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Más világ
II. rész: Akik a hitükért szenvedtek (részlet)

Cellám apró ablaka a zónára nézett; ha a jéghideg rácshoz nyom
tam az arcom, néhány barakkot, a konyhát meg a fürdőt láttam. A
szomszédos cellába T.-t, a sziléziai rendőrt helyezték el. T. kissé
mongolos, széles arcú, egyeneslelkű udvarias ember volt; mind
annyiunk számára ismeretlen okból a lágerben titkolta valódi nevét
és foglalkozását; mindenki bányásznak tartotta, és [ercev óban ő

volt az egyik legjobb favágó. T. cellája Z. asszony cellájával volt
szomszédos, majd a többi éhségsztrájkoló cellái következtek. Bal
oldali szomszédom, a Don menti Rosztovból származó elektrotech
nikus, Gorbatov azért került az elkül önítőbe, mert megsértett egy
szabad hivatalnokot. T. ablaka a sarkon túl volt: néhány lakóházra,
és a jercevói útról a központi elk ülönítőbe kanyarodó út elágazásá
ra nézett. Cellám olyan alacsony volt, hogy elértem a mennyezetet,
és annyira keskeny, hogy T. falától egy nagy lépéssel eljutottam
Gorbatov faláig. A helyiség hosszanti felét egy gyalulatlan deszkák
ból összeütött, fejrészével az ablakhoz állított emeletes priccs fog
lalta el. A felső pricesen még meggörbedve se tudtam felülni , mert
a vállam a mennyezetnek szorult, az alsóra, mint a búvár, fejjel
előre másztam fel-le mászni pedig csak úgy tudtam, ha kezemmel
a deszkának feszülve ellöktem a testem. A priccs széle fél lépésnyire
volt az ajtótól és az ajtónál álló küblitől. Rövid fontolgatás után a
felső priceset vá lasztottam (bár a nyitott ablakból farkasordító hi
deg áradt rá, és a huzat vékony hóréteget hordott be a párkányra),
mert az tágasabb volt. A talpalatnyi csupasz földön való járkálás
viszont őrülettel fenyegetett. A két oldalfal piros téglab ól volt fel
húzva, és lehetőv é tette , hogy viszonylag könnyen érintkezzek
szomszédaimmal, ráadásul nem is kopogtatással, hanem hangosan
belesuttogva a résekbe, melyekből megkövesedett mészdarabkák
potyogtak. Mielőtt ebédelni ment, Ziszkind még egyszer ellenőrizte az
ajtókat. Kulcs csikordult, a júdásablakon elmozdult a fedőlap, aztán a
puha lépések nesze lassan távolodott, majd elhalt a jeges csendben.

Az első napot azzal töltöttem, hogy körülnéztem acellámban,
és a felső priccs feletti ablakon figyeltem a zónát. Furcsa volt néz
ni a rabtársaimat, ahogy a barakkjukba sietnek, ahogy az ösvé
nyen álldogálnak, ahogy messziről köszöntik egymást. A börtön
beli börtön ablakából szinte szabad embereknek látszottak. De
nem irigyeltem őket. A sok hónapos falkaélet után az egyedüllét
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- mint annak idején a kórházban - most is üdítő, jó érzés volt.
Rettenetesen fáztam, de nem voltam éhes. Valahol a tudatom leg
mélyén a büszkeség szikrája pislákolt, mintha már visszakaptam
volna a nehezen kiharcolt szabadságot. A világon sok ezer ember
küzd valamiért, és nem tudja, hogy még a vereség lehetőségében

is van valami lelkesítő és vonzó, ha a kudarcot vértanúságnak
érezzük. Aki hisz valamiben, és a harcban legyőzik, az készsége
sen magára vállalja és magánya jutalmának tekinti a mártíromsá
got. Csak az a baj, hogy kevesen vannak, akiknek a testi állóké
pességük felér a hitük erejével. Mert már első este, amikor cel
lámban kigyulladt a villanykörte, és a zónából csajkák csörömpö
lése szállt felém, egyszerre csak éhség és leírhatatlan félelem fo
gott el, és attól kezdve - bár folyadékot sem vettem magamhoz
- éhségsztrájkom végéig éjjel-nappal gyakran vizeltem.

