
 

 
 
 
 

Február 11., hétfő 

Már csak hat hónapom és huszonnyolc napom van 
hátra, hogy nyugdíjba mehessek. Azt hiszem, legalább öt 
éve vezetem ezt a nyilvántartást a munkanapjaimról. De 
vajon tényleg olyan nagy szükségem van a szabadidőre? 
Magamnak azt mondom, hogy nem, nem a szabadidőre 
van szükségem, hanem arra, hogy végre azzal foglalkozhas-
sam, amivel szeretnék. Például? A kerttel, talán. Ideális ak-
tív pihenés a vasárnapokra, ellensúlyozza az otthonülő 
életvitelem, de titkos fegyverként sem utolsó a később ga-
rantáltan jelentkező artritiszem ellen. Mégis attól tartok, 
nem tudnám elviselni, hogy minden nap foglalkozzam ve-
le. A gitárral, esetleg. Azt hiszem, az tetszene. Viszont 
eléggé lehangoló lehet negyvenkilenc évesen elkezdeni 
szolfézst tanulni. Az írás? Talán nem lennék rossz író, leg-
alábbis az ismerőseim élvezettel olvassák a leveleimet. Na 
és akkor mi van? Elképzelek egy bibliográfiai jegyzetecskét 
a „az ötvenhez közelítő újdonsült író figyelemre méltó ké-
pességeiről”, és ha csak rágondolok, elfog az undor. Az, 
hogy a mai napig úgy érzem, hogy éretlen és naiv vagyok 
(azaz csak a fiatalság árnyoldalát őrzöm magamban, az 
erényei közül szinte semmit), mégsem jelenti azt, hogy jo-
gom lenne a világ elé tárnom e naivságot és éretlenséget. 
Volt egyszer egy unokatestvérem, egy vénlány, aki ha sü-
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Lunes 11 de febrero  

Sólo me faltan seis meses y veintiocho días para 
estar en condiciones de jubilarme. Debe hacer por lo 
menos cinco años que llevo este cómputo diario de mi 
saldo de trabajo. Verdaderamente, ¿preciso tanto el 
ocio? Yo me digo que no, que no es el ocio lo que pre-
ciso sino el derecho a trabajar en aquello que quiero. 
¿Por ejemplo? El jardín, quizá. Es bueno como des-
canso activo para los domingos, para contrarrestar la 
vida sedentaria y también como secreta defensa contra 
mi futura y garantizada artritis. Pero me temo que no 
podría aguantarlo diariamente. La guitarra, tal vez. 
Creo que me gustaría. Pero debe ser algo desolador 
empezar a estudiar solfeo a los cuarenta y nueve años. 
¿Escribir? Quizá no lo hiciera mal, por lo menos la 
gente suele disfrutar con mis cartas. ¿Y eso qué? Ima-
gino una notita bibliográfica sobre «los atendibles valo-
res de ese novel autor que roza la cincuentena» y la 
mera posibilidad me causa repugnancia. Que yo me 
sienta, todavía hoy, ingenuo e inmaduro (es decir, con 
sólo los defectos de la juventud y casi ninguna de sus 
virtudes) no significa que tenga el derecho de exhibir 
esa ingenuidad y esa inmadurez. Tuve una prima sol-
terona que cuando hacía un postre lo mostraba a to-



 10 10 

teményt készített, mindenkinek megmutatta, közben az 
arcán mélabús, gyermeteg mosoly ült, ami még akkoriban 
telepedett az ajkaira, amikor a motoros vőlegényére akart 
jó benyomást tenni, aki később az ország számtalan halál-
kanyarjának egyikében nyírta ki magát. Az öltözetével 
semmi baj nem volt, az teljesen megfelelt ötvenhárom 
évének, ahogy más dolgokban, ebben is visszafogott és ki-
egyensúlyozott volt, ez a mosoly viszont friss, üde ajkak, 
pirospozsgás bőr, formás lábak, húszéves ártatlanság társa-
ságát követelte. Szánalomra méltó látvány volt, nem több 
annál, talán azért nem vált soha nevetségessé, mert emel-
lett mindig volt még valami az arcán: jóindulat. Milyen 
körülményesen sikerült csak leírnom: nem akarom, hogy 
mások szánalomra méltónak lássanak. 

Február 15., péntek 

Hogy az irodában elfogadhatóan teljesítsek, oda 
kell figyelnem, hogy ne gondoljak a közelgő szabadságom-
ra. Máskülönben begörcsöl az ujjam, és a kézírásom, ami-
vel a fő üzletágak neveit kell papírra vetnem, egyenetlen és 
slampos lesz. Irodistaként a kézírásom az egyik legfőbb 
erősségem. Ráadásul be kell, hogy valljam, örömöt okoz 
nekem bizonyos betűk lejegyzése, ilyen például a nagy 
„M” vagy a kis „b”, ezek írásmódjában néhány újszerű 
megoldást is megengedtem magamnak. Amit a legkevésbé 
gyűlölök, az a munkám mechanikus, monoton része: ami-
kor újra átvezetek egy tételt a főkönyvbe, amit korábban 
már ezerszer megcsináltam, vagy főkönyvi kivonatot készí-
tek, és kiderül, hogy minden rendben van, nem szükséges 
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dos, con una sonrisa melancólica y pueril que le había 
quedado prendida en los labios desde la época en que 
hacía méritos frente al novio motociclista que después 
se mató en una de nuestras tantas Curvas de la Muer-
te. Ella vestía correctamente, en un todo de acuerdo 
con sus cincuenta y tres; en eso y lo demás era discre-
ta, equilibrada, pero aquella sonrisa reclamaba, en 
cambio, un acompañamiento de labios frescos, de piel 
rozagante, de piernas torneadas, de veinte años. Era 
un gesto patético, sólo eso, un gesto que no llegaba 
nunca a parecer ridículo, porque en aquel rostro 
había, además, bondad. Cuántas palabras, sólo para 
decir que no quiero parecer patético. 

Viernes 15 de febrero  

Para rendir pasablemente en la oficina, tengo 
que obligarme a no pensar que el ocio está relativa-
mente cerca. De lo contrario, los dedos se me crispan 
y la letra redonda con que debo escribir los rubros pri-
marios me sale quebrada y sin elegancia. La redonda es 
uno de mis mejores prestigios como funcionario. 
Además, debo confesarlo, me provoca placer el trazado 
de algunas letras como la «M» mayúscula o la «b» mi-
núscula, en las que me he permitido algunas innova-
ciones. Lo que menos odio es la parte mecánica, ruti-
naria, de mi trabajo: el volver a pasar un asiento que 
ya redacté miles de veces, el efectuar un balance de 
saldos y encontrar que todo está en orden, que no hay 
diferencias a buscar. Ese tipo de labor no me cansa, 
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eltérések után kutatni. Ez a fajta munka nem visel meg, 
mivel közben a gondolataim másfelé járhatnak, sőt (miért 
ne vallanám be saját magamnak), akár még álmodozhatok 
is. Mintha egyszerre két, összeférhetetlen, ellentétes, füg-
getlen személyiségem lenne, az egyik kívülről fújja a mun-
káját, tökéletesen ismeri annak minden csínját-bínját, 
mindig pontosan tudja, mit csinál, de van egy másik, aki 
álmodozó és nyugtalan, egy békétlen lázadó, egy boldogta-
lan pasas, aki mindennek ellenére boldogságra hivatott, 
mindig is az volt és az is marad, egy szórakozott ember, 
akit egyáltalán nem érdekel, merre vezet a toll hegye, mit 
is ír a kék tintával, ami nyolc hónapon belül fekete lesz. 

