
Q:  ://../      1
 

Horacio Quiroga: A flamingók harisnyája 
Las medias de los flamencos () 

Nagyszabású bált rendeztek egyszer a kígyók. A bálra meg- 

hívták a békákat, a varangyokat, a flamingókat, meg a jakaré 

kajmánokat és a halakat is. A halak persze nem táncoltak – hi-

szen járni sem tudnak –, de mivel a bált a folyóparton tartot-

ták, kidugták a farkukat a parti homokra, és ott tapsoltak 

csapkodva. 

A kajmánok is kicsípték magukat, banánfüzért akasztottak 

a nyakukba, a szájukban pedig paraguayi szivar füstölt. A va-

rangyok egész testüket halpikkellyel borították, és kacsázva il-

legették magukat, mintha úsznának. Valahányszor jelentőség-

teljesen elvonultak a folyó mellett, a halak kiabálva gúnyolták 

őket. 

A békáknak illatozott minden porcikája, ahogy két lábon 

sétáltak föl-alá. Ráadásul mindegyikük nyakában – mint vala-

mi lámpás – ott lógott egy-egy himbálózó szentjánosbogár. 

Mégis, igazán gyönyörűek a kígyók voltak. Egytől-egyig 

mindannyian balerinaruhát öltöttek, minden kígyó a saját szí-

nének megfelelőt. A piros kígyók piros tüllből varrt tütüt visel-

tek, a zöld kígyók tütüje zöld tüllből készült, a sárgáké pedig 

sárga tüllből, a jararaka lándzsakígyók szürke tüllszoknyáját 

tégla- és hamuszínű csíkok tarkították, mert ilyen a lándzsakí-

gyók bőre. 

Mind közül a legszebbek a korallkígyók voltak, akik lehe-

tetlenül hosszú piros-fehér-fekete fátylakat viseltek, és úgy te-

keregtek tánc közben, mint a szerpentinek. Mikor a kígyók a 

farkuk hegyén egyensúlyozva pörögtek és forogtak, eszeveszet-

ten tapsolt az egész vendégsereg. 

Csak a flamingók, akiknek akkoriban még fehér volt a lá-

buk, a csőrük viszont épp olyan vaskos és kajla, mint manap-

ság, szóval csak a flamingók szomorkodtak, mivel ők olyan 

csekélyértelműek, hogy nem tudták, hogyan ékesítsék föl ma-

gukat. Irigyelték mindenki ruháját, ám leginkább mégis a ko-

rallkígyókét. Amikor egy korallkígyó elvonult előttük, és 

kacéran meglebbentette a fátyolszalagjait, a flamingók meg-

pukkadtak az irigységtől. 

Egyikük végül így szólt: 

– Tudom már, mit fogunk csinálni! Piros-fehér-fekete szí-

nű harisnyát húzunk a lábunkra, és a korallkígyók majd belénk 

habarodnak. 

Szárnyra kaptak mindannyian, átrepültek a folyó felett, és a 

faluban bekopogtak egy boltba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cierta vez las víboras dieron un gran baile. Invitaron a las 

ranas y los sapos, a los flamencos, y a los yacarés y los pesca-

dos. Los pescados, como no caminan, no pudieron bailar; 

pero siendo el baile a la orilla del río, los pescados estaban 

asomados a la arena, y aplaudían con la cola. 

Los yacarés, para adornarse bien, se habían puesto en el 

pescuezo un collar de bananas, y fumaban cigarros paragua-

yos. Los sapos se habían pegado escamas de pescado en todo 

el cuerpo, y caminaban meneándose, como si nadaran. Y ca-

da vez que pasaban muy serios por la orilla del río, los pesca-

dos les gritaban haciéndoles burla. 

Las ranas se habían perfumado todo el cuerpo, y cami-

naban en dos pies. Además, cada una llevaba colgando como 

un farolito, una luciérnaga que se balanceaba. 

Pero las que estaban hermosísimas eran las víboras. To-

das sin excepción, estaban vestidas con traje de bailarina, del 

mismo color de cada víbora. Las víboras coloradas llevaban 

una pollerita de tul colorado; las verdes, una de tul verde; las 

amarillas, otra de tul amarillo; y las yararás, una pollerita de 

tul gris pintada con rayas de polvo de ladrillo y ceniza, por-

que así es el color de las yararás. 

