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m a T ě j  h o ř a v a k i s p r ó z á k

isten küldötte
A bánáti hegyeken nem ajánlatos vihar idején járni : a villámok itt közel sem olyan kö-
zömbösek az emberek iránt, mint a szívélyes morva vagy bajor síkságon… Az iskolában 
a kocsmáros Marje két kislánya mesélte nekem egykor, hogyan vitte el a nagyapjukat Is-
ten küldötte : amikor a mezőről jött a viharban, vasvillával a vállán. Akkor hallottam elő-
ször ezt a tiszteletteljes megnevezést : Isten küldötte.

Néhány évvel később Isten küldötte pont Marje kislányait vitte el. A vasárnapi ebéd után 
mentek el leszedni az első cseresznyéket ; arra a kereszt utáni hegyoldalra, ahonnan már lát-
ni lehet a Duna sziklák közé szorított csillámló vizét. Szerbia felől hirtelen vihar támadt, és 
az (illatos, elázott, terebélyes fa alá bújt) lánykákat egy csapásra leterítette egy villám (egy 
évvel később beleszédültem, amikor rájöttem, hogy éppen arról a fáról szedem és eszem 
a cseresznyét ; a cseresznyefa egy karcolással és egy letört ággal megúszta).

A temetésen az egész falu zokogott, beleértve a plébánost. A lovak két aprócska fe-
hér koporsót húztak a kocsin a poros úton a hegyoldalban lévő temetőbe ; a méhek 
a délelőtti virágokon zümmögtek, az ég pedig kristálytiszta volt ; a férfiak izzad-
tak, és nem diskuráltak az úton, mint más temetéseken ; a lánykáknak ki-ki-
fordult a bokájuk a magas sarkú cipőkben ; az asszonyok hamisan énekel-
tek, szörnyen hamisan…

Csak nemrég mesélte el nekem Marje, hogyan talált rá (Istenem, 
pont ő !) a kislányaira : az arcocskájuk állítólag fehér volt, nem égett 
meg ; csak a kis mellkasukon és a  térdük alatt volt egy-egy pi-
ros folt ; és (állítólag a többi villám sújtotta megboldogult-
hoz hasonlóan) kibújtak parádés vasárnapi cipellőjük-
ből, amelyre már nem volt szükségük útjukon, de 
amelyet – Marje és az édesanyja – ennek elle-
nére két nappal később még a lábukra húzott, 
mielőtt a koporsóba helyezték őket…   

PÁLINKA Pálinka



48

felgyújtott domboldalak
Az égő domboldalakon ballagok. Az égett fű, az égett virágok részegítő illata, a hamu és 
a füst részegítő illata. A lángok vörös nyelve jobbra-balra csapdos ; a látóhatáron és a há-
tam mögött is ott táncol. Fent a füst felett egy kánya verdes a szárnyával (nem tudom, 
miféle ragadozó madár ez ; de itt a bánsági domboldalakon a cseheknek csupán egy sza-
vuk van a ragadozó madarakra : luňák ; és én ezt a szót beemeltem a saját nyelvembe ; fel-
lobbant bennem ez a gyönyörű szó : Čelakovský hajdani, elfeledett versének szikráját lán-
gokká szította az itteni nyelv ; amely valójában Čelakovský nyelvével egyidős)… A füst fe-
lett egy kánya verdes a szárnyával, és a dombok közti szurdokon átcsillámlanak a Duna 
vizén játszó szikrák…

