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„Recuerdo un húngaro cuyo nombre
he olvidado y cuyo fin no me fue

dable averiguar…”
(Manuel de la Cruz:

Episodios de la Revolución Cubana)
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1997. VII. 17.
Szinte az egész nyarat a bozótosban, Velencefür-
dôn, dr. N. László szerteágazó családjának egyik
nyaralójában töltöm – teljes magányban.

Csendes minden: a sötétség beálltával jobbról
egy sündisznó érkezik, balról a helyi menyét tûnik
elô a málnabokrok közül, átlósan pedig egy cirmos
vonul végig a kerten.

A szomszéd egy pesti taxis klán vezetô alakja,
csak hétvégeken jelenik meg és esténként komoly
sörök mellett – még magyar viszonylatban is – öb-
lös hangon kommentálja a tévémûsort. Szellemes-
ségét többnyire a kisebbségek témakörében kama-
toztatja.

A remeteélet elzártságából olykor-olykor kime-
gyek valamelyik közeli kocsmába egy pohár sört
meginni – de ez ma történik meg utoljára.

Az egyik helyen a csapos egy szikár fickó. Ko-
rából és kinézetébôl ítélve néhai pártállami egyen-
ruhás benyomását kelti. Floridáról kezd el beszélni,
ahol valamikor rég feketén dolgozott, majd Kubára
terelôdik a szó.

A sör jó.
Gebraut nach dem deutschen Reinheitsgebot

– úgy a XVI. század elején megalkotott német tisz-
tasági törvény szerint készült, és inkább fogy mint
nem.

A séta elején zsebembe gyûrt ezresnek viszont
vége. Elköszönök és elindulok hazafelé.

Az árokparton térek magamhoz, de pontosan
nem tudom, hol vagyok. A bal karom nem mozdul,
a csuklómon bilincs nyoma. A zsebeim üresek.
Körbetapogatom magam: szemeim rendben, fü-
leim megvannak, a fogaim szintúgy épek – egyszó-
val nem lehet nagy gond: szakemberek ütöttek le.

Valahogy összeszedem magam. Feltápászko-
dom és elindulok a fények felé.
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A mûúton már boldogulok. Egy kilométerkô
mutatja, hogy nem lehetek messze Budapesttôl, de
hogy hol, azt még mindig nem tudom.

Az agyamon átfut a gondolat, hogy feljelentést
teszek ismeretlen tettes ellen, de inkább alszom
egyet rá…

Sajgó végtagokkal, élettelenül lógó balkarral
– ami a legrosszabb – és kába fejjel hazabotorkálok.

A  kertkapu elôtt a fûben szabályosan kiterítve
a túlméretezett védô kéz – egy sárgásfehér mûanyag
kulcstartó vár.

Néhány nap múlva dr. S. Ákos ortopéd szak-
orvos másodfokú Tossi-féle sérülést állapít meg.
Az elváltozás végig fog kísérni egész hátralévô éle-
temen.

1997. IX. 20.
O. Tibor producer keres telefonon. Elmondása sze-
rint D. Gábor rendezôvel dokumentumfilmet ké-
szülnek forgatni az eltûnôfélben lévô kubai zsi-
dóságról, és ami számukra különösen nem elha-
nyagolható szempont: az Anna Frank Alapítvány
állítólag már pénzt is ígért nekik.

Segítségemet kérik egy esetleges forgató-
könyv-elôzeteshez, egy kötetlen, von Rezzori stí-
lusjegyekben bôvelkedô beszélgetés keretében,
amiben majd elmondanám nekik, amit ôk nem tud-
nak.

Ajándékozok mindkettôjüknek egy-egy Cuba
címû könyvet, amit 1995-ben jelentettem meg.

Aztán nem hallok többé felôlük.
L. Zsolt hív, akit nem ismerek. Egy közös isme-

rôsünktôl kapta meg a számom, de nem mondja,
ki az – és egy közép-amerikai úttal kapcsolatosan
szeretne információkat gyûjteni.

Õ is eltûnik.
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Helyette elôkerül N. András egy kommersz
ezoterikával foglalkozó könyvkiadó tulajdonosa,
aki úgymond véletlen bukkant, miközben a határ-
idônaplóját lapozgatta, a nevemre. Érdeklôdik,
hogy mit csinálok, és érdeklôdik Kubáról.

Vázolom számára a Santería – az egyik legna-
gyobb afro-kubai vallás – helyzetét és elképzelései-
met, ami nem illik az ô populáris profiljába.

Értelemszerûen feladja…

1997. XI. 13.
Tizenharmadika van, de legalább nem péntek: so-
vány vigasz, mert Madridban zuhog az esô és egy
tüntetés miatt csak másfél órát késik a repülôtérre
menô busz, ami szintén az IBERIA égisze alatt köz-
lekedik.

Valahol a sarkon hatalmas embertömeg; egy
multinacionális telefontársaság ellen folyik az el-
ázott felvonulás. A sofôr idegyalogol, hogy meg-
nyugtassa a temperamentumos dél-amerikai
asszonyságokat, akik élelmesen szervezkednek a
maguk részérol, hogy ki menjen el, ha kisebb busz
jönne, és ki menjen taxival, amit majd maga fizet a
saját zsebébôl.

Aztán megoldódik ez is.
Persze még korántsem minden, mert az IBERIA

Madrid-Havanna menetrendszerû járata is a tôle
megszokott menetrendszerû késéssel indul – mint
majdnem mindig. Kezdôdik a mañana-idôszámítás.

A buszon ülve az utolsó sorokat írom Annának
a négycsillagos szálloda levélpapírjára, és a szürkén
ködös esôáztatta Madridban, óriásplakátokon
feltûnik Kuba:

Santiago de Cuba, 1862
Bacardi
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A színes képen fekete asszonyok táncolnak a tûz
körül. A jobb alsó sarokban egy kiterjesztett szár-
nyú denevér várja a vásárlókat. Minden eladó.

A Barajas-i repülôtér Duty Free Shopjában a
humidor még tele volt kubai szivarokkal, amikor
utoljára itt jártam – két hete talán. Igaz ugyan, hogy
már akkor is tucatjával vitték a dobozokat, és egy
apró termetû ember úgy feltornyozta maga elé a
Romeo y Julieta Churchill Tubos-t és még rápakolt
néhány Montecristo Nr. 4-t, hogy alig látszott ki az
építmény mögül a méregdrága zakójában. Az egyik
kimosakodott, de élesebb elméjû eladó begyako-
rolt mosollyal nyugtázta, hogy bizony nincs már
semmi. Azaz van: Davidoff – a Dominikai Köztársa-
ságból.

A négyszázhatvan férôhelyes gép szinte üres.
Ez nem a világ legtermészetesebb dolga – de még
nem kezdôdött el a szezon.

A mellettem lévô sorban egy kávébarna fiatal-
asszony olaszul beszélget a kisfiával, aki szünet nél-
kül francseszkózik; így Francesco, úgy Francesco.
Tizennyolc hónapos és a szeme se áll jól – igazi
ördögfióka –, így diablo, úgy diablito, de ezt már
nekem mondja a barátságos, kávébarna fiatal-
asszony, mielôtt megjelennének hasonló színû ba-
rátnôi, akik szintúgy csak és kizárólag olaszul haj-
landóak konverzálni, ami érthetôvé válik, mert nem
sokkal késôbb felbukkan egy szalmasárgára hidro-
génezett és komolyan melírozott-tupírozott, kalauz
kinézetû ember a tökkopasz haverjával. Az össze-
állítás nagy, de ôk legalább nem erôlködnek sokat.
Nem törik – egyelôre – a kubai spanyolt. Olaszul
beszélnek meglehetôsen szabadosan és Martini
dry-t kérnének – ha lenne. De nincs. Az IBERIA
tartja a vonalat, már csak a British Airways World
Traveller szakosztálya vetekszik vele, ott a franciák
nem kapnak Cynar-t.
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Nem változik semmi.
No pasa nada.
Havanna sem – de ott legalább 30 fok van, és

párás dögmeleg.
A madridi késésre még rásegítenek a kubai ha-

tárôrök, akik egy élesen látó holland turista szerint
azért nem dolgoznak, mert átszámítva havi tíz dol-
lár – erôs kétezer forint! – havi fizetésért ki a fene
dolgozna?

Még világosban landol a gép, de már jócskán
besötétedik, amikor a kígyózó tömeg valahogy
kikeveredik az útlevélvizsgálatról.

Persze azért ne vágjunk a történések elé.
Az olívazöld egyenruhás belügyes – csak az

lehet, hisz ott áll a zubbonyán fekete alapon fehér
betûkkel: Ministerio del Interior – végigzongorázza
az összes létezô fogást: hívatja a fônökét és bebiz-
tosítja magát, hogy a magyarok még mindig, egy-
folytában vízummentességet élveznek-e; kell-e
szállodafoglalás, repülôjegy vissza, és a többi nya-
lánkság? De kezdjük az elején, hogy nem kell
vízum a volt szocialista magyar állampolgároknak.
Meglehetôsen hosszú idôbe telik, mire rádöbben
az olívzöld egyenruhás belügyes, hogy ezen a té-
ren nem történt változás.

De azért a biztonság kedvéért még egy darabig
gondterhelt arccal lapozgat egy enyhénszólva
ronggyá feslett nagykönyvben, majd súlyosan
bólint, mintegy beleegyezése jeléül.

Aztán jól megnézi az ábrázatomat élôben, még
alaposabban a fényképet az útlevélben és közli
velem: Miklo…, tú eres muy famoso aquí en Cuba
– Miklós, te nagyon híres ember vagy itt Kubában.

Önkéntelenül elmosolyodok és én is nagyokat
bólogatok hozzá, aztán elbeszélgetünk a „nagy
helyzetrõl”, hogy Cómo está Hungría ahora… –
milyen is most Magyarországon –, hát igen milyen
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– és a végeláthatatlan sor türelmesen várakozik
mögöttem.

Mert nincs más választása. Itt senkinek sincs
más választása: azoknak, akik most vannak életük-
ben elôször Kubában, azért, mert elámulnak a ké-
sôszocialista pártállam díszletein – a törzsvendégek
pedig ismerik a játékszabályokat.

A vámvizsgálaton minden további nélkül átsu-
hanok egy fekete hordár segítségével, aki egy jópo-
fa, kapitalista minôségû kocsin tolja át elôttem a
szótárakkal és teniszlabdákkal – mert ha ez utóbbi
éppen nem hiánycikk, akkor méregdrága – valamint
ruhákkal és ajándékokkal teletömött bôröndjeimet.

A mutatvány maga két darab egydollárosomba
kerül. Egyet adni már nem elegáns, és minden bi-
zonnyal osztoznak a pénzen. Jut majd mindenki-
nek, s ezért az átadás módja is felettébb fontos –
jól láthatóan, mindenki szeme láttára kell történnie.

Mûködik a dolog; a közösségi társadalom tag-
jai, a harmadik világ forradalmi élcsapata és a szu-
perlatívuszokban nem igazán fukarkodó öntömjé-
nezô nomenklatúra is erôteljesen beleszagolt a még
nem is oly régen elátkozott, tiltott és úton-útfélen
üldözött kemény valutába. Nem mintha az utóbbi
kategóriának – a közösségi társadalom elitjének –
valaha is különösebb gondjai lettek volna az érzék-
szerveivel.

A valóság ez.
Választhatok a Panataxi és a turistaxi oferta

especial között – a többi ellencég méregdrága.
Beindult az átmenet – a rendszerváltozás.
Kálmánhoz vezet az utam, aki a Cuba címû

könyv Calmanke-ja is volt már, Isaac B. Singer után,
és most éppen egy kis csapat élén ül a sötétben,
mert áramszünet van – a híres-hírhedt apagón-ok
egyike. A csapat tagjai: Kálmán, Csaba, aki újságíró,
valamint Mercedes, a közös barátnô és Zsuzsa, a
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pszichiáter mama, és a gond leginkább ô, mert ma-
radni készül a saját lakásában, ami normális eset-
ben elfogadható érvnek tûnik, fôleg az ô szempont-
jából, de hát ez az, ami Kálmán számára a teljes
anyagi csôd rémképét festi a falra, hisz eddig a szo-
báztatásból befolyt összegek biztosították számára
az édes élet anyagi hátterét.

A légkör tehát – mi tagadás – elég fagyos.
Amúgy a helyszûke sem elhanyagolható szempont
– Csaba és Mercedes most érkeztek látogatóba Ma-
gyarországról.

Ráadásul bevezettek egy vadonatúj adózási
jogszabályt, ami arra lenne hivatott, hogy megaka-
dályozza a fekete lakáskiadást. Az egyszerûség
kedvéért szobánként kell adózni: egy szoba egy
hónapra kétszázötven dollár. Vagy még több. Itt,
Havanna talán legfelkapottabb városrészében, a
Playa-n.

A határôr havi fizetése még mindig tíz dollár.
De ki az, aki ebbôl él? Hay que inventar algo – az
embernek ki kell találni valamit…

Hogy ne legyen túl bonyolult, a törvény úgy
rendelkezik, hogy a sápot akkor is fizetni kell, ha
nincs a láthatáron turista – mert ha már törvény,
akkor legalább ne lehessen betartani.

Kálmán mindezt egy szuszra mondja el, aztán
futunk egy kört a 86-os utcától a 82-esig, hátha vala-
ki megszegi a törvényt, és nem kér annyit, amennyit
– mondjuk harminc dollárt legalább egy éjszakáért
– mert nem fizet adót.

Zsuzsa, a pszichiáter mama eközben elgondol-
kodhatott, mert miután visszajöttünk, elôadja a kez-
detlegesnek sem igazán mondható adórendszerrôl
alkotott elméletét – a lépésrôl lépésre, csak úgy
izé, majd apránként, poco a poco címû jókommu-
nista mesét – hogy majd belejönnek az elvtársak a
törvényalkotásba is, mert hát lôni azt megtanultak,
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egy partizánhadsereget is meg tudtak szervezni,
és a hatalom megtartásában sem állnak éppen az
utolsó helyen.

Minden bizonnyal ô maga is elhiszi, amit mond
– de talán lapozzunk.

A szobáztatás lényeges eleme, hogy mivel a
turisták túlnyomó része igénybeveszi az utcalányok
szolgáltatásait, virágzik az üzlet. A szállodákban a
puritán pártállam nem engedélyezi az ilyen tevé-
kenységet, így a magánházak tulajdonosai zsíro-
sodnak. Persze csak az, akinek van valamije, és
hát sarcoljuk meg a lakosság valutabeszerzési ak-
cióit, a lehetô legkeményebben. Sajátos logikával
ugyan – ami Fidel Castro és barátai ötletgazdagsá-
gát dicséri.

A következô néhány percben értesülök a ha-
vannai robbantássorozatról, aminek végrehajtását
Miamiban mûködô kubai emigráns körök felbujtá-
sára és néhány dollár kenôpénz beígérésével (szó
volt prémiumról is) egy Kubában lakó, El Salva-
dor-i férfi vállalta el.

Csalafinta módon egy televízióba csempészte
be a petárdákat, amiket a turisták által látogatott he-
lyeken rejtett el: éttermekben, éjszakai bárokban.

Az egyik robbanásnál betört az ablak és egy
üvegszilánk egy olasz turista nyakába fúródott, aki
elvérzett – és még a helyszínen meghalt. A tettest
hamar lefülelték. A közvélemény felzúdult. Aztán
jön a második történet. Ez a latinamerikai csúcsta-
lálkozó idejére elôkészített – de meghiúsult – me-
rényletrôl szól. A fôszereplô természetesen nem
más, mint a barbú – a szakállas –, azaz dr. Fidel
Castro, a fôparancsnok, a Comandante en Jefe, és
még sok minden más, akinek – mint eddig oly sok-
szor – „egy angyal ült a vállán”.

De ezt a történetet már Maribel – Apanachy –
meséli, aki Armando második felesége – aki persze
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nem Armando „második felesége”, mert Armandó-
nak – még – nincs felesége, csak a második gyerme-
kének, Amandának az anyja.

Náluk fogok lakni egy darabig, amíg nem talá-
lok megfelelô lakást magamnak. De elkezdôdik a
mañana-idôszámítás. Most csak igazán.

1997. XI. 14.
Reggel korán Juniorral – „a világ legpletykásabb
szomszédjával” – indulunk el a postára. Junior pél-
dás családi életet él, pókhasat növeszt és egy szét-
esôben lévô Peugeot 404-es – ejtsd: pejó – tulaj-
donosa, amivel külföldieket fuvaroz pénzért. Ez
persze tiltva van. Junior fél is rettenetesen, és rém-
történeteket mesél azokról, akiknek már emiatt
lefoglalták az autóját, de a legjobb esetben is meg-
büntették; legalább ezerötszáz pesóra.

Griseldához megyünk. A postásomhoz, aki
azonban nincs bent, és a kolléganôk szerint leg-
alább egy hétig betegállományban lesz, mert leesett
a biciklirôl és megrepedt a könyöke.

Ez komoly gondot okoz, hisz Griselda bizalmi
ember. A nála feladott csomagok meg is érkeznek
rendeltetési helyükre, annak ellenére, hogy nem
dollárban fizetek értük, mint minden turista, hanem
kubai pesóban. És ez sem elhanyagolható szem-
pont, hiszen egy dollár húsz peso, és abban sincs
szemfényvesztés, hogy itt nem az állami valutaváltó
szorzója mûködik – de van helyette sok mosoly és
ajándék – regalo. Hazafelé menet a Forradalom Te-
rérôl – Plaza de la Revolución – benézünk a Veda-
dóba, a 4-es utcába, ahol Neysla lakik az anyjával.
Egy idegen férfi, közép-amerikai kinézetû ötvenes
fickó nyit ajtót, majd Dalba, a mama is elôkeveredik.
Neysla még alszik. A többiek szanaszét üldögélnek
a teraszon meg a hallban – en el patio – laza tizenéves
vidéki lányok társaságában. Örülünk egymásnak.
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Dalba hálóingben van – még csak fél tizenkettô
lehet – és a szája ennek megfelelôen rettenetesen
ki van rúzsozva. Egyre szedi magára a túlsúlyt; már
alig vonszolja magát. Minden be van dobva: púder,
meg szôkített hajzat – igazi latin nyanya. Nem válto-
zik ô sem, egy tapodtat sem mozdul ki önmagából.
Messzirôl üvölt róla, hogy szíve szerint az ember
száját törölgetné, ha az ember férfi – és amúgy tel-
jesen mindegy, hány éves. Mert a fia elment Miami-
ba. Spanyolországon keresztül. Hamis útlevéllel.
De elôtte még szerzett egy agrármérnöki diplomát
a volt Szovjetunióban, és most egy férfivel él együtt,
akivel részletre ugyan, de már házat is vettek. A
képen mosolyognak. Mindkettôjüknek bajusza van
és kigyúrt felsôteste. Aztán élôben is látom ôket.

De minek?
Odaadom Dalbának a Madrid Barajas-i repülô-

téren vett bonbonokat, és felidézzük a töménytelen
mennyiségû fekete babot meg a sült banán-hegye-
ket –frijoles negros y plátanos fritos – amit belém
tömött akkoriban, amikor náluk laktam. Mert még
itt volt Guillermo. Idôközben ô is távozott az or-
szágból. Most Brazíliában él, mert összeszedett egy
fogorvosnôt, aki gyárilag hisztérikus, de mivel
Neysla pszichológus és Guillermo családfájában
nem ritkaság az ôrült, ez sem merô véletlen.
Guillermo volt eredetileg az amigo – a barátom –
aki a szocialista diákcsere kedvezményezettjeként
közgázt végzett Magyarországon. Aztán a kubai
külügyben tevékenykedett, de nem vette be a
gyomra. Késôbb a Varaderói Quatro Palmas me-
nedzsere lett, majd a Hotel Inglaterra PR-fônöke,
aztán a Gran Caribe szállodalánc egyik vezetô be-
osztottja – amíg egyszer csak elszakadt nála is a
fonal, és otthagyta Castro Kubáját.

Elbúcsúzok Dalbától. Megígérem, hogy még
benézek valamikor, mielôtt hazautaznék, bár lassan
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nem tudom, hol vagyok otthon. Kissé elborzaszt az
a kép, amit látok: a Balaton déli partjára beköszöntött
turizmust idézi anno a magyar hetvenes és nyolc-
vanas éveket. Talán a lányok csinosabbak itt. De a
pénzleszívás hasonlóképp mûködik. A külföldi tu-
rista bent. A háztulajdonos kint: a garázsban vagy a
sufniban dekkol. A vendégek nem németek, hanem
spanyolok, olaszok és vegyesen mások, de a
háztulajdonosok sem magyarok, hanem kubaiak.

Tûz a nap.
Hazafelé gurulunk és meghívom Juniort egy

sörre az autómosóhoz – La Fregadora – ami így
honosodott meg a köznyelvben. Semmi mást nem
takar, mint egy közönséges gyorséttermet, kilátás-
sal a tengerre. Egyelôre. Mert az építkezéseken
mostanában három mûszakban vagy ha nem is,
de legalább napi huszonnégy órában dolgoznak.

Kuba változik.
Rohamléptekkel támad a kapitalizmus: pasa

algo…
Junior hazadob Armandoékhoz, ahol egyre

inkább beleélem magam a nem túl drága kubai
vendégszeretetbe – elvégre jó, ha vannak barátai
az embernek, és a remény, hogy találjak egy meg-
felelô lakást, egyre fogy. Kárpótlásul azonban ott
van Amanda, aki másfél éves és folyékonyan ká-
romkodik.

Nem úgy, mint egy kocsis, hanem mint egy
átlagos Centro Habana-i, aki akár néger kurva is
lehet.

Délutánra beborul. Még párásabb lesz a szinte
elviselhetetlen meleg. Rizst kapok sültkrumplival
és káposztasalátával. Az ital hozzá – jégbehûtött
csapvíz.

Nincs mit ködösíteni. Ez van – a késôszocreál
menüje…
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1997. XI. 15.
Négy óra körül ébredek. Hajnal van – az idôeltoló-
dás feladványa a szervezetnek. Sikerül visszazu-
hannom egy különös állapotba.

Másodszorra – és ez már biztosnak tûnik – úgy
nyolc óra tájban riadok fel.

Iszonytató karibi üvöltözés hallatszik.
A nagyi, aki míma névre hallgat és süket, mint

az ágyú, de titkolja, mert hiú, mint egy kamaszlány
– kiadós papucsos verést ígérget Amandának. Az
átlagosnál is két fokkal hangosabban üvölti: te doy
un chancletazo – és ez olyan fogalom a kubai spa-
nyolban, mármint a papucs intézménye, akár Fidel
Castro a maga socialismo o muerte – szocializmus
vagy halál – különszámával.

Persze nem különösebben nehéz kitalálni,
hogy egy normális ember melyiket választja in-
kább. A nyerô párosra tesz: Fidelre és az öccsére,
Raúlra.

A papucs azonban még mindig keményebb
dolog: a kutya-, macska- és gyerekveréstôl kezdve
a színesbôrû vidéki lányok jellemrajzáig sok min-
denre használatos.

Negra chancletera! (néger trampli) üvöltözte
egyszer Neysla is magából kikelve – fut át az agya-
mon többek közt, és rájövök, hogy megérkeztem.

Azon nyomban nekilódulok és elgyalogolok
a 3. sugárút és a 28-as utca sarkán lévô, éjjel-nappal
nyitvatartó csodahelyre, amit Infotur-nak hívnak;
ne kérdezze meg senki, hogy miért. Itt található
egy kávézó és egy szocreál üvegkalitka, ami a szi-
varbolt szerepét hivatott betölteni. De azért van
cigaretta is kubai pesóért. A többi áru szigorúan
dollárért megy.

Az alagsorban található még egy souvenir shop
felirattal ellátott szaküzlet, ami arról is híres, hogy
itt néha gyufát lehet kapni, dobozonként tíz centes
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egységáron – de a legutóbbi világifjúsági találkozó
címkéjével ellátva. És ha a kedvesen mosolygó
eladólány nem ad blokkot, az történetesen azért
van, mert saját zsebre dolgozik – nem csak a szo-
cializmus gyôzedelmes jövôjéért…

A kávézóban – felesleges megemlíteni, hogy
dollárért kapható minden, és a mindent alá kell
húzni, mert néha vannak lányok is. Meg egy-két
zavaros tekintetû jólöltözött fiatalember. Itt több-
nyire van kávé és tonhalas melegszendvics – boca-
dito de atún – megfizethetô áron. Más említésre
méltó dolog nem is akad a kimunkált hely kapcsán.
Talán csak annyi, hogy itt is felgyülemlenek néha
az üzletembernek álcázott spanyol és olasz férfiak,
valamint a legjobb kiszerelésû macho – ejtsd:
mácsó – bajszokkal felvértezett kubai belügyesek,
akik a maguk részérôl nagy elôszeretettel öltenek
guayabera-t és sofôrként is szeretnek mutatkozni.
Az üzletemberek olykor eredeti történetek fésül-
tebb változatát adják elô, az utóbbiak pedig fátyo-
los pillantással hallgatják a mesét, miközben meg-
hökkentô tempóban isszák a jégbe hûtött ingyen
italokat. Néha-néha közbevetnek egy okoskodás-
nak sem igazán nevezhetô felületes megjegyzést,
de eközben még a szempillantásokat is feljegyzik,
és ha valaki túl sokat vesz levegôt Fidel nevének
kimondása után – hát azt is.

Olyanok, mint a szocialista besúgóhálózat kari-
bi díszpintyei, de a mûsoruk egy idô után már nem
túl szórakoztató.

Ezalatt a kerthelyiségben tízéves forma lányok
brigádja tart bábelôadást egy csapat, karonülônél
egy számmal nagyobb gyereknek, és a halálosan
unatkozó szülôknek.

Süt a nap és esik az esô.
De a lányok nem hagyják magukat: rendületle-

nül helytállnak, majd énekelnek és táncolnak hoz-
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zá – ami itt nem nagy ügy. Ha mást nem is, de éne-
kelni meg táncolni mindenki tud.

Recseg-ropog a késôszocialista valóság háttér-
zenéje egy kopott japán magnóból. Egy kockás inges
fickó kezeli igen nagy odaadással és sok eltökélt
szakértelemmel. Egy idô után rendbe jön minden.
Elindul a kazetta, majd eláll az esô – csak úgy magától.
És aki nem hiszi, az járjon utána. Bár a szocializmus
az utolsókat rúgja, azért van mágikus realizmus –
mellesleg az orosz-francia kettôsbôl kialakult kubai
Nobel-díjas író, Alejo Carpentier találmánya.

A realismo mágico ez, és hogy Gabriel García
Márqueznek is van helyi érdekeltsége, nem véletlen.

Estefelé aztán megjelenik Pichilingo, azaz Be-
nino, a görcsgirnyó, aki csodálatos dalokat énekel:

chicas
no hay comida

sale’ jinetear
sale’ jinetear
todos los días

– nyersfordításban: lányok / nincs kaja / menjetek
kurvulni / menjetek kurvulni / minden nap…

A szegényes átköltés nem változtat semmit
azon a tényen, hogy Benino gyönyörûszép nôvére
tizennyolc évesen feleségül ment egy olaszhoz, aki-
vel egy havannai múzeumban ismerkedett meg,
ahol szakmai gyakorlaton volt – így szól a történet…

1997. XI. 16.
Vasárnap van, esik és kissé sárgán – a hidegtôl –
megérkezik Armando is az AEROFLOT szárnyain,
egyenesen Moszkvából.

Amanda folyamatosan üvölt és gyerekkorom
„néger babáját” idézi . Most éppen fésülés címszó
alatt tépik a haját.
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Armando remekel a nem éppen elsôosztályú
mûfogsorával, és úgy tesz, mint aki mosolyog –
vagy éppen örül.

Mert van miért.
Örül, hogy újra itt lehet Kubában, mert tény,

hogy alig tudott visszajönni. Ugyanis nemhogy alig,
de egyáltalán nem kapott ír tranzitvízumot, amire
minden kubai állampolgárnak szüksége van a
rendes járatokon, mert az AEROFLOT hol így repül,
hol úgy, hol itt száll le valamiért, hol ott.

A megoldást a magyarországi kubai nagykövet
hozta meg, mert felhívta az AEROFLOT irodáját,
hogy ez így nem jó, tessék csak elvinni az utasokat.

Ilyen egyszerû a világ.
Mondjuk persze az is tény, hogy ezelôtt hetekig

hülyítették Armandót sûrû vállvonogatások és
telefoncsapkodások közepette. A régi jól bevált
helytartós módival, mert hát volt idejük hozzászok-
ni az erõs, negyven éves megszállás alatt. Azt is
mondták, ha nem tetszik, hát maradjon Magyaror-
szágon és mondtak még ezt-azt.

Csak a nagykövet elvtárs helyretette ôket.

1997. XI. 18.
Tûz a nap. Kora délután van, és kint ülök a romok-
nál. Egy kis öböl partján a 98-as utca magasságában
– 98 y mar – alig néhány száz méterre a Comodoro
szálloda exkluzív – vagy részben exkluzív – strand-
jától.

Szeméttel teleszórt rész, irdatlan betontömbök-
kel, amiket valamikor, valakik – a valós szocialista
tervgazdálkodás ereklyéiként – elhajigáltak. Eny-
hén szólva olyan benyomást kelt a kép, mint egy
temetô; pedig csupán az átlag szegény kubaiak
járnak ide, fôleg gyerekek, és néhanapján egy-egy
besúgó, aki feltûnésmentesen lesi a tengert – a ha-
tárt – és itt-ott állatáldozatok maradványait fedez-
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heti fel az ember, amelyek az egyik-másik afro-ku-
bai vallási szertartás melléktermékei.

Tegnap buli volt: Rey születésnapját ünnepel-
tük. Mindenki ott volt. Rokonok, szomszédok, régi
és új ismerôsök – és Rey is, aki kiválóan érezte
magát. Rettenetesen nagyokat táncolt egyedül, de
néha kiragadott egy gyanútlan nôi áldozatot, korra
és minden egyébre való tekintet nélkül. Nem me-
nekült meg senki. Tetszett a mûsor.

Minden jó volt. Rey vedelte a Santero pálinkát
– aguadiente és késôbb, amit talált.

A meghívás egy üveg Havanna Club Silver Dry-
omba került, mert üres kézzel nem mehet az ember,
hát még egy yuma – egy gazdag külföldi északról.
A rum – la botella – 3,75 és a kanadai cola 1,80. Így
egyben a határôr félhavi fizetése – az éleselméjû
holland szerint. Ha bárki is abból élne, amit keres.

Bár állítólag láttak már ilyen példányt a Nagy
Szigeten.

A pénz központi téma a bulin, és elôbb-utóbb
mindenki utal rá, mert vagy szivart akar eladni, vagy
éppenséggel saját magát – vagy azt, amit az idegen
szemébôl kiolvasni vél.

Tévedni lehet. A vígjáték hôse kubai szôrzet-
ben egy erôsen bajszos mulatt. Egyértelmûen ori-
ente-i beütéssel. Komolyra véve a dolgot, beharan-
gozza, hogy ô bizony tud angolul és pénzt akar.
Nem színezi, és lakonikus közvetlenséggel adja
tudtomra I speak English and I want money.

Jó. Ismerkedésnek nem hétköznapi, de díja-
zom az ôszinteséget. Csak amit ezek után fog elô-
adni, az enyhén szólva felülmúl minden elképze-
lést: közli, hogy ô a pénzt nem egyenesbe akarja,
hanem úgy általában kell. Mert kell neki. Majd is-
merteti a programját is, miszerint ô bizony mindent
megcsinál ezért a pénzért – mindent. És ezt így fo-
galmazza meg: I do everything. – Kösz, haver!
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Mindezt kifejezetten tiszta angolsággal meséli,
ami legalább két okból nem kóser. Egyrészt tökré-
szeg. Másrészt itt egy normális ember nem beszél
semmilyen idegen nyelvet, vagy ha igen, akkor ma-
kog. Ami van, az a spanyol kubásított változata –
nehogy félreértés legyen a népi ihletésû egység-
front tudatszintje miatt.

De nincs is. Arról gondoskodnak az öreg har-
cosok odafent.