Y las más espléndidas de todas eran las víboras de coral, 

que estaban vestidas con larguísimas gasas rojas, blancas y 

negras, y bailaban como serpentinas. Cuando las víboras 

danzaban y daban vueltas apoyadas en las puntas de la cola, 

todos los invitados aplaudían como locos. 

Sólo los flamencos, que entonces tenían las patas blan-

cas, y tienen ahora como antes la nariz muy gruesa y torcida, 

sólo los flamencos estaban tristes, porque como tienen muy 

poca inteligencia, no habían sabido cómo adornarse. Envi-

diaban el traje de todos, y sobre todo el de las víboras de co-

ral. Cada vez que una víbora pasaba por delante de ellos, co-

queteando y haciendo ondular las gasas de serpentina, los 

flamencos se morían de envidia. 

Un flamenco dijo entonces: 

–Yo sé lo que vamos a hacer. Vamos a ponernos medias 

coloradas, blancas y negras, y las víboras de coral se van a 

enamorar de nosotros. 

Y levantando todos el vuelo, cruzaron el río y fueron a 

golpear en un almacén del pueblo. 

–¡Tantan! –pegaron con las patas. 
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– Kopkop! – zörgettek a lábukkal. 

– Ki az? – kérdezte a boltos. 

– Mi vagyunk azok, a flamingók. Van eladó piros-fehér-

fekete harisnyája? 

– Nincsen – hangzott a boltos válasza. – Megbolondultak? 

Sehol sem fognak ilyen harisnyát kapni. 

Akkor a flamingók elmentek egy másik bolthoz. 

– Kopkop! Van eladó piros-fehér-fekete harisnyája? 

Az árus erre azt felelte: 

– Hogy mondja? Piros-fehér-fekete? Ilyen harisnya nincs is 

a világon. Tán megbolondultak. Kik maguk? 

– A flamingók vagyunk – válaszolták. 

Az ember pedig így szólt: 

– Akkor hát nyilvánvalóan bolond flamingók. 

Ezután elmentek egy harmadik bolthoz. 

– Kopkop! Van eladó piros-fehér-fekete harisnyája? 

A boltos kiabálva kérdezte: 

– Milyen színű? Piros-fehér-fekete? Csakis efféle csőrnehéz 

madaraknak juthat eszébe ilyesmit kérni. Na, kívül tágasabb! 

És a férfi kitessékelte őket a seprűjével az üzletből. 

A flamingók az összes boltot végigjárták, de mindenhol 

bolondnak nevezték és kidobták őket. 

Aztán egy tatu, aki éppen iváshoz készülődött a folyónál, 

úgy gondolta, hogy jól megvicceli a flamingókat, és nagy han-

gon rájuk köszönt: 

– Szép jó estét, flamingó urak! Tudom én, hogy mit keres-

nek. Egyetlen boltban sem fognak olyan harisnyát találni. Ta-

lán Buenos Airesben árulnak hasonlót, de onnan csomagküldő 

szolgálattal kellene rendelniük. Sógornőmnek, a gyöngybagoly-

nak vannak ilyen harisnyái. Kérjenek tőle, ő biztosan ad majd 

maguknak piros-fehér-fekete harisnyákat. 

A flamingók szépen megköszönték a tatunak a tanácsot, és 

elrepültek a gyöngybagoly barlangjához. Ott így szóltak hozzá: 

– Jó estét, gyöngybagoly! Azért jöttünk, hogy elkérjük a 

piros-fehér-fekete harisnyáit. A kígyók ma tartják a nagy bálju-

kat, és ha fölhúzzuk azokat a harisnyákat, biztosan belénk ha-

barodnak. 

– Szíves örömest! – felelte a gyöngybagoly. – Várjanak egy 

percet! Azonnal jövök. 

Felröppent, és magukra hagyta a flamingókat, aztán kisvár-

tatva visszatért a harisnyákkal. Csakhogy azok nem harisnyák 

voltak, hanem gyönyörű szép korallkígyóbőrök, a gyöngyba-

goly frissen nyúzta le őket az elejtett kígyózsákmányáról. 

