épp az a vidék, melyhez sosern tudott volna hűt
len lenni, bár az évek múltak, Beleegyezett. Rögtön indultak.

Az út szép tájak közt szalad. Wieliczka, festői település, zöld dombok
ölelik körül, hegyi út föl Gdówba, aztán a széles autósztráda, ahol száz
fölé lehet nyomni a sebességet. Szerette az ilyen kiruccanásokat. A krak
kói földnek hatalmas, mindenkit megigéző varázsa van: kurtán-furcsán
elterülő falvak, régies városkák, s az emberek szeretik a művészetet, Va
lósággal szerelmese volt ennek a vidéknek, Szívesen töltötte a szabad
napjait valahol Krakkó alatt. Minden ilyen expedíciójából hozott magával
valami tanulmányozni, elmélkedni való anyagot - tökéletesítette nép
művészetí ismereteit. Egyre inkább hitte, hogy sikerül kialakítania saját
rendezői stílusát.

Az egyik Strzyzów környéki lányegyüttes a sziléziai kőrtáncra em
lékeztető műsort adott elő. A helybéli dallam a szomszédos hegyek vilá
gát idézte. A lengyel délvidék varázsa egész útjukon elkísérte őket. Nem
győzték csodálni a táncosok üde, természetes hevét. Esti tájaktól körül
véve, friss és gazdag élmények társaságában tértek vissza. Mikor az autó,
áthaladva a falun, lelassított. a kis utcékból és kertekből ugyanaz az ének,
ugyanazok a kiáltások visszhangzottak. Vagy csak képzelődött? A sövé
nyek és a fák mögül integettek neki a fiúk.

Késő este ért haza. Éjjeli szekrényén ott feküdt a fölbontatlan levél.
Piotr egy gyors mozdulattal föltépte a borítékot. A papírori - ahogy
szeme végigfutott a betűtengeren - mindjárt fölismerte az írást. S így
a végén, eltekintve az idegen vezetéknévtől, a világos aláírást is: Irena.

Az első oldalon a férjéről írt. Mérnök, Franciaországban született és
ott is tanult. Lengyel. Csak másfél éve jöttek haza. Sosnowiecben laknak.
Gyorsan látogassa meg őt.

Piotr letette a levelet. A gyorsan szónál megállt. Igaz, most már le
het gyorsan is. Sosnowlee közel van. Szabályos rendben gyülekeztek ben
ne az emlékek. Huszonöt éve nem látta Irenát. Rövid ideig jól összeszo
kott duótalkottak, Táncos esztrádesteket rendezett. Irena kitűnően adta
elő a tánckölteményeket. Nem azonnal. Piotr fáradhatatlan apostola volt
a szakmának, minden feladatot aprólékosan megbeszélt. Irena úgy érezte,
hogy a férfi meg akarja alázni. Es így történt, hogy alulmaradt. Attól a
perctől kezdve, hogy megértette, meddig niehet a köztük lévő egyetértés
- teljesen alulmaradt. Megértette, hogy az értelem nem gátolja az em
ber érzelmi világát, és fiogy táncolni az érzésein való teljes uralkodással
is lehet, sőt a Piotrral folytatott s a számára oly nehéz, állandó beszél
getések után is. Egyre jobban táncoltak. Végül odáig jutottak, hogy min
den fellépés után valami tisztán személyes jellegű boldogság öntötte el
őket.

Egy népszerű, zenés komédiakat játszó színházban dolgoztak. Néha
az is előfordult, hogy Irenának szólótánc jutott. Piotr elkészítette a ko
reográfíát, kidolgozott mínden jelenetet, megválasztotta hozzá a zenét 
aztán minden Irena erejéből nőtt, tisztult valamivé. A tánc egyúttal ne
héz fiúkai munka is. Vannak percek, mikor a partrierre támaszkodva föl
lehet lélegezni, a kompoziciót az nem mossa el. Mikor Irena egyedül tán
colt, sőt amikor már mindennel elkészültek, Piotr csak akkor látta, meny
nyit segíthetne a szólótáncosnőnek. így jött létre a második duó. A tán
cos, aki karján tartotta partnemőjét,megfigyelhétte mennyi kifejezés rej
lik az emberi szemben. Két teljes fordulat, egy ugrás - egy, kettő -,
a három már azt jelentette, hogy a kezében tartja. S lrena egy pillanatra
megpihen Piotr erős karjai közt.
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Olvasta tovább a levelet. tap lap utan. Az írás apró volt, világos, a
lengyel mondatokban itt is, ott is francia szavak bukkantak föl. A fonto
sabb, az emigráció életét jellemző dolgok mellett jelentéktelen, nőies, szí
nes leírásokkal is szolgált: a művészeti események hátterével, a színpad
és a díszlet sémájával, melyen jó, nagyra értékélt táncait adta elő. S az
tán megint a háború lenyűgöző képével, az otthoni élettel, a nyomorúság
keserű perceivel. Találkozásaival. mikor honfitársakra bukkant, a hon
vággyal. Az utolsó oldal a régi időkről mesélt, melyekre oly jól emlék
szik még ... Egy kis színház a Sniadeeki utcában, egy sikertelen ugrás az
utolsó napon. Munkanélküliség.

