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. 
Mégis folyton a szőke nőre gondoltam a filmből amikor a mo-
zi után mint minden szombaton átmentünk a gyár mögötti 
üres telken hát igen teliholdkor kicsit mindenki romantikus 
lesz de Martával nem akartam romantikázni persze a házas-
ságban töltött tíz lusta év után minden megváltozik amikor 
pedig Juan Maríának szólított a név úgy vágott tarkón mint a 
huzat és akkor megláttam ahogy lassan fogyatkozó sziluett-
uniformisba öltözteti a holdfény soha azelőtt nem gondoltam 
volna hogy képes a puszta megjelenésével engem okolni az 
elmúlt tíz évért mert nappali fényben szembesülni Martával 
egyben szembesülés a hangjával tekintetével gesztusaival is de 
most ott állt egyedül a magára maradt testében a szörnyen 
petyhüdt mellével a meggörbült hátával a kellemetlenül széles 
csípőjével már nem okoz örömet pusztán elképzelni sikamlós 
ruhája alatt a teste vonalát így hát tudom hogy csak lélektelen 
gépies rohamokban tör rám az iránta érzett vágy mert egysze-
rűbb kitartani mellette mint megtörni a megszokást és koc-
káztatni egy ilyenolyan kurvával viszont a filmbeli szőke csak 
tönkretette az estémet nem ment ki a fejemből na igen vé-
konyka volt ovális arccal nagy szemekkel ott motoszkált a 
fejemben az az ostoba gondolat az újrakezdésről végülis mit 
akarok mondani azzal hogy újrakezdés engem nem zavar a 
petyhüdt mell a görbe hát a széles csípő csak hogy közönyös 
minden iránt úgy néz mint egy letaglózott tehén mintha csak 
a túlságosan elkényeztetett gyereke érdekelné megkapta aztán 
majd jön a fejfájás amikor gyötörni akar de ha egyszer áh de 
ha egyszer ő persze hogy akarom szerettem volna elölről 
kezdeni mert valóban mindenki tévedhet és hiába van igaza 
anyámnak az első nő és semmi több én mégis azt gondoltam 
hogy ő igazán a társam lesz és majd magam mellett érezhe-
tem éjszaka nem csak éjszaka mintha csak a részem lenne de 
nem érnék hozzá bármennyire is jó lenne hozzáérni félig 
álomba merülve csak kinyújtani a kezem és ott találni de ő 
egész álló nap csak zsörtölődik magában úgy néz rám hogy 
tolvajnak gyilkosnak érezzem magam mit tudom én mint 
hogyha miattam élne régóta bezárkózva tudom hogy azért 
nem mozdul ki hogy aztán engem hibáztathasson és hogy 
nem viszem el soha kirándulni vagy moziba végülis szomba-
tonként eljárunk moziba de kirándulni megnézném nyolc óra 
gépírás után az ujjak sok kis buzogány a sajgó hát ha eljön a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sin embargo yo venía pensando en la mujer rubia de la pe-
lícula como todos los sábados cuando después del cine atra-
vesamos el baldío de atrás de la fábrica sí con la luna uno 
siempre se pone un poco romántico pero no iba a ponerme 
romántico con Marta claro después de diez años lentos de 
matrimonio todo cambia y cuando ella me llamó Juan María 
el nombre me pegó en la nuca como una corriente de aire y 
recién entonces la vi uniformada por la luna en una silueta 
que empezaba a vencerse nunca se me había ocurrido que 
pudiera reprocharme con su sola presencia esos diez años 
porque enfrentar a Marta a la luz del día significa también 
enfrentar su voz su mirada sus gestos pero allí estaba sola en 
su solo cuerpo y los senos horriblemente fláccidos la curva 
de la espalda vencida por completo las caderas desagradable-
mente abiertas no es posible disfrutar ahora con la mera adi-
vinación del cuerpo bajo la ropa tan resbaladiza por eso sé 
que mi deseo depende de arranques mecánicos que apuntan 
a ella porque es más cómodo insistir allí que violar la cos-
tumbre y correr el albur con esta o aquella loca no obstante 
la rubia de la película me arruinó la noche porque me puso 
