
ALBERT CAMUS

Noteszlapok*

Albert Camus 1933-tól haláláig vezette Füzeteit. Az elnevezés to1e származik. Hét
füzetet töltött megfeljegyzéseivel, ötleteivel, gondolatszilánkjaival, művei vázlatával.
A Gallimard Kiadó 1962-ben, az özvegy beleegyezésével, Roger Quilliot gon
dozásában megjelentette a feljegyzéseket, s Camets (Noteszlapok) címet adta a
három kötetnyi szövegnek, hogy ne legyen keveredés az akkor már eloicészületben lévő

Les Cahiers d' Albert Camus (Albert Camus füzetei) című kiadvánnyal, amely
Camus valamennyi írását gyűjtötte össze. A Füzetek első köteteként jelent meg
például a La Mort heureuse (Boldog halál), amelynek ötletét, majd az ötlet kikris
tályosodását nyomon követhetjük a Noteszlapok 1935 májusától vezetett oldalain.

(Camus a Boldog halált soha nem publikálta. Hőse, Mersault eltűnik, s helyébe
a Közöny alakja, Meursault lér \

1936-ban Camus Ausztriába, Prágába, majd Olaszorezdgba utazik. 1937-ben
egészségügyi okokból Franciaországban tartózkodik. Elményeit, utazásait a Színe és
visszája, a Nász és a Nyár esszéiben dolgozta fel, de az elsődleges élmény, az első

megfogalmazás a Noteszlapokra került. A huszonvalahány éves fiatalember feljegy
zései az életro1, az emberekro1, elmélkedése a világról s a világban az ember helyéro1
egy kialakulóban lévő nagy író munelyébe engednek bepillantást.

Fázsy Anikó

1935. május .
A komédia témája is fontos. Leggyötrelmesebb fájdalmainkban az vált meg
minket, hogy habár úgy érezzük, elárvultunk, egyedül vagyunk, mégsem
vagyunk annyira egyedül, hogya "többiek" ne "figyelnének" minket boldog
talanságunkban. Ilyen értelemben olykor azok a boldogság percei, amikor
magasra csap elhagyatottságunk érzése, és véget nem érő szomorúságba
emel. Ilyen értelemben a boldogság gyakran csak a szerencsétlenségünk fö
lötti szánakozás érzése.

A szegények ajtaján kopogva - Isten a kétségbeesés mellé odahelyezte a
szívességet, gyógyírként a bajra.

*'"Fiatalon többet kértem az emberektől, mint amennyit adni tudtak volna: fo
lyamatos barátságot, állandó érzelmet.

Mára megtanultam, ,hogy kevesebbet kérjek, mint amennyit adhatnak: frá
zistalan társaságukat. Es érzelmeik, barátságuk, nemes gesztusaik számomra
maga a csoda: a kegyelem ajándéka.

ot A teljes mú a Bethlen Gábor Könyvkiadó gondozásában fog megjelenni.
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*Sokat ittak, falatozni támadt kedvük. De karácsonyeste volt, minden vendég
lő zsúfolásig megtelt. Erőszakoskodtak. Kitették a szűrüket. Rugdosni kezd
ték a viselős vendéglősnér. A vendéglős meg, egy vékonypénzű, szőke fiatal
ember, puskát ragadott és lőtt. A golyó a férfi halántékába fúródott. A fej
lehanyatlott, rá a sebre. A barát, bortól és félelemtől megrészegülten,
körbetáncolta a testet.

Egyszeru történet, újsághír tesz. pontot rá holnap. De e pillanatban, a ne
gyed e kihalt sarkában, a nemrég elállt esótőllatyakos kövezetre hulló gyér
fény, az autók nedves, elnyújtott surrogása, a csörömpölő, ritkán érkező, ki
világított villamoskocsik nyugtalanító színbe vonták ezt a másik világban
játszódó jelenetet: a negyed édeskés, unszoló képét, amikor az elfogyó nap
árnyékokkal népesíti be utcáit, vagy inkább amikor egy tompa lábdobogás
visszhangjából, zavaros hangfoszlányokból egyetlen, névtelen árnyék bukkan
fel, véres dicsfénytől ázottan, a gyógyszertár lámpásának vörös fényében.