A munkámban nem a monotonitás az elviselhetet-
len, hanem a hirtelen felmerülő problémák: egy váratlan 
kérés a jegyzőkönyvek, rendelkezések és prémiumok mö-
gött megbújó titokzatos Igazgatótanácstól, vagy hogy sür-
gősen követelnek tőlünk egy jelentést, helyzetelemzést 
vagy erőforrástervet. Valóban, ilyen esetekben, mivel a 
megszokott dolgoknál többről van szó, akarva-akaratlan 
ugyanazért a célért dolgozik mindkét felem, nem tudok 
tovább azon gondolkozni, amin szeretnék, így a fáradtság 
úgy telepszik rá a hátamra és a nyakamra, mint valami lég-
áteresztő tapasz. Érdekel is engem a dugattyúcsapszeg üz-
letág várható jövedelmezősége a tavaly előtti költségvetési 
év második féléve alapján? Érdekel is engem, mi az általá-
nos költségek csökkentésének legpraktikusabb módja. 

Ma remek napom volt, semmi váratlan. 

Február 18., hétfő 
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porque me permite pensar en otras cosas y hasta (¿por 
qué no decírmelo a mí mismo?) también soñar. Es 
como si me dividiera en dos entes dispares, contradic-
torios, independientes, uno que sabe de memoria su 
trabajo, que domina al máximo sus variantes y recove-
cos, que está seguro siempre de dónde pisa, y otro so-
ñador y febril, frustradamente apasionado, un tipo 
triste que, sin embargo, tuvo, tiene y tendrá vocación 
de alegría, un distraído a quien no le importa por 
dónde corre la pluma ni qué cosas escribe la tinta azul 
que a los ocho meses quedará negra. 

En mi trabajo, lo insoportable no es la rutina; 
es el problema nuevo, el pedido sorpresivo de ese Di-
rectorio fantasmal que se esconde detrás de actas, dis-
posiciones y aguinaldos, la urgencia con que se recla-
ma un informe o un estado analítico o una previsión 
de recursos. Entonces sí, como se trata de algo más 
que rutina, mis dos mitades deben trabajar para lo 
mismo, ya no puedo pensar en lo que quiero, y la fati-
ga se me instala en la espalda y en la nuca, como un 
parche poroso. ¿Qué me importa la ganancia probable 
del rubro Pernos de Pistón en el segundo semestre del 
penúltimo ejercicio? ¿Qué me importa el modo más 
práctico de conseguir el abatimiento de los Gastos 
Generales? 

Hoy fue un día feliz; sólo rutina. 

Lunes 18 de febrero  

Ninguno de mis hijos se parece a mí. En pri-
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Egyik gyerekem sem hasonlít rám. Először is mind-
egyiknek több akaratereje van, mint nekem, mindig hatá-
rozottabbnak látom őket, nem szoktak tétovázni. Esteban 
közülük a leginkább magának való. Egyelőre nem tudom, 
kire neheztel, de komolyan úgy viselkedik, mintha meg-
bántották volna. Szerintem tisztel, de ezt soha nem lehet 
tudni. Azt hiszem, Jaime a kedvencem, habár alig ismerem 
ki magam rajta. Az a benyomásom, hogy érzékeny, hogy 
intelligens, de nem hiszem, hogy minden esetben őszinte 
lenne. Kétségtelen, hogy van közöttünk egy láthatatlan fal. 
Néha azt hiszem, hogy gyűlöl, máskor hogy fölnéz rám. 
Blancával legalább van valami közös bennünk: ő is egy 
boldogságra hivatott boldogtalan. Másfelől viszont túlsá-
gosan kényes a magánéletére, konok, nem osztja meg ve-
lem a leggyötrőbb problémáit sem. Ő tölti a legtöbb időt 
itthon, és lehet, hogy úgy érzi, hogy egy kicsit a rendetlen-
ségünk, az étrendünk, a szennyesünk rabszolgája. A testvé-
reihez fűződő viszonya néha a hisztéria határát súrolja, de 
féken tudja tartani az indulatait, ráadásul féken tudja tar-
tani a fiúkat is. Talán a lelkük mélyén valóban szeretik 
egymást, még ha a testvéri szeretetnek szokás szerint része 
az is, hogy egymás idegeire mennek. Nem, nem hasonlíta-
nak rám. Még a vonásaik sem. Esteban és Blanca szemei 
Isabel szemei. Jaime tőle örökölte a homlokát és a száját. 
Vajon mit gondolna most Isabel, ha láthatná őket, a gon-
dolataikba merülő, dolgos, felnőtt gyerekeit? Jobb kérdé-
sem van: mit gondolnék én, ha láthatnám ma Isabelt? A 
halál unalmas élmény; azoknak, akik maradnak, különö-
sen azoknak, akik maradnak. Büszkének kellene éreznem 
magam, amiért megözvegyülve, három gyerekkel is kitar-

 
 
 
 

90 
 
 
 
 

95 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 

105 
 
 
 
 

110 
 
 
 
 

115 

mer lugar, todos tienen más energías que yo, parecen 
siempre más decididos, no están acostumbrados a du-
dar. Esteban es el más huraño. Todavía no sé a quién 
se dirige su resentimiento, pero lo cierto es que parece 
un resentido. Creo que me tiene respeto, pero nunca 
se sabe. Jaime es quizá mi preferido, aunque casi nun-
ca pueda entenderme con él. Me parece sensible, me 
parece inteligente, pero no me parece fundamental-
mente honesto. Es evidente que hay una barrera entre 
él y yo. A veces creo que me odia, a veces que me ad-
mira. Blanca tiene por lo menos algo de común con-
migo: también es una triste con vocación de alegre. 
Por lo demás, es demasiado celosa de su vida propia, 
incanjeable, como para compartir conmigo sus más 
arduos problemas. Es la que está más tiempo en casa y 
tal vez se sienta un poco esclava de nuestro desorden, 
de nuestras dietas, de nuestra ropa sucia. Sus relacio-
nes con los hermanos están a veces al borde de la his-
teria, pero se sabe dominar y, además, sabe dominarlos 
a ellos. Quizá en el fondo se quieran bastante, aunque 
eso del amor entre hermanos lleve consigo la cuota de 
mutua exasperación que otorga la costumbre. No, no 
se parecen a mí. Ni siquiera físicamente. Esteban y 
Blanca tienen los ojos de Isabel. Jaime heredó de ella 
su frente y su boca. ¿Qué pensaría Isabel si pudiera 
verlos hoy, preocupados, activos, maduros? Tengo una 
pregunta mejor: ¿qué pensaría yo, si pudiera ver hoy a 
Isabel? La muerte es una tediosa experiencia; para los 
demás, sobre todo para los demás. Yo tendría que sen-
tirme orgulloso de haber quedado viudo con tres hijos 
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tottam. Mégsincs bennem büszkeség, csak fáradt vagyok. 
Az ember akkor legyen büszke, amikor még húsz vagy 
harminc éves. Kötelességem volt kitartani a gyerekeim 
mellett, ez volt az egyetlen lehetőségem, hogy ne forduljon 
szembe velem a társadalom, és ne szegezze rám a lelketlen 
apáknak fönntartott a tekintetét. Nem volt más lehetősé-
gem, hát kitartottam. De mindennek túlságosan is köteles-
ség íze volt ahhoz, hogy közben boldognak érezzem ma-
gam. 

Február 19., kedd 

Délután négykor váratlanul elviselhetetlen üresség 
telepedett rám. Nem bírtam tovább, a fogasra akasztottam 
a könyökvédős zakómat és bejelentettem a személyzeti osz-
tályon, hogy be kell mennem a Köztársasági Bankba, hogy 
elintézzem azt az átutalást. Hazudtam. Hogy miért nem 
bírtam tovább? Az íróasztalommal szemközti fal volt az 
oka, az az iszonyú fal, amit beborít a hatalmas falinaptár, a 
Goyának szentelt február. Mit keres Goya ebben az autó-
alkatrészeket importáló régimódi vállalatban? Nem tu-
dom, mi történt volna, ha tovább bámulom a naptárat, 
mint valami hibbant idióta. Talán elkezdek kiabálni, vagy 
rám tör a szokásos allergiás tüsszentő rohamom, vagy egy-
szerűen belemélyedek a főkönyv takaros lapjainak tanul-
mányozásába. Ugyanis már régebben megfigyeltem, hogy 
a robbanásig feszült hangulatomnak nem lesz mindig rob-
banás a vége. Néha higgadt megszégyenülésben végződik, 
jóvátehetetlenül beletörődöm a helyzetbe, elfogadom a 
megannyi rám nehezedő terhet. Mindenesetre igyekszem 
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y haber salido adelante. Pero no me siento orgulloso, 
sino cansado. El orgullo es para cuando se tienen vein-
te o treinta años. Salir adelante con mis hijos era una 
obligación, el único escape para que la sociedad no se 
encarara conmigo y me dedicara la mirada inexorable 
que se reserva a los padres desalmados. No cabía otra 
solución y salí adelante. Pero todo fue siempre dema-
siado obligatorio como para que pudiera sentirme fe-
liz. 

