
- 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


