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Carlos Wynter Melo: Bokszoló 

Boxeador () 

Nem tudjuk, hogy Martínez rossz ember-e. Ahogy azt sem 

mondhatnánk, hogy jámbor lélek. Magának való, ha van ráillő 

kifejezés, akkor ez az: magának való. Senki sem ismeri az érzé-

seit, nem értik, miért olyan boldog ezzel a szimpla élettel, az 

árnyjátékkal és a boksszal. 

Martínez nem ismerte Orlando „Nica” Mojicát; nem bizony. 

Talán párszor köszöntek egymásnak, de semmi több. Nem volt 

rá okuk, hogy gyűlöljék egymást, ahogy néhány újság megszel-

lőztette. „Árnyék” Martínez – ezt elmondtam a riportereknek is 

– képtelen gyűlölni bárkit. 

Egyesek azt gondolhatják – elnézve Martínez szórakozott 

külsejét –, hogy ostoba. De ez sem igaz. Nem nevezhető osto-

bának az, aki ilyen mesteri szinten vetít árnyalakokat a falra. Ha 

engem kérdeznek, én azt mondom maguknak, hogy Martínez 

egész egyszerűen egy üres könyv. Nem több, nem kevesebb. És 

nem tudja senki, mi fog megjelenni az oldalain a következő pil-

lanatban. A fickó a saját tekintete mögött él, és egy óvatlan pil-

lanatban, paff!, feljön a felszínre. Olyankor zseniális; például, 

amikor beviszi a mértani pontosságú ütéseit. Még most is, annyi 

év után, briliáns az a mód, ahogy megtervezi és kivitelezi az 

összecsapást. 

A „Nica” elleni harcot megelőző este mesélt nekem az „Ár-

nyék” az álmáról. Nem is álom volt, inkább rémálom. De érde-

mes visszaemlékeznünk rá, hogyan élt Martínez, mielőtt bajnok 

lett belőle: milyen szegény volt, éhenkórász, a szó minden ér-

telmében. Úgy hatéves lehetett – és ez olyasmi, amit soha nem 

felejtett el –, amikor egy fickó ellopta tőle a rágókat, amiket 

árult. Azt mondta: „Öcsi, megveszem tőled az összes rágót, de 

mindet add ide most, és várj egy percet; mindjárt visszajövök a 

pénzeddel.” Természetesen sosem jött vissza. Martínez aznap 

megesküdött mindenre, ami szent, hogy soha többet nem fogják 

őt kihasználni. Egy alkalommal azt mondta nekem: 

– Gyerekként elég buta voltam, de aztán megváltoztam, és 

férfi lett belőlem. 

Az álomban megverték az „Árnyékot”, alaposan helyben-

hagyták. Többször is ugyanazt álmodta, látta magát egy tükör-

ben, és a foncsor sötétjében megjelent egy arc – ami nem öltött 

határozott formát –, majd előtört egy ököl, aztán egy másik, és 

Martínez azt sem tudta, merről érik az ütések. Miközben össze-

verték, egy hang így szólt hozzá: „Öreg vagy már, bokszoló, 

nagyon öreg vagy, gyönge lettél.” Izzadtságban fürödve és feszü-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No sabemos si Martínez es mala persona. Tampoco podría-

mos decir que es un alma de Dios. Ausente, si alguna palabra 

lo define es esa: ausente. Y nadie conoce sus emociones ni 

entiende por qué es feliz con una vida tan simple, de figuras 

de sombra y boxeo. 

Martínez no conocía a Orlando el Nica Mojica; no, se-

ñor. Habrán intercambiado saludos alguna vez, no más que 

eso. No tenían por qué odiarse, como han insinuado algunos 

periódicos. La Sombra Martínez —le he dicho a los reporte-

ros— es incapaz de odiar a alguien. 