*'"1936. január
A kertből, az ablakon túl, csak a falakat látom. És néhány lombot, melyen
elömlik a fény. Följebb is lombok. Még följebb a nap. Es a kinti, a levegőt

betöltő ujjongásból, a világon szétáradó örömből csak néhány falomb árnyé
ka jut el hozzám, amint táncot jár a fehér függönyökön. Meg öt napsugár,
mely lassan szénaillattal árasztja el a szobát. Egy fuvallat, és az árnyékok
megélénkülnek a függönyön. Felhő takarja el a napot, majd fölfedi, és az
árnyékból máris felragyog a sárga mimóza a vázában. Elég ez az egyetlen
felvillanó fényecske, és máris zavaros és kábító öröm tölt el.

Barlang foglyaként egyedül vagyok, szemben a világ fonákjával. Januári
délután. De a hideg ott bujkál a levegőben. Mindenütt a napfény vékony
hártyája, a legkisebb érintésre {elszakadna, minden tárgyat örök mosollyal
von be. Ki vagyok én, és mi mást tehetnék, mint hogy részt vegyek a lombok
és a fény játékában? Legyek napsugár, amelyben cigarettám elhamvad, sze
lídség és a levegőben lélegző csöndes szenvedély. Es másutt nem, csakis e
fényben érhetem el önmagam.... S ha érteni próbálom, ízlelni e különleges
zamatot, a világ titkát, magamat talál om a világegyetem mélyén. Magamat,
vagyis ezt a végtelen megrendülést, ami minden sallangot levet rólam.A dol
gok és az emberek nemsokára megkaparintanak. De hadd messem ki ezt a
pillanatot az idő szövetéből, mint ahogy mások virágot préselnek le a lapok
között. Bezárják sétájukat, ahol végigsimított rajtuk a szerelem. En is sétálok:
de engem egy isten cirógat. Az élet rövid és bűn elvesztegetni az időnket.

Egész nap az időm vesztegetem, a többi ember mégis igen tevékenynek tart.
Ma megpihenek, és szívem találkozóra indul önmagával.

Mégis, szorongás gyötör, mert érzem, hogy ez a kitapinthatatlan pillanat
higanygolyóként csúszik kj a kezemből. Ne törődjünk velük, akik hátat akar
nak fordítani a világnak! En nem panaszkodom, hiszen látom, megszületek.
Boldog vagyok ebben a világban, mert királyságom e világból való. Elvonuló

... A Szlne és vissz4ja témáinak első megfogalmazása.
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felhő, kifakuló pillanat. önmagam halála önmagamnak. A könyv annál a
lapnál nyílik ki, amelyet olvasni szeretek. Milyen színtelen ma a világ könyve
mellett! Hogy szenvedtem, igaz, de nem igaz, hogy szenvedek, mámoros
leszek a szenvedéstől, mert a nap és az árnyékok a szenvedés, a meleg és a
hideg, melyet ott érezni a levegő mélyén, Miért is töprengenék emberi szen
vedésen és halálon, hiszen minden fel van írva itt az ablaküvegen, ahová az
ég záporozza tökéletességét. Elmondhatom, és el is mondom, csak az számít,
hogy emberiek legyünk, egyszerűek. Nem, az számít, hogy igazak legyünk,
és ebben minden benne foglaltatik, az emberiesség és az egyszerűség is. Es
mikor lehetnék igazabb és áttetszőbb, mint amikor én vagyok a világ?

Csodálatos a csend pillanata. Elhallgattak az emberek. De felszárnyal a
világ éneke és engem, gúzsba kötözötten a barlang mélyén, végtelen öröm
jár át, pedig nem is áhítottam. Itt van az örökkévalóság, utána sóvárogtam.
Most már beszélhetek. Nem tudom, mit kívánhatnék többet, mint önmagam
állandó jelenlétét önmagamnak. Most nem boldogságra vágyom, hanem
pusztán arra, hogy tudatos legyek. Az ember úgy hiszi, kitaszították a világ
ból, de elég egy aranyló homokból felmagasodó olajfa, elég a reggeli nap
fényben vakító tengerpart, és lelkében szétolvad az ellenállás. Velem sincs
másképpen. Ráeszmélek a lehetőségekre, felelős vagyok értük. Az élet min
den pillanata csodát rejt, örökifjú arcát mutatja.

~'"'OF

Képekben gondolkozunk. Ha filozófus akarsz lenni, írj regényeket.

