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Julio Cortázar: Never Stop the Press 

Never Stop the Press () 

Egy fáma annyit dolgozott a mate üzletágban, hogy-semmi-más-

ra-nem-maradt-ideje. Így hát fámánk időnként elhagyta magát, s 

gyakorta kiáltott föl tekintetét-az-égre-emelve: „Mit kell kiállnom! 

Kizsigerel a munkám, s bár szorgalmam példamutató, az-egész-

életem-kínszenvedés!” 

Miután tudomást szerzett gyötrődéséről, egy remény – aki 

gépíróként dolgozott a fáma irodájában – vette magának a bátor-

ságot és megszólította, mégpedig ekképpen: 

– Jó naposkodást, fáma fáma! Ha ön elszigetelődni munka 

okán, én megoldás előhúz bal zsebem most rögtön. 

A fáma a fajtájára jellemző nyájas tekintettel összevonta szem-

öldökét és kinyújtotta a kezét. Ó, láss csodát! Ujjai köré fonódott 

az egész világ, és a fámának már nem volt oka rá, hogy a sorsáról 

panaszkodjon. A remény minden reggel újabb adag csodát hozott, 

és a foteljában üldögélő fáma kapott egy hadüzenetet vagy béke-

szerződést, egy jófajta bűnügyet, egy exkluzív látképet Tirolból 

vagy Barilochéból vagy Porto Alegréből, beszámolót egy új motor-

ról, egy szónoklatot, egy színésznő vagy színész fényképét s így 

tovább. Mindez öt zsetonjába került, ami nem olyan sok pénz, ha 

cserébe megkapjuk érte a világot. 

K. G. fordítása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un fama trabajaba tanto en el ramo de la yerba mate que-

no-le-quedaba-tiempo-para-nada. Así este fama languidecía 

por momentos, y alzando-los-ojos-al-cielo exclamaba con 

frecuencia: “¡Cuán sufro! ¡Soy la víctima del trabajo, y aun-

que ejemplo de laboriosidad, mi-vida-es-un-martirio!”. 

Enterado de su congoja, una esperanza que trabajaba de 

mecanógrafo en el despacho del fama se permitió dirigirse al 

fama, diciéndole así. 

—Buenas salenas fama fama. Si usted incomunicado cau-

sa trabajo, yo solución bolsillo izquierdo saco ahora mismo. 

El fama, con la amabilidad característica de su raza, frun-

ció las cejas y estiró la mano. ¡Oh milagro! Entre sus dedos 

quedó enredado el mundo y el fama ya no tuvo motivos para 

quejarse de su suerte. Todas las mañanas venía la esperanza 

con una nueva ración de milagro y el fama, instalado en su 

sillón, recibía una declaración de guerra, y/o una declaración 

de paz, un buen crimen, una vista escogida del Tirol y/o de 

Bariloche y/o de Porto Alegre, una novedad en motores, un 

discurso, una foto de una actriz y/o de un actor, etc. Todo lo 

cual le costaba diez guitas, que no es mucha plata para com-

prarse el mundo. 
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