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Teresa Porzecanski: Zavargások odalent 
Disturbios abajo () 

– Zavargások vannak odalent – erősködött újból a férfi, meg-

próbálta zaklatott hangjával beszippantani a testre záporozó 

víz pompás csobogását és fölkelteni a sugárzóan fénylő nő 

figyelmét, de hozzátehette volna: „összepréselődnek, mint forgó 
fogaskerekek”, vagy: „egymással egyre szorosabb kapcsolatot 
teremtő embercsoportok közti kölcsönhatás”. 

A nő azonban nem szándékozott véget vetni saját szám-

űzetésének – nem, ha odakint át is lépnek meghatározott 

szabályokat –, fogva tartotta a gyöngyöző tisztaság, mely las-

san, szappanos hullámok láncolataként tartott lefelé a hátán és 

végül elárasztotta feneke fehér domborulatait. A nő sápadt 

volt, már-már áttetszően halvány, a férfi a fürdőszobához 

vezető opálos fényű folyosón át figyelte őt, ahogy ott áll a 

zuhanyfülke, egy sírkamra, csillogó négyszögében, szinte be-

bábozódott mozdulatlanságban, karjait – sok összefonódó 

karját – nyújtva a vízsugár elapadhatatlan forrása felé, mint 

egy vézna, ókori papnő. 

– Zavargások – ismételte meg a férfi, fölemelve metsző 

hangját. – Odalent, a téren – tette hozzá, félbehagyva azután 

többi gondolatát: hét emelettel lejjebb, „azon a téren, pontosan 
itt, az ablak alatt; melyik ez a város, melyik világban élünk?”. 

De időben észrevette, oldalt, a szeme sarkából, ahogy 

parázna csápjaival aláereszkedik egy kavargó, tejszerű folyó, és 

fekete, iszamos medúzát formál a nő hosszú hajából, nedvei 

ütemes cseppekben hullottak a víz által alámosott combok 

közti nyiladékba. 

– Gyere, nézd meg! – ragaszkodott hozzá továbbra is a 

férfi. – Ezt látnod kell! – mondta, de addigra a nő már hátat 

fordított neki, a vizet melle reszkető kupoláira engedte, ott 

vízesések fakadtak, s tartottak tovább köldöke sötétlő kráte-

rébe. 

– Zavargások – magyarázta a férfi teljesen kikelve magá-

ból. – Egyének küzdenek, öli egymást a tömeg. Látnod kell! 

– kiáltott föl, de a nő ismét a szappant forgatta kezeiben, és 

már sűrű habkönnyek fojtogatták szemérme szenvtelen 

sötétjét. 

– Vér! – kiáltott hirtelen. – Ott látok valakit a földön, az is 

lehet, hogy halott. A földre került és tovább ütik. Egy csontváz 

két darabban, lehet, hogy halott. A földön. Halott, és rugdalják 

tovább. 

De a nő csak engedte magára a folyadékot szemtelenül, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—Hay disturbios abajo —insistió nuevamente el hombre, 

intentando que su voz erizada succionara el chapoteo luju-

rioso del agua sobre el cuerpo, y despertara la atención de la 

mujer fluorescente, pero debió haber agregado «tumultos 
como engranajes que se enroscan» o «interrelación de grupos 
humanos que se aparean en junturas cada vez más 
próximas». 

Ella no hubiera igualmente dejado de permanecer en su 

exilio —aún si afuera se transgredían determinados órde-

nes— porque era demasiada la frescura derretida que bajaba 

en secuencias lentas de oleadas jabonosas por su espalda, 

hasta anegar las convexidades blancas de las nalgas. La mujer 

era casi transparente de tan pálida y el hombre la contem-

plaba a través del corredor opalino del baño. Estaba esta-

cionada como una crisálida apenas móvil en el cuadrángulo 

brilloso de la ducha, una cripta, elevando los brazos —mu-

chos brazos entrecruzados— hacia el manantial automático 

del chorro como una escuálida adoratriz antigua. 

—Disturbios —repitió el hombre, alzando su voz espi-

nosa—. Allí abajo, en la plaza —agregó, abortando después 

sus otros pensamientos: siete pisos más abajo, «en esa plaza, 
justo debajo de esta misma ventana, ¿qué ciudad es ésta?, 
¿en qué mundo estamos?». 

