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Nota editorului: toate insemndrile din acest jurnol par sd ft fost scrise in

Iunile iunie siiulie ole anului 7937.

L

Permitefi-mi si incep prin a spune ci nu am crenttci totul se va

tcrmina in acest fel. Acum, ingiduifi-mi si incep prin a spune ci
voi arde acest jurnal in scurt timp. in cabana in care stau se afli un
qcmineu cu grilaj din fier gi un clegte lung. Am exersat in hecare

rtoapte cu bucifi de lemn, chiar daci md incilzesc prea tare. Aer de

vu6, dogoare. Briza coastei din New fersey nu e un antidot sufici-

ent ca si impiedice sudoarea si imi curgi pe frunte. imi amintesc

tlc copilSria mea din Lipe{k, cdnd trebuia si facem focuri in aer

liber chiar Ei in nopfile toride ca si scipim de buruienile din cim-

lrurile cu plantafii de sfecli de zahfu. Erau intotdeauna doui sau trei
Irrcuri negre qi arse printre frunzele verz| Mi pricepeam la asta

pcntru ci aruncam chibritul la locul potrivit. Tata imi ciufulea
prlrul cu mdinile lui uriage gi muncite, iar mama mi strdngea in
Iustele ei cAnd fugeam de ldngi tufigul care ardea. Dar au trecut
rnul1i ani de atunci, iar singurul motiv pentru a aprinde un foc a
lirst pentru ceainic, in sobi.
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Voiam si mi asigur ci inci puteam controla cildura qi maxi

mizaaprinderea flicirilor. Aga ci am mototolit ghemotoace de hir
tie in diferite grade de stringere, am agezat buqteni incrucigafi,

tAngd altul gi in formi de cort. Dintr-odatl, o rafali de vAnt a sufl

in jos, pe cog, chiar la momentul potrivit, gi toatigrimada de

s-a aprins at, un vdjhit: m-a aruncat pe spate gi mi-a pdrlit gen

De atunci, mi striduiesc s[ fac din nou asta.

Poate ci sunt prea ingrijorati din caaza jurnalului. Pdni

urmi, aceasti cabani , micd gi acoperiti cu gindrili ieftine,

suficienti - nu a fost inchiriatdL pe numele meu. Sunt o fantoml aici

la fel ca fiecare locatar care a venit gi a plecat, dupi ce a fost invi

in weekend ca si se bucure de delicatesele revigorante ale litoral

estic gi a plecat repede cu trenul de luni. Sunt la fel ca oricine 9i

cufundat degetele de la picioare in valuri, apoi s-a intors ca si-
inveleasci umerii cu un pulover. Sunt, s6 zicem, ca o fotogra

intr-un medalion pierdut printre scindurile unei pardoseli uitate

lume. Nimeni nu se va gdndi s[ mi caute aici, aga ci nu vor

nici jurnalul.

Dar de ce nu-l ard, ca s[ fiu sigur6? Deja mi-am ars legituri
cu casa, cu gcoala gi cu toli oamenii pe care i-am cunoscut

Tofi oamenii pe care i-am iubit. De ce si nu ard 9i aceste pagi

Oricum, scopul meu nu este posteritatea, ci si iau un ac ascufit

strilucitor gi s6-l folosesc pentru a face o gauri - s-ar Putea spu

o impunsituri - in istoria umflati care sti pe umerii mei. Daci n

las si iasi o parte din acel aer, cred ciL voi innebuni sau cel puli
voi mirturisi cuiva din imprudenfi. Iar ei nu i-ar plicea asta' C

ci nu m-ar lisa. Mica Vera in pantofi cu toc inalt, plr negru,

lung gi perfect.

I-am luat soful. Sau micar am incercat. in multe dupi-amiezi,

m-a luat in gridini sau la lumina slabl din dormitorul meu, i
deauna filtratd de paravanul pe care il puneam in fafa ferestrei pe

tru a avea intimitate cAnd mi schimbam. Mi adulmeca in ori
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cameri se intdmpla si fiu sau in orice restaurant din origelul nostru
pe care il impirfeam, unde poate mAncam un cotlet de porc gi sor-
beam dintr-un pahar cu vin alb dulce. O dat6, intr-un loc foarte
frumos, s-a apropiat de mine din spate gi s-a aplecat in vizul tuturor
oamenilor din cameri ca si-mi miroasi gdtul. Am sim(it pielea
moale a nasului lui frecAndu-se de ceafa mea gi perigorii din barbl
ce se ridicau in ritmul respirafiei sale. Am scipat cutitul din mAni -
nu a cizut de la o distanfi mare, dar a lovit farfuria cu zgomot, a

$part o bucifici de porfelan qi a transformat micul curent de atenfie
din restaurant intr-o aluviune de priviri neruqinate. Dar cdnd mi-am
revenit in sim{iri gi m-am intors, el deja dispiruse, lisind in urma
lui doar clinchetul incet al clopofelului de deasupra ugii.