– Íme a harisnyák, tessék – mondta a gyöngybagoly. – Ne 

törődjenek semmivel, csak egy dologra figyeljenek oda: táncol-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–¿Quién es? –respondió el almacenero. 

–Somos los flamencos. ¿Tiene medias coloradas, blancas 

y negras? 

–No, no hay –contestó el almacenero–. ¿Están locos? En 

ninguna parte van a encontrar medias así. 

Los flamencos fueron entonces a otro almacén. 

–¡Tantan! ¿Tiene medias coloradas, blancas y negras? 

El almacenero contestó: 

–¿Cómo dice? ¿Coloradas, blancas y negras? No hay me-

dias así en ninguna parte. Ustedes están locos. ¿Quiénes son?

–Somos los flamencos –respondieron ellos. 

Y el hombre dijo: 

–Entonces son con seguridad flamencos locos. 

Fueron entonces a otro almacén. 

–¡Tantan! ¿Tiene medias coloradas, blancas y negras? 

El almacenero gritó: 

–¿De qué color? ¿Coloradas, blancas y negras? Solamente 

a pájaros narigudos como ustedes se les ocurre pedir medias 

así. ¡Váyanse enseguida! 

Y el hombre los echó con la escoba. 

Los flamencos recorrieron así todos los almacenes, y de 

todas partes los echaban por locos. 

Entonces un tatú, que había ido a tomar agua al río, se 

quiso burlar de los flamencos y les dijo, haciéndoles un gran 

saludo: 

–¡Buenas noches, señores flamencos! Yo sé lo que uste-

des buscan. No van a encontrar medias así en ningún alma-

cén. Tal vez haya en Buenos Aires, pero tendrán que pedirlas 

por encomienda postal. Mi cuñada, la lechuza, tiene medias 

así. Pídanselas, y ella les va a dar las medias coloradas, 

blancas y negras. 

Los flamencos le dieron las gracias, y se fueron volando a 

la cueva de la lechuza. Y le dijeron: 

–¡Buenas noches, lechuza! Venimos a pedirle las medias 

coloradas, blancas y negras. Hoy es el gran baile de las víbo-

ras, y si nos ponemos esas medias, las víboras de coral se van 

a enamorar de nosotros. 

–¡Con mucho gusto! –respondió la lechuza–. Esperen un 

segundo, y vuelvo enseguida. 

Y echando a volar, dejó solos a los flamencos; y al rato 

volvió con las medias. Pero no eran medias, sino cueros de 

víbora de coral, lindísimos cueros recién sacados a las víbo-

ras que la lechuza había cazado. 

–Aquí están las medias –les dijo la lechuza–. No se preo-

cupen de nada, sino de una sola cosa: bailen toda la noche, 
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janak egész éjszaka, ne álljanak meg egyetlen pillanatra sem, 

táncolhatnak oldalazva, csőrcsattogtatva vagy fejen állva, aho-

gyan csak akarnak, de egy pillanatra se álljanak meg, mert 

annak sírás lesz a vége. 

De mivel a flamingók fölöttébb buták, nem igazán fogták 

föl, milyen nagy veszélybe sodorják magukat; tomboló öröm-

mel húzták a lábukra a korallkígyók bőrét, mint a harisnyába, 

úgy bújtak bele a tömlő formájú kígyóbőrökbe. És nagy elége-

detten visszarepültek a bálba. 

Amikor a többiek meglátták a flamingókat és a szépséges 

harisnyájukat, mindenkit megevett az irigység. A kígyók csakis 

velük akartak táncolni, és mivel a flamingók lába egy pillanatra 

sem állt meg, nem láthatták pontosan, miből is készültek azok 

a gyönyörű harisnyák. 

Viszont lassacskán mégis kezdtek gyanút fogni. Amikor a 

táncoló flamingók melléjük értek, ők egészen a földig hajoltak, 

hogy jobban lássák a lábukat. 

A korallkígyók mindenki másnál gondterheltebbek voltak. 

