
néban, s igy rnost Martíno jóindulatára van utalva, a kabát után kapó koldus
ban saját arcvonásait festette meg, akárcsak előzőleg Teresináét a sárkány
ban ; az alig látható ajakbiggyesztést és ironikusan félrehúzott szájat Terest
nán kívül talán senki sem vette észre.

Mit tehetett ezekután Martino? Mikor az ünnepség már javában tartoet,
hatodszorra is megrázta Jensen kezét, és fájdalmas mosollyal odasúgta neki,
hogy névadó szenejével szemben nem lehet fösvény; itt van valami, amiből

Jacobsen bőven kabátot vehet magának. E szavak kíséretében, egy marék ősz

szegyűrt bankjegyet dugott a mellényzsebébe,
Petersen később már kapatos lett. Ekkor elmesélte Teresinának, hogy ki

nek a vonásait kellett volna a sárkánynak Giorgio kivánságára viselnie. Tere
sinának könnyek szöktek a szemébe.

- Ö, látja mícsoda mulatságos ötlet! Csak az én Giorgióm képes ilyes
mit kitalálni! Martinónek soha sem lenne ehhez megfelelő kedélye.

Talán még néhányszor összeszorult így a szíve, Az bizonyos, hogy nem
volt mit panaszkodnia. Nem vitás, hogy Martinó szorgalmas üzletember volt.
Az is biztos, hogy rendelkezett míndazokkal az előnyös tulajdonságokkal, me
lyeket Giorgióban hiányolt. De egy valami hiányzott belőle: ra könnyelműség

varázsa. Teresina - mintha csak egy örökség folytatójának érezte volna ma
gát - kicsit könnyelműbb lett, mínt korábban; a szerepek Iölcserélődtek.Soha
nem is bánta meg, hogy megfesttette a képet, bár mindent összevéve nem volt
olcsó mulatság.

Idővel mogfcgyatkoztak a barátok, Jacobsen másodszorra is visszatért
.Iütlandba, most már örökre. Martinc és Teresina végül is örültek, hogy az
osztériát tisztes áron eladhatták lebontáera. A helyén most nagy szálloda áll.

Nyilván nem lett volna érdemes elmesélni ezt a történetet, ha nem rej
lenék benne valami, ami mánden emberre érvényes. Egyáltalán, minden igazi
történetre jellemző ez. Nem kell ennek fel1:étlenül kézzelfoghatónak lennie.
Elég, ha érezni lehet. Ennél a történetnél is csak éreztem először. Utána azon
ban sokat töprengtem. és most már azt hiszem, rájöttern. Tudják, miről van
szó? György átalakulásáról Mártonna.

Minden bizonnyal hasznos dolog, ha sárkányt ölnek. Ilyesmit akkor tesz
az ember, arnikor még fiatal, ilyenkor örömet okoz és nem is nagyon számít,
hogy a sárkányok tényleg olyan gonoszak és károsak-e, mint ahogy rnondják.
Amint tudják, a sárkányvadászat előkelő sport. Ha már az ember idősebb

lesz, úgy véli, egy szerit lovas végül is jobban teszi, ha kabátokat vág ketté,
hogy a hidegtől reszkető koldusnak is jusson. Azt hiszem, hogy itt a kardot is
a legnagyobb elismerés illeti meg, nagyobb, mint a lándzsát, melyet a szeren
csétlen sárkány hasába döfnek.

Ungváry Rudolf fordítása

ali

Add kegyelmedet, Urunk, hogy necsak magunkra, de mindig másokra is gon
doljunk, hogy átérezzük nélkülözéseiket és Fájdalmaikat, főleg pedig hogy elsősor

ban azokat tudjuk szeretni, akiket senki sem szerét.
Raoul Follerau

Isten sohasem a földi érdekeink szolgája. Igy fogni fel a gondviselést, pogány
eszme lenne, s teljesen elsiklanék Krisztus üzenete mellett.

Josef Bommer
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