Vei crede ci vreau doar si mirturisesc aceasti pasiune. (Tu!
(lred cd trebuie si-mi imaginez cit vorbesc cu cineva ln timp ce

Bcriu, cu o ureche infelegitoare. Chiar dacd mi te imaginez un pic
dezaprobator, ascultAnd mai mult din plicere decdt pentru a afla
ndevirul.) Aventura. Orele furate, privirile care se intdlnesc de la
depirtare gi fierb din cauza picatelor. Pdni la urmi, oamenii
lubesc regulile incilcate. Aparilia unui risc asumat si insistent. Per

Itttal, avem atdt de pufine lucruri care sunt ale noastre ci, atunci
e0nd le smulgem pe cele din mdinile clasei conducitoare, capiti o
noui valoare, oferindu-ne posibilitatea de a reflecta strilucire. Am
gtiut asta de fiecare dati cAnd l-am intdlnit pe Lev al meu, viala
ntea. Am gtiut ci forma alungiti a capului gi forma ciudati a sprdn-
cenelor lui nu ar fi insemnat nimic pentru mine dacd ar fi fost
lflnlr, sirac gi liber. Daci nu i-ag fi citit lucririle ani intregi - intdi
ln periodice, apoi in volume -, nu i-aq fi iubit inainte mintea gi nu
nq fi dormit cu cir{ile lui strAnse intre genunchi pentru a fi pistrate
Itt siguranti. $tiam ci aparfinea Verei cdnd a venit la mine... a

venit pentru mine, a aterizat in mAinile mele de parci ar fi fost
druncat cu paraguta. $i este adevirat ci indisponibilitatea lui m-a
llcut doar si-l string mai tare.
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Dar nu am nevoie si-mi exorcizez mintea de posedarea

Ceea ce a ficut Vera ameninfi si mi scufunde. $i, ca si fac

bine, sd spun istoria intreagi, trebuie si incep cu inceputul.

Prima dati: un apartament in Moscova, unde mama m-a

pe podeaua bucitiriei pentru ci nu a putut ajunge la timp la spi

Vecinele, auzindu-i fipetele, au alergat si o ajute 9i au

camera intr-un salon de spital groaznic, dar eficient, cu aPa

pe sobi qi forcepsuri improvizate din ustensile de gitit sterilizate,

pentru a fi utilizate. Au asistat-o, oferindu-i bucifi de gheafl

masaje pe umeri gi complimente, ,,Otlicino, krasavifa!"r au st

femeile, apoi au aruncat o privire intre picioarele ei 9i au hotirAt

era timpul s[ impingi, numlrind pan6la momentul crizei. ,,

Dva! Tri!"2 Majoritatea femeilor trecuseri prin acelaqi proces 9i,

mi-a iegit capul, cea mai bitr6ni dintre ele l-a prins ferm cu

gi a tras. Nu a ezitat deloc Ai, uneori, cdnd sunt foarte obositi, incd

frec micile adincituri pe care mi le-a fbcut in spatele urechilor.

Tatdl meu, care aoferit tuturor votci, deqi nu ne-o puteam pe

mite, gi a rulat ligari dupi ligari, a fost extaziat la vederea spiritul

comuniti{ii. CAnd una dintre femei, insircinati in opt luni, a fost

de impresionati incAt a intrat 9i ea in travaliu 9i a trebuit si fie

repede afarl, el a aplaudat-o la iegirea pe uE6, s-a intors inc

cu mdndrie gi gi-a dat la o parte pirul negru de pe ochi. El gi mama

venit la Moscova de pe cAmpurile din Lipefk Oblast, urmind

lele revolulionare ale tatilui meu qi credinp lui in omul obiqnuit.

