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Carlos Castán: Hólepte peron 

Andén de nieve () 

 

„Ha az ember nem reméli a nem remélhetıt, kitalálni nem fogja, 

mert nehezen kitalálható és hozzáférhetı.” Hérakleitosz (Kerényi 

Károly fordítása) 

 

Egy gőzmozdony vontatta szerelvényen bármikor előfordulhat, 

hogy váratlanul összefutsz egy német katonával, és ha története-

sen nincs nálad az útleveled, könnyen lehet, hogy le kell ugranod 

a vonatról a hóba. Akkor pedig egy háború dúlta Európa kellős 

közepén találod magad egy ködös erdőben, kibicsaklott bokával. 

Ezért ma már másfajta vonatok közlekednek. Ez így kényelmetlen 

lenne az utasok számára. 

A vasúttársaságok folyamatosan, már a Union Pacific óta 

próbálják visszaszorítani az ehhez hasonló megmagyarázhatatlan 

jelenségeket. Titokban, ügyelve arra, hogy ne keltsenek pánikot, 

sorban fölszámolták közülük azokat, amelyekről eldugott elefánt-

csonttornyokban végzett komoly kutatások alapján bebizonyoso-

dott, hogy kiküszöbölhető apróságokon múlnak. Így, miután egyes 

anyagokat másokkal helyettesítettek, elkerülték a kísértetvároso-

kat, rendszeresen összekutyulták a menetrendet, megszentelték a 

gyártósorról legördülő mozdonyokat, és a forgalomban bevezették 

a hirtelen gyorsítást és fékezést, sőt a váratlan irányváltásokat, si-

került megszüntetniük a leglátványosabb furcsaságokat, alig né-

hány túlélő maradt, és ezek is csak hébe-hóba bukkannak föl, ki-

vételek, melyek erősítik a józan ész diktálta szabályokat, de ennek 

megfelelően mindig lesznek olyan utasok, akik, ha ép bőrrel akar-

nak visszatérni rövidke útjukról Leganésből, jobban teszik, ha in-

kább hajóra szállnak. Mindenesetre lássuk be, annyi év után már 

kevéssé valószínű, hogy napjainkban komancsok támadjanak meg 

minket egy vonaton, vagy a cár postájával kapcsolatos kalandba 

keveredjünk. Ezt már nekem is csak szép emlékként mesélték. 

Azok, akik ma rejtélyek után kutatnak, több ezer kilométert 

járnak be anélkül, hogy akár egyet is találnának. Fáradhatatlanul 

jönnek-mennek, egyik városból a másikba, félig üres bőröndjükkel 

a kezükben, és gyűrött újságukkal a hónuk alatt. Néhányuk utazó-

kalapot visel, és már mindannyian számtalanszor föladták a re-

ményt a peronon szakadó esőben – amely a legkönyörtelenebb és 

legfagyosabb mind közül –, mert a csodálatos dolgok elkerülik a 

jólértesülteket és a bűnbánó visszajárókat, akik korábban a megfá-

zástól rettegve úgy intettek búcsút a kínálkozó alkalomnak, mint 

egy éjszakába vesző mozdonynak. De kimerülten, újra és újra, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Aquel que nunca espera lo inesperable no lo descubrirá 

jamás, porque está cerrado a la búsqueda y a él ningún 

camino lleva.» Heráclito 

 

En un tren de madera siempre puedes encontrarte con un 

soldado alemán, y puedes tener que saltar sobre la nieve si 

has olvidado tu pasaporte. Entonces te hallarías en medio 

de una Europa en guerra, con el tobillo torcido perdido en 

un bosque de niebla. Por eso ahora no los hacen así. No 

sería cómodo para los viajeros. 

Desde los tiempos del Unión Pacific las compañías fe-

rroviarias se vienen enfrentando a esta clase de prodigios. 

