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Ale Erzsi nie usnęła. Długo leżała ze zmarszczo-
nym czołem, z rękami podłożonymi pod głowę i po-
grążona w myślach. Kobiety na ogół lepiej znoszą 
bezsenność i rozmyślania. Erzsi wcale nie była zasko-
czona, że Mihály tak postępuje i mówi takie rzeczy, 
a ona nie potrafi tego zrozumieć. Ową niemożność 
zrozumienia do pewnego czasu skutecznie masko-
wała, przezornie o nic go nigdy nie wypytywała i za-
chowywała się, jak gdyby już od dawna zdawała sobie 
jasno sprawę ze wszystkiego, co miało jakikolwiek 
związek z Mihályem. Wiedziała, że ta milcząca pseu-
dowyższość, którą Mihály uważał za odziedziczoną 
przez kobiety mądrość instynktowną, jest najsilniej-
szą bronią przeciwko zachowaniu Mihálya. Mihály 
był pełen najróżniejszych lęków, zadaniem Erzsi 
natomiast było wyzwolić go z tych lęków i uspokoić.

Wszystko ma jednak swoje granice. Poza tym są 
już małżeństwem i przebywają w podróży poślubnej – 
nie wrócić na noc w takiej sytuacji to mimo wszystko 
bardzo dziwne. Na chwilę zaświtała w jej głowie myśl, 
że może Mihály spędził noc w towarzystwie innej 
kobiety, ale czym prędzej odrzuciła ją jako całkiem 
niemożliwą. Pomijając zupełną niestosowność czegoś 



podobnego, wiedziała dobrze, jaki bojaźliwy i ostroż-
ny jest Mihály wobec każdej nieznajomej kobiety, 
jak bardzo się boi różnych chorób, jak bardzo jest 
oszczędny, a poza tym jak mało go obchodzą kobiety.

Właściwie dobrze byłoby mieć pewność, że Mi-
hály był tylko u jakiejś kobiety. Znikłyby wtedy owe 
wątpliwości, całkowity mrok i absurdalność tłoczą-
cych się do głowy domysłów, gdzie i w jaki sposób 
spędził tę noc. Erzsi przypomniała sobie swego pierw-
szego męża, Zoltána Patakiego, którego rzuciła dla 
Mihálya. Mimo że Zoltán był dyskretny, w sposób 
maniakalny i wzruszający, aż do mdłości, Erzsi za-
wsze wiedziała, która sekretarka jest aktualnie jego 
przyjaciółką, a im bardziej starał się przed nią coś 
ukryć, wiedziała to tym dokładniej. Pod tym wzglę-
dem Mihály był właściwie przeciwieństwem Zoltána: 
z kłopotliwą sumiennością starał się zawsze wyjaśnić 
każdy swój gest; jego pragnienie, żeby Erzsi pozna-
ła go całkowicie, było wręcz chorobliwe, a im wię-
cej wyjaśniał, tym wszystko stawało się ciemniejsze 
i bardziej tajemnicze. Erzsi od dawna zdawała sobie 
sprawę, że nie rozumie Mihálya, ponieważ posiada 
on jakieś tajemnice, których nie ma odwagi wyznać 
nawet samemu sobie. Mihály nie rozumie jej, bo na-
wet mu nie przyjdzie do głowy, żeby – poza włas-
nym, oczywiście – zainteresować się także życiem 
wewnętrznym innej osoby. Mimo wszystko pobrali 
się, i w dodatku Mihály twierdził, iż rozumieją się 
idealnie, ich związek zaś opiera się na podstawach 
racjonalnych, a nie na ulotnych i przemijających 
porywach serca. Właściwie jak długo jeszcze można 
utrzymać tę fikcję?
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Kilka dni później przybyli do Rawenny. Nazajutrz 
Mihály wstał bardzo wcześnie, ubrał się i wyszedł. 
Chciał sam, bez Erzsi, obejrzeć słynne mozaiki bizan-
tyjskie, największą osobliwość Rawenny, ponieważ 
doskonale wiedział, że wiele jest spraw, którymi nie 
może podzielić się z żoną. Do tych spraw należała 
właśnie i ta. W historii sztuki Erzsi była znacznie le-
piej zorientowana i pojętniejsza niż on. Poza tym była 
już we Włoszech, tak że Mihály polegał całkowicie na 
niej, co i jak mają zwiedzać i co sądzić o zwiedzanych 
obiektach. Obrazy interesowały go rzadko, w sposób 
przypadkowy, jeden na tysiąc. Raweńskie mozaiki 
natomiast... były związane z jego własną przeszłością.