mai intorceau la Lipefk in tirnpul verii, pentru recolti - nu era

oficial de pimAnt, dar credea in el in sufletul pimantului qi in

r Mare, frumusefe.l (tn original in limba rusi) (n.red.)
2 (Jnu, doi, trei! (in original ln limba rusi) (n.red.)
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muncitorilor de pe cimp. Bineinfeles, credea mai pufin in mogia

nobililor care ii zdrobeau pe muncitori gi profitau de serviciile lor -
in secret, a jurat si o distrugi. Dar, vedeli, avealn nevoie de bani.

in Moscova, conducea un taxi cu jumiLtate de norm6, iar asta ii
permitea multe oportunitifi: si participe la gedinfe secrete, si con-

tribuie cu ideile lui la manifeste nepublicate sau si faci ture prin
casi, pe jumitate beat, bucurAndu-se de viitoarea ridicare a clasei

f[rinegti. Cdnd era intr-o stare mai agitatd, risca si se ia la trAntd cu

ceva: un ponei priponit cu lanful in parc, cu panglici legate peste tot
prin coama lui, cdinele mare al unui prieten, un gard viu in formi
cle elefant. Dar, sub suprafa[a personalitilii lui puternice, tatil meu

u fost un om degtept. in loc si se bati pe stradi sau si vorbeasci

rreintrebat cu aristocrafii, cum mul1i dintre prietenii lui radicali

ubia agteptau si o faci, el a ales si lucreze discret gi neobosit, din

spatele scenelor, pentru o revolufie despre care era sigur ci avea si
schimbe totul. Spunea ci siracii aveau si se ridice gi si faci lumea

nrai buniL; bogafii aveau si cedeze sau si moari. imi doream foarte

rnult ca el si aibi dreptate, ca, la un bitut din palme, sd mi se lustru-

luscd pantofii, si mi se umple bucitiria de arome bogate, sd mi se

puni o plapumi de puf pe pituf. Totugi, poate nu asta era schimba-

rea pe care el intenliona si o faci. Micile probleme nu il deranjau

niciodatd pe tata, pentru ci istoria era de partea lui. Cind taxiul pe

care il lmpirfea cu Dmitri gi cu Miga a fost spart qi jefuit, iar scau-

nele au fost furate pentru cine gtie ce scop, coproprietarii lui au

clzut intr-o disperare profundi. Dar tatil meu a gisit un set de sca-

une pliante pe care le-a instalat in maqini gi gi-a vizut de treabi.

$tiu toate astea pentru ci era o poveste bine cunoscuti in casa

noastrd - zelul lui qi naqterea mea violenti -, intotdeauna manifestati

printr-un gest care indica spre parchetul pitat cu sAnge din bucitirie.

litirile familiei, novosti Andropova. Nu ne aveam decAt pe noi, unii pe

ll1ii, gi, privind in urmi, ag fi schimbat toate acelea pentru o pereche

de pantofi noi sau o ciciuli groasi de iarni - aq fi fbcut-o fbri si stau
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pe gdnduri -, dar nu am avut de ales. Eram un copil. Mama

cAnd tata vorbea despre un viitor glorios; iqi didea ochii peste

dar igi strecura degetele printre ale lui qi ii strAngea mina. Chiar 9i

ziua in care m-am niscut, cdnd zircea pe podea intr-o balti din

priul sAnge,l-a lisat si o mingdie pe per in timp ce ea impingea gi

fie primul om care si mi lini in brale dupi ce vecinele m-au $ters

m-au curifat. M-a numit,,un adevirat copil al revolu$ei. Un copil

idealurilor". insemna orice. imi doresc... imi amintesc de o

cdnd simleam cuvintele lui ca o magie, ca o vibrafie. imi amintesc

mi gAndeam ci el avea si schimbe lumea pentru a-mi oferi

doar pentru ci voia acel lucru. Unde s-a dus fata aceea? Unde a

in aceste zileincerc si nu mi gindesc la Moscova * gdndul la

e prea dureros, precum o cicatrice care mi doare la atingere.