Martes 19 de febrero  

A las cuatro de la tarde me sentí de pronto in-
soportablemente vacío. Tuve que colgar el saco de lus-
trina y avisar en Personal que debía pasar por el Banco 
República para arreglar aquel asunto del giro. Menti-
ra. Lo que no soportaba más era la pared frente a mi 
escritorio, la horrible pared absorbida por ese tremen-
do almanaque con un febrero consagrado a Goya. 
¿Qué hace Goya en esta vieja casa importadora de re-
puestos de automóviles? No sé qué habría pasado si 
me hubiera quedado mirando el almanaque como un 
imbécil. Quizá hubiera gritado o hubiera iniciado una 
de mis habituales series de estornudos alérgicos o sim-
plemente me hubiera sumergido en las páginas pulcras 
del Mayor. Porque ya he aprendido que mis estados 
de preestallido no siempre conducen al estallido. A ve-
ces terminan en una lúcida humillación, en una acep-
tación irremediable de las circunstancias y sus diversas 
y agraviantes presiones. Me gusta, sin embargo, con-
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meggyőzni magam, hogy nem engedhetem meg magam-
nak az érzelmi kitöréseket, hogy határozottan le kell küz-
denem őket, még akkor is, ha emiatt fölborul a lelki 
egyensúlyom. Olyankor elindulok, ahogy ma is tettem, el-
szántan, sóváran a friss levegő, a látóhatár, és ki tudja még 
mi minden nyomában. Igaz, néha nem érek el a látóhatá-
rig, hanem megelégszem azzal, hogy helyet foglalok egy 
kávéház ablakában, és figyelem az arra sétáló formás lába-
kat. 

Meg vagyok győződve arról, hogy a hivatali órák 
alatt másmilyen a város. Én a nappali menetrend szerint 
élők Montevideóját ismerem, ők fél kilencre járnak dol-
gozni, délben ebédszünetet tartanak, fél háromkor újra 
munkába állnak, és hét órakor végleg hazamennek. Ezek a 
feszült, izzadt arcok, ezek a sietős, botladozó léptek; ezek 
már régi ismerőseim. De létezik egy másik város is, a neve-
letlen jampiké, akik frissen fürödve, illatozva, gőgösen, 
gondtalanul, tréfálkozva indulnak portyázni koradélután; 
anyuka kisfiaié, akik délben kelnek, és délután hatkor még 
mindig kifogástalanul tiszta a külföldi ingjük fehér nyaka; 
azoké az öregeké, akik buszra szállnak, hogy elutazzanak a 
vámházig és vissza, anélkül, hogy ott leszállnának, filléres 
szórakozásuk mindössze abból áll, hogy vigasztaló pillantá-
sukkal végigjárják emlékeik Óvárosát; a fiatal anyukáké, 
akik minden éjszaka otthon ülnek, és az arcukra kiülő lel-
kiismeret-furdalással lépnek be a moziba, a fél négyes elő-
adásra; a dajkáké, akik munkaadójukat pocskondiázzák, 
miközben a gyerekeket ellepik a legyek; és végül azoké a 
nyugdíjasoké és mindenféle nemszeretem alakoké, akik azt 
hiszik, a mennybe jutnak, ha kenyérmorzsával etetik a ga-
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vencerme de que no debo permitirme estallidos, de 
que debo frenarlos radicalmente so pena de perder mi 
equilibrio. Salgo entonces como salí hoy, en una en-
carnizada búsqueda del aire libre, del horizonte, de 
quién sabe cuántas cosas más. Bueno, a veces no llego 
al horizonte y me conformo con acomodarme en la 
ventana de un café y registrar el pasaje de algunas bue-
nas piernas. 

Estoy convencido de que en horas de oficina la 
ciudad es otra. Yo conozco el Montevideo de los 
hombres a horario, los que entran a las ocho y media y 
salen a las doce, los que regresan a las dos y media y se 
van definitivamente a las siete. Con esos rostros cris-
pados y sudorosos, con esos pasos urgentes y tropeza-
dos; con ésos somos viejos conocidos. Pero está la otra 
ciudad, la de las frescas pitucas que salen a media tarde 
recién bañaditas, perfumadas, despreciativas, optimis-
tas, chistosas; la de los hijos de mamá que se despier-
tan al mediodía y a las seis de la tarde llevan aún im-
pecable el blanco cuello de tricolina importada, la de 
los viejos que toman el ómnibus hasta la Aduana y re-
gresan luego sin bajarse, reduciendo su módica farra a 
la sola mirada reconfortante con que recorren la Ciu-
dad Vieja de sus nostalgias; la de las madres jóvenes 
que nunca salen de noche y entran al cine, con cara de 
culpables, en la vuelta de las tres y media; la de las ni-
ñeras que denigran a sus patronas mientras las moscas 
se comen a los niños; la de los jubilados y pelmas va-
rios, en fin, que creen ganarse el cielo dándoles migas 
a las palomas de la plaza. Ésos son mis desconocidos, 
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lambokat a téren. Ők idegenek számomra, legalábbis egy-
előre. Élik a módfelett kényelmes életüket, miközben én 
idegrohamot kapok egy falinaptár Goyának szentelt febru-
árja előtt. 

Február 21., csütörtök 

Ma délután, miközben hazafelé tartottam az irodá-
ból, megállított egy részeg. Nem szidta a kormányt, azt 
sem mondta, hogy mi ketten testvérek vagyunk, és a világ 
piásainak megszámlálhatatlan témája közül sem említett 
egyet sem. Szokatlan részeg volt, különleges tűz égett a 
szemében. Megragadta a karomat, és így szólt: Tudod, mi 
a te bajod? Az, hogy nem tartasz semerre.” Egy másik fic-
kó, aki éppen abban a pillanatban ért mellénk, rám nézett, 
szemében derűs adag megértés látszott, sőt, még egy 
együttérző kacsintást is megeresztett felém. Most viszont 
már négy órája, hogy kellemetlenül érzem magam, mintha 
tényleg nem tartanék semerre, és ezt csak most fogtam 
volna föl. 

Február 22., péntek 

Amikor nyugdíjba megyek, azt hiszem, abbaha-
gyom a naplóírást. Minden bizonnyal sokkal kevesebb do-
log történik majd velem, mint most, és elviselhetetlen lesz 
számomra az űr, amit emiatt fogok érezni, de még inkább 
az, hogy ennek ráadásul írásos bizonyítékát is adom. Ami-
kor nyugdíjba megyek, talán az lesz a legjobb, ha minde-
nestül a szabadidőmnek szentelem magam, egyfajta rege-
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por ahora al menos. Están instalados demasiado có-
modamente en la vida, en tanto yo me pongo neuras-
ténico frente a un almanaque con su febrero consagra-
do a Goya. 

Jueves 21 de febrero  

Esta tarde, cuando venía de la oficina, un bo-
rracho me detuvo en la calle. No protestó contra el 
gobierno, ni dijo que él y yo éramos hermanos, ni to-
có ninguno de los innumerables temas de la beodez 
universal. Era un borracho extraño, con una luz espe-
cial en los ojos. Me tomó de un brazo y me dijo, casi 
apoyándose en mí: «¿Sabés lo que te pasa? Que no vas 
a ninguna parte». Otro tipo que pasó en ese instante 
me miró con una alegre dosis de comprensión y hasta 
me consagró un guiño de solidaridad. Pero ya hace 
cuatro horas que estoy intranquilo, como si realmente 
no fuera a ninguna parte y sólo ahora me hubiese en-
terado. 