Éjszaka rosszul aludtam, folyton ébredeztem, és olyan rejtélyes,
megmagyarázhatatlan és összefüggéstelen álmaim voltak, hogy
hiába erőlködtem, már az ébredés percében képtelen voltam fel
idézni őket. A hidegtől reszketve a priccs sarkába kuporodtam,
minél messzebb az ablaktól, térdemet felhúztam a hasamhoz, fe
jemre borítottam a pufajkámat, kezemet a zubbony ujjába dug
tam. Ebben a pózban, az oldalamra fordulva, talán egy óráig sem
tudtam volna megmaradni, de mert ezt találtam a legalkalma
sabbnak, és a hidegtől is így tudtam a legjobban megvédeni ma
gam, amíg a magánzárkában voltam, nem változtattam rajta.
Másnap ébredéskor nem voltam éhes, viszont annál magányo
sabbnak éreztem magam. Lecihelődtem a priccsről, és hogy fel
melegedjek, csípőre tett kézzel mozgattam a törzsem a tenyérnyi
padlón. Amikor végre úgy éreztem, hogy elgémberedett tagjaim
ban frissebben kering a vér, megkocogtattam T. cellájának a falát.

- Hogy érzed magad? - kérdeztem.
A fal mögül tompa puffanást hallottam, mintha egy test zu

hant volna el, utána óvatos kaparászást az egyik résben, majd
végre-valahára T. nyugodt hangon válaszolt:

- Pokoli hideg van, de máskülönben megjárja. Hát te?
- Jól. Mi van a többiekkel?
- Nem tudom, nem válaszolnak.
A szemközti falhoz lépem, és megint kopogtattam. - Hány

napra ültettek le, Gorbatov?
- Ötre. Csak a másodiknál tartok.
- Nehéz?
- Éhes vagyok. Az ember zabálna, de a kenyér, amit adnak, a

fél fogamra sem elég. Te megőrültél azzal az éhségsztrájkkal.
Nem fogod kibírni ...

- Az az én dolgom...
Leültem az alsó priccs szélére, és üres fejjel bámultam a küblit.

Csakhogy Gorbatov, úgy látszik, bőbeszédűbb volt, mint T.
- Tudod-e, kik ülnek a szomszédságomban?
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-?
- Három apáca, A hitükért kerültek ide.
- Nem igaz!
- De igen. Énekelnek és imádkoznak. Megpróbáltam beszélni

velük, de nem felelnek. Zárdaszűzek... - Gorbatov nevetése kö
högésbe fulladt. Felködlött bennem, hogy a zónában suttogtak
valamit három magyar apácáról, akiket a rabok közül senki sem
látott. Azt beszélték róluk, hogy egy rabszállítmánnyal érkeztek a
jercevói elkülönítőbe Niandomából, ahol 1938 óta raboskodtak.
1941 őszéig becsületesen dolgoztak Niandomában, azután egyik
napról a másikra megtagadták a munkát, mert "nem akartak a
Sátánnak szolgálni". Esetük gyakran szóba került a jercevói rabok
között, aztán csend lett körülöttük. Meg voltam győződve, hogy
vagy már rég nem élnek, vagy a központi elkülönítőben ülnek.
Hiszen szükségállapot volt, így aztán rejtélyes, őrült tettük szinte
az öngyilkossággal volt egyenlő.

T. cellájából kopogást hallottam.
- Mi csorog ott nálad? Lyukas a tető?

- Nem, én csurrantottam.
- Elfogadtad a vizet?
-Nem.
- Berezeltél?
- Nem, azt hiszem, a hólyagommal van baj.
T. nevetett, aztán mondott még valamit, de én elhúztam a rés

től a fülem. Egy jó óráig álltam szótlanul a priccsnek dőlve; érez
tem, hogy régi önbizalmamon fokozatosan felülkerekedik a nyug
talanság, és lázas igyekezettel a becsvágyban kerestem menek
vést. Van úgy az ember - kűlönösen olyankor, amikor az üressé
get hosszú ideig vakmerő tervekkel próbálja kitölteni -, hogy
egyszerre csak, mintha vattából volna, megroggyan a térde, és iga
zából már csak egyre vágyik: hogy vissza se nézve meneküljön.

- Tudod-e, ki ül még itt? - kopogtam újra T. falán.
- Ki?
- A három apáca. A Sátán küldte ide öket.
- Még mindig itt vannak? És ők mit akarnak?
- Szenvedést a hitükért -, feleltem gondolkozás nélkül, és

észre se vettem, hogy válaszomat Dosztojevszkijtőlkölcsönöztem.
- Úgy, mint mi -, mondta T.
- Túlzol, mi csak szabadulni akarunk -, adtam vissza neki

örömmel a kölcsönt, de a következő percben már a másik falon
kopogtattam.