Aztán mégegyszer tudatja velem, hogy ô egy
kifejezetten komoly kapacitás és tényleg mindent
megcsinál, de ô a férfi. Ez sok. Megboldogult katoli-
kus nagyanyám szavai jutnak eszembe, aki ilyen
esetben „köpni-nyelni se tudok” felkiáltással for-
gatta a szemeit. Csodálom az elszántságát, és a mai
napig nem értem, mivel vívhattam ki a bizalmát.

Talán hasonlítok valakikre: Lincolnra, Jeffer-
sonra vagy akár Hamiltonra.

¿Quién sabe? – elöl-hátul kérdôjellel. Azaz – ki
tudja?

És értem is, meg nem is, mert az egész történet
olyannyira kísértetiesen hasonlít a tizenéves srác
alapötletéhez a Comodoro elôtt, aki reklámhordo-
zónak egy vadonatúj, de tûzpiros baseball-sapkát
viselt, amikor a szokásos délelôtti fax-várás és
napozás után kifelé igyekeztem és ô a maga részé-
rôl rámfutott. Napirendre kell térni a dolog felett.

A srác árukínálata bôvebbnek indult, de amikor
gyorsítani akartam, mert elhadart mindent: szivar,
PPG (potencianövelô és koleszterinszint-csökken-
tô csodaszer), lánytestvér szakmunkája, jó paladar
– magánkézben lévô étterem – nos akkor csak elô-
bukkant a katolikus nagyanyám szelleme és A-tól
Z-ig – ejtsd: ától-cettig – beleborzadt.

– ¿Qué pinga quieres? – kérdeztem, és megint
elöl-hátul kéne a jel, hogy tehát kérlek szépen, mi
a fasz kell?
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– Soldi (pénzt), válaszolja erre olaszul; sajátos
kiejtéssel, de elképesztôen gyorsan.

De a bajszos nem hagyja magát, a tét, hogy
valamit leszívjon. Mivel észleli, hogy ez a valami
nem jött be, vált. Most épp real estate agent – azaz
ingatlanügynök: permutero –, ami az egyik legjob-
ban jövedelmezô és legjobban tiltott foglalkozás,
hisz akár dollártízezreket lehet keresni egy zöldfülû
külföldi „megfektetésével”.

Egyfolytában csodálom az ötletgazdagságát.
A mondókája végén elegánsan biccent egyet

és kifelé int a fejével a szûk és sötét pasillo felé –
magyarán a gang irányába –, ahol felverte a tanyáját
egy adag kutyaszar és egy formatervezett olajoshor-
dónak álcázott magán benzinkút mellett: hogy ott
megtalálom: You find me there.

Szerencsére tényleg visszahúzódik, kimegy a
sötétbe és elvarázsolt arckifejezéssel dönteni kezdi
a málladozó vakolatot – a feje még feketébbnek
tûnik, csak a szeme- és a fogafehérje villog, ahogy
dönti magába a Cuba libre-ket, persze csak egyes
számban a Cuba libre-t –, ami egy régi vicc szerint
nincs. Mert nem létezik. Mármint a Cuba libre – a
szabad Kuba.

1997. XI. 19.
A hábetlercsalád karibi változata a chino – a kínai
– érkezését jelzi.

A köszöntés fülsüketítô hangzavar, és felébre-
dek, mert nincs más választásom.

A chino többnyire merev részeg és dr. Fidel
Castro rendszerének kemény ellenzôje. Ennek fejé-
ben a Melía Cohiba szállodaköltemény halljában
felrakott és részben még gyári csomagolású padló-
csempéket szállít, amit onnan szereztek – magyarul:
loptak – és ô maga, valamint a szaksegédje fogják
lerakni Apanachy, a már említett második nem-
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feleség, de annál valódibb második lánygyermek
anyjának utasításai szerint – mert ô is nagyon szeret
üvölteni.

A chino bedolgozó embere egy bajszos fehér.
Most éppen színjózanok mindketten – és kétnapos
csúszással jelennek meg a munkahelyen. Kubai vi-
szonylatban nagyon megbízhatónak számítanak.
És egy szó mint száz, végül is belekezdenek a mun-
kába, amit természetesen nem fognak befejezni –
néha könnyû megjósolni a jövôt – és félkészen ott
fognak hagyni csapot-papot, mert hát ez is „benne
van a pakliban” és ezek az események is egyszer
majd a múlt árnyai közé vegyülnek – de egy jó
darabig még csatatér lesz a lakás. Amanda a bútor-
hegyek közt fog játszani, ami eléggé életveszélyes
mutatvány, de legalább – néha dühében, néha örö-
mében – majd odapisil meg odakakál egy eldugot-
tabb helyre.

De a jelen se más – dühöng a salsa. Nagy a
vidámság, mert megjöttek a mesterek. Jómagam
menekülôre fogom a dolgot.

A 86-os utcában a carrito-nál behörpintek egy
duplát – un doble – és a duplaszemû kávésnéni,
aki már jónéhány hónapja nem látott, és én se ôt,
szóval nem két nap telt el a múltkori találkozásunk
óta, csak annyit jegyez meg kérdés formájában –
és nem túl bonyolult megadni rá a választ:

– Nem voltál Kubában?
– Nem. Európában voltam – mondom, mert

nem igazán van kedvem részletezni, hogy húnga-
ro, búlgaro…, polaco, hiszen messze van mind, és
minek kéne bonyolítani az amúgy nem túlzottan
terhes légkörû délelôttöt?

A kávé jó. Olyan, mint mindig.
Café cubano – kubai kávé – teszi hozzá bam-

ba vigyorral, és ha ismerem a lemezét, ha nem,
jólesik az álomszerû kedvesség. A mérhetetlen



30

nyugalom. Aztán lejjebb megyek és iszom egy
kávét Junior feleségénél is, Ritánál, aki állítólag
szereti Fidelt és nem csak járatja, de olvassa is a
Granma-t – a Kubai Kommunista Párt Központi
Bizottságának lapját – és esze ágában sincs
kivándorolni Miamiba, ahol Junior anyja él és keres
vagy havi ezerkétszáz dollárt, mint pénztárosnô.

A kávé itt még jobb és ma nincs semmi különö-
sebb ajánlat a feketepiacról – se langosta, se
camarones –, amiket egy megbízható fekete ember
szokott hozni feltûnôen koszos zsákokban, amik
azért olyan koszosak, hogy ne legyenek feltûnôek.

Hiszen lopták valahonnan.
De nincs gond, mert ha nem ma, akkor holnap

biztosan lesz, és most a holnap – mañana – egé-
szen más tartalmat kap: mert pénzrôl van szó. En-
nek fejében tanulok egy új dolgot, egy kubai mon-
dást: no hay negra linda, ni tamarindo dulce –
magyarul: nincs szép néger nô, se édes tamarindusz
– és ez az, ami nem igaz, de a téma Junior egyik
hattyúdala, és saját használatra is esettanulmányo-
kat készít a mulatt lányokról, akikkel elmondása
szerint még életében nem volt dolga.

A Comodoro strandján más a kép: nyüzsögnek
a szép fekete lányok és a pocakos idôsebb olasz urak.
Jó ízlésük van. Szeretik egymást: a fekete széplányok
a sok pénzt, az olasz urak az osztályon felüli szolgál-
tatást. És ez sem új a harmadik világra ráhúzott valós
szocializmusban, ahol no pasa nada – nem történik
semmi. Mondják sokan. De történik. Bezárták a szál-
lodában mûködô postahivatalt, ahol legalább fél tucat
tarkaruhás asszonyság lebzselt több mûszakban –
napi huszonnégy órában. És lehetett méregdrágán
képeslapot vásárolni, meg feladni is. Hogy megérke-
zett-e valaha, az más kérdés volt, de giccses emlék-
tárgyakat is árultak. Che Guevara mellszobrocskákat
és gyenge minôségû díszkanalakat.
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A jelszó: dolgozni is kéne. Mert a lelkesedés nem
elég. De az sincs. Az utazási irodában – buro de turis-
mo – ami egy ajtó mögé elhelyezett íróasztalból és
egy átlagos igényeket kielégítô fiatal hölgybôl áll, aki
trigueña – a Dorogman György által akadémiai kül-
alakban tálalt szótár szerint aranybarna (arc), de a
kubai színskálában a fehérnél egy számmal színe-
sebb. Még nem mulatt, ami a maga részérôl még nem
néger, és csak ezután jönne az eggyel feketébb, a
kék – azul – és ez már Kunta Kinte szintû fekete.

A trigueña tehát ott trónol a maga szépségében
a késôszocialista íróasztal mögött, szép kék egyen-
ruhában és fogalma sincs róla, hogy mondjuk mi-
lyen nap van éppen ma.

Minek is – mañana.
Aztán csörögni kezd a telefon – ülünk a kelle-

mes trópusi árnyékban – és a trigueña belekezd a
történetbe, hogy meghívták vacsorára, az asztalfôn
ült, sôt mi több: ô keverte a spagettiszószt, meg
hogy õ – a nagy Ô – beadta a válást, és minden
nagyon jól alakul, mert hát a nagy ô nem hülye,
inkább kivár egy darabot; szép lassan csinálja végig
a válást, mert hiszen nem akarja, hogy az a sok
gengszter ügyvéd levegye róla azt a rengeteg pénzt.

Nagyon örülök és megnyugszom, hogy a nagy
õ nem hülye, és azt sem esik nehezemre kitalálni,
hogy a kékruhás tünemény valamelyik hasonszôrû
barátnéjával bájcseveg, aki elôtt talán ül egy ugyan-
olyan madár, mint én: az ügyfél.

Azért felködlik neki valami, mert odatol elém
egy spanyolul megalkotott mûsorfüzetet a minden-
ható Havanatur által kimunkált árajánlatokkal,
amibôl kibetûzhetem K. úr – alias kispisti – érkezé-
sének idôpontját. Ha megérkezne a menetrend-
szerû járat Nassauból.

Mosolygok. Köszöngetek mindent – és bízom
benne, hogy minden rendben lesz. A szájmozgá-
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somból a trigueña arra következtet, hogy végre
elmegyek és ezért elôvigyázatosságból elrántja elô-
lem a prospektust, majd lázas gyorsasággal bedugja
a nagy késôszocialista íróasztal fiókjába. Nehogy
elvigyem magammal. Mert ehhez van szokva. Aztán
mosolyog és telefonál tovább.

Hazafelé menet beugrom Paco antikváriumá-
ba, ami a 84-esen, egy szellôs garázsban található.

Paco már elég öreg, de van egy új vörös macs-
kája. A régi vörös macska fia – és az is megvan,
csak épp egy halfejet rágcsál a könyvek közt. Elbe-
szélgetünk, mint mindig. Veszek nála egy Fidel
Castro börtönéveit és macskázok egyet.

– Tu amigo – a barátod, mondja Paco és a kan-
dúrra bök.

Aztán végigsiklik a tekintetem a polcon. A Szov-
jetunió Kommunista Pártjának Története és Tanja –
La Guerillera címû alkotások állnak több példányban.

Kihagyom. Mañana. Holnap is van nap.

1997. XI. 20.
Sikerült jól berúgni, és menetrendszerûen bekö-
szöntött a másnaposság. Fiesta volt – ünnep vagy
buli – és az öröm oka maga Józsi érkezése. Vele
jött Zoli is, egy új ember.

Józsi régi kubás, a felesége santiago-i lány, de
Zoli most van elôször ilyen távol Dél-Magyaror-
szágtól.

Mindketten szakmabeliek és a százkilósok
klubjának tagjai.

Józsi kidobó volt a Sing-Sing nevû helyen és
Zoli mindenes egy masszázsszalonban. Már rég
nem volt szabadnapja, és azt mondta az otthoniak-
nak, hogy elmegy hétvégére Kubába.

Elhitték.
– De hát ilyen gyorsan nem is lehet megjárni –

vetem közbe.
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Jót nevetnek.
A szemük alja enyhénszólva kék-zöld az éjsza-

kázástól, de ennek fejében van náluk egy óriási üveg
Unicum, hogy ne essenek ki a ritmusból, és ez a rek-
lám helye is lehetne, mert tényleg a legbrutálisabb
szabványméret, de Bucanero fuerte sörrel öblögetjük.
A trópusi pára mellé ez a mûsorajánlat: mindent a
szédülésért, elvtársak – aztán jöhet a nagyhalál.

A beájulás.
És nem lesz végkifejlet –papí, papí dame la

leche – apuci, apuci add ide a tejet…
Józsi motoralkatrészben és szivarban utazik –

szerény keretek közt. De belenyúl más témába is,
ha úgy hozza a sorsa – és volt már Kubában idegen-
vezetô, amikor berepült egy adag buzival plusz két
háttérmeleg örömlánnyal, akik mûvészi fotókat
készítettek a sziklás tengerparton lent Oriente-ben
és Józsi szerint volt minden, még ô is alig bírta ide-
gekkel. De kibírta. Mindent ki lehet bírni pénzért.

A testmûvészek neki csempészték a jó minôsé-
gû hamis kubai szivarokat. Marietta szerint Józsi
egy sunyi paraszt. Szerintem élelmes. De nem érde-
mes vitatkozni vele. Marietta erôs nô – kitart egy
szobrászmûvészt is.

– Van neki mibôl. Összeszabta-varrta – mondja
az ôskommunista fosszília, aki névrokona a pszi-
chiáter mamának, és utálják is egymást, ahogy illik.
Ennyit a kubai magyar emigráció napi híreibôl.

Inkább akkor Józsi és Zoli – kellemesebb a
társaság, és még egyszer végigröhögjük a hétvégi
Kubát, de tényleg alig maradnak tíz napot. Megszo-
kásból csempésznek is hozzá egy kicsit.

Aztán tényleg mindenki nyugovóra tér – mond-
juk úgy, hogy elájul, és nincs beindulás, mert B.
Józsi dörzsölt fickó – Marietta leírását már ismerjük
– és kívülrôl fújja az összes változatát annak, hogy
mi történne akkor, ha kimaradna éjszakára.
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Ez esetben Armando második nem-felesége,
akit egy futó gondolatban „mocskosszájú néger
kurvának” nevezett el, a sok esetben kifinomult
látású cigarettanepperbôl szivarcsempésszé elôlé-
pett Csaba. Nos, igen – ez esetben az említett fiatal-
asszony merô jóindulatából minden a legapróbb
részletekig Józsi santiago-i feleségének fülébe
jutna.

A másnaposság nem jó.
Még a Comodoro strandján sem, ahol vadonat-

új tábla hirdeti, hogy Playa Comodoro. De tovatû-
nôben van, mint Juan az úszómester, miután be-
kasszírozta tôlem az egy dollárját.

A körkép némileg változott: most éppen élte-
sebb kanadai hölgyek nyalnak-falnak kigyúrt fel-
sôtestû színesbôrû fiúkat, akik persze, hogy ne
legyen semmi sem olyan pofonegyszerû, inkább
egymásra kíváncsiak, mint a nôi fizetôvendégekre.

Nincs mitôl megrettenni. Kicsit jamaikai a han-
gulat. Csak kevésbé veszélyes. Ez még a Nagy Sziget.

De még meddig?
– Mindenki – hál Istennek – megtalálja a maga

számítását – mondaná erre néhai katolikus és
osztrák-magyar nagyanyám…

Este irány a café – a Café Cantante – ami Ha-
vanna egyik legmarkánsabb szórakozóhelye és
erõs idegzetû fizetõvendégek számára van kitalál-
va. Tánccal, zenével. Lányokkal és fiúkkal. Kokain-
nal és egyéb finomságokkal: egyszóval mindennel.
Egy hatalmas José Martí szobor tõszomszéd-
ságában meg amúgy a Nemzeti Színház mellett –
de ennek itt a pincében nincs igazán jelentôsége.

Folyik a pancsolt Cuba libre – de legalább mé-
regdrágán.

A zene jó. A hideg rettenetes, mert a légkondit
fullra nyomják, hogy ha megtelik a helyiség, úgyis
meleg lesz. És jönnek sorban: a lányok a stricikkel
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és az Ujotacé – Kommunista Ifjúsági Szövetség –
ingyenbelépôs figurái, majd a besúgók – és a fize-
tôvendégek is: a külföldiek.

Fogy a rum. A Cuba libre-tôl lelassulunk. Gyor-
sító kell.

Nô a hangulat és bezuhan egy árnyék, aki
Yadira névre hallgat és a Cerróban lakik, plusz van
valahonnan egy kisfia. Talán húsz éves, és mintha
Kálmán programajánlata lenne, mert a barátnôje
ugyanezekkel a paraméterekkel dolgozik.

De nem ô az.
Yadira a nôvérével és az öccsével lakik. Az any-

ja meghalt alkoholmérgezésben. Az apjukról nem
tudnak sokat, de lehet, hogy többen is voltak. Az-
tán megadja a telefonszámát, amit egy süteményes
papírfecnire jegyez fel, de sajnos megeszem. Mert
nincsenek véletlenek. Jól megrágom és lenyelem.

Aztán nyomok rá egy trago añejo-t – egy korty
barnarumot.

Hazafelé menet a taxis nem igazán veszi a la-
pot. Pedig csak a havannai elmegyógyintézet elôtt
álló Eiffel-torony-szerû építmény a humorelôadás
oszlopos része, amin az áll, hogy Che Comandan-
te Amigo – és van, aki azt állítja, hogy mindenki
ide kerül, aki elhiszi a mesét.

Che: parancsnokunk, barátunk.

1997. XI. 21.
Semmi sem változik – csak az árak. Egy vidámabb
este all inclusive – todo incluido – belépôjegyekkel,
italokkal, sok tánccal és ajándékokkal egy százas.
Amerikai dollárban, és a határôr fizetése egy évben,
ha mindenáron röpke fejszámolást kell végezni…

Megkezdôdött az utazás a Nagy Szigeten – egy
kiszámíthatatlan jövô felé.

Raúl – Fidel öccse – éppen Shanghajban van. Ô
is utazik, de biztosra megy, mert a dolgok itt is
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egyfajta szigorú logika szerint folynak: „szép lehetsz,
de okos nem” – ahogy Piroska néni: gyermekko-
rom kommunista, zsidó származású varrónôbôl
iskolaigazgatóvá, és elôtte párttitkárrá is elôléptetett
alakja mondta. Mert minden belefért… Szerinte ez
volt kiírva Tel-Avivban a kikötôben, ahová
elképzeléseiben a bevándorlók megérkeztek.

Piroska néni sohasem volt Izraelben.
Legalább arccal a tenger felé – de cara al mar.
Közeledik a Nemzeti Védelem Napja, és Kuba

állhatatosan nemzeti, még a kommunizmus állító-
lagos kísértetének szakállas árnyékában is, bár dr.
Fidel Castrón kívül az összes valamirevaló szakáll
fûbe harapott: Camillo Cienfuegos repülôgépestôl
eltûnt a tengerben és dr. Ernesto – Che – Guevara
is hamar bevégezte mostani életét.

A valóságban megjelenik Romes Chandra az
old boys örökzöld arca a harmadik világ nagy
macher-e. Az öregfiúk mintha kibérelték volna ezt
a néhány szerepet a világot jelentô politdobbantón.

Nem történik semmi.
No pasa nada.
A Comodoro szálloda tengerparti bárjában egy

eszpresszó 1,50 dollárba és két sarokkal arrébb a
86-os utcában – en la calle egy kubai pesóba kerül.

Az összeg egyharmincad része. Az arányok
magukért beszélnek, és a határôr nem sok kávét
tud meginni a havi zsoldjából.

Megtanulok újra számolni, és megtanulom újra
a szavak valós értelmét a valós szocializmus kellôs
közepén.

Az elsô számú varázsszó: megszerezni – con-
seguir – és a jelentése: megvásárolni valamilyen
módon.

A második számú varázsszó: adj kölcsön – fel-
szólító módban – és kubaiul: préstame. A jelentése:
add ide, soha nem fogom visszaadni.
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1997. XI. 24.
Reggel hétkor az új házinéni ébreszt a maga módján,
amellett, hogy a jól csengô Soledad névre hallgat.

Körbecsoszogja a házat. Fôképp a szobám
elôtti folyosórészt kedveli. Majd a konyhában
folytatja és olyan mutatványokat végez, amelyek
lehetôleg elég nagy zajjal járnak: a Forradalom
Gyôzelme elôtti – természetesen made in USA –
hûtôszekrény ajtaját csapkodja. Majd kivonul a
vécébe és iszonytatóakat köp a jól begyakorolt krá-
kogás után.

Kimegyek hozzá beszélgetni. Nincs más válasz-
tásom.

Rögtön belém akar nyomni valami kávészerû
dolgot, egy félliteres bögrébôl meg szörpöcskét is
kínál; jugito – mondja, és bájosan mosolyog kifelé a
mosdatlan fejszerkezetébôl. Csak úgy egy kifingott
lasztex naci van rajta és dizájnos rózsaszín, de legalább
ujjatlan trikócsoda és jól mutat a szájában a Popular
sin filtro – füstszûrô nélküli kubai egyencigaretta.

– Nem tudtam aludni, mert féltem – tudatja
velem.

– Igen – válaszolom én és nagyokat bólintok
hozzá, nehogy elismételje még hetvenhétszer.

Aztán csak elkezdi mesélni, hogy miért. Mert
halálfélelemben él és reszket az inmigración-tól –
ez esetben a belügyesek idegenrendészetétôl, akik
már a szomszédasszonyt is megrohanták, sôt meg-
lehetôsen borsos pénzbírságot mértek ki rá, mert
illegálisan szobáztatott.

Hallgatom a mesét. Hümmögök hozzá és a
fejem le-föl jár, hogy értem. Csak nem szólok köz-
be. Mert jobb így. És elfelejtem Soledad tudtára
adni, hogy személyesen ismerem a véres feketézô
hírében álló némbert – a maszek zöldséges kímélet-
len mosolyáradatával felszerelt boszorkát – aki ta-
lán csak azzal nem kereskedett még, ami nincs.
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Aztán Soledad köp egy nagyot a zsebkendôjé-
be, nem sercint; turházik. És jönne a következô
nagylemez, ami minden bizonnyal az egyik halálos
betegségérôl szólna, amin kizárólag valami jóféle,
de lehetôleg méregdrága, külföldön megvásárolha-
tó gyógyszerkészítmény segíthetne. De neki ugye,
az kéne – természetszerûleg teljesen ingyen – hi-
szen ô szegény, mint a templom egere, és abból a
nyomorult kis pénzbôl, amit tôlünk lakbér címén
beszed, a gyerekeit segíti.

Soledad napi harminc dollárt kaszál.
A határôr háromhavi fizetését.
Menekülôre fogom. Nagyokat ásítok – és ez

hat. Az alvás szent. Aztán csinálok egy csavart és
bemegyek a városba egy tíz pesós taxival. Para La
Habana – mondja mindenki a sofôrnek, mintha a
Playa nem is Havanna lenne.

De nem is az!
A 9-es sugárút és a 86-os utca sarkán intem le a

hatalmas amerikai batárt, amiben lehet, hogy egy Zil
dízelmotorja csörömpöl, és a 264-es busz – rutero meg-
állójában türelmesen várakozik a tömeg. A busz – gua-
gua – egy kubai peso részéért visz el. Húsz vagy negy-
ven kilo-ért – de a kiváltságosoknak telik csoporttaxira,
ami még mindig egy huszonötöd részéért visz be
ugyanoda, mint a turistáknak fenntartott taxik.

A valós szocializmus él.
Többnyire négyen kell beülni a hátsó ülésre

és a kockásinges sofôr kísértetiesen hasonlít azokra
a civilben járkáló figurákra, akik olykor-olykor la-
zán és napszemüvegben ácsorognak az utcasarkon.

Ilyenkor célszerû szép egyenletes léptekkel kö-
zeledni vagy távolodni, mert nem nehéz kitalálni,
hogy mi a foglalkozásuk.

A taxi kellemes. A szagok elviselhetôek. Senki-
nél nincs aprójószág vagy katonai benzineskanna
a cekker helyett.
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A taxi egy biztos pont. A kockásinges saját üz-
letpolitikával dolgozik: amit beszed, az az övé. Nem
az államé.

A Paseo és a 23-as sarkán szállok ki, aztán felsé-
tálok a Forradalom Terére, és szemtanúja leszek
az ôrségváltásnak – de ez nem nagy ügy, mert elég
sok ôrségváltás van errefelé. Itt lent. És folyamatos
a készültség, a menetelés, az agymosás és a hábo-
rús ôrület. Mert hátha jönnek – a jenkik.

Griselda, a postásom még betegállományban
van. Ez rossz jel, de mit van mit tenni. Majd holnap –
mañana.

Otthon Soledad támad az alaptörténet második
részével. Fordított a lemezen. A fôhôs: a feketézô ba-
nya, akit a törvény szellemében és ráadásul egyfajta
morális érzékenységgel is összhangban végre fele-
lôsségre vontak a teljesen illegális szobáztatásért. Rá-
varrtak egy számára igazán testre szabott ötszáz dollá-
ros pénzbírságot. Nos, kapta magát és kivonult az
utcára. Sejtésem szerint a kedvenc hálóingében
jelenhetett meg a nyilvánosság elôtt, ami valami ízlé-
sesen áttetszô anyagból volt – és ez nem csupán a
trópusi fantázia mûve, hanem a valóság kevésbé szív-
derítô része is egyúttal. Maga a körmenet, amit
véghezvitt, még nem lett volna szokatlan, de ezalatt
megkülönböztetetten elônytelen jelzôkkel illette
a Fôparancsnokot, dr. Fidel Castro Ruzt. És állítólag
csak ôt egyedül emlegette – a rokonságát nem.

Erre a CDR – Comité de Defensa de la Revo-
lución, azaz Forradalmi Védelmi Bizottság – ami
ha jelenleg nem is egyeduralkodó, mint helyi besú-
gó szervezet a szakma által is komoly elismerést
kivívott piacon, de az a dolga, ami; és az itteni kép-
viselô kísértetiesen hasonlít a mi néhai kiszuperált
ÁVO-s tömbbizalminkra – lépett.

Egy szó, mint száz, behívatták a CDR irodájába,
rámuzsikálták, hogy ellenforradalmi propaganda-
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hadjáratokat indított, és ha már lúd, legyen kövér
– pluszba rányomtak még egy pénzbüntetést.

Ezt is végighallgatom, és túlélem.
Soledad eltûnik délutánra, de úgy érzem, itt

az ideje némi utalást tennem, hogy a lakbért inkább
szórakoztató mûsorok nélkül szeretném fizetni.

Soledad szeret engem is – megígéri, hogy más-
nap újra eljön, mert az egyik bambaképû fiánál csö-
vezik, mialatt mi itt lebzselünk a házában, aztán
vacsorát kell fôznie a férjének, aki inkább egész
nap dolgozik, csak hogy ne kelljen otthon lennie.

De ennek fejében félpercenként különféle ala-
kok üvöltöznek a kerítésnél, hogy Soledad – ami
így hangzik: szoledá, szoledá… – mert valamit árul-
nak: mûanyagvödröt, joghurtot, csirkét, kekszet
meg akármit.

Visszaüvöltök, hogy nem kell!
Jókat üvöltözünk – és megértik, mi újság. Csak

az a meredek, hogy csak így értik meg, mi újság –
ha üvölt velük az ember.

Este megjelenik Carmen. Ô a kazettalovas lány,
és elképzelése szerint Soledad féltve ôrzött hifitor-
nyán fog babrálni és átvesz egy CD-rôl valamit és
elég makacs ahhoz képest, hogy hátrébb van egy-
két aranyfoga és félmázsa ezüstlánc is lóg rajta sza-
naszét, a nyakától a csuklójáig mindenhol.

Lebeszélem az ötlet megvalósításáról.

1997. XI. 25.
Beérkezik Kálmán, hogy véletlenül van néhány
Porto Carrero festménye eladó.

Véletlen – por casualidad. És csak háromezer
dollár darabja, de Miamiban gyorsba ki lehet szállni
belôlük – negyvenezres egységáron.

Kálmán eléggé le van pusztulva és olyanok a
szemei, mint egy angóramacskának, de az is való-
színûtlen, hogy a víz- és gázszerelô munka miatt.
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Mert azt mondják, arany keze van. Csak minden
elôleget eltapsol, amit anyagköltségre felvesz: az
anyag pedig drága.

Bár jóval olcsóbb, mint másutt. De minden por-
rá és füstté válik az arany kezei közt.

A biztonság kedvéért – meg hát a régi barátság-
ból kifolyólag is, amúgy meg ki az a marha, aki
nem szeretne ilyen gyorsan sok pénzhez jutni –
megkérdezem, hogy mondjuk nem lenne-e lénye-
gesen okosabb és egészségesebb, ha kivinnénk
és megnézetnénk a mûalkotásokat, mennyire ere-
detiek. Mert ki ne hallott volna már ezt-azt, kedves
történeteket a szorgos kubai ezermesterekrôl, és
ha minden fájin, akkor visszatranszportáljuk neki
meg a barátainak azt a sok pénzt.

Kálmán gyorsan elbúcsúzik – hirtelenjében
rengeteg a dolga.

A mai nagy program: repülôjegyvásárlás.
A habana libre – valamikor Hilton – épületében

mûködô utazási iroda neve megváltozott, és az egész
átalakult valami mássá, mert megvették a spanyolok
– sokminden gazdát cserél a Nagy Szigeten.

Már csak egy biztos pont van: Fidel.
Az utazási irodában kedvesen hellyel kínálnak.

Sientese – mondja valaki a sok alkalmazott közül
és ez rossz jel, mert kikerekedhet belôle egy órákig
tartó várakozás is – a karibi és késôszocialista mun-
ka hôsei csodákra képesek.

A custodio a fegyveres ôr – mert már itt a pénz
szaga, és mi kéne egy késôszocialista utazási irodá-
ba, ha nem egy forgótárassal felszerelkezett marco-
na alak – beszól valamelyik hátsó helyiségbe, ami-
kor észleli, hogy izgek-mozgok a süppedôs fotelben,
és eszem ágában sincs itt kipihenni az élet fáradalmait.

Bentrôl vidám kacagás és pohárkoccintás hal-
latszik, meg némi csámcsogással kevert jópofizás,
a sok miegyéb mellett.
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Aztán elôkeveredik egy jó negyvenes és erôsen
szemüveges tünemény, akirôl messzirôl üvölt,
hogy igazán semmihez nem ért, mert nem is akar
érteni, és igazán semmi sem érdekli, mert minek…?

Õ is szép kék egyenruhába bújt, olyasfélébe, amit
a hatvanas évek szovjetorosz divatja diktálhatott.

Erôs ellenérzés tükrözôdik a szemeiben, de meg-
próbál kedvesen vicsorogni, és teli szájjal mond vala-
mit. Megvan: egy pohár vizet hozat magának a kol-
léganôjével. Aztán belehúz.

A repülôtérre menô busz indulási idejét reggel
hat órára rögzíti a formanyomtatványom, ami egy-
ben készpénzfizetési bizonylat, mert itt – ez egy uta-
zási iroda – nem állítanak ki semmiféle repülôjegyet.
Azt majd a repülôtéren töltik ki az utazóközönség
számára, és mindenki ott kapja kézhez indulás elôtt
egy másik kékegyenruhás tüneménytôl – ha kézhez
kapja. Mert álljon csak még egy kicsit sorba. Mañana.

Némi ellenszegülés után megmondja, hogy a
Nassauba tartó gép délután indul, pontosabban fél
négy körül, a negyvenes, erôsen szemüveges, kék-
egyenruhás tünemény sok mosollyal – most már
van oka rá – az evésre hivatkozva javít.

Igen, mégse reggel hatkor várjuk a buszt.
Szemmel láthatólag jól szórakozik, és közli,

hogy ugye biztosan megöltük volna, ha visszajö-
vünk, de az egészet feltételes módba teszi: az õ
megfojtását és azt is, hogy egyáltalán elrepülünk.

Végezetül megdönti a késôszocialista kubai
gyorsgondolkodási rekordot, mert elárulja, hogy az
a szállodafoglalás, amit szeretnénk, nem fér bele,
mert nem, de van helyette más és kacsint is hozzá a
foncsorozott dioptriarengetegbôl, hogy ez a más jó.

Bueno.
Megjegyzem, hogy nem jó, mert én a magam

részérôl legalább kívülrôl láttam azt a bizonyos
szállodát, és nem éppen jó.
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– Bueno – mondja, és kissé hitetlenkedve csó-
válja a fejét, mert ô nem ismer egyetlen szállodát
sem Nassauban.

