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…ballen 
er i hul…

Så skylder du mig 
tusind pesos…
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Du er både naiv og 
indbildsk… Billard er 
ikke noget spil for 
sømænd. Det er muligt, 
at du er god til 
råbåndsknob…

…men billard dur du ikke til. 
Dit forsvar er elendigt. Du 
kan da godt spille et spil 
boccia, men glem alt om 
det grønne 
klæde…

        Lad nu  
      knægten   
        være.  
Han er go’ nok.

For de tusind pesos 
vil jeg købe et køk- 
ken til min søster. 
Hun skal giftes med 
el Tano Pimpinela.

        Du kunne 
       også sætte 
     dine skillinger 
    på Rebuscado,    
      den krikke 
     løber altid    
   pengene hjem 
    på Palermo 
væddeløbsbanen. 

Det snakker vi om i morgen. 
I aften skal jeg ud med 
Donato og Lenzi. 
De skal vise vennerne 
deres nyeste 
tangoer. 
Du skulle tage 
og gå med, 
Corto. 
Det ville 
glæde 
dem.

Hvem kommer ellers? Bortset fra 
oldsagerne?

Maruja, Delia, 
Francisca Paquita, 

Azucena Maizani. 
Madame 
Blanche  

kommer også, 
og en femten 

år ældre 
Parda Flores...

Hvorfor har 
du været så 
længe væk 
fra det kære 
Buenos Aires?

Det føles som i går, 
da du var her for 
første gang, 
men der er gået 
femten år. 
Mamma mia!

Ja, det er 
alt for 

længe si-
den…

Du 
Corto…

Hvad er du egentlig 
kommet til 
Argentina efter?

Hvem tror du, du er, Fosforito? 
”El gran Piola”? Altid så udspekuleret. 

Skal der absolut 
være noget 
mystisk ved, 

at jeg 
kommer 

tilbage?

Nu ikke så 
nærtagende. 
Du skal ikke 
hidse dig sådan op. 
Hvad er der i 
vejen med dig?

Du har ret, 
Fosforito. 
Jeg er vist 
ved at blive 

gammel.

Tja, sådan 
er livet!
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Det 
må være 
derfor.

Næp-
pe.

Jeg skal spørge dig 
om noget, Fosforito… 
Kender du en 
organisation ved 
navn ”Varsovia”?

”Varsovia”? 
Du leger 
med ilden!

Hvad 
mener 
du? Varsovia 

er en 
dækorgani-
sation for 
kriminelle 

aktiviteter.

Den blev 
grundlagt som 
hjælpeorganisation 
i 1906, men i virke-
ligheden er det en 
sammenslutning af 
alfonser…

Hvorfor 
hedder den 

”Varsovia”…?

Fordi de næsten alle sammen 
stammer fra Polen. Dermed ikke 

sagt, at alle polske immigranter 
er indblandet i organiseret 

prostitution. Men organisationen 
har cirka 300 medlemmer, 
som kontrollerer 2.000 

bordeller, hvor der 
arbejder 30.000 kvinder. 

Mange af dem er 
jødiske piger, 
som er blevet 

narret… 

…her til Buenos Aires og 
til Rosario med falske 
ægteskabsløfter. Men der 
er også italienske, 
spanske og franske 
alfonser, der kæmper om 
territoriet. 
Hvorfor 
spørger 
du?

En pige, 
som jeg 

kender, er 
kommet 

hertil for 
at arbejde 
for dem.

Det bliver ikke let 
for hende! 
De folk har meget 
skrappe regler. 
Hvis pigerne gør oprør, 
bliver de sendt sydpå 
og forsvinder. 
Ved du, hvor hun bor?

Måske er der nogen, 
der kender hende. 
Hvad hedder hun?

Louise Brookszowyc!

Det var sært… 
Der er to måner.

Det er 
ikke så 
sært…

Hvert år i denne 
måned, på netop 

denne nat mellem 
Martinez- og 
San Isidro-
stationen…

        Ja… Og især, hvis 
         man er så heldig at 
     møde dig. Hvad var det
       for en cigaret, 
       du gav mig? 

Negra 
Gavilan.

Næ…

Gal
icis

ke

spec
ialit

eter



38

Negra Gavilan… Sig mig, 
Fosforito: Hvem skal jeg 
henvende mig til for at 
       finde hende?

Jeg 
har nogle 
veninder i 
miljøet. 

Giv mig et 
par dage.

Og hør nu efter 
for en gangs skyld. 
Lad nu være med at 
spørge efter pigen 
alle mulige steder. 
Overlad det til mig.

Hvad er 
der i vejen 

med at 
spørge? 

Jeg kunne 
jo være en 

ven.