Amikor először találtam rá a felégetett domboldalra, meglepődtem, sőt elkedvetlened-
tem ; barbár, kemény dolognak tűnt : a dombokon hömpölygő tengernyi lángnyelv ; az em-
berek által szándékosan gyújtott, de teljesen uralhatatlan tűz... Fokozatosan kezdtek meg-
részegíteni ezek a felégetett domboldalak (igaz, egy laposüveg pálinka is van a zsebemben ; 
de – annak ellenére, hogy néha tényleg belekortyolok – az a részegség a száraz, kemény, 
vörös tűzből ered) ; az a barbárság, az a hamu íz (nem illat, ha egy felégetett domboldalon 
sétál, a füst és a hamu behatol egészen a szájába, a hamu íze az, a füst íze, már nem pusz-
tán az illat : ó Istenem, bárcsak képes lennék néha leírni éppen azt az észrevétlen határt, 
amikor az illat ízzé válik), az az izzás, a fűszálak, virágok, megboldogult rovarok remény-
telen elkárhozása... Megszállt az a gyermeki részegség : hiszen gyerekként száraz fűcsomó-
kat dobáltam a tűzbe, gyékényvirágot égettem (amikor azt játszottuk, hogy szivarozunk), 
a hamuba krumplit temettem, és legszívesebben azokat az égett, elszenesedett részeket et-
tem... Itt visszatért a tűztől való megszállottság ; nem a beteges, gyújtogató fajta ; hanem 
a gyermeki, emberi... Itt nem lehet túlélni tűz nélkül... Télen nap, mint nap meggyújtot-
tam és őriztem a tüzet, akár a legnagyobb kincset ; megtanultam a helyi tűzgyújtási prak-
tikákat : eleinte azok is barbárnak tűntek ; de most : vagy naftába áztatott lemorzsolt ku-
koricacső közepével, vagy egy gumibelső levágott darabjával gyújtok tüzet a kályhában... 
Egyéb – a városi számára rémes – tűzünnepeket is megkedveltem : a boszorkányok éjjelén 
rengeteg gumiabroncsot dobálnak a gödrökbe, és a fekete füst a dombok felett lebeg ; a paj-
kos, tizenkilencedik századi viseletbe öltözött nagyanyók kunyerálják a gyerekektől a fé-
lig kifújt szpréket, hogy a lángok közé vessék : dirr, dirr, durr, durr. Jozif, Lojzik, adjatok 
mán még egy spréjt, kéri a nevető, fogatlan szájú anyóka, a szemében láng, gyermeki láng…

A felgyújtott domboldalakon ballagok. Körbe-körbe forgok (a ragadozó madár még 
mindig valahol a magasban, a füst felett köröz, verdes a szárnyával, gyorsan verdes a szár-
nyával) ; és hirtelen szorongás fog el ; körözök, forgok : mindenhol lángok. A felgyújtott 
domboldal közepén állok, és nincs hova menekülni. Már nem forgok, állok ; a hamu íze 
a számban egyre keserűbb ; a füst már nem illatos, hanem fojtogat ; a nyugtalanság egyre 
jobban göngyölödik bennem, akár egy meggyújtott szalmaszál... Nem a megégett ruha, 
hús és haj ízét érzem már ? Nem a bugyogó vér iszonyatát érzem már ? Köhögés : az, amit 
az imént még mohón belélegeztem, épp azt köhögöm most ki hirtelen... Meg kell nyu-

godnom ; egy pillanatra ki kell törölnöm a szememből a hamukönnyeket, és menekülési 
útvonalat kell találnom. Ott, igen ott ; ott azon a dombon a Duna felé : egy fehér 
köves, poros út, az biztos nem gyullad meg ; és – igen, ott, ott az előtt a hullám-

zó lángfal előtt vezethet a zöldnek erre az egyelőre nem lángoló szigetére is egy 
a fehér szalag... A ragadozó madár eltűnt ; letörlöm a homlokomról 

az izzadtságot és kormot, a könnyek sós íze a hamu ízével ke-
veredik ; gyorsan a fehér út felé veszem az irányt, a még 

zöld füvön meg a már feketén (mintha ropogós, vé-
konyka, fekete hajszálak lennének) ; a szívem még 
nem nyugodott meg ; ver és ver, a nyugtalanság-
tól és reménytől lángolva...   
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sírás
Ma Wojneréknél ebédeltem. Az öreg Wojner elcsípett a szentmise után a templomnál, és 
nem hagyta magát lebeszélni ; először el kell mennünk a kocsmába, hogy az asszonyok be 
tudják fejezni ; aztán át kell mennem hozzájuk, egy igazi balkáni vasárnapi ebédre.