Igy volt. Két teljes fordulat, egy ugrás, utána a másik - a harmadik
túl közeli volt. A szerencsétlen eset után Piotr heteken át cipelhétte
partnernőjót. Autóból autóba, fel a második emeletre. A Polna utcában
laktak, nem mcssze a Műszaki Egyeterntől. Az ablakon áradt be a fény
az alattuk elterülő földekről. Egy idő múlva Irena ismét táncolhatott.
Egy évig nem volt szerződésük. Atztán Irena egyedül utazott külföldre,
Ostobaság.

Lerakta a levelet, gondosan eltette az íróasztalába. Mindez huszonöt
évvel ezelőtt történt. Milyen lehet ma? Lehet, hogy meghízott?

4.

Egy héttel később elindult Zaglabie felé. Jól ismerte errefelé az út
vonalat, gyakran járt a sziléziaí városokban. Krakkótól errefelé szép tá
jak húzódnak. A vonat a földek közt fut, előtte a látóhatáron erdővel bo
rított dombok sorakoznak egész Krzeszowicéig. Piotr szerette a termé
szeti leírásokat, de nemcsak a könyvekben. Nem volt senkije, akivel meg
oszthatta volna ezeket a benyomásait. Valamikor még, gondosan ügyelve
a stílusra, szép útibeszámolókkal színesítette nővérének írt leveleit. Marta
egyetlen elismerő szóval sem nyugtázta fivére kis karcolatait. E tekin
tetben önző volt, csak saját életkörülményeiről írt. Most, itt a vonaton
keserűen buggyantak föl Piotrban társasági kapcsolatai. Eletmódja, mely
ben túl sok helyet hagyott a magánynak. S e pusztaságba már be-beles
tek az öregség előőrsei.

Szopíenicében átszállt a távolsági, villamosra, s negyedóra múlva
helyben volt. A városiban csak a pályaudvartól a színházhoz vezető utat
ismerte. Kicsit el is tévedt a csúf utcák közt, melyek a gyermekkorát idé
ző vidék ízét őrizték. Az utca mentén egyszerre megszakadt a fal, s a
kertek alján haladt tovább. A járdán itt is, ott is hullott falevelek hever
tek. A konyhakertek illata lassan átitatta az álmos déli levegőt. Piotr
végre megtalálta a Bem utcát. A IQ-es számú ház oly nyugodtan állt ott,
mintha egyszerűen a XIX. századi szomorú külvárosok folytatása lenne.
De a lépcsőház üde, tiszta volt, bizonyos esztétikai igényeket támasztott
a lakókkal szemben is. A kis fémtábláibafl., mely Irena férjének nevét
hirdette, Piotr megpillantotta az orrát és a szemét. Csak most kezdett
verni a szíve. Kicsit várt, egy öregasszony nyitott ajtót, bizonyára a ház
vezetőnő.

- Az úr még nem jött meg a kohóból, az asszony és a kislány az
iskolában vannak.

Piotr nem tudta hirtelenjében hogyan döntsön. Az az igazság, hogy
nem sikerült levetnie lámpalázát azzal, hogy útközben a városépítkezésre
gondolt. .. Allt az ajtóban, s végül a házvezetőnő adta azt a tanácsot,
hogy menjen az iskolába, mely nincs is olyan messze innen, Megnyug-
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tatta ez a késedelem, s hogy az első találkozás emberek közt zajlik le. Is
mét azon az utcán ment, melynek egyik oldalán kert volt. Láthatatlan
felhők tompították a nap fényét. Vannak olyan napok az életben, melyek
tökéletesen megegyeznek az ember belső hangulatával.

5.

Balettiskola - egy munkásváros, egy dolgos, fejlődő település szép
létesítménye. Ahogy ment fel a lépcsőn, újra elöntötte a megindultság.
Mindjárt, talán tizenegynéhány perc, és megállapíthatja, hogyan múlik az
idő. így fogalmazta meg ezt gondolatban. Piotr minden ízében elmélkedő

alkat volt.
Az irodában az igazgatónővel akadt össze, akit varsói éveiből ismert.

Már jócskán benne volt a korban - egykor világhírű táncosnő, jelen
leg míntapedagógus, Művészi kőrökben jól ismerték kiapadhatatlan lel
kesedését, mellyel évek óta az elméletnek és az ifjúságnak hódolt. Piotr
szét sem nézhetett a szobában, márís dorgálni kezdte.

