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Samanta Schweblin: A télapó ma nálunk alszik 

Papa Noel duerme en casa () 

Az a karácsony, amikor a télapó nálunk töltötte az éjszakát, az 

volt az utolsó alkalom, hogy mindannyian együtt voltunk, azután 

apu és anyu már nem veszekedtek többet, persze nem hiszem, 

hogy a dolog tényleg a télapón múlt volna. Apu pár hónappal az-

előtt eladta a kocsiját, mert elveszítette az állását, és bár anyu 

más véleményen volt, ő kijelentette, hogy egy igazi karácsonyfa 

most különösen fontos, és vett is egyet. Hosszú és lapos papír-

doboza volt, és adtak mellé egy leírást, hogy hogyan kell három 

darabból összeszerelni, és szétnyitni az ágait úgy, hogy a vég-

eredmény természetesnek hasson. Összerakva magasabb volt 

apunál, hatalmas volt, és szerintem emiatt aludt nálunk a télapó 

abban az évben. Távirányítós autót kértem ajándékba. Bármelyik 

jó lett volna, igazából egyiket sem néztem ki magamnak, de ak-

koriban minden gyereknek volt ilyenje, és amikor az udvaron 

játszottunk, a távirányítós autók folyton belerohantak a sima au-

tókba, mint amilyen az enyém is volt. Szóval megírtam a levelet, 

apu pedig elvitt magával a postára, hogy föladjuk. Azt mondta az 

ablak mögötti fickónak: 

– A télapónak küldjük – és odaadta neki a borítékot. 

Az ablak mögötti fickó még csak nem is köszönt, mert sokan 

álltak a sorban, meg aztán nyilvánvaló, hogy elege volt a renge-

teg munkából, a karácsonyi idény lehet nekik a legrosszabb. El-

vette a levelet, megnézte, és azt felelte: 

– Hiányzik az irányítószám. 

– De hát a télapónak lesz – mondta erre apu, és rámosoly-

gott meg kacsintott is egyet, nyilván azért, mert barátságos akart 

lenni, de a fickó azt mondta: – Irányítószám nélkül nem megy. 

– Maga is tudja, hogy a télapó címéhez nem tartozik irányí-

tószám – mondta apu. 

– Irányítószám nélkül nem megy – felelte a fickó, és szólítot-

ta a következőt. 

Akkor apu átvetődött a pulton, megragadta a fickót a gallér-

jánál fogva, és a levél mégiscsak elment. 

Ezért aztán kicsit aggódtam aznap, mert nem tudtam, hogy a 

levél megérkezett-e a télapóhoz, vagy sem. Ráadásul már vagy 

két hónapja nem számíthattunk anyura, szóval emiatt is aggód-

tam, mert épp ő volt az, aki azelőtt mindig mindent elintézett, és 

akkoriban még rendben mentek a dolgok. De aztán már nem ér-

dekelte semmi, csak úgy, hirtelen, egyik napról a másikra. Meg-

nézte pár orvos, olyankor apu mindig elkísérte, én pedig átmen-

tem Marcelához, aki a szomszédunk. De anyu nem javult. Egy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La navidad en que Papá Noel pasó la noche en casa fue la úl-

tima vez que estuvimos todos juntos, después de esa noche 

papá y mamá terminaron de pelearse, aunque no creo que 

Papá Noel haya tenido nada que ver con eso. Papá había 

vendido su auto unos meses atrás porque había perdido el 

trabajo, y aunque mamá no estuvo de acuerdo, él dijo que un 

buen árbol de navidad era importante esa vez, y compró uno 

de todas formas. Venía en una caja de cartón, larga y plana, y 

traía una hoja que explicaba cómo encajar las tres partes y 

abrir las ramas de forma que se viera natural. Armado era 

más alto que papá, era inmenso, y yo creo que por eso ese 

año Papá Noel durmió en nuestra casa. Yo había pedido de 

regalo un coche a control remoto. Cualquiera me venía bien, 

no quería uno en particular, pero todos los chicos tenían uno 

en esa época y cuando jugábamos en el patio los autos a con-

trol remoto se dedicaban a estrellarse contra los autos co-

munes, como el mío. Así que había escrito mi carta y papá 

me había llevado hasta el correo para enviarla. Y le dijo al ti-

po de la ventanilla: 

—Se la enviamos a Papá Noel —y le pasó el sobre. 