A tisztán megterített asztalnál ültünk : Wojner, Wojner öregecske apja, Wojner testvére, 
Wojner fogyatékos fia és én (ez a négy férfi bátortalanul mosolygott ; arany fogak a szájuk-
ban, sovány meggyötört arcok, szinte azonos arcok ; mindig csodálattal töltött el, hogy az 
előző generációk vonásai milyen hangsúlyosan hullanak itt a következőre, és modellezik 
hűen és megalkuvást nem tűrően a saját képükre ; négy napbarnított férfi éles vonásokkal ; 
csak a fogyatékos – szellemi fogyatékos – fiúnak volt egy kicsit más a kifejezése a szeme 
körül, sőt talán csak a szemében : egyébként viszont ugyanolyan volt, igen, teljesen ugyan-
olyan). Az asszonyok már ettek, most a kályha által kifűtött szobában szaladgáltak, kar-
csú poharakba töltögették nekünk a gyenge szilva- és kulovatkapálinkát ; és további és to-
vábbi fogásokat tettek az asztalra : kukoricalepényt, szármát, savanyú uborkát, leveseket, 
káposztával töltött paprikát, húst ; és pálinkát és pálinkát…

Wojneréknél ma voltam először (az alatt a négy év alatt, amióta itt vagyok, szinte az ösz-
szes családnál, az összes házban megfordultam vasárnapi ebéden) ; tanítottam néhány gye-
reket a szerteágazó családjukból ; és természetesen ismerem Wojner fogyatékos fiát : néha 
integet nekem a földeken, amikor segíteni jár az asszonyoknak ; kiabálva köszönget rám 
a nyitott ablakból, tavasszal és télen ; és tipikus hintázó mozdulatával dülöngél (előre, hátra, 
mint a hintán) két paddal előttem a templom karzatán (az asszonyok lent énekelnek, mi 
férfiak paradox módon az orgona mellett hallgatunk a karzaton ; Wojner fia dudorászik)…

A tisztán megterített asztalnál ültünk ; a nagytata a pálinkától felvidulva hetet-havat ösz-
szehordott, Wojner a fogyatékos felnőtt fiát etette. Egy tányérból ettek egy kanállal : egy 
falatot Wojner, a másikat a fia. A fiú jámbor tekintettel nézett az apjára ; bal kezével néha 
megsimogatta a combját, néhányszor még az arcát is finoman megcsípte, vagy egyszerű-
en megsimogatta sovány, vasárnapira borotvált arcát. Amikor befejeztük az evést, Wojner 
fia finoman a keze közé fogta apja arcát, és úgy fordította a fejét, hogy közvetlenül az ar-
cába nézzen, és nézett, fürkészőn és csodálkozva szemlélte Wojnert ; nézett az apja fáradt, 
szarkalábakkal ölelt szemébe ; aztán derűs mosollyal előrehajolt, és éles orrával egészen fi-
noman hozzáért Wojner éles orrához. Aztán amikor az arcával eltávolodott, és lassan a ke-
zét is visszahúzta apja arcáról, Wojner elkapta az egyik kezét, és megcsókolta ; gyengéden, 
szemérmesen, szinte csak jelzésszerűen, gentleman módjára (jutott eszembe – nem tudom, 
miért – abban a pillanatban éppen ez az abszurd szó)… Wojner fiát aztán Wojner fele-
sége átvitte a konyhába az asszonyokhoz, mi pedig ültünk és pálinkát iszogattunk, amíg 
a nagytata mesélt és mesélt a háborúkról és bányákról és vadászatokról és Duna menti 
nációkról… Nem figyeltem oda : a pálinka, illetve valamiféle döbbenet egyre jobban a fe-
jembe, fülembe és szemembe szállt…