En secreto, han ido eliminando sin sembrar la alarma aque-

llos que, tras sesudos estudios en torreones alejados del 

mundo, se probó que dependían de trivialidades prescindi-

bles. Así, sustituyendo materiales, esquivando poblaciones 

fantasmas, trastocando continuamente los horarios, bendi-

ciendo las máquinas en el momento de su botadura, cam-

biando bruscamente la velocidad y hasta el sentido de la 

marcha se consiguió acabar con los más espectaculares so-

breviviendo sólo, muy de tarde en tarde, alguna excepción 

que confirma la regla de la normalidad de forma y manera 

que no falta quien, si quiere contarlo, tiene que regresar en 

barco de su modesto viaje a Leganés. No obstante, después 

de tantos años, es poco probable, a decir verdad, sufrir a 

bordo de un tren de nuestros días un ataque comanche o 

vivir una aventura con los correos del zar. Me lo dijeron 

con nostalgia. 

Hoy los perseguidores de prodigios recorren miles de 

kilómetros a la búsqueda de uno de ellos. Van y vienen in-

cansables de una ciudad a otra con maletas semivacías y 

periódicos viejos doblados bajo el brazo. Algunos llevan 

sombreros de viajero, todos han perdido la esperanza varias 

veces bajo la lluvia de los andenes, que es la más cruel y la 

más fría que existe, porque el portento esquiva a los avisa-

dos y repetidores arrepentidos que, en su día, víctimas de su 

propio pánico ante el pasmo, dejaron huir la ocasión como 

locomotora que se adentra en la noche. Agotados, volverán 

a subir una y mil veces la escalinata del vagón, se dejarán 

caer pesadamente sobre su asiento y desplegarán sin mirar-
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ezeregyedszer is fölkapaszkodnak majd a vonat lépcsőjén, ólom-

nehezen az ülésbe roskadnak, és oda sem nézve kinyitják újságju-

kat, miközben az ablaknak támasztott fejjel várják a sípszót, mely 

nagy nehezen újra felszítja majd a kihunyni látszó lelkesedést. 

E csodakeresők közül is a legreménytelenebbek közé tartozik 

Segriá úr, akit néhány éve egy Talgo vonaton ismertem meg, és 

aki azt a szerelemet    találta meg egy vasúti kocsiban, mit azelőtt 

hiába keresett az utcákon, szállodákban, bárokban vagy parkok-

ban. Úgy mesélte: leült vele szemben, szőke haja és gyöngyház-

berakásos öngyújtója volt. Azt mondta, lehetetlen kitörölni az 

emlékezetéből a parfümjét. Azonnal úgy érezte, hogy ismeri vala-

honnan, de röviddel később kizárta, hogy már találkoztak azelőtt, 

és elkönyvelte, hogy csak Schumann Tavaszi szimfóniájának lar-

ghettója miatt érzi ismerősnek. Azt mondta, hogy egész egyszerű-

en ugyanolyan volt. Ilyesmiket mondott. Sosem lehet tudni, hogy 

érdemes-e odafigyelnünk a szerelmesek szavára, higgyünk-e nekik 

bűntudatunkat félretéve;    az is rejtély, hogy csak a szívük vezeti a 

gondolataikat, vagy valóban össze tudnak hasonlítani egy nőt egy 

zeneművel. Az viszont tény, hogy hosszú kilométereken át sze-

rette őt. Már azon az úton is, majd azt követően többször, a Costa 

Braván és a hálókocsikban. Megkerülhette volna az egész világot, 

míg tartott ez a szerelem. 