1,937. augusztus
Utban Párizs felé: a halántékon doboló láz, világ és emberek különös, hirtelen
elhagyása. Küzdeni a test ellen. Padomon, üresen, kongó lélekkel, a szélben,
K. Mansfield járt állandóan az eszemben, a hosszú történet a szelíd és fájdal
mas viaskodásról a halállal. Az Alpokban, a magányon és azon az elképze
lésen kívül, hogy felgyógyulásomért vagyok ott, betegségem tudata vár.

ill
'OF

A végsőkig elmenni nemcsak ellenállás, hanem szabadjára engedés is. Kény
telen vagyok érezni a személyem, amennyiben ez valami érthetetlennek az
érzése. Kénytelen vagyok néha olyan dolgokról írni, amelyeket nem egészen
értek, de pontosan azt bizonyítják, ami önmagamnál erősebb bennem.

ill
'OF

Gyöngédség, meghatottság Párizs láttán. A macskák, a gyerekek, az emberek
árvasága. A szürke színek, az ég, kő és vizek nagy parádéja.

ill
'OF

Arles

1937. augusztus
Minden nap bevette magát a hegyekbe, és némán tért meg, fűszálakkal a
hajában, az egész nap horzsolásaival. Es mindannyiszor egyforma volt a hó-

367



dítás, a varázslat hiányzott belőle. Lassan vette be az ellenséges tájat. Elérte,
hogya kráter szélén árválkodó fenyő mögötti kerekded, fehér felhökre ha
sonlítson, a rózsaszínbe hajló füzikés, berkenyés és harangvirágos mezőkre,

Egybeolvadt e zamatos és sziklás világgal. A messzi csúcsra érve, a hirtelen
feltárulkozó roppant táj láttán nem a szerelem csillapodott le benne, hanem
valamiféle lelki békeszerződés született meg ezzel az idegen tájjal, két ke
mény, mogorva arc fegyvemyugvása, két ellenfél között beálló meghittség,
és nem két barát fesztelensége.

Szavoja nyugalma.

1937. augusztus
Férfi, aki ott kereste az életet, ahol általában keresni szokták (házasság, állás
stb.), egy divatcikk-katalógust lapozgatva észreveszi, hogy mennyire idegen
az életben" (az életben, ahogya divatcikk-katalógusban bemutatják).

I. rész - Addigi élete.
II. rész - A játék.
III. rész - A megalkuvások feladása és az igazság a természetben.

1937. augusztus
Utolsó fejezet? Párizs, Marseille. Utazás a Földközi-tengerre.

Es bement a vízbe, és leöblítette bóréről a világ fekete, fintorgó képeit.
Izmai játékából kicsapott a bőre újjáéledő szaga. Talán soha nem érezte magát
ennyire összhangban a világgal, futását egyritmusúnak a nap járásával. Ezen
az órán megáradtak az éjszaka csillagai, mozdulatai rárajzolódtak az ég nagy,
néma arcára. Ha kezét elmozdítja, teret rajzol, mely elválasztja a csillogó
égitestet attól a másiktól, a pislogótól. karjának lendülete csillagkévéket hány,
felhócsóvákat sodor magával. Igy veri fel karjával az eget, és körülötte a
város, mint tündöklő kagylópalást.

Szeptember 8.
Marseille, hotelszoba. A szürke tapéta dús, sárga virágmintája. A mocsok
térképe. Zsíros, ragacsos szögletek az óriási fűtőtest mögött. Deszkaágy, tö
rött villanykapcsoló. A gyanúsból, a kétesból kisarjad valami szabadsághoz
hasonlító érzés.

M. szeptember 8.
A nap töndöklő,hosszú alászállása, Monaco és Génua virágba borult olean
derei. Kék esték a liguri tengerparton. Fáradtság és zokoghatnék. Magány és
szomjúságom a szeretetre. Aztán az eleven, tekintélyes Pisa, zöld és sárga
paloták, dómok, s az igéző Pisa, a szigorú Amo mentén. Nemesség, ami a

.. Camus közlése szerint ez a Közöny első tudatos megfogalmazása.
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kitárulkozás elutasításából születik. Szemérmes és érzékeny város. Az éjsza
kai kihalt utcákon, végtelenül közel önmagamhoz - hogy egyedül sétálok,
sírhatnékom felfakad végre. Az a nyitott valami ott benn hegesedni kezd.

*Pisa falán: "Alberto fa l'amore con la mia sorelIa.""