Viernes 22 de febrero  

Cuando me jubile, creo que no escribiré más 
este diario, porque entonces me pasarán sin duda mu-
chas menos cosas que ahora, y me va a resultar inso-
portable sentirme tan vacío y además dejar de ello una 
constancia escrita. Cuando me jubile, tal vez lo mejor 
sea abandonarme al ocio, a una especie de modorra 
compensatoria, a fin de que los nervios, los músculos, 
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neráló álomként élem meg, aminek az a célja, hogy az ide-
gek, az izmok, a tetterő megpihenjenek egy kicsit és fölké-
szüljenek a szép halálra. De mégis, vannak pillanatok, 
amikor még látom, még dédelgetem azt a fényűző re-
ményt, hogy a szabadság majd valami gazdag és nagyszerű 
dolog lesz, az utolsó esélyem arra, hogy megtaláljam ön-
magam. Erről viszont valóban érdemes lenne naplót ve-
zetni. 

Február 23., szombat 

Ma egyedül ebédeltem, az Óvárosban. Ahogy a 
Mercedes utcán sétáltam, összetalálkoztam egy barna ruhás 
alakkal. Először félszegen rám köszönt. Úgy látszik, érdek-
lődőn nézhettem rá, mert megállt, és rövid bizonytalanko-
dás után felém nyújtotta a kezét. Ismerős volt az arca. 
Nem is tudom, mintha a karikatúrája lett volna valakinek, 
akit sok-sok évvel ezelőtt gyakran láttam. Bocsánatkérést 
motyogva kezet fogtam vele, nem is leplezve a zavaromat. 
„Martín Santomé?”, kérdezte, mosolya föltárta viharvert 
fogsorát. Persze, hogy Martín Santomé, a zavarom viszont 
egyre csak nőtt. „Nem emlékszel a Brandzen utcára?” Hát, 
nem igazán. Annak már vagy harminc éve, és én nem a 
memóriámról vagyok híres. Persze, még agglegényként él-
tem a Brandzen utcában, de ha megnyúznának, sem tud-
nám megmondani, hogy milyen volt a ház homlokzata, 
hány erkélye volt, kik laktak a szomszédban. „És a Defensa 
utcai kávézóra?” Erre már kicsit fölszállt a köd, és egy pil-
lanatra magam előtt láttam a galíciai Álvarez hasát és széles 
övét. „Persze, persze”, kiáltottam felélénkülve. „Na, hát 
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la energía se relajen de a poco y se acostumbren a bien 
morir. Pero no. Hay momentos en que tengo y man-
tengo la lujosa esperanza de que el ocio sea algo pleno, 
rico, la última oportunidad de encontrarme a mí mis-
mo. Y eso sí valdría la pena anotarlo. 

Sábado 23 de febrero  

Hoy almorcé solo, en el Centro. Cuando venía 
por Mercedes, me crucé con un tipo de marrón. Pri-
mero esbozó un saludo. Debo haberlo mirado con cu-
riosidad, porque el hombre se detuvo y con alguna va-
cilación me tendió la mano. No era una cara 
desconocida. Era algo así como la caricatura de al-
guien que yo, en otro tiempo, hubiera visto a menu-
do. Le di la mano, murmurando disculpas, y confe-
sando de algún modo mi perplejidad. «¿Martín 
Santomé?», me preguntó, mostrando en la sonrisa una 
dentadura devastada. Claro que Martín Santomé, pero 
mi desconcierto era cada vez mayor. «¿No te acordás 
de la calle Brandzen?» Bueno, no mucho. Hace como 
treinta años de esto y yo no soy famoso por mi memo-
ria. Naturalmente, de soltero viví en la calle Brandzen, 
pero aunque me molieran a palos no podría decir có-
mo era el frente de la casa, cuántos balcones tenía, 
quiénes vivían al lado. «¿Y del café de la calle Defen-
sa?» Ahora sí, la niebla se disipó un poco y vi por un 
instante el vientre, con ancho cinturón, del gallego Ál-
varez. «Claro, claro», exclamé iluminado. «Bueno, yo 
soy Mario Vignale.» ¿Mario Vignale? No me acuerdo, 
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akkor, én Mario Vignale vagyok.” Mario Vignale? Nem 
emlékszem, esküszöm, nem emlékszem. De nem volt elég 
bátorságom, hogy bevalljam neki. Annyira örült a pasas a 
találkozásnak… Mondtam neki, hogy persze, hogy ne ha-
ragudjon, de szörnyű az arcmemóriám, épp a múlt héten 
találkoztam egy unokatestvéremmel, és őt sem ismertem 
meg (hazudtam). Természetesen meg kellett innunk egy 
kávét, úgyhogy tönkretette a szombat délutáni sziesztámat. 
Kettő és negyed óra. Fáradhatatlanul sorolta a részleteket, 
meg akart győzni arról, hogy része volt az életemnek. 
„Még az articsókás tortillára is emlékszem, amit az anyád 
készített. Fantasztikus volt. Mindig fél tizenkettőkor állí-
tottam be hozzátok, reménykedve, hogy meghív ebédre.” 
Aztán hatalmasat hahotázott. „Mindig?”, kérdeztem, még 
mindig bizalmatlanul. Rögtön elszégyellte magát: „Jól van, 
csak három vagy négy alkalommal.” Akkor mennyi is igaz 
ebből az egészből? „És anyád, jól van?” „Meghalt, tizenöt 
éve.” „A francba. És az öreged?” „Két éve halt meg, Tacau-
rembóban. Éppen Leonor nagynénémnél volt látogató-
ban.” „Biztos öreg volt már.” Még szép, hogy öreg volt. Is-
tenem, hogy unom ezt az egészet. Csak ekkor tette föl az 
első épkézláb kérdést: „Hé, elvetted végül Isabelt?” „Igen, 
van három gyerekem”, válaszoltam, rövidre zárva a témát. 
Vignalénak öt van. Micsoda mázli. „És hogy van Isabel? 
Még mindig csinos?” „Meghalt”, mondtam, és közben fel-
öltöttem a legkifürkészhetetlenebb arcomat. A szó úgy 
visszhangzott, mint egy puskalövés, ő pedig – szerencsére 
– zavarba jött. Sietve megitta a harmadik kávéját, és gyor-
san az órájára nézett. Van ebben egyfajta feltétlen reflex, 
ahogy a halálról beszélünk, és gyorsan az óránkra nézünk. 
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juro que no me acuerdo. Pero no tuve valor para con-
fesárselo. El tipo parecía tan entusiasmado con el en-
cuentro… Le dije que sí, que me disculpara, que yo 
era un pésimo fisonomista, que la semana pasada me 
había encontrado con un primo y no lo había recono-
cido (mentira). Naturalmente, había que tomar un ca-
fé, de modo que me arruinó la siesta sabatina. Dos 
horas y cuarto. Se empecinó en reconstruirme porme-
nores, en convencerme de que había participado en mi 
vida. «Me acuerdo hasta de la tortilla de alcauciles que 
hacía tu vieja. Sensacional. Yo iba siempre a las once y 
media a ver si me invitaba a comer.» Y lanzó una tre-
menda risotada. «¿Siempre?», le pregunté, todavía des-
confiado. Entonces sufrió un acceso de vergüenza: 
«Bueno, fui unas tres o cuatro veces». Entonces, ¿cuál 
era la porción de verdad? «Y tu vieja ¿está bien?» «Mu-
rió hace quince años.» «Carajo. ¿Y tu viejo?» «Murió 
hace dos años, en Tacuarembó. Estaba parando en ca-
sa de mi tía Leonor.» «Debía estar viejo.» Claro que 
debía estar viejo. Dios mío, qué aburrimiento. Sólo 
entonces formuló la pregunta más lógica: «Che, ¿total 
te casaste con Isabel?». «Sí, y tengo tres hijos», contes-
té, acortando camino. Él tiene cinco. Qué suerte. «¿Y 
cómo está Isabel? ¿Siempre guapa?» «Murió», dije, po-
niendo la cara más inescrutable de mi repertorio. La 
palabra sonó como un disparo y él —menos mal— 
quedó desconcertado. Se apuró a terminar el tercer ca-
fé y en seguida miró el reloj. Hay una especie de refle-
jo automático en eso de hablar de la muerte y mirar en 
seguida el reloj. 
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Február 24., vasárnap 

Nincs mit tenni. Mióta találkoztam Vignaléval, egy 
dolog nem hagy nyugodni: emlékezni akarok Isabelre. De 
már többről van szó, minthogy csak a családi történetek és 
fotók tükrében, vagy Esteban és Blanca arcvonásaiban lás-
sam. Ismerem minden porcikáját, de nem kerülő úton 
akarok eljutni hozzájuk, hanem közvetlenül. Minden apró 
részletét látni akarom magam előtt, úgy, ahogy most látom 
a tükörben az arcom. De nem sikerül. Tudom, hogy zöld 
volt a szeme, de nem tudom fölidézni, milyen érzés volt, 
amikor rám nézett. 