- Hogyan használhatja ön mint köztiszteletben álló szakember ezt
a semmit se mundó meghatározást, hogy "felszabadított tánc"? Miféle
terminus ez? Kit akar felszabadítani?

Olvasta Piotr cikkeit.
- A klasszikus szabály alól felszabadított - magyarázta bátorta-

lanul.
- Nonszensz. Soha nem volt ilyen tánc.
- Hogy-hogy nem volt? Egész korszak" ..
- A szélhámosok korszaka. Mire alapozza ön a képzést, ha elveti a

klasszikus feladatokat?
S szabályszerű előadásba kezdett. Piotr némán csodálta a bőbeszédű,

idős asszonyt, de már nem is arra figyelt, amit mondott, őt magát vette
szemügyre. Még mindig gyönyörű haja görögösen fől volt rakva. Egyéb
ként a frizurája csak alkotórésze volt egész különcködésének. Még az öl
tözéke is mesterkélt volt. Piotron végigfutott a hideg. Talán foglalkozá
suk determinálja őket erre? Öregségükre talán mind ...

- Stilizálás ... Elferdítés ...
Csak egyes szavakat hallott, melyek - bár egy másik szövegből -

de nyugtalanítóan megegyeztek Piotr gondolatainak menetével.
- Minek jött ide? ~ kérdezte az igazgatónő hirtelen és nyersen.
- Irena Tapoiskával szeretnék találkozni.
- Persze. Fölmehet, ötödik osztály az emeleten. Mindjárt vége az

órának. Nézze meg egy kicsit a tanítást, az egy jó csoport. No menjen.
Kár az időért.

. Tehát mégis. Szinte futott. Az előbb még úgy tűnt, az irodában órá-
kat fog tölteni.

Az egyik osztályban, az adminisztrációs helyiségek mellett, valaki
tipikus adagiét játszott. Haladó tanfolyam. Hogy végre levesse "elméleti"
benyomásait, néhány gyakorló ugrást tett, bekapcsolódott a dallamba. Se
öregnek, se stilizáltnak nem érezte magát. Es egyszer, és kétszer, és há
romszor, és egyszerrr ... Felment az emeletre. Ötödik osztály. Megigazi
totta a haját, a ruháját - önkéntelenül keresztet vetett, mint 'verseny
előtt. Ügy nyitotta ki az ajtót, hogy ne lebbentse föl a függönyt. A lá
nyok ott álltak sorban, fölkészülve az összetett gyakorlatokra. ahogy be
fejezték a rendes feladatot. Vezetőjük előjött a csoport mögül, meghosz
szabbíttatta a lányokkal a sort. A kép tele volt kifejezéssel. Ö az.
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- Huszonöt év mégsem sok - gondolta Piotr. - Csak megijesztett
az a különc.

Irena végre észrevette őt. A kezével adott jelt: rögtön. Az első lány
ügyesen megcsinálta a klasszikus jellegű gyakorlatrészletet.

Most, Maryjka. Bátran!
Fordulat, még kettő, ugrás és még egy ugrás.
- Mehettek,
Csoportba futottak össze, suttogtak. Piotrra tekintgettek. Maryjka

halkan tájékoztatta őket. Végre kifutottak sajátos lányos szökdelésekkel,
még mindig bámészkodva.

Píotr Irénához lépett.
- Nézze meg az ember, Irena, milyen jó tanárnő maga,
- Hogy nézek ki, Piotr? - kérdezte bizonytalanul.
- Nagyon szép vagy. Ne félj ...
- Ez a legmagasabb lányom, Maryjka.
- Megismertem.
- És én? Meghíztam ?
- Semmit, de semmit, ha a szememnek hihetek.
- Te meg úgy nézel ki. .. olyan megfontoltnak.
- A korral együtt jár a bölcsesség.
- Nem - háborodott föl franciás hévvel -, nem vagy öreg.
- Nem?
- Ugyanúgy nevetsz, mint régen. - Hosszan, elgondolkodva, el-

érzékenyedve nézett rá. Oszinte bánattal. - Bölcs vagy és erős.

Piotr szerette volna a maga módján érteni ezt. Gyorsan könnyedén
fölemelte Irenát, De Irena nem számított rá, átölelte a nyakát.

- 0, nagyon könnyű vagy - biztosította, növekvő lelkesedéssel. 
Huszonöt év, az ostobaság. Csak annyi, hogy sokminden elférjen benne.
De egyszer majd minden elfér ... Fontos, hogy hűek maradjunk a hiva
tásunkhoz .. , Még a külőncök is, ha csak a saját dolgaikban kü1öncök,
kedvesek lehetnek. Mint ez a te Igazgatónöd ...