*9-e csütörtök
Pisa és a duomo előtt fekvő emberek. A Campo Santo, egyenes vonalaival,
négy sarkán ciprusok. Az ember megérti a 15. és a 16. század viszálykodásait.
Itt minden városnak saját arculata van, saját, mély valósága.

Nincs más élet, csak az, amelynek magányát lépteim ütemezték az Arno
partján. S ez kavart fel a Firenzébe vivő vonaton. A nők komoly arca, melyet
hirtelen megtör a nevetés. Különösen az egyik nő, hosszú orrú, büszke szájú,
nevető. Pisában sokáig lustálkodtam a Piazza del Duomo pázsitján. Ittam a
kutakból, a víz langyos volt egy kicsit, de üdítő. Firenzébe utazva elidőztem

az arcokon, ittam a mosolyokból. Boldog vagyok vagy boldogtalan? A kérdés
nem fontos. Fel-fellobbanva élek.

Dolgok várnak rám, emberek, bizonyára én is várok rájuk, minden erőm

mel, minden szomorúságomrnal árutom őket. De itt a csöndből. a titokból
nyerek életet.....

Nem érezni a szükségét, hogy önmagunkról beszéljünk, csoda.

*'"A Santa Croce Giotto-képei. A természet és az élet szerelmesének, Szent Fe
rencnek belülről világító mosolya. Azokat igazolja, akik készek a boldog
ságra. Szelíd, borongó fény Firenze fölött. Eső készülődik: megduzzasztja az
eget. Giottino Sírbatétele: Mária összeszorított fogú fájdalma.

Firenze. Minden templom szegletén virágvásár, dús és pompás, vízgyöngyös,
együgyű virágok.

Mostra Giottesca
Hosszú időbe telik, amíg rájön az ember, hogy lépten-nyomon a firenzei
primitívek arcával találkozik az utcán. Mert már elfelejtettük, hogyan kell
meglátni egy arc lényegét. Mi már nem nézzük kortársainkat, csak azt für
késszük bennük, ami eligazít felőlük (minden értelemben). A primitívek nem
torzítanak, ők "megvalósítanak".

A Holtak kolostorában, a Santissimo Annunziatában, a szürke égen felhők

tornyosulnak, szigorú architektúra, de semmi nem beszél a halálról. Sírkövek
és fogadalmi táblák, emez gyöngéd, hűséges férj volt, amaz nemcsak a leg
jobb hitves, hanem körültekintő kereskedő, egy fiatalasszony, az erényesség
mintaképe, úgy beszélt franciául és angolul, "si come il nativo" . (Mind-

.. Ezt a feljegyzést a Nászban is megtaláljuk.

.... A pisai és firenzei utazást Camus felhasználta A sivatagban, a Nász utolsó esszéjében.
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annyian kötelességeket állítottak maguk elé, ma meg gyerekek játszanak bak
ugrást a kőlapokon. amelyek erényeiket hivatottak megörökíteni.) Amott egy
leány övéi reménysége volt, "Ma le gioia a pellegrina sulla terra" .* De mind
ebből semmi sem győz meg. A feliratok tanúsága szerint szinte mind
beletörődteka halálba, s ehhez nem fér kétség, hiszen egyéb kötelezettségeiket
is elfogadták. En nem fogok beletörődni. Hallgatásommal fogok tiltakozni
mindvégig. Semmi ok azt mondani: "kell". A lázadásomnak van igaza, és az
örömnek, a föld zarándokának, ezt kell követnem lépésrőllépésre.

Felhők duzzadnak a kolostor fölött, és az éjszaka lassan sötétbe vonja a
kőlapokat, ahová azok erkölcsét vésték be, akik rászolgáltak, mert halottak.
Ha itt kellene könyvet írnom amorálról, százoldalas volna, és kilencvenki
lencet üresen hagynék. Az utolsó oldalra azt írnám: "Egyetlen kötelességet
ismerek, a szeretetét." A többire nemet mondok. Nemetmondok minden erőm

ből. A kőlapok arra tanítanak, hogy ez hiábavaló, s hogy az élet "col sol
levante, col sol cadente". De hogy a hiábavalóság mit vesz el alázadásomból,
azt nem látom, azt viszont érzem, amit hozzáad.

Ez járt a fejemben, a földön üldögélve, egy oszlopnak vetve a hátam, s
körülöttem gyerekek játszottak, nevettek. Egy pap rám mosolygott. A nők

kíváncsian tekintgettek az arcomba. A templomban halkan játszott az orgona,
és dallamának meleg búgása áttört a gyermekzsivalyon. A halál! Ha így
megy tovább, még a végén boldogan halok meg. Elfogyasztottam minden
reményem.