Hay quien pudiera, viendo la apariencia distraída de 

Martínez, pensar que es tonto. Tampoco es el caso. No se le 

puede llamar tonto a quien proyecta figuras en la pared con 

semejante maestría. Si se me pregunta, les diré que Martínez 

es sencillamente un libro en blanco. Nada más y nada me-

nos. Y nadie sabe al instante siguiente qué aparecerá en sus 

páginas. El tipo vive tras sus ojos y, en el momento justo, 

¡zas!, sale a la superficie. Entonces es un genio; como cuando 

exhibe su boxeo matemático. Aún ahora, con los años enci-

ma, la manera como planea y desarrolla un combate es ilus-

tre. 

En la víspera de la pelea con el Nica, la Sombra me contó 

su sueño. Más que un sueño, era una pesadilla. Y es que bas-

ta recordar la vida que llevaba Martínez antes de ser cam-

peón: pobre que era, un muerto de hambre en todo el senti-

do de la palabra. Cuando tenía como seis años —y eso es 

algo que no olvidó nunca—, un tipo le robó los chicles que 

vendía. Le dijo: “Pelaíto, yo te voy a comprar todos tus chi-

cles, todos, pero tienes que dármelos y esperar un momenti-

to aquí; yo regresaré con tu plata”. El tipo, por supuesto, 

nunca regresó. Ese día Martínez juró por todos los santos 

que no volverían a aprovecharse de él. Me dijo en una oca-

sión: 

—Yo, de niño, era muy tonto, después cambié y me hice 

hombre. 

En el sueño, a la Sombra le daban una tunda, una sobe-

rana paliza. Varias veces soñó lo mismo: se miraba en un 

espejo y del azogue oscuro brotaba un rostro que no alcan-

zaba a definirse y salía un puño y otro y Martínez no sabía ni 

de dónde le venían los puñetes. Mientras lo apaleaban, una 

voz le decía: “Ya estás viejo, boxeador, ya estás muy viejo, te 
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lő karral ébredt. Az álom alatt még levegőt sem tudott venni a 

félelemtől. Kicsit ijedt volt a hangja, amikor aztán azt mondta: 

– Tudod, nem éreztem így magam már évek óta. Kiszolgál-

tatott voltam. Inkább nem alszom, csak ne kelljen újra átélnem. 

Talán ez a lappangó félelem vitte rá, hogy rendkívüli erőfe-

szítéseket tegyen. Sosem vette tudomásul, hogy megöregedett. 

Ő úgy gondolta, Martínez még jó ideig itt marad közöttünk. És 

senkinek se lesznek majd kétségei, miután megküzd a „Nicával”. 

Az emberek újra tisztelni fogják. 

Az „Árnyék” fogadások ezreit nyerte meg a falra vetített fi-

guráival. Mindez éppoly természetes számára, mint az, hogy 

lélegzik. Azt mondják neki: „mutass egy párducot”, ő pedig für-

gén megropogtatja az ujjait az egyik kezén, elrendezi őket a 

másikon, és megjelenik a párduc. A kedvenc figurája a sétáló 

kisfiú, a körvonalai pontosan láthatók, a karja a séta ütemére 

jár, a lábát behajlítja, egyiket a másik után. Valaki azt mondta 

egy este – mikor lenyűgözte a bokszoló ügyessége –, hogy akár 

az árnyékok is vetíthetnék Martínezt. Én gyakran figyeltem őt, 

és istenemre, első pillantásra tényleg úgy tűnik. 

A „Nica”, ezzel szemben – isten bocsássa meg nekem – 

nagyszájú alak volt. Tipikusan az a fajta, aki csak azt szajkózza, 

hogy ellene senki sem bírja tovább az első menetnél, meg hogy 

az ellenfelét kiskanállal szedik majd össze. Martínez békésen 

hallgatta a kérkedését. Ő ahelyett, hogy a levegőbe beszélt vol-

na, az edzésre koncentrált. Megszállott volt. Aggódtam, hogy 

így kellett látnom; többször is szóltam neki, hogy ez így nem 

normális. 