en la cabeza sí era delgadita tenía la cara ovalada los ojos 
grandes me metió en la cabeza esa pavada de empezar de 
nuevo después de todo qué quiero decir con empezar de 
nuevo a mí no me importan los senos caídos la espalda cur-
vada las caderas abiertas sino que ella está indiferente por 
cualquier cosa pone ojos de vaca degollada y parece que sólo 
le interesara el chico demasiado mimoso lo tiene ya vendrán 
los dolores de cabeza después cuando quiera imponerse pero 
si ella ah pero si ella claro yo quiero quería empezar otra vez 
porque uno puede verdad equivocarse y aunque es cierto co-
mo dice mamá la primera mujer y nada más pero yo pensé 
que ella iba a ser verdaderamente compañera y poderla sen-
tir al lado en la noche no sólo en la noche como parte de uno 
mismo aunque no la tocara por más que también sería bue-
no tocarla casi dormido y estirar la mano y hallarla pero ella 
todo el santo día con esos rezongos entre dientes mirándo-
me haciéndome sentir ladrón asesino qué sé yo como si por 
mi culpa estuviera encerrada demasiado sé que no sale para 
después reprochármelo y que no la saco nunca ni al campo 
ni al cine bueno al cine vamos los sábados pero al campo la 
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vasárnap lenne-e kedve lenne turistáskodni és bepakolni 
tizenöt csomag harapnivalót milyen gusztustalan a papír zsí-
ros a fánktól a hallal töltött pitétől ömlesztve az egész mögöt-
tünk pedig a szokásos csapat énekli hogy egy elefánt sok min-
denkit zavar és akik a sorban táncolnak ahogy fölkínálják a 
hátsójukat először az a lány aztán a srác is meg ott az a vicces 
fiú az ébren tartó meséivel mintha csak szabotálni akarná a 
sziesztát hát nekem aztán nem hiányzik a friss levegő utána 
hullafáradtan hazaérni kötelezően vidáman nehogy elrontsam 
a kedvét ez tetszik neki jókedvű persze én sem akarom hogy 
túlságosan egyformák legyünk édes unalom mindenkinek azt 
mondani hogy igen pedig nem tudom elviselni amikor dühö-
sen rám néz és akkor én is goromba leszek azt mondja néha 
dühöngök is csak azért nem emeltem még kezet rá mert nagy 
az Isten és a gyerek is figyelt fontos hogy mindig tisztelje az 
anyját nem fogok pont én rossz példát mutatni neki soha soha 
én még csak dohányozni sem dohányoztam anyám előtt de 
akkor váratlanul jelent meg a szomszédaszszonnyal eltüntet-
tem a számban az égő cigit ahogy máskor szórakozásból szok-
tam de nem mentek tovább én csöndben figyeltem anyám is 
hallgatott a büdös vénasszony meg csak mondta mondta tő-
lem is kérdezett nem is tudom már valami hülyeséget és ak-
kor nem volt mit tennem lenyeltem a cigit hogy meg tudjak 
szólalni azután pedig megműtöttek jó ég micsoda kalamajka 
anyám mindig sírdogál kicsit ha elmesélem Marta viszont 
nevet jóízűen nevet lehet hogy ebbe lettem szerelmes mert 
szerettem látni ahogy a kezével mintha megpróbálná vissza-
tartani a nevetést persze sosem sikerült neki és kis szünetek-
kel tört ki belőle egy ideje már csak morgolódik ha azt mon-
dom neki hogy a változó korba ért még mogorvább lesz nem 
érti a viccet és nem jut eszébe hogy harminchárom éves mit 
tudom én tulajdonképpen össze vagyok zavarodva mert ez 
nem a szeret nemszeret kérdés miért is mondanak ilyen mar-
haságokat drágaságom puszi a szájra miközben félrelépnek 
hanem természetesen legfontosabb a megszokás tudni hol 
van a kredenc az újság és az éjjeliedény az élet így fordulatok 
nélkül és miért lenne máshogy a szerelemben tudni hol az ágy 
a csók a köldök minden a megszokás de néha mégis másra vá-
gyunk biztos ezért van hogy úgy néz rám gyűlölet nélkül mint 
régen amikor kedden csütörtökön és szombaton jártam hozzá 
és várt az organza blúzában és alig mertem megérinteni mert 