1997. XI. 27.
Ma van Anna születésnapja. Jó lenne felhívni telefo-
non, ha lenne telefon és lenne rajta külföldet hívha-
tó vonal – de egyik sincs. Legalábbis itt Soledadék
házában, akik nem tartoznak a késôszocialista no-
menklatúrához, és még csak nem is kiváltságos külföl-
diek. Nem tartoznak dr. Fidel Castro és baráti társasá-
gának kegyeltjeihez vagy a Nagy Sziget elitjéhez az
utóbbi kategóriában, mert ôk legalább percenként
hat dollárért telefonálhatnak Európába és kettô öt-
venért át az Egyesült Államokba, és haverság ide, ha-
verság oda, keményen ki kell tenni az asztalra a pénzt.

Rettenetes elszántsággal lemegyek a Como-
doro lobby-jába és bedugom a fejem egy lyukon.
Bárgyú mosoly kíséretében, mert a késôszocialista
valóság ilyen. Kis idô múlva megjelenik a lyukban
egy hasonlóan mosolygó, csinos fekete hölgy és
megkérdi: mit akarok?

Itt ugyanis van telefon. A távolsági beszélgetés
nagy lehetôsége – tehát mit akarok?

Elmondom, hogy telefonálni szeretnék, példá-
ul Magyarországra, mire kedvesen mosolyog – még-
egyszer – majd bólogat és eltûnik a szemem elôl.

Felemelem a kagylót és egy hang, ami kísérte-
tiesen hasonlít az elôbbi csinos fekete hölgy orgá-
numára, megkérdezi, hogy mit szeretnék csinálni.

Jogos a kérdés, mert idôközben talán megvál-
toztattam az elképzelésem, és már nem is akarok
telefonálni Magyarországra, de talán sehová… Ta-
goltan, nagy-nagy nyugalommal elmondom tehát,
hogy telefonálni szeretnék Magyarországra.

– Sí, señor. Un momentico – Igen, uram, egy pil-
lanat – mondja. Várok, mert nincs más dolgom. És
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kis idô múlva jelentkezik egy másik hang, az igazi –
mert ô az operadora, a telefonos kisasszony. Neki is
elôadom, hogy telefonálni szeretnék: Magyarországra
– és ezzel befejezôdött, mert ô tárcsázni fog helyettem
és egy kis idô múlva majd tényleg visszaszól, hogy a
nemzetközi vonalak foglaltak. Mañana.

Régen – még emlékszem rá – mûködött a kártyás
telefon, de ez már a múlté, mert nincs telefonkártya.

Hazamegyek – visszajövök.
Nyugtatónak megiszok egy-két tragito-t – korty

rumot. Erõsödik bennem a makacs ördög, és be is
jön az üzenetrögzítõs Magyarország.

– Boldog születésnapot – mondom elcsukló
hangon, mert messze vagyunk egymástól és más
baj tényleg nincs.

Kisvártatva elôbukkan a csinos fekete hölgy.
Elveszi tôlem a kikészített hat dollárt. Számlát nem
ad, mert neki is élnie kell valamibôl, és sem az ô
havi fizetése, sem a határôré nem elég két perc be-
szélgetésre.

Este már K. úr történeteit hallgatom, akit elkap-
hatott a szivarszakértôk betegsége, és már nem a
tragito a mérce, hanem az üveg.

Cohiba Esplendidos-ról beszél, és a Monte „A” a
kötôszó, ami jobb a gyárinál. Gyönyörû dobozokról
és egyszínû capa-ról – a borítólevelekrôl – és alumíni-
umhüvelyekrôl – tubos – ami most éppen hiánycikk,
mert nagyon ellenôrzik a raktárakat – és nincs.

Repkednek a történetek a Centro Habana-i
kapcsolatokról, a nem minden valóságalapot nél-
külözô esettanulmány-részletek a megveszteget-
hetô vámosokról, címkékrôl, gyûrûkrôl – anillos –
és az új kódolt pecsétekrôl, meg a zárjegyekrôl.
Mindenrôl és semmirôl.

Párás hûvös az este – az itteni tél is kezd más
lenni.

A Cuba libre zavaros. Egy a nyerô: a tiszta rum.
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1997. XI. 28.
Az agro – a piac – a 19-es sugárút és a 78-as utca
sarkán van. Ez esik legközelebb hozzánk.

– Tú eres cliente de nosotros – mondja a na-
rancsárus és szerez egy használt mûanyagzsákot,
amiben elvihetem a szerzeményeket.

Veszek papayát – ami kubaiul frutabomba –
és az emberem kezet fog velem, mint régi ismerôs-
sel – rég nem láttuk egymást. Legalább egy hete,
de ha egy éve nem találkoztunk volna, akkor se
üdvözölne másként.

Váltok néhány szót a vécésnénivel, akinél
kisebb bevásárlásoknál a nylonzacskókat veszem.
Egyet egy kubai pesóért. Bár van már konkurencia.
A vak a piac bejáratánál már kettôt ad egy pesóért.
A beszerzési forrás ugyanaz a supermercado lehet,
talán a szállító nem ugyanaz.

A vécésnéni is örül, meghív haza – es tu casa,
mondja.

Néhány lépésre a piac bejáratától egy kockásin-
ges árul kiváló minôségû sonkásszendvicset. Egy
fél baguette 20 peso, egy negyed 10.

Tényleg felesleges rágódni rajta, hogy ki hány
sonkás baguette-t tud venni a havi fizetésén.

A kubaiak a túlélés nagymesterei.
Visszamegyek a piacra és veszek virágot Sole-

dadnak, aki késôbb mindenkinek el fogja újságol-
ni, és amúgy is nagyon a szívébe fogad, minket K.
úrral, mert nem fosztottuk ki a házat, nem tömtünk
az ormányunkba napi félmázsa kokaint és nem
érkeztek futószalagon a sötétebbnél sötétebb vidé-
ki lányok látogatóba, akik a munkájuk mellett fel-
derítik a terepet a fiújaik számára és ha úgy adódik,
tájékoztatják a belügyi szerveket is.

Soledadnak mi vagyunk az angyalkák – dos
angelitos. És ez már nekem is kezd sok lenni.

Hosszú a mai nap.
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A trafikból felhívjuk a Panataxi-t, és nem
vesszük meg a Viet-Nam címû képes magazin leg-
utóbbi számát, ami négy évvel ezelôtti kiadás. A
taxi nem jön, de jön helyette egy nem éppen hét-
köznapi ember és felajánlja, hogy elvisz mindannyi-
unkat. Vagyunk legalább heten, de már ülnek a
kocsijában. A barátnôje lehet, vagy a szomszéd-
asszonya, mert jól elvannak egymással – az látszik.
Talán csupán valamiféle üzleti kapcsolatban állnak.

Mindegy. Megyünk. Irány a habana libre – öt
dollárért non-stop.

Lassú és vidám az út, mert egy kisebb kerülôt
is teszünk – ezt az elején nem mondja – majd vala-
hol kiszáll a nô. Egy sötét helyen, egy utcasarkon.

De ma amúgy is sötétebb minden: áramszünet
van a fél városban, amin a turisták jóízûeket csám-
csognak és mások – a szakemberek – éjszakai beve-
tésre indulnak. Mint Juan Carlos a kétszázkilós son-
katolvaj és minden egyéb. De ez egy másik törté-
net. Mert most a sofõr fakad dalra, és szép nagy
mortadellákról énekel. Hangulatkeltô gondolattár-
sító a nóta. Van olasz is elég, meg miegymás – foly-
tatja.

Megérkezünk, és a szokásos vár: a Chicas del
Sol – egy nôi salsa-zenekar játszana, amiben Apa-
nachy unokahúga énekel, aki régi bútordarab, és
jó ismerôs. De nem ez történik. Se Chicas del Sol,
se América. De nem ez a gond. Mert mûsorváltozás
is van a világon, a plakátokat meg ki tudja, hátha
tegnap nyomták.

Latinos temperamentummal leszívják a tízdol-
láros beugrók árát – fejenként – mert itt nincs helye
semmiféle pesózásnak, aztán felrepítenek a gyors-
liftben néhány ifjúkommunista-gyanús és profi ve-
rôember kinézetû fickó társaságában a 25. emeletre.

Salon Turquino – a türkiz terem a végállomás,
és ez az a hely, ahová nem fogunk bemenni.
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A liftbôl kipréselôdve félelmetes látvány tárul
a gyanútlan vendég elé. Egy kisebb asztal elôtt,
melyet erôsfényû lámpa világít meg, hosszú kígyó-
zó sor áll. A vallatólámpa fényében a spanyol szál-
lodamenedzser szorgoskodik és egy belügyes fej-
szerkezetû kubai legény. Az ifjúkommunisták visz-
szamennek a liften és maradnak a vendégek: szin-
tén ifjúkommunisták és egy halom szezonon kívüli
közép- és dél-amerikai turista. A személyazonos-
sági igazolványok és az útlevelek vizsgálata folyik
– mindenki szótlanul vár. Teljes a türelem, csak ne-
künk van fogytán – hiába, már elszoktunk a szocia-
lista valóságtól. A legszebb, hogy nekünk nincs
egyik sem, mert otthonhagytuk – mármint útlevél
vagy akármi.

Ázottan elkullogunk, majd lent a portán egy
nagy adag roszalló mosoly kíséretében visszakap-
juk a belépôk árát.

Elindulhatunk szerencsét próbálni másutt –
mondjuk a Casa de la Música megfelelônek tûnik.
Ott ugyanis a Bamboleo játszik, amiben América
nôvérének – ô Martinique szigetére származott el,
és a rossz nyelvek szerint kitart egy feketét, akihez
még férjhez is ment a letelepedési engedély miatt
– na igen, Asianak az exférje szaxofonozik.

A zene bombajó, és a szaxofonos exférj gyerek
is odajön hozzánk a szünetben. De minek? Eszik-
iszik, és elôadja, hogy ô a király, mert mindenütt
voltak már a világon.

Nagy a mellény – teljesen jogos, mert dr. Fidel
Castro Ruz Kubájából nem mindenki utazhat kül-
földre. Amúgy simán hülye, és oroszlán jegyû –
mondja el magáról, anélkül, hogy valaki kérdezte
volna.

Egy üveg Havana Club, añejo, 5 años – barna
rum – 40 dollár.

A Coca-Cola eredeti.
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És a gazdasági blokád az a mese, amit nem mu-
száj bevenni. Vagy aki mégis megteszi, az magára
vessen.

A borravaló egy ruppó – una fula, és a csontfe-
kete pincér csupafog mosollyal hátba vereget érte.
Ez a szokás. Az ötcsillagos szállodákban is ez a
szokás: jó fej vagy apukám, rendes külföldi. Tejelsz.

Otthon a kertben Pedrito az éjjeliôrünk egy alu-
míniumvázas, vörös mûanyaghálós hazai gyártmá-
nyú hintaszékbôl szemléli a világot. De nem lát
semmit.

Könnyû vitákat folytat egy számunkra is látha-
tatlan lénnyel – de tényleg éjszaka van, és lehet,
hogy Pedrito mégis lát valamit. …coño tu madre,
tomaste mucho, emborrachaste, coño tu madre,
cuando veniste emborrachaste… – az anyád istenit,
sokat ittál, jól berúgtál, az anyád istenit, amikor
jöttél, jól berúgtál, mondogatja szünet nélkül.

1997. XII. 1.
Ha túl sokat van itt az ember, no es fácil – nem
igazán egyszerû – és olykor-olykor levegôváltozás
címén el kell hagyni a késôszocialista valóságban
úszó Nagy Szigetet.

Olyan ez, mint egy jó házasság, mert ha történe-
tesen nincsenek más hajlamai valakinek, akkor állí-
tólag – a pszichiáter Zsuzsa szerint – kell néha egy
másik nô, hogy az ember rájöjjön, milyen jó is a
feleségével.

Példaértékû tanmese, akárcsak a történet, ami
következik.

A José Martí Nemzetközi Repülôtéren nyüzsög-
nek a kockásingesek, és méginkább a vámtisztvise-
lôk – ôk most komolyak, és csak akkor mosolyog-
nak, ha minden rendben.

Vizsgáló szemekkel nézik az utasokat, hisz tud-
niuk kell, hogy kit lehet megvámolni. Ez a dolguk:
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szakmai titok, hogyan csinálják – de bejön nekik.
Amúgy pedig úgy értelmezik, hogy mivel ôk a
vámosok, hát ôk szedik majd a vámot.

Amikor befutok a karjaikba, elképesztô gyorsa-
sággal tudatom mindenkivel, hogy rengeteg szivar
van nálam, csak sajnos azt az egyet nem tudom,
hogy szabad-e ilyen sokat kivinni az országból, de
mivel mindenki ezt kért ajándékba, hát, talán fizet-
nék valami plusz adót: igen, adót – impuesto-t.

A hatás jó, és üdvözlet az ötletgazdának, aki a
bírság – multa – címszó alatt összegezte a lehetôsé-
geket, amelyek ebben az esetben kínálkoznak a
vámtisztviselôk számára.

A következô lépésben bekéredzkedek a moto-
zószobába – akárcsak a fukszos bahamai vitézek –
mintha mindannyiunknak egyhangúlag az lenne
a vágyálma, hogy sok kellemetlenségben legyen
része, esetleg anyaszült meztelenül rohangászhas-
son le-föl.

Megkezdôdik a színjáték. A sáp kétszáz dollár.
Jót derülünk a történeten – Zsuzsa, a pszichiá-

ter és én is így utólag. Értesülök róla, hogy egy
filmrendezônô, amúgy egy megkeseredett zsidó-
asszony, aki mellesleg kizárólag nálánál jóval fiata-
labb férfiakkal fekszik le, dokumentumfilmet akar
készíteni a szivarforgalomról. Engedélye is van már,
és gondolom, mindenki pokolba kívánja – mármint
a vámosok és a szállítók – mert aznap nincs biznic.

Még azt is megtudom róla, hogy nem tud sem-
mit a szivarcsempészetrôl – jó dokumentumfilm lesz.

Legalább nem hátborzongató.

1997. XII. 4.
Armandóéknál ülünk a teraszon, és szürke a nap.
Az összes unokahúg elment haza Alamarba és Ar-
mando – a törzsfônök – cacique – az anyósa után
szabadon, elküldte az egyik éppen ott lebzselô
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unokaöccsét, Reynielt K. úrért, mert Reyniel állan-
dóan lófrál, és nincs hova hazamennie, ami látszó-
lag egyáltalán nem zavarja.

Reyniel seszínû trikóban és egy ronggyá hor-
dott baseball-sapkában naphosszat a kínai bicikli-
jén ül. A csomagtartón, nem a nyeregben – mert
úgy a dögös. A lábai elég hosszúak, és az agyát
nem kívánja használni. Elôbb-utóbb börtönben
végzi, állapítja meg Armando – utánam szabadon
– némi Bacardi mellett, amit még a Bahamákról
hoztam és az anyós karmai közül is kimentettem,
mert ô is hörpöl erôsen – csak ingyen legyen. A
hír K. úr részére, hogy bezuhant egy guajiro – ku-
bai paraszt különítmény negyven mazo szivarral –
egy mazo huszonöt szál, és egy dobozra való. A
Villa Claraból lévô anyag elsôosztályú.

Armando persze úgy hazudik, mintha könyv-
bôl olvasná, de K. úr a meós, és egy szavát sem
hiszi.

Váratlanul, de megjelenik Juan Carlos felesége,
aki nôben ugyanolyan súlycsoportot képvisel, mint
a sonkabajnok.

Pusmogás, zacskózás – aztán mosolyogva
elmegy.

Ma úgy látszik, szakmai napok vannak, itt gyüle-
keznek a környék trafikosai, ahogy dr. B. György –
alias Süsü – kommentálná az eseménysorozatot, de
most éppen nincs jelen, ami nem igazán nagy baj.

Juan Carlos feleségénél tartottunk, és itt az ideje
Juan Carlos történetének, akirôl nincsenek pontos
adatok semmilyen szinten, de az a hír terjeng róla,
hogy legalább négyszáz librát nyom.

Az eset a sonkákkal pedig egy ciklonos áram-
szünet számlájára írható, amikor a koromsötét kari-
bi éjszaka leple alatt kénytelenek voltak, ô és a ha-
verjai, beszerzô körútra menni – és hát berobogott
a Brigada Especial – a rohamrendôrség. Ami sikerült
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a soványaknak, az nem sikerült Juan Carlosnak. A
testsúlya is enyhítô körülménynek számított, miután
elkapták egy szocialista pajszerral a kezében, amint
mereven bámulja a nyálfacsaró disznódarabokat.
Tény: alig tudták betessékelni a buszba.

Az eredmény: néhány hónap sitt, ami úgy zaj-
lott, hogy a sofôrje reggel hazahozta és este vissza-
vitte. Elvégre az üzleti ügyeit nem hagyhatta másra.
És valami diétás koszt is tartozott a meséhez, és a
börtönigazgatót pedig lecsirkézte, magyarul: a bör-
tönigazgató sok-sok csirkét kapott ajándékba – un
regalito para el compañero.

Csirkeügyben a paraszt Pista volt a beszállító
kapacitás. Nem hétköznapi figura. Aki egyszer be-
tette a lábát a Nagy Szigetre, az nehezen megy el
innen – és amennyire lassú az élet, annyira hosszú-
ak az emberi egymásra utaltságból fakadó – fino-
man fogalmazva – üzleti kapcsolatok. A paraszt Pis-
ta harcsabajusszal és vizenyôs kék szemekkel köz-
lekedik, mert többnyire tajtrészeg. Nem zugivó tí-
pus: általában reggeltôl estig küzd az alkohollal.
Felissza a démont, és többnyire alulmarad a ver-
senyben. Nem baj – másnap kezdi elölrôl. A paraszt
Pistának van felesége, egy darab leánygyermeke
és sok-sok csirkéje – és már látott jobb napokat is
valaha, de most vadregényes környéken, egy cu-
kornádmezô kellôs közepén lakik kis házában,
mint egy mesebeli lény.

Ahogy jött, úgy el is megy, és megérkezik telje-
sen váratlanul – ha van itt ilyen egyáltalán – Yanet,
Armando egyik unokahúga.

Ma van a vizsgaelôadása az UNEAC-ban (Union
Nacional de Escritores y Artistas de Cuba), ami
egyben írószövetség és mûvészeti alap. És az el-
képzelés nem ismeretlen.

Ott fog ropni a csapatával egy afro-kubai folk-
lórt, és mivel a budapesti Kubai Nagykövetség kul-
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túrattaséjának az elsô házasságából való lánya is
benne van a karban – az sem biztos, hogy kitôl
van a lány – a mostani felesége videózni fog.

Meg vagyunk híva a népünnepélyre – az inter-
nacionalista burnuszba öltöztetett népnemzeti
táncházra.

Nagyon szépen megköszönjük, és minden
másképp történik, mint ahogy eltervezzük.

A tánccsoport leszerepel, nem veszik fel az
illusztris egyletbe, és hiába dolgozik az idôérzé-
künk – plusz-mínusz négy óra – Yanet még egyszer
kiugrik Alamarba a ruháiért. És nem jön vissza, mert
minek?

1997. XII. 6.
Tegnap újra beköszöntött egy hidegfront – frente
frío – és ennek hosszas elôzményei is voltak, mert
a meteorológusok jó darabig tanakodtak rajta, hogy
annak a bizonyos valaminek, ami a Mexikói-öböl
felôl érkezik, sikerül-e áttörnie az itteni hatalmasra
sikeredett meleg légtömeget. Az ellenkezôje lett
igaz: mert a végén azt mondták, hogy nem fog sike-
rülni – de sikerült.

Az a hír járja, hogy még Fidel is be szokott rágni
rájuk, úgyhogy igencsak óvatosan fogalmaznak.
Mert Fidel könnyen berág, és nem kedveli, ha pont
olyan idô van, amit ô nem igazán szeretne aznapra.

Fidel egyébként – ha már a rágásnál tartunk –
foglalkoztat egy embert, akit hivatalosan szakács-
nak neveznek, és elôkóstol. Csak azért tudom, mert
ismerem. A Cohiba szálló melletti szocialista épület-
együttesben lakik, és különös ismertetôjele, hogy
nagyon hallgatag. Nem csoda, minden falatnál az
életével játszik.

Estére vacsorameghívást kapok ünnepélyesen.
Van minden: platanitos fritos, arroz blanco és az
elengedhetetlen frijoles negros, valamint languszta-
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pörkölt. A díszlet Armandóék terasza, de valami
nagy nap lehet – sajnos, sohasem tudom meg, mi-
lyen okból kifolyólag.

Öblítônek rum és kávé. Szivar és egy santiagói
társasutazás rózsaszínû tervei – aztán lecsukódnak
a szemek, és diadalmaskodhatna az álom, ha nem
kezdene el üvölteni valaki: most kifejezetten Ar-
mando második nem-felesége, aki haragszik, mert
ilyen a természete és mert vele nem foglalkozik
senki olyan formában, ahogy azt ô elvárná.

– Buli van! – üvölti magyarul, mert már sikerült
megtanulnia néhány fontos kifejezést B. Józsitól,
K. úrtól és másoktól, akik az útjába kerültek: Zsa-
zsától és T. Kálmántól, hogy csak a legfontosabba-
kat soroljuk itt fel. Mert Armando nem okítja a ma-
gyar nyelv szépségeire és dr. B. György még ezt is
sajnálja bárkitôl.

Ha buli, hát legyen buli. Egy szempillantás alatt
iszonyatos tömeg verôdik össze. Az átlagéletkor,
ha magunkat is hozzávesszük és nem ködösítünk
sokat, a szorzásnál-osztásnál talán megüti a tizenha-
tot. Jól érzik magukat, és a gyerekek kis laposüve-
gekbôl valami ánizsos halált vedelnek, vagy pálma-
bort vagy akármit – csak ártson, és nekik úgy is
teljesen mindegy, mert nagy részük gyárilag hülye.

Befut a szép szomszédlány-kategória is. Itt átla-
gos eset: két vôlegénye van – un novio cubano y
un novio italiano. A kubai gyerek is jóképû, az
olasz gyerek is jóképû. És minden jól alakul: amikor
az olasz két-három hétre Kubába jön nyaralni, ak-
kor a kubai vôlegénynek kényszerkimenôje van.
Aztán cserélnek. Elmegy az olasz és jön a mambí
– kubai szabadságharcos – mert hay que vivir.

Valahogy élni kell. Meg kell élni, kommentálja
az eseménysorozatot a gyakorlatias mesztic fiatal-
asszony, aki az ingyen is dolgozó hírforrások sze-
rint, régebben maga is dolgozott. A kisgyerekek
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szippantgatják az italkáikat. Yanet egy szakállas fó-
szerral táncol – most és itt ô mûsor – és jómagam a
Santería címû képzeletbeli könyvön dolgozom.
Buli van. Tenemos una fiesta.

1997. XII. 10.
Hazaküldtem a német-magyar szótáraimat, és be-
fejeztem SAID Der lange Arm der Mullahs címû
irodalmi naplójának fordítását. Soledadhoz megér-
keztek a vidéki rokonok. Sokan vannak. Egy Zil
vezetôfülkéjében és platóján jöttek. Rászaladnak
a frissen fõzött kávémra és fülig érõ szájjal a fejükbe
töltik. Megállapítom, hogy a közösségi társadalom
nem áll meg: sem határokat nem ismer, sem más
konyháját. Felvetõdik a kérdés, hogy mi minden
történik még ebben az évben, de ha nem most,
hát akkor valamikor: mondjuk, jövôre – mañana .

Dúl az új latin-amerikai mozgókép-seregszem-
le, és ömlik be rá az észak-amerikai sápadt fekete
egyenruhás értelmiségi önmeghatározással dolgo-
zó csapat. Erôs a középszerûség, és az egyik poszt-
modern idôsebb nônemûvel közölnöm kell, hogy
fuck you, mert hülye és tolakszik.

Lelassul.
Veszek egy régi spanyol-olasz szótárt – valaha

egy márkinô könyvtárának lehetett a dísze – és nagy
a kísértés, hogy összehozzam a második könyvtá-
ramat… (Az elsô elveszett.)

Meglátogatom Héctort is, aki frissen nôsült. Hol
otthon csöveznek, hol az anyósnál, mert nincs laká-
suk.

Taxival megyek haza. Hivatalosan: nyolc dollárért.
Folytatásként rám jött a kubai kábaság-szin-

dróma. Lényegileg abból áll, hogy reggel feléb-
redsz és nem tudod, mit is akarsz csinálni, mert
átkozottul hosszú a nap, rengeteg a fény és állandó
a meleg, tehát minden paradicsomi – de minek? És
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van rum, nô, szivar és tenger – hogy dr. Fidel Cas-
tro egyik aranymondását idézzük, ha már nekünk
szabad, bár nem tudjuk pontosan, milyen állapotá-
ban ejtette ki ezt magából: mint a hadsereg fôpa-
rancsnoka, mint az államtanács elnöke, mint a kom-
munista párt fôtitkára, vagy mint Fidelito papája –
talán mint sima össznemzeti PR-kapacitás, Charles
herceg nyomdokaiban, mert a turizmus jó…

Lesétálok a Copacabana szállóba, mert fel aka-
rom hajtani Hermészt, a teniszedzômet, aki szeret
sztrájkolni, még ha nem is így hívja. Hermész egy-
szerûen nagyon link, és mióta belátta, hogy a mun-
kaerején kívül nem tud eladni nekem semmit – kí-
nálatában a mûanyag napszemüvegtôl a különféle
belépôjegyekig sokminden szerepelt, dollárért és
nem olcsón – csak akkor jön, ha kedve van, és
nagyon kell neki a pénz.

Érdemei közé tartozik, hogy délben is bírja. A
legmagasabb páratartalomnál is bírja, mert a hulla-
fáradtság segít kibírni a késôszocialista karibi való-
ságot is. Neki is. Nekem is.

1997. XII. 13.
Tegnap még volt egy könnyû áramszünet és befeje-
zôdött a 19. filmszemle: ideológiamentes estével,
a Forradalom 39. évében, és mintha eszelôsen sze-
retne minden csapat valami sajátos idôszámítást ki-
találni magának – de minek? Már van elég. Talán
túl sok is.

Az emberanyag tûrôképessége a gerillaháború
próbái után ördögi pontossággal ki van találva: és
amikor a nép Regla-ban – Havanna egyik vallásos
és meglehetôsen önálló kerületében – alumínium-
kanalakkal verte az alumíniumlábosokat, mert nem
volt mit enni, hirtelen lett mit enni. És amikor Cen-
tro Habana lakossága kiment az utcákra, dr. Fidel
Castro is kiment: és megnyugodtak a kedélyek.
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Mert ott volt Fidel: testôröstül, olívazöld egyen-
ruhástul, fekete Mercedes-estôl és rámutatott a ten-
gerre, hogy arra tessék, kérem.

De ez már régen volt – akárcsak Haiti.
Iszonyatos hangzavar: tapsvihar, örömrivalgá-

sok – lövöldözés még szerencsére nincs – vége az
áramszünetnek.

Boldog a csapat – a nép – ilyen kevés is elég…
Ma este késôn megjött Anna.
Néhány órás késéssel az IBERIA-val, egy zsúfo-

lásig teletömött jumbón. Egy hétig marad és ezalatt
mindent látni szeretne: helyismereténél csak a ha-
tározottsága nagyobb.

1997. XII. 17.
Anna már négy napja itt van, és még nem látta a Nagy
Szigetet. Ezért – érthetôen – egy kissé ideges. És én
is ideges vagyok, mert ô ideges. De azért is ideges
vagyok, mert nem tudom megmutatni neki az egész
Szigetet – hosszában ezer kilométer. De még Havan-
nát sem, ami úgy húsz. Részben a Capitolio-tól Sole-
dadig. Annyira egymás agyára megyünk, hogy fél nap
szabadság az eredmény számomra és Anna kiadós
sétát tesz Habana Vieja és Centro Habana közt. Kap
is egy adagot a harmadik világ hétköznapjaiból.

Héctorral és a feleségével vacsorázunk. Héctor
most nem az ügyeletes santero, mert megmûtötték,
és naponta négyszer összefossa magát. Eredetileg
közgázt végzett, mint Guillermo és most könyvelô
meg santero – szent ember: orvos, pap, jós és min-
den egy személyben: felszentelve. A felesége Han-
na Schygulla frizura-dublôze volt. Amúgy igen ki-
váló ötletgyáros, de a dolgok tényszerû megvalósí-
tását másra hagyja.

Megesznek fejenként egy-egy uruguayo-t a ga-
rázsból átalakított étteremben, és az adag lelóg a
tányérról: hús sajttal körbesütve, aztán mégegyszer
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ugyanez, sültbanán, saláta és az elmaradhatatlan
félszáraz congris – az elôzô napi maradék ízeit hor-
dozó babosrizs.

Ez itt a La Víbora, és az árak fele mint Playán,
a Miramarban. Kirándulás következik Pinar del Río-
ba és természetesen a Viñales völgyébe a repülô
sziklákhoz, amiket Kubán kívül csak Vietnámban
találni.

Az idegenvezetô minden mondat után elnyom-
ja: …do you understand me?, és spanyolul is el-
mondja azt, amit angolul. Késobb hamis Cohiba
Robustos-t akar eladni egy angol homokos párnak.

Megnézzük a szivargyárat az új helyi szivarmár-
ka-szüleménnyel – Veguero – a dohánytermesztô
a csoda, és elvisznek a rumgyárba, ahol nem cukor-
nádból készül a nedv: Guayabita, hanem egy ha-
sonló nevû gyümölcsbôl.

Kubában egyedülálló vállalkozás.

1997. XII. 21.
A Partagás gyár mellett lézengô szivarnepperek –
a Capitolio mögött – egyszínûek: mindenki fekete.
Próbálkozós csapat. Kóstolgatnak, és azt pusmog-
ják amit kell: van minden – Cohiba, Montecristo,
Romeo y Julieta.

Velem van Anna, aki turistának néz ki, és rö-
vidre szeretném zárni a történetet: jelzem, hogy
ismerôs az árukínálat és mert erôlködnek, enyhén
Centro Habana-i hangsúlyt adok bele. A válasz
gyors és kíméletlen. Egyikük nem éppen nagy me-
legséget árasztó tômondatban csak ennyit jegyez
meg: …ezért téged Jamaikán megölnének.

Az ottani élményanyag alátámasztja szavai hite-
lességét, és ilyen történet hallatán sok fehér kubai
átfuttatja a tudatában az elrettentô gondolatot,
hogy mi lesz, ha vége lesz: mármint dr. Fidel Cas-
tro és csapata így vagy úgy, leköszön.
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Talán rossz rágondolni – mondják sokan.
A Granma címoldalon közli II. János Pál pápa

üzenetét a kubai népnek – pápa-lázban ég az ország
és az 5. sugárút – Quinta Avenida – egyik katolikus
templomának tornyán naponta cserélik a lepedônyi
feliratot, hogy hány nap még Su Santidad Juan Paplo
II. érkezéséig. Sokan nagy reményeket fûznek a pápa
látogatásához, de legalább egy kisebb csodát várnak
– valami azért fog történni.

1997. XII. 29.
Anna elment. Hogy pontosan mennyi ideje, nem
tudom. A kubai kábulat kezd tetôfokára hágni. Ki-
lenc napja, számolok utána a kezemen.

Ma nem volt víz. Le kellett sétálni a Comodoró-
ba elintézni a dolgot – még jó, hogy ilyen közel van.

Tegnap Bacardi-Cola mellett egy nagyon szür-
ke estén felidéztük a período especial-t, a Különle-
ges Gazdasági Idôszakot, ami még az éheztetéssel
egybehangolt népbutításra, és ha már dr. Fidel
Castro Ruz iskoláinak egy részét a jezsuitáknál vé-
gezte, miért is ne tudna megmagyarázni mindent?

A hôskorban – 1992-ben – az emberek biciklin
hozták be az élelmiszert vidékrôl, a Puente de Hie-
rro-n – a vashídon – ami olyan volt, mint egy check-
point, folyamatosan ott állt egy csapat rendôr, kivé-
ve, ha elmentek ebédelni. Kemény idôk jártak: hit-
hû kommunisták ugrottak le az egyetem tetejérôl,
és meg is haltak bele, de volt, aki a Puente Almen-
dares-rôl vetette le magát a mélybe. Mert nem bírta
a gyomruk azt, ami történik.