*'"Szeptember .
Ha azt mondod: "Nem értem a kereszténységet, vigasz nélkül akarok élni",
akkor korlátolt éselfogult lélek vagy. De ha, vigasz nélkül élve, azt mondod:
"megértem a keresztény álláspontot és csodálom", akkor sekélyes műkedve
lő vagy. Lassan elmúlik nálam, hogy adjak mások véleményére.

*'"San Marco kolostor. A napfény a virágok között,

Sienai és firenzei primitívek. Nem azért festettek, makacsul, az embereknél
kisebb épületeket, mert nem ismerték a perspektívát, hanem mert állhatato
san hiteleztek a színre állított embemek és szenteknek. Ebből kell meríteni a
színpadi diszleteknél! .

.>k
"i<"

Kései rózsák a Santa Maria Novella kolostorban, és a nők, vasárnap reggel,
Firenzében. Szabadon ringó mellek, szempár, ajkak, s te ott állsz, dobogó
szívvel, kiszáradt torokkal, forrósággal a gerinceden.**

* Nász
** Nász
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Fiesole
Olyan életet élünk, amelyet nehéz élni. Cselekedeteinket nem mindig tudjuk
a dolgokról támadt látomáshoz igazítani. (Azt hiszem, megpillantottam sor
som színét, és máris szétfoszlik a tekintetem elől.) Fáradozunk és küzdünk,
hogy visszanyerjük magányunkat. S mintha egyszerre kitörlődne belőlünk a
harc és az élet. Milliónyi szempár gyönyörködött e tájban, számomra mégis
olyan, mint a világ első mosolya." Kivet önmagamból, a szö mély értelmé
ben. MegsziIárdított hitemben, hogy szeretetem nélkül hiábavaló minden, s
hogy szeretetem, ha nem ártatlan, ha nem tárgy nélküli, semmit nem ér.
Megfoszt személyiségemtől, süketté tesz szenvedéseim iránt. A világ szép és
ebből áll minden. Türelmesen tanít a nagy igazságra, hogya szellem semmi
és a szív sem több. S hogya kő, amelyet felhevít a nap, vagy a ciprus, melyet
a kitárulkozó ég felnagyít, behatárolja az egyetlen világot, ahol értelmet kap
az "igaza van": az ember nélküli természet. Harag nélkül tagad meg. Es én,
beletörődve. legyőzötten igyekszem egy olyan bölcsesség felé, amelyben
minden az enyém - ha szemem el nem öntenék a könnyek, és a lelkemet
betöltő költészet heves zokogása nem feledtetné el velem a világ igazságát.

'*Szeptember 13.
San Francesco kolostorában, Fiesoléban, árkádokkal körülvett kis udvar, pi
ros virágokkal, napfénnyel és sárga-fekete méhekkel. Az egyik sarokban zöld
öntözőkanna. Legyek zümmögnek mindenfelé. A melegben fortyogó kis kert
csendesen párállik. A földön üldögélek és a ferencesekre gondolok, akiknek
a celláját az imént néztem meg, és látom, miből merítenek, és érzem, ha
igazuk van, velem van igazuk. A fal mögött, aminek nekivetem a hátam,
tudom, ott a város felé ereszkedő domb, és ciprusaival az adományként fel
kínálkozó Firenze. De a világ ragyogása mintha ezeket az embereket igazol
ná. Arra buzdítom büszkeségem, hogy elhitesse, az én igazolásom is, minden
magamfajta emberé - aki tudja, hogya szegénység mélye és a világ pompája
és gazdagsága mindig összeér. Lecsupaszítják magukat azért, hogy nagysze
rűbb életet éljenek (és nem valami másik életért). A "lecsupaszítás" szónak
ezt az egyetlen értelmét fogadom el. A "meztelennek lenni" mindig megőriz

valamit a fizikai szabadságból, kéz és virágok összhangjából, a föld és az
emberitől megszabadult ember szerelmes harmóniájából, ó, igazán áttérnék,
ha nem ez volna a valIásom.