El tipo de la ventanilla ni saludó, porque había mucha 

gente y se ve que ya estaba cansado de tanto trabajo, la época 

navideña debe ser la peor para ellos. Tomó la carta, la miró y 

dijo: 

—Falta el código postal. 

—Pero es para Papá Noel —dijo papá, y le sonrió, y le 

guiñó un ojo, se ve que para hacerse amigo, y el tipo dijo: —

sin código postal no sale. 

—Usted sabe que la dirección de Papá Noel no tiene có-

digo postal —dijo papá. 

—Sin código postal no sale —dijo el tipo, y llamó al si-

guiente. 

Y entonces papá trepó el mostrador, agarró al tipo del 

cuello de la camisa, y la carta salió. 

Por eso yo estaba preocupado ese día, porque no sabía si 

la carta le había llegado o no a Papá Noel. Además no po-

díamos contar con mamá desde hacía casi dos meses, y eso 

también me preocupaba, porque la que siempre estaba en 

todo era mamá, y las cosas salían bien entonces. Hasta que 

dejó de preocuparse, así nomás, de un día para el otro. La 

vieron algunos médicos, papá siempre la acompañaba y yo 
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idő után már nem volt tiszta ruha, tej és müzli reggelente, apu 

folyton elkésett, amikor el kellett vinnie valahova, aztán megint 

elkésett, amikor értem jött. Amikor magyarázatot kértem, apu 

közölte, hogy anyu nem beteg, nem rákos, nem is fog meghalni. 

Hogy akár ez is lehetne a helyzet, de nem, neki nincs olyan sze-

rencséje. Marcela elmagyarázta nekem, hogy anyu egyszerűen 

már nem hisz a dolgokban, és hogy ilyen, amikor valaki „de-

pressziós”, és hogy az ember kedve ilyenkor elmegy mindentől, 

és nem is könnyen jön meg újra. Anyu nem járt többet dolgozni, 

nem találkozott a barátnőivel, a nagymamával sem beszélt már 

telefonon. Leült az otthonkájában a tévé elé, és kapcsolgatta dél-

előtt, kapcsolgatta délután és kapcsolgatta este. Az én feladatom 

volt, hogy megetessem. Marcela berakta a fagyasztóba az étele-

ket, de előtte minden adagot fölcímkézett. Nekem párosítanom 

kellett őket. Nem adhattam neki oda például az összes rakott 

krumplit, aztán meg az egész zöldséges pitét. Kiolvasztottam a 

mikrosütőben, aztán bevittem neki egy tálcán, egy pohár vízzel 

és az evőeszközökkel. Anyu azt mondta: 

– Köszönöm, szívem, nehogy megfázz! – közben rám se né-

zett, végig azt figyelte, mi történik a tévében. 

Amikor a tanítás után kijöttünk az iskolából, mindig megfog-

tam Augusto anyukájának a kezét, gyönyörű nő volt. Ez jól mű-

ködött addig, amíg apu vitt haza, de később, amikor már 

Marcela jött értem, látszott, hogy egyikük sincs oda a dologért, 

ezért aztán inkább egyedül vártam a sarkon a fa alatt. De akár-

melyikük is jött értem, mindig késett. 

Marcela és apu nagyon jó barátok lettek, egy párszor apu éj-

szakára is ott maradt nála a szomszédban pókerezni, anyu és én 

pedig nehezen tudtunk így elaludni, hogy nem volt otthon. Pár-

szor összefutottam anyuval a fürdőszoba előtt, olyankor azt 

mondta: 

– Figyelj oda, szívem, nehogy megfázz! – és visszament a té-

vé elé. 

Marcela gyakran jött át hozzánk délután, olyankor főzött 

ránk, meg egy kicsit rendet is rakott. Nem tudom, hogy miért 

csinálta. Azt hiszem, apu talán megkérte, hogy segítsen, és mivel 

Marcela a barátja volt, kötelességének érezte, de az az igazság, 

nem látszott ettől éppen boldognak. Egy párszor kikapcsolta a 

tévét, leült anyuval szemben, és azt mondta neki: 

– Irene, beszélnünk kell, ez így nem mehet tovább… 

Elmondta neki, hogy változtatnia kell a hozzáállásán, hogy 

így nem fog elérni semmit, és hogy ő nem tud tovább magára 

vállalni mindent, hogy csináljon már valamit, és döntsön végre, 

mert így csak tönkreteszi mindannyiunk életét. De anyu soha 

nem felelt semmit. Aztán végül Marcela hangosan becsapta ma-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

me quedaba en la casa de Marcela, que es nuestra vecina. Pe-

ro mamá no mejoró. Dejó de haber ropa limpia, leche y ce-

reales a la mañana, papá llegaba tarde a los lugares a los que 

debía llevarme, y después llegaba otra vez tarde para pasar-

me a buscar. Cuando pedí explicaciones papá dijo que mamá 

no estaba enferma ni tenía cáncer ni se iba a morir. Que bien 

podría haber pasado algo así pero él no era un hombre de 

tanta suerte. Marcela me explicó que mamá simplemente 

había dejado de creer en las cosas, que eso era estar “depri-

mido”, y te quitaba las ganas de todo, y tardaba en irse. Ma-

má no iba más a trabajar ni se juntaba con amigas ni hablaba 

por teléfono con la abuela. Se sentaba con su bata frente al 

televisor, y hacía zapping toda la mañana, toda la tarde y to-

da la noche. Yo era el encargado de darle de comer. Marcela 

dejaba comida hecha en el freezer con las porciones marca-

das. Había que combinarlas. No podía, por ejemplo, darle 

todo el pastel de papas y después toda la tarta de verdura. La 

descongelaba en el microondas y se la alcanzaba en una ban-

deja, con el vaso de agua y los cubiertos. Mamá decía: 

—Gracias mi amor, no tomes frío —lo decía sin mirar-

me, sin perder de vista lo que sucedía en el televisor. 

A la salida del colegio me agarraba de la mano de la ma-

má de Augusto, que era hermosa. Eso funcionaba cuando ve-

nía a buscarme papá, pero después, cuando empezó a venir 

Marcela, a ninguna de las dos parecía gustarle eso, así que 

esperaba solo debajo del árbol de la esquina. Viniera quien 

viniera a buscarme, siempre llegaban tarde. 

Marcela y papá se hicieron muy amigos, y algunas no-

ches papá se quedaba con ella en la casa de al lado, jugando 

al póquer, y a mamá y a mí nos costaba dormirnos sin él en 

la casa. Nos cruzábamos en el baño y entonces mamá decía: 

—Cuidado mi amor, no tomes frío —y volvía frente al te-

levisor. 

Muchas tardes Marcela estaba en casa, eran las tardes en 

que cocinaba para nosotros y ordenaba un poco. No sé por 

qué lo hacía. Supongo que papá le pediría ayuda y como ella 

era su amiga se sentía en la obligación, porque la verdad es 

que no se la veía muy contenta. Un par de veces le apagó el 

televisor a mamá, se sentó frente a ella y le dijo: 

—Irene, tenemos que hablar, esto no puede seguir así… 

Le decía que tenía que cambiar de actitud, que así no lle-

garía a ningún lado, que ella ya no podía seguir ocupándose 

de todo, que tenía que reaccionar y tomar una decisión o 

terminaría por arruinarnos la vida. Pero mamá nunca con-

testaba. Y al final Marcela terminaba yéndose con un porta-
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ga mögött az ajtót, és aznap este apu pizzát rendelt, mert semmi 

nem volt otthon vacsorára, én pedig imádom a pizzát. 

Azt mondtam Augustónak, hogy anyu már „nem hisz a dol-

gokban”, és hogy tulajdonképpen „depressziós”, ő pedig el akart 

jönni hozzánk, mert kíváncsi volt, az milyen. Nagyon csúnya 

dolgot csináltunk, néha szégyellem is magam miatta: egy ideig 

ugráltunk előtte, anyu pedig csak bámult tovább maga elé; aztán 

újságpapírból csákót hajtogattunk neki, többféleképpen is a fejé-

re próbáltuk, és egész délután rajta hagytuk, ő persze meg se 

mozdult. Aztán levettem a csákót a fejéről, még mielőtt apu ha-

zaért volna. Biztos voltam benne, hogy anyu nem fog szólni egy 

szót sem, de azért így is rosszul éreztem magam. 

Aztán eljött a karácsony. Marcela megsütötte a csirkéjét 

mindenféle rémes zöldséggel, de mivel különleges este volt, csi-

nált nekem sült krumplit is. Apu megkérte anyut, hogy keljen föl 

a fotelból és vacsorázzon velünk. Óvatosan az asztalhoz kísérte – 

Marcela tálalt, vörös terítővel, zöld gyertyákkal, és a vendégek-

nek szánt terítékkel –, leültette az egyik asztalfőre, aztán tett egy 

pár lépést hátrafelé, anélkül, hogy levette volna róla a szemét, ta-

lán arra gondolt, hogy működni fog a dolog, de amikor már 

eléggé eltávolodott, anyu fölállt, és visszament a foteljához. Így 

aztán mindent átpakoltunk a nappaliban a dohányzóasztalra, és 

ott vacsoráztunk vele együtt. A tévé természetesen végig be volt 

kapcsolva, és a híradóban egy szegény családról beszéltek, akik 

egy halom ajándékot meg ételt kaptak náluk pénzesebb embe-

rektől, ezért aztán most nagyon boldogok. Én viszont ideges vol-

tam, és végig a karácsonyfát figyeltem, mert majdnem éjfél volt, 

és már nagyon vártam az autómat. Anyu egyszer csak a tévére 

mutatott. Olyan élmény volt, mintha megmozdult volna egy bú-

tor. Apu és Marcela egymásra nézett. A tévében ott ült a télapó 

egy nappaliban, egyik karjával átölelte az ölében csücsülő gyere-

ket, a másikkal pedig egy olyan nőt, mint Augusto anyukája, az-

tán a nő előrehajolt, és megcsókolta a télapót, mire a télapó ránk 

nézett, és azt mondta: 

– …amikor hazaérek a munkából, csak a családom társaságá-

ra vágyom – és egy kávéembléma jelent meg a képernyőn. 

Anyu sírva fakadt. Marcela kézen fogott, és megkért, hogy 

menjek föl a szobámba, de én nem mentem. Megismételte, most 

azon a türelmetlen hangon, amin anyuhoz szokott beszélni, de 

aznap este semmi sem mozdíthatott el a fa közeléből. Apu ki-

kapcsolta a tévét, erre anyu hisztizni kezdett, mint egy kislány. 

Megszólalt a csöngő, és én fölkiáltottam: 

– A télapó! – mire Marcela lekevert egy pofont, erre aztán 

apu veszekedni kezdett Marcelával, anyu pedig újra bekapcsolta 

a tévét, de addigra a télapó már nem volt sehol. A csöngő megint 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zo, y esa noche papá pedía pizza porque no había nada para 

cenar, y a mí la pizza me encanta. 

Yo le había dicho a Augusto que mamá había dejado de 

“creer en las cosas”, y que entonces estaba “deprimida”, y él 

quiso venir a ver cómo era. Hicimos algo muy feo que a ve-

ces me avergüenza: saltamos frente a ella un rato, mamá 

apenas nos esquivaba con la cabeza; después le hicimos un 

sombrero con papel de diario, se lo probamos de distintas 

maneras y se lo dejamos puesto toda la tarde, pero ella ni se 

movió. Le quité el sombrero antes de que llegue papá. Estaba 

seguro de que mamá no iba a decirle nada, pero me sentía 

mal de todos modos. 

Después llegó navidad. Marcela hizo su pollo al horno 

con verduras horribles pero como era una noche especial me 

preparó además papas fritas. Papá le pidió a mamá que deja-

ra el sillón y cenara con nosotros. La movió cuidadosamente 

hasta la mesa —Marcela la había preparado con un mantel 

rojo, velas verdes y los platos que usamos para las visitas—, 

la sentó en una de las cabeceras y se alejó unos pasos hacia 

atrás, sin dejar de mirarla, supongo que pensó que podía 

funcionar, pero en cuanto él estuvo lo suficientemente lejos 

ella se levantó y volvió a su sillón. Así que mudamos las co-

sas a la mesa ratonera del living y comimos ahí con ella. La 

tele estaba prendida, por supuesto, y el noticiero mostraba 

una nota sobre un sitio de gente pobre que había recibido un 

montón de regalos y comida de gente de más plata, y enton-

ces ahora estaban muy contentos. Yo estaba nervioso y mi-

raba todo el tiempo el árbol de navidad porque ya iban a ser 

las doce y quería mi auto. Entonces mamá señaló el televisor. 

Fue como ver moverse un mueble. Papá y Marcela se mira-

ron. En la tele Papá Noel estaba sentado en el living de una 

casa, con una mano abrazaba a un chico sentado sobre sus 

piernas, y con la otra a una mujer parecida a la mamá de Au-

gusto, y entonces la mujer se inclinaba y besaba a Papá Noel 

y Papá Noel te miraba y decía: 

—…y cuando vuelvo del trabajo sólo quiero estar con mi 

familia —y un logo de café aparecía en la pantalla. 

Mamá se puso a llorar. Marcela me tomó de la mano y 

me dijo que subiera al cuarto, pero yo me negué. Volvió a 

decírmelo, esta vez con el tono impaciente con el que le 

habla a mamá, pero nada iba a alejarme esa noche del árbol. 

Papá quiso apagar el televisor pero mamá empezó a luchar 

con él como una nena. Sonó el timbre y yo dije: 

—Es Papá Noel —y Marcela me dio una cachetada y en-

tonces papá empezó a pelear con Marcela y mamá encendió 
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megszólalt, apu pedig azt mondta: 

– Ki a rosseb az? 

Reméltem, hogy nem a fickó a postáról, mert akkor megint 

egymásnak esnek, mert apu addigra már elég rosszkedvű volt. 

A csöngő ismét megszólalt, sokszor egymás után, erre apu-

nak elege lett, kiment az ajtóhoz, és amikor kinyitotta, ott állt 

előtte a télapó. Nem volt olyan kövér, mint a tévében, ráadásul 

kicsit fáradtnak is tűnt, alig állt a lábán, az egyik pillanatban az 

egyik ajtófélfának támaszkodott, a következőben a másiknak. 

– Mit akar? – kérdezte apu. 

– A télapó vagyok – mondta a télapó. 

– Én meg Hófehérke – felelte apu, és becsapta az ajtót.  

Erre anyu fölállt, odarohant az ajtóhoz, és kinyitotta, a télapó 

pedig még mindig ott egyensúlyozott, megpróbált talpon ma-

radni, és anyu átölelte. Apu dührohamot kapott: 

– Ez az a fickó, Irene? – üvöltötte anyunak, aztán csúnya 

szavakat mondott, miközben megpróbálta szétválasztani őket. 

Anyu azt mondta a télapónak: 

– Bruno, nem tudok nélküled élni, bele fogok halni. 

Apu végül szétválasztotta őket, és bemosott egyet a télapó-

nak, aki erre hanyatt esett, és elterült a bejárat előtt. Anyu esze-

veszetten kiabálni kezdett. Én szomorúan figyeltem, hogy mi 

történik a télapóval, sejtettem, hogy ez nem viszi előrébb az autó 

ügyét, ugyanakkor örültem annak, hogy anyuba megint vissza-

tért az élet. 

Apu azt mondta anyunak, hogy megöli mindkettőjüket, mire 

anyu azt felelte, hogy ha apu olyan boldog a barátnőjével, akkor 

ő miért ne lehetne a télapó barátnője, ami számomra tökéletesen 

logikusnak tűnt. Marcela odament, hogy fölsegítse a télapót, aki 

időközben mocorogni kezdett a földön, Marcela odanyújtotta 

neki a kezét. Akkor apu megint elmondta a télapót mindennek, 

anyu pedig újra kiabálni kezdett. Marcela azt hajtogatta, hogy 

nyugodjatok meg, legyetek szívesek, menjünk be, de senki nem 

figyelt rá. A télapó a tarkójához nyúlt, és látta, hogy vérzik. Le-

köpte aput, erre apu azt mondta neki: 

– Te rohadt buzi! 