- Hé, Gorbatov, mondd meg a három kedvesnővérnek.hogy
az éhező lengyelek üdvözöltetik őket.

- Megbolondultál? Én ki akarok innen jutni. De most hall
gass, jön Ziszkind...

Csakugyan, az elkülönítő előtti ösvényen lépések csikorogtak,
majd nagy robajjal kinyílt a bejárati ajtó. Ziszkind egy ideig a fo-
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lyosón matatott, aztán megfordította cellám zárjának a kulcsát,
bejött, és szó nélkül egy adag kenyeret tett a felső priccsre. Pon
tosan ezt csinálhatta a többi cellában is, mert csak a nyíló és csu
kódó ajtók fokozatosan halkuló zaját hallottam. Sokáig néztem a
friss kenyeret, de nem voltam éhes; és bár attól kezdve Ziszkind
minden nap ugyanabban az órában behozta nekem a kenyeret, lá
togatásait növekvő apátiával fogadtam.

Este megint kinyílt a cellám ajtaja. Mint a küszöbről berúgott
nagy rongylabda, valaki sebesen a cellába gurult, majd eltűnt az
alsó priccs odvában. Negyedóra múlva résnyire nyílt az ajtó;
Ziszkind először egy csajka párolgó levest, majd egy szelet kenye
ret csúsztatott be a nyíláson. Az ismeretlen férfi felugrott a priccs
ről, eközben beverte a fejét a felső deszkába, aztán káromkodva a
padlóra vetette magát. Hangosan és mohón evett - szürcsőlve,

cuppogva lefetyelte a forró löttyöt, daráló állkapcsa villámgyor
san eltüntette a kenyeret. Egy percig sem tartott az egész - mert
kisvártatva már a jellegzetes csettegést hallottam, ahogy kinyalta
az edényt, majd az üres csajka kondulva ütődött a padlónak, és a
fickó elégedetten, állatiasan felmordult - de ez elég volt ahhoz,
hogy szájamban összefusson a sűrű ragacsos nyál, homlokomon
kiütközzön a verejték; eszméletvesztéshez hasonló gyengeség fo
gott el. Mire magamhoz tértem, alattam az idegen már horkolt;
fülsiketítően sípolva fújta ki tüdejéből a levegőt, és össze-vissza
beszélt álmában. Reggel elvitték dolgozni, este visszakísérték a
cellába. És bár öt éjszakát töltöttünk el együtt, egyetlen szót sem
váltottunk egymással, és egyszer sem láttam az arcát. Amikor
evett - én a felső pricesen feküdtem, és csak a küszöbig meg a
kübliig láttam el, amikor munkába indult - én aludtam, vagy
úgy tettem, hogy alszom. Este, a sötétben csak az elsuhanó, ösz
szerándult árnyékát láttam, ahogy durva lökéssel a küszöbről

egyenesen a priccsre penderítették. Semmi kétségem nem volt
afelől, hogy az engem kísértő gonosz szellem szerepét osztották
ki neki, mégis kötődtem hozzá, mert a kegyetlenül lassan múló
óráknak most ő volt az egyetlen biztos pontja, melyben a teljesen
kiürült képzeletem megkapaszkodhatott.

Éhségsztrájkom negyedik napjára már annyira legyengültem,
hogy csak nagynehezen másztam le a küblihez; máskülönben
egész nap mozdulatlanul feküdtem a priccsen, és még napközben
is zaklatott, erőszakosan meg-megszakadó félálomban szendereg
tem. A lázas álom bizonyos megkönnyebbülést hozott, mintha így
jobban éreztem volna a magány ízét, de gyakran furcsa, rémült
állapotba sodort, és lassan elvette a valóságérzetemet. Nem vol
tam éhes, sőt, a hideget sem éreztem, ezzel szemben gyakran ki
áltozva ébredtem, és hirtelen nem tudtam, hol vagyok, mit kere
sek itt.