Február 25., hétfő 

Ritkán találkozom a gyerekeimmel. A napirendünk 
nem igazán egyezik, a programjaink és az érdeklődési kö-
rünk még kevésbé. Rendesen viselkednek velem, de mivel 
emellett végtelenül zárkózottak, úgy tűnik, mintha ezzel 
csak a kötelességüket teljesítenék. Esteban, például mindig 
visszafogja magát, hogy ne szálljon velem vitába. Nem tu-
dom… Egyszerűen csak a generációs különbség az, ami el-
választ minket? Vagy tehetnék valamit, hogy közelebb ke-
rüljek hozzájuk? Alapjában véve inkább érzem őket 
bizalmatlannak, mint pimasznak, sokkal inkább magukba 
fordulnak, mint én az ő korukban. 

Ma együtt vacsoráztunk. Utoljára talán két hónap-
pal ezelőtt fordult elő, hogy az egész család ott ült a vacso-
raasztalnál. Viccelődve megkérdeztem, hogy mit ünnep-
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Domingo 24 de febrero  

No hay caso. La entrevista con Vignale me dejó 
una obsesión: recordar a Isabel. Ya no se trata de con-
seguir su imagen a través de las anécdotas familiares, 
de las fotografías, de algún rasgo de Esteban o de 
Blanca. Conozco todos sus datos, pero no quiero sa-
berlos de segunda mano, sino recordarlos directamen-
te, verlos con todo detalle frente a mí tal como veo 
ahora mi cara en el espejo. Y no lo consigo. Sé que te-
nía ojos verdes, pero no puedo sentirme frente a su 
mirada. 

Lunes 25 de febrero  

Me veo poco con mis hijos. Nuestros horarios 
no siempre coinciden y menos aún nuestros planes o 
nuestros intereses. Son correctos conmigo, pero como 
son, además, tremendamente reservados, su corrección 
parece siempre el mero cumplimiento de un deber. 
Esteban, por ejemplo, siempre se está conteniendo pa-
ra no discutir mis opiniones. ¿Será la simple distancia 
generacional lo que nos separa, o podría hacer yo algo 
más para comunicarme con ellos? En general, los veo 
más incrédulos que desatinados, más reconcentrados 
de lo que yo era a sus años. 

Hoy cenamos juntos. Probablemente haría 
unos dos meses que no estábamos todos presentes en 
una cena familiar. Pregunté, en tono de broma, qué 
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lünk, de a remélt hatás elmaradt. Blanca rám nézett, és 
elmosolyodott, mintha csak a tudomásomra akarná hozni, 
hogy értékeli a jó szándékomat, de semmi több. Elkezd-
tem figyelni, milyen ritkán töri meg valamelyikünk az áhí-
tatos csöndet. Jaime szóvá tette, hogy a leves ízetlen. „Ott 
a só, tíz centire a jobb kezedtől”, válaszolta Blanca, és go-
rombán hozzátette: „Odébb toljam neked?” A leves ízetlen 
volt, ez igaz. De mégis, mi szükség erre? Estaban elmond-
ta, hogy a következő félévtől nyolcvan pezóval megemelik 
a lakás bérleti díját. Mivel ezt együtt fizetjük, nem olyan 
nagy tragédia. Jaime nekiállt újságot olvasni. Szerintem 
tapintatlan dolog az asztalnál olvasni, ha együtt eszik a csa-
lád. Szóltam is neki. Jaime lerakta az újságot, de ennyi 
erővel olvashatta volna tovább, ugyanolyan mogorva és 
rosszkedvű maradt. Elmeséltem, hogyan találkoztam Vig-
naléval, megpróbáltam őt nevetségessé tenni, hogy egy ki-
csit fölpezsdítsem a vacsorát. De Jaime rákérdezett: „Me-
lyik Vignale?” „Mario Vignale” „Egy kopaszodó, bajuszos 
pasas?” Ő lesz az. „Ismerem, micsoda arc”, mondta, „Fer-
reira üzlettársa. Korrupt bunkó.” A szívem mélyén örülök, 
hogy Vignale szarember, így nem lesz lelkiismeret-
furdalásom, ha lerázom. Blanca is megszólalt: „Szóval em-
lékezett anyura?” Egy pillanatra úgy tűnt, hogy Jaime 
mondani akar valamit, mintha már nyitotta volna a száját, 
de inkább mégis csöndben maradt. „Jó neki” tette hozzá 
Blanca, „én nem emlékszem.” „Én igen” mondta Esteban. 
Mégis, hogy emlékezhet? Ahogy én, már csak emlékekre 
emlékezve, vagy közvetlenül, mintha a saját arcát látná a 
tükörben? Lehetséges, hogy benne, aki akkor még csak 
négy éves volt, még éljen Isabel képe, énbennem viszont, 
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acontecimiento festejábamos, pero no hubo eco. Blan-
ca me miró y sonrió, como para enterarme de que 
comprendía mis buenas intenciones, y nada más. Me 
puse a registrar cuáles eran las escasas interrupciones 
del consagrado silencio. Jaime dijo que la sopa estaba 
desabrida. «Ahí tenés la sal, a diez centímetros de tu 
mano derecha», contestó Blanca, y agregó, hiriente: 
«¿Querés que te la alcance?». La sopa estaba desabrida. 
Es cierto, pero ¿qué necesidad? Esteban informó que, 
a partir del próximo semestre, nuestro alquiler subirá 
ochenta pesos. Como todos contribuimos, la cosa no 
es tan grave. Jaime se puso a leer el diario. Me parece 
ofensivo que la gente lea cuando come con su familia. 
Se lo dije. Jaime dejó el diario, pero fue lo mismo que 
si lo hubiera seguido leyendo, ya que siguió hosco, 
alunado. Relaté mi encuentro con Vignale, tratando 
de sumirlo en el ridículo para traer a la cena un poco 
de animación. Pero Jaime preguntó: «¿Qué Vignale 
es?». «Mario Vignale.» «¿Un tipo medio pelado, de bi-
gote?» El mismo. «Lo conozco. Buena pieza», dijo 
Jaime, «es compañero de Ferreira. Bruto coimero». En 
el fondo me gusta que Vignale sea una porquería, así 
no tengo escrúpulos en sacármelo de encima. Pero 
Blanca preguntó: «¿Así que se acordaba de mamá?». 
Me pareció que Jaime iba a decir algo, creo que movió 
los labios, pero decidió quedarse callado. «Feliz de él», 
agregó Blanca, «yo no me acuerdo». «Yo sí», dijo Este-
ban. ¿Cómo se acordará? ¿Como yo, con recuerdos de 
recuerdos, o directamente, como quien ve la propia 
cara en el espejo? ¿Será posible que él, que sólo tenía 
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aki annyi, de annyi, de annyi éjszakát töltöttem vele, ben-
nem ne maradjon semmi? Mindig sötétben szeretkeztünk, 
talán ez az oka. Igen, biztosan ez az oka. Az ujjaim emlé-
keznek, milyen volt hozzáérni azokon az éjszakákon, és 
igen, ezek az emlékek valóban közvetlenek. Na de a nap-
palok? Napközben mégsem volt sötét. Rendszerint fárad-
tan, gondterhelten értem haza, sőt lehet, hogy dühösen, 
egy korábbi igazságtalanság miatt. 

