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Augusto Monterroso: Hogyan lesznek az öregek? 
Origen de los ancianos () 

Valamelyik délután egy ötéves gyerek magyarázta egy négyéves-
nek, hogy több társával együtt teljes szexuális önmegtartóztatás-
ban él, sőt, még csak egymáshoz sem érnek, mert tudják, vagy 
legalábbis tudni vélik, hogy ha véletlenül megfeledkeznek maguk-
ról, és hagyják, hogy elragadja őket a korosztályukra oly jellemző 
szenvedély, és közösülnek, e természet elleni vétek mindenképp 
gyümölcsöt hoz, ami nem lehet más, csakis egy papóka vagy egy 
nyanyóka; mivel azt mondják, hogy a mai napig így születnek 
azok az öregek, akiket az utcákon és a parkokban látni; habár 
lehet, hogy ez a hiedelem abból fakad, hogy a gyerekek sosem 
látják fiatalon a nagyszüleiket, és hogy senki nem magyarázza el 
nekik, hogyan is születnek, vagy honnan származnak; szóval az is 
lehet, hogy valójában mégsem feltétlen így lesznek az öregek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un niño de cinco años explicaba la otra tarde a uno de cua-
tro que entre muchos de ellos se mantiene la más rigurosa 
pureza sexual y ni siquiera se tocan entre sí porque saben o 
creen saber que si por casualidad se descuidan y se dejan 
llevar por la pasión propia de la edad y se copulan, el fruto 
inevitable de esa unión contra natura es indefectiblemente 
un viejito o una viejita; que en esa forma se dice que han na-
cido y nacen todos los días los ancianos que vemos en las 
calles y en los parques; y que quizá esta creencia obedecía a 
que los niños nunca ven jóvenes a sus abuelos y a que nadie 
les explica cómo nacen éstos o de dónde vienen; pero que en 
realidad su origen no era necesariamente ése. 
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