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1.
Előszó

Valpareisóban1 nagyon egészségtelen a tél. A  le-
vegő fülledt, büdös és párás. Az ég, mint egy há-
lyogos szem, ónszínű mozdulatlansággal borong 
a város felett.
 Derült idő van, a nap süt, és egy rövid séta 
után mégis bőségesen teleszívódik vízzel a szövet. 
Odahaza kifacsarja az ember a kabátját, mintha 
mosott ruha volna. A  csontok is felszívják ezt a 
nedvességet, de nem lehet kipréselni belőlük a 
reumás sajgást, az ízületek közötti savképződ-
ményt, továbbá a féloldali fejfájást.
 A  tenger nagy, lusta, szürke hullámokat do-
bál, és borzongó felülete úgy hat, mintha élette-
len testeket gurítanának egy hatalmas, szennyes 
ponyva alatt. Dél-Amerikában, a földrész Tűzföld 
felé eső tájain baljós, rosszindulatú és fojtogató a 
trópus. Az erek nehezebben tágulnak, a szív von-

1  Pontosan: Valparaíso, Chile legnagyobb kikötője, keres-
kedelmi központja.
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tatottabban pumpálja a vért, és a kilökött vér csak 
lassan tér újra vissza az artériákba.
 Tökéletesen épült városok elrejtik a vizenyős 
talajt, házak és aszfaltjuk alá. De a vasra vert, elzárt 
ingovány verejtéke keresztülpárolog a cement és 
a beton pórusain, hogy szabályos sugárutak és 
korszerű járművek között rátelepedjék minden-
re. Az élve eltemetett föld hagymázos posthumus 
üzenete a látszólag győztes civilizációhoz.
 Az ingoványokat eltüntethették, de még hosz-
szú évtizedekig itt lappang e tetszetős falak kö-
zött párák és ködök sárgás kiméráival a malária, 
a tífusz, a tüdőbaj és mindaz, amit aranyukkal 
együtt örökbe hagytak Cortez1 és utódainak az 
eltiport és leöldökölt inkák.
 Az emberi akarat, az összecsapásra készülő 
hatalmak, a szabadverseny és a nyersanyag nem 
ismernek alkalmazkodást. Kikötőket, flottabá-
zisokat, telepítéseket és vasúti csomópontokat 
létesítenek; ha kell sziklában, nádasban, őserdő-

1  Hernán Cortés (1485–1547) spanyol konkvisztádor, a 16. 
század elején a mai Mexikó területén elhelyezkedő azték 
birodalom megdöntője – az inkák onnét több ezer km-re 
éltek.
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ben; legyőzik a jégpáncélt, a sívóhomokot, a for-
róságot és mindazt, ami a föld tiltakozását jelenti 
életfeltételeink ellen, hogy a természetellenesen 
gyors fejlődést megakadályozzák.
 Az ember megöli ellenfelét: égő sziklát, vize-
nyős földet, de az elpusztult terep hullaszaga még 
sokáig gyilkos bosszúval támad a párák közül, 
milliárd bacilus rohamcsapatával.
 A mocsár eltűnt, de lidércei még sokáig itt le-
begnek, talajuk, gyökerük nélkül is.
 A föld kérgét legyőzhették, de légköre továbbra 
is csak az eredendő feltételek szerint fejlődik még 
sokáig. A nyirkos humusz halálos lehelete páro-
log szét a városban. A  lelkek eltorzulnak tőle, a 
szívek aritmiásan dobognak, és a levegő érezhető 
súllyal nehezedik a térbe.
 Valpareiso is mocsarak felett épült. 
 Sorvasztó lázak, apatikus nyomor és dús bű-
nözés, mint örökzöld virágok élnek itt állandóan 
frissen, fejlődésben, az év minden szakában.