A ritka percekben, amikor eszemnél voltam, minden eddiginél
erősebben átéreztem a haldoklás szomorúságát és keserűségét; hi-
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ába próbáltam felidézni magamban az életemet, abban keresve vi
gaszt, hogy még utoljára a szemébe nézzek annak az embemek,
aki egykor a nevemet viselte - aki én voltam. A haldoklás kísé
rőjelenségei közül talán a személyiségünktől való lassú elválás a
legszörnyűbb, ez kedvez legjobban a megtérésnek. Mert mi ma
rad az embemek, ha még abban se hisz, hogy a szenvedésnek
odavetett teste, melyből mint érből a vér, elszivárog életének tar
talma, a földi vándorút túlsó parlján csodálatos átváltozáson
megy át? Ilyenkor bántam, hogy a lágerban annyira megkérgese
dett a lelkem, hogy képtelen voltam imádkozni. Olyan voltam,
mint a sivatagi naptól salakká szikkadt, megrepedezett szikla,
melyből addig nem tör fel eleven forrás, amíg a varázspálca meg
nem érinti. Dél körül kinyílt a cellám ajtaja; egy ismeretlen, ma
gasrangú NKVD-s tiszt állt benne. Egyenruhájának zubbonyát ré
zsut mellszíj vágta el, bőrköpenye ki volt gombolva, piros-kék
sapkáján aranyozott szovjet címer. Válla mögül szőrmesapkában

és állig gombolt bundában Szamszonov lesett be a cellába.
- A neved? - kérdezte metsző hangon az ismeretlen, és hát

ravetette köpönyege szárnyát; láttam, hogy keze a pisztolytáskán
van. Kínkeservesen felültem a pricesen. és akadozó nyelvvel meg
mondtam a nevem. Hirtelen úgy láttam, hogy az ismeretlen tiszt
az arany gombnál fogva feltépi a pisztolytáska fedelét, és ápolt
keze a fegyver feketén villanó markolatára simul. A szívem vadul
dörömbölt, és úgy éreztem, minden vérem a pattanásig telített
hólyagomba tolul. Becsuktam a szemem. Mint a puskalövés, csat
tant a következő kérdés:

- Abbahagyod az éhségsztrájkot?
- Nem! - kiáltottam azonnal kétségbeesetten. - Nem, nem!

- ismételtem meg gyorsan, és. visszaestem a priccsre; testem ve-
rejtékben úszott, és éreztem, hogy hólyagom, mint a kilyukadt
labda, összelapul.

- Hadi törvényszék! - hallottam messziről, mintha álmom
ban beszélnének hozzám.

Az ajtó dörrenve becsapódott.
Nem tudom, meddig aludhattam, de már sötétedett, amikor

erős kopogtatásra ébredtem. T. jelentkezett acellájából.
- Z. asszonyelájult - mondta izgatottan -, a kórházba vitték.
- És a többiek?
- Nem tudom. Most üres mellettem a cella, nem tudok kap-

csolatba lépni velük. Hallottam, hogy sokan járkáltak a folyosón.
Azt hittem, te is, mert már órák óta kopogok neked. Megfenye
gettek?

-Meg.
- Tartod magad?
- Igen -, feleltem rövid gondolkozás után.
Estefelé Ziszkind behozta a kenyéradagot, de mielőtt szótlanul

kiment volna, egy papirost nyomott a kezembe. A villanykörtéhez
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kúsztam. "Mind a hárman kórházban vagyunk" - írta B. 
"hagyjátok abba az éhségsztrájkot. Most már világos, hogy sem
mit sem értek el vele." Kopogtam T.-nek, és felolvastam neki a le
velet, de T. csak szitkozódott. Megkönnyebbülve összegömbö
lyödtem, hogy tovább aludjak, amikor nagy lármával a cellába
zuhant az ismeretlen fickó, és kisvártatva hörpölve nekiesett a le
vesének.