Néha családi költségvetést csináltunk. Sosem volt 
elég a pénzünk. Lehet, hogy túlságosan sokat néztük a szá-
mokat, az összegeket, a maradékokat, nem volt elég időnk 
arra, hogy egymásra figyeljünk. Bárhol is van, ha egyálta-
lán van valahol, milyen emlékei lehetnek most rólam? 

Végeredményben, fontosak egyáltalán az emlékek? 
„Néha szánalmasnak érzem magam, csak mert azt sem tu-
dom, egyáltalán mi az, ami annyira hiányzik” motyogta 
Blanca, miközben szedett nekünk az őszibarackkompót-
ból. Mindenkinek három és fél darab jutott. 

Február 27., szerda 

Ma hét új alkalmazott érkezett az irodába: négy fér-
fi és három nő. Látványosan kiült az arcukra az ijedtség, és 
időnként tiszteletteljes irigységgel néztek végig a veteráno-
kon. Rám két gyereket bíztak (egyik tizennyolc, a másik 
huszonkettő), meg egy huszonnégy éves lányt. Szóval most 
igazi főnök vagyok, egészen pontosan hat alkalmazottnak 
dirigálok. Most először nő is van köztük. Mindig kételked-
tem abban, hogy elboldogulnak a számok világában. Ezen 
kívül ott van a másik kellemetlenség: a menstruációs na-
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cuatro años, posea la imagen, y que a mí, en cambio, 
que tengo registradas tantas noches, tantas noches, 
tantas noches, no me quede nada? Hacíamos el amor a 
oscuras. Será por eso. Seguro que es por eso. Tengo 
una memoria táctil de esas noches, y ésa sí es directa. 
Pero ¿y el día? Durante el día no estábamos a oscuras. 
Llegaba a casa cansado, lleno de problemas, tal vez ra-
bioso con la injusticia de esa semana, de ese mes. 

A veces hacíamos cuentas. Nunca alcanzaba. 
Acaso mirábamos demasiado los números, las sumas, 
las restas, y no teníamos tiempo de mirarnos nosotros. 
Donde ella esté, si es que está, ¿qué recuerdo tendrá de 
mí? 

En definitiva, ¿importa algo la memoria? «A ve-
ces me siento desdichada, nada más que de no saber 
qué es lo que estoy echando de menos», murmuró 
Blanca, mientras repartía los duraznos en almíbar. 
Nos tocaron tres y medio a cada uno. 

Miércoles 27 de febrero  

Hoy ingresaron en la oficina siete empleados 
nuevos: cuatro hombres y tres mujeres. Tenían unas 
espléndidas caras de susto y de vez en cuando dirigían 
a los veteranos una mirada de respetuosa envidia. A mí 
me adjudicaron dos botijas (uno de dieciocho y otro 
de veintidós) y una muchacha de veinticuatro años. 
Así que ahora soy todo un jefe: tengo nada menos que 
seis empleados a mis órdenes. Por primera vez, una 
mujer. Siempre les tuve desconfianza para los núme-
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pokon, és már az azt megelőző néhány napon is, ha amúgy 
értelmesek, akkor egy kicsit butácskák lesznek; ha már 
egyébként is egy kicsit butácskák, akkor pedig teljesen os-
tobák. Az „újak”, akiket fölvettek, nem tűnnek rossznak. A 
tizennyolc éves tetszik közülük a legkevésbé. Erőtlen, pu-
hány az arca, a tekintete pedig félénk, ugyanakkor behízel-
gő. A másik állandóan kócos, de mégis megnyerő a külse-
je, és (legalábbis egyelőre) egyértelműen van kedve 
dolgozni. A lányon kevésbé látom a lelkesedést, de leg-
alább megérti, amit mondanak neki, azon kívül magas 
homloka van és nagy szája, ez a két vonás pedig általában 
jó benyomást tesz rám. A nevük Alfredo Santini, Rodolfo 
Sierra és Laura Avellaneda. A fiúkat a készletnyilvántartás-
ra osztom be, a lány pedig eredménykimutatási ügyintéző 
lesz. 

Február 28., csütörtök 

Ma este egy számomra szinte teljesen idegen Blan-
cával beszélgettem. Kettesben voltunk a vacsora után. Én 
újságot olvastam, ő pedig pasziánszozott. Hirtelen mozdu-
latlanná dermedt, egy kártyát tartott a kezében, tekintete 
pedig egyszerre volt elveszett és mélabús. Figyeltem né-
hány másodpercig, azután megkérdeztem, mi jár a fejében. 
Erre úgy tűnt, mintha magához térne, kétségbeesett pillan-
tást vetett rám, és nem tudta magába fojtani, a kezébe te-
mette az arcát, mintha nem akarta volna, hogy avatatlan 
szemek sírni lássák. Amikor egy nő zokog előttem, védte-
lenné, sőt esetlenné válok. Nem tudok ezen segíteni, két-
ségbe esem. Ezúttal egy természetes ösztönt követve föláll-
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ros. Además, otro inconveniente: durante los días del 
período menstrual y hasta en sus vísperas, si normal-
mente son despiertas, se vuelven un poco tontas; si 
normalmente son un poco tontas, se vuelven imbéciles 
del todo. Estos «nuevos» que entraron no parecen ma-
los. El de dieciocho años es el que me gusta menos. 
Tiene un rostro sin fuerza, delicado, y una mirada 
huidiza, y, a la vez, adulona. El otro es un eterno des-
peinado, pero tiene un aspecto simpático y (por ahora 
al menos) evidentes ganas de trabajar. La chica no pa-
rece tener tantas ganas, pero al menos comprende lo 
que uno le explica; además, tiene la frente ancha y la 
boca grande, dos rasgos que por lo general me impre-
sionan bien. Se llaman Alfredo Santini, Rodolfo Sierra 
y Laura Avellaneda. A ellos los pondré con los libros 
de mercaderías, a ella con el Auxiliar de Resultados. 