Amikor megérkeztem nagy fehér házamba, a kályha már természetesen régen kialudt, 
sőt kihűlt. Álltam a szoba, a csöndes magányos szoba közepén ; néztem az ókori görög köl-
tő kinyitott lapjaira, akit már néhány éve hiába, de konokul igyekeztem lefordítani ; néz-
tem a heverőmet, a könyveket és könyveket, képeket és szekrényeket, asztalt, ősrégi petró-
leumlámpát, kést, füzetet, világatlaszt, a bögréket a meg nem ivott teával… A csend csen-
gett a fülemben ; váratlanul kellemetlen és barátságtalan csend. Látszott a leheletem (elfe-
lejtettem bezárni az ablaktáblákat ; itt mindig be kell zárni az ablaktáblákat, hogy megtör-
jék és összezúzzák a balkáni tél éles szelét, amely egyébként könyörtelenül behatol a rosszul 
záródó ablakokon)… Tűz és meleg után vágyakoztam, ebben a hirtelen annyira átütő és 
éles, zord magányban. Kinyitottam a kályha ajtaját, letérdeltem a kukoricacsutkás doboz-
hoz, és amikor egyet kivettem, és belemártottam a naftás kannában (hány csutkát és hány 
kannát elégettem már a kialudt láng szüntelen feltámasztása során ?) egyszer csak a kézfe-
jemre esett egy nagy, meleg csepp : sírtam, akár egy kis gyerek…   
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hangok
Hőség van ; de a szederpálinka nem égeti a torkot : hűt, mintegy varázsütésre hűt, gátol-
ja az izzadást ; árnyékolja a napot és szelet támaszt a testben, a tüdőben, a szívben, a tu-
datban : szellőt. Ülünk az udvaron a szőlőtőkék karéjos levelei alatt ; a Duna illatos, az ár-
nyékok zöldek ; és mint már annyiszor elképedek, milyen mediterrán és görög hatást kelt 
minden ; az ember leereszkedik a karsztvizű patak mentén néhány száz métert lefelé, leszá-
guld a néhány kilométeres szerpentineken : és egy mediterrán szőlőtőke árnyékában üldö-
gél, érzi a tengeri fuvallatokat, az árnyékok pedig megzöldülnek… A cigány Ion tölt ne-
künk ; a házából (ami valójában egy különféleképpen átépített és ráépített garázs) néha fel-
kiált egy gyerek, néha női hang hallatszik : roma nyelv, amelyet Ostravában meg Brünnben 
hallottam mindig a Křenová és a Cejl utcán : egy kicsit más, de mégis ugyanaz. Ion tölt és 
tölt : jellegzetes barna arc a kerek szemüveg mögött (örökölt nagymamaszemüveg, nem az 
a John Lennon-féle). A feje mögött minaret a törökök és elvadult kutyák által lakott du-
nai szigeten (egy darabig önálló állam volt ; amikor az első világháborút követően megfe-
ledkeztek róla a nagyhatalmak, így nem tartozott Szerbiához és Romániához sem). Jelleg-
zetes barna Gandhi-szerű arc és minaret : mintha az ember a Mediterráneumból még to-
vább süllyedne : valahova Kasmírba, Pakisztánba, Bangladesbe… De egy korty szederpá-
linka visszaránt. És Ion hangja…

Amikor Véna Hausrojjal először jöttünk el hozzá, Ion folyamatosan meglepetéseket oko-
zott. Legfőképp a nyelvváltásokkal : rákiabált a nejére valamit cigányul, Vénával románul 
üdvözölték egymást. De amikor Véna elmagyarázta neki, hogy nem román vagyok, las-
san előbújtak Ionból az elfeledett cseh szavak ; gyakoriságuk és folyékonyságuk fokozato-
san emelkedett ; néhány mondat után már tökéletes cseh mondatok voltak, az idegen ak-
centus legkisebb jele nélkül… Véna, aki akkor egy motoralkatrész miatt érkezett hozzá, 
direkt nem mondta el nekem, hogy Ion Waitzenriedben nőtt fel ; hogy Waitzenriedben is 
élt egykor egy cigány család. Élvezte a meglepetésemet…

Ion a mai napig ontja mindenféle irányban a roma, román és cseh szavakat ; és onthatná 
még olaszul és németül is (németül néha direkt el is beszélgetek vele, ha egyedül vagyunk), 
mert néhány évig Torinóban és Münchenben is élt… Most a garázsában lakik, amit át-
épített házikóvá, amelyet kerttel és udvarral vett körül, ami felett az árnyat adó szőlőtő-
kék ágai tetőként magaslanak… Odabentről gyerekének hallatszik… Eszembe jut egy eset, 
ami rögtön az első ősszel történt meg velem. Amikor először volt énekórám a waitzenriedi 
iskolában, megkértem a gyerekeket, hogy énekeljék el nekem a kedvenc dalukat. A több-
ségük egy kis egérről énekelt, akire ráküldik a macskát (és az becserkészi) ; csak Mynářék 
Pepinája énekelt rikácsoló hangon egy néhány torz roma szónyi különös melódiát. „És mi-
ért pont ez a dal tetszik neked, Josefínka ?” „Nekem teccik az, hogy aztán a férfiak elpáhol-
ták azt a cigányt azza a lécce.“ „Léccel ?“ „Já, akkó, mikó a Gaislerék kölykét keresztelték.“ 
Amikor a délutáni kávénál elmeséltem ezt a kocsmáros Marjának, bólogatott : „Hát még ; 
Gaislerék Vencája azzal a léccel akkor azt a cigányt úgy agyonverte, hogy ki kellett fizetnie.” 