Másnap azzal a furcsa érzéssel ébredtem, hogy fulladok. Nehe
zen vettem levegőt, úgy éreztem, kezem és lábam szétrepeszti a
ruhámat, és a hasadékokon kibuggyan a húsom; mintha az egész
testem béklyóba lett volna kötözve. Nem mozdultam, csak a ke
zemet emeltem a szememhez - annyira dagadt volt, hogy a
csuklóm teljesen eltűnt, a tenyeremen és a kézfejemen pedig puha
duzzadt párna éktelenkedett. Lassan felültem, és megnéztem a lá
bam - boka fölött vastagon kitüremkedett a gumicipőmből. Igaz
volt hát - az éhezéstől az ember teste felpuffad. Kifűztem a ci
pőmet, kiszabadítottam a kereszteződő vonalakkal csíkozott lábfe
jem, aztán kínlódva megpróbáltam a varrás mentén felszakítani a
vattázott nadrágomat. Minden mozdulatnál fájdalom hasított be
lém, hiszen egy vértől és gennytől megkeményedett páncélt kel
lett letépnem a bőrömről, de addig nem nyugodtam, amíg meg
nem láttam a lábam, a két csupasz, vörös, kelésekkel teleszórt ko
loncot; a kelésekből sárgás-rózsaszínes váladék szivárgott. Ahogy
megérintettem a combom, mintha nem az enyém lett volna - uj
jam először a testem puha tész tájába süppedt, aztán mint felfújt
kerékbelsőtől, elpattant tőle. Hogy levethessem a pufajkámat, le kel
lett másznom a priccsről. Amikor ezzel is végeztem, a kimerültség
től a padlóra rogytam, és a falnak vetettem a hátamat. Most már
akadálytalanul püffedhettem, megint elég helyem volt hozzá. Nem
fáztam, csak elesett voltam és néha elszédültem. És észre se vettem,
mikor aludtam el, fejemet a puha és vértől nyirkos lábamra hajtva.

Délután négy körül járhatott az idő, mert még fénysugár hatolt
be a pici ablakon, amikor Gorbatov jelentkezett. Most nem kopo
gott, hanem idegesen verte a falat. Alig változtatva a testhelyzete
men visszakopogtam, és a résre tapasztottam a fülem.

- Az előbb kivezették a három apácát - hadara Gorbatov -,
Minden jót - oroszul. este visszamegyek a zónába. Vszevó harösevo.'

A szemközti falhoz kúsztam.
- Nézz ki az ablakon - mondtam T.-nek. - A három apácát

az előbb kivezették.
- Értem - felelte T. - Később majd kopogok, hogy láttam-e

valamit.
Miközben vártam, érthetetlen félelem és izgalom fogott el. A

fejem nehéz volt, mint az érett dinnye. Amíg aludtam, a lábamat
ellepő sebek beszáradtak, de be is gyulladtak; most olyan elvisel
hetetlenül viszkettek. hogy megint felkapartam őket, és bambán
játszadoztam a vékony pörkökkel. Úgy éreztem, fullasztó hőség
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van, és megint feszített a hólyagom, de felállni nem volt erőm...
Nadrágom átmelegedett, és kis tócsa kerekedett a padlón.

- Láttam őket -, kopogott át T.
- Meséld el részletesen -, kértem.
- Kikísérték őket a zónából... a központi elkülönítő felé men-

tek. Többet nem láttam, már sötétedik..
- Hogy néztek ki?
- Mint a többi. Három éktelenül borzas nő. Úgy láttam, még

fiatalok.
- Hányan kísérték őket?

- Két szuronyos őr.

- Beszélj még. Hogy mentek?
- Rendesen. Többet nem láttam. Kint már majdnem sötét van. Jó éjt.
Ahogy fölkecmeregtem a priccsre, az oldaldeszkák véresre hor

zsolták a lábam. A kuckómba kuporodtam. Nem mozdultam ak
kor sem, amikor Ziszkind behozta a kenyeret, amikor az ismeret
len fickó lármásan bezuhant a cellába, amikor, mint az állat, be
falta az ennivalót. Az idő most gyorsan telt; teljesen fásult vol
tam, nyitott szemmel aludtam. Talán már éjfél is lehetett, amikor
a lőtérert három rövid lövés dördült el. Mint a torkolattűz fényét,
érzékeim még felfogták a figyelmeztetést, aztán elnyelt a sötétség.

Másnap Loewenstein doktor látogatott meg az elkülönítőben.

és nem titkolta előttem az igazságot.
- Kedves fiam - mondta, amikor Ziszkind egy percre kiment

-, a szíved egészséges, de ilyen ótvaros dagadt lábba a legerő-

sebb szív sem képes sokáig pumpálni a vért. Hallgass rám, hagyd
abba a tiltott éhezést - mosolyodott el -, és folytasd a megen
gedettet, sőt, a törvény által ajánlottat. A "hullaház" csendjében
és melegében eléIdegélsz még három hónapig, márpedig addig
változhat valami...