Csodálatosan ügyes mozdulattal átvetette Irenát a vállán. Ekkor ki
nyilt az ajtó. A lányok kitörő tapsviharral köszöntötték őket.

6.

Már elmondták egymásnak a legfontosabb dolgokat. Piotr jóindulatú
volt. Az ember nem lehet igazságos megértés nélkül.

- A munkanélkülíség elől menekültem ...
"Menekültem." Piotr elgondolkozott ezen a szón - az emigráció

évei megmaradtak Irena szókincsében. Lágy, váratlan kifejezéseket hasz
nál. Talán azért, hogy enyhítsen a tartalmon ?

- A férjem megtanított rá, hogyan nézzem az életet.
- Hogyan?
- Nem tudok rá lengyel szót,
- Ügyis tudom. Tetszik nekem a férj ed.
A férje munkájáról mértékkel beszélt, minduntalan francia fordu

latokat vegyítve mondataiba. Az esszpresszó sarkában ültek. Még a tánc
zene sem zavarta őket, hogy tovább szőjék bizalmas beszélgetésüket. Ire
na egyszerre a parketten táncoló Maryjkára rnutatott. Ott hagyták abba
dolgaikat, annál a pontnál, melyet nem kell megjelölni, mert könnyű

hozzá visszatérni. Szétnéztek, hogy kik között ülnek. A helyiség nem
volt nagy, szokásos, tele fiatalokkal.



- Kérdd föl a következő táncra Maryjkát.
- Igazán?
- Féltétlenül .. , Annyit meséltem neki rólad. Azt is, hogy te vagy

a legjobb partner a világon.
- Mire jó az ilyen fecsegés?
- Feltétlen táncolj egyet. Tedd meg ezt nekem.
- Veled.
- Nem, vele. Külön azért hívtam ide.
Az egyébként elég gyengén játszó zenekar egy lassú keringőbe kez

dett. Piotr fölállt, átfúrta magát a termen, Maryjka asztaltársainak sze
mében szenzáció számba ment a dolog.

Maryjka nem kapta el rögtön a ritmust. Csak a második fordulat
után lett urrá a parketten. Ekkor hálásan a partnerére tekintett, mint jó
barátra, akiben bízni lehet s kell is. Nagyon hasonló mosoly élt Piotr em
lékezetében, mely háttérbe szorította élete elmúlt ötven évének minden
nehézségét,'

7.

Az alkonyba merülő utcákon haladt a villamos. A nap lement. A vá
roson túli megállóknál beszöktek a kocsiba a nap meleg maradványai.
A konyhakertek illata szállt a levegőben.

Piotrnak váratlanul egy kis város jutott eszébe a Poprád mellett, Az
ősz az országnak abban a részében, ha jó az idő, jobb közérzetet teremt
az emberben, mint a júniusi vagy júliusi nap. Végre leírhatja ezeket a
dolgokat a leveleiben, és tudja, hogy kibontakoznak. Irena bizonyára nem
csapja be. Sokáig vár az ember az efféle bizonyosságra. Piotr korában
végre meg is kaphatja.

A visszaút gyorsan lezajlott. Kis, szűk lakásában fel-alá járkált, erő

és öröm feszítette tagjait. A fákat nézte, melyek ma, minthogy nem jött
segítségükre a szél, szemorkásan elhúzódtak az ablaktól. Egyszerre azt
mondta hangosan:

- Megpróbálom.
A hosszú épület egyetlen ablakában sem égett lámpafény. A szom

szédok aludtak. E tekintetben biztositva volt. Lement. A keskeny kis ud
var-t egy sor vasrúd választotta el a kerttől. A kerítés nem jelenthetett
akadályt. Sőt ellenkezőleg - a keresztlécekről, melyek az egész kerítésen
végighúzódtak. Piotr könnyen feljutott a kiszemelt fára. Ugyesen. ágról
ágra mászott, felváltva használva kezét és lábát. Csak a nyárfa csúcsán
kezdett himbálózni. Kiemelte fejét az ágak és levelek közül - pontosan
a szobájával szemben találta magát. Mellét nagy sóhaj feszítette. Meg
nyerte ezt a fogadást is önmagával.

Nézte a dolgozószobaját ebből a szokatlan nézőpontból. A könyvek
szép rendesen sorakoztak a polcokon. Képek, arcképek. fotográfiák a fa
lon. Az íráasztalon félig kiivott pohár tea ... S így már távolabb volt a
magánytól, mely rémiszteni kezdte.

-Nem, határozottan nem volt még öreg.

PáZyi András fordítása

Minden ember hibázik; de csak a nagyok ismerik el, hogy hibáztak.
Olasz közmondás