Kiedyś, w Wigilię, z dziwnie nerwowym i niewy-
tłumaczalnym lękiem oglądali je wspólnie w jakiejś 
francuskiej książce u ulpiusów: Ervin, Tamás ulpius 
i jego młodsza siostra Éva. W sąsiednim olbrzymim 
pokoju stary ulpius, ojciec Tamása, chodził tam 
i z powrotem. Wsparci łokciami o blat stołu wpatry-
wali się w ilustracje, których złote tło oślepiało ich jak 
pochodzące z niewiadomego źródła światło w głębi 
kopalnianego szybu. W sztuce bizantyjskiej było coś, 
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co obudziło lęk drzemiący w najtajniejszych zaka-
markach ich dusz. Za piętnaście dwunasta włożyli 
zimowe palta i ze struchlałym sercem udali się na pa-
sterkę. Éva wtedy zemdlała. Był to zresztą jedyny wy-
padek, kiedy ją nerwy zawiodły. Potem przez okrągły 
miesiąc dla Mihálya wszystko było Rawenną. W jego 
świadomości to miasto żyło do dzisiejszego dnia jako 
symbol bliżej nieokreślonego rodzaju strachu.

Teraz, kiedy stał w katedrze San Vitale przed cu-
downymi jasnozielonymi mozaikami, tamto wszyst-
ko – ów miesiąc sprzed wielu lat zapadły głęboko 
w jego pamięci – odżyło w nim na nowo. Młodość 
uderzyła w niego z taką siłą, że musiał się oprzeć 
o kolumnę. Trwało to jednak tylko chwilę i znowu
był poważnym, dojrzałym mężczyzną.

Pozostałe mozaiki go już nie interesowały. Wrócił 
do hotelu, zaczekał, aż Erzsi będzie gotowa do wyj-
ścia, po czym dopiero we dwoje i fachowo obejrzeli 
wszystko, co było do obejrzenia, i wymienili na ten 
temat uwagi. Mihály, oczywiście, nie wspomniał ani 
jednym słówkiem, że dziś rano już był w katedrze San 
Vitale. Trochę zawstydzony wśliznął się do środka 
i – jak gdyby go mogło coś zdradzić – powiedział 
tonem obojętnym, że nie ma tu nic godnego uwagi. 
W ten sposób chciał sobie również zrekompensować 
wstrząs, jaki przeżył tutaj rano.

Wieczorem następnego dnia siedzieli przed jedną 
z kawiarń na maleńkim placyku. Erzsi jadła lody, 
Mihály natomiast próbował jakiegoś nieznanego 
gorzkiego napoju, ale nie przypadł mu on do gustu 
i głowił się, czym mógłby zabić jego smak.
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– Okropny ten zapach – powiedziała Erzsi. –
W którąkolwiek stronę się ruszysz w tym mieście, 
wszędzie go czuć. Tak wyobrażam sobie atak gazowy.

– Trudno się temu dziwić – odparł Mihály. – To
miasto po prostu zalatuje trupem. Rawenna to miasto 
dekadenckie, które od ponad tysiąca lat chyli się ku 
upadkowi. Wspomina o tym także bedeker. Miało 
ono trzy okresy świetności, ostatni w ósmym wieku 
po Chrystusie.

– Głuptasek z ciebie, doprawdy – rzekła Erzsi
z uśmiechem. – Zawsze ci na myśli tylko trupy i trupi 
zapach. Przecież ten fetor bierze się z życia, z dobro-
bytu: wytwarza go fabryka nawozów sztucznych, ta 
sama fabryka, z której żyje cała Rawenna.

– Rawenna żyje z nawozu sztucznego? To miasto,
gdzie znajdują się groby Teodoryka Wielkiego i Dan-
tego? To miasto, w porównaniu z którym Wenecja 
to parweniusz?