Válaszképp megcsóváltam a fejem. Most jobban éreztem ma
gam, még a priccsről is lekászálódtam, hogy az öreg doktort az
ajtóig kísérjem. De aznap éjjel - ez volt éhezésem hetedik, elkü
lönítésem hatodik éjszakája - hirtelen éles fájdalom hasított a
szívembe, és irtózatos félelem fogott el. Nincs kegyetlenebb, mint
az ismeretlentől, a szörnyű rejtély től való tárgytalan félelem; min
denütt ott van - hol oldalról, hol a toroknál, hol a lábujja knál,
hol a bal mellkas sarkában leselkedik az emberre... Az alattam
fekvő ismeretlen megmozdult álmában, és keservesen felnyögött.
Egy percre visszatért az önbizalmam, de amikor a fickó elcsende
sedett, egyszerre csak, ki tudja miért, azt hittem, hogy meghalt.

Gyorsan lecsúsztam a priccsről. Rémületesen sokáig - egy
örökkévalóságig! - dörömböltem T. falán, és egész idő alatt ren
dületlenül hittem, hogy karnyújtásnyira tőlem egy hulla fekszik;
még csak a fickó ágyához sem mertem fordulni. Végül valami ra
gacsot éreztem ökölbe szorított ujjaim közt, és abbahagytam a dö
römbölést, T. nem válaszolt. Szóval ő is meghalt? Az utolsó, két-
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ségbeesett üvöltéshez gyűjtöttem a levegőt, mintha halálfélelmem
legmélyebb bugyrából akarnám kiszakítani, amikor kopogtak a
falon, és T. megkérdezte:

- Mi van?
- Élsz! Hát élsz!
- Rosszul vagyok, alig állok alábamon...
- Hagyjuk abba az éhezést, vesztettünk, amikor a többiek el-

mentek... Az apácákat kivégezték...
- Én nem hagyom abba -, mondta T váratlanul erős hangon.
Ott maradtam a falnál. Hanem amikor a fickó megint sóhajtott,

és álmában kiáltott valamit, hetek óta először békesség szállt
meg, és a fal tövében mélyen elaludtam.

A nyolcadik napon az ismeretlen cellatársam este nem jött
vissza, helyette Ziszkind állt az ajtóban, és rámparancsolt, hogy
készűlődjek, mert elmegyünk.

- Hová? - kérdeztem.
A folyosón vártam, amíg Ziszkind kinyitotta T ajtaját. T-nek

dagadt volt a feje, és szemében olyasféle erőfeszítést láttam, mint
mikor az ember nehezen ismeri fel rég nem látott barátját.

- Vége? - kérdezte halkan.
- Nem tudom - húztam fel a vállam -, nem látok lövészeket.
Az őrházban a Harmadik Ügyosztály tisztjének jelenlétében

aláírtuk a Lengyel Köztársaság Kujbisevbe kihelyezett nagyköve
tének, Kot professzornak a táviratát. és elindultunk Ziszkinddel a
zóna másik végében nemrég megnyitott kis kórházba. ÖSszeka
paszkodtunk T-vel, úgy mentünk, és furcsa, lebegő volt a járá
sunk, mintha a következő percben el akarnánk szakadni a földtől.

A zónára hulló nagy pelyhű hó már a világító ablakokig betemet
te a barakkokat. A néptelen lágerban csend és nyugalom volt.

Életünket Zabielski doktor, a hallgatag ukrajnai "régi lengyel" men
tette meg; a szigorú utasítás ellenére a rendes kenyéradag és leves
helyett két tejinjekciót adott be nekünk, s ezzel elejét vette a végze
tes bélcsavarodásnak. Másnap estefelé, miután kilenc nap óta elő

ször megettem egy tányérnyi híg kását, elindultam a latrinába. A
hevenyészve összetákolt, csak néhány deszkával védett pici bódé
ban életem legnagyobb testi kínját szenvedtem végig, amikor a kő

vé keményedett salak, amelyből éhezésem nyolc napja alatt a szer
vezetem minden nedvet kiszívott, véresre szántva és gyötörve a
beleimet utat tört magának. Milyen nyomorultul nézhettem ki,
ahogy a hóviharban örvénylő síkságra meredve ott ültem szélcsap
kodta pufajkámban az eljegesedett deszkán, és szememből a fájda
lom és a büszkeség könnyei folytak.

Körtvélyessy Klára fordítása
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