Pero vio a tiempo, por el costado de su mirada marginal, 

que un turbio río lechoso descendía en tentáculos obscenos 

construyendo ahora el largo pelo de ella en una medusa 

negra y lubricada cuyo aceite caía cadencioso sobre la bifur-

cación de los muslos socavados por el agua. 

—Ven a mirar —insistió sin embargo él—. Tienes que 

verlo —dijo cuando ya ella había girado y filtraba agua por 

los conos vibrátiles de los pechos que la devolvían, en casca-

das, al tenebroso cráter del ombligo. 

—Disturbios —explicaba él, ahora enloquecido—. Indi-

viduos peleando; gente matándose. Tienes que verlo —ex-

clamaba él, pero ella blandía nuevamente el jabón entre sus 

manos y asfixiaba con densas lágrimas de espuma la indife-

rente ceguera de su pubis. 

—¡Sangre! —gritó él de pronto—. Allí hay uno caído y tal 

vez muerto. Uno caído al que le siguen pegando. Un esque-

leto partido, y tal vez muerto. En el suelo. Muerto y le siguen 

pegando. 
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eggyé válva az örvénylő kristálynyúlvánnyal, mint aki már túl 

van, örökre túl van minden időn, minden anyagi dolgon, min-

denen. Szoborszerűen, mégis törékenyen. Ekkor a férfi egy 

fásult rohamában megpróbálta őt elragadni, öt hosszú lépéssel 

a fülke oltalmában termett, elázva próbált belekapaszkodni a 

nő testének mohos foszlányaiba, de ezek makacsul ellenállva 

csúsztak ki kezei közül, mintha meleg, megfoghatatlan olaj 

borítaná őket. 

Végül a nő az erőszaktól elgyengülve megadta magát és 

összeroskadt, elárasztotta a komor, magába zárkózó délutánt, 

szétszóródott, ahogy a férfi hadonászva egyengette darabjait, 

hogy a szoba bolyhos szőnyegén újra visszanyerjék eredeti 

– magzati, vagy már embrionális – formájukat, megpróbálta 

újra felépíteni a nőt, megmentve a hasát, kiegyenesítve a hátát, 

újra testbe zárni, dacolva a vízpermettel, levegő után kapkod-

va, hogy talpra állítsa, vagyis, az ablakhoz cipelje a nőt, szóval 

így, meztelenül és síkosan, mindenféle váladéktól nyálkásan, 

hogy lássa, igen, hogy végre megnézze azt odalent, azt a baljós, 

sötétlőn terjeszkedő foltot, mely mintha a tér vércsomóiból 

táplálkozna. Egy tér, amely ahogy elnémult, egyszerre távoli-

nak is látszott; kiáltások, jajszavak nélkül, utat nyitott a lakás 

kitárt ablakán át esetlenül betolakodó halál dacos csöndje 

előtt. 

– Most már látod – mondta izgatottan a férfi. – Nézd! 

– parancsolta büszke hangon. Ám hatalmán hirtelen felülke-

rekedett a nő magzati póza: tudomást sem vett a téren történ-

tekről, arcát fölemelve követte tekintetével a nap fölött már 

majdnem győzedelmeskedő sötét alakzatok ruganyos előre-

nyomulását, és a pagodákat kémlelte, melyekkel a város meg-

próbált az ég kihívója lenni. Ekkor, a nőt figyelve, a férfi föl-

fedezett valami ennél is nagyobb pimaszságot, egy verejték-

/nyál-/vízcsermely folyt végig az állán, és cseppenként, büntet-

lenül hullott alá a térre rétegződő városra, hétemeletnyi 

mélységbe. 

Akkor a férfi fölkapta, megbabonázva, szertartásosan a 

párkány fölé emelte, mint egy megvetendő áldozatot, és egy 

hajítással szélnek eresztette. A nő áttetsző teste ott lebegett 

még egy pillanatig a felhők habpaplanján, majd hullani kez-

dett, ütemesen hintázva táncolt súlytalanul. Hullott, mondom, 

ringatózva, de közben azok a lenyelt, meleg vízcseppek szük-

ségszerűen bekebelezték, sűrű, sötétedő, mágikus párává for-

málták, s a pára egyenes vonalban emelkedett a zenit felé. 

