
“A historia  que  vai  ser  relatada  a  continuación  versa  sobre  unha
especie de duelo.

Trátase dun duelo entre dous contrincantes moi desiguais: un Estado
tremendamente poderoso, forte e despiadado, e un individuo particular
pequeño, anónimo e descoñecido. Este duelo non se desenvolve no campo
do que comunmente se considera a política; o particular non é de xeito
algún un político, nin moito menos un conspirador ou un “inimigo público”.
Está en todo momento claramente á defensiva.  Non pretende máis  que
salvagardar aquilo que, mal que ben, considera a súa propia persoalidade,
a súa propia vida e a súa honra persoal. Todo iso é atacado sen cesar polo
Estado no que vive e co que trata, a través de medios en extremo brutais,
se ben algo torpes. 

O devandito Estado esixe a este particular, baixo terribles ameazas,
que renuncie aos seus amigos, que abandone as súas noivas, que deixe a
unha beira as súas conviccións e acepte outras preestablecidas, que saúde
de  xeito  distinto  ao  que  está  acostumado,  que  coma  e  beba  de  xeito
distinto ao que lle gusta, que dedique o seu tempo libre a ocupacións que
detesta, que poña a súa persoa a disposición de aventuras que rexeita, que
negue o seu pasado e o seu propio ser e, en especial, que, facendo todo
isto, amose continuamente un entusiasmo e agradecemento máximos.

(…)
O meu duelo privado contra o Terceiro Reich non é un suceso illado.

Este tipo de enfrontamentos nos que un particular trata de defenderse a si
mesmo e o seu honor persoais contra un Estado inimigo extremadamente
poderoso viñéronse librando en Alemania a  razón de miles  e centos  de
miles desde hai seis anos; todos e cada un deles en medio dun illamento
absoluto e descoñecidos pola opinión pública. Algúns duelistas de natureza
heroica  ou  mártir  chegaron  máis  lonxe  ca  min:  ata  o  campo  de
concentración, ata o bloque de barracóns eou ben ata quedar á espera de
ser convertidos nun monumento futuro. Outros caeron moito antes e na
actualidade levan tempo sendo gruñóns oficiais das SA na reserva ou xefes
de bloque do Servizo de Asistencia Social Nacionalsocialista (NSV).”
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