„Mi az, hogy ki kellett fizetnie ?” És Marje nyugodtan magyarázza, hogy hát a többi cigány-
nak ; hogy ne mondjanak semmit, és menjenek el ; az összes Gaisler aztán el is ment Csehor-
szágnak, és egyikük se mutatkozott itt többé… A romáknak mindenhol nehéz… De Ion 
sohasem panaszkodik. Elégedetten éldegél a garázsában nem messze a városkától, ami egy 
utcából és egy panelházból áll. Motorokat és autókat szerel, és szépen lassan (néhány emig-
rációt követően) kivívta a biztos helyét ebbel a különös Duna menti világban. Születésétől 
fogva ide tartozott, mégis ki kellett vívnia. A városkában, azon az egyetlen egy Duna par-
ti utcán élnek románok, szerbek, lengyelek, csehek, németek, törökök, tatárok, bolgárok ; 
a környező dombokon találunk még más nációkat is (derűs horvát falvacskák !), minden-
ki otthon van itt ; Ionnak viszont valami olyasmivel kellett kivívnia a helyét, ami teljesen 
idegen ettől a Duna menti Babilontól : a munkával… De nem panaszkodik : szederpálin-
kát tölt ; arrébb a Dunánál a szél finom fehér bányaüledéket kavar fel (a port, melyet néha 
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a košava – a heves du-
nai vihar – tizenegye-
dik egyiptomi csapás-
ként a túlsó parton lévő 
szerb falvakra hord ; most 
még azonban ez az üledék is 
mediterránnak, idillinek hat) ; a po-
ros utak mentén büszke ökörfarkkórók me-
rednek az ég felé, töretlenek, hajthatatlanok ; ökör-
farkkóró és minaret és a felhőtlen kék égbolt. A ház sötétjé-
ből és hűvöséből kiszalad egy gyerek : meztelen barna gyer-
mek, indiai, antik, balkáni : nagy, nomád, örökké hajléktalan 
szemű : és azon a nyelven karattyol, amelyik Európa egész Bábelét átjárja, 
amely minden nyelvből merít, amellyel csak körülveszi magát, és amely 
csak néha fertőzi meg néhány szóval ezeknek a nyelveknek az argóját. Ion elmo-
solyodik, és folyékonyan átvált roma nyelvre : a hangja közben megváltozik ; nem 
csak a nyelv változik meg, hanem a nyelv. Lenyűgöznek a hangnak ezek a változá-
sai, amelyeknek semmi közük az idegen nyelvtanuláshoz, nyelvtanhoz és akcentusokhoz ; 
az emberek itt a hangjukat változtatják meg, az emberekben itt különböző hangok élnek 
egymás mellett, nem csak különböző szavak ; ahány hang, annyi húr : és harmónia, össz-
hang, egyszer az egyik, másszor a másik, néha pedig egyszerre több húr egyidejű pengeté-
se. Felesleges a beszéd. Az embernek ide kellett volna születnie ; sosem születik meg ben-
ne egyetlen másik hang sem, ha nem ide születik, ha valahonnan északról vándorol ide, 
mint én. Beszélgethetek Ionnal románul, németül : de az csak a szavak, frázisok, nyelvta-
ni szabályok, akcentusok és mellékzöngék keresése lesz ; sosem lesz az a könnyed és rejté-
lyes átugrás egyik hangról a másikba ; sosem lesz a hangoknak az az utolérhetetlen balká-
ni polifóniája… A gyermek fürdik a finom bánáti porban ; Ion pedig nevet (mégis van egy 
közös és univerzális hangja az egész Bábelnek), és újra tölt, mert szederpálinkából, napból 
és zöld árnyékokból sosincs elég…   

fagy
Rosszul vagyok ; szörnyű, kegyetlen hideg van : nincs hova rejtőzni. Nincs hova menekül-
ni. Fát kell hasogatnom, és tüzet raknom, de pont ez az, amihez nincs erőm. Szomorúan 
idézem fel a várost : kávézó, könyvtár, kocsma, múzeum, galéria, hülye önkiszolgáló, mo-
zi : ezernyi fűtött helyiség, ahova el lehet rejtőzni, amikor az embert rázza ez az elviselhe-
tetlen hideg. Legalább egy pillanatra, hogy a ruhákból elillanjon a fagy, hogy a húsból és 
a csontokból legalább egy kicsit elillanjon a fagy… Persze, itt a házam : de meg kell tartani 
a tüzet ; életben kell tartani a tüzet, különben a testet áthatja a hideg, és vége van… Bak-
tériumok, vírusok, fagy, fájdalom ; a kocsma zárva : az egyetlen helyiség, ahová legalább 
egy pillanatra el lehetne bújni…