túlságosan is hasonlított a lányra akit tizennégy évesen elkép-
zel magának az ember és aztán bármikor föl tud idézni csak 
annak a lánynak zöld szeme volt Martának pedig kék de mit 
számít az persze Martát ismertem az iskolából és lehet miért 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

quisiera ver después de escribir a máquina ocho horas los 
dedos como garrotes el dolor en la espalda llega el domingo 
si tendría ganas de hacerse la excursionista y cargar quince 
paquetes de comida qué asco el papel manchado por los bu-
ñuelos la torta pascualina con gusto a pescado todo mezcla-
do y atrás los tipos de siempre cantando un elefante molesta 
mucha gente y los que bailan en el pasillo ofreciendo el tra-
sero primero el de ella después el de él y el otro gracioso y 
sus cuentos de velorio como para no preferir la siesta a mí 
qué me importa perderme el aire libre después llego cansado 
como una mula y con la obligación de estar alegre para no 
desentonar a ella sí le gusta y no desentona bueno yo tampo-
co quiero que seamos demasiado iguales lindo aburrimiento 
decirse a todo que sí pero no puedo aguantarle esos ojos de 
rabia y entonces yo también me pongo grosero ella dice rabi-
oso a veces no le he puesto la mano encima porque Dios es 
grande y el chico miraba mejor que siempre respete a la ma-
dre y yo no voy precisamente a enseñarle lo contrario siem-
pre siempre yo ni siquiera fumaba delante de mamá pero esa 
vez apareció de sorpresa con la vecina hice como siempre el 
jueguito de entrar el cigarro en la boca y no se iban y yo ca-
llado estudiando y mamá callada también y la otra vieja pes-
tosa dándole lata y también a mí me preguntó no sé qué ton-
tería y entonces no tuve otra solución que tragármelo para 
hablar y después me operaron cielos qué batifondo mamá 
llora un poco cada vez que lo cuento Marta en cambio se ríe 
se ríe con ganas y es posible que me haya enamorado de eso 
porque me gustaba verla reír haciendo gestos con la mano 
como si quisiera sujetar la carcajada pero nunca lo conseguía 
y se le escapaba en saltitos ahora se ha puesto gruñona si le 
digo que llegó a la edad crítica se pone peor y no entiende la 
broma ni recuerda sus treinta y tres años yo qué sé de veras 
estoy desorientado porque no es el hecho del mequiere no-
mequiere para qué dirán esas idioteces tesoro el besito en la 
boca mientras lo hacen cornudo sino que lo primero es na-
turalmente la costumbre saber dónde están el aparador el 
diario y la escupidera la vida así sin saltos para qué más lo 
mismo en el amor saber dónde están la cama el beso y el 
ombligo todo es la costumbre pero además uno quiere otra 
cosa claro así debe ser que ella me mire como antes sin odio 
cuando yo venía martes jueves y sábados y me esperaba con 
la blusita de organdí yo casi no me atrevía a tocarla porque 
se parecía demasiado a la muchacha que uno se pone a ima-
ginar a los catorce y que después se aprende de memoria só-
lo que ella tenía ojos verdes y Marta azules y eso qué importa 
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is ne hogy valójában a kitalált lány hasonlított Martára persze 
más szemekkel talán nem emlékeztem milyenek voltak és 
találomra választottam egy színt gyerekként az ember nem 
figyel oda a szemekre akkor is később is nagyon kedvesnek 
láttam ő pedig szemmel tartott soha nem lehet tudni mi zajlik 
benne lehet hogy mosolyog és közben igazából magában köp 
rám én nem tudom azt hiszem soha nem volt belém szerel-
mes talán Albertóba igen Albertóba ő nem igazán figyelt föl rá 
de mivel hasonlít Clarkgable-re amolyan nagyfülű ha nem lett 
volna Clarkgable akkor visszataszító lenne így viszont nem ó 
micsoda férfi ó micsoda férfi jobb lenne ha kevesebbet sóhaj-
tozna és nem ilyen ízetlen levest főzne mintha csak meleg vi-
zet innék talán hogy nyugton üljek itthon inkább elmegyek 
biliárdozni közben jó hallgatni az asztalok zaját az a fekete 
Colorado párti és Peñarol drukker mint az összes fekete hirte-
len összeesik miközben kiabálni kezd a huszonakárhanyadik 
pohár után és ott az a másik nagydarab aki ököllel üti a falat 
aztán a végén már alszik amikor kiviszik szegény asszony öt 
gyereke van szép kis ajándékot kap minden éjjel én soha nem 
iszom két pohárkánál többet ő mindig azt mondja hogy bűz-
löm az alkoholtól de ez nem igaz mert két éjszaka direkt nem 
ittam és ő akkor is ugyanazt mondta de hát nem lehet meg-
győzni már kész sémák szerint veti a szememre a dolgokat 
csak ez csak ez csak ez mindig csak a zsörtölődés kár pedig 
még mindig elég szép nem igaz de szép mégiscsak szép és 
most hogyha nem jönne ott szemben ez az öt bunkó biztos 
melósok az éjféli műszakból ha ezek nem lennének itt tényleg 
kedvem lenne megérinteni megérinteni. 
 
. 
Azt mondtam nézd azokat az alakokat de hát persze mivel én 
szóltam rögtön ki kellett hogy gúnyoljon ne légy buta mondta 
biztosan melósok az éjféli műszakból nekem túlságosan jól 
öltözöttnek tűntek ahhoz hogy a gyárból jöjjenek Juan María 
mondtam neki megint nézd egyenesen erre jönnek ő azt vá-
laszolta ne beszélj hülyeségeket és én elhallgattam már úgy 
harminc méterre lehettek öten voltak egyikük testesebb mint 
a többi és akkor már biztos voltam abban hogy ez egy galeri 
amilyenekről az újságban lehet olvasni egy galeri megtáma-
dott egy házaspárt tegnap éjszaka rövid küzdelem után mind-
kettőjüket bántalmazták az asszonyt válságos állapotban szál-
lították kórházba és akkor hirtelen már ott is voltak előttünk 
és a kövér azt mondta nahát így kettecskén szerelmesen kicsit 
sötét van az andalgáshoz ő azt mondta nekik ugyan már 
engedjenek tovább ez a feleségem szerintem megérezték a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

claro a Marta la conocía del colegio y a lo mejor era porque-
nó la muchacha que yo imaginaba la que se parecía a ella na-
turalmente los ojos distintos porque quizás no me acordaba 
cómo eran y les puse un color cualquiera uno de chico no se 
va a fijar en los ojos entonces y después era muy simpática y 
me miraba uno no sabe nunca qué le pasa por dentro a lo 
mejor sonríe y en realidad me está escupiendo yo no sé creo 
que nunca estuvo enamorada de mí puede ser que de Alber-
to sí de Alberto él no le hacía mucho caso pero como se pa-
rece a Clarkgable así orejudo si Clarkgable no existiera sería 
un repelente pero ahora no ah qué hombre ah qué hombre 
mejor sería que suspirara menos y no hiciera la sopa tan de-
sabrida lo mismo que tomar agua caliente como para que 
uno se quede en casa tranquilo mejor me voy a jugar al billar 
mientras tanto es lindo escuchar lo de todas las mesas el ne-
gro ése colorado y peñarolense como todos los negros guar-
dabajo cuando se pone a gritar después de la copa veintitan-
tas y el otro grandote que da puñetazos en la pared y al final 
lo sacan dormido pobre la mujer tiene cinco hijos buen rega-
lo le llevan todas las noches yo nunca tomo más de dos copi-
tas ella dice siempre que huelo a alcohol sin embargo no es 
cierto porque dos noches a propósito no tomé nada y ella 
dijo lo mismo pero quién la convence ya se ha construido 
como moldes de lo que tiene que reprocharme eso eso eso 
siempre los rezongos qué lástima porque todavía está bas-
tante linda no es cierto verdad está linda y ahora mismo si 
no fuera por esos cinco babiecas que vienen allí deben ser 
obreros del turno de las doce si no fuera por ésos de veras 
tendría ganas de tocarla tocarla. 
 
 
Le dije mirá esos tipos pero claro lo había dicho yo y él tenía 
que burlarse como siempre no seas estúpida me dijo deben 
ser obreros del turno de las doce a mí me parecían demasia-
do bien vestidos para venir de la fábrica Juan María volví a 
decirle fíjate vienen derecho aquí y él me contestó déjate de 
pavadas y yo me callé venían ya a unos treinta metros eran 
cinco uno más corpulento que todos los demás y empecé a 
estar segura de que eran una patota como las que aparecen 
en el diario una pareja fue asaltada anoche por una patota 
después de corta lucha ambos fueron víctimas de vejámenes 
la mujer fue internada en estado de suma gravedad y de 
pronto ya estaban frente a nosotros y el gordo dijo conque 
de amorcito eh está muy oscuro para andar de amorcito él 
les dijo vamos dejen pasar esta es mi mujer yo creo que le 
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hangján hogy ő sem igazán hiszi hogy el fognak minket en-
gedni áh szóval a feleséged akkor még jobb mondta a kövér 
nem kötelező ám sétálni a sötétben az asszonysággal fölcsi-
gázni a cimborákat és arcon ütötte aztán láttam hogy ő 
visszaüt engem pedig ketten közrefogtak én meg rugdosni 
kezdtem őket amit élvezett az egyik de kapott egyet alulra 
összegörnyedve a földre rogyott azt mondják ott épp úgy fáj 
mint a nőknek a mellükben közben néha fölnéztem mi van 
vele már legyűrték miután a nagydarab megragadta a hajánál 
fogva és nem hagyta moccanni azt hiszem inkább engem 
akartak megcsípni mert a kövér odakiáltott annak aki lefogott 
hogy hé bokszos ha máshogy nem megy döntsd a földre egy 
rúgással aztán majd megmutatjuk neki milyen is szerintünk a 
szerelem rövid küzdelem után mindkettőjüket bántalmazták a 
feketét is meg akartam rúgni ahogy az előzőt de elkapta a le-
vegőben a lábam és hanyatt a földre estem szép kis csattanás 
az alak rám vetődött és jött egy másik nem a kövér hanem egy 
sapkás megfogta a lábam a mocskos állat megfájdult a lábik-
rám azt hiszem az egyiknek sikerült végigkarmolnom az arcát 
még mindig véres a körmöm alja hirtelen kiáltást hallottam és 
láttam hogy ő kiszabadította magát és keményen nekiesett a 
nagydarabnak azután egy ideig semmit nem láttam mert a 
fekete az arcomba nyomta a lapátkezét milyen kedves a másik 
karjával hátrafeszítette a fejem micsoda szag te jó ég izzad-
tunk mindhárman mintha január lenne végül az egyik megra-
gadta a táskámat igazából úgyis másikat akartam venni ha tud 
rá adni egy kis pénzt a hó végén mindig úgy érzi hogy túl so-
kat költök megnézném hogy tesz hármunk elé ételt abból a 
két nyomorult pezóból amit kapok tőle egy napra biztos azt 
gondolja hogy még mindig tudok annyit spórolni hogy vegyek 
magamnak egy táskát vagy még jobb ha nem is veszek végülis 
mit érdekli őt hogyan öltözködöm persze kinézi a szemét ha 
nylon harisnyát lát valami fenékriszáló ringyón korábban én is 
ringattam a csípőm de most miután fölmosok két emeletet 
vagy sikálom a mocskot a zoknijairól meg az alsógatyáiról 
meg minden szutykot a zsebkendőiről nem igazán marad 
kedvem kimozdulni ráadásul egy férjes asszonynak mégsem 
illendő más se hiányzik mint hogy egy pletykafészek közölje 
vele ma láttam a feleségét nagyon csinos egyedül a július . 
sugárúton nem látszanak rajta az évek mire ő azt mondja ma-
gán sem szinte hallom a képmutató fajtáját rajtam kívül min-
den nő azt mondja milyen kedves ez ám a férj de nekem in-
kább ne mondja ezek előtt finoman affektál aztán velem meg 
útszéli módon beszél ahogy az a fekete mikor megharaptam 
az undorító kezét aztán megéreztem a számban az izzadtság 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

notaron en la voz que él estaba poco convencido de que nos 
dejarían pasar ah conque es tu mujer entonces mejor dijo el 
gordo no hay obligación de andar con la señora a lo oscuro 
para excitar a los amigos entonces le dio un golpe en la cara 
y yo vi que él comenzaba también a pegar y a mí me toma-
ron entre dos pero les di patadas que daba gusto a uno le pe-
gué abajo y cayó al suelo retorciéndose dicen que ahí duele 
mucho igual que a las mujeres en los senos yo de vez en 
cuando miraba donde lo tenían a él medio inmovilizado 
porque el grandote lo agarró del pelo y no lo dejaba mover 
yo creo que más bien querían agarrarme a mí porque el gor-
do le gritó al que me tenía che negro en último caso acostala 
de una patada después le vamos a enseñar cómo hacemos 
nosotros el amorcito luego de corta lucha fueron víctimas de 
vejámenes yo quise darle también al negro una patada igual 
que al primero pero me sujetó la pierna en el aire y me fui al 
suelo de espaldas lindo porrazo el tipo se me echó encima y 
vino otro no el gordo otro de boina y me agarró las piernas 
pedazo de animal me hacía doler las pantorrillas creo que a 
uno alcancé a arañarle toda la cara porque todavía tengo 
sangre metida en las uñas pero de repente sentí un grito y vi 
que él se había soltado y le daba fuerte al grandote después 
por un rato no vi porque el negro me puso su manaza en la 
cara qué ricura con el otro brazo me había enganchado la 
cabeza qué olor dios mío los tres sudábamos como en enero 
al final uno me agarró el saco de cualquier modo iba a com-
prarme otro si él me puede dar algo a fin de mes siempre le 
parece que gasto demasiado quisiera ver cómo se las arregla-
ría para darnos de comer a los tres con los dos pesos misera-
bles que me da por día sin duda piensa que todavía puedo 
ahorrar para comprarme un saco o mejor no comprármelo 
total qué le importa ahora como me visto pero claro se fija 
en las medias nailon de cualquier pelandusca que pasa haci-
éndole mimos con el trasero yo antes también lo movía de lo 
lindo pero ahora después de fregar dos pisos o dalequedale 
con la mugre que él deja en las medias y los calzoncillos y 
toda la porquería de los pañuelos no quedan ganas de irse a 
mover por ahí y para una casada no queda bien nunca falta 
una lechuza que le diga ya vi a su señora muy rica solita por 
Dieciocho no pasan los años por ella para que él les diga por 
usted tampoco como si lo oyera al muy hipócrita todas me-
nos yo dicen qué monada eso es un marido pero no me diga 
delante de ésas habla con la elle claro todo fino y después 
conmigo suelta los carajos como dijo el negro aquél cuando 
yo le mordí la mano repugnante hasta que empecé a sentir 
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ízét és rendesen öklendezni kezdtem ahogy az anyósom szo-
kott amikor epegörcse van az alak megijedt és szólt a másik 
bunkónak hé biztos terhes a ribi azt mondja amaz ez így már 
nem oké nekem pocakosnak is tűnt micsoda idióta az van 
hogy nincs rajtam haskötő és akkor arrafelé néztek ahol ő 
pofozkodott a többivel és amikor a fekete odakiáltott nekik 
nem is tudom már mit az nem nagyon tetszett a nagydarab-
nak és azt mondta hogy akkor hagyjuk őket nem akarok bal-
hét azután arra eszméltem hogy elfutottak ő azt kérdezte 
megsérültél mondtam neki hogy nem de elszakadt a jobbik 
táskám már régi volt mondta nagyszerű most meg milyen kis 
higgadt biztosan megijedt amikor hanyatt döntve látott azok 
között a vadállatok között ő se járt jobban az egyik szeme elég 
gyászosan fest fölitattam a vért az ajkairól a zsebkendőmmel 
öregebbnek tűnt tűnik megérdemelte miért hülyézett le ami-
kor szóltam neki nézd azokat az alakokat mindig lehülyéz 
amikor a rendőrségi híreket olvasom pedig lehet okulni rög-
tön felismertem hogy egy galeri még szerencse hogy nem vol-
tak sokan meg van győződve róla hogy megfutamította őket 
persze én tudom hogy a rosszullétem miatt mentek el meg a 
pocakom miatt de neki nem mondok semmit nem kell észre-
vennie hogy már nem olyan a derekam mint amikor még ked-
den csütörtökön és szombaton járt hozzám és folyton úgy 
nézett rám mint valami éteri jelenségre az agyamra ment 
ezért beszéltem neki Albertóról nem szerettem azt a jampit 
de ő elhitte néha még mindig földühítem hátha megüt és ki-
zökken ebből a fásultságból de ma jobb volt láttam hogy élve-
zettel üti azokat a disznókat így szeretem ráküldhetnék néha 
egy galerit hátha kicsit magához tér hátha nem fásul bele az 
örökös gépelésbe meg biliárdozásba amíg nincsenek gondok 
elégedett nem tudom elviselni néha csak úgy kedvtelésből 
dühös arcot vágok mert ha nem akkor émelygek tőle persze 
mindig is így volt Martínt tönkreteszi a babusgatással kilenc 
éves és amikor beszél tele lesz a szája nyállal fejlődés helyett 
visszafejlődik emiatt a nyavalyás szokás miatt hogy ő gügyög 
vele mint egy kisbaba valamelyik nap majd újra négykézláb 
találjuk néha megverem és akkor persze én vagyok a szörnye-
teg neki könnyű a napkeleti bölcset játszania mert nem kell 
elviselnie egész álló nap most meg bevérzett a szeme jól hely-
ben hagyták olyan mintha álarca lenne de begurul ha nevetek 
rajta mindig azt hiszi hogy csúfolódom pedig tetszik a szét-
cincált arcával szeretem így komoran szomorúan aggódva 
afelett hogy mi történhetett volna legalább kicsit megváltozott 
az életünk lesz mit mesélnie lehet hogy el sem fogja mesélni 
viszolyog a dicsekvéstől kétségtelen ő meg én kicsit furcsák 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

en la boca el gusto a sudor y me vino una arcada fenomenal 
parecía mi suegra cuando le viene el ataque al hígado el tipo 
se asustó y le dijo al otro bruto che debe estar embarazada la 
pucha dijo el otro eso no es negocio ya me parecía muy ba-
rrigona el muy idiota lo que pasa es que vine sin faja y enton-
ces miraron más allá donde estaba él a las trompadas con los 
otros y cuando el negro les gritó nosequé el grandote no lo 
estaba pasando muy bien y dijo entonces los dejamos no 
quiero líos recién al rato me di cuenta que se habían ido co-
rriendo él me preguntó te lastimaron yo le dije no pero me 
rompieron el saco bueno ya estaba viejo dijo él qué milagro 
ahora está mansito seguro se habrá asustado cuando me vio 
patas arriba entre aquellos bestias él no lo pasó mejor tiene 
un ojo a la miseria yo con el pañuelo le sequé también la 
sangre del labio parecía parece más viejo bien hecho por qué 
me llamó estúpida cuando dije mirá esos tipos él siempre me 
llama estúpida cuando leo la crónica policial sin embargo se 
aprende enseguida me di cuenta de que era una patota me-
nos mal que eran pocos y él está convencido que les metió 
miedo cuando yo sé que se fueron por mi arcada y también 