Ma úgy érzem, megszabadultam a múltamtól, mindattól, amit el
veszítettem. Semmi mást nem akarok/ csak ezt az elzártságot, ezt a zárt teret
- tisztán látó és türelmes áhítatot. Es akár a meleg kenyeret, amelyet ösz
sze-vissza nyomkodnak és dobálnak, kezemben szeretném tartani az életem,
mint ezek a férfiak, akik be tudták zámi életüket. Olyan ez, mint a vonaton
eltöltött hosszú éjszakák, amikor önmagával folytat párbeszédet az ember,
felkészül az életre, a lelkébe néz, bámulatos türelemmel újból és újból végig
lehet gondolni ugyanazokat a gondolatokat, futásukban megállítani, majd
felröppenteni őket. Ugy nyalogatni az életet, mint az árpacukrot, formálni,
serkenteni, végül szeretni, mint ahogya szót, a képet, a végleges mondatot
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keressük, azt, amelyik összegez, lezár, amivel útra kelhetünk. ami ezentúl
felfényesíti tekintetünket. Itt meg is állhatok, lezárhatom féktelen és túlhajtott
életem egy évét, Onmagam jelenvalóságát önmagam előtt, ezt igyekszem a
végsőkig feszíteni, megtartani életem valamennyi arca előtt - akár a magány
árán is, melyről tudom, milyen nehéz elviselni. Nem megtörni: minden ez.
Nem belenyugodni, nem elárulni. Szilajságom segít, és ahová sodor, ott utol
ér szeretetem, s vele az élet dühödt vágya, ami értelmet ad napjaimnak.

Valahányszor engedünk (engedek) a hívságoknak, valahányszor azért gon
dolkozunk és élünk, hogy "megjelenjünk", árulást követünk el. Mindahányszor
a megjelenés szerencsétlen vágya fokozott le a valódi színe előtt. Nem szükséges
kiszolgáltatnunk magunkat az embereknek, csak azoknak, akiket szeretünk.
Mert ekkor nem azért szolgáltatjuk ki magunkat, hogy megjelenjünk, hanem
pusztán azért, hogy adjunk. Sokkal több erő van abban az emberben, aki akkor
jelenik meg, amikor meg kell jelenni. A végsőkig elmenni azt jelenti, hogy ké
pesek vagyunk megőrizni titkunkat. Szenvedtem az egyedülléttől. de hogy tit
kom megőrizzem, legyőztem az egyedüllét szenvedését. Es ma nem ismerek
nagyobb dicsőséget, mint a magányosan élő, az ismeretlenül élő dicsőségét. Imi
végtelen öröm! Jóváhagyni a világot, jóváhagyni az élvezetet - de csaka lecsu
paszodásban. Nem volnék méltó rá, hogya strandok meztelenségét szeressem.
ha nem tudnék meztelen lenni önmagam előtt. Eletemben most először nem
tetszik kétértelmúnek a boldogság szó. Egy kissé az ellentéte mindannak, amit
közönségesen úgy értünk: llboldog vagyok". ,

A kétségbeesés folyamatossága végül örömet szül. Es ugyanazok az em
berek, akik San Francescóban piros virágok között élnek, cellájukban kopo
nyát tartogatnak. mely táplálja elmélkedésüket, ablakukban Firenze, asztalu
kon a halál. En úgy érzem, életem fordulópontján vagyok, s ennek oka nem
az, amire szert tettem, hanem az, amit elveszítettem. Zabolátlan és mély erő

ket érzek magamban. Nekik köszönhető, hogy úgy kell élnem, mint ahogy
élni akarok. Mindentől távol ér a mai nap, mert egyetlen erőm a szeretet meg
a csodálkozás. Könnyes arcú, naparcú élet, sótlan élet, amelyben nincsenek
áthevült kövek, élet, ahogy akarom, ahogy szeretem, kétségbeesésem és sze
retetem erői összefognak becézésére. A ma nem megtorpanás igen és nem
között. Hanem igen és nem. Nem, lázadás minden ellen, ami nem könny és
nem nap. Igen arra az életre, amelynek ígéretét először érzem. Egy perzselő,

zűrzavaros év és Olaszország befejeződik; a jövendő bizonytalan, de múltam
mal és önmagammal szemben korlátlan szabadság. Ebben rejlik szegénysé
gem és páratlan gazdagságom. Olyan, mintha újra kezdeném a játszmát, nem
leszek se boldogabb, se boldogtalanabb. De erőim tudatában, megvetve hív
ságaimat, tisztán látó lázban, mely sorsom elébe űz.

1937 szept. 15.

Fázsy Anikófordítása
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