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Tiempo libre () 

Minden reggel megveszem az újságot, és olvasás közben min-

den reggel összekoszolom vele az ujjaimat. Bármikor szívesen 

bemaszatolom őket, csak hogy tájékozott legyek. Aznap reggel 

viszont alighogy hozzáértem a napilaphoz, szörnyű rosszullét 

fogott el. Gondoltam, ez csak egy a szokásos szédüléseim kö-

zül. Kifizettem az újságot, és hazamentem. A feleségem nem 

volt otthon, épp vásárolni ment. Kényelmesen elhelyezkedtem 

kedvenc karosszékemben, rágyújtottam, és nekifogtam az első 

oldalnak. Ahogy egy repülőgép-szerencsétlenségről olvastam, 

ismét rosszul lettem. Ujjaimra néztem, és a szokásosnál is fe-

ketébbnek találtam őket. Borzasztó fejfájással küszködve ki-

mentem a fürdőszobába, kényelmesen megmostam a kezem, 

és megnyugodva visszatértem a fotelomhoz. Ahogy a cigaret-

támért nyúltam, észrevettem, hogy ujjaimat egy fekete folt ta-

karja. Azonnal visszamentem a fürdőbe, kefével és habkővel 

végigdörzsöltem magam, és végül fehérítővel is megmosdot-

tam; mindhiába, a folt egyre csak nőtt, már a könyökömig ért. 

Nem csupán bosszúsan, egyre inkább aggódva fölhívtam az 

orvost, aki azt tanácsolta, menjek szabadságra, esetleg aludjak 

egyet. Miközben telefonon beszéltünk, rájöttem, hogy valójá-

ban nem egy összefüggő foltról van szó, hanem megszámlál-

hatatlanul sok apró betűről, ezek nyugtalan, fekete hangyase-

regként lepték el a karom. Ezután fölhívtam a szerkesztőséget, 

és a leghatározottabban tiltakoztam. Egy női hang válaszolt, 

gyengeelméjűnek nevezett, és mást se csinált, csak sértegetett. 

Mire leraktam a telefont, a sok apró betű már elérte a dereka-

mat. Megijedtem, és futásnak eredtem a bejárati ajtó felé, de 

mielőtt kinyithattam volna, minden erő elhagyta a lábamat, és 

nagy robajjal elvágódtam. A földön hanyatt fekve fedeztem 

föl, hogy a testemet borító sok-sok betűhangyán kívül néhány 

fotó is van rajtam. Így hevertem néhány órán keresztül, míg 

meghallottam, hogy nyílik az ajtó. Kis időbe telt, amíg képbe 

kerültem, de arra jutottam, hogy megérkezett a megmentőm. 

Belépett a feleségem, fölemelt a földről, a hóna alá vett, ké-

nyelembe helyezte magát a fotelomban, a nyugtalanság leg-

kisebb jele nélkül lapozgatott, majd nekilátott, hogy elol-

vasson. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todas las mañanas compro el periódico y todas las mañanas, 

al leerlo, me mancho los dedos con tinta. Nunca me ha im-

portado ensuciármelos con tal de estar al día en las noticias. 

Pero esta mañana sentí un gran malestar apenas toqué el 

periódico. Creí que solamente se trataba de uno de mis acos-

tumbrados mareos. Pagué el importe del diario y regresé a 

mi casa. Mi esposa había salido de compras. Me acomodé en 

mi sillón favorito, encendí un cigarro y me puse a leer la pri-

mera página. Luego de enterarme de que un jet se había des-

plomado, volví a sentirme mal; vi mis dedos y los encontré 

más tiznados que de costumbre. Con un dolor de cabeza 

terrible, fui al baño, me lavé las manos con toda calma y ya 

tranquilo, regresé al sillón. Cuando iba a tomar mi cigarro, 

descubrí que una mancha negra cubría mis dedos. De inme-

diato retorné al baño, me tallé con zacate, piedra pómez y, 

finalmente, me lavé con blanqueador; pero el intento fue in-

útil, porque la mancha creció y me invadió hasta los codos. 

Ahora, más preocupado que molesto llamé al doctor y me 

recomendó que lo mejor era que tomara unas vacaciones, o 

que durmiera. En el momento en que hablaba por teléfono, 

me di cuenta de que, en realidad, no se trataba de una man-

cha, sino de un número infinito de letras pequeñísimas, ape-

ñuscadas, como una inquieta multitud de hormigas negras. 

Después, llamé a las oficinas del periódico para elevar mi 

más rotunda protesta; me contestó una voz de mujer, que 

solamente me insultó y me trató de loco. Cuando colgué, las 

letritas habían avanzado ya hasta mi cintura. Asustado, corrí 

hacia la puerta de entrada; pero, antes de poder abrirla, me 

flaquearon las piernas y caí estrepitosamente. Tirado boca-

rriba descubrí que, además de la gran cantidad de letras-

hormiga que ahora ocupaban todo mi cuerpo, había una que 

otra fotografía. Así estuve durante varias horas hasta que 

escuché que abrían la puerta. Me costó trabajo hilar la idea, 

pero al fin pensé que había llegado mi salvación. Entró mi 

esposa, me levantó del suelo, me cargó bajo el brazo, se aco-

modó en mi sillón favorito, me hojeó despreocupadamente y 

se puso a leer. 
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