Túlsúlyos katalán utazónk végre szeretett volna találni a nő 

számára egy zugot a szárazföldön, venni neki egy lakást, vagy el-

vinni moziba, az oldalán sétálni az utcán, ha más nem is jöhetett 

szóba, hát betérni vele egy kávézóba, megnézni együtt egy filmet, 

és tudják, hogy van az, bemutatni őt a barátoknak. De a nő mindig 

visszautasította. Majd mosolyogva elárulta a következő útjának 

helyét és idejét. Ha a férfi nem tágított, szertefoszlott minden, a 

nő elkomorodott, és már csak aludni akart vagy a magazinjait ol-

vasgatta volna. De ha lezárta a kérdést, ismét úgy viselkedett, mint 

korábban. Minden rendben is lett volna így, évekig tarthatott vol-

na a viszony. Segriá megelégedhetett volna azzal, hogy menetrend 

szerint érkezzék a boldogság, hogy a vonat – amolyan vágy-meta-

foraként – ringatózó mozgással újra és újra behatoljon az éjszaká-

ba. Akár naponta, ha úgy akarta volna. Mégis követnie kellett. És 

Párizsban megtörtént. – Esett? Mintha azt mondta volna, hogy 

esett. – Miután szokás szerint elbúcsúztak a peronon, Segriá úgy 

tett, mintha a taxidroszt felé venné az irányt, mégis a nő nyomába 

eredt a járdán. (Megfigyelte, mennyire más a járása a szilárd tala-

jon.) Tudta, hogy helytelenül cselekszik, és hogy ezért keményen 

meg fog bűnhődni. Hirtelen szédülni kezdett. Szörnyű pánikba 

esett, hogy soha többé nem fogja már látni a nőt, és ahogy befor-

dult a sarkon, nem is látta többet. Szó szerint eltűnt. Így történt, 

ebben a sorrendben: először tudta, hogy soha többé nem fogja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lo su diario a la vez que apoyan la cabeza en la ventanilla es-

perando el silbato que enciende a duras penas el desgastado 

ánimo. 

Entre los más abandonados de estos buscadores está el 

señor Segriá, a quien conocí en un Talgo hace algunos años 

y que vivió sobre los raíles la historia de amor que calles y 

hoteles, bares y jardines le habían negado. Dijo que se sentó 

frente a él, que era rubia y tenía un encendedor de nácar. 

Dijo que su perfume es imposible de olvidar. De entrada 

creyó conocerla, pero en seguida descartó un encuentro an-

terior atribuyendo la sensación de familiaridad al larghetto 

de la Primera Sinfonía de Schumann. Dijo que sencillamen-

te eran iguales. Dijo cosas así. Uno no sabe nunca si debe 

escuchar a los enamorados y armarse de impudor para 

creerlos, ni si piensan a base de latidos o pueden realmente 

compararse mujeres y música. Pero lo cierto es que la amó 

kilómetros y kilómetros. En ese viaje y en otros sucesivos, 

en el Costa Brava y en los coches-cama. Podría darse la 

vuelta al mundo con la duración de ese amor. 

El obeso viajante catalán hubiera querido buscarle un 

sitio en tierra firme, ponerle un piso o llevarla al cine, poder 

caminar juntos por la calle, aunque sólo fuera eso, entrar a 

los cafés, ver alguna película, ya se sabe, enseñarla a los 

amigos. Ella siempre se negó. Con una sonrisa, le anunciaba 

su próximo viaje. Sí él insistía se estropeaba todo, la mujer 

se ponía triste y sólo quería dormir o leer sus revistas. 

Cuando el asunto se daba por zanjado volvía a ser la de 

antes. Todo estaba bien así, hubiese durado años. Segriá 

habría podido esperar regularmente para ser feliz a que el 

tren, como metáfora del deseo, se introdujese nuevamente 

en la noche con un movimiento de vaivén. A diario, incluso, 

de habérselo propuesto. Sin embargo, tuvo que seguirla. 