Este a Café-ban a Dan Den játszik – és a kopasz
fônök kellemesen ôrült, amit nem is kíván titkolni.
A salsa-band kizárólag férfiakból áll – ez ritka – és
nem is melegek.

Aztán a szokásos program. Egy úrilány jön, fi-
nom halkszavú. Meg kell hívni egy italra. Majd kap
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egy hátast, népi készpénzt és elegánsan távozik.
A fejfájós másnapra legjobb a Fidelvisión. Válasz-

tások vannak. Al voto unido por la patria, egységes
szavazattal a hazáért, mondja dr. Fidel Castro Ruz is,
és ha sokáig hallgatja az ember, tényleg olyan, mintha
ópium lenne. Fidel mesél, a nép hallgatja. Többórás
esti programajánlatainak egyike zajlik: alapigazságo-
kat tesz közzé, miszerint, ha valaki mondjuk a Víbo-
ra-ban lakik és Marianao-ban dolgozik – Havanna
két városrészérôl van szó – akár kerékpáron is mehet,
de akár buszra is szállhat. Maga a dolog zseniális,
mint helyzetjelentés a XX. század vége felé haladó
emberiség számára, de különösen a havannaiak tud-
ják értékelni – gondolom én – az ilyenfajta kristálytisz-
ta eszmefuttatást és használati utasítással egybekötött
útmutatást. És ha már a buszokról esik szó, dr. Castro
egy nyájas mosoly kíséretében szót ejt a magyar Ika-
ruszokról is. Érdemben csakis, mert nem érez semmi-
féle késztetést, hogy ellôje szakállas vicceinek egyik
féltve ôrzött darabját, és tájékoztatja a nézôket, hogy
ez az, amirôl nem kéne szót ejteni, mármint az Ikaru-
szok minôségérôl.

A Forradalom jövôre lesz negyven éves. Ehhez
kell is a jópofaság.

Az Ikaruszok is bírják a nem éppen puhalábú
kubai sofôrök alatt, és ha csak kétszer annyi ember
van a fedélzeten, mint az ajánlott mennyiség, már
jó. Reggeltôl estig és estétôl reggelig mennek a cu-
kornádültetvények hepehupás, földútnak is neve-
zett árokrendszerein keresztül, a bombatölcsérnyi
lyukakkal meghintett havannai utcákon és negy-
ven évet talán nem bírnak ki.

Ennyit csak dr. Fidel Castro produkál.
A Fidelvisión további programjában a fôpa-

rancsnok Alarcón felé bök az ujjával. Alarcón de
Quesada jól fekszik, öltönyben virít és levegôvétel
nélkül képes elmondani a meséjét.
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Mindenki ott ül a porondon, aki él és virul.
Carlos Lage, a simaarcú és fényes koponyájú okos-
fiú, Esteban Lazo Gorillazo – gorilla pityu, aki
csontfekete és bivalynyakú, mindamellett a kom-
munista párt – más persze nincs – havannai elsô
embere, és a hasonlóság kísérteties, mert az észak-
amerikai nagyvárosok polgármesterei is így néznek
ki. Ott ül az álszemüveges loknis hajú fôértelmiségi
Abel Prieto elvtárs is, aki UNEAC fônökbôl kulturá-
lis miniszterré lépett elô. Jó a mûsor.

1997. XII. 30.
Tegnap mintha igazi tél lett volna, de mára valame-
lyest enyhült a hidegfront hatása. Tûz a nap, de
erôs a szél és a tenger hatalmas hullámokkal robog
a part felé – minden változatlannak tûnik.

A „7 A” sugárút és a 86-os utca sarkán egy hófe-
hér szakácsruhát viselô ember, vérvörös színû sál-
ban és pepitanadrágban pan con lechón-t árul –
sertéssült darabkákat kenyér közt.

Carmen is ott áll a sorban. A kazettalovas lány.
Egy cingár fekete van vele, minden bizonnyal buzi
és a stricije. Egy pitbull fajsúlyú kutya lóg mellettük
egy pórázon, ami egy spárga. Mosolygunk, hisz
ismerjük egymást – a cingár fekete és a kutya nem
mosolyognak. A piacon petrezselymet vásárolok
az egyik kofánál, akinek hatalmas zuhatagban öm-
lik a haja a vállára, erôs pillantása és erôs kezei
vannak. A mellei jó nagyok és gyönyörû petrezsely-
met árul. Mellesleg ott volt Rey szólótáncokkal fû-
szerezett születésnapján az emberével. Jobb így.

Összefolynak a napok: elmúlt a házibuli, és el-
halványult Armando számtalan meséinek egyike a
tizennégyéves szomszédlányról, aki korenged-
ménnyel szült és most tizenöt éves, meg az uno-
kahúgról, aki olyan gyengét alakít, hogy ki kell pas-
kolni utána a bránert – de ô már elmúlt húsz éves.

Mindegy.
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Armando szerzett Davidoff Ambassadrice do-
bozokat: huszonötöst és ötvenest.

Gyári eredeti mind, ilyet már csak a világ gyûj-
tôi ôrizgetnek. Csak a múzeumokban van és nála:
a Nagy Sziget sok titok ôrzôje. Kolombusz óta
egyfolytában.

Beesik egy francia-olasz válogatott. Lerí róluk,
hogy rosszban sántikálnak és zöldfülûek. Szivart
csempésznének Guadloupe-ra, és Armando kiállít-
ja nekik a hamis számlákat a hamis szivarokhoz,
amiért rendesen fizetnek. Benne van a buliban a
szomszéd kiszuperált rendôr is, aki a szakmában
ismert jellegzetes cipôben lépked és dobozonként
öt dollár haszonrészesedést kap. De ez az, ami a
mellékese, mert a szobáztatás is csak mellékese,
és a lányoktól is csurran-cseppen neki meg a régi-
ségnepperektôl, és mindenki mástól – mert benne
van a keze a sûrûjében.

Anna faxát olvasom el néhányszor – 30-DEC-
97 19:05

Van rá idô.

Azt gondolom, írok errôl a kubai utamról. Hogy
miért írógéppel írok, azt nem tudom, valószínûleg a
tisztánlátás illúzióját kelti bennem. Kuba olyan, mint
egy bomló szépség. Rohad és hagyják rohadni. Leg-
jobban a növényzet bûvölt el, a levegô anyaga, hogy
közép-európai agyonhuhogott szobanövényeink ho-
gyan élnek ott buján, többemeletesen és mindennapi-
asan. Minden bomlik. Mállanak a házak, ázott
háztartási keksz módjára válnak el a falak, lépcsôk,
rózsaszínre vagy kékre festett ión és dór oszlopok
egymástól. A repedésekben lila pletykák, pozsgások,
szocialista irodákból jól ismert anyósnyelv burjánzik.
A látvány, ami a szememen, mint két lyukon, belém-
áramlik más. Attól más többek között, hogy az em-
berek feketék. Fekete színûek. Sokféle van. Indiánok,
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kínaiak, spanyolok, feketék, s ezeknek mindenféle
keveredése. Nem mertem igazán fényképezni. Az a
nagyfene szociálérzékenység. Se a különlegességet, se
a nyomor romantikáját nem mertem. Érdekes, hogy
a nôkre emlékszem igazán, vagy azokat figyeltem, a
fiatal, gyönyörû nôket, akik saját szépségük oltári-
szentségtartói, vagy fényes, vagy szûk, vagy nagyon
színes, vagy áttetszô ruhában járnak. Saját nyugat-
európai, freudi-katolikus-emancipált individualista
egotrippjeim szánalmasnak tûnnek, tûntek. Nô
vagyok, mégis hál Istennek. Láttam öregasszonyokat,
akik törülközôturbánnal a fejükön, valószínûleg egy
férfipizsama kabátban királynôien néztek ki. A su-
gárzás jellemzô erre az útra.

Többféle pálma van. Egyenes, vékony törzsû,
ödémás törzsû, amibôl aszongyák, csónakot is csi-
nálnak. Van legyezô forma levelû és van hosszúkás.

Az országutak életveszélyesek, mert ott is folyik
az élet, mint egy nappaliban. Három fekete kisfiú
biciklizik a légkondicionált busz mellett, amiben
többekkel együtt ülök. Az egyik élô kakast fog a
kezében, és nyújtogatja, el akarja adni. El is fogja.
Az út mellett emberek fekszenek és beszélgetnek,
várva valamire, amivel hazajuthatnak. Autópálya,
ami máshogy él, mint amit én megszoktam. Más
jön be a két lyukon, mint amit megszoktam.

Van dolláros bolt, ahol dollárral kell fizetni,
és van jegyrendszer.

Vannak piacok, ahol a helyi pénzzel kell fizetni.
Semmi sincs és minden van.
Az áruházak pultjaiban, az üveg alatt bicikli-

lánc, varrógéptû, aszkorbinsavtabletták, bácskai fel-
vágott (ami még a szocializmusból ismert) színû
fröccsöntött fogmosó poharak stb. vannak elhelyezve.

Se melankóliát, se depressziót, se agressziót
nem érzek a levegôben. Felhôtlenséget sem, de vi-
dámságot igen.
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A verandákon dominóznak, a lakásokból sal-
sa szól. Valószínûleg korábbi regényekbôl, filmek-
bôl, innen-onnan tapasztalt hangulatokból egyfaj-
ta romantikus-intuitív érzés kerít hatalmába, hogy
én értem ezt a kultúrát. Ismerôs az építészete, nap-
sütése, virágai, feketéi és fehérei, verandái a kolo-
niál hintaszékekkel.

A tenger meleg és sós, az esô aprószemû és érin-
tésszerû, erotikus, ahogy a levegô is az a páratarta-
lom miatt.

Bebizonyíthatatlan az az érzésem is, hogy az
embereket melegebb, alapvetôbb és ösztönösebb
összetartozás köti össze. Fizikaibb. Testibb. Hogy
ez földrajz, kultúra, vagy a közös sors, nem tudom.

Este van.
Nyugis buli, és dr. B. György – alias Süsü – el-

ment a Bahamákra, ha elment. De valóban mindegy.
Majd holnap.
Mañana.

1998. I. 1.
A hatodik szilveszter van mögöttem Kubában. La-
posabb volt minden elképzelésemnél. Tiszta fejjel
ébrednék – de nem ez történik. Utolért a vírusos
influenza, amit a szóbeszéd után szabadon, az ame-
rikaiak dobtak át a Nagy Szigetre: a tévé, a rádió és
az újságok is rebesgetnek valami hasonlót – ko-
moly a hangulatkeltés, de nem csodálkoznék ezen
sem.

Jól kezdôdik az év, és megjelenik a coronel –
az ezredes elvtárs – mert szivar kell neki és a kun-
csaftjának, egy eszpanyol pálinak – egy spanyol
tagnak – aki nála lakik. Armando jó üzletember,
mosolyogva kiszolgál minden vevôt.

Az ezredes elvtárs jóvágású fickó, és ha már
leszerelt valamiért, akkor a helyi CDR oszlopos tag-
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ja. Tud mindenrôl, mikor készül razzia a környé-
ken, és mikor alakul valamiféle össznépi kényszer-
megmozdulás, de ez már lassan kezd alábbhagyni.
Pénzt kell keresni. Senki sem ér rá gyûlésekre járni.

Feltûnik a Lófejû Tanja – cabeza de caballo – és
az AIDS-es fiúja, Pichi (ejtsd: Picsi), akinek különös
ismertetôjele, hogy szünet nélkül rohan. Mintha
lekésne valamit. Talán a napjai vannak megszámlálva,
talán nem – anélkül is rohanna. Hoyo de Monterrey
Epicure Nr. 2. kell nekik és Cohiba Robustos, mert
erre gyógyulnak a vevôi. A szivar persze egy és
ugyanaz, csak a dobozokat cserélik át fürge kezek.
Jól elkészített hamisítványok – de melyik sznob ért
hozzá… Nincs sok elhatározásom az új évre. Lesz,
ahogy lesz – gondolom ebben a félhulla állapotban.

A szomszéd lány is megjelenik – a kétvôlegé-
nyes kiadás – és ô is szivart szeretne: mást nem.

A valóság Kubában is dögunalmas. A hétköz-
napok nem a diktatúra véres drámái.

1998. I. 4.
Vasárnap van, és a piac nyitva. A piac amúgy min-
den vasárnap nyitva van. A szünnap a hétfô. Iszom
egy cukornádlevet jéggel – guarapo a tisztességes
neve – és most csak egy pesót fizetek érte, kettô
helyett. Jó jel. Olcsóbb lett.

Dollárt váltok pesóra a feketézôknél, akik vi-
szont kevesebbet adnak, mint az állami CADECA
– a hivatalos pénzváltó. Mert itt nem kell sorba állni,
ott viszont kéne, de amúgy zárva van.

Dübörög a tervgazdálkodás.

1998. I. 18.
Tad Szulc: Fidel – A Critical Portrait címû könyvét
olvasva sok minden más fényben tûnik fel. Kiderül,
hogy Gabriel „Gabo” García Márquez nemcsak Ku-
ba nagy barátja, de dr. Fidel Castro haverja is egy-
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ben, és ott van Mario Benedetti, aki elmondja a
Bohemia címû kulturális magazinnak adott interjú-
ban, hogy elsô verseit németül írta, és hogy José
Martí meg egyenesen három nyelven írt esszéket.

Aztán elmegyek mégegyszer Pinar del Río-ba.
Oda-vissza hat dollárért. Ebéddel együtt. Belépôje-
gyestül és idegenvezetôstül.

A fazon kicsi és kövér, mûbôr aktatáskája van,
csíkos inget hord – nem kockásat – és kiváló vicce-
ket mesél az úton. Egy üzemi kiránduláson vagyunk,
és az idegenvezetô felesége árulja az italokat a buszon
kubai pesoért – moneda nacional – és keményva-
lutáért egyaránt – en divisas libremente convertibles.

A késôszocialista valóság virágnyelvén.
Hamar kiderül mindenki számára, hogy csak

dollárért van minden, mert nincs apró visszaadni.
Az ebéd a cajita – egy valós papírdobozban

babosrizs, sült hús, egy szelet paradicsom, negyed
marék káposztasaláta. Az árokparton esszük meg.

Hazafelé a Hotel Pinar del Río-val szemben az
utca másik oldalán a helyi egyetem szocreál épület-
együttese tündököl. Az idegenvezetônk csak
annyit fûz hozzá, hogy neki bizony a házacskák
színe tetszik legjobban.

Mindenki nevet.
A málladozó vakolaton erôsen kopott a szür-

késfehér és a párakínozta korhadt zsalugáterek ta-
lán valaha kékre voltak lefestve.

De van számunkra úszómedence – piscina –
és elviselhetetlen hangzavar, majd az idegenveze-
tônk ígérete, hogy lesz olasz pizza szovjet kiszol-
gálással, na ezt az egyveleget képzeljék el elvtársak
– és igaznak bizonyul.

Fehérbôrû orosz pincérnô és csontfekete sza-
kács. A teljesítmény égetett tészta félkemény sajttal
a tetején. Nem igazán ehetô, és a hibapont, hogy
messze van Itália.
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1998. I. 20.
Sûrûsödnek az események – lélekben már készü-
lök haza. Az 5. sugárúton sétálok a 16-os utcában
lévô nemzetközi ügyvédi iroda felé – Consultoria Juri-
dica Internacional – és megnyugtatásképp ezt sem
említi az akadémiai színpompában induló verseny-
társ nélküli szótár, amire professzor dr. P. Ferenc azt
mondta, hogy nem a legjobb. Mást nem mondott, és
arról is hallgatott, hogy ô is tudna azért egyet s mást
mesélni Kubával kapcsolatban.

Miután a setenta y tercera a 70-es utca és a 3.
sugárút – sarkán található volt diplo – diplomatákat
és nomenklatúra-tagokat, valamint külföldi turistá-
kat kiszolgáló élelmiszeráruház – elôtt felszerelt
pénzváltó kuckóban a fekete szemüveges husi koc-
kásinges elvtársakkal van elfoglalva, és engem nem
vesz észre, arrébbmegyek. Mellékes ugyan, de az
igazság része, hogy a diplo ugyan üzemel, de ma
már bemehet bárki: az árakról jobb nem beszélni.

A 5ta y 42 az Ötödik Sugárút és 42-es utca –
magasságában ugyanez. Üzletközpont, pénzváltó,
kockásingesek – és a tömeg, mert itt már várakoz-
nak. Félszázan legalább.

A Consultoria Juridica Internacional-ban meg-
hívólevelet csináltatok Armandónak, mert valamikor
áprilisban el akar jönni Magyarországra. Az, hogy mit
fog ott csinálni, magánügye, de a meghívólevél sok
pénzbe kerül: száznegyven dollár és tíz kubai peso,
ami két öt pesós okmánybélyeg formájában kerül fel
– és ragad rá – a papírokra. Egy másolat bent marad
az iktatóban. Az aláírásommal együtt. A befizetett
dollárösszegrôl elismervényt kapok. Ez a nemzetközi
ügyvédi iroda honoráriuma. A kubai állam csak tíz
pesót kér a dologért.

Kôkemény ábrázatú az arcátlanság – Talmud.
Levezetôként elmegyek Hermészhez. Cheo –

ejtsd: cseó – jön, a kabinos, és mindenes. Eszeve-
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szetten rohan a borravalóért, mert rossz idô volt –
nem keresett semmit, és ki szeretne a családjával
együtt éhen halni? Meg szép új tornacipô nélkül
taposni a dögmeleg betont. Hermész nincs. Marad
a cancha – a fallabda kubaiasított változata, amit
egyedül is lehet játszani.

1998. I. 21.
Megérkezett II. János Pál pápa – másként Karol W.

Mindenki nagyon örül. Lázban ég az ország. A
felhajtás emberközeli és kedves. Elôkerülnek a rak-
tárakból a szép nyitott mercedesek piros rendszám-
mal – protocolo – és Fidel is kimegy a pápa elé a
repülôtérre, hogy elôadjon egy röpke beszédet,
amiben félkézzel érinti az inkvizíciót, a katolikus
egyházat a hódítókkal egy kalap alatt, és párhuza-
mot von Oszwieçim és a lengyel szülôföld között.

Igaz amiket mond – sokak szerint tömény ízlés-
telenség.

A beszéd tényleg csak tíz percig tart.
Armandot is mozgósítják. Hajnali négykor éb-

resztem, mert nincs vekkere, de másnap már magá-
tól felkel. Mindent meg lehet szokni.

Elsô mondata: a kurva anyját a pápának és
az összes kommunistának.

Zseniálisan egyszerû.
Mivel Armando megbízható, az lesz a dolga, hogy

civilben az utcán sétálgasson és nem a pápát kell néz-
nie – ezt napiparancsba kapja – hanem a kubaiakat.
Késôbb – mert a pápa soká marad – egy ház tetejére
vezénylik, ahol egy orosz katonai adóvevô és egy
parasztgyerek társaságában tölti az idôt.

Beindul a pápaviccek áradata.
Az egyik: a pápa Varadero és Havanna közt egy

testes néger sofôrrel egy gyönyörû limuzinban
utazik. A pápa látja, hogy a nagydarab oriente-i fe-
kete elbóbiskol a volánnál, és felajánlja, hogy in-
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kább majd ô vezet. A sofôr eleinte szabadkozik,
hogy ez bizony neki az állásába kerülhet, de a Szent-
atya nem mai gyerek és addig-addig bombázza a
sofôr kába elméjét az ötlettel, hogy az végül beadja
a derekát. A pápa átveszi a kormányt és annak rend-
je-módja szerint vadul elkezdi nyomni a gázt, mert
azt hiszi,  otthon van, valamelyik olasz sztrádán. Per-
sze az elsô rendôrjárôr megállítja gyorshajtásért. A
rendôr benéz az autóba a lesötétített üvegen, és nem
akar hinni a szemének. Elôveszi az adóvevôjét és
beszól a fônökének: Te, fônök, nagy baj van, mert
elkaptam valami nagykutyát gyorshajtásért. Mit
csináljak vele? Mire a fônök álmos hangon megkér-
dezi: Ki az? A válasz: Nem tudom. A fônök még
álmosabban: Mi az, hogy nem tudod, Raúl vagy a
Vilma? A rendôr: Nem. Egyik se. A fônök felébred:
Mégis ki? A rendôr gondolkozik: Valószínûleg az
Isten maga, mert a pápa a sofôrje.

A másik vicc: Fidel és a pápa egy nyitott merce-
desben hajtanak végig a Melecónon. Gyönyörû idô
van, de egy kicsit fúj a szél, és le is libbenti a pápa
fejfedôjét. Fidel elegánsan kiszáll, ahogy egy udva-
rias házigazdának illik, a vízen járva kisétál a ten-
gerre és visszahozza a sapkát. Mit ír a Granma? –
Fidel a vízen jár. Mit ír az Osservatore Romano? –
A pápa megtanította Fidel Castrot vízen járni. Mit
ír a Miami Herald?  – Castro már úszni sem tud.

1998. I. 25.
Elment a pápa. Kubai útja során egyszer mosolygott
is – mondja a tévé kommentátora.

Egy katolikus lánykórus azt énekelte neki, hogy:

Camagüey, Camagüey
que el Papa se quede
en Camagüey.
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Nyersforításban: Camagüey, Camagüey / a
pápa maradjon itt / Camagüeyben…

A pápa a búcsúmisét a Forradalom Terén
celebrálta, de mivel a santeróm óva intett, hogy
tömegbe menjek, inkább beiktattam egy kirándu-
lást a krokodilfarmra.

Guamá.
Veszek is egy kitömött kölyökkrokodilt aján-

dékba. Rettenetes alkudozás után, mert tiltva van,
és a húszas kifizetése pillanatában már folyni is
kezd belôle a fûrészpor. Mindenhová kívánom az
egész marhaságot, de Andrea barátnôje kérte.
Szegény Szilvi Miamiban, mi lesz, ha nem kap kro-
kodilt, de ami még jön, azt megérdemlem.

A turismo nacional – a belföldieknek fenntar-
tott turizmus – katasztrofális. Van ugyan minden:
piscina, bar és animación. Magyarul úszómeden-
ce, bár és élénkség – az utoljára felemlegetett szótár
szerint, és ember legyen a talpán, aki ebbôl nem-
hogy kubaiul, de spanyolul megtanul valaha is.

A legborzalmasabb az animación. Egy talpig
kimázolt guajira – kubai parasztlány – repedt han-
gon beleüvölt a mikrofonba, túlszárnyalva a re-
csegve bömbölô salsát. Aztán ott csetlik-botlik min-
denki az elviselhetetlen hidegben, és a turismo na-
cional szinte kivétel nélkül beleveti magát a jéghideg
vízbe: mert ki van fizetve.

A hômérô higanyszála húsz fok körül mozog,
kissé felhôs az ég és a frissen berepült európaiak
erre biztos azt mondanák, hogy pompás az idô.
Nem csak azért, mert ki van fizetve. Talán nem csak
ezért. Lezajlott az Indiánfalu és a Krokodilfarm
címû közkedvelt attrakció.

A Cueva de los Pesces y piscina natural – termé-
szetes tengeri medence tele hallal, amik közt úsz-
kálni lehet, és van, aki megteszi – lényegesen jobb.
A természet felülmúlhatatlan.
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A Ciénaga de Zapata végében vagyunk.
Visszafelé az út két oldalán az elesett harcosok-

nak állított síremlékek közt halad el a busz. A Disz-
nó-öböl maradványai. Ôk azok, akik az ellenforra-
dalmárok elleni harcok során fejezték be földi pá-
lyafutásukat, és már nem érhették meg – mint oly
sokan mások, de más okból – a Forradalom gyôzel-
mének 39. évfordulóját.

Havanna felé az autópályán az öt-hat évesek
Comandate Che Guevara dalát éneklik a buszon.

A szüleik nem énekelnek velük.

1998. I. 28.
Havanna a pápajárás után – Kuba helyreállítja az
1961-ben megszakított diplomáciai kapcsolatot
Guatemalával, és szójátékot szójátékra halmoz a
mindig rokonszenves késôszocialista pártállam ide-
genforgalmi gépezete: és nem csak a Szentatya útja
– van Cubatur, Havanatur, Albatur és ha lesz érde-
keltségem a Nagy Szigeten, azt se Cocomonónak
se Mikiturnak nem fogom elkeresztelni.

Lement a pápai mûsor, hála a mintegy harminc-
ezer frontember áldásos és önzetlen közremûködé-
sének, akik társadalmi munkában kitakarították Ha-
vannát. Aztán kitakarították ôket is. Mert fôleg az utca-
lányok, stricik és szivarnepperek, a csellengôk és a
kábítószeres slepp minden válfaja dolgozott fogcsi-
korgatva, kart-karba öltve. Nincsenek kevesen. A
Juventud Rebelde írja, tehát igaz lehet. Eltûnt tehát a
mocsok, és hogy milyen gyorsan tér vissza, az a nagy
találós kérdés.

Ma van egyébként José Martí születésének 145.
évfordulója. Készül a fáklyásmenet, és a gyerekek
már kora hajnalban énekelve masíroznak a Forra-
dalom Terére, mert nekik ugyan nem kell korán
lefeküdni. Általában nem. Ma talán igen.
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Raúl beszédet mond Manzanillo városában,
Jésus Menéndez szakszervezeti fôember – továbbá
fekete kubai cukoripari munkás – meggyilkolásá-
nak 50. évfordulóján.

A rezsim szereti a mártírokat.
Griselda, a postásom egy vasalót kér tôlem aján-

dékba. Megígérem, hogy hozok neki egyet Miamiból.

1998. I. 31.
Este a La Maison van tervbe véve. Állítólag lesz di-
vatbemutató, élôzene: salsa, mi más, aztán dizsi és
sétálgató munkáslányok – working girls, mint a
nagyfilmeken. De nem lesz semmi, mert elkezd esni.

Lesz néhány lefáradt kurva és Yanet elmegy
Apanachyval körbeszagolni a méregdrága ruhák,
kölnik, ékszerek között, hogy legalább elképzelés-
szinten felvásárolják az egész raktárkészletet. De
összeszednek egy rózsaszín inges olasz fickót, aki-
vel Yanet elmegy – mert Apanachy már nem dolgo-
zik.

Fogyasztjuk a szocialista beutalóval kibundá-
zott vacsorát, amihez egy üveg rumot és egy üveg
spanyol bort is kapunk – ezt Apanachy építészmér-
nök unokahúgának félig lapátra tett vôlegénye
szervezte, mert az apja miniszterhelyettesi rangban
van.

Az étel pocsék, a pincérek haverkodnak – egy-
folytában dühöng a múlt: Magyarország a hatvanas-
hetvenes években.

Késô este megjelenik dr. B. György, aki szemlá-
tomást unatkozik és rohamosan öregszik. Csak
ténymegállapítás és nem minôsítés – majd megold-
ja magának.

Sokat beszél, az átlagosnál kevesebbet hazu-
dik, és még rápakol az amúgy sem felhôtlen estére.
Elmondja a régi szép idôk meséit, amikor kubai
internacionalista katonasapkában érkezett meg a
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havannai repülôtérre és egy bôrönd kínai mû-
anyagórát hozott, amit reggelire cserélt be az egyik
ötcsillagos szálloda személyzeténél. A lányokat is
ezzel hülyítette. Aztán folytatná, hogy melyik film-
sztár – és nô – akart ráakaszkodni, de a morgásra
abbahagyja, mert ezért már az általánosban több-
ször agyonverték. Ha füllentett.

Senki sem tökéletes.

1998. II. 7.
Este meglátogatom Héctor új családját. A második
felesége még nem sokat dolgozott életében, nem
is dolgozik, és minden bizonnyal nem is fog. De
már készülôdik – és mégegyszer meg kell hall-
gatnom, hogy Hanna Schygulla hajszobrászának
is ült már modellt, mert ô volt a dublôz.

Amúgy nem sok vizet zavar. Inkább szomszé-
dol és várja a csodát. Most idegnyugtatót rendel
tôlem – a drága külföldi gyógyszer címû lemez, és
felvetôdik bennem a kérdés: ilyen fiatalon?

De hatásszünetet tart. Bekap elôttem teátrális
mozdulatokkal kísérve egy félmarék pirulát, majd el-
megy hajat mosni, és vissza is jön egy félig áttetszô
hálóingben, majd betegre lakkozza a körmeit. Ehhez
természetesen a legfrissebb mantrákat szavalja a
szomszédokról, akiket kívülrôl-belülrôl ismer: ko-
moly szaktekintély a késôszocialista együttélés alap-
fogalmai szerint. Tudja, hogy azok a bizonyos em-
berek hollandokkal és németekkel üzletelnek, és tele
vannak pénzzel. Majd hírt ad egy közös ismerôs lány-
ról, aki a maga sajátos módján – pénz nélkül – járja
Havanna Ultrá-nak elkeresztelt bevásárlóközpontját,
hétköznapi nevén a Carlos III-t, ahol nagyokat bá-
mészkodik, és talán egy gazdag külföldi pasasról
álmodik. Nem kérdezem meg, hogy ô ugyan mit
keres ott, hisz neki sincs pénze.

Állítólag…



73

Vadul folytatja, de nincs benne köszönet, és
csak azt szeretné kiszedni belôlem, hogy mennyibe
kerül egy szemüveg Magyarországon.

– No sé – nem tudom – válaszolom kategorikus
rutinnal, mint a gyökérevô Béla, más néven az erô-
szakos paraszt. De mivel én nem vagyok ô, enyhítek
a dolgon és megkérdezem, hogy mégis mennyibe
kerül itt.

– Harminc dollár – mondják kórusban.
És…
Világos, hogy nem csak idegnyugtató meg szem-

üveg kell, amiket berendel az ifjú hölgy, a többi el-
képzelés is alakul, és mindez ajándék – regalo – cím-
szó alatt fut a késôszocialista karibi valóságban, hisz
itt fizetni senki sem akar semmiért: a társadalmi beren-
dezkedés mûremeke, mint viselkedéskultúra, így
zajlik az élet.

Hallgatagon jegyzetelem a kívánságlistát, de
feltûnik az örökmosolyú és ennek megfelelô test-
súllyal megáldott anyós, aki a maga nemében szu-
perkomoly pletykagyáros, és rumot kér. Abból, amit
én hoztam, ha már egyszer megint idejöttem taxival
és el is megyek taxival kétszer hét dollárért, az a
harmadik hét dollár az üveg rumért nem is sok.

Bár nem azért jöttem, hogy megrendeléseket
vegyek fel és italokat mérjek, hanem Héctor mun-
kájáért, amiért már némi elôleget is felvett: az ered-
mény kubai – semmi sincs kész.

Visszatér Madame Héctor is, aki idôközben el-
ment mégegyszer csinálni magával valamit, hogy még
szebb legyen, és feltesz egy ártatlannak tûnô kérdést,
hogy mégis milyen írógépen dolgozom? Nem egés-
zen alaptalanul rosszat sejtek, és azt válaszolom: no
sé – nem tudom. De mivel a jó szívem visz sírba, adok
neki egy labdát, és bemondok három világmárkát.

Madame Héctor fiatal kora ellenére olyat üvölt,
hogy matróna édesanyjának is becsületére válna.
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Diadalittasan közli velem, hogy az ô írógépe is Oli-
vetti, és elromlott rajta ez meg az. Javítsam meg.
Nem értek-e hozzá véletlen?

Elküldöm kubaiul a picsába, ami korántsem
olyan borzasztó. Erre kivonul a konyhába duzzogni
mintegy harminc másodpercre.

A pszichiáter Zsuzsa szerint ez teljesen
normális, mert ha az Interneten dolgoztam volna,
akkor azt kellett volna megjavítanom.

1998. II. 9.
Cheonál lakom, aki névrokona a teniszpályaôr bor-
ravalókirálynak. Olcsó, és a töménytelen koszon
kívül érzôdik még valami: a nyomor szaga. Egy for-
radalom elôtti gyárépület leválasztott része a lakás-
nak kikiáltott putri, amit úgy egészében Cheo papá-
ja örökölt meg, mert ô volt a házmester. A tulajdo-
nos lelépett Miamiba Fidel hírére.