Erre anyu azt mondta apunak: 

– Buzi vagy ám te, te rohadt féreg – és ő is leköpte. Kézen 

fogta a télapót, bevontatta a házba, fölvitte a szobájába, és bezár-

kózott.  

Apu gyakorlatilag lefagyott, amikor pedig végre magához 

tért, észrevette, hogy én még mindig ott vagyok, és dühösen az 

ágyba parancsolt. Tudtam, hogy a helyzet nem ad módot a vitá-

ra, fölmentem a szobámba, karácsony és ajándék nélkül. Hanyatt 

fekve vártam, hogy minden elcsöndesedjen, és a műanyaghalaim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

otra vez el televisor pero Papá Noel ya no estaba en ningún 

canal. El timbre volvió a sonar y papá dijo: 

—¿Quién mierda es? 

Pensé que ojalá que no fuese el del correo porque volve-

rían a pelear porque papá ya estaba de mal humor. 

El timbre sonó otra vez muchas veces seguidas, y enton-

ces papá se cansó, fue hasta la puerta y cuando la abrió vio 

que era Papá Noel. No era tan gordo como en televisión y se 

lo veía cansado, no podía mantenerse de pie y se apoyaba un 

momento de un lado de la puerta, otro momento del otro. 

—¿Qué quiere? —dijo papá. 

—Soy Papá Noel —dijo Papá Noel. 

—Y yo soy Blanca Nieves —dijo papá y le cerró la puerta. 

Entonces mamá se levantó, corrió hasta la puerta, la 

abrió y Papá Noel todavía estaba ahí, tratando de sostenerse, 

y lo abrazó. A papá le agarró un ataque: 

—¿Éste es el tipo Irene? —le gritó a mamá, y empezó a 

decir malas palabras y a tratar de separarlos. Y mamá le dijo 

a Papá Noel: 

—Bruno, no puedo vivir sin vos, me estoy muriendo. 

Papá logró separarlos y le dio a Papá Noel una trompada 

y Papá Noel cayó para atrás y quedó seco sobre la entrada. 

Mamá empezó a gritar como loca. Yo estaba triste por lo que 

le estaba pasando a Papá Noel, y porque todo esto atrasaba 

lo del auto, aunque por otro lado me alegraba ver a mamá 

otra vez en movimiento. 

Papá le dijo a mamá que iba a matarlos a los dos y mamá 

le dijo que si él era tan feliz con su amiga por qué ella no po-

día ser amiga de Papá Noel, cosa que a mí me pareció lógica. 

Marcela se acercó a ayudar a Papá Noel, que empezaba a 

moverse en el piso, y le dio una mano para levantarse. Y en-

tonces papá otra vez empezó a decirle de todo y mamá a gri-

tar. Marcela decía cálmense, entremos, por favor, pero nadie 

la escuchaba. Papá Noel se llevó la mano a la nuca y vio que 

le sangraba. Escupió a papá y papá le dijo: 

—Maricón de mierda. 

Y mamá le dijo a papá: 

—Maricón serás vos hijo de puta, y también lo escupió. 

Le dio a Papá Noel la mano, lo hizo entrar a la casa, se lo lle-

vó a su cuarto y se encerró. 

Papá se quedó como congelado, y en cuanto reaccionó se 

dio cuenta que yo todavía seguía ahí y me mandó furioso a la 

cama. Sabía que no estaba en condiciones de discutir; me fui 

al cuarto sin navidad y sin regalo. Esperé acostado a que to-

do quedara en silencio, mirando nadar en las paredes el re-
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úszkáló árnyékát figyeltem a falon. Nem kapom meg a távirányí-

tós autót, ez tökéletesen világos volt, de aznap éjjel ott aludt ná-

lunk a télapó, és ez bíztató jel volt a következő évre nézve. 

flejo de los peces de plástico de mi velador. No tendría mi 

auto a control remoto, eso era clarísimo, pero Papá Noel 

dormía en casa esa noche y eso me aseguraba un año mejor. 

 K. G. fordítása 
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