por mi barriga pero a él no le digo nada no tiene por qué 
darse cuenta que ahora no tengo la misma cinturita de cuan-
do venía martes jueves y sábados siempre me miraba como a 
algo inmaterial a mí me daba rabia le hablaba por eso de Al-
berto a mí no me gustaba ese pituco pero él se lo creía toda-
vía a veces lo fastidio para ver si me pega y pierde un poco 
esa blandura pero hoy estuvo mejor vi que les pegaba sin 
asco a esos cochinos así me gusta de vez en cuando podría 
mandarle una patota de encargo a ver si se despierta si no se 
va a endurecer siempre escribiendo a máquina o jugando al 
billar con tal de que no haya problemas es feliz no puedo 
aguantarme a veces por gusto le pongo cara rabiosa porque 
de lo contrario me empalaga bueno siempre fue así a Martín 
lo va a podrir a mimos tiene nueve años y cada vez que habla 
se le llena la boca de saliva por la maldita costumbre de ha-
cerse el nene en vez de avanzar retrocede cualquier día va a 
salir otra vez gateando a veces le pego y claro soy el ogro pa-
ra él es muy cómodo hacer de reimago porque no lo aguanta 
el día entero ahora también le sangra el ojo lo dejaron lindo 
parece una careta pero si me río se enoja siempre cree que 
me burlo sin embargo me gusta con la cara deshecha lo pre-
fiero así serio triste preocupado por lo que hubiera podido 
pasar al menos la vida dio un salto y él tendrá esto para con-
tar quién sabe si lo cuenta siempre tiene miedo de jactarse 
de algo naturalmente él y yo somos un poco raros cualquier 
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vagyunk mások rögtön átölelték volna egymást istenem mit 
úsztunk meg anyukám édes apukám mi viszont mintha sem-
mi sem csak sétálunk tovább egy méterre egymástól mintha 
csak tréfa lett volna a galeri és csak játékból hemperegtünk 
volna a földön azokkal a gyilkosokkal biztos vagyok benne 
hogy megölnek minket ha nem hisz állapotosnak az a fekete 
Szűz Mária Istennek szent Anyja imádkozzál érettünk bűnö a 
fenébe öten voltak ki olvasta volna a holnapi újságban az asz-
szonyt válságos állapotban szállították kórházba most és halá-
lunk óráján ámen szerencsére itt a gyár fényszórója világos-
ban már nem mernek újra próbálkozni akárhogy is valamit 
szeretnék mondani neki nem csak annyit hogy Juan María 
sem hogy drágám valami mást hogy tudja mellette vagyok 
szeretem örülök hogy keményen küzdött azokkal talán elég 
közelebb húzódnom nem mondani semmit csak sóhajtani egy 
kicsit és megérinteni megérinteni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

otro otra enseguida se hubieran abrazado mi dios qué peli-
gro viejita viejito querido pero nosotros como si nada segui-
mos caminando a un metro de distancia uno del otro como 
si la patota hubiera sido una broma y solamente por jugar 
nos hubiéramos revolcado en la tierra con esos asesinos es-
toy segura que nos matan si no se le ocurre al negro lo de mi 
embarazo Santa María madre de Dios ruega por nosotros 
peca pucha eran cinco quién hubiera visto mañana en el dia-
rio la mujer fue internada en estado de suma gravedad ahora 
y en la hora de nuestra muerte amén menos mal que aquí es-
tá el farol de la fábrica en la luz no se van a atrever de nuevo 
sin embargo a él yo querría decirle algo no sólo Juan María 
ni querido otra cosa que sepa que estoy y lo quiero y me gus-
ta que se haya pegado fuerte con ésos y quizá baste con acer-
carme y no decirle nada y suspirar un poco y tocarlo tocarlo.

K. G. fordítása 
In: M B: Esta mañana y otros cuentos. Montevideo,  
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