Lemegyek a tengerhez, mert a lakás kibírhatatlan.
A Comodoro strandján négy fekete lány kupak-

tanácsot színlel a belépôk áráról és közben kenye-
ret eszik: nagy kiadós baguette-ket tömnek maguk-
ba sok majonézzel. Aztán nápolyit és kekszet fo-
gyasztanak ugyanilyen hévvel, és végezetül beke-
nik a testüket a frissen vásárolt óriásflakonokból
kinyomott napolajjal.

Egy ideig bírom nézni, aztán arrébb megyek.
Õk is áttelepszenek az árnyékba a nyugágyakra

egy európai fiatalemberekbõl álló csoporthoz.
Szemlátomást ez utóbbiak az ötletgazdák, és az
egész eddigi felhajtás finanszírozói.

A verébhajsza késôbb jön.

1998. II. 25.
A Nagy Sziget a régi. Az elsô osztályú utasok a VIP
váróba mennek, és köztük vonszolja magát a törzs-
alak Ernesto, akinek nincs különösebb ismertetô-
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jele a félmázsás Rolexen kívül, és talán nem a
legártatlanabb üzletember benyomását kelti.

A gépen a haverjaiból is dôl a baseball, a Romeo
y Julieta Churchill – hogy az alaptémák nem túl
széles skálán mozgó variációinál maradjunk.

Tegnap a Daily Telegraph hozta, hogy Fidel
Castro fogadta Naomi Campbellt és Kate Mosst.

A lányok beszámoltak az erôteljes benyomásról,
amit a kubai államfô tett rájuk és emberbaráti ér-
zéseikrôl, amelyeket a harmadik világnak küldenek.

Még a levegôben – Ernesto és kis csoportjának
partraszállási mutatványa elôtt – felfigyelek dr. B.
György – alias Süsü – figyelemre méltó fejtartására,
és ilyenkor készül valamire. Gyárilag lôtte be magá-
nak a dolgot, eltekintve attól, hogy állandó lakhelye
az újlipótvárosi mellékutca. Egy orosz lányt stíröl.

– Perverz – kommentálja késôbb, és a lány fog-
szabályzójára céloz. De a perverz az ötvenes zsák-
formájú amerikaiakkal van baráti beszélgetésben,
akik szemlátomást nem igazán érdeklôdnek a kí-
nálkozó üzleti kapcsolat iránt.

És hogy a jenkik impotensek mind, az közhely.
Nem csak a Comandante en Jefe – a fôparancsnok
– állítja ezt a maga kifinomult stílusérzékkel
megalkotott többórás szónoklatai során.

Dr. B. György is ezt mondja.
Oroszlánpáros. Csak a játéktér más.

1998. II. 27.
A karibi tél is kellemesebb lenne az El Niño jelenség
nélkül, és akkor ha a VISA kártyám mûködne itt is:
a Nagy Szigeten. De a baj nem jár egyedül.

A szivarüzletben nincs szivar, és Jorge a torce-
dor – szivarsodró szakmunkás és eladó egy sze-
mélyben – közli, hogy nincs semmi.

A szocialista tervgazdálkodás nem hagyja magát.
Griselda megkapja a vasalóját, ami háromszor
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annyiba került – afuera – kint, mint Kubában, de
a közhiedelem szerint csak diplomaták és pártfunk-
cionáriusok kaptak vasalót.

Már nem így van. A szocialista tervgazdálkodás
kitett magáért: van import kínai vasaló dögivel.

Változik a világ. De az emberek még nem men-
nek el két utcával arrébb. Elhiszik a meséket.

1998. IV. 11.
Reggel alig tudok kimászni az ágyból. Sajog min-
den porcikám. Éjjel a zsalugáterek résein beáramló
hideg ébresztett fel jónéhányszor.

Tegnap még elviselhetetlen volt a párás trópusi
meleg. Az El Niño – a fiúcska – teljesen feje tetejére
állította az idôjárást – a kubai tavasz hol rekkenô
nyár, hol szélsôségesen hideg tél.

A vallási piacon – hivatalos nevén a kézmûve-
sek vására – a Santería szent tárgyait árusítják futó-
szalagon. A tömegtermelés szelleme elérte a Nagy
Sziget egyik legfrissebb exportslágerét – az afro-
kubai vallást.

Haitin 1994-ben partra szálltak az amerikai ten-
gerészgyalogosok. Majd Soros György alapítványa
is megjelent.

Egy Elegguá-ra fáj a fogam, ami eredeti kagyló-
ból készült szempárral és szájjal nézi mosolyogva
a tülekedést.

Van kétarcú és egyarcú kivitelben. Húsz és tíz
pesóért – en moneda nacional – de betonból ki-
öntve. Szinte ráolvasás nélkül szétmállik a kézben.
Nem megoldás – különösen nem egy istenség ese-
tében.

Mi lesz, ha használni kezdi valaki?
A szendvics elsôosztályú és a batido, turmix-

gépben készült ital: papayával vagy más gyümölcs-
csel, vízzel, tejjel és jéggel – még jobb. A konkuren-
cia nagy.



77

Betört a kapitalizmus a szentek piacára.
Átmegyek az óvároson és visszafelé a Murallán

jövök, ahol álmosan rozsdásodó redônyök emlékez-
tetnek rá, hogy itt valamikor pezsgô élet folyt. A for-
radalom elôtt ez volt a textilkereskedôk utcája. Most
tespedve várja a holnapot. Talán a mát. Mert az ütem
elképesztôen gyors. A tegnap tiltásai ma már nem
igazak, és ez a ma magában hordozza a kézzel fogható
holnapot – a szocialista valóság temetését.

Az egyik üzlet nyitva: bútorlakkot és kék-fehér
mûanyaghajót lehet kapni fillérekért.

Berakom a szerzeményeimet a mûanyagzacs-
kóba, a Margaret Atwood által szerkesztett antológia
mellé. Huszonhárom kanadai író spanyolul.
Nemcsak ôskanadaiak: mindenki – bevándorlók,
színesbôrûek írnak benne, és elmondják azt, ahogy
ôk látják a hazájukat. A spanyol fordítás jó. A kötet
megjelenését a Kanadai Külügyminisztérium mel-
lett egy sor illusztris intézmény támogatta. Mindez
kiderül az impresszumból, és az elôszóból egyaránt.

A Fény Móló – Muelle Luz – a San Pedro utca
magasságában van.

Innen indulnak a kompok a Havannai Öblön
át Reglába és Casablancába. Regla a Fekete Madon-
náról híres zarándokhely, de ez már nem akadá-
lyozza meg a globalizált utcagyereket, hogy fuck
you-t kiabáljon, ha nem kap egy dollárt.

Chaco a nap arca. Ejtsd: csákó.
Kopasz és teljesen szôrtelen. Saját bevallása sze-

rint hetvenöt éves. De ez az, amit senki sem hisz el
neki. Chaco olyan, mint egy kurva – letagadja a korát.

De legalább olyan, mint egy színésznô. Tarko-
pasz és egy kék pléhdobbal járja a kikötôt, amin
fehér betûkkel minden egyéb felirat mellett a neve
áll, és az, hogy Casablanca. Mert Chaco innen jár
be zenélni: dobolni, szájharmonikázni, énekelni,
szavalni és rázni magát.
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Terepe a kikötôi kocsmák világa.
Egy titokzatos, szintén kék-fehér bádogdobozt

is tud a kelléktárában, amit folyamatosan csörget,
feltehetôen Obbatalá és Jemajá szellemeivel és a
napi bevétellel.

Komoly benyomást tesz mindenkire a nyaká-
ban fityegô csigafüzérekkel és mûanyag üveg-
gyöngysorokkal, melyek a Santería istenségeinek
színeit adják vissza.

A bal fülcimpáját, de lehet, hogy a jobbat, sú-
lyosnak látszó alumíniumkarika-gyûjtemény húzza
le, és Chaco, mindamellett, hogy teljesen fekete, a
feje búbjától lefelé minden talpalatnyi millimétert
kitetováltatott magán.

Casablanca közel van.
És ez most nem a kortárs festômûvész képe:

Malevich contamina la Bahía de La Habana, ami
egy olajfolton úszó hajó, és az olajfolt lecsöpög a
vászonról egy másik vászonra. Ez most a valóság
élethû kiszerelésben.

Szövegmagyarázat: a Malevics most egy szovjet
ihletésû komphajó, ami éppen átpöfög a Havannai
Öblön.

Egyúttal a történet magva és csattanója: a fest-
mény helyett. A szovjet kereskedelmi flotta, amely
harmincöt éven keresztül nemes egyszerûséggel
itt engedte le a fáradt olajat – minden más mellé.
És amikor a kubai hatóságok figyelmeztették a ka-
pitányokat, hogy ez így talán mégsem jó, ugyan-
ezeket a mutatványokat közvetlenül a part elôtt
vitték végbe. Az eredmény: a Havannai Öböl maga
a nagykönyvekben megírt környezetkatasztrófa.

A Világörökség részének számító – Ó-Havanna
– Habana Vieja – tôszomszédságában ujjnyi vasta-
gon áll az olaj és a festékanyag. Mûanyagflakonok
tarkítják a komp útját. A víz koromfekete. Néha
egy döglött, felpuffadt hasú hal úszik el mellettünk.
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És hogy a kép teljes legyen, a Belize mellett me-
gyünk el, ami most éppen egy rozsdatemetônek
beillô teherhajó.

Nem messze a Club Med 2 trikolórral a tatján
meg négy-öt árboccal, amire talán nagyritkán húz-
zák fel a vitorlákat – amúgy a turisták kedvtelésére.

A harmadik és az elsô világ találkozása egy-
szuszra.

1998. IV. 12.
Napos délelôtt, és minden hírnek az ellenkezôje
igaz: dr. B. György – alias Süsü – még él. A bérlakás
alatt lévô garázsból kászálódik elô magyar felirattal
ellátott aqua-bike-ok közül. Magyarul: egy jet-ski
raktárból.

Persze csak a Havannai Napló sorait zavarja
össze ez a kétnyelvûség, mert ez a réteg többnyire
semmilyen nyelven nem tud. Ôk a magyar újgazda-
gok.

A hatalmon lévô szocialista és liberális koalíció
hangadói szerint nemsokára el fogjuk érni a tíz év-
vel ezelôtti életszínvonalat.

Akik most itt vannak, el se vesztették.
Telik nekik rá – mondaná a nép egyszerû gyer-

meke. De Fenyô János, Szlávik Bulcsu és Prisztás
József urak ügye után sok a kérdôjel – és a jövô
magyarázattal fog szolgálni. Bár ôk már hallgatnak.

De még mindig Havanna.
Itt egy kicsit áll az idô kereke, és ki tudja, mi

vár az itteni elvtársakra? Esetleg olyasmi, ami nem
igazán kellemes. Számukra nem. De az alapötlet,
hogy elôbb-utóbb mindenért fizetni kell, talán még
nem  jutott el hozzájuk.

A tenger erôsen hullámzik.
És szóba kerül dr. Castro, aki tudvalevôleg ha-

dilábon áll a meteorológusokkal. Ezt dr. B. György
se tudja szó nélkül hagyni, mert Fidel ott állt mel-
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lette a repülôtéren és Robainával utazott ugyan egy
kocsiban, de úgy leszarta a külügyminiszterét – és
mondaná tovább a történetét, miközben egy kam-
pószerû szerszámmal piszkálja az egyik gombás
körmét, de nem hagyom. Semmi sem változik.

Aquí no pasa nada – vagy mégis.
Keményedik a helyzet: a kábítószerárusok egy-

re agresszívebbek, a vasárnapi tévémûsorban egy
négytagú rablóbandáról hoznak hírösszeállítást.
Hajnalban a munkába igyekvô embereket fosztot-
ták ki, és machetával a biztonság kedvéért fejbe is
vertek mindenkit.

Este a benzinkútnál – 84-es utca és 13. sugárút
– sarkán a munkába induló lányok rázzák a hajukat.
A neonreklám piros alapon sárga betûkkel világít
a trópusi éjszakában, és egy ízléses mókus marko-
lássza a töltôállomások internacionalista pisztolyát
– folyik a globalizált feketearany.

Oro negro.
Ez a szöveg. Nem lehet kivédeni. Az áprilisi

telihold fényesen ül a királypálmák mögött.
Fidel egyre rosszabb bôrben mutatkozik a nyil-

vánosság elôtt, de Raúl sem az igazi, bár ô a hatalom
várományosa. Ha történne valami, a helyzet egyik
ismerôje szerint – a nevének még a kezdôbetûjét sem
írhatom le – a forgatókönyv a következôképpen néz
majd ki: Raúlt lelövik és a tábornokok veszik át a
hatalmat. Katonai junta irányítja majd Kubát, mint bár-
melyik más dél- vagy közép-amerikai országot. A ka-
tonatisztek ugyanis már réges rég levédték magukat:
a gyerekeik vegyesvállalatok igazgatói székeiben ül-
nek, külföldön tanulnak, bankszámláik vannak és
nemzetközileg is számottevô kapcsolatrendszerük a
háttérben.
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1998. IV. 13.
A mellettünk lévô házat tizenhatezer dollárért vet-
ték meg. Az egyik néger család a másiktól. Kék-
fehérre festik, és aki nem hiszi, járjon utána, gondo-
lom én, bár nehezemre esik elhinni, hogy valami
is történjen akár itt, akár ott: a magyar médiapiacon.
Szinte ki sem megyek a lakásból. Amúgy a pápa
látogatásáról a Népszabadság washingtoni tudó-
sítója ír „élménybeszámolót”. Szóval kár erôlködni
ilyen felállásban…

Csak a képzelet csaponghat szabadon. A fantázia.
A Fantasy jut eszembe, amely 1998. IV. 4-én

reggel 8.00 órakor hagyta el a King George dokkot.
Hófehéren, mint egy igazi cruiseship.

A Bay Street árkádjai alatt megütötte a fülem:
gyere mán, Tibi, bót! – és ezt nem kell lefordítani
semmilyen nyelvre.

Keverednek és zavarossá válnak a napok: kez-
dek az emlékeimbôl élni. Az sem igazán megnyug-
tató, hogy nem én vagyok egyedül ezzel. A Nassau
International Airport újságos standja jut eszembe.
És lehet, hogy van valami más oka is az önmegtar-
tóztatásnak, nemcsak a fogadalom.

Uma Thurman shows her pussy.
8,95 bahamai vagy amerikai dollárért – egy az

egyben váltják.
Egy Friendship F-27-essel repülünk. Mint a

hôskorban, mert nincs utas, de az a kevés, aki van,
olyan, mintha egy Graham Greene regénybôl má-
szott volna elô.

Az ok annyi, hogy nemsokára újra megindítják
a Miami-Havanna járatokat – hála a jóistennek, a
pápának és egy icipicit Clinton elnök úrnak,
onnan Arkansasból, mondja valaki.

Mégegyszer a nosztalgia – ami egy kávéház
Szentendrén és az idegenbeszakadt egyik kedvelt
gyülekezôhelye. Itt a barátság – Amistad -, ami egy
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utca Havannában, a nyerô beszólás, mert ez az,
ami nincs.

Színhely: a havannai kikötô. Csak le kell ülni
egy órára és bedôl az élményanyag az ajtókon –
talán még sok is lenne egy csordányi mai magyar
írónak.

Nehezemre esik itt hagyni Havannát. Ki tudja
– hátha örökre?

Egy tûzpirosba tekert matróna szólít le. Látszik
rajta, hogy már nem dolgozik, kártyát vetne, ha
hagynám neki és nevet hozzá.

Nem túl szívderítô látvány, de van ennél rosz-
szabb is. Nyugtázza, hogy semmiféle szolgáltatásra
nem tartok igényt, és ezt is kedvesen mosolyogva
teszi. Itt ilyenek az emberek: a titok nyitja csupán
ennyi. Karnyújtásnyira egynyolcvanas mulatt lány
testhez simuló virágos alapon bézs és mályva színû
lasztex nadrágban. Ujjatlan lila trikóban és ez is
testhezálló. Kiegészítônek egy magas sarkú mû-
anyag papucsféleség, ami csoszogásra használható.
A kezében sárga – szintén mûanyag – szatyor. És
közben guayaba-sütemény fogyasztása.

Egyébként terhes. A kilencedik hónapban lehet.

1998. IV. 16.
A jegy át Casablancába még mindig tíz kiló – egy
kubai peso egytized része. A Krisztus szobor mesz-
szirôl krisztusalakú, és nem konkurencia Riónak.
A szabadkômûvesek egyik háza is megtalálható
lent – más nem történik. A havannai chinatown a
Zanja-n van egy karnyújtásnyira a Parque Central-
tól. Étterem étterem hátán. Az árak dollárban és
kubai pesóban vannak feltüntetve az étlapon. Az
árfolyam naprakész és korrekt. Az egyik vendég –
az arcvonásaiból ítélve akár tibeti is lehet – spanyol-
angol szótárral és egy tolmácsnô segítségével
beszél a többiekkel. Havanna feltûnôen nyugodt.
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Nincsenek lépten-nyomon szivarnepperek és
kolduló gyerekek. Ez állítólag Eusebio Leal
Spengler érdeme, aki a várostörténész és mindenes:
az átmenet egyik irányítója.

Havanna belvárosa, ha van ilyen – tehát Ó-
Havanna is lassan tele lesz luxusszállodákkal.

Féltucat rendôr ácsorog minden utcasarkon.

1998. IV. 17.
Ma péntek – és buli lett volna. Valami elrontja a dol-
got. Armando egy vámos barátja után rohangászott
egész nap. Végül kedvünk sincs hozzá, és erre itt
kényesek az emberek. Aki rosszkedvû, azt bolondnak
tartják. A legújabb történet a környékrôl: a piacon
megjelent a rendôrség egy széplánnyal. Hozták
ugyanis. A széplány rámutatott a hentesekre, akikkel
lefeküdt – estaba con ellos – és a hentesek megtudták
a véres valóságot, a széplánynak AIDS-e volt, és nekik
irány a nemibeteggondozó.

Aztán a temetô.

1998. IV. 18.
Malecón. Kora délután. Üvölt a salsa. A hatalmas tö-
megben utat vág magának egy tûzoltóautó. Nyü-
zsögnek a zsebtolvajok és örül a nép: dále papí aqua-
bike – a magyarok is rajthoz állnak a jet-ski versenyen.
Több kategóriában – és nem lesznek elsôk, de
helyezést érnek el, ami nem elhanyagolható.

Egy 450-es páncélozott Mercedes hajt el. Piros
rendszámmal – protocolo. Egy kockásinges kopasz
kapaszkodik a belsejében és bámul kifelé.

Eszembe jut, hogy talán integetnék neki –
vigyen el. Elénekelném neki az amúri partizánok
dalát, vagy a Comandante Che nótáját, és az
elvtársnak bejönne a késôszocialista agyába a
szabadság, egyenlôség, testvériség bármelyike sok
karibi internacionalizmussal.
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1998. IV. 21.
A dögunalom mellé bejön, hogy semmi se megy.
A vámos bujkál, és Armando nagyon barátságos
ember – nem haragszik rá.

Az idô félelmetesen rossz. Elmegyünk kubai
hamburgert enni és megnézzük a chupa-chupa
nevû helyet – magyarul: nyalóka vagy szopóka.

Az 5. sugárúton a 110-es utca magasságában –
kifelé a Nautico irányában található. Szemben félig
összedôlt, elhagyatott, nem mûködô hajdani kaszinó.

Ezen a részen a Forradalom gyôzelme elôtt jó-
pofa nyilvánosházak mûködtek.

Most egy kicsit lelassult a forgalom: hideg van,
és nagy razziák voltak.

Nem változik semmi.

1998. VII. 6.
Összegyûjtöm az Observer – Budapest Médiafigye-
lô Kft.-tôl kapott fénymásolatokat, és újra átolva-
som a Kubáról szóló cikkeket.

A magyar közvélemény ezt a tájékoztatást kapja
egy hónap alatt:

1998. V. 27. (07.01, Danubius hírek): Válság
fenyegeti a kubai cukoripart.

1998. V. 13. (Komárom-Esztergom Megyei 24
óra): Tardosról Kanadába – Kiruccanás Havannába,
egyidôben a pápával – (Savanyú) gerezdek a kubai
narancsból: Csabán Béla üzemmérnök-informati-
kus és matematika tanár élménybeszámolója.

1998. V. 14. (Magyar Nemzet): Sorsvonal: Nava-
rette József. Erdei Tamás tollából a kubai apától és
magyar anyától származó sportolóról.

(Békés Megyei Hírlap): Fidel Castro Svájcban
az Egészségügyi Világszervezet és a Kereskedelmi
Világszervezet ülésein, majd ezt követôen egyhetes
hivatalos állami látogatáson.
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1998. V. 15. (Népszabadság): Fidel és Hillary
egy fedél alatt a genfi Hotel Intercontinentalban.
A Reuters szerint Castrót a szálloda vezérkara egy
doboz Havanna szivarral vigasztalta – svájci csoko-
ládéból, hiszen tíz éve leszokott a dohányzásról.

(Napi Magyarország): A Miami Herald megdöb-
bentô leleplezése: Voltak atomfegyverek 1962-ben
Kubában – szovjet archívumokban találtak rá a ter-
helô dokumentumokra és Castro nagyon szerette
volna megtartani a nukleáris töltettel ellátott raké-
tákat, de ezeket még ebben az évben visszaszállí-
tották a volt Szovjetunióba.

(Nógrádi Hírlap): Nagy sikert aratott Fidel Cas-
tro kubai államfô az Egészségügyi Világszervezet
(WHO) genfi jubileumi ülésén tartott beszédével,
amelyben a szegénységért felelôs igazságtalan
gazdasági rendet bírálta.

1998. V. 19. (Magyar Hírlap): A Digitális Szabad-
ság Hálózat (DFN) többek közt egy kubai másként
gondolkodónak is lehetôséget adott, hogy publi-
kálja gondolatait – az anyagiakat Howard Jones az
IDT Corporation alapítója biztosítja.

1998. V. 20. (Somogyi Hírlap): A kubai elnök
elégedetlen a Helms-Burton-törvény alkalmazásával,
amely korlátozza az Európai Unió és Kuba kereske-
delmét.

(Magyar Nemzet): Menekültgondok a Bahama-
szigeteken – kellemetlenkedô kubai sportolók.

(Napi Gazdaság): Párizs bírálja az EU-amerikai
megállapodást.

(Világgazdaság): Castro bírálja a liberalizációt
– Castro szerint a liberalizáció csak a gazdag orszá-
gok érdekeit szolgálja a szegényekével szemben.

(Napi Magyarország): Az Interpress Kiadó
fôszerkesztôje tájékoztat, hogy ôsszel kiadja Fidel
Castro törvénytelen lánya, Elina Fernández könyvét.
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(Békés Megyei Hírlap, Új Dunántúli Napló, So-
mogyi Hírlap): szó szerint egy és ugyanaz a szöveg
– Fidel Castro és Nelson Mandela képével.

1998. V. 21. (Délmagyarország, Délvilág): Cas-
tro és Suharto, MTI-híranyag – Fidel Castro szerint
õt a nép tartja hatalmon és nem hasonlítható össze
az indonéz maratoni elnökkel.

(Blikk): Naomi Campbell és Kate Moss épp
Kubában voltak, ôk Fidel Castróhoz utaztak egy
kis bájcsevegésre, amikor Leonardo DiCaprio is arra
járt, mert éppen nyaralt a családjával, és hát ha már
úgy alakult, akkor összeszûrte a levet a „soványka”
fehér lánnyal (Sz. F.)

1998. V. 26. (Blikk): Új életrajzi könyvek a
piacon – Castróról lánya ír (Sz. Cs.)

1998. V. 28. (Napi Magyarország): Kim Jong
Nam észak-koreai külügyminiszter Havannában.

1998. V. 29. A Gardénia ETO férfikézilabda-
csapatához egy 204 centi magas kubai átlövô érkezik.

(VII. évf. 11. (163) – 1998. V. második szám,
Pszt Magazin): Két informátorunk turistaként Ku-
bában járt, s közben arra is volt idejük, hogy az
alapos „kísértés” mellett kábítószer nyomára sze-
gôdjenek (6. o.).

1998. VI. 6. (Napi Magyarország): Kubában ren-
dezik meg 1999 elején az amerikai földrész vezetô
püspökeinek következô tanácskozását.

1998. XI. 7.
Junioréknál ülök az egyik szobában és újra írom a
napokat: 1997. VII. 17-e van – a Havannai Napló
elsô feljegyzése. Még Magyarországon.

Amúgy a megszokott kubai tél. Kellemesen lan-
gyos széllel, plusz huszonnégy fokkal. Megjelentek
az árnyak a múltból, ahogy Cs. Mari asztrológus
elôre megmondta.
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Armando jól van. Kálmán nem egészen: a baráti
társaságában nyüzsögnek a kábítószeresek. Már
nem a régi Calmanke a Cuba címû creative-non-
fiction lapjairól, és szinte árnyéka önmagának. A
kokszos haverjai – persze beérik fûvel is, ha nincs
más – epedve várják az aznap estére beharangozott
spanyol turistákat, akiknek nem csak a mama laká-
sát adják bérbe – ez Kálmán privát biznisze – hanem
azon nyomban el is passzolnak némi anyagot.

Hay que vivir – cojone…
Junior felesége, Rita behozza nekem a kerti

asztalt. Most itt tartok: a „rendhagyó emlékezetnél”
– ami dr. Fabényi Júlia ötlete – és a Havannai Napló
elôszavával, amit már egyszer megírtam, de nem
tetszett igazán.

A Stuttgarter Zeitung újságírójának szavait idéz-
tem benne, aki úgy fogalmazott, hogy a Nagy Sziget
– Kuba – a második hazám. Semmi kifogásom nem
volt és nincs ellene.

1995, a Cuba címû könyvem megjelenésének éve
szintén errôl szólt valójában: a múlt megidézésérôl,
mert – ténylegesen – 1994-ben lett vége az úgynevezett
Különleges Gazdasági Idôszaknak – a período espe-
cial-nak – az alcím Ten Years After – Diez años des-
pués – Orwell regényére tett utalás. Az 1984-re.

Mert Kubában befejezôdött az éhínséggel
egybekötött késôszocialista kísérlet és jött helyette
a nem túl vad kapitalizmus, amit a multinacionális
cégek beözönlése jelentette az egyik, és a lakossági
kezdeményezéseknek adott szabad tér a másik
oldalon.

A Havannai Napló alakjai és történései hitele-
sek. És talán sikerül összeállítani – nem csak a virtu-
ális valóságban – egy kollázst a három pénznem-
bôl, amelyek forgalomban vannak. Egy: kubai peso
– moneda nacional – kettô: peso convertible – a
dollárral egyenértékû valuta peso – és három: US
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dollar, mert az elképzelés – Villon után szabadon
és kizárólag Mészöly Dezsô magyar fordításában
– pénzért kéjt, mámort s hatalmat olyan realitás,
amit a kiváltságosok maguknak tartanak fenn.

A legfrissebb havannai magyar pletykát is hal-
lom még ma: itt van Havannában a volt pártállam
kereskedelmi tanácsosa egy csapat magyar újgaz-
daggal. Az idôk változnak, de G. elvtárs – hazánkfia
– úgy tûnik, feltalálja magát.

1998. XI. 8.
Ma van Roxana születésnapja és az egész család
elmegy vidékre a nagyfiút meglátogatni, Roxana
bátyját, Yandrit – aki épp táborozik.

Éjjel a részegek üvöltöznek. Junior a sofán al-
szik már egy ideje, mert be akartak törni. Az egyik
negro-t állítólag látta is.

A közbiztonság állítólag nem javult.
Írom tovább a régi napokat: 1997. XI. 16-a van.

1998. XI. 9.
Hétfô és 1997. XII. 6-a. Semmi sem változott. Kime-
gyek a romokhoz, megnézem a lepusztult Como-
dorot. Hatalmas építkezések folynak mindenfelé.
A kis étterem a 86-os utcában – Rosy paladar-ja –
zsúfolásig tömve emberekkel. Negyvenezer dollá-
ros autók állnak elôtte, és nem a leggazdagabb kör-
nyéken vagyunk. Panamaiak összejövetele az ok.

1998. XI. 10.
Ma befejezem a múltat: 1998. IV. 12-énél tartok.
Nassau-ban megint láttam a Fantasy-t – 1998. XI.
6-án. Épül a Paradise Island Bridge kettô – és de-
cemberre kész is lesz. A Sun International vadul
építi az Atlantist, és szembe jön velem egy ember
hatalmas arany skorpióval a nyakában. Legalább
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tizenöt centi hosszú a fejétôl a farkáig. Egy kispesti
figura jut róla az eszembe, aki egy ugyanekkora
ördögöt viselt, és az volt a beceneve, hogy Ördög.

A kikötôben haiti vendégmunkások árulják a
csodálatos kagylókat. Mindenki utazik valamiben.
Ki kagylóban, ki szivarban. Kezembe kerül egy új-
ságkivágás: az utolsó.

1998. VIII. 10. (Napi Magyarország): Szivarraz-
zia New Yorkban – Szivarrazziát tartott a hatóság
New York egyik méregdrága éttermében… Az ak-
ció nem az egészségmegôrzést célozta, és nem is a
dohányzás, hanem kifejezetten a kubai szivar ellen
irányult. Az AP jelentése szerint hét személyt letar-
tóztattak, s közülük hármat azzal vádolnak, hogy
megszegték az „ellenséggel folytatott kereskedel-
met” tiltó törvényt. Maximális büntetésük 10 év bör-
tön és 100 ezer dollár pénzbírság is lehet. Két ôrizet-
bevettnek … a bûnlajstromát összesen hetven do-
boznyi, 1750 szál kubai szivar terheli… Ennek az
összértéke közel 37 ezer dollár, mivel a Montecristo
Nr. 1. doboza 395 dollárba, egy doboz Cohiba
Esplendisos 825 dollárba is belekerül… Az Egyesült
Államok és Kuba kapcsolatai az utóbbi években
sem javultak, Washington tovább szigorított a szi-
getország elleni gazdasági embargóján. Kommen-
tár: az említett szivarok ára Magyarországon is
ennyi és az embargó nem szép dolog – ha nem
teljesen igaz, akkor sem az.

1998. XI. 11.
Reggel bementem az óvárosba. Csináltam egy-két
képet az Arab Egyesület épületérôl, és amikor be-
lülrôl is kísérleteztem, egy éltesebb hölgy rámkia-
bált: cerrado – zárva van.

Aztán átmentem komppal Casablancába a Krisz-
tus szoborhoz. A Havannai-öböl tisztább, mint valaha,
és ott állt a dokkban az Agate Island – Belize City.
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A kikötôben minden oldalon egy csapat biz-
tonsági ember nézi a nôket és az utasokat. Kezd
rend lenni.

A Krisztus más mint Rióban, nem tárja szét a
karját, mert így csinálta meg 1958-ban Jilma Made-
ra – egy évvel a Forradalom gyôzelme elôtt.

Casablanca üres és a szabadkômûvesek szék-
háza: Logia Antonio Govin 1944-1951 lelakatolva,
de teljesen épen az Artes 114 alatt található.

Visszafelé betérek az Adath Israel Zsinagógába,
és az administrador azt kérdezi, hogy ugye, maga
nem zsidó?

Mintha feltették volna már ezt a kérdést valahol.
Kedves, bölcs ember benyomását kelti, és el-

mondja, hogy a hollandok csináltak dokumentum-
filmet a kubai zsidóságról. Talán ezren lehetnek
Havannában, és négyezren en nivel nacional – or-
szágosan.

Reggel kilenckor és este hatkor szoktunk ösz-
szegyûlni, mondja mintegy meghívás gyanánt.

Egy ájtatos zsidó ül a padsorokban egyedül.
Fényképezek. Visszaadom a kippát és elbúcsúzok.

Havanna újjáépül. Mintha eltökélt szándéka
lenne a városnak, hogy újra az lesz, ami volt – ami-
kor a harmincas években Hemingway az Ambos
Mundos szállodában lakott.

Jövök hazafelé a Carlos III-on és megállok a
Templo Masonico elôtt: Martí és Maceo is szabadkô-
mûvesek voltak – mindketten a kubai szabadság-
harc hôsei.

