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Fernando Iwasaki: A villamosszék 
La silla eléctrica () 

Amikor közölték velem a végzetes nap dátumát, úrrá lett raj-

tam a halálra ítéltek szorongása, azóta másra sem gondolok, 

csak a fájdalom, a zaj, a fény jár az eszemben. Ha fájdalommen-

tes lenne az eljárás, bátran nevetnék hóhérom szemébe, de 

amint végignézek kínzóeszközeinek ocsmány tárlatán, azonnal 

megbénít majd a rettegés. Meg kell hát őriznem azt a csöpp 

méltóságom, ami még megmaradt, nem akarom, hogy a többi 

elítélt fájdalma enyhüljön gyávaságom láttán. Számít egyálta-

lán, hogy mi történik, ha egyszer már az elátkozott székben 

ülök? Sírhatok, átkozódhatok, akár össze is szarhatom magam 

abban istenverte székben, ezek a mészárosok úgyis lelkiismere-

tesen eltakarítanak utánam. Mégsem hagyhatom el magam a 

siralomház folyosóján, mert hiába figyeljük egymást sandán, 

kimérten, közben mindegyikünk gondolatai a fájdalom, a zaj, a 

fény körül forognak. Félek, menekülni akarok, és titokban meg-

fogadom, hogy jó útra térek, de mindhiába, hisz egy év múlva 

újra itt leszek: a fogorvosi rendelőben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando me comunicaron la fecha funesta se apoderó de mí 

la angustia de los sentenciados, y desde entonces sólo pienso 

en el dolor, el ruido y la luz. Si el trámite fuera indoloro mi-

raría desafiante a mi verdugo, pero el pánico me paralizará 

cuando contemple la obscena exhibición de sus instrumen-

tos de tortura. Por eso debo conservar la escasa dignidad que 

me queda, porque no quiero que los demás condenados se 

consuelen con mi cobardía. ¿Qué importa lo que ocurra una 

vez que me siente en la silla maldita? Podré llorar, podré 

maldecir y hasta cagarme en la silla de los cojones, porque 

esos matarifes son muy escrupulosos con la limpieza. Pero 

en el corredor de la muerte no puedo permitirme ser débil, 

ya que aunque nos miremos distantes de reojo, por dentro 

todos pensamos en el dolor, el ruido y la luz. Tengo miedo, 

quiero huir y hago secretos propósitos de enmienda, pero to-

do es inútil porque dentro de un año estaré de nuevo aquí: 

en la consulta del dentista. 
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