Fue en París —¿Llovía, me dijo si llovía?—. Después de des-

pedirse como de costumbre en el andén, Segriá simuló diri-

girse a la cola de los taxis pero echó a andar tras ella por la 

acera. (Comprobó qué distinto era su modo de caminar so-

bre un suelo inmóvil.) Era consciente de que se estaba por-

tando mal y de que sería severamente castigado por ello. De 

repente, sintió vértigo. Un pánico terrible de no verla más y 

al doblar la siguiente esquina no la vio más. Había desapa-

recido, literalmente. Fue así, por ese orden, primero supo 

que jamás volvería a verla, a continuación sintió miedo por 

ello y, finalmente, la perdió para siempre. No había en el 

lugar puertas ni ventanas, ni bares ni comercios en los que 

pudiera haber entrado. Tampoco circulaban coches a esa 
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látni, azután elfogta a félelem, és végül örökre elvesztette. Körös-

körül nem voltak ajtók, sem ablakok, nem voltak üzletek vagy bá-

rok, amelyekbe bemehetett volna. Azon a hajnali órán autók sem 

jártak az utcán. Segriá önmagát is meglepve hiányzó csatornafede-

let keresett a környéken, tekintetét megszállottan kapkodta ide-

oda, föl és alá, míg végül zokogni nem kezdett; kezeivel a málló 

vakolatú falnak támaszkodott, mintha átváltozott szerelmesét ke-

resné benne, majd végül összeroskadva leült a bőrből készült bő-

röndjére. A torkában újra összegyűlt a fájdalom, majd elárasztotta 

minden élő porcikáját az átázott kabát alatt. Nem visszhangzott 

hegedűszonáta a levegőben, csak egy keserű fogadalom, hogy 

újra meg fogja találni. 

A beszélgetésünk után – ami végül több olyan gyanút is meg-

erősített bennem, melyeket azelőtt még magamnak sem mertem 

megfogalmazni –, többször is meggyőződtem arról, hogy az uta-

sok közül sokan rögtön eltűnnek, amint elhagyják a vasútállomás 

területét, ezt bárki könnyedén ellenőrizheti. Elég követni őket, mi-

után leszállnak a vonatról, ismerik a legeldugottabb utcácskákat is 

– ismerhetnek egyáltalán bármi mást a vonataikon kívül? –, és 

már mennek is, félszegen egyensúlyozva, nyugtalanul, sebesen 

lépdelve, apró egérmozdulatokkal haladnak. Amint elérkezik a 

megfelelő pillanat, köddé válnak. Vannak közöttük elég ügyetlenek

is, ezért nem teljesen kizárt, hogy szemtanúi legyünk a távollét e 

roppant megnyilvánulásának,    ahogy a világ egy utcájába hirtelen 

benyomul a nemlét. Aztán másnap újra testet öltenek egy mosdó-

ban, ugyanazon a vonaton vagy egy másikon. Ezért, talán már ma-

guk is megfigyelték, alighogy a szerelvény elindul, valaki mindig 

kilép valamelyik    ––––    még másodpercekkel azelőtt is üresen álló – 

mosdóból. 

Nem tudom, hogyan keletkeznek, sem hogy milyen gondolat 

ül ki elsőként az arcukra, hogy külsejüket megelőző századok ha-

lottaitól kölcsönzik-e, esetleg szimfóniáktól, ahogy azt Segriá gya-

nította, vagy talán rég elfelejtett festményekről. Azt viszont tu-

dom, hogy nem születnek, iskolába sem járnak, hogy a nyelv, amit 

beszélnek hamis, csak megjátsszák a magányt, hiszen nem ismerik 

az élet drámáját, emlékeik homályosak és oly megfoghatatlanok, 

mint maguk az árnyak, melyek közt elillannak. Hús-vér emberek, 

de nem vár rájuk ravatalozó; nevetnek, de boldogságuk értelmet-

len, mert semmit sem tudnak a fájdalomról, soha senki nem ríkat-

ta még meg őket, soha nem merültek még feledésbe.    Nem vagyok 

őrült. Én sem tagadom, hogy egy hétköznapi vonaton az utasok 

többsége olyan, mint maga vagy én, emberek, akik az egyik vá-

rosból a másikba