Griselda, a postásom jól van. Csak az üzlet nincs
jól. Semmit sem lehet kiküldeni az országból
könyveken és ajándéktárgyakon kívül. Szivart havi
egy dobozzal és a számlát szigorúan ellenôrzik a köz-
pontban. Örülünk egymásnak, és majd meglátjuk…

Armando jól van: está buscado la próxima vic-
tima, kommentálja Rita – azaz, keresi a következô
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áldozatot. Reméljük, nem találja meg. Megdöbbe-
nek, hogy a nôknek milyen különös ráérzésük van
arra az egyre…, mert Anna ugyanezt állította.

Elküldtem neki az elsô faxot. Egy perc hat dol-
lár – a flekk-honorárium szerényebb magyar la-
poknál.

1998. XI. 13.
Péntek van. Megint egy új idôszámítás vette kez-
detét. Mintha a Granma – a Kubai Kommunista
Párt Központi Bizottságának hivatalos lapja – a ma-
ga keményen nyolc oldalas és vonalas terjedelmé-
vel gyorsító szeleket akarna fújni a globalizált jövô
könyörtelen szélmalmának vitorláiba. Már nem a
Forradalom 39. évét írjuk. Most a felszabadító
háború döntô csatáinak 40. évfordulójának éve
van. Csupa nagybetôvel, és legeslegfelül:

AÑO DEL ANIVERSARIO 40 DE LAS BATALLAS
DECISIVAS DE LA GUERRA DE LIBERACION.

Persze az amúgy unalmas – aburrido – kubai
hétköznapok megízesítésére szánt napi mantra
korántsem merülhet ki ebben. Képi megjelenítése
is van a dolognak. Nap mint nap; nehogy elfelejtse
valaki. Fidel középen.

Még fiatalon egy csapat marcona hadfi társasá-
gában magasba lódítja kézifegyverét és nyitva van
a szája: tehát kiabál.

Kálmán haverja Tiburón – a cápa – jelenik meg
az ablakom elôtt és ô is kiabál.

Akar valamit, vagy nem – de be van lôve.
Az utolsó történet, amit hallottam róla, nem ép-

pen kedvezô. Inkább nem engedem be. Mert ha
bejön, baj lesz. Egy olaszt meghívott egy italra ma-
gához – így a tanmese – és miközben kortyolták a
rumot, az olasz autójából, ami a ház elôtt állt, min-
dent elvittek. A rendôrség szerint csak Tiburón,
aki Kálmán haverja és a haverjai lehettek a tettesek.
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Kubában nem javultak a közállapotok.
Népes kormánydelegáció élén hivatalos láto-

gatásra érkezett René Preval, Haiti elnöke. Varade-
rón énekeltek és táncoltak is a kubai vendéglátók-
nak, és nagyon népi lehetett a köztes hangulat is,
mert mindenkinek csillogott a szeme a színes adás-
ban. Már azoknak, akiket odaengedtek.

Lezártuk volna a tévét, de jött a novela, a szap-
panopera, ami szent. Egy kolumbiai folytatásos. Ká-
véexporttal, gazdag házas fiatalember és szegény,
de gyönyörû és okos lány szerelmével. Aztán csak
elmentem aludni, és az eltûnôfélben lévô kubai
zsidóságról készíthetô dokumentumfilmen gon-
dolkoztam, mert ez is álom.

Tegnap Vedadóban a Gran Sinagoga de la Co-
munidad Hebrea kapuját fényképeztem le, mert a
szefárdi közösség üvegajtaja nem volt ennyire
kimagasló alkotás. És ez volt a következô állomás a
körsétán. Az utóbbi máskülönben zárva volt. Csak
egy fénymásolat hirdette, hogy a konditerembe nem
itt van a bejárat. Az elôbbibe éppen most érkezett az
erôsítés egy kisbusszal. Két szimpatikus és jólfésült
idôs úr és egy hasonló korosztályban utazó arannyal
telerakott hölgy. Nagyon puccosak voltak.

Az Adath Israel után a Héber Közösség Nagy
Zsinagógája a 13 és I sarkánál, más világ.

Eszem egy szendvicset két üdítôvel kísérve –
un bocadito y dos refrescos, por favor -, majd vissza-
megyek az Avenida de los Presidentes-en a 19-es
utca magasságáig, ahol a Magyar Köztársaság fél
nagykövetsége áll, mert lefogyott. A kert másik ré-
szében a testvéri lengyel nép külképviselete ütött
tanyát. Ami egyszer egész volt, az most két fél lett.

Amikor ezeket a sorokat írom, megérkezik a
körzeti rendôrfônök, mert egy jineterá-ra vadászik,
aki külföldiekkel jár.
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A Jefe de Sector de la Policía a haverjával jött
talpig egyenruhában és a szobafogság jó, mert
ilyenben még nem volt részem.

Jobb, ha nem megyek ki – mondja  Junior és
Rita is – mert hát ne tudják, hogy ôk lakáskiadásból
élnek.

Bár ki nem tudja?
Kávéznak, jól érzik magukat és eszük ágában

sincs elmenni.
Fidel is hasonlóképp lehet, és töménytelen sok

jópofaságot ereszt meg az UNEAC – a kubai Írószö-
vetség és Mûvészeti Alap címszó alatt futó késô-
bolsevista nagyüzem – VI. kongresszusán Miguel
Barnet rovására, akit biztos van amiért kedvel és
biztos van, amiért nem.

Kezembe kerül egy idézet is tôle, ami túlélte
az interkontinentális mászkálást – a Canción de
Rachel kezdôsorai:

Esta isla es algo muy grande. Aquí han
ocurrido las cosas más extrañas y las más trágicas.
Y siempre será así. La tierra, como los seres huma-
nos, tiene su destino. Y el de Cuba es un destino
misterioso.

A regényben szó lesz a „tizenkettes háborúcs-
káról”, azaz az 1912-es négerlázadásról, valamint
Aberto Yarinirol, a híres havannai stricirôl – el chulo
– akit meggyilkoltak.

Mi változik valójában? – merül fel a kérdés.
A Muralla utca – mintha nem is egy év telt volna

el. Tavaly még lehúzott rozsdás redônyök sora
mindkét oldalon. A Forradalom elôtti virágzó tex-
tilkereskedelem központjában a várostörténész kü-
lönleges építôalakulata nyitott irodát – Brigada Ins-
talaciones Especiales / Oficina de Historiador – és
a sarki bárban részegek üvöltöznek.

Visszatért az élet Havannába.
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1998. XI. 14.
Tegnap tremenda borrachera – hatalmas részeges-
kedés – volt, mert megjött K. úr, és elmenôfélben
volt Zoli, aki helyett cserélt Petivel Apanachynál,
miután Armando harmadik – most már valós – fele-
sége miatt, ô ténylegesen – vagy legalábbis látszatra
– kikerült a buliból.

Mert Apanachy kivágta a lakásból.
Most Zoli a papí con guanikíkí – több: papí

ríkí con guanikíkí – az apuci a sok lével, és mert
épp jön valaki egy lánccal, hát meg kell venni azért
az egy-két dollárért.

Mert minden kell: semmi sem elég.
A levevés globalizált nagymesterei is elbújhat-

nak a helyi szépségek szaktudása mellett.

1998. XI. 16.
Tegnap folytatódott a buli és egy plüss tevével éb-
redtem. Van amire emlékszem, van amire nem.

1998. XI. 19.
Tegnap Havanna by night korai végzéssel, mert a
barrio chino egyik éttermében elfogyasztott sopa
agridulce és pescado chop suey után a hasmenés
következett, amire kár lett volna rátenni még egy
döbbenetes élményt.

Szép számmal özönlöttek be a képbe azok, akik
már megérkeztek – szabadon járó komoly el-
mebetegek, koldusok, utcagyerekek és minden kezd
kísértetiesen olyan formát ölteni, akárcsak másutt, a
környezô országokban, a harmadik világban.

A város azonban tiszta. A rendôrök új autókat
kaptak.

Sokminden mûködik.
Hazafelé gyalog a Mercedes-Benz képviselet

elôtt a Melecónon egy riksából szól ki egy vörösre
festett lány: Taxi, señor… – a fiúja viszi körbe.
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Ma reggel tíz körül láttuk Fidelt. Vagy inkább
öt fekete mercedest: az egyikben ült. Minden bi-
zonnyal.

Az 5. sugárúton hajtott végig a konvoj, és a
taxink a 84-es utca sarkán várakozott a többi autó-
val, mert lezárták néhány másodpercre a forgalmat.

Aztán elmentünk a Sierra Maestrába, ahonnan
kiköltöztek a volt szocialista tanácsadók, és beköl-
tözött az ellencsapat. Kár különösebben részletezni.

Visszafelé a 5ta y 16: szivarszaküzlet bárral,
étteremmel – teljesen felújítva.

Minden ragyog és fénylik. Dôl a luxus – és a
drágaság.

Kint más a kép: Kálmán idôközben eltapsolta az
elôleget, amit a lakbérre kapott. Most idegbetegen
rohangászik fel-alá. Megjelent Tiburón és egy darab
sajtot akart eladni húsz dollárért. Legalább két kiló
volt, és látszott a csomagolásán, hogy ma lophatták.
Akárhonnan. Egy raktárból vagy a supermercadóból.

Tiburón szeme nem volt látható, mert elôvigyá-
zatosságból fejre simuló napszemüveget viselt.
Csak sejteni lehetett, hogy miért. Néha ugyanis Kál-
mánnal együtt kimondott angóramacska színû és
formátumú pupillákkal közlekedik a világban.

Délután a Comodoro.
Három könnyû lány egyenfürdôruhában. Szak-

emberek, szakmabeliek – átlagprostituáltak.
– Maruchi, come – egyél, Maruchi – mondja

az egyik. Maruchi eszik.
– Parece un chulo guajiro – „paraszt stricinek

látszik”, mondja az éltesebb hangadó. Mindhárman
azért még húsz alatt.

– Compró Julio – Julio vette – fújja felém a szél
a hangfoszlányokat.

Megérkezett az elektromos mûvektôl a számla.
Kilencven peso vagy azonnal kikapcsolják a villa-
nyunkat.
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Ahogy a telefont nem fizette ki a „barátunk”,
ugyanúgy mást sem.

Szerencsére itthon vagyunk.

1998. XI. 23.
Tegnap este sikerült agyoncsapni egy arasznyi
skorpiót. Ez a második példány, amit a másvilágra
küldtem Kubában.

Tegnapelôtt láttam Soledadot és Negritát. A test-
arányaik évek óta változatlanok. Soledad ugyanis
zabál, Negrita pedig nem sokat kap enni. Negrita
egy sovány, korcs kutya. Kedves a végtelenségig.

A vasárnapi Granmát olvasgatom – hay tiem-
po: idô van.

A címoldalon még mindig Fidel és forradalmár
elvtársai rázzák a karjaikat puskástól, géppiszto-
lyostól. A feliratok is a régiek.

CIUDAD DE LA HABANA, SABADO 21 DE
NOVIEMBRE DE 1998. ANO 34 / NUMERO 233.

CIERRE: 12:30 A.M. / 20 CTVS.

A nyolcadik és egyben utolsó oldalon a törté-
nelmi visszapillantás: hoy en la historia (1958) La
Columna Invasora No. 2. Antonio Maceo, acam-
pa en la zona conocida como Gururú Caramelo,
en Las Villas.

És ami ma zajlik:
– ugyanitt az ötödik oldalon teljes hosszában

– Roberto Robaina külügyminiszter jelentése, a fô-
parancsnok felé, aki – most mint Fidel elvtárs, a
népet is tájékoztatja…

En la mañana de ayer el Canciller Robaina
envió una información a Felipe Pérez Roque, miem-
bro del Consejo de Estado, para el Comandante en
Jefe, con sus impresiones elaboradas con premura
tan pronto concluyó el largo y fatigoso itinerardio
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del jueves por aquella región. Aunque se trata de
una comunicación de trabajo, y más bien de ca-
rácter reservado… el companero Fidel lo envió a
Granma para conocimiento de nuestro pueblo.

Az aláírás:
Saludos,
Robertico.

(Szevasz,
Robika.)

Szevasz!

1998. XI. 24.
Héctor tegnap este meghozta a Santería címû
könyvét. A Havannai Karnevált Fernando Ortiztól,
amit kölcsönadtam neki, elfelejtette. Már egy éve
elfelejti. A kérdésre, hogy enni elfelejt-e, nem vála-
szol.

Ma vettem vizet és joghurtot. Meg egy mosoga-
tószert. Csak 50 centtel csapott be a pénztáros. Nem
szóltam érte, mert hosszú sor állt. Tegnapelôtt is
becsaptak – ez normális.

Lopni kell…
Lélekben már indulok haza Magyarországra és

a rendhagyó emlékezeten töröm a fejem. A jövôn,
amikor megpróbálok majd visszamenni a múltba,
anélkül, hogy konkrét események sorát idézném
fel. Inkább a jelen kapcsán a Pro Helvetia naprakész
folyóirat állománya segítségével. Ez mint régmúlt,
és Kuba az OSZK katalógusaiban, mint közelmúlt.

Négy nap múlva Európában leszek.

1998. XI. 25.
Boyerosban ülök egy félkész ház betonlépcsôjén
egy denevérfejû kölyökkutya társaságában. A rak-
tárosnô lánya és a barátnôje bent támolyognak a
fáradtságtól és Ramón K. úrral üzleti megbeszélést
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folytat: felváltva ordítoznak egy láthatatlan ellen-
féllel, mert nem akarnak összeveszni.

Laura, akinek hiányzik egy foga, hét éves lesz
két nap múlva – lleva siete sin un diente – és szôke
babát kér ajándékba.

Megvesszük neki a szôke és kékszemû babát
– Made in China – a Comodoro gyerekbutikjában
15 dollárért.

1998. XI. 26.
Az utolsó elôtti nap Kubában. Holnap reggel indul
a gép át Nassauba, és este a British Airways járata
Londonba.

Kezd beborulni, és jön a hidegfront – állítólag
év vége felé megjelenik a La Niña.

A Casa de la Poesía – a költészet háza – a
Muralla 63/A. alatt található. José Kozer versében
is elôfordul, amit majd otthon lefordítok – ha igaz.

… Recuerdas, Sylvia, cuando papá llegaba de
los almacenes de la calle Muralla y todas las
mujeres de la casa Uds. se alborotaban…

1998. XI. 30.
Csoóri Sándor Búcsú Kubától címû versét faxolja
Fülöp Zsuzsa át. Egy részletet kiveszek belôle.

A tengert eloldozta egy kéz a láthatártól
én vártam, hogy majd utánam szalad.

Itthon vagyok. Örülök mindennek a jet lag-en
kívül.

1998. XII. 2.
Már teljes egészében, testben és lélekben itthon
vagyok és a maradék újságot is átolvasom, mielôtt
továbbadnám. Bohemia – 20 De Noviembre De
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1998, Año 90., No.24.: Bahía de La Habana – a
Havannai Öböl – encuentra su propio oxigeno…,
és a sok idézôjel nem véletlen. Kell. A hírközlés
nem gyors. Néha a tettek megelôzik, de inkább
mindig. Todo el que use la bahía deberá contri-
buir a su saneamiento, afirma el General Arman-
do Choi. A tábornok szerint mindenkinek, aki hasz-
nálja az öblöt, hozzá kell járulnia ennek megújho-
dásához.

Az öböl máris tisztább, a tábornok jól tudja,
mit beszél és a cenzúrán is átvergôdött az anyag.

És mint mindig, egy kedves történet jut eszem-
be. Faxot várok a Comodoro hotelbe. Délután sok
a dolgom, ezért ebéd elôtt még bemegyek érdek-
lôdni.

– Más tarde – (késôbb) – mondja a telefonos
kisasszony.

Késôbb… – gondolom és K. úrral azon neve-
tünk, hogy biztos, már itt van, csak a DTI olvasgatja.

Késô délután cseng a telefon, hogy fax érkezett.
Már nem nevetünk annyira.
Egy szatirikus lapban olvasom.
El Caiman Barbudo, Año 31, Edición 288, La

Revista Cultural de la Juventud Cubana, ISSN 0864
0513, Precio $ 1.00:

El Caiman Barbudo reproduce un texto de la
prensa española, en el que pulula la retórica al
uso en estos medios cuando tienen que hablar de
la Cuba de hoy sin perder su mercado y para agra-
dar a la socialdemagocracia que los sustenta. El
criterio del »cubanólogo« de turno ofende a nues-
tros trabajadores, a nuestros dirigentes y al ciu-
dadano común que brega con los enormes pro-
blemas que nos causan los verdaderos patronos
de esta prensa. Se deslizan comentarios manipula-
dores, imprecisos y falseados sobre uno de los más
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notables hechos de nuestra cultura popular. Nox
este un fenómeno reciente: una de las »creacio-
nes« de la campaña anticubana es la pretensión
de presentar el arte y a la literatura como opuestos
políticamente a nuestra Revolución. »País trau-
matizado« es aquel donde se pueden publicar tan
ridículas mentiras y ser creído. Sirva esta preven-
ción a quienes nos acusan de politizar caulquier
suceso de la vida cultural.

A szöveg erôs, a spanyol  újságíró cinizmusa
sem hétköznapi. A cím: ¡A La Timba Que Tumba!

A szerzô tájékozott, mert tudja, mi van a nagy
szállodákon túl, az utcán. En la calle. Ott nem a
Yolanda, Hasta siempre vagy Guantanamera megy,
hanem keményebb szövegek – masca la cachimba,
masca la cachimba – rágd a pipát, rágd a pipát, és
hay que estar arriba de la bola / arriba de la bola –
a golyó, azaz a hazugság felett kell állni, vagy Que La
Habana no aguanta más! – Havanna nem bír el
többet, de egy árnyalattal keményebb búscate una
temba que te mantenga / pa’ que tú goces, pa’ que tú
tengas – keress magadnak levehetô öreget, aki kitart,
hogy élvezz és legyen pénzed…

A szerzô szerint ilyen és hasonló kihágások mi-
att, mondjuk a La Charanga Habanera tagjai muto-
gattak is hozzá a legutolsó – és talán tényleg leg-
utolsó – Világifjúsági Találkozó alatt, akár fél évre
el is tilthatják a merész muzsikusokat a szerepléstôl.
Ha az elvtársak úgy döntenek, hát igen, ez ismerôs.
Ha másutt nem is az elvtársak döntenek közvetle-
nül, mert hiszen a fele az elvtársaknak már alulról
szagolja az ibolyát, a másik fele pedig harcképtelen.

Itt az utódokra marad a munka és a mindenható
pénztulajdonosokra: nem ritkán egy és ugyanaz a
mûsorvezetô.

A szerzô aztán megmagyarázza, hogy van rend-
szerhû salsero is, Juan Formell személyében, aki a
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Nemzeti Forradalmi Rendôrség Zenekarának tagja
volt, majd a Los Van Van vezetô alakja lett, aki sze-
mélyes tapasztalataim szerint már ritkán ereszti ki a
hangját, de annál többet tátog, míg a fiatal, nem ép-
pen kisszámú énekes brigád vadul strapálja a száj-
szerkezetét és hatalmas kendôvel törölgeti az arcát.

Õ akkor, ha arról énekelget, hogy La Habana
no aguanta más, arra gondol, hogy a período espe-
cial, a Különleges Gazdasági Idôszak nem gond, csak
a vidékiek ne vándorolnának annyian be a fôvárosba.

A szerzô azt is tudni véli, hogy a drága turisták
által látogatott helyeken az örömlányok elvetemült-
ségérôl énekelnek a rendszerhû brigádok – la he-
rejía de los jineteras a téma – akiket a forradalmi
morál elôítéletekkel fogad.

Aztán hozzátesz még valamit a nemzetközi
mércérôl, a jogdíjakról, amit senki sem fizet és idáig
rendben is van az okfejtés, mert az átlag kubai tény-
leg nem tud 20 dollárt kifizetni egy CD-ért. Marad
tehát a házi másolás.

(A szerzô talán eljöhetne a baráti és posztkom-
munista Magyarországra is ezügyben vizsgálódni.)

1998. XII. 4.
A Realidad y nostalgia de García Márquez

címu kötet kerül a kezembe.
Az Editorial Pablo de la Torriente, 1989, Calle

23 esq I, La Habana kiadása. Riportok és történetek
Gabóról, Fidel barátjáról. Az újságíráskodástól a
Nobel-díjig.

Egy idézet a könyvbôl, azaz Márqueztôl:
Además, uno no escribe varios libros, uno

escribe un solo libro a lo largo de toda su vida.
Némi hó esett az éjjel, szürke minden, és a ma-

radék már a levegôben lóg.
Aztán jön a halál, folytatja Márquez, és ez az a

könyv, ami a legérdekesebb lenne, de sajnos ezt
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már nem tudja megírni…, még ô sem. De a befeje-
zés már nem tôle származik.

Leesett minden hó.

1998. XII. 8.
Mit mondott Fidel ezen a napon huszonhat évvel
ezelôtt, és hat óra idôeltolódással?

Ez sem változott, az sem változott.
En el acto de graduación de estudiantes de la

Universidad de La Habana, 8 de diciembre de
1972.

A leglényegesebb a beszéd elsô bekezdése,
valamint az utolsó két felkiáltó mondat.

A mí también se me ha encargado en la no-
che de hoy decir algunas palabras con motivo de
esta graduación, algunas breves palabras. No creo
que serán tan breves como las del compañero Rec-
tor.

…¡Patria o muerte! ¡Venceremos!

1998. XII. 14.
A Neckermann Utazási Iroda ajánlata. Kuba. Karibi
varázslat…

„A Karib-tenger legnagyobb szigete mindenki
számára sok meglepetéssel szolgál. Vízisportolási
lehetôségek a kristálytiszta vízben, strandolás a
finomhomokos tengerparton, igényes kiszolgálás a
szállodákban és az elengedhetetlen karibi légkör.
Havanna óvárosának több mint 400 éves utcái és
épületei, Trinidad múzeumai, Hemingway emléke és
természetesen egy forró rumba. Ha tehetik és ked-
vük van hozzá, próbáljanak ki egy igazi Montecristo-
szivart, ami szintén hozzátartozik az itteni szokások-
hoz, ugyanúgy, mint egy gyümölcskoktél a 15 évig
érlelt kubai rummal. A kirándulások alkalmával meg-
ismerhetik a változatos természeti környezetet, ellá-
togathatnak az ôserdôkbe és a híres dohányültetvé-
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nyekre is. A helyi emberek vendégszeretete minden-
kit magával ragad és szinte mi is otthon érezzük ma-
gunkat és átvesszük az itteni mentalitást. Jöjjenek ve-
lünk és biztos, hogy felejthetetlen élményekben gaz-
dag nyaralásban lesz részük a Karib-tenger partján!”

A magyartalanság messzirôl üvölt, de hogy ki
iszik koktélt tizenötéves rummal, az már elképesz-
tô: ha a fele igaz, már az is borzasztó. Mert ritkán
kevernek akár hét éves rummal is koktélt. Egy idé-
zet Nicolás Guillén: Páginas vueltas – Memorias
címu könyvébôl:

Sin embargo ciertos hechos más o menos lava-
dos por el tiempo persisten en nuestra mente y nos
acompañan toda la vida.

1998. XII. 16.
Sok dolgot azonban nem mos ki az idô. Maradnak
a foltok. A Tudományos Ismeretterjesztô Társulat
Csongrád megyei Szervezete és a József Attila Tu-
dományegyetem Latin-Amerika Kutatócsoportja
által rendezett tudományos ülésszak elôadásainak
szövegét tartalmazza a Tanulmányok Kuba történe-
térôl címû kötet, melynek a borítóján a kubai zászló
van többszínnyomásban con la estrella solitaria –
a magányos csillaggal – ami nem olcsó mulatság.

Szeged, 1985 a megjelenés éve.
Még másfél évtized sem telt el az események

óta.
Néhány idézet az illusztris könyvbôl:
A szocialista forradalom – ahogy a kortársak

mondták 1961 után – megtanult spanyolul beszélni.
A kubai forradalom gyôzelmének 25. évfordulója

méltán nagy nemzetközi jelentôségû esemény. A gyô-
zelemre tisztelettel emlékeznek a szocialista világban…,
a kubai forradalom gyôzelme, az ország szocialista
átalakulása minden alapvetô kérdésben igazolta a
marxizmus-leninizmus tanítását a permanens forrada-
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lomról. Az 1959-ben gyôzedelmeskedô forradalom…
gyorsan eljutott fejlôdésének szocialista szakaszába…
Ezt … deklarálta Fidel Castro 1961. április 16-án… a
castrói gondolatok szerint: „Az az út, amelyet járunk,
nem volt könnyû. Szembe kellett szállnunk a partjainktól
mindössze 90 mérföldre fekvô hatalmas imperialista
országgal, az évszázadok, sôt évezredek során lerakódó
reakciós nézetekkel, a kizsákmányoló osztályok vad
gyûlöletével… Nem cselekedtünk mindig bölcsen, nem
minden döntésünk volt helyes, de itt vagyunk 1959.
január 1-je óta.”… És ezzel tényleg vége a kettôs idézô-
jelnek, mert dr. Fidel Castro Ruz és maroknyi csapata, a
rokonsággal együtt tényleg ott van a hatalomban.

A fenti dátumot kérjük figyelembe venni.
De vissza a múltba. Fidel Castro: Beszédek és

beszélgetések címû kötete fekete alapon arany be-
tûkkel, a cím Kerekes György elvtárs válogatását
dicséri. Kossuth Könyvkiadó, 1979. Ez majdnem
húsz éve történt és pontosan húsz éves jubileumát
ünnepli – valószínûtlen, hogy sokadik kiadásban
vagy hasonmás formátumban – majd a kötet, ami-
kor ezek a sorok megjelennek nyomtatásban.

És egy idézet, amelyhez nem kell kommentárt
fûzni:

Kuba Kommunista Pártja 1975-ben tartotta meg
elsô kongresszusát. A párt bizalmából a kongresszus
Fidel Castrót választotta meg elsô titkárának. Fidel
Castro továbbra is megtartotta miniszterelnöki és had-
seregfôparancsnoki funkcióját. 1976-ban, amikor
érvénybe lépett az ország új alkotmánya, a Népi Ha-
talom Nemzetgyûlése Fidel Castrót megválasztotta ál-
lamelnöknek. Fidel Castro – különösen a forradalom
gyôzelme óta – igen sok országban járt. Mindenütt
úgy ismerték meg, mint az imperializmus elleni harc
szenvedélyes képviselôjét, mint elvhû, következetes
internacionalista forradalmárt, a szocializmus
ügyének kiemelkedô képviselôjét.
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Aki ennél is többre vágyik, annak a következô,
szintén zászlócskával és egy fegyverével célzó színes-
bôrû harcossal ékített könyvecskét ajánljuk figyelmébe.

Serfôzô László: Fegyverbarátunk, a Kubai For-
radalmi Fegyveres Erôk (Zrínyi Katonai Kiadó,
Budapest, 1986.)

A könyv így kezdôdik:
Aki valaha is megfordult Kubában, gyakran talál-

kozhatott az új történelmi korszakot jelzô és minôsítô
felirattal: „Cuba – territorio libre de America”, azaz
Kuba – Amerika szabad földje. Valóban az. Az Ameri-
kai Egyesült Államok partjaitól alig 90 mérföldnyi tá-
volságban, elsônek az északi féltekén, immár közel há-
rom évtizede létezik és fejlôdik a szocializmus „elôôrse”.

Ami a nyelvi lektorok munkáját illeti, azt már nem
kell elvégezni, hiszen több kiadást – minden bizony-
nyal – ez a kis mû sem ér meg.

Spanyolul egy ékezet jön a dologra: América.
Nos, így. A fordítás, ha nem is tüneményes, legyen
Szabad Föld… Említésreméltó a kiadvány kép-
anyaga és a hozzá adagolt szövegegyüttesek.

44. o. – Füst és ágyú, két hadfi töltöget. Szöveg:
A tüzéreknél a szocialista verseny egyik célja: egyet-
len lövéssel megsemmisíteni az »ellenséges« objektumot.

61. o. – Sok katona együtt. Egyre erôsödik a
magyar-kubai fegyverbarátság. Ennek kifejezôdése
volt katonai küldöttségünk 1974-es kubai látogatá-
sa is. A képen: csapatzászló kicsinyített másának
átadása az egyik kubai egységnél.

Érdemes odafigyelni a magyaros fogalmazásra
és az útmutatóra: a képen.

63. o. – Kádár János és Fidel Castro mosollyal
és kar karban. Csók nincs, de a háttérben egy tiszta
arcú, foncsorozott szemüveggel ellátott fiatalember
fehér ingben és nyakkendôben, aki ma is él, ha
magára akar ismerni, és a szöveg: Kádár János és
Fidel Castro baráti találkozója, 1972.
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De a helyi értelmiség sem maradt ki a dologból.
Ôk stílusosan a másolt szalonbaloldaliság vazelinos
verzióját terjesztették. Hans Magnus Enzensberger:
Das Verhör von Habana, Suhrkamp 1970 magyar
fordításában a következôképp hangzik, és ha az
eredeti közel két évtized távlatából nem tûnik ép-
pen megalkuvó hangvételûnek, a hozzáragasztott
utószó ennyire sem eredeti:

Az elsô kubai menekült 1959. január 1-én hagyta
el az országot, Fulgencio Batistának hívták. A forra-
dalom gyôzelme után követte ôt a kubai lakosságnak
az a része, amelyet tárgyilagosan is bízvást söpre-
déknek nevezhetünk: teljesen funkciótlan, élôsdi elit:
korrupt politikusok, tisztek és nagybirtokosok, hivatá-
sos gyilkosok, hóhérsegédeik és rendôrbesúgóik egész
siserehadával.

A történet lényege a Disznó-öböl-béli partra-
szállási kísérlet, amire is Kennedy elnök azt mondta,
hogy nem lesz. Pontosan három nappal az invázió
elôtt. Ugyanez a Kennedy mondta a híres szlogent:
Ich bin (ein) Berliner – a lemezfelvétel korhû hang-
minôségben.

Hans Magnus Enzensberger szerint a CIA veze-
tôje ostoba, a sajtó hazug, Kennedy – bár halottról jót
vagy semmit – a kettô keveréke, és ezekkel a tényekkel
nem is igazán szükséges mindenáron vitába szállni.

Fidel Castro verziója jobb volt.
Haza, vagy halál!
Gyôzni fogunk!

1998. XII. 20.
Miközben a legismertebb kubai esszéistákat olvasom,
kezembe kerül egy újságkivágás: Új utakon az Ikarus
Rt. – Autógyártás itthon, buszösszeszerelés Kubában?
(Napi Magyarország 1998. október 9.)

A reformok elôtt álló karibi országok képviselôi
múlt hónapban felajánlottak egy ottani, az Ikarus
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által létrehozott, de kubai állami tulajdonú össze-
szerelôüzemet…

Átolvasom a következô könyveket: Roberto
Fernández Retamar – Cuba defendida, Salvador
Bueno – Ensayos sobre cubanos és Ambrosio Fornet
– Las máscaras del tiempo, illetve ebbôl az elsô
dolgozatot, amely a következô címet viseli: La isla
novelada: guía para turistas.

Itt is az elsô és az utolsó gondolatsor az érdekes.
Akárcsak Fidel Castro már idézett egyetemi beszé-
dében.

A principios del siglo XIX, gracias a sus exporta-
ciones de azúcar, Cuba se convirtió en la colonia
más rica del mundo. Medio millón de esclavos de
origen africano trabajaba en las plantaciones de
caña, las haciendas de café y las vegas de tabaco
que se extendían a todo lo largo de la Isla. Algunas
de las principales novelas de la época se desarollan
en esos escenarios donde la vida es, al mismo tiempo
– aunque no para los mismos personajes – un paraíso
y un infierno. (…)

Las actuales condiciones económicas afectarán
sin duda la producción interna del género… – 1993.

Kétségtelenül így van. A kubai irodalom – a
beavatottak szerint is – a nyolcvanas évektôl olyan
tisztogatási hullám áldozata lett, aminek a kezde-
ményezôje állítólag dr. Castro maga volt, hogy azt
napjainkig nem igazán heverte ki.

Mert 1980-ban volt egy negyedszázada, hogy
dr. Fidel Castro Ruz és társai elhagyhatták az Ifjúság
Szigetén lévô börtönt, és az összefüggések keresé-
se most nem aktuális.