uneori, nu mi pot abfine si nu mi intorc acolo. La pituful din mic

nostru apartament in care dormeam, de dinainte sd inceapi

rea gi pdni dupi ce se termina. Casa noastri din orag. La !ari, in

nu aveam o casi unde si ne petrecem verile: niciun zid scund

cirimidd care si inconjoare o gridini cu iarbi gi copaci, nicio

mici, plini cu flori, o cisufi cu sobd in care ard lemne, o sauni

cu aburi in spatele casei qi nicio bunicufi care si cufunde crengi

mesteacin intr-o gileati din plastic qi si-mi loveasci pielea goal5

timp ce fbceam baie ca si imi imbundtifeasci circula{ia. Nu ca fam

liile mai avute. insi, in Lipe{k, aveam un cimp cu sfecli de

care, de fapt, nici micar nu era al nostru. Regiunea apar{inuse

lor gi mama zicea cL eram legafi de ea prin singe. Eram obligati,

servitutea noastri, daci nu fafi de mogier, atunci mbcar fal6,

pimdnt gi de copaci, fafi de generafiile de seminfe incolpte aco
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beneficiul altcuiva. IJneori, cAnd eram acolo, ea imi arita cu degetul

membrii familiei mogierului care cilireau in depirtare pe caii lor
frumogi gi imi spunea ci nu exista niciun motivpentru care si nu fi
urmat exemplul lor de noblefe 9i mAndrie. Dar imi spunea acel lucru

cdnd noi ingenuncheam pe pimint, cu sudoarea curgindu-ne pe

fb1e. Nu e de mirare ci preferam blocul inalt din Moscova, oricit de

lnchis era aerul acolo, oricAt de mulli cdini hoinireau pe strdzi gi se

t'urigau in troleibuze in ciutarea unor resturi de mincare. Micar in
Moscova erau vremuri in care mi simfeam liberi - liberi, daci nu

ultceva, si fac propriile mele gregeli.

Pituful meu era sub fereastra sufrageriei qi, uneori, perdelele

groase se prindeau printre zilbrele, impreuniL cu razele luminii
puternice din orag. intotdeauna agravam situalia pentru ci trigearn

de brocartul prifuit gi intunecos gi il rdsuceam in jurul degetelor

pAnd cind galeria perdelei se arcuia sub greutatea mea gi inelele zin-
g[neau. Atunci intra repede mama bombinind ca si mi certe. Mi
lovea peste degete Ei mi siruta pe cap inainte si dispari din nou prin
uga de la bucitirie. Pirinfii mi lisau aproape tot timpul singuri
pcntru ci lucrau la cdte ceva. Aveam un iepuras moale cu care imi
f recam obrazul ca si mi consolez. Un sentiment grozav de plicut.
Un corp din blani sintetici gi cu un nas intdrit cu o broderie groasi.

M[ mdngAiam gi ii plimbam urechile lungi in sus gi in jos pe brafele

mele. Aruncam juciria la capitul patului gi o ridicam, prinzind-o cu

dcgetele de la picioare. inci simt iepuragul ascuns sub cimaEa mea,

upiisat puternic pe inima mea care bitea. Cdnd eram copil6, aveam

ldei absurde despre sarcini gi credeam ci acolo igi purtau femeile

copiii - ghemuifi in spatele coastelor pentru a fi in siguranfi.

Intr-o zi, cind plimbam alene fala iepuragului pe a mea, un ochi

l.n cdzut dincaazauzurii. Era o sferi neagr| ce avea o gaurd pentru

I trece afa prin ea. Netedi la atingere. imi amintesc ci m-am bucu-

rul ci era rotundi peste tot; uneori mi lntrebam daci partea din
rpute a ochilor era plati, gi acea ipotezd mi deranja. Copiii iubescgi de toate ridicinile cirnoase fierte in dulciuri vdLndute pent
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verosimilul lor. Suprafala mirgelei era zgdriat| - probabil din pri
cina mea, a felului in care aruncam acea pipugi prin jur. Era

peste tot gi zgArieturile aritau noi, de parci sfera ar fi putut fi
ziti din nou. Am pus ochiul iepuragului in gur5, gdndindu-mi

s-ar putea topi acolo.

Bineinfeles, nu s-a intimplat acel lucru, degi ceea ce a avut

nri s-a pirut la fel de extraordinar atunci. Am strAns mirgeaua

din{i gi mi s-a umezit gura, pirdnd cbapacurgea direct din ochi

M-a frcut si mi simt puternici, dar gi speriati, ca 9i cum mi ri
cam gi md scufundam in acelagi timp. Obscuritatea mirgelei m

frcea si cred ci nu avea nici inceput gi nici sfirqit; Poate eram

jumitate adormiti gi senzafia era pe jumitate un vis'