Végül eljött a küzdelem napja, és megtörtént az, amire 

mindannyian számítottunk: az „Árnyék” kinyírta a „Nicát”. Tör-

ténelmi ütleg volt! El kell ismerni a „Nica” érdemeit is – isten 

nyugosztalja –, nem vallott szégyent. De az „Árnyék” kíméletlen 

volt. Állati nagy ütéseket kapott, de még így is szünet nélkül 

támadott. Amikor már megtörte a „Nica” ellenállását, az „Ár-

nyék” elővette a nyerő taktikáját: megdolgozta ballal, és rögtön 

azután, jobbegyenesekkel. Addigra már mindkettejük arca vér-

ben ázott. Aztán elterült a „Nica”. A teste görcsben rángatózott 

a padlón. Belépett az orvos, és ennyi volt. Az „Árnyék” lábujjhe-

gyen ugrált tovább, nem lehetett megmondani róla, hogy bűn-

tudata van, vagy elégedett. 

Martínezt a díszes köpenye alatt hoztuk ki. Sokan kifütyül-

ték, és követte néhány újságíró. Sörösdobozok és ételmaradék 

záporozott ránk. Na igen, ezt mindenki tudja. Most elmesélem 

azt is, amit csak én tudok; én, aki meglátogattam az „Árnyékot” 

miközben lábadozott, és végighallgattam, ahogy csak az igazi 

barátok képesek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

has vuelto débil”. Despertaba empapado en sudor y con los 

brazos tensos. Durante el sueño, el miedo no lo dejaba ni 

respirar. Me comentó después un poco asustado: 

—Hombre, no me sentía así desde hacía años. Estaba in-

defenso. No quiero dormir por no sentirme igual. 

Quizás ese miedo oculto lo llevó a esforzarse extraordi-

nariamente. Él nunca aceptó que estaba viejo. Para él, había 

Martínez para rato. Y ya a nadie le cabe duda después de su 

pelea con el Nica. La gente lo respeta otra vez. 

La Sombra ha ganado mil apuestas haciendo figuras en 

los muros. Es tan natural para él como respirar. Le dicen 

“haz una pantera” y él rápidamente crispa los dedos de una 

mano, acomoda los de la otra y la pantera aparece. Su figura 

preferida es la de un niño caminando, con su perfil muy bien 

definido, los brazos moviéndose al compás de la marcha y las 

piernas flexionándose una y otra vez. Alguien dijo una no-

che, maravillado por la habilidad del boxeador, que bien 

podían ser las sombras las que proyectaban a Martínez. Yo lo 

he observado mucho y por Dios que, a simple vista, eso pa-

rece. 

Por su parte, el Nica era un tipo —que Dios me perdo-

ne— bocón. Era de esos que repiten una y otra vez que nadie 

les dura más de un asalto y que el contendiente acabará 

hecho papilla. Martínez permaneció tranquilo ante sus bra-

vuconadas. En vez de gastar pólvora en gallinazo, se concen-

tró en los entrenamientos. Fue obsesivo. Y me causaba dolor 

verlo así; le dije más de una vez que eso no era normal. 

En fin, llegó el día del combate y ocurrió lo que todos sa-

bemos: la Sombra mató al Nica. ¡Fue una zurra histórica! No 

podemos quitarle méritos al Nica —que en paz descanse—: 

se portó a la altura. Pero la Sombra fue implacable. Recibió 

golpes como un animal y, aun así, mantuvo su ofensiva. 

Cuando el Nica cedió a la presión, la Sombra aplicó su estra-

tegia ganadora: lo trabajó con la izquierda y, de inmediato, 

con volados de derecha. Ya para entonces, ambos tenían las 

caras bañadas con sangre. Y cayó el Nica. Su cuerpo empezó 

a convulsionar sobre la lona. Entró el médico y eso fue todo. 

La Sombra seguía saltando sobre las puntas de sus pies, sin 

que se pudiera decir si estaba compungido o contento. 

Sacamos a Martínez cubierto por su bata de lujo. Mu-

chas personas lo abuchearon y algunos periodistas lo siguie-

ron. Nos llovían latas y restos de comida. Bueno, eso es lo 

que todos sabemos. Voy a contar ahora lo que solo yo sé; yo, 

que fui a visitar a la Sombra durante su convalecencia y que 

lo escuché como solo lo hacen quienes quieren de verdad. 
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Tudom, például, mi volt az oka, hogy a bajnok felhagyott a 

bokszolói pályafutásával. És azt is tudom, mitől változott meg 

olyan gyökeresen, mitől vált belőle, egész pontosan, más ember. 