Mario Mencia: La prisión fecunda elôszavában
olvasható:

Aparece ahora, en forma de libro, el trabajo de
investigación histórica realizado por el compañero
Mario Mencia, acerca de la labor revolucionaria
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de Fidel y demás combatientes moncadistas durante
los casi veinte meses de prisión sufridos en el anti-
guo Presidio Modelo de la Isla de Pinos (Isla de la
Juventud). (…) Este trabajo fue publicado original-
mente en cinco partes, en la revista Bohemia, al
cumplirse en 1980 el vigesimoquinto aniversario
de la salida de Fidel y sus compañeros del Presidio.

És ez az a „sziget” – a sok másik mellett – ahol
még nem voltam.

Dobai Péter átrepült ide, és vele tegnap talál-
koztam egy társasági összejövetelen.

1999. III. 27.
Egy Sidekick-ben ülök valahol San Augustin-ban egy
posztkommunista lakótelep kellõs közepén, ahová
Esperanzát, Armando közel nyolcvanéves édesanyját
hoztam el. Az egyik lánya lakik itt, aki a belügynél
dolgozik, és ugyanúgy Guantanamóból származik,
mint a többiek, mert az itteniek szinte kivétel nélkül
oriente-i bevándorlók. Ez nem Varadero tele német
turistával, hogy a közhelyeknél maradjunk.

1999. III. 29.
Holnapután indulok haza – Magyarországra.

A Nagy Sziget egyik korszaka – a kommuniz-
mus látványtárának maszkjai mögött – lezárult; dr.
Castro egy US baseball csapatot fogad, és hogy a
játékosokat néhány üzletember meg szenátor is
elkíséri, talán nem véletlen.

A Sidekick-rõl eszembe jut Santiago de Cuba
és Pueblo Oasis, ahonnan néhány kilométerre bent
a hegyek közt szakállas tanítók oktatják a vörös
nyakkendõs úttörõket.

Majd a néhányszáz kilométeres ugrás Playa
Santa Lucia irányába Camagüey-en keresztül, és fel-
ötlik; itt még van valami a régi Kubából.
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1999. V. 4.
Az Árgus 99/2. számában megjelent második levelet
olvasom – HAVANNA.

Serdián Miklós György
Levelek a világból 1997–(2001)

Szövegmagyarázat
A Havannai Napló az 1997–1999 közötti idõ-

szakot öleli fel, és még koránt sincs vége a történet-
nek, amely a Nagy Sziget – Isla Grande – új fõváro-
sából szemlélve zajlik. A régi Santiago de Cuba most
a Hõs Város – Ciudad Héroe – címet viseli. A folyama-
tosan íródó háromnyelvû könyvbõl egyenesben,
mert a posta sem igazán megbízható. Adott viszont a
helyzet: két kontinens közt, valamint a rendszer-
változás után – itt – és a rendszerváltozás elõtt – ott.

Második levél – HAVANNA
Negyven éves a kubai forradalom

ANIVERSARIO 40

A Granmából – a Kubai Kommunista Párt Központi
Bizottságának lapjából – ismert fegyverlóbáló csu-
paszakáll csapat, mint össznépi háttérjelenet és ere-
detiben a fotón, ismeretlen félmeztelen kopasz
könyököl ki az erkélyen, a képaláírással együtt:
ünnepi készülõdés Santiago de Cubában.

És mert érdemes idézni az írásból, hát idézzünk
– ma már nem olvas mindenki Népszabadságot.

„Kubában az új esztendõ napján ünnepelték a
forradalom 40. évfordulóját. A ma 72 esztendõs
Fidel Castro 1959. január 1-jén a szigetország keleti
felében fekvõ Santiago de Cubában vette át a
hatalmat … Castro a kelet-európai szocialista rend-
szerek összeomlása után hirdette meg híressé vált
jelszavát: szocializmus vagy halál”…
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Igen.
SOCIALISMO O MUERTE
Dr. Castro és a Népszabadság: ez elõbbi beszé-

dének csúcspontja minden elõrejelzés szerint az
lehetett, hogy gyõzni fogunk – VENCEREMOS –,
az utóbb pedig hát másként kezeli a másként gon-
dolkodókat a Reuters alapján írott cikkben. Vége
a régi melegcsókos idõknek. Más elvtársnak lenni
és más tészta a hivatás – mint újságíró, hogy példák-
kal dobálózzunk. (1999. I. 1.)

Dobai Péter hív telefonon, komoly influenza-
járvány tüneteivel a hangjában és megígéri, hogy
elküldi számomra – a cenzúra és öncenzúra idején
írt – Kuba könyvét. (1999. I. 6.)

Sûrûsödnek az események. A Magyar Nemzetben
tegnap méltatták hibás helyszínnel dr. Castro nem ép-
pen elhanyagolható szónoki teljesítményeinek egyikét,
és ma a bûnvádi feljelentésekrõl szól a mese, amelyet
a párizsi bíróságon tettek meg kubai emigránsok, illetve
egy francia állampolgár, mégpedig emberiség elleni
bûntett, valamint nemzetközi kábítószer-kereskedelem
miatt a fõparancsnok – Comandante en Jefe – ellen.
Erre dupláz a Népszabadság egy tendenciózusan
globalizált hírtálalással, amiben a Malecón könnyû vérû
lányaitól Gabriel García Márquezen át – a Nobel-díjas
kolumbiai baráton keresztül – a hibás helyesírással kör-
bedicsért ellenzéki figurákig minden benne foglaltatik:
csak éppen a lényeg nem. (1999. I. 7.)

Csoóri Sándor Kubai Napló címû könyve 1965-
ben jelent meg. A szerzõ 1963-ban járt a Nagy Szige-
ten, amit még akkoriban nem ezzel a PR névvel
jelöltek a szakértõk, és tájékozódhatunk arról is,
hogy „A kubai forradalmat nem fenyegette egyfajta
elpuhulás veszélye”. (Az idézet az említett mû 55.
oldaláról származik – Magvetõ, Budapest.)

Dobai Péter 1974-ben zárja le a kéziratát, amely
1977-ben jelenik meg. Ugyancsak Magvetõ, Buda-
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pest és a 245. oldal. „1973. október 16–17-én Mad-
ridon át érkeztem Havannába” – írja, és önkéntele-
nül felötlik bennem Madrid, az esõ áztatta Bacardi
reklámmal, úgyhogy megnézem a Havannai napló
idevágó bejegyzését – 1997. XI. 13., egy novemberi
nap, csaknem negyed századdal késõbb.

A magyar irodalom vonulatai a Nagy Sziget
mentén és Dobai Péter sorai (190. o.). „Az életem-
mel emlékszem Kuba szigetére: nem turista, nem
riporter, nem újságíró, nem diplomata voltam ott,
kubai voltam. Egy újjászületõ ember, aki már élt
egyszer. Azon a szigeten még egyszer elkezdõdött
minden: a hullámzás, a csillagok, az arcok, a szavak
és újra elkezdõdtek az emlékek is.” (1999. I. 13.)

A kis kopasz – vámos – ember jelenik meg a
Ferihegy kettõn, az indulás napján. Mintha a Hori-
zon magazin címlapsztorija helyett állna most itt.
Az 1998 november–decemberi szám közhelyekkel
és haveri szponzoring alszagokat sejtetõ Kuba íze
címû írásmû a tét. (1999. I. 24.)

Pepénél lakom és dögmeleg van. A szomszéd
szobában egy értelmiségi fiatalember tanyázik
Mexikóból és egy testhez álló munkáslány jár hozzá
látogatóba. Amúgy az El Cidet olvasgatja üres órái-
ban, és mosolyog. Pepe hol a kutyájával alszik az
elõszobában, hol befekszik a másik ágyba, de az
õ szobájukba. Õ is sokat olvas, egy könyvet akár
kétszázszor is: de nem emlékszik aztán semmire.
Idült alkoholista hírében áll, és az is. Két napig
bírom a kiképzést, aztán elköltözöm. (1999. I. 26.)

Már négy napja, hogy hazaérkeztem a Nagy Szi-
getre. Az ismerõsök többnyire a sajátos rémtörténetek
legfrissebb kiadásával szórakoztatnak. A legkegyetle-
nebb az egészben, hogy több mint a fele igaznak bizo-
nyul: az utcalányokat bekéretik az utcákról, a stricik
akár harminc évet is kaphatnak mûködésükért, sõt az
eddig megtûrt szivarnepperekre is hajtóvadászatot
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indított a Nemzeti Forradalmi Rendõrség – POLICIA
NACIONAL REVOLUCIONARIA – és a többi szakirányú
cég. Valamelyest enyhül azért a látványfelhozatal, mert
a karibi szigetvilág feltérképezésére életre hívott kis
magyar túrabrigád idõ elõtt teljesíti a tervet. Vidám tár-
sulat: egy magyar, bár ez már volt, de akkor is – tõzsdés
utánpótlás-válogatott képében jelenik meg a meó, és
az elmondott tapasztalatok igazolni fogják azt is, hogy
nem minden vörös és fekete a Nagy Szigeten. A café –
CAFÉ CANTANTE – ugyanis dübörög, úgyhogy az ifjú
részvényhuszárok fülledt élményanyaggal gazdagab-
ban térhetnek és térnek is haza a feltörekvõ közép-
kelet-európai valóságba. Bele az eredeti tõkefelhalmo-
zás korába … De ez már a múlt és a jövõ is egyben.
Nem érdemes szót vesztegetni tovább, mert van más
is. Az, hogy mindenki éhes.

LOS MUCHACHOS TIENEN HAMBRE
Mert minden van, csak pénz nincs … elég. A srá-

cok tényleg mohóbbak lettek a sokévi átlagot bele-
számítva, és ez fárasztó. Tényleg mohóbbak, bár ha
minden igaz, akkor a monitorok elõtt továbbúszó vir-
tuális bõröndöket még a régi kenõpénzért nem látják
meg a szakemberek: itt és most a hajasbaba szintû
vámoslányok.

Belemerülök a Santeriába és veszek Annánál
huszonöt marék kauricsigát.

UNA MANO: 18 CARACOLES
Az idõs hölgy a kegytárgybolt tulajdonosa, ahol

az afro-kubai vallás kellékeit árulja – fõleg a belföldi
fogyasztóknak, itt Santo Suárezben. (1999. I. 28.)

Reggel korán egy Olokun nyaklánccal – a ten-
ger istensége – és egy hátizsáknyi kézirattal sétálok
hazafelé a Playára, amikor szakállasan és réveteg
tekintettel jön szembe egy arc, akit K. úr úgy jelle-
mezne, hogy már megérkezett, és ez nem is meg-
lepõ, de olívzöld zubbonyban feszít. Fekete szala-
gon fehér betûkkel: állambiztonság.
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SEGURIDAD DEL ESTADO
Alul kockás gatya egészíti ki a maskarát, és az

egész ember nagyon büdös benyomást is kelt.
(1999. I. 29.)

Hajnal van. A késõszocialista Havannában mû-
ködõ ok – találó és kommentár se kell hozzá – elne-
vezésû taxivállalat dolgozójának a leheletétõl is be
lehet rúgni, de ennek fejében nagyon keményen
be akar csapni a fuvardíjjal, ami aztán félkeményre
sikerül, mert kinek van kedve ilyenkor gyalogolni
– át a fél városon a buszpályaudvarig.

A Forradalom Terén megállít bennünket egy
rendõr. A sofõr lejjebb veszi a jópofáskodást, hogy
õ mennyire megbízható és a kötelezõ latinos tem-
peramentumú kérdészuhatagot is gátak közé szo-
rítja, mert belesápad.

Kiszáll a kocsiból. Körbemegy. Illedelmesen
köszön egy igazi BUENAS NOCHES – jóéjszakát
bele a csontfekete egyenruhás legény arcába, hogy
ájuljon az is el – és komoly fajsúlyú erõltetettség
látszik rajta. Fél …

A srác megkérdezi, hány óra van.
A sofõr aztán nem fél. Laza minden. Ez Havanna

– Amerika Szabad Földje. Kísért a múlt – de ez a jelen.
A buszpályaudvaron a mélyszõkére hidrogénezett
pénztáros asszonyság közli velem, hogy nincs hajó.

LA LANCHA ESTÁ ROTA
Mert innen mennénk Batabanóba és onnan át

az Isla de la Juventudra – a térképeken még Isla de
Pinos is található – az Ifjúság Szigetére.

Mehetek haza, mert épül a szocializmus karibi
változata, de ezen nem érdemes leragadni: jobb
lesz átmenni egyszer repülõvel.

Visszamegyek aludni. Telihold van. LUNA LLE-
NA (1999. II. 1.)
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A nap eseménye: látogatás a Havanna Hilton-
ból lett habana libre hotelben, a recepció felett ez
áll: ANIVERSARIO 40

Negyven éve gyõzött a forradalom és az álla-
mosítás.

A nap mondása: itt pénz is lehet belõled meg
képeslap, de nem leszel hosszú életû, by Sz. Cha-
val Csaba.

Tényleg keményedik a helyzet. Esteban Lazo Go-
rillazo is nyilatkozott. Azaz pontosított, mert neki ez
a dolga. Véleménye: hétezer rendõr hiányzik a szín-
rõl. A látszat tehát csal. Kevesen vannak a szikár orien-
te-i legények, akik vadonatúj Peugeot-okkal szalad-
gálnak – ejtsd: pejókkal, kubaiul – és a magán ügyinté-
zések mellett tényleg begyûjtik a delikvenseket –
DELINCUENTE –, hogy ezt a szóviccet ne hagyjuk ki.

Dr. Fidel Castro Ruz Venezuelában vendéges-
kedik Chávez elnök beiktatásán, és szép hosszú
beszédet mond Simon Bolivar, valamint José Martí
felnagyított képe elõtt, élethûen, hat órán át a glo-
balizmus ellen. Legalább mondja. (1999. II. 4.)

Bejött a Kuba-szindróma: amikor minden
mindegy. A trópus utolér és a világ messzire kerül.

Az UNEAC-ban – a késõszocialista kubai mûvész-
és írószövetségben – egy vörösre belõtt, de gyárilag
fekete hajú tünemény árulja a könyveket. Látszik,
hogy nagyon unja. Nincs egyedül. (1999. II. 5.)

Az AIR FRANCE Havanna–Párizs járatán – AF 3487 –
fel kell tennem a kérdést, miért szeretem Kubát, és mi
az, ami megnyerõ dr. Fidel Castro Ruz karizmatikus
árnyékában és a karibi késõszocialista valóságban, amit
akár kommunista pártállami diktatúrának is lehet hívni.

Sokminden: az emberek kiegyensúlyozottan
jóltápláltak – mondjuk a környezõ országokat véve:
a Bahamákhoz képest – és még sorolhatnám. Dr. Sz.
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Zs. pszichiáter szerint – és osztanom kell véleményét
– itt az embereknek nincs az a bizonyos zabszem a
seggükben. Vagy más: egy hang az unipolaritás és a
globalizmus ellen. (1999. II. 11.)

Magyar Nemzet: Kuba megszigorítja kábító-
szertörvényét – Castro halált kér a drogüzérekre.
(1999. II. 17.)

Magyar Nemzet: Fellépés a pénzmosás és em-
bercsempészet ellen – Kuba szigorította a törvé-
nyeit. (1999. II. 18.)

Népszabadság: Akár húszévi szabadságvesztéssel
is sújthatók Kubában a külföldi újságírók, ha vétenek
az új sajtótörvény ellen – jelentette be a kubai parla-
ment elnöke. Megtorlásra számíthat az is, aki az USA
érdekeit szolgáló írásokat, illetve riportokat publikál.
A törvényt elõször terjesztik ki a szigetország állampol-
gárain túl a külföldi tudósítókra. (AFP) (1999. II. 19.)

Népszabadság: A kubai vezetés azzal fenyeget,
hogy elvágja a szigetországot az USA-val összekötõ
telefonkapcsolatot. (1999. II. 24.)

Magyar Nemzet: Az ETECSA korábbi bejelentésé-
nek megfelelõen csütörtökre virradóra megszakított
majdnem minden telefonösszeköttetést az Egyesült
Államokkal. (1999. II. 26.)

1999. V. 29.
Felmentették Roberto Robaina González külügymi-
nisztert. Utóda Felipe Pérez Roque lett, aki koráb-
ban Fidel Castro kubai elnök személyi titkára volt.
(MTI, Népszabadság)

1999. VI. 7.
„Lo último que quedará será el libro”

Fidel Castro
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To my mother
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Anything is better than not to write clearly.
(W. Somerset Maugham: The Summing Up)

There’s no such thing as late in this city,
Mr. Wormold.

(Graham Greene: Our Man In Havana)
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Prologue
Prólogo

I had rather start once more from the beginning.
That is why I now write in English. It is good, in

middle-age, to have to conquer a totally new,
difficult world.

(Carlos Thompson: The Assasination of Churchill)

If I tried to recall the very first time I arrived in the
Island I think I’d be in some trouble. It was long ago,
and in all certainty it was not 3 January 1994, the date
which marks the beginnings of this report.
A description of the ‘temps perdu’ in Cuba.

Effectively I spent, with some interruptions, the whole
‘period’ here…, ‘en los tiempos de período especial’.
And the bare state of affairs is that time has here
another value. Anyhow, this year a lot happened,
despite the whole business that we write the ‘Año
treinta y seis de la Revolución’. Don’t forget,
revolution can be a bonanza. Indeed, a lot happened.
El Niño came, the ‘storm of the century’, I went to
‘Nuevo Mariel’, rather a practical than a symbolic visit,
as I was looking for a lost girl-friend. Sure, she has
been lost for a couple of weeks…, time has another
value outside Havana. By the way, the ‘Friends of
the Friends’ began to play a not unimportant role in
the story, in this ‘novela’, but let me point out, that
the word is not used in the sense of the 19th century
novel, and neither in terms of ‘new-journalism’, nor
like in soap-operas on TV where streets are empty
and Havana looks a dead town.

On the other hand I made a solemn promise not to
write a book from other books. Between the covers
there must be first-hand stuff. A decision that couldn’t
be observed in every aspect. First, I’d like to pass
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through a commentary to Orwell’s 1984’, some
travellers’ previous observations, and second, to
remember JFK’s words: ‘Ich bin ein Berliner’ in order
to understand what it is, to be alone…

I intended consistently to follow this way. Let’s get it
over with.
Peter Davison writes in his A Note On The Text the
next details ‘As a result of Orwell’s novel, the year
1984 became a legend long before it arrived.
However, that was not the year Orwell initially
intended.’

And, the quotation from Jacobo Timerman’s Cuba –
A Journey, ‘If I had to sum up my long relationship
with the Cuban Revolution, I’d say that I have always
supported its right to defend itself from United States
agression – diplomatic, political and economic while
I have at the same time criticised the violation of
human rights and the freedom of expression that has
characterized the Castro regime.’

Further, it seems that I’ve to declare I’ve never been
officially invited, and what is much more serious, paid
by the Cuban authorities to report on the Island. So,
in this case, my individual approach to the subject in
form of a ‘special report’ has nothing to do with
authorities, with whom I’d no conflicts at all – il faut
souligner – and also nothing to do with the ‘other
side’ of Cuban reality, in matters of finance. I mean
Miami.

My first hesitations were between ‘non-fiction’ prose
writing, look at V. S Naipaul’s Caribbean holidays as
his journeys – prepared by poet-statesmen and non-
poet statesmen in the region – which lead him
through the different cultures of the Caribbean, up
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to the Southern shores of Cuba, well, ‘The Middle
Passage’ style, and, a purely fiction-like treatment of
the Cuban reality.

Finally I’ve chosen a third way, namely the ‘creative
non-fiction’ with some peculiarity in the directions
of a definition-free linguistic experience which is
leading to a bilingual text, a sort of experiment in a
triple transfer. The Caribbean offers a complex
‘metamorphosis’. More colourful than Nabokov’s
butterflies can even achieve. A state of being which
is less complicated than all this above.

Roy, who gave me the very first lessons in ‘cubanía’
and ‘todo’, without exaggerating too much, in
language and reality in the ‘barrio’ and environs said
simply, ‘Stay only here, don’t move your ass from
the ‘city’ or ‘town’ as you like it, because if Havana is
‘shit’…, ‘si Habana es mierda, todo lo otro es más
mierda…’, ‘I mean it.’, he said.
A few times I’ve broken the golden rule when I visited
the relatives of my friends. It was ‘tercer mundo’ with
or without ‘cubsoc’… With or without Roy’s ‘as you
like it’.

Havana was, and still is, the scene of ‘the unbearable
lightness of being’ and Dr Castro is the semi-divine
leader of the nation, called ’Fidel’, as I’m writing these
words.
Typewriter: L C Smith, USA. Sure, ‘Made in USA’. Long
before the revolution. Like most of the cars,
telephones, sewer systems. A pictoresque collection
of antiquities. Nice to look at, hard to live with.
Long before the victory of the revolution, ‘made in
USA’, all the stuff… Even the revolution.
Once a flourishing, nowadays a languishing
revolution.
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Winter
Invierno

What went on in Nr. 1’s brain?

(Arthur Koestler: Darkness At Noon)

We write the end of September. Winter is just ahead.
Cuba is agaín in the focus of attention. At least it was
in the focus of the press agencies in August. Time is
invisible, passing by like a ghost, now, at the end of
the 20th century.

Tremenda lluvia. It’s raining like hell. Exactly like
seven moths ago. And, the winter is here. A ‘winter’
which necessarily doesn’t begin on the Island… It is
much more likely a theatrical by-product in Sidney
Pollack’s nostalgic movie ‘Havana’. Last pictures of a
chronicle, final count-down for the rotten city, and
then ‘el triumfo de la revolución’, which marked
personal tragedies and a century. The new calendar
writes ‘Año treinta y seis de la Revolución’, the old
one 1994 somewhere at Key West, Florida. As part of
human loneliness. Watching the waves…

In January the seventh ‘frente frío’ arrived. The naked
truth is the story, to be checked in the ‘anales’ of the
Island – en los anales de la Isla de Cuba -, and the
fact that the ‘líder máximo’ was not at all pleased
that time with the job done by his ‘Met Office’ workers
– the ‘bobos’ – became a common saying and caused
trouble for some people.
Dr Castro, as it is said widely, doesn’t like contra-
dictions, even in the weather forecast. He is
suspicious that there is somebody to upset his plans.
Anyway, he visited Playa Santa Fé after the storm of
the century.
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Dr Castro knows when and how to appear in public,
and, however much his opponents used to tend to
allegations that Mussolini, Hitler and Stalin knew the
game too, there is some other factor ‘en jeux’. The
seventh sense, the ‘séptimo sentido’, a quality what
good politicians should possess, and, who is about
to discuss the fact that Dr Castro is a marvellous cynic
and the best scholar of Machiavelism. He is surviving
the sixth US president. Or the seventh…

Friends of mine, not the ‘Friends of the Friends’, as
this latter didn’t care too much for the fate of the Island
but prayed for Dr Castro’s reign in the future, had a
‘reunión’, well the ‘amigos’. They discussed ‘cosas’
and like Roy, whose’querida esposa’ left for Canada
or Wee Wee whose father lived in the ‘Cuban Mecca’,
but also Cal, a half-breed with a European ‘pasaporte’
besides his native one, not one of them wanted to
leave forever.
Whether too patriotic or simply ‘miedoso’ or bloody
lazy, who knows?
The ‘guajiros’ from the Oriente province and the
‘delincuentes’ from Central and Old Havana were
leaving in large numbers. They didn’t care for the
future of the Island, for the ‘Second Cuban Republic’
and what else would come again.., they did not have
too much to lose, and, sailing North in a shabby
‘lancha’ was always better than some time in jail.
Roy, the master of ‘cubanismos’, the baldi-headed
truck-driver, who shortly married, the second time
only, a pretty girl, and obviously didn’t have ‘deseo’
to invite Cal for the wedding, then Cal seduced her
first wife, playing big ‘machito’ – ‘todo el mundo tiene
su defecto’ – or she seduced him, knowing a lot more
about the ‘alma de hombre’, so the ‘machos’ gathered
in Cal’s ‘casa’ for gossip, ‘hablar mierda’ and
‘emborracharse como locos’.
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Anyway, the bald-headed truck-driver lived in the
flat with Cal as his wife threw him out.
Nice story. Can happen in Cuba…, where families
are big, friendships great and ‘fucking-around’ a
common practice, more ‘an der Tagesordnung’. It
doesn’t disturb anybody. The Island is not made for
‘vendettas’…

Times went by and even with some overdone
European mentality there was no need of defining if
all this happened in January or just right now, say,
yesterday… Semptember 1994.

There was a dusky light over the Island. Heavy
rainfalls made it impossible to get out of the houses.
Small rivers were flowing down to the sea, in the
direction of the ‘Comodoro’, once the ‘Nr.1’ hotel ‘con
cuatro estrellas’… The ‘number one’ place. Not for
brain-drain, for ‘perder el cerebro’. The best disco and
the best ‘coco’ in town. Than the ‘dueño’, a Spaniard,
was deported and the establishment was taken over
by the Cuban State.
Nr.1’s long hands reached everywhere.

The ‘Comodoro’ is ‘passé’ and the Hotel Nacional de
Cuba has been restored. Here gambled Al Capone
and here were some guns placed to shoot at the
enemy coming from the North by sea. In the garden
you can see the rest of them. But from the top of
‘Guitart’ – Havana Hilton, Habana Libre – if you are a
foreigner you may look down on the Caribbean and
Atlantic heritage, and you will see the whole
landscape, without the guns.
They are too small.
Hotels are history in Havana at the end of the 20th

century. The proportions of the buildings are reality,
an open secret like the view on the ruins – we write
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the 36th year of the Revolution – in Central and Old
Havana. The future is mystery like the ‘santería’. The
Island is floating like a cork. The sea is quiet, the
breeze ‘just fine’…, no Nr.1 said once or one of his
voices ‘mar, tabaco, ron, mujeres’, I can’t take the
responsibility for that, finally ‘cubsoc’ and ‘todo muy
bueno’ – everything is just fine.

Pidgin first.
The time of the ‘mosquitos’. ‘No hay corriente.’ Like in
the first years of the ‘triumfo de la Revolución’. And,
people as well might suppose, then history repeats
itself, like in the last years of it. Later on as the ‘reunión’
has been dispersed I forced myself to read Rushdie’s
diary on Nicaragua, ‘The Jaguar Smile’, and, sitting
around here in Miramar the associations with Naguib
Mahfouz’s novel under the same title, talking about
Alexandria, as an ‘open city’, that was hard, that hit
me, the thought ’who lives today in Havana’…, and,
Salman Rushdie reports, ‘I met Carlos Rigby, another
town character, waiting for my car to the airport. Rigby
was a dreadlocked black poet, bilingual in English and
Spanish.’ There was a deep silence.

The tropical night fell over Havana.
The touch of darkness, blackness and ‘santería’, the
uncontrollable moves of the crippled ghost of
Communism at the end of the 20th century crowded
the place. Miramar waited for the next day… Another
day, ‘otro día’.
Cal, unlike the Isaac B. Singer figure had no name,
he was not the literary embodiment of that Calmanke.
He, the bald-headed truck-driver and ‘Gallego’,
anyway a good nickname for a ‘chófer borracho’,
discussed something unimportant very loudly and
said nothing at all. That was normal, things took their
course, such was life.
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Dr Castro talked about the ‘revolutianary marathon’,
not life. But he was not willing to mention the long
way, the deep gap, that very distance between ‘Sierra
Maestra’ and ‘Escambray’, where Cal went to
undertake mountain-walks with friends, ‘sospechoso’,
and, Dr Castro did not mention the war-like Havana,
the crumbling, centuries-old, once beautiful palaces
or the tired crawling of the revolutionary race for time.
The aunt of Zorrito commented on all this without
pain, as she was not mealy-mouthed, ‘Es un crímen.
Ese hombre es un guerillero. Nesecita la guerra.
Quiere la guerra. Vive en la guerra.’
She is convinced that Dr Castro has got secret powers.
Generally people talk a lot of Dr Castro.

He is in pretty good terms with the ‘babalao king’,
and, he visited Nigeria, people say. And he put down
his olive-green jungle-fighter uniform. Dr Castro. ‘Ese
hombre, ‘Fifo’, the one who possesses secret powers
over the human soul, alive or dead. He conquered
Africa. He the ‘torero de Cuba’, ‘Comandante en Jefe’,
‘Líder Máximo’ or ‘the old man who urinates in his
trousers’ as the people at Radio Martí say about Dr
Castro, the old men over there in Florida, who must
point out, in a merciless way, that ‘his’ greatest enemy
is his own age…
Others say that Dr Castro runs the Island as a private
business. Okay, with clan members and friends and
his ‘Friends of the Friends’. Further, Dr Castro is called
Papa Doc Fidel, and the companies he controls have
special names also, the DTI, the CDR or even the
UJOTACÉ.
Smalltalk in Havana.
This year Dr Castro has put down his olive-green
jungle-fighter uniform again. In Cartagéna de Indias,
a traditonal place in South America.
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1994. Nineteen-ninety-four.
Mil novecientos noventa y cuatro.
‘Ten years after, no doubt, a significant year.

Evidently, Dr Castro knows the meaning of colours…,
as the anecdote telis, ‘primero con los rojos, después
con los amarillos y por fin con los verdes…’ (First
with the ‘reds’, after that with the ‘yellows’ and finally
with the ’greens’ – the dollars.)
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At The Corner
En la esquina

Believe that the aim of life is to have a nice time,
go to nice places and meet nice people. (…)

(Georges Mikes: How To Be An Alien)

The strategic point is the ‘esquina’, with Wee Wee’s
‘paladar’ on the roof. No dogs, no cats but a ‘brigada
especial’ of very satisfied black ‘friends’, called
‘amigos’, and, other smart dark figures. Old and
young. ‘Toda la família.’

Once, it might have been this year, Dr Castro’s
wiseguys had got ‘tremendo corazón’ and permitted
an experience: the theme was, ‘socreal’ edition of
small-market economy…
The ‘islanders’, called ‘indios’, loved the idea of the
free market. Nobody realized that it was only a dress
rehearsal, and nobody knew that it was only a game,
juego’. The magic words ‘cuenta propia’, and later
the same bullshit circulated around – ‘derechos
humanos’ – and people were ‘just happy’.

Private restaurants sold ‘cerveza, refrescos y bocadito
con jamón y queso’ and home-made cakes. The
permissions were given for the mystical nothing, I think
only for ‘cakes’, but there was no ‘materia prima’ and
the whole imagining more than strange How to make
cakes at home without eggs, flour, and stuff… As
Cubans go, they did not care too much for regulations,
‘permisos’, and, sold marijuana, girls, videos and ‘carne
de cerdo’ at black-market prices. The solution was like
always in history. The dreams of big money were
quickly over, the ‘restaurancitos’ closed in ‘blitzkrieg’…
Wee Wee, as usual, feared no authorities and went
on buying and selling.
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Who was he? This Miramar character?
Wee Wee was a big fat black man in his late twenties
with a noteworthy police record and a special
background, and so, even God seemed to have
wanted him to be a bar-keeper, a ’restaurateur’. Wee
Wee, the happy guy with a lot of white teeth in his
mouth, and a very sun-tanned skin, nothing to do
with a ‘special’ in Havana. His personal qualities were
the magnet and guarantee for the ‘lugar’ where
people came together in order not to be alone or kill
the ‘temps perdu’ – ‘el tiempo perdido’ -, well, simply
‘fajar y resolver algo’.
A good place, and, nobody looked at his watch.
‘Where is the ‘shithead’?’, asked the cook in his
friendly manner with a terrible smile on his fat face,
and the bad teeth in his mouth became visible… He
was about to get drunk over the cheating of a ‘gallego’,
whom he sold the worse ‘Cohiba’ on the black-
market.
The time of happiness arrived. The cook had no name
but was called ‘chaval’ and lived in ‘exile’; because
the police wanted him for seriously defrauding the
tax authorities, especially ‘en su país’.

Elsewhere too. He just wanted to meet – the ‘tengo
que verte’-method – the ’feo negro’ as he amicably
nicknamed Wee Wee, ‘El Gordo eso’, to arrange some
business with stolen ‘latas de jamón’. Canned ham
was the Nr.1 hit.