Mama a fbcut un zgomot in bucitirie. O linguri din metal

zinginea intr-o tigaie. M-am uitat in sus qi am vizut-o intorcAndu

spre pitu{ul meu, ca si vadi daci agitafia m-a trezit. Privirile

s-au intAlnit gi, vizdnd blandefea ce ii acoperea ingrijorarea, am

si ii cet si o implor, si mi ajute. Dar n-aveam cuvinte pentru ce

in nereguli. A intrat gi gi-a pus mdna pe capul meu, cu palma udi
ta gitit. ,[isio horo;ou, mi-a spus ea, mdngdindu-mi plrul. Totul

bine.,,Zasipai. "Dormi acum. Am inghilit mirgeaua. Apoi, sub

bhnd al mamei mele, m-am intins pe spate gi am strdns iepuragul,

timp ce mi se agita stomacul. in felul meu copiliresc, gtiam cd nu

mai scoate ochiul din mine. S-ar fi invdrtit in spatele inimii mele gi

fi dat naqtere la ceva. Dumnezeu gtie cdnd qi ce.

Acesta a fost inceputul meu.

Dar weau si vorbesc despre Vera. Feligoara cate se apleaci

umirul meu, chiar qi cand ea nu e acolo. Vreau si cercetez locu

unde linia viefii ei a trecut peste a mea, unde ne-am incrucigat
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&m mers in paralel,la distanfi, ca si imi dau seama cum am ajuns

unde sunt. De la Moscova pdni la firmul din New ]ersey nu e o

traiectorie prea dreapti.
Am cunoscut-o pe Vera cAnd eram copile. lnainte si vin in

America, inainte de toate evenimentele. Nu e ca gi cum ea ar fi recu-

noscut asocierea - chiar gi dupi revolufie, ea a fost clr zece mii de

pagi inaintea mea. O fati cu cravagi in mdni, care lua pe furig figiri
de la soldali gi purta o rochie noui pentru fiecare ocazie a sezonu-

lui. Provenea dintr-o familie de Rugi Albi puri - vechea gi bogata

gardi -, dar, chiar gi aga, sunt siguri ci toli soldafii o curtau cAnd

puteau. Pini la urmi, Rogiii Bolgevici aveau sdnge rogu gi nimeni

nu putea rezista unei asemenea fete. Era invitatd peste tot, doriti
oriunde. Cinta la pian la petrecerile pirinfilor ei, ridicAndu-qi pri-

virea pe sub sprdncenele negre gi cu un zitmbetpe care fiecare bir-
bat din cameri il credea cd ii este impdrtigit lui. Lev mi-a spus ci, in
rclolescenfi, cdLnd era la modi, a scris poezii pentru revistele din

cxil gi a ftcut traduceri la lumina luminirii. A dactilografiat pAni

c&nd virfurile degetelor i s-au innegrit de cerneali.

Am cunoscut-o, dar nu ne-am intdlnit in aceleagi cercuri (doar o

dutl, dar voi povesti acel eveniment la momentul potrivit). ln timp

ce ea primea meditafli la mogia familiei ei de la periferia Moscovei 9i

mai tArziu - dupd ce, in sfirgit, a fugit de Rogiii care au cigtigat riz-
boiul - la apartamentul lor mizerabil din Paris, eu am fost educati

lntr-un gir de clidiri mici, finanfate de Comisariatul Statului

liovietic, perfecfionAndu-mi scrisul de mdn[ in timp ce evitam orice

lhpte istorice care ar fi putut fi considerate contrarevolufionare.

Pirinfii mei au fost de partea corecti a rizboiului dintre Rogii gi

Albi - bineinfeles, de partea cAgtigdtoare. Au imbrifigat schimbirile

dlrr fara noastrl, de la cele ideologice pdni la cele tipografice, sci-

pllnd de aristocrafie gi de ultimele rimigite ale vechii ortografii sla-

vorre din vieflle noastre cu o singuri lovituri fatali. lmi amintesc

nrumentul in care indicatoarele gi afigele din oragul nostru au scipat
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in linigte de tiviordi znakl,un mic semn stupid care ardta ca t 9i...
bine, nu faceapreamulte, dar noul re$im a inleles ci simbolurile

cuvintele insemnau ceva, ci schimbarea limbajului insemna schi

barea esenlei realitiFi gi a formei minfii umane' A fost o vreme

buritoare. Uneori, oamenii igi ardeau vechile maqini de scris in

focuri civile in aer liber. Uneori, partidul cerea sacrificii mai mari.