Jueves 28 de febrero  

Esta noche conversé con una Blanca casi des-
conocida para mí. Estábamos solos después de la cena. 
Yo leía el diario y ella hacía un solitario. De pronto se 
quedó inmóvil, con una carta en alto, y su mirada era 
a la vez perdida y melancólica. La vigilé durante unos 
instantes; luego, le pregunté en qué pensaba. Entonces 
pareció despertarse, me dirigió una mirada desolada y, 
sin poderse contener, hundió la cabeza entre las ma-
nos, como si no quisiera que nadie profanara su llanto. 
Cuando una mujer llora frente a mí, me vuelvo inde-
fenso y, además, torpe. Me desespero, no sé cómo re-
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tam, odamentem hozzá, megsimogattam a fejét, de nem 
szóltam semmit. Lassan megnyugodott, és egyre ritkábban 
rázta meg a sírás. Amikor végre leengedte a kezét, megtö-
röltem a szemét, és hagytam, hogy kifújja az orrát a zseb-
kendőm tiszta felébe. Abban a pillanatban nem egy hu-
szonhárom éves fiatal nőt láttam, hanem egy kislányt, aki 
épp szomorú, mert eltörött egy babája, vagy mert nem vi-
szik el az állatkertbe. Megkérdeztem, hogy boldogtalan-e, 
és azt válaszolta, hogy igen. Megkérdeztem, hogy miért, de 
azt mondta, hogy nem tudja. Nem lepődtem meg túlságo-
san. Néha minden különösebb ok nélkül én magam is 
nyomorultul érzem magam. Ellentmondva saját tapasztala-
taimnak azt mondtam: „Ó, kell, hogy legyen valami. A 
semmiért nem szokás sírni.” Akkor gyorsan hadarni kez-
dett, hajtotta a hirtelen támadt őszinteségszomj: „Az a 
szörnyű érzésem, hogy csak telik az idő, és nem csinálok 
semmit, semmi sem történik, és a lelkem mélyén semmi 
sem érint meg. Figyelem Estebant, figyelem Jaimét és biz-
tos vagyok benne, hogy mindketten boldogtalanok. Néha 
(ne haragudj, apu) figyellek téged is, és arra gondolok, 
hogy ötven éves koromban nem akarok majd a te nyu-
godtságoddal, a te kiegyensúlyozottságoddal élni, egysze-
rűen azért, mert ezeket színtelennek, elhasználtnak talá-
lom. Érzem, hogy tele vagyok energiával, de nem tudom, 
mire fordítsam, nem tudom, mihez kezdjek vele. Szerin-
tem te beletörődtél abba, hogy közönyös legyél, és szörnyű 
érzés ezt látnom, mert tudom, hogy nem vagy közönyös. 
Legalábbis tudom, hogy nem voltál az.” Azt válaszoltam 
(mi mást mondhattam volna neki?), hogy igaza van, hogy 
mindent megtennék, hogy mindezt levetkőzzük, hogy 
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mediarlo. Esta vez seguí un impulso natural, me levan-
té, me acerqué a ella y empecé a acariciarle la cabeza, 
sin pronunciar palabra. De a poco se fue calmando y 
las llorosas convulsiones se espaciaron. Cuando al fin 
bajó las manos, con la mitad no usada de mi pañuelo 
le sequé los ojos y le soné la nariz. En ese momento no 
parecía una mujer de veintitrés años, sino una chiqui-
lina, momentáneamente infeliz porque se le hubiera 
roto una muñeca o porque no la llevaban al zoológico. 
Le pregunté si se sentía desgraciada y contestó que sí. 
Le pregunté el motivo y dijo que no sabía. No me ex-
trañó demasiado. Yo mismo me siento a veces infeliz 
sin un motivo concreto. Contrariando mi propia ex-
periencia, dije: «Oh, algo habrá. No se llora por nada». 
Entonces empezó a hablar atropelladamente, impulsa-
da por un deseo repentino de franqueza: «Tengo la 
horrible sensación de que pasa el tiempo y no hago 
nada y nada acontece, y nada me conmueve hasta la 
raíz. Miro a Esteban y miro a Jaime y estoy segura de 
que ellos también se sienten desgraciados. A veces (no 
te enojes, papá) también te miro a vos y pienso que no 
quisiera llegar a los cincuenta años y tener tu temple, 
tu equilibrio, sencillamente porque los encuentro cha-
tos, gastados. Me siento con una gran disponibilidad 
de energía, y no sé en qué emplearla, no sé qué hacer 
con ella. Creo que vos te resignaste a ser opaco, y eso 
me parece horrible, porque yo sé que no sos opaco. 
Por lo menos, que no lo eras». Le contesté (¿qué otra 
cosa podía decirle?) que tenía razón, que hiciera lo po-
sible por salir de nosotros, de nuestra órbita, que me 
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megtaláljuk a jó irányt, és hogy nagyon jó volt hallani, 
ahogy kitört belőle ez a lázadó hang, olyan volt, mintha 
magamat hallottam volna, sok évvel korábbról. Akkor el-
mosolyodott, azt mondta, hogy nagyon jó szívem van, és a 
nyakamba ugrott, ahogy régen. Kislány, még mindig. 

Március 1., péntek 

Az igazgató behívatta magához mind az öt osztály-
vezetőt. Háromnegyed órán keresztül beszélt nekünk az 
alkalmazottak munkájának alacsony hatásfokáról. Azt 
mondta, az Igazgatótanácstól érkezett az észrevétel, és hogy 
a jövőben nem fogja eltűrni, hogy a hanyagságunk miatt 
(milyen örömmel hangsúlyozza, hogy „hanyagság”), alap-
talan támadások érjék az ő pozícióját is. Ennek értelmében 
mostantól, és így tovább, és így tovább. 

Vajon mire gondolnak azzal, hogy „az alkalmazot-
tak munkájának alacsony hatásfoka”? Én legalább el-
mondhatom, hogy az embereim dolgoznak. És nem csak 
az újak, a régi motorosok is. Az igaz, hogy Méndez krimi-
ket olvas – ezeket ügyesen rejti el az íróasztala középső fi-
ókjában –, miközben a jobb kezében egy tollat tart, min-
dig készen arra az esetre, ha belépne egy fejes. Igaz, hogy 
amikor Múñoz kiruccan az Adóhivatalba, rendszerint 
megrövidíti a céget egy sör mellett eltöltött húsz perccel. 
Igaz, hogy amikor Robeldo a mosdóba megy (pontosan 
negyed tizenegykor), a köpenye alá dugva magával viszi az 
újság színes mellékletét vagy a sportrovatot. Viszont az is 
igaz, hogy a munka mindig elkészül időre, és amikor ösz-
szetorlódnak a feladatok, és a befizetett csekkekkel teli 
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gustaba mucho oírla gritar esa inconformidad, que me 
parecía estar escuchando un grito mío, de hace mu-
chos años. Entonces sonrió, dijo que yo era muy bue-
no y me echó los brazos al cuello, como antes. Es una 
chiquilina todavía. 

Viernes 1º de marzo  

El gerente llamó a los cinco jefes de sección. 
Durante tres cuartos de hora nos habló del bajo ren-
dimiento del personal. Dijo que el Directorio le había 
hecho llegar una observación en ese sentido, y que en 
el futuro no estaba dispuesto a tolerar que, a causa de 
nuestra desidia (cómo le gusta recalcar «desidia»), su 
posición se viera gratuitamente afectada. Así que de 
ahora en adelante, etcétera, etcétera. 

¿A qué le llamarán «bajo rendimiento del per-
sonal»? Yo puedo decir, al menos, que mi gente traba-
ja. Y no solamente los nuevos, también los veteranos. 
Es cierto que Méndez lee novelas policiales que acon-
diciona hábilmente en el cajón central de su escritorio, 
en tanto que su mano derecha empuña una pluma 
siempre atenta a la posible entrada de algún jerarca. Es 
cierto que Muñoz aprovecha sus salidas a Ganancias 
Elevadas para estafarle a la empresa veinte minutos de 
ocio frente a una cerveza. Es cierto que Robledo cuan-
do va al cuarto de baño (exactamente, a las diez y 
cuarto) lleva escondido bajo el guardapolvo el suple-
mento en colores o la página de deportes. Pero tam-
bién es cierto que el trabajo está siempre al día, y que 
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banki küldemények futószalagon érkeznek, mindannyian 
gürcölnek, és valódi csapatszellemben dolgoznak. A saját 
meghatározott területén mindegyikük szakértő, és én telje-
sen nyugodt lehetek afelől, hogy a dolgok rendben zajla-
nak. 

Valójában pontosan tudom, kit akart ledorongolni 
az igazgató. A szállítmányozáson kedvetlenül dolgoznak, 
ráadásul rosszul végzik a munkájukat. Mindannyian tud-
tuk, hogy a kioktatást Suáreznek szánták, akkor viszont 
minek hívattak be mindannyiunkat? Milyen alapon kell 
osztoznunk Suárez felelősségében? Lehet, hogy, az igazgató 
is tudja, ahogy tudjuk mindannyian, hogy Suáreznek vi-
szonya van az elnök lányával? Nem rossz bőr ez a Lidia 
Valverde. 

Március 2., szombat 

Tegnap éjjel, harminc év után újra a csuklyásaim-
mal álmodtam. Amikor négyéves voltam, vagy talán még 
annyi sem, kész tortúra volt az evés. Nagyanyám végül ki-
talált egy egészen eredeti módszert arra, hogy a tört 
krumpli komolyabb ellenállás nélkül csússzon le a torko-
mon. Belebújt nagybátyám egyik hatalmas esőkabátjába, 
fejére húzta a kapucnit, és fölvett egy napszemüveget. 
Majd ezzel az engem igencsak megrémítő külsővel megje-
lent, és kopogtatott az ablakomon. Erre aztán kórusban 
mondta a cselédlány, anyám, az egyik nagynéném: „Ott 
van don Policarpo!” Don Policarpo valamifajta mumus 
volt, aki megbüntette azokat a gyerekeket, akik nem ettek 
rendesen. Rémületem a székbe szögezett, és minden mara-
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en las horas en que el trámite aprieta y la bandeja aé-
rea de Caja viaja sin cesar, repleta de boletas, todos se 
afanan y trabajan con verdadero sentido de equipo. En 
su reducida especialidad, cada uno es un experto, y yo 
puedo confiar plenamente en que las cosas se están 
haciendo bien. 