Emlékszem, hogy széles, pajkos mosollyal fogadott, és hogy 

ő szólalt meg elsőként: 

– Hát, itt hagyott minket a „Nica”. 

Csak bólintottam. 

– Azóta is folyton rá gondolok. A rémálmok nem múltak el 

a halála után sem, tudod? Azt hittem, ha legyőzöm, akkor meg-

szűnnek majd. 

– És mi köze a „Nicának” a rémálmokhoz, bajnok? 

– Befészkelte magát a fejembe a gondolat, hogy az arc a tü-

körben, a rémálomban a „Nica” arca. Azt hittem, hogy a „Nica” 

a végzetem, és kibaszottul megijedtem a végzetemtől, érted? 

Mindketten hallgattunk. Ez volt az első alkalom, hogy az 

„Árnyék” kiöntötte nekem a szívét. Hozzátette, mintha csak 

magában beszélne: 

– A rémálmok folytatódtak a „Nica” a halála után is, mivel 

semmit sem oldottam meg azzal, hogy legyőztem. Arra kon-

centráltam, hogy felülkerekedjem a végzetemen, és a valóságban 

nem kerekedtem felül semmin. 

Megint hallgattunk. 

– Emlékszel, mit mondott az a fickó az árnyékaimról? Hogy 

nem tudja eldönteni, nem ők vetítenek-e engem? Tulajdonkép-

pen én sem tudom. Nem tudom, nem a gyűlölet hajtott-e a 

„Nica” ellen. Nem tudom, nem volt-e indulat az ütéseimben. 

Nem tudom. 

– Ne gondolj már erre! – mondtam, hogy megnyugtassam. 

– Ne aggódj! Nem a szorongás beszél belőlem. Ettől a pilla-

nattól kezdve szabad vagyok, így vagy úgy. Már semmi sem 

érdekel igazán. Rájöttem, kié az arc a rémálomban! Minden 

teljesen világos, barátom: amikor belenézünk a tükörbe, kinek 

az arca jelenik meg? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sé, por ejemplo, las razones por las cuales el campeón 

dejó su carrera boxística. Y sé también lo que lo cambió de 

manera tan drástica, lo que lo hizo, precisamente, otra per-

sona. 

Recuerdo que me recibió con una amplia y juguetona 

sonrisa y que él fue el primero en hablar: 

—Se nos murió el Nica. 

Solo asentí. 

—No he dejado de pensar en él. Las pesadillas continua-

ron después de su muerte, ¿sabes? Yo pensé que al ganarle 

iban a parar. 

—¿Y qué tienen que ver las pesadillas con el Nica, cam-

peón? 

—Se me metió entre ceja y ceja que el Nica era el rostro 

en el espejo, el de la pesadilla. Creí que el Nica era mi desti-

no y me daba un hijueputa miedo mi destino, ¿me entiendes? 

Nos quedamos en silencio. Era la primera vez que la 

Sombra me hablaba desde su corazón. Añadió como si 

hablara solo: 

—Las pesadillas continuaron después de su muerte por-

que yo no he resuelto nada con vencer al Nica. Me concentré 

en superar mi destino y en realidad no superé nada. 

Volvimos a callar. 

—¿Recuerdas lo que dijo el tipo de mis sombras?, ¿que 

no sabía si ellas eran quienes me proyectaban a mí? Bueno, 

yo tampoco lo sé. Yo no sé si el odio me movía contra el 

Nica. Yo no sé si le pegué con saña. No lo sé. 

—Ya no pienses en eso —le dije para calmarlo. 

—No te preocupes. No hablo con angustia. De este mo-

mento en adelante, soy libre, para bien o para mal. Ya nada 

me importa demasiado. ¡Descubrí la identidad del rostro de 

la pesadilla! Todo es muy obvio, amigo: cuando uno se mira 

en un espejo, ¿de quién es la cara que aparece? 

 Kertes Gábor fordítása 