Vede{i, existi un motiv pentru care nu am rimas in lara in

m-am niscut gi nu am invilat si fac ceva util 9i greu: si zicem,

devin licitug sau topograf. Un motiv pentru care sunt o tdnird g

muitl intr-o cibdnufi de Ia malul mirii, mAzgilind povegti intr
linigte ingrozitoare. Pirinlii mei au murit dupi cdliva ani de la noua

glorioasa unire a fdrii noastre. intAi tatil meu, dupi aceea mama

apoi orice amintire oficiali a familiei noastre ca unitate' La cinci

zece ani am fost dusi la un orfelinat - o nenorocire pe care m-

striduit, ftri succes, si mi-o scot din minte -, apoi, la qaisprezece

am fost dusi ilegal in SUA cu o navi de contrabandi, impreuni

a\i o suti de copii, tofi smulgi din paturile noastre incomode cu

misiunea unei viefi mai bune de care aveam mare nevoie.

Ce-mi amintesc din orfelinat? $ocul de a fi acolo. Portretele

date ale membrilor partidului, inrimate gi atdrnate de-a lungul

filor, cu ochi care te priveau cAnd te miqcai. Era considerat

pentru noi si lucrim la acele broderii, impreuni, in salonul

oricit de prost coseam, gi, chiar gi cAnd am ajuns pe nava de tra

port, simfeam inci inlepiturile din degetele mele neindeminatice

locurile in care acul impunsese pielea degetelor mari. in orfelinat

s-a spus cAt de norocogi eram si fim cresculi de patria-mami

locul pirinfilor, iar ingrijitorii nogtri s-au folosit de scuza asta

a ne pune la punct cind nu ascultam: rigle ascufite pe palme,

de palme peste obraz, toate pentru a oferi un viitor nu doar noui,

gi partidului , qibraftvo,frifiei intregii omeniri. imi amintesc ci
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fllmAndi. imi amintesc multe alei intunecoase, fele goale gi fbri tri-
n[turi. Apoi imi amintesc cum am fost purtati pe brafele cuiva gi mi
t-a spus ci voi naviga spre America.

O voce frumoasi mi-a oferit cAmpuri de culoarea chihlimbaru-
lui gi munfi violefi. Mirefie. invifasem englezala qcoali, dar tot am

crezut ci era o neinfelegere, pentru ci cine s-ar fi deranjat si-mi
of'ere ceva de genul acela? O noui casi. O noui via!6. N-am gtiut
ttunci cd munfii qi cdmpurile erau doar versuri dintr-un cintec pe

care birbatul care mi gribea spre barci probabil ci il cAnta ca si se

lncilzeasci: a fost o seard. geroas6. Dar am hotirAt s5' cred in acel

nou loc, in cazul in care era adevirat. Mi-am dat seama ci trebuia
rll fie mai bine decAt si lupt ca si rimAn unde am fost.

5

Dar nu ne-a fost ugor pdni am ajuns acolo. in timpul cilitoriei
p&ni in America, prin navi au trecut valuri de gripi si vremea rea s-a

llnut de noi. Fata cu care impirleam patul supraetajat s-a inverzit
lncl din prima zi ce arn pornit pe mare; a inceput si geami gi sd tre-
nrure sub plapuma noastri, rugindu-se si moari. Mica Marlenochka.

Arn petrecut ore intregi incercAnd sd gdsesc pe pielea ei un loc de

suloare roz, sinitos, ca si ii spun despre el cu speranfa de a cdqtiga un
dlrnbet. Uneori am ciutat de la marginea pirului ei de pe cap pdni in
llllpi, dar fhri succes. Atenfia nu a alinat-o mult, chiar daci am scir-
plrrat-o cu blinde{e cu unghiile gi mi-am plimbat degetul mare pe

urcchea ei. Mi s-a pirut ci a vomitat litri intregi de api sirat5,, degi,

hlneinleles, nu putea fi adevirat, pentru ci nu am vizut-o mdncdnd

tttai mult de cAteva imbucituri de biscuit uscat sau bAnd mai mult de

o sorbituri de supi. Nu gtiu ce s-a ales de ea dupi ce am ajuns pe

ttscat. Aerul era tot timpul foarte sirat gi umed. $i nu era singura in
rlrtrea asta. Cugetele de sub punte puleau din cauza vomei, iar cei careI Semn solid (in original in limba rusi) (n.red.)