Neither Cal nor Roy knew anything about him. The
bald-headed truck-driver was drunk, and so was I,
and the red dog didn’t talk like a human.
No teníamos ninguna idea. The famous ‘no sé…‘
was performed. ‘No sé nada.‘
‘Está preso.‘, said the ‘vecino’, who used to know a
lot. He worked for the State and has got the very
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special job of a funcionario… He was a funcionario.
(That was all what he revealed of his professional
career and for that reason he never went to work.)
A pretty good joke.
‘What the hell?’, asked the truck-driver who woke
up, from the ‘delírio’.
‘Hell, echoed a new voice from the obscurity.
‘Hell, in jail…’ noticed the cook and apparently he
disliked the whole story.
‘Sí. Está preso.’, the ‘funcionario’ repeated with much
contentment and a stupid laughter.
‘What for? He has done what?’, asked the voice.
There was no answer. Everybody went away, to do
his business, or do nothing. It was nothing new in
Wee Wee’s biography. It was not the point to take
serious notice of… And what was the point, on the
Island? …
Wee Wee must have been ‘invited’ for some
‘pregunticas’ at the police station, and nothing will
happen to him, they won’t bite him and ‘no van a
cortar su pingita’.
And, it happened as foreseen. Wee Wee was soon
walking again ‘en la calle’ alone and then with a
crowd of curious black ‘amici’ – famous like a hero.
He was released within a few days. The ‘paladar’
was not reopened. A ‘deli’ should be established in
its place and it was like before.
Wee Wee and his associates sold stolen rum, stolen
ham, stolen canned beer, stolen cigarettes, stolen
cigars and stolen mierda – robado o de contrabando,
like a motto – and the best known slogan todo,
whatever you, ‘yo-yo’, want, man…
‘Un milagro. El negrito lindo tiene suerte.‘, noticed
Shaba, who lived next door.
‘Tremenda suerte.‘, added somebody.
‘Sí. Tú tienes tremenda suerte. Da me una caja de
cerveza.‘, said Cal who already owed Wee a nice sum
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for the ‘tremendo consumo’.
Big plans for the future were buried, if they ever had
been there or never ever, the ‘neuyorican poets’ were
far away, and life went on in the still sleepy Havana
of the mid 90s. A deadly dull city, home of petty
thieves and crooks, and the grey masses.
‘Sí. Seguro que sí.‘, said Cal who liked to be
considered as a nice ‘chap’.
‘What is so bloody ‘seguro’?’, asked the voice.
‘Sí. Es así. Seguro. Claro como…,’ he did’t find the
word as his mind has been clouded.
‘…el culo de tu madre.’, said the voice.
‘Sí. Por supuesto.‘, he added. Cal had impeccable
English manners. We were not far from the Bahamas,
the country of the seven hundred islands.

It happened again. Wee Wee disappeared.
Life was not boring in Havana, who said otherwise?…
He was nowhere to be found. ‘En ningún lugar.’
Not in the house of his ‘querida’ where he used to
make ‘cuerpo-cuerpo’ and also his ‘socio fuerte’
reported, not having seen him for ages. The strange
story that the ‘suegra’ – ‘esa vieja bruja’ – supplied
us was that Wee Wee transferred his fat body to the
Oriente province – ‘la vieja comemierda tenía que
invertar algo’ -, all that ‘bobería’ was not kosher…
She said that Wee Wee left with his wife and their
small daughter. The mother-in-law was not a case
for the lie-detector. ‘La mentirosa boba.’, said the
truck-driver, and, as usual, he was right.
Soon, Wee Wee was back.
His unorthodox way of coming-and-going became
a legend. This time he decided to sail to Miami. Some
‘ron’ in his brain and the great adventure was
prepared. ‘…pssui, go-go, Miami — pronounciation
rule Nr. 1, ’miyami’…pssui’ ‘…somos Américanos…,
no volverémos más…’ That was ‘en su mente’, the
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future. Something like that. The song, easy to learn,
easy to forget when the ‘cerebro’ – as said before – is
full of ‘cuba libre’.

We have had good times together. The horses looked
down upon us with dim and dintant eyes, from
everywhere, from every place, from every wall in the
offices – Dr Guevara and Dr Castro, called ‘Che’ and
‘Fidel’… A dead man and an old man.

*

I went to the sea, looking at the water and smelling
and breathing the salty air.
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Arrivals and Departures
Llegadas y salidas

To a teacher of languages there comes a time
when the world is but a place of many words
and man appears a mere talking animal not

much nore wonderful than parrot.

(Joseph Conrad: Under Western Eyes)

In other words, ‘el silencio de un sabio dice más que
la habladuría de muchos ignorantes’. The silence
had ‘la tranguilidad’.
Nothing has changed since last time I came to the
Island, in a wiseguys’ costume, pretending to be a
sort of very unidentifiable traveller. I had a penchant
for wearing clothes that are right for the occasion, or
for wearing no clothes at all. It was to enjoy life, to
meet ’nice people’, to enjoy the game.
Nothing has changed.
The surface was as quiet as months before but only
the fools were not aware of the ‘nervous running’
behind the closed doors in the ‘comité central’, the
PCC HQ, and in the bureaus of the ‘Poder Popular’.
The big rush for life. To survive the crisis… For fuel
and ‘todo’. In a state of economic emergency, which
is cynically called ‘período especial’.
I’ll be picked up by the ‘Friends of the Friends’ at the
airport. The wheels of the ‘organización’ are oiled,
at least something is functioning. It is ‘oka’, even here,
in the ‘socreal’ at the end of the 20th century.
Zorrito is at home.
‘Anything changed?’, I ask him.
‘Nothing.’, he says.
‘Nothing at all?’
‘No. Nothing.’, he adds with a sad smile, again and
again in the last weeks, months and maybe years…

*
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I am leaving today. I didn’t count how many times I
have come and how many times I have left. As a
matter of fact, I recall the day when a young man,
taking time out to make a joke, said that I looked like
a Cuban and one day I’d have to stay like the rest.
I am leaving again. This time on board a plane that
belongs to the ALM, in order to get my connection
for KLM in Curaçao. I like Dutch hospitality, the
friendly way of treating the passangers, attentive but
never subservient. It is full moon. Luna llena. We’re
flying over the Caribbean Sea and I recall the words
of the ‘santero’ whom I had been introduced to. The
smile of the old man who had a good sense of humor.
The flight from Havana to Willemstadt airport takes
two hours and thirty minutes. The meal, served by a
nice mulatto girl, is for the dogs, if somebody doesn’t
care about the English way of thinking. And why
should he? Anyway, I’m accustomed to this kind of
food from ‘Cubana de Aviación’. Only, there is more
smiling, laid-backness, and ‘ron’.
As we took off that early evening hour, the ‘aeropuerto
internacional’ of Havana showed only four
characters of its neon-sign: JOSÉ. I looked back. It
was like leaving ‘home’…
That moment it was imposible to foresee that the
Dutch border control or the police will open all my
luggage at Schiphol – ‘típos geniales’ per excellence
– showing me that I arrived…, entered the ‘European
Community’, or, put in other terms, the ‘first world’.
The santero said, the whole ‘shit’ will have a solution,
‘al final con suerte se resuelve todo’…, that ‘todo’…
Sure, the friendly Dutchmen didn’t find anything
because there was nothing to find.
The last event was as the driver of the ‘turistaxi’, who
looked like a guest worker of Italian origin in any
bigger German town, gave me an introduction into
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Cuban reality saying that every bloody foreigner must
be an ‘imbécil’. Knowing nothing.
‘Todo el mundo está contra nosotros.’ ‘The whole
world is against us.’, he said and stressed the word
us.
How easy? It’s no big deal to put it on paper, and
how easily it is said. He told me all that openheartedly,
in a way childishly. He said ‘against us’ and his voice
had an undertone of superiority. He was a small man.
It didn’t feel good to leave. Cuba became for me with
its very European touch in the ‘Américas’ – ‘Americas’
-, in the neuralgic point of North and South, this
immense continent, a sort of ‘deuxiéme patrie’.
The real Cuba.
‘Por eso’, on the other hand Cuba is a closed world.
An ‘island’ – a great island of the world – which has
always been a closed society, and, in the proper sense
of the word ‘isolated’, but never hopelessly
abandoned, alone or ’unhappy’.
People are living in Havana…

Sí, se puede.
Avanzar.
Socialismo o muerte.
Sí por Cuba.
Con Cuba por todos los tiempos.
Quién se levanta hoy, se levanta por todos los tiempos.
… todos los tiempos.

On the walls the ‘slogans’ of the revolution – still in
place after such a long time – but sounding from year
to year less aggressive…
‘Aggressive’, a shithead from Puerto Rico, an emigré
intellectual, said, ‘Cubans are aggressive’. He knows,
his wife is a ‘cubana’… In Caribbean terms they might
be aggressive and ‘esposas en general’ must be that.
Politics is ‘otra cosa’.
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No es fácil.
And it is politics. Nothing else, nothing more. In the
thirty-sixth year of the revolution.
A few weeks later…
I’m arriving.
The humid-hot air of the tropical night – Cubana was
late as usual, coming from Gander and the guys of
the ‘Ministerio del Interior’…, ‘nothing has changed’
a bit.
‘Quando llegaste…’, people will ask me with an
indifferent tune. Friends and ‘conocidos’ will put the
question-like affirmative sentence.
But something has changed. Despite all. The prices
went up. In the ‘diplomercado’ and ‘en la bolsa
negra’. This latter had more importance. And ‘the
girls’ were on the Street. More than ever.
It could have been a sign. The ‘putas’ disappeared
for a while. People talked about a new ‘jail-house’
for women, which was built and, like in any good
communist country the plan had to be fulfilled, so
the ‘cárcel’ was filled with the girls from the street.

*

I’m leaving again. Via Caracas. In the window of the
bookstore at the airport I see a ‘bestseller’ Nr. 1 ‘The
Last Hour Of Castro’. It’s not a new book. And least
of all a ‘bestseller’. Prescriped text for ‘agents
provocateurs’ in Havana. A title, which is very ‘EE.UU.’
– taste – and that ignores one thing, ‘ importante,
descarado’, the ‘time’…
Written and published at a certain time, the book
became outdated, a couple of ‘hours’ – ‘últimas horas’
– went by…, and Dr Castro’s state seems to be ‘intact’.
Besides, the stories are in Hyde Park style.
‘Todo va bien’ – por la patria, la revolución y el
socialismo. Fidel(idad).
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The immigration officer is a friendly guy in his mid-
forties and he has ‘catarro’. He caught a cold, and it
happened while he was sitting around in the ‘aire
acondicionado’ all day long.
Maybe he is older or younger, and spent a few years
in Angola in revolutionary mission, who knows…
Jokes are welcome. This one is not.
He asks me how long I want to stay and in which
hotel… A perfectly legitimate question.
‘La Habana, Cuba, territorio libre en América.’
Then, he asks me if I needed a taxi. That’s new.
‘Sure, I do.’, I say just having some notion how to
play the game.
‘Thirty dollars.’, he says.
Well, not bloody cheap, anyway, there must be ‘una
nueva ley’ that the guys make some money, a special
‘multa’…, who has to know all the ’cambios’. The
new customs regulations… I try to explain that the
most expensive ‘cubanacan’ taxi – Janis Joplin’s
Mercedes-Benz song with ‘Oh Lord, won’t you buy
me…’ is in my ears –, indeed the ‘taxi’ takes me for
less.

‘Oka, veinte.‘
I’m hesitating. Why not? It is only money.
‘Oka, quince fulas.‘
‘No.’, I tell him how it is…
‘Cuanto te conviene?’
‘Diez.‘
…tá bien.’, he says, and the deal is made.
He climbs out of his ‘socreal’ glass box, walks me
through customs and shows me the car of his friend.
A shabby red Moskvich. We drive to the ‘centro’ of
Havana.
I read the life-story of an old revolutronary. He wrote
about the preparations of the armed struggle against
the dictator, Batista. The ’aduaneros’ were so corrupt
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that arms and ammunition could have been smuggled
in without any problem, for some ‘propina’.

Parallels are not hard to see. And it is dangerous.
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Dreams by Day
Sueños de día

This re-Englishing of a Russian re-version of
what had been an English re-telling of Russian
memories in the first place, proved to be a dia-

bolical task, but some consolation was given me
by the thought that such multiple metamorph-
osis, familiar to butterflies, had not been tried

by any human before.

(Vladimir Nabokov: Speak, Memory)

Dreams are reality. Ghosts the daily practice. The war-
like downtown, the ruined outskirts with
undernourished honest people a tragedy. ‘Cubsoc’
at the end of the 20th century…

I’m not in hurry. Nobody is in a hurry.
Suave, suavecito.
Walking from Miramar to Vedado on ‘19’ somewhere
‘entre 72 y 78’ – ‘no me acuerdo muy bien, parece
que soy senil’ – a thin black man is parked in his
wheel-chair, not exactly in the middle of the street
but far enough from the ‘sidewalk’ … He has a winter-
coat on. It is winter on the Island. The very authentic
Cuban winter. About plus 30 Degree Célsius.
‘Estámos en la Habana.’  We are in Havana.
No comment.
I’m walking slowly. Nobody can walk fast: it looks
suspicious. Only ‘deportistas, músicos… y ladrónes’
run, or children under twelve. Havana today is a quiet
city.
(About January in the 36th year of the revolution.)
Havana is a closed city, and a landscape of human
dispair. Today nobody believes that this nightmare
one day may come to an end. That goats, pigs,
chickens and the rest will be put back where they
belong, to the ‘campo’…, to the ‘guajiros’ in the



146

countryside. Today in Havana they are living on the
balconies and in the gardens of the houses, built by
the rich before the revolution. ‘Comida’ is the real
treasure now, food is gold, ‘oro’… People are talking
about the regime, unthinkable only a sort time ago,
and, ask ‘quién tiene la culpa…’, and mean Dr
Castro…. ‘ ese hombre’ .

Dr Castro is the scapegoat for everything. As a matter
or fact ‘mirrors’ are rare on the Island, it’s not easy
‘conseguir’ luxury goods. To look in, to see oneself’s
own mistakes…
Today I take a walk to the Capitolio and than I think
I’ll go to the shop of the Partagás factory to have a
coffee, gossip with the girls, whom I was introduced
by the ‘chófer borracho’, and, I’ll buy a ‘Cigar
Aficionado’ magazine…, printed in the USA.
‘No bloqueo…’, the other side of ‘the blockade’, and
the third side: ‘if you want a blockade there is a
blockade, if you don’t want a blockade, there is no
blockade.’ ‘Por favor, señoras y señores – compañeras
y compañeros.
‘Cuba has changed. A group of young mulatto guys
are selling ‘cigars’ on the street, ten meters from the
Partagás factory, and one of them has his eyes on
me. A few weeks ago all that would have been
impossible. The ‘policía’, a strong black guy, standing
at the corner is looking away. Starving is not the best
medicine against corruption. ‘ Hey friend, Cohiba,
Montecristo…, de dónde eres…’
‘Soy ruso. ‘, I give him the not quite correct answer,
to get rid of him, narrowing my eyes meaningfully.
He must leave me alone. Russians usually have no
money. At least those who live here. Besides, I left
my sunglasses at home.
I’m content – ‘contento con cojones’ – with my answer,
the greatest ‘respuesta’ ever made with a touchy
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political point, just fine, and I’ve got a moment to leave
the battle-field. A week later I’m taking the same walk
and the same amigo is there with the same broad smile.
‘Hi, ruso, como anda…’, he says and there is no
hatred or sulkiness on his face.
That’s ‘La Habana, Cuba, territorio libre en América.’
Long walks are healthy and the ‘período especial’
makes it possible. I turn left from the Prado, on the
Malecón. By day it’s a different world. Instead of the
girls who hang out on the sidewalk or in the middle
of the road, now it is the sunny emptiness. ‘Nocturno’
is another act. …and the ‘slogans’ are omnipresent.

NO BLOQUEO.
ESTA TIERRA ES 100% CUBANA.
CON CUBA.
ERES CUBANO, NO PUEDES SER DIFERENTE.

I think I am going to visit friends of mine. It’s also
Cuba. You can do it whenever you want, ‘bien-
venido’… Some gossip, the hottest jokes on the
regime. I begin with Zorrito.
He is discussing with a ’cuñado’ , who has no name,
of course, but speaks fluent Russian, that he had
completed his studies in the former Soviet Union. He
holds a degree in erigineering from one of the famous
universities. He talks in a rather clear Spanish to me.
Pointed. In a slightly irritated tune. The ‘período
especial’ leaves its marks on the people. He says he
would put together all the ‘negros’ and settle them on
a smaller island, over…, not far away from the Cuban
‘mainland’ and he would be the ‘dueño de una agencia
de viajes’ – ’the owner of a travel agency’ – and the
main attraction would be the week-end safari. ‘Para
cazar negros.’
‘Año treinta y seis de la Revolución.‘
We don’t discuss the subject further.
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And, I go to another place, leaving Zorrito and the
sad man from Camagüey to enjoy each other’s
company.
I walk to Pali Lejm, who is one of the few who have
real names, it is of deformed Swiss-Yiddish origin,
but real at least. Finally we don’t have to make pure
journalism in the whole book.
Lejm likes ‘mulatto women’ – who doesn’t like them
– and the Nobel-prize winning coctail daiquiri, which
he likes to drink in his neurotic way, with a touch of
the Balkans.
Slurping, spilling half of it. He decides that we might
go to the ‘cháteú’ – we’re talking Cuban -, well, why
not, the ‘Château’… A new hotel, located ·between
the ‘Copacabana’ and the twins ‘Tritón y Neptuno’,
where – in the bar – nice Argentinian girls gather for
a bottle of ‘agua mineral con gas’ because it has the
same price as ‘agua mineral sin gas’, and, the barman
is a’vecino’ of Andy Patcany, who on his part used to
work for the ‘Friends of the Friends’ as traductor und
domestic aid.
The ‘Friends of the Friends’ are the local ‘cigar
smuggler maffiosi’.

But tonight it is the ’cháteú’.
A small ’machito’ is the security agent – ’seguridad
Jack’ – and he wears both, a yellow guayabera und a
virile moustache ‘noire’. He has the national-
revolutionary ‘alta moda’ on display. The No.1 rule
for plainclothesmen of the MININT, hotel dets,
middle-class ‘informantes’ and nice people
‘compañeros’ in other words, wear guayabera. …and
sunglasses made in China. Our ‘pájaro’ looking at
Lejm’s shabby Lada and the licence plate
‘PARTICULAR’ declares that only hotel guests are
allowed to get in. I try to explain him that we pay
with dollars and we just want to have a drink.



149

‘Mojito…’, I say, and that he understands. He must
feel important.
‘No.’
Apartheid…, the categories ‘foreigner’ and ‘native’
doesn’t exist any more. There is the new form:
‘money’.
‘Okay, I want to get in.’
The poor devil becomes nervous as I insist, but he
doesn’t want to surrender. He is aware of the fact
that we are no hotel guests… He probably takes his
orders from one of the ‘funcionarios’ since he is also
a ‘funcionario’…, Only of a lower rank. It’s time to
make some provocative remarks, finally the verty
‘permanent revolution’ does like ‘self criticism’.
‘Hombrón, tú viejo, queremos entrar y ya… ‘
‘No. Sólo para huéspedes del hotel.’
‘Mierda. Eso no vale. Tomamos un tragito y ya, nos
vamos para la pinga…, ‘capito’. ‘
‘No. Sólo para huéspedes del hotel.‘
‘Fuck you. Nosotros pagamos con fulas.’
‘No. Sólo para huéspedes del hotel.’
‘No. Qué ‘no’…, ‘no’, hablas como un mono, porqué
hablas así…, éres un hombre…, ‘un ser humano
‘…‘
‘No, señor.‘
‘Yo veo en tus ojos el miedo…, tienes tremendo miedo,
hombre, de qué, porqué, hombre…’ ‘No, señor…,
sólo para…’
‘… tu madre.‘ ‘…sólo…‘, he says with trembling lips
and doesn’t seem to be very self-conscious.
That would be the moment to get in. But we don’t
want to any more. We fell pity for him. Who knows,
one day he would have to account for the job he has
done here.
Next day, early morning, we go to Ben Ben, a typical
Austro-Hungarian petty figure who used to play a
compact role in the novels of Western authors. The
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man has caused some financial trouble to Lejm, and
we go to ask him to pay his debts.
He won’t, that much is clear right away.
A petty crook, Ben Ben, he came to Cuba in the early
60s via USA, a rather peculiar ‘route’ for a refugee,
after he hijacked a plane there and so he asked for
political asylum in Dr Castro’s country.’ First he had
asked for the same in the North after escaping 1956
in Hungary…, the Russian-communist occupation.
Because of extortion and cigar smuggling he was
deported, and now he lives in Hungary…, maybe as
a ‘national hero’ who escaped the ‘bolshevikhs’.
Anyway, we drive back to the town…
Mejor dicho, Centro Habana.
It’s a nightmare.
The houses are mostly in ruins. Rivers of raw sewage
flowing on the streets, people of all ages hanging
around doing nothing. Ghosts crowd the narrow
streets, it’s going to be hot at noon, the sky is blue as
always, nearly always, but the rest is grey like , in a
cursed tale…
I go to visit Teresa without Lejm. He goes somewhere
to make one of his primitive businesses – the Turkish
bazaar style. ‘Alish-verish’ or bartering. I visit Teresa.
She is an old lady in her seventies and likes to
complain, talks little about her son in Miami, and also
likes ‘regalos’. She says she doesn’t have a ‘kilo’ and
I must rent a room in her house or bring somebody,
a good-paying ‘amigo’, but by the way I can buy
‘muy barato’ a lot of things I like, she has ‘yuca,
boniato, plátano, toronja, ajo’ and ‘cerveza en lata’…
I don’t want anything.
Maybe some beer.
One of the family, a tall guy called Eddy works in an
‘empresa mixta’ – magic words in Havana today –
and he can get the stuff. The guy is a driver, also a
magic thing in Havana today, and he is a good fellow
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– ‘buena gente, muy buena gente’ – so he takes me
along, somewhere, near ’42’ in Miramar so that I can
just walk down to the ‘Copa’. He has wife and
children and a girlfriend who lives in a terrible outskirt
of the ‘Ciudad de La Habana’, it’s Havana, and she
sells ‘carne de cerdo’ – magic word Nr. 1. – and lives
with the pigs, some children and a ’perro chino’. I
ask Eddy where we are.
‘Cerro’, he says.
The Cementerio Colón is one of the most interesting
places in Havana but in much better condition than
the dwellings of the humans still alive.
I recall the walk I took with a beautiful girl. She would
normally belong in the next chapter, but thoughts
are faster than writing. Sometimes I also visited the
‘cementerio’, in the evening or at night near the ghost-
hour. I remember clearly that day, when the ‘infotur’
shop was open ‘24 horas’, just at the gate of the
Cementerio Colón. There you could buy for dollars
‘rhum and coffee’…, in the times as Dr Castro’s
advisors and he himself till hadn’t been talking on
the ‘despenalización of the ‘dólares’… The
possession of ‘divisas’ was still a crime.
Dr Castro made it possible that it isn’t any more.
‘Muchíssimas gracias, compañeros.’
‘Muchas gracias, comandante…

‘Well, the times at the cementery were great. A
homosexual actor, very famous and very homosexual
danced with young guys. The well-known Cuban
vitality was performed. In the middle of the night, at
the cemetery entrance.
‘El maricón ese balló con sus pepillos.’
I’m hungry, and I tried the ‘libreta’ menu, the lack of
public transport and all the fine sides of Cuban reality
in the ‘período especial’, so I go today, belonging to
the ‘happy’ and bloody foreigners who can have
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money, I go to the ‘42’ where – only for ‘dólares’ –
you can purchase ‘perro caliente’ and ‘jugo de
naranja natural’ . As I arrive the ‘despenalización’
is already there. Cubans are eating ‘todo’ and they
have money like magic.
Dr Castro spoke yesterday on the ‘cubavisión’. He
praised the Spanish investment in Cayo Coco.
‘Thou shalt’ be the blessing upon them, the ‘multis’…
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Dreams By Night
Sueños de noche

I, on my part, was as naïve as only a pervert can be.
(Vladimir Nabokov: Lolita)

The never-ending nights of Havana is a complex
story, inspired by ‘cuentos’ of the cook, the ‘Friends
of the Friends’ and the cook’s alcoholic little brother,
as well as of Cal, some crazy tourists from Spain to
Bulgaria and wiseguys who ‘saben mucho’ -’know a
lot…’ – and told in first person singular. Even a
Norwegian drunk is included with a black
bloodsucker, who pretended to be his best friend.
The Norwegian called me a vice fellow, and he had
‘dolor de amor’ about some nice ‘hot-blooded’ -’pssui’
– Hungarian girl, and wished I’d catch a better one –
‘le estoy agradecido, cabalerro’ – and I might look at
the ‘Northern Light’… He was drunk. The tropical
night with that terrible ‘cantidad de muchachas’ long
enough to get over the best wishes – in the proper
sense of the word – and jump into the dark troubled
waters, the ‘Norwegian with his Northern Light’ had
been replaced. He? saing? was not ‘todo’. ‘todo’ was
the ‘noche’ and ‘de noche todos los gatos son pardos’…
‘Jineteras y maricones.’ The difference is the price…
‘Año treinta y seis de la revolución.‘
Claribel, a black chick, told me that there was a small
Hungarian – the folks are everywhere – of Jewish
decent, and it might have a greater importance than
I would think, and that the little man was called ‘little
Devil’, and ’tenía plata con cojones’…
‘Mucho moní.’, she said.
‘Pssui…’, I answered.
‘Qué pesado éres papí…, comprame chocolate…’, that
was Claribel’s rough voice, I guess, than I’ve heard
through the curtain. ‘Bucanero 5 años.’
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‘Sí. Tenía caña…’ ‘…and why don’t you leave me
alone?’
‘…y no quería descansar…’ I remember how I ran
back to the car and slepped on it.
The story of the ‘Little Devil’ how he enjoyed the
‘fiesta’, played around the whole night and early
morning and then he said he wanted ‘just one more
time’ the same. I knew him well. As he had been
interviewed, before leaving Europe, at the Vienna
airport, if he had purchased enough ‘preservativos’ –
well they might have asked him abou ‘Schutzmittel’
or ’koton’ which meant todo, sheath, French letter
rubber – and he simply told the people he had
some…, abou two hundred…, he would spend one
long week on the Island. The ‘Little Devil’ was some
character. Besides, he was my ‘socio fuerte’ and
nobody could deny his great talents of  ‘singa rico’…

This time I wanted to be alone, to put together my
‘pocos pensamientos’, which were really ‘pocos’;
tropical nights are not the very best times to meditate.
I remembered my girlfriend – ‘la antigua novia’ –
came and said ‘ estoy en otra cosa’.
It was over between us two, she let me know, on
that trip. No bloody explanations, no crying, no
shouting… Why the hell not? If nothing had
happened? And not a small discussion, nothing like
‘porqué y porqué no’ and ‘…pero sí ‘…, that was all.
It was ‘cien por ciento’ over ’y basta’. …
I took a walk over – ’to the corner’ – to Wee Wee’s ‘
shop. Who is hanging there, ‘por casualidad’, Papa
White.
He dropped in for a short ‘chismorreo’ yesterday,
stayed over night, because the streets in Havana
became dangerous in certain ‘barrios’, and now he
was here. I bought a bottle of ‘Arrechabala’ and we
drank. They did it like hell and began to talk shit –
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hablar mierda – that was all…, ‘todo’.
Papa White’s complete works, or ‘cuentos completos’
included both sides of life, what he knew and what
he did not know.
What he knew was the town: Habana Vieja, Vedado,
Miramar, Centro Habana, Atabey, Siboney, Cerro.
And he knew the. Anglo-Saxon tetragrams in Cuban.

The new plot was – in this strange story – that the
cook was in jail. Papa White has foreseen it. His
abilities were unquestionable.
‘For a long time?’
‘Hace un rato.’, Papa White said.
‘Un rato…, cuando…, un rato…’, asked somebody
of the ‘Friends of the Friend’ who was new to the
Island, or nervous.
‘Un tiempo.’
‘Coño…, compadre… qué rato…, qué tiempo… me
vuelvo loco…‘, he said and it seemed that he was
neither new there, nor nervous, simply ‘loco’.
‘…’, Papa White didn’t answer. He was not the type
for watches.
‘As far as I know…’, Patcany played the well-
informed. ‘…’.
‘What I know is that he might be in jail in Havana,
Varadero or Matanzas or even elsewhere.’
‘Que negro más loco…’, said the ‘suegra’. Wee Wee’s
right ear and honest mouth.
Soon after this ‘intermezzo’ the cook turned up. Thin
as a rake, not at all smiling his broad ‘prolet’ laughter
the same as before. He was there ‘otra vez’.

‘That was hell. Give me some money.’ Prestame algo.
‘Just a few dollars.’ Para empezar de nuevo. ‘Only
this time. Do it for me, please.’, he said.
‘What happened?’
‘I don’t know. I’ve been with ‘guajiros’ who killed a
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horse or slaughtered a cow clandestinely and were
sering a twelve-year sentence for it. Every day a
‘bronca’. Give me some money…’
‘…’
‘Let’s finish a bottle together.’
He was the same. And, it was a nine-days’ wonder.
The story of the cook.

Walking at the ‘Riviera’ a farmer girl-friend of Cal is
greeting me. She is with some elederly gentlemen
her grandfather’s’ age, each one for himself, and
together, ‘Matusalén’ – the best of the best… She
winks and says that I shouldn’t tell anything to Cal.
So be it. I’m silent like a grave. She is about seventeen
and must know what she’s doing with herself. By
the way, Cal knows it well enough and to hurt his
‘machito’ feelings is not good. He makes the best
‘camarones’ in town. To lose his friendship is not
wise… I drive along the ’Quinta Avenida’, to pick
up a girl, and PPP, the Italian who was more interested
in ‘hombres vestido de mujer’, isn’t my idol.
She is that one. Horrible.
‘Hacemos un negocio mimi…’, I ask her the ‘routine’
question.
‘Cincuenta.‘
‘Sólamente…, no es mucho, pero habla me en peso
cubano…‘
‘Loco.‘
‘Okey, ‘mami’, you are crazy, tú eres Linda.‘
‘Veinte.’
‘Oye, vamos a divertirnos un poco y no hablamos de
dinero…‘
‘No…, tienes que pagar antes.‘
‘Okey…, don’t talk too much.’
She knows the blow-job she has to give but then
wants to move to the back-seat… We make a quick
finish. I’m not sorry.
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‘It was very nice with you. A great fuck.’
‘What are you going to do tomorrow?’, she asks
vehemently.
‘I’ll go to Varadero.’
‘Why?’
‘I’ve got some business there.’
‘What ‘business’, tu éres zorro, sabes mucho… ‘
‘Turismo. Promociónes. Compras. Ventas…, ‘todo’…’,
I’m telling her the way I’d live if I had another face, if
I were another man, who I am not, and I wonder
what a full-scale shit somebody can put out into the
world. ‘Spass muss sein.’…
‘Take me with you; darling.’
‘No.’
‘Why not?’
‘Because I don’tant to.’
‘Please, papí, papí…, por favor…’
‘Fuck off. Go to hell…’
‘No. Never. Only if you bought me ‘chocolate y
cervecita’…‘

Nights are long, no exaggeration. I want to go
somewhere, tonight or never. I try to wake up Wee
Wee. He is sleeping and doesn’t want to. He has deep
dreams on ‘miyami’ and the shop near the cemetery
that his father owns. The’Friends of the Friends’ are
working in the night or went over to Nassau, to take
a rest. I sit for a while in the car listening to the music
from South Florida.
Music and ads. It’s not’radio reloj’.
I like this latter. A lot of talk in literary Spanish not
that ‘castellano’ from the school but who says that
Oxford English is Queen’s English. I really wanted
to wake up Wee Wee and I shout again. The old
‘cabróna’, his mother-in-law, gives me a bottle that I
may come back tomorrow. She is a nice person. I
drank a lot. Anyhow, enough. I drive back to ‘Centro
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Habana’ – ‘Deauville’ and Galeano – the night is
long. The empty streets may mean it is not, but like
always the Island has its own rules. In the last minute
there comes a solution. A ‘mulata con ojos verdes’
appears from somewhere. She is a phenomenon with
big tits and ‘cero cerebro’, what not necessarily is the
truth, she has ‘cerebro como un mosquito’. I take her
home. She is not expensive and a suitable girl, makes
the work and doesn’t talk too much.

I’m not very ‘tacaño’ but I like realistic people.