En realidad, bien sé hacia dónde iba dirigido el 
garrote del gerente. «Expedición» trabaja a desgano y 
además hace mal su tarea. Todos sabíamos hoy que la 
arenga era para Suárez, pero entonces ¿a qué llamarnos 
a todos?, ¿qué derecho tiene Suárez de que comparta-
mos su culpa exclusiva? ¿Será que el gerente sabe, co-
mo todos nosotros, que Suárez se acuesta con la hija 
del presidente? No está mal Lidia Valverde. 

Sábado 2 de marzo 

Anoche, después de treinta años, volví a soñar 
con mis encapuchados. Cuando yo tenía cuatro años o 
quizá menos, comer era una pesadilla. Entonces mi 
abuela inventó un método realmente original para que 
yo tragase sin mayores problemas la papa deshecha. Se 
ponía un enorme impermeable de mi tío, se colocaba 
la capucha y unos anteojos negros. Con ese aspecto, 
para mí terrorífico, venía a golpear en mi ventana. La 
sirvienta, mi madre, alguna tía coreaban entonces: 
«¡Ahí está don Policarpo!». Don Policarpo era una es-
pecie de monstruo que castigaba a los niños que no 
comían. Clavado en mi propio terror, el resto de mis 
fuerzas alcanzaba para mover mis mandíbulas a una 
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dék erőmmel azon voltam, hogy hihetetlen sebességgel 
mozgassam az állkapcsom, és ily módon elfogyjon a jókora 
adag ízetlen püré. Ez mindenki számára kényelmes megol-
dás volt. Ha megfenyegettek don Policarpóval, az úgyszól-
ván olyan volt, mintha megnyomnának rajtam egy varázs-
gombot. Végül a dologból nevezetes mulatság lett. Ha 
vendégünk érkezett, a szobámba invitálták, hogy tanúja 
lehessen pánikrohamom szórakoztató részleteinek. Érde-
kes, hogy néha milyen ártatlanul kegyetlenek tudnak lenni 
az emberek. Merthogy az ijedtségen kívül ott voltak még 
az éjszakák, az éjszakáim, tele szótlan csuklyásokkal, egy 
fura Policarpo változattal, akik mindig háttal álltak ne-
kem, és sűrű ködbe burkolóztak. Mindig libasorban tűn-
tek föl, mintha csak arra várnának, hogy sorban beléphes-
senek félelmeim birodalmába. Soha nem szóltak egy szót 
sem, lomhán mozogtak, egy kissé döcögősen imbolyogva, 
maguk után húzva sötét tunikájukat, egyformák egytől-
egyig; hát ezt váltotta ki belőlem nagybátyám esőkabátja. 
Furcsa volt: álmomban nem rettegtem annyira, mint a va-
lóságban. És ahogy teltek az évek, a félelem lassan átalakult 
csodálattá. Álomra csukódó szemhéjaim alatt, az ehhez illő 
ábrándos tekintettel a szememben, szinte megbabonázva 
vettem részt az ismétlődő jelenetben. Néha, amikor valami 
mással álmodtam, mélyen, tudat alatt éreztem, hogy szíve-
sebben látnám a Policarpókat. Aztán egyszer csak nem jöt-
tek többet. Még utoljára fölsorakoztak, imbolyogtak, nem 
szóltak egy szót sem, majd ahogy szoktak, köddé váltak. 
Sok-sok éven át kísért álmomban egy megkerülhetetlen 
szorongás, már szinte beteges várakozás. Néha azzal az el-
határozással merültem álomba, hogy megkeresem őket, de 
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velocidad increíble y acabar de ese modo con el desa-
brido, abundante puré. Era cómodo para todos. Ame-
nazarme con don Policarpo equivalía a apretar un bo-
tón casi mágico. Al final se había convertido en una 
famosa diversión. Cuando llegaba una visita, la traían 
a mi cuarto para que asistiera a los graciosos pormeno-
res de mi pánico. Es curioso cómo a veces se puede 
llegar a ser tan inocentemente cruel. Porque, además 
del susto, estaban mis noches, mis noches llenas de 
encapuchados silenciosos, rara especie de Policarpos 
que siempre estaban de espaldas, rodeados de una es-
pesa bruma. Siempre aparecían en fila, como esperan-
do turno para ingresar a mi miedo. Nunca pronuncia-
ban palabra, pero se movían pesadamente en una 
especie de intermitente balanceo, arrastrando sus oscu-
ras túnicas, todas iguales, ya que en eso había venido a 
parar el impermeable de mi tío. Era curioso: en mi 
sueño sentía menos horror que en la realidad. Y, a 
medida que pasaban los años, el miedo se iba convir-
tiendo en fascinación. Con esa mirada absorta que 
uno suele tener por debajo de los párpados del sueño, 
yo asistía como hipnotizado a la cíclica escena. A ve-
ces, soñando otro sueño cualquiera, yo tenía una oscu-
ra conciencia de que hubiera preferido soñar mis Poli-
carpos. Y una noche vinieron por última vez. 
Formaron en su fila, se balancearon, guardaron silen-
cio, y como de costumbre, se esfumaron. Durante 
muchos años dormí con una inevitable desazón, con 
una casi enfermiza sensación de espera. A veces me 
dormía decidido a encontrarlos, pero sólo conseguía 
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csak a ködöt sikerült megteremtenem, egészen ritkán pe-
dig éreztem a régi félelemmel járó szívdobogást. De semmi 
mást. Azután már lassacskán elvesztettem ezt a reményt is, 
és észrevétlenül megérkeztem abba a korba, amikor már 
idegeneknek is meséltem álmom szimpla cselekményéről. 
Végül megfeledkeztem róla. De tegnap újra eljöttek. Teg-
nap éjjel, amikor egy nem is annyira vétkes, mint inkább 
közönséges álom kellős közepén jártam, minden eltűnt kö-
rülöttem, megjelent a köd, és a köd közepén ott állt az ösz-
szes Policarpóm. Abban a pillanatban egyszerre éreztem 
elmondhatatlan boldogságot és rémületet. Még most is, ha 
egy kicsit megerőltetem magam, föl tudok idézni valamit 
abból az érzésből. A Policarpók, gyerekkorom rendíthetet-
len, örökkévaló, ártalmatlan Policarpói ott imbolyogtak, 
majd hirtelen valami egészen váratlan történt. Először éle-
temben megfordultak, csak egy pillanatra, és mindegyikük 
arca nagyanyám arca volt. 
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crear la bruma y, en raras ocasiones, sentir las palpita-
ciones de mi antiguo miedo. Sólo eso. Después fui 
perdiendo aun esa esperanza y llegué insensiblemente 
a la época en que empecé a contar a los extraños el fá-
cil argumento de mi sueño. También llegué a olvidar-
lo. Hasta anoche. Anoche, cuando estaba en el centro 
mismo de un sueño más vulgar que pecaminoso, todas 
las imágenes se borraron y apareció la bruma, y en 
medio de la bruma, todos mis Policarpos. Sé que me 
sentí indeciblemente feliz y horrorizado. Todavía aho-
ra, si me esfuerzo un poco, puedo reconstruir algo de 
aquella emoción. Los Policarpos, los indeformables, 
eternos, inocuos Policarpos de mi infancia, se balan-
cearon y, de pronto, hicieron algo totalmente impre-
visto. Por primera vez se dieron vuelta, sólo por un 
momento, y todos ellos tenían el rostro de mi abuela. 

K. G. fordítása
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