A transzba esett férfi aztán az ablakból nézte, ahogy 

hirtelen megnyílnak a levegőben úszó fekete üregek, és bősé-

ges vízsugárként tör elő belőlük a nő, majd kérlelhetetlenül, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pero ella todavía recibía insolente el líquido, absorbiendo 

la vertiginosa excrecencia cristalina, y fuera, para siempre 

fuera de todo tiempo, de toda cosa, todo. Monumental y 

escuálida. Hasta que el hombre, en un estallido obtuso quiso 

traerla, y en cinco largos pasos estuvo también él bajo la 

égida, mojándose, aferrándose a las partes musgosas de su 

cuerpo, que resbalaban, resistiéndose, como cubiertas por 

una grasa caliente inabarcable. 

Por esa prepotencia, ella ahora sucumbía y caía sobre el 

agua, inundando la tarde hosca y retraída, desparramándose, 

en tanto él manoteaba sus pedazos hasta hacerlos atravesar 

sus propias formas —ya fetales y hasta embrionarias— sobre 

la alfombra afelpada del cuarto para intentar reconstruirla, 

rescatando su vientre, enderezando su espalda, para incorpo-

rarla, a pesar del jadeo y de la irradiación fluida, ponerla de 

pie, digo, contra el alféizar, a la mujer, digo, así de desnuda y 

resbalosa, así de gestante de secreciones varias, para que 

viera, sí, por fin que mirara aquello de allá abajo, esa omino-

sa mancha que se expandía oscura como reproduciéndose a 

partir de los nudos de sangre de la plaza. Una plaza ahora 

tan lejana que muda parecía; sin gritos o alaridos, inaugu-

raba el silencio insubordinado de la muerte que invadía y 

entraba torpemente por la ventana abierta de la pieza. 

—Ahora lo ves todo —se emocionó él—. ¡Míralo! 

—ordenó con un matiz de orgullo. Pero a su autoridad se 

impuso de repente la postura fetal de la mujer: ella había 

desechado la escena de la plaza elevando el rostro hacia el 

avance esponjoso de las formaciones oscuras sobre el sol ya 

casi derrotado, y contemplaba las pagodas con que la ciudad 

aquella pretendía igualarse al cielo. Y él descubrió, mirándo-

la, algo aún más procaz: un hilillo de sudor/saliva/jugo aún 

descendía por su barbilla y goteaba, impune, sobre la urbe 

imbricada de la plaza, siete pisos allende. 

Entonces él la levantó en vilo, fascinado, la alzó sacrifi-

cialmente sobre el alféizar, como a una ofrenda fatua, y la 

lanzó a los vientos. El cuerpo transparente de ella quedó por 

un momento allí, flotando, entre la acolchada espuma de las 

nubes, y después comenzó a caer, danzando por su liviandad, 

en movimientos rítmicos pendulares. Caer, digo, hamacán-

dose, pero en el proceso, las gotas calientes del agua tan 

bebida debieron transformarlo, fagocitándolo en un denso 

vapor oscurecido y mágico que ascendió axialmente hacia el 

zenit. 

Y vio el hombre hipnotizado, desde la ventana, cómo los 

antros negros suspendidos se abrían de repente, y era toda 
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felhőszakadássá terebélyesedve zúdul a térre, amit lassan el-

halványít az a halálos erő, mellyel a csapadék kibogozza a 

küzdő emberek vérszennyes csomóit, és amely széttárja kar-

mait – karmainak megcsonkított és most ismét helyreállított 

maradványait – a békés föld felett. 

 

 

 

 

ella la que brotaba en un gran chorro jugoso desplegado en 

diluvios que sin tregua caían sobre la plaza, ahora invisible 

bajo la potencia macabra con que el licuado deshilvanaba los 

nudos ensangrentados de los hombres peleando y extendía 

sus garras —los restos mutilados de sus garras— nueva-

mente ordenados, sobre la tierra plácida. 

K. G. Fordítása 
In: T P: Ciudad Impune. Montevideo, 1986, Trilce 
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