– Tak, mój drogi, z nawozu sztucznego.
– To wstrętne.
W tym momencie z niezwykłym hałasem zajechał

motocykl, z którego zeskoczył niczym z wierzchowca 
mężczyzna w typowym stroju motocyklisty. Rozejrzał 
się uważnie, dostrzegł Mihálya i Erzsi, następnie – 
prowadząc motocykl jak konia – skierował się prosto 
w stronę ich stolika. Kiedy był już blisko, zsunął na 
oczy okulary niczym przyłbicę i rzekł:

– Cześć, Mihály. Właśnie ciebie szukam.
Mihály, ku największemu zdziwieniu, rozpoznał

w motocykliście Jánosa Szepetnekiego. W wielkim 
zaskoczeniu powiedział tylko:

– Skąd wiedziałeś, że tu jestem?
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– W Wenecji powiedziano mi w hotelu, że wyje-
chałeś do Rawenny. A wieczorem w Rawennie, po 
kolacji, gdzie można być jak nie na piazza? Naprawdę 
nie było trudno cię znaleźć. Przyjechałem tu prosto 
z Wenecji. Może jednak usiądę na chwilę?

– Tak, tak... ma się rozumieć... Ale pozwól, że cię
przedstawię mojej żonie – rzekł z wyraźnym zdener-
wowaniem Mihály. – Erzsi, to János Szepetneki, mój 
były kolega szkolny, o którym... wydaje mi się... nigdy 
jeszcze ci nie opowiadałem. – Powiedziawszy to, oblał 
się rumieńcem.

János z nieukrywaną antypatią zmierzył wzrokiem 
Erzsi od stóp do głów, lekko się pochylił, uścisnął 
wyciągniętą rękę i od tego momentu traktował Erzsi 
jak powietrze. Zamówił tylko cytronadę i pogrążył 
się w głębokim milczeniu.

Po dłuższej chwili pierwszy odezwał się Mihály:
– No więc słucham cię. Musisz mieć chyba jakieś

ważne powody, skoro odszukałeś mnie aż tu, we Wło-
szech.

– Opowiem później. Przede wszystkim chciałem
cię zobaczyć, ponieważ doszły mnie słuchy, że się oże-
niłeś.

– Wydaje mi się, że w dalszym ciągu jesteś na mnie
zły – rzekł Mihály. – Ostatnio spotkaliśmy się w Lon-
dynie, na bankiecie w naszej ambasadzie. Pamiętam, 
wyszedłeś wtedy z sali. No, ale mam nadzieję, że dziś 
już się na mnie nie gniewasz, właściwie nie masz 
powodu – ciągnął Mihály, widząc, że János milczy. – 
Człowiek przecież poważnieje. Tak, z czasem każdy 
poważnieje i nawet zapomina, dlaczego przez całe 
lata, przez wiele, wiele lat na kogoś się gniewał.
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– Mówisz tak, jak gdybyś wiedział, dlaczego się
na ciebie gniewałem.

– Wiem, naturalnie że wiem – odparł Mihály
i znowu się zaczerwienił.

– Słucham. No, śmiało – rzekł zaczepnie Szepet-
neki.

– Nie chcę o tym mówić... w obecności żony.
– Mnie to nie przeszkadza, możesz mówić spokoj-

nie. Więc jak sądzisz, dlaczego nie chciałem rozma-
wiać z tobą w Londynie?

– Ponieważ przypomniałem sobie wtedy, że kie-
dyś posądzałem cię, że to ty właśnie ukradłeś mi złoty 
zegarek. Dziś już wiem, kto mi go ukradł.

– Widzisz, jak łatwo dałeś się wywieść w pole.
Przecież to ja ci go ukradłem.

– Więc jednak?
– Tak.
Przez cały czas rozmowy obu mężczyzn Erzsi

niespokojnie kręciła się na krześle, ponieważ dzięki 
niezłej znajomości ludzi już dość dawno zorientowa-
ła się, na podstawie obserwacji rąk i twarzy Jánosa 
Szepet nekiego, że należy on do ludzi, którzy lubią od 
czasu do czasu ukraść złoty zegarek, i dlatego kurczo-
wo przyciskała torebkę, w której były ich paszporty 
i czeki. Zrobiło jej się przykro i była niemile zasko-
czona, że tak taktowny na ogół Mihály poruszył spra-
wę tego zegarka. Nie można było znieść ciszy, jaka 
teraz nastała – tej ciszy, kiedy jeden człowiek mówi 
drugiemu, że ten ukradł mu złoty zegarek, po czym 
obaj milkną. Dlatego Erzsi podniosła się z krzesła 
i oświadczyła:


