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b o z s i k  P É t e r

castronómiai lecke
(kubanap 02-13.)

ébredés viñalesben. a kubai utazás minimuma legyen az, olvassa hangosan mila, 
hogy a tengerparti nyaralás és havanna mellett legyen egy szigeten belüli, termé-
szettel kapcsolatos élmény is. az ország nyugati részében (pinar del río tarto-
mány) húzódik ez a csodálatos szépségű völgy, amely az unesco természeti vi-
lágörökség része. nagyon izgalmasan egyedi a táj változatossága, vörös a föld, 
ami igazán feltűnő, egyrészt a földutak miatt, másrészt mert jóformán csak do-
hányt termesztenek errefelé, vehetsz frissen sodort szivarokat, harmadrészt mert 
hatalmas mogoték emelkednek mindenfele. ezek száz-kétszáz méter magas szik-
lák, és zöldellenek a pálmáktól és (figyelem!) fenyőfáktól. cukorsüveg, azt szok-
ták rá mondani. a legszebb és legérdekesebb, ahol kettő egészen közel van egy-
máshoz, és köztük vagy szurdok visz át, vagy épp zsákutca, és olyan, mintha 
megkövült óriásnak lenne a hónalja. 

nem kérünk reggelit, mert smucig vérem olykor kiütközik, és sajnálom az 
1500 forintot (5 cuc) a két tojásért, az ehetetlen uborkáért és a borzalmas paradi-
csomért. egyedül a rostos maracuja vagy ananászlé jó. egy utazási irodába me-
gyünk, várakozunk. mila szóba elegyedik egy taxissal, aki látván, hogy turisták 
vagyunk, fölajánlja szolgálatait. kiderül, hogy valójában nem is taxis, hanem bá-
nyamérnök, kelet-németországban tanult, csak ha a szakmájában dolgozna, 30-
40 dollárnyi havi bérért, éhen halna a családjával együtt. vagy fejadagon, len-
csén, kukoricadarán, babon és rizsen kellene tengődniük, amit jegyre osztanak. 
mila elszégyelli magát, hogy taxisként beszélt a férfival. nem vesszük igénybe a 
szolgáltatásait, mert drága. lassan megéhezünk, egy péknél sorba állunk, de nem 
tudják, mikor érkezik kenyér. egy tiendában veszünk rumot, üdítőt meg valami 
rémes kekszet. megtaláljuk az utazási irodában ajánlott körjáratos buszt, 10 
cucba kerül, a sofőr nem ad jegyet, szorongani kezdünk, ha ellenőr jön, akkor 
magyarázkodhatunk, mila ezért elkéri tőle, hisz a visszaútra is érvényes, a sofőr 
nem reklamál, odaadja, sőt még egy térképet is kínál, mintha tudna valamit a 
jövőnkről. két helyet szeretnénk meglátogatni: egy cseppkőbarlangot, meg egy 
szivarkészítő műhelyt. a buszról leszállva indiánokat látunk, akik mindenféle 
dobokon verik a tamtamot. ahogy közelebb merészkedünk hozzájuk, azonnal 
pénzt kérnek. ezek hogy kerülnek ide?, kérdi mila, vendégmunkások? 

akkor még nem tudom, de később hozzáolvasok: a spanyolok érkezésekor 
(kolumbusz 1492. október 27-én érte el kubát) az itt élő indián népesség létszáma 
százezer körül lehetett, és három nagy, de eltérő fejlettségű nép alkotta: a 
guanajatabey, a ciboney és a taino indiánok. a guanajatebeyek barlangokban éltek, 
gyűjtögetők még, halászok, vadászok, eszközeik csiszolatlan kövek és főleg kagy-
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lók, ma mint „kagylókultúrát” határozzák meg őket a tudósok. a ciboneyek már 
ismerték a csiszolt kőszerszámokat, agyagedényeket készítettek, étkezésük gaz-
dag és változatos. kultúrájuk kapcsolatot mutat a dél-amerikai arawak népekkel, 
de a spanyolok érkezésekor már erős hatással volt rájuk a tainók fejlettebb társa-
dalma. a tainók földművelők, ismerték és termesztették a jukkagyökeret, a kukori-
cát, a dohányt, a gyapotot. élelmiszereik tárolását is megoldották, alkoholtartalmú 
italukat, a csicsát kukoricából erjesztették, emellett vadásztak, és nagy csónakjaik-
kal halásztak, a trópusi gyümölcsök közül a guajavát, a kókuszt, az ananászt és a 
frutabombát kedvelték a legjobban. nagy falvakban éltek, kolumbusznak föltűnt, 
hogy kutyáik némák, és más háziállatot nem tartanak. a tainóké tagolt társadalom, 
előkelőik a kaiszikék, és volt vallási vezetőjük is. a tainók kapcsán labdajátékról, 
kezdetleges szobrászatról, kerámiakészítésről, a holtak kultuszáról, a finoman csi-
szolt kőeszközeikről történik említés, akik az orinoco-vidéki arawak népek család-
jához tartoztak, és nekik alávetett nép lehetett a ciboney. a guanajatabeyek a sziget 
nyugati részén éltek, a ciboneyek az egész szigeten szétszóródva, a tainók kuba 
keleti vidékeit birtokolták, de a nagy-antillák más szigetein is éltek. nekik köszön-
hetjük a barbecue-t (eredeti jelentése: szent tűzhely), amely egy tartósítási eljárás 
volt, magas karókra nyers farácsokat erősítettek (hogy ne gyulladjon meg), majd 
erre helyezték a halakat, aligátorokat, és tüzet gyújtottak alá. erős, forró füst adta a 
hús zamatát, és egyben tartósította is azt. 

a spanyol hódítók kegyetlen uralma ellen 1511-ben hatuey (ejtsd: atvej) tainó 
törzsfőnök lázadt fel haitin. hatuey összefogott népe hagyományos ellenségei-
vel, a portyázó karib törzsekkel és egyesített haderővel támadt a spanyolokra. a 
felkelést a spanyolok modern fegyvereikkel leverték, hatuey négyszáz megma-
radt hívével csónakokon kubába menekült. las casas atya leírása szerint érkezése 
után hatuey egy kosár aranyékszert mutatott az ekkor még szabadon élő kubai 
tainóknak: „íme az isten, amit a spanyolok imádnak. ezért harcolnak és gyilkol-
nak, ezért üldöznek bennünket, és emiatt kell ezt a tengerbe  hajítanunk.” a kubai 
tainók nem hittek neki, és nem csatlakoztak harcosaihoz. hamarosan partra száll-
tak az üldöző spanyolok is, akikkel csak hatuey csekély hadereje szállt szembe. 
az erdei gerillataktika ellenére a tainókat megverték. 1512 elején a spanyolok 
hatueyt elfogták, és máglyahalálra ítélték. halála előtt egy spanyol pap felszólí-
totta, fogadja el jézust és a kereszténységet, hogy lelke a mennyországba kerül-
hessen. a főnök megkérdezte, vannak-e ott spanyolok. az igenlő válasz hallatán 
kijelentette, hogy nem akar olyan istenről hallani, aki ennyi kegyetlenséget meg-
enged, és nem akar a mennyben is spanyolokkal találkozni, majd a lángok közé 
lépett. hatueyt ma kubában mint első nemzeti hőst tisztelik. a rabszolgaság és a 
kegyetlen bánásmód mellett a tainók között a legnagyobb pusztítást az európai-
ak által behurcolt betegségek okozták. a himlőjárványok többször végigsöpörtek 
a szigetvilágon, és indiánok tízezreit ölték meg. az ismétlődő lázadások hatására 
végül a spanyolok elismerték a kevés túlélő tainó korlátozott szabadságjogait. a 
lényegileg kipusztult indián őslakosokat a cukorültetvényeken afrikából behur-
colt néger rabszolgák váltották föl. még az érdemel említést, hogy a szigeten szü-
letett spanyolok, a criollók nagy részének az anyja indián, akik nagyrészt földbir-
tokosok, kisebb részt kereskedők voltak, az állami-katonai és az egyházi 
tisztségeket azonban a „félszigetiek”, azaz spanyolországból érkezettek uralták.
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a barlang, mint minden cseppkőbarlang, elképesztő. gyalog járjuk be az egé-
szet, nem kisvasúttal, mint postojnában. miután kijövünk, egy valószínűtlen bikát 
látunk, amelyre bizonyos pénzösszegért rá lehetne ülni. a bika óriási, és úgy néz ki, 
mint valami mutáns. távolabb lovak legelésznek, gazda nélkül. leülünk rumot és 
üdítőt inni. elábrándoztam. kipróbáltam egy lovas túrát. csuda romantikus, ami-
kor a ló ballag veled a hegyek, a tavak, a hegycsúcsok között, belegázol közben, 
mégpedig szügyig, a sebes patakba, onnan ki, dohányföldek, kávé- és banánültet-
vények, eszméletlen naplementék. persze, van vezető, lovagolni sem kell hozzá 
tudni, én se tudok. időnként leszállsz a lóról, megkóstolod a helyi kávét, a helyi 
rumot, a helyi gyümölcsöt, elszívsz valamelyik dohányültetvényen egy épp neked 
tekert szivart, bámulod a kilátást, vagy pancsikálsz valami édesvízi hegyi tóban. 
aztán nyomás vissza a lóhátra. sajnos, ez csak vágyálom maradt, egy úti beszámo-
lóból idéztem. mila retteg a ló közelségétől, hát még attól, hogy ráüljön! ám ha tu-
dom, hogy később, tunéziában, őrült tevegelésbe kezd, ráveszem a lovas túrára.

szivart veszek 2,5 cucért, később bosszankodom, mert a dohányszárítóban 
ugyanez feleannyi. nyugodtan kijelenthetem, nem izzadt női combokon sodorják 
a szivart, szikár, keskeny bajszú, ráncos ötvenes férfi tekerte egy faasztalon. meg-
csodáljuk a dohányhombárokat, a különféle nagyságú szivarokat, és elindulunk 
ebédet vadászni. ám itt csak tömegétkeztetésben gondolkodnak, csak azokkal a 
turistákkal foglalkoznak, akik különbusszal érkeztek, és előfizettek. tanácstalanul 
álldogálunk egy étterem teraszán, már épp azon gondolkodom, lecsapunk a ma-
radékokra, amikor milához lép egy pincér, és elmondja, hol tudunk enni. a fény-
kép tanúsága szerint egy gyönyörű sertéstálat rendeltünk, paradicsom- és ubor-
kasalátával, sült banánnal, rizses fekete babbal, cristal sörrel, amelyet a szokásos 
táncos szertartással szolgált föl a pincér. csak ízlelőbimbóink ne lennének! förtel-
mes ízű minden, mintha kőolajban sütötték volna. miközben finnyásan rágunk, 
elmesélem milának, visszautalva a rázkódó indiánokra, hogy érdekes, én sosem 
akartam igazán indián lenni, meglehet, azért, mert bóni nagybátyámtól, aki 
németországban dolgozott mint vendégmunkás (nekünk gaszterbajter), kaptam 
egy pisztolytartó övet, tiszta bőrből, hozzá egy krómozott, patronos pisztolyt és 
bőr cowboykalapot. én vadölő akartam lenni, nem utolsó mohikán, hanem nyom-
kereső, bőrharisnyában a prérin, természetesen az indiánok nagy barátja, mint 
old shatterhand. gazdag jugoszlávok, somolyog mila. mindig ez a válasza.

elverjük az éhünket, és mila rejtélyes szégyentől vezérelve nejlonzacskóba 
gyömöszöli ismét a maradékot, és később egy (itt találunk!) kukába dobja. az 
emberek kubában az éhezés határán élnek, nyomorban, és ő gyalázatosnak érzi 
magát, hogy ennyi maradékot hagy. a disznók is megennék, morgom, de tovább 
nem ellenkezem.

sörözés közben kinéz egy nemzeti parkot, időnk még van, nézzük meg. fölká-
szálódunk, elindulunk. információkkal nem igazán szolgálnak, átkelünk egy le-
gelőn, ahol raktárszerű épületeket látunk. mellettünk terem egy kreol csávó, egy 
hihetetlenül pici motorbiciklin. mondja, ez természetvédelmi terület, 10 cuc a 
belépő, majd, komótosan tájékoztatva (az információ hatalom!), elmagyarázza, 
merre menjünk. ha tudsz spanyolul, mondja, nem tévedsz el, ám mi csak földró-
tozott, kopott nyilakat látunk, ezek jelzik az utat az őserdőben. voltaképpen egy 
madárles lesz az út végén, ami előtt lakik egy remete, ahol majd mojitót ihatunk, 
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a hegy túloldalán meg buszállomás, ha jól értettem, mondja mila. elindulunk a 
jelzett irányba, hegyre föl, hegyről le, útközben fákhoz kikötözött disznókat lá-
tunk, előttük moslékos tállal. ekkor támad az a sejtésem, ennek az útnak a végén 
nem lesz buszállomás, vissza is kell majd jönnünk, kezdek bepánikolni a fülledt, 
trópusi melegben. 

amikor megállunk rumot, üdítőt inni, mila elszív egy cigit is, én nem tudok, ful-
ladok, ezért azzal szórakoztatom, hogy elmesélem neki, milyen fegyvereket ké-
szítettem gyerekkoromban. tudod, mila, mondom neki, három fegyvert készítet-
tünk: kukoricapuskát, csúzlit és dárdát. a kukoricapuska a legegyszerűbb, kell 
hozzá egy két centi vastag, öt centi széles, fél méter hosszú léc, ennek egyik vé-
gére ruhaszárító csipeszt erősítettünk dróttal vagy befőttes gumival (nekünk 
duncgumi, hivatalos neve: gumigyűrű), a végébe két vagy három szöget ver-
tünk, összefűztünk egy csomó befőttes gumit, egyik végét a szögbe akasztottuk, 
a szöget kalapáccsal elhajlítottuk, a másikat a csipesszel rögzítettük, jó feszesen. 
közé raktuk a kukoricaszemeket, aztán egymás felé rohangálva megnyomtuk a 
csipeszt, amely elengedte a gumit, és kilőtte a kukoricaszemeket. gyarló fegyver, 
fájdalmat nem okoz, senki nem ismeri el, hogy eltalálták (kivéve, ha szemet ér, de 
az ritka), így senki sem akar meghalni.

a dárdát, ami a pikádó házi formája, mi is veszélyesnek találtuk, így csak cél-
ba dobáltunk vele. a budiajtóra vagy a villanykaróra rajzolt kört céloztuk meg. 
egy húsz-huszonöt centi hosszú, három centi átmérőjű sima és egyenes faág kell 
hozzá (söprűnyél is megteszi), egyik végét kereszt alakban behasítottuk kb. két 
centiméternyire, nagykés és kalapács segítségével, óvatosan, nehogy végigha-
sadjon a fa, a másik végébe szöget vertünk, a szög fejét harapófogóval levágtuk, 
ráspollyal (nekünk ráspó) újra kihegyeztük. a másik oldali kereszt alakú nyílás-
ba vagy félkemény papírt tettünk (régi irkáink borítója kitűnő volt erre), vagy 
pulyka- és kakastollat dugtunk bele, dróttal rögzítettük. a tollat jobban szeret-
tem, így indiánosabb lett.

a csúzli (nekünk gumipuska) elkészítése bonyolultabb. először is kell hozzá 
keresni egy U vagy V alakú faágat (legjobb a kettő ötvözete), azt lefűrészeled, a 
két végébe késsel, kalapáccsal bemetszel, szerzel jó minőségű nyersbőrt, levágsz 
belőle kb. kétcentis léghajóhoz hasonlító darabot, kifúrod, és a nyílásba teszed, 
majd dróttal rögzíted, lehetőleg rézdróttal, hogy szép legyen. átfűzöd az ujjnyi 
széles, kb. harminccentis gumit, három centit ráhajtasz, és itt kellett a segítség, 
mert úgy a legjobb megkötözni, ha valaki ezt a ráhajtott gumit összefogva szét-
húzza. vastagabb selyemcérnát tekersz rá, és megcsomózod. a dobóbőrt, amely 
egy négyszer hét centiméteres ovális bőrdarab, a gumi szabadon maradt végéhez 
erősíted a fönt leírt módon. többnyire biciklibelsőt használtak a többiek, de én 
nagyapám padlásán találtam piros motorgumit, arra esküdtem. erősebb volt, 
mint a bicikligumi, de nem olyan, mint a traktorbelső, amelyet nehéz volt kihúz-
ni, és megdobta a követ, ezért nem volt pontos. jobb kézben megfogtad a csúzli 
nyelét, a dobóbőrbe belehelyeztél egy gömbölyded kavicsot (a lapos kavics nem 
jó, pontatlan), hüvelyk- és mutatóujjaddal összeszorítottad, kihúztad a gumit, 
céloztál, és lőttél. nyolc-tíz méterről háromból egyszer eltaláltam egy háromcentis 
kődarabot, hencegek.
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mentünk, csak mentünk föl és föl a trópusi dzsungelban, bőröm minden pó-
rusán verejtékeztem, viszkettem, mert mindenféle rovarok csíptek, vagy csak a 
verejtékem mart, nem tudtam eldönteni. egyre nehezebben kapkodtam a sűrű, 
párás, forró levegőt. nem nekem való ez a hadiösvény. egyszer csak az erdei gya-
logút egy, mint később megtudtam, guaocserjésen vezetett keresztül. az ecetfák 
családjába tartozó növény három-négy méterre is megnő. szárnyasan összetett, 
nagy levelei fémesen és titokzatosan csillogtak az egyre gyérebben sütő nap fé-
nyében. az egyes levélkék pedig, akár a mahagónié, karéjosak, és minden karéj 
hosszú tövisben végződik. ahogy kapaszkodtam fölfelé, a hátizsákomba akadt 
egy ilyen levél, és amikor letörtem, a kezemre fröccsent színtelen nedve. nemso-
kára lilásbarna vérhólyag keletkezett az alkaromon, amely később elhalt, véde-
kező szervezetem lecserélte egy ötforintos nagyságú, égető fájdalmat okozó ud-
varra. nem véletlenül nevezte el dr. borhidi attila vérhólyag-cserjének. és ez nem 
volt elég, mert ezután jöttek a malphigiák. alacsony cserjék, amelyeknek ágait és 
levelük fonákját szabad szemmel alig látható, bumeráng alakú tüskék százai bo-
rítják, amelyek, amikor beléjük botlottam, valóságos tüskefelhőt lőttek ki rám, 
amelyek szúrtak, akár az istennyila. nos, így éreztem magam, amikor végre meg-
érkeztünk egy gondozott kerthez, amelyet ágakból készített kerítés vett körül. 
(szerencsére sem vérhólyag-cserjével, sem malphigiákkal nem találkoztunk. ezek 
az emberbőr-nyúzó növények trinidad környéki mészkővidéken találhatók.)

végre meglátjuk a tanyát, ami költői túlzás, mert egy fészerszerű kulipintyó-
hoz érkezünk, az egyik sarokban egy időszámításunk előtti edényben rotyog va-
lami, korcs kutyák ugatnak ránk, baromfik kapirgálnak az udvaron, a vetemé-
nyes között. végre előbukkan a rongyokba öltözött remete, megmutatja, merre 
van a kilátó, a kerten túl megtagadom az engedelmességet, nem megyek tovább, 
leheverek egy tisztáson, cigarettára gyújtok. mila továbbmegy. amikor visszajön, 
elmondja, madarakat ugyan nem látott, de gyönyörű volt a kilátás az óceánra (a 
fotók ezt számomra nem igazolták.) leül mellém, bele egy hangyabolyba, meg-
ijed, fölugrik, gyorsan söpri le magáról a rovarokat, akár egy burleszkben, de 
nem merek nevetni. gyorsan előszedünk valami kenőcsöt, bekenjük. visszame-
gyünk az öreghez, aki korunkbéli lehet, de húsz évvel idősebbnek látszik. épp 
gyümölcsöt hámoz. nekünk. pomelót, nagyon finom. (olyan finomat azóta sem 
ettem.) milát megajándékozza egy pálmalevélből készített sáskával meg egy ko-
librivel. nagyon kedves. mondja, élt városban is, de nem szerette, és miután a 
felesége meghalt, följött ide, itt csönd van, szeret egyedül lenni, a barátai néha 
meglátogatják. mila inkább csak kitalálja, mit mond, olyannyira elharapja a spa-
nyol szavakat. mint minden kubai. megkérdezzük, mivel tartozunk. amennyit 
gondolunk, annyit adjunk, válaszolja. az első kubai, aki nem akar kifosztani, 
adunk neki kb. 1000 forintot. jó itt, valóban. ám eszünkbe jut, hogy vissza kell 
loholnunk a buszjárathoz, hegymászó kínjaimnak még nincs vége. kibukik néhai 
atléta énem, viszem a tempót. az egyik pihenőnél elmesélem milának az indiáno-
zásom végét: a gumipuskázásnak végül két dolog vetett véget. az egyik, hogy a 
triznya gyereket hatujjú dani (azért hívtuk így, mert rendellenességgel született, 
összesen hat ujjal, kettő-kettő hüvelyk-, mutató- és kisujjal) szájon lőtte. üvöltve 
vonult végig fél csingágón, végig a 2. utcán, az utcánkon, ömlött a szájából a vér, 
trikója, gatyája csupa mocsok a könnytől és a rászáradó vértől. ebben a szövetke-
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zeti csatában nem vettem részt, büntetésben voltam, vagy tanultam valami dol-
gozatra. a másik bonyolultabb. mi, kis partizánok előszeretettel lövöldöztük a 
távírópóznák porcelánpipáit. ez viszont föltűnt az illetékeseknek. kivonult batri 
őrnagy népes rendőri erőkkel, és gyűlést hívott össze az ifjúsági otthonban, ahol 
minden csingágósi lakosnak jelen kellett lennie, aki hét-tizennyolc éves korú fiú-
gyermeket nevelt. batri őrnagy elmondta a szüleinknek, hogy a távírópózna ki-
emelt stratégiai fontossággal bíró állami tulajdon, képzeljék csak el, ha háború 
esetén nem működik majd a telefon, nem terjed az információ, ami hatalom. meg 
hogy ez voltaképpen, ha nagyon akarná, államellenes cselekedetnek minősülne, 
de nem akarja, ezért arra kéri a szülőket, intézkedjenek saját hatáskörben, ne 
kelljen újra visszajönnie, mert akkor már nyomozni fog, és jaj a bűnösöknek. így 
aztán nyolc darab csúzlimat anyám könyörgésére („nagyfiú vagy már, tizenhá-
rom éves, stb.”) összeszedtem, és kicsit pityeregve az épp elkészült emésztőgö-
dörbe hajítottam. máig emlékszem, hogyan gabalyodott össze a nyolc nyél a pi-
ros és fekete motorgumival és a nyolc dobóbőrrel, le tudnám rajzolni.

de hiába a nyargalás, hiába érünk oda időben, a busz sehol, elfújta a kubai szél. a 
taxit drágálljuk, később mégsem, de addigra eltűnik mind, elindulunk hát gya-
log, majd stoppolunk, csak megáll valaki. rumunk van, üdítőnk is egy kevés. kb. 
hét-nyolc kilométer gyaloglás vár ránk, erdélyiesen szólva ehejtes (az ahajtos, 
húsz kilométernél kezdődik), miközben száll ránk a gyors és kíméletlenül sötét 
trópusi éj. kubában az edények is közlekednek, nem feltétlenül kivilágítva, rette-
günk, nehogy elüssön bennünket valami alig világló, ám sebesen mozgó rozsdás 
fazék. stoppolunk, nem áll meg senki. mondjuk, forgalom is alig. jobbra, az út 
mellett, kb. ötszáz méternyire fényeket látunk, letérünk, egy homályos barlang-
diszkóban kötünk ki. inni szeretnénk, az egyik pultnál ülő és söröző vendég azt 
mondja, csak afrodiziákum kapható. a pincér elmondja, hogy ez egy diszkó, de 
még nincsenek nyitva, nem tud bennünket kiszolgálni, pedig körülöttünk feke-
ték, fehérek, mulattok, mindenki iszik és minket bámul, akár egy cortázar-
novellában. valami hiányzik rólunk, belőlünk. vagy csak idegenek vagyunk. 
mila feszélyezve érzi magát, fél. tanácstalanul ácsorgunk egy darabig, majd hir-
telen távozunk, köszönés nélkül. kutyagolunk tovább a sötét semmibe, olykor 
hátra-hátrasandítok, követ-e valaki. de nem. egy faluszerűségbe érünk, inkább 
tanyacsoport, alig pár ház, némi fény világlik. megállunk. rumot iszunk, egy 
utánfutót használunk söntésnek, elszívunk egy-egy cigit, és továbbmegyünk. és 
egyszer csak, láss uram csodát, megáll egy busznak látszó, mozgó objektum. be-
lülről sötét, mint hajnóczy fasírtja. (sötét volt, mint egy fasírtban.) rongyokba öltö-
zött, mogorva, fogatlan proletárok ülnek benne. (ezt akkor látjuk, amikor egyik-
másik olcsó, orrfacsaró cigarettára gyújt.) nem beszélnek. a bűzfelhőben pöfögő 
csotrogány időnként megáll, a munkások szó nélkül kászálódnak le, köszönés 
nélkül nyeli el őket a sötétség. 

gyorsan viñalesbe érünk, a sofőrnek adok egy konvertibilis pesót, ennyi ap-
róm van, csodálkozva nézi, aztán fölcsillan a szeme. végül is a fizetésének öt 
százalékát adhattam oda. kiszállunk, és kitör belőlünk a röhögés. ilyet azért ke-
vés turista élhetett át, mondjuk egymásnak. este, az egyik teraszon piña coladát 
vacsorázunk. én szivarozom. a szálláson még rumozunk, kalandozó magyarok.
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már itthon, egy éjjel, félálomban, ez a nap jutott eszembe. távoli gitárhangot 
hallottam hozzá, halk, gyümölcsfatörzsekből vájt jukkadobokkal és nicolás 
guillén szonett című versét, dobos éva fordításában, amelyet szivaroktól rekedt 
nő énekelt:

a falu város immár – mégsem mondja,
hogy falu volta megszűnt, csak a dőre:
a nép kakái, pisái az utcakőre,
s nincs reá szemnek, orrnak semmi gondja.

még egy teve is megunná naponta
a hascsikarást várni jó előre,
és gyilok leskel a járókelőre,
ha éjjel a város utcáit rója.

legyek, moszkitók, patkányok tanyáznak
a porban, sárban, a pocsolyamélyben,
a kankót, lágyfekélyt s a sárgalázat

barom és ember viszi-hordja széjjel,
nappal kupec rikácsol, parolázgat,
és villogó fogú hold nevet éjjel.