Le sem vették a szemüket a harisnyákról, ők is odahajoltak, és 

megpróbálták megérinteni a nyelvükkel a flamingók lábát, 

mert a kígyóknak olyan a nyelve, mint az embereknek a keze. 

De a flamingók csak táncoltak, táncoltak megállás nélkül, igaz, 

már rettentően fáradtak voltak, alig álltak a lábukon. 

Észrevették ezt a korallkígyók, és rögtön kölcsönkérték a 

békák lámpácskáit, amik persze világítóbogárkák voltak, és 

együtt várták, hogy kimerülten összeessenek a flamingók. 

Nem kellett sokat várniuk, egy perc múlva az egyik fla-

mingó, aki már nem bírta tovább, megbotlott egy kajmán szi-

varjában, elvesztette az egyensúlyát és oldalvást elterült. A 

korallkígyók azon nyomban ott termettek, és a lámpásokkal 

megvilágították a flamingó lábát. Mindjárt látták, mik is azok 

a harisnyák, és úgy fölszisszentek, hogy azt még a Paraná folyó 

túlsó partján is hallani lehetett. 

– Hisz nem is harisnyák! – kiáltották a kígyók. – Már tud-

juk, mik ezek! Becsaptak bennünket! A flamingók megölték a 

nővéreinket, és harisnyaként fölhúzták a lábukra a bőrüket! 

A harisnya, amit viselnek, korallkígyóból van! 

Hallották ezt a flamingók, és igencsak megrémültek most, 

hogy leleplezték őket, meg is próbáltak elrepülni, viszont már 

olyan fáradtak voltak, hogy a szárnyukat sem bírták megemel-

ni. Akkor a korallkígyók rávetették magukat a flamingókra, a 

lábuk köré tekeredtek, és jókora harapásokkal cafatokra tépték 

a harisnyájukat. Magukból kikelve szaggatták le róluk a haris-

nyát, de megmarták a lábukat is, hogy elpusztuljanak. 

A flamingók a fájdalomtól szinte eszüket vesztve ugrán-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bailen sin parar un momento, bailen de costado, de pico, de 

cabeza, como ustedes quieran; pero no paren un momento, 

porque en vez de bailar van entonces a llorar. 

Pero los flamencos, como son tan tontos, no compren-

dían bien qué gran peligro había para ellos en eso, y locos de 

alegría se pusieron los cueros de las víboras de coral, como 

medias, metiendo las patas dentro de los cueros que eran co-

mo tubos. Y muy contentos se fueron volando al baile. 

Cuando vieron a los flamencos con sus hermosísimas 

medias, todos les tuvieron envidia. Las víboras querían bailar 

con ellos, únicamente, y como los flamencos no dejaban un 

instante de mover las patas, las víboras no podían ver bien 

de qué estaban hechas aquellas preciosas medias. 

Pero poco a poco, sin embargo, las víboras comenzaron

a desconfiar. Cuando los flamencos pasaban bailando al lado 

de ellas, se agachaban hasta el suelo para ver bien. 

Las víboras de coral, sobre todo, estaban muy inquietas. 

No apartaban la vista de las medias, y se agachaban también, 

tratando de tocar con la lengua las patas de los flamencos, 

porque la lengua de las víboras es como la mano de las per-

sonas. Pero los flamencos bailaban y bailaban sin cesar, aun-

que estaban cansadísimos y ya no podían más. 

Las víboras de coral, que conocieron esto, pidieron en-

seguida a las ranas sus farolitos, que eran bichitos de luz, y 

esperaron todas juntas a que los flamencos se cayeran de 

cansados. 

Efectivamente, un minuto después, un flamenco, que ya 

no podía más, tropezó con el cigarro de un yacaré, se tam-

baleó y cayó de costado. Enseguida las víboras de coral co-

rrieron con sus farolitos, y alumbraron bien las patas del fla-

menco. Y vieron qué eran aquellas medias, y lanzaron un 

silbido que se oyó desde la orilla del Paraná. 

–¡No son medias! –gritaron las víboras–. ¡Sabemos lo 

que es! ¡Nos han engañado! ¡Los flamencos han matado a 

nuestras hermanas y se han puesto sus cueros como medias! 

¡Las medias que tienen son de víbora de coral! 

Al oír esto, los flamencos, llenos de miedo porque esta-

ban descubiertos, quisieron volar; pero estaban tan cansados 

que no pudieron levantar una sola ala. Entonces las víboras 

de coral se lanzaron sobre ellos, y enroscándose en sus patas 

les deshicieron a mordiscones las medias. Les arrancaban las 

medias a pedazos, enfurecidas, y les mordían también las pa-

tas, para que se murieran. 

Los flamencos, locos de dolor, saltaban de un lado para 

otro, sin que las víboras de coral se desenroscaran de sus 
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doztak jobbra-balra, de a korallkígyók nem eresztették a lábu-

kat. Míg aztán végül látva, hogy már egy darabka harisnya sem 

maradt rajtuk, a kígyók elengedték őket, és elcsigázottan igaz-

gatták a báli ruhájuk fátylait. 

Tulajdonképpen a korallkígyók biztosak voltak abban, 

hogy a flamingók el fognak pusztulni, a rájuk támadó kígyók-

nak legalább a fele mérges korallkígyó volt. 

A flamingók mégis életben maradtak. Kínzó gyötrelmek 

közt, rohanvást vetették magukat a folyó vizébe. Rikácsoltak a 

fájdalomtól, a fehér lábuk most vöröslött a kígyók mérgétől. 

Még sok-sok nap elteltével sem szűnt a maró fájdalom, ahogy 

a méreg miatt nem múlt a lábuk vérvörös színe sem. 

Mindez nagyon régen történt. Mégis, a flamingók még ma 

is szinte egész álló nap a vízben áztatják vöröslő lábukat, így 

próbálják enyhíteni az égető érzést. 

Néha eltávolodnak a parttól, és tesznek pár lépést a szá-

razföldön, hogy lássák, jobban vannak-e. De a méreg hatására 

rögtön visszatér a fájdalom, és a flamingók futva vetik magukat 

a vízbe. Néha annyira kínozza őket a perzselő érzés, hogy be-

húzzák az egyik lábukat, és órákig állnak féllábon, mozdulat-

lanul, mert képtelenek újra kinyújtani. 

Ez hát a flamingók története, akiknek régen fehér volt a 

lába, most pedig vörös. A halak kinevetik őket, mert mindany- 

nyian jól tudják, miért alakult így. A vízben lábadozó flamin-

gók viszont egyetlen alkalmat sem szalasztanak el, hogy ezt 

megtorolják, és minden gúnyolódó halacskát bekapnak, aki 

túlságosan közel merészkedik hozzájuk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

patas. Hasta que al fin, viendo que ya no quedaba un solo 

pedazo de media, las víboras los dejaron libres, cansadas y 

arreglándose las gasas de su traje de baile. 

Además, las víboras de coral estaban seguras de que los 

flamencos iban a morir, porque la mitad, por lo menos, de 

las víboras de coral que los habían mordido, eran venenosas.

Pero los flamencos no murieron. Corrieron a echarse al 

agua, sintiendo un grandísimo dolor. Gritaban de dolor, y 

sus patas, que eran blancas, estaban entonces coloradas por 

el veneno de las víboras. Pasaron días y días, y siempre sen-

tían terrible ardor en las patas, y las tenían siempre de color 

de sangre, porque estaban envenenadas. 

Hace de esto muchísimo tiempo. Y ahora todavía están 

los flamencos casi todo el día con sus patas coloradas meti-

das en el agua, tratando de calmar el ardor que sienten en 

ellas. 

A veces se apartan de la orilla, y dan unos pasos por 

tierra, para ver cómo se hallan. Pero los dolores del veneno 

vuelven enseguida, y corren a meterse en el agua. A veces el 

ardor que sienten es tan grande, que encogen una pata y 

quedan así horas enteras, porque no pueden estirarla. 

Esta es la historia de los flamencos, que antes tenían las 

patas blancas y ahora las tienen coloradas. Todos los pesca-

dos saben por qué es, y se burlan de ellos. Pero los flamen-

cos, mientras se curan en el agua, no pierden ocasión de ven-

garse, comiéndose a cuanto pescadito se acerca demasiado 

a burlarse de ellos. 
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