Det er netop 
problemet. 
Du ligner en ven og ikke 
en kunde, og alfonserne 
vil ikke have pigernes 
               pårørende  
                 rendende i  
                   røven…

Sikke et 
sprog.

Ja, vi ved alle sammen godt,  
at du er en lykkeridder,  
”fun and dandy”, og at man skal tale  
                                pænt til dig.  
                                    Men det er  
                                    sandt, hvad  
                                     jeg siger  
                                        til dig.  
                                         Det kunne 
                                          være  
                                        farligt  
                                         for  
                                   pigebarnet.

Lad gå med, at du har vundet  
tusind pesos fra mig i billard, 
Fosforito.  
Men at du  
nu skal  
opdrage på  
mig, bare  
fordi jeg  
spurgte dig  
om noget…

Jeg må hellere gå, 
inden vi bliver uven-
ner. Om to dage har 
jeg nogle oplysnin-
ger til dig. Du ved, 
hvor du finder mig. 
God nat,  
Corto!

God nat, 
Fosforito!

Hvor blev du af, 
Corto?  

Vi ventede på dig.

Jeg spillede 
billard i San 
Isidro og tabte 
tusind pesos 
til Fosforito.

Det var en skam. 
Du gik glip af 

et bedre måltid. 
Trøst dig med  

lidt vin.

LARREGUIS

DÆKHANDEL

Vi lapper med 
stolthed!
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Alle los  
muchachos  
var her.  
En skam,  
at du foretrak 
billard… 

Det var et 
tilfælde…

Et rent  
tilfælde.

Du er ikke dig 
selv i aften.  
Hvad er der  
med dig?

Det ved 
jeg ikke.

Ja, et øjeblik…  
Corto, 
det er til dig!

Ja… Dav igen,  
Fosforito?  

I Borges. Ved 
endestationen?  

Ja, jeg 
kommer. 

…undskyld, hvad sagde du…? 
Hvem? Gomez? En alfons?  

Nej, det må jeg  
høre mere  

om i morgen!

Godnat. Hør, Vasco. 
Kender du  
tilfældigvis  
en Gomez?  
En alfons,  
en af  
Fosforitos 
venner?

Der er 
tusindvis 

af Gomez’er 
her i landet.

…og alfonser er der faktisk endnu 
flere af fra alverdens lande. 

Noget tyder endda på,  
at der står internationale  
organisationer bag  
prostitutionen.  
En mate…?

Internationale  
organisationer?  

Som for eksempel  
Varsovia…?
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Varsovia? Ja! En bekendt af mig  
søgte arbejde i  

       organisationen.

Et kønt  
arbejde.

”SOS – Corto er løs”. Du kommer 
tilbage efter 15 år, og straks 
er du involveret med svindlere, 
alfonser og menneskehandlere.  
Du skulle vel ikke være blevet 
sentimental?

Ikke et øje tørt.  
Hele det her miljø med dets  
alfonser, hasardspillere,  
glædespiger, brugtvognsforhand-
lere, spiritus og  
ginger ale  
føles jo som én  
stor tangokliche.   
Den eneste,  
der mangler,  
er min gamle mor.

Jaja, du kan sagtens spøge.  
Men glem nu ikke, at ”Varsovia” 

er farlig. Ligeså farlig som  
”The Italian Concha” og 

”Ascquenasum Pelosa”…

Asquenasum Pelosa? Hvor vulgært! 
Jeg kan til nød forstå  

”The Italian Concha”, men jeg  
foretrækker ”La Calle del Pecado”     

  og ”Drowning Maud”  
      ved Riachuelo,  

       hvor jeg  
          mødte London,  

        O’Neil og  
         Mansfield…

En køn samling  
hyklere! De begynder 
med at være  
luderkunder og  
ender med at se  
ned på luderne…

Det er jeg  
ikke enig  
med dig i.  

Dengang havde  
vi det skægt  
med Carolina  

Maud og  
Eve Leneve,  

som arbejdede  

…faktisk er jeg ikke den 
rette til at dømme  
andre mennesker.  
Men jeg har  
en medfødt  
modvilje mod  
moralens  
vogtere,  
og først og  
fremmest mod  
skinhellige  
hyklere.

Du har sikkert ret.  
Prostitution, bedrageri 
og småkriminalitet er 
for ingenting at regne  
i sammenligning med,  
hvad der foregår  
                 blandt  
                 politikere. 

Det har været en dårlig dag, Vasco. 
Jeg er dødtræt,  

og jeg må  
hellere gå  

til ro. 
 Vi ses  

i morgen.

Samtidig…

 sammen med hende,   
 og jeg kan  
 ikke mindes,  
      at vi  
    så ned  
   på dem…