Az embernek itt mindent magának kell kiinni a fenékig ; az abszolút fenékig. Itt nincs 
egy segítő kéz ; és az ember megint csak más módon van egyedül, mint a városban volt… 

„Magány a tömeg közepette, az a szörnyű anonimitás, blablabla blabla,” hajtogatják a tu-
dósok az előadótermekben. Persze : a magány a tömeg közepette létezik, azt is ismerem ; 
az erdő magánya, a vadon magánya a maga módján elviselhetőbb : de csak addig, amíg 
nem vagy fizikailag rosszul… Mert az emberek helyiségeket is létrehoznak, amelyek-
ben meleg van, nyilvánosan hozzáférhető helyiségeket, amelyekbe el lehet bújni… Menj 
a hajléktalanok közé, azok sok mindent elmondanak a magányról a tömeg közepette ; és 
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miért vetik alá magukat mégis inkább 
a  nagyvárosnak ezt a  „sokkal ször-

nyűbb” (mondaná a tudós a fűtött 
előadóteremben, mielőtt elhajta-
na fűtött autójával a  fűtött edzőte-

rembe) magányát, mint a vadon ma-
gányát… Kevesen imádják úgy a vadon 

magányát, mint én, már kis koromtól fogva 
a  magány megszállottja voltam, a  tökéletes, fundamen-

tális magányé, most mégis a  város, az emberek után vágyódom : 
nem konkrétak után ; az emberi vívmányok után vágyódom, egyet-

len varázslatos vívmány, a meleg után… Akinek még nem hatolt a csont-
jáig a  reménytelen hideg, az sosem fogja megérteni a  hideg alattomosságát…

Emlékszem – váratlanul, hirtelen, gyűlölettel –, ahogy Brünnben éjszakára bezárták 
a pályaudvar csarnokát ; a hidegben, abban a borzasztó hidegben ; hogyha a kezemre ad-
nák azokat az embereket, akik ezt elrendelték, lekevernék nekik pár pofont, a kerítésléccel 
verném őket, amíg a testük összes csontja össze nem törik : Ti tudatlanok, szadista szarhá-
ziak, jégre veletek, jégre ! Ah, még az emlékek is megfagynak a fejben, fáj…

Ha legalább ki lehetne mászni az udvarra, ha lehetne gyújtóst csinálni, és tüzet rakni ; 
de rosszul vagyok : a kezemet átjárta a hideg egészen az ujjvégekig, a körmöm alatt fagy, 
fagy a körmöm alatt ; és nincs már itt semmiféle hajléktalan testvériesség se, ami odahúzna 
az égő hordóhoz, a meleg varázslatos hamutartójához ; legszívesebben felgyújtanám a pap-
lant és az egész házat ; kiolvadnék abban a tűzben, kiolvadnék abban a tűzben a jóléttől… 
A leheletem már nem melegít fel : amikor bebújok a paplan alá, fagyos szelet lélegzek ki : 
ha hirtelen rálehelnék a vízfolyásra, jégcsappá válna, igen : jégcsap…

Az ezekben a hegyekben megfagyottak történetei ; a  földeken megfagyott részegeké, 
a megfagyott reményvesztetteké, akik képtelenek voltak éjjel megtalálni a faluba vezető 
utat ; és a legrosszabbak azoknak a történetei, akik közvetlenül a házukban fagytak meg, 
a magányos pásztorszállásokon ; az ő kék arcuk mered rám a szobámban : bólogatnának 
a fejükkel, hívnának, hogy nézzek szembe ezzel az iszonyattal, de nem tudnak : ha meg-
mozdítanák bármelyik testrészüket, leszakadna és jégszilánkokká zúzódna, jégszilánkok-
ká… Én sem tudok már felkelni, nem tudok kimenni az udvarra ; jégdarabbá váltam, amely 
szilánkokra törik, amint csak egy kicsit is megmozdul ; a paplan is már egy hóbucka, jég-
bucka… Bárcsak jönne valaki, fáklyával a kezében, egy lángocskával, még meleg lehelet-
tel ; bárcsak…   
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