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Száraz falevél
Pavlovics Zsófia fordítása

Ma este egy régi írásom megbarnult füzetének lapjai között egy juharfa vörös és megszáradt levele 
akad a kezembe. Csipkéinek egyike behajlott, s ahogy ki akarom egyenesíteni, elszakad. A kihajtott 
megbarnult papírlapra egy dátum van írva: szeptember tizenkilencedike. ... Melyik év? ...és melyik 
utcában vettem fel ezt a falevelet? És miért írtam rá a dátumot?  Az írás szeretete késztetett erre, 
bár ma is olyan tehetségtelennek érzem magam, mint régen? Semmire nem emlékszem. Valami 
szépet keresek  –  de semmi. Egyetlen esemény, séta sem jut eszembe.
 Mégis, úgy rémlik, egyszer elmentünk a hegyekbe, végül is csak azért, hogy különböző levelek-
ből csokrokat készítsünk. Négy kislány, akik akkor kezdtek hosszabb ruhát hordani. Ennek ellenére 
nem voltunk nagyon vidámak. Nem igazán tudom, milyen okból kifolyólag, úgy sejtem, az ősz 
lehetett az oka. Az viszont biztos, hogy butaságokat mondtunk az életről... Jeanne félt tőle. Elgon-
dolkodott, majd így szólt: nekem nem fog adni semmit, nem adhat semmit a virágok és a felhők 
nyújtotta örömökön kívül. És tudjátok, miért gondolta ezt? Nem volt kedvére való az orra, és azt 
hitte, hogy csak az lehet boldog az életben, akinek görög orra van!
 Bertha ebben az időben állandóan megnevettetett bennünket. Talán csak tetszelegni akart. Eh-
hez mindene megvolt: nagy piaszterszemek, kékek, mint a drágakő, és hosszú, fekete szemöldök, 
mint a regényhősnőknek. Lehet, megállapította, hogy az orra túlságosan hosszú, de vékony volt és 
előkelő; azonkívül rózsaarca, piros szája és fehér fogai voltak. Bertha nagyon szerette az életet, és 
sokszor tréfálkozva beszélt arról, hogy mit vár tőle.
 Georgette, aki barna volt, olyan barna, hogy a búza szőke mellette, úgy nevetett azon, amit a 
többiek mondtak, hogy közben a fogai még fehérebbek és még szebbek voltak, mint a Bertháé. Mivel 
fortélyos volt és kissé alattomos, könnyedén elhitette velünk, hogy sokkal eszesebb, mint mi: éppen 
jókor, a legjobb pillanatban — amikor lelkesedéssel beszéltünk szenvedélyes érzéseinkről a csilla-
gokban járva —  tudott minket kiábrándítani. Eközben bizonyára ugyanazokat az álmokat kergette, 
mint mi, titokban tartva őket; megvetette a férfiakat, ezért azt gondoltuk, hogy apáca lesz.
 És én mennyire éreztem jól magam abban az időben? Tele voltam illúziókkal, az orrom majd-
nem olyan, mint a görögöké, és ugyanúgy voltak félelmeim, mint Jeanne barátnőmnek. De annyira 
határozott és konok voltam, amikor a vágyaim megvalósításáról volt szó, hogy határtalan nyugal-
mat éreztem a jövővel kapcsolatban; tudtam, hogy életem során minden lehetőséget megraga-
dok, ami csak lehetséges… Jeanne úgy hívott ,,a nyugalom”. Inkább a bizakodás voltam.
 Jeanne még mindig a barátnőm. Bertha is. Megváltoztak, ha Jeanne gondolatait jól is ismerem, 
Bertha bizonyos tekintetben még mindig titokzatos marad számomra. Georgette–tel már elváltak 
útjaink. Nem tudom, végül melyik életformát választotta. Sok ezer érzés kötött minket egymáshoz, 
és mégis szétváltunk.
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 No lám, ez a vörös és elszáradt falevél, amelyik rám néz, amelyik ezen a nyitott füzeten fekszik, 
hová, milyen gondolatokhoz vezetett engem? Valóban ő az, aki felidéztette szemeim előtt ruháik-
ban az ábrándos kislányokat, barátnőimet? Ó! Egy kicsiny falevélnek is ekkora ereje van! Visszate-
szem ennek a régi újságnak a lapjai közé. Sokkal később, életemnek egyik másik napján, emlékezni 
fogok erre az estére, és erre a rövid kis írásra, ami a múltam újraolvasott könyvében ennek az újra 
megtalált elszáradt falevél emlékére íródott.
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