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Julio Cortázar: Útügyek 
Vialidad () 

Egy szegény kronópió vezeti a gépkocsiját, és ahogy egy keresz-

teződéshez ér, elromlik a fék, és nekimegy egy másik autónak. 

Fenyegetően közelít felé egy rendőr, és előhúz egy kék borítójú 

noteszt. 

– Maga nem tud vezetni? – kiabálja a rendőr. 

A kronópió néz rá egy darabig, aztán így szól: 

– Maga kicsoda? 

A rendőr megdöbben, vet egy pillantást az egyenruhájára, csak 

hogy meggyőződjön, nem történt-e tévedés. 

– Hogyhogy ki vagyok? Nem látja, hogy ki vagyok? 

– Én egy rendőregyenruhát látok – mondja nagy szomorúan a 

kronópió. – Maga belül van az egyenruhán, de az egyenruha nem 

árulja el nekem, hogy maga kicsoda. 

A rendőr fölemeli a kezét, hogy megüsse, de a kezében ott a 

notesz, a másikban meg a ceruza, így hát mégsem üti meg, hanem 

előre megy, és följegyzi a rendszámot. A kronópió nagyon szomo-

rú, és arra gondol, bárcsak ne karambolozott volna, mert most föl 

fognak neki tenni egy csomó kérdést, ő pedig nem tud majd rájuk 

válaszolni, mert nem tudja, ki az, aki fölteszi őket, és idegenekkel 

az ember nem tudja megértetni magát. 

K. G. fordítása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un pobre cronopio va en su automóvil y al llegar a una es-

quina le fallan los frenos y choca contra otro auto. Un vigi-

lante se acerca terriblemente y saca una libreta con tapas 

azules. 

—¿No sabe manejar, usted? —grita el vigilante. 

El cronopio lo mira un momento, y luego pregunta: 

—¿Usted quién es? 

El vigilante se queda duro, echa una ojeada a su uniforme 

como para convencerse de que no hay error. 

—¿Cómo que quién soy? ¿No ve quién soy? 

—Yo veo un uniforme de vigilante —explica el cronopio 

muy afligido—. Usted está dentro del uniforme pero el uni-

forme no me dice quién es usted. 

El vigilante levanta la mano para pegarle, pero en la ma-

no tiene la libreta y en la otra mano el lápiz, de manera que 

no le pega y se va adelante a copiar el número de la chapa. El 

cronopio está muy afligido y quisiera no haber chocado, por-

que ahora le seguirán haciendo preguntas y él no podrá con-

testarlas ya que no sabe quién se las hace y entre desconoci-

dos uno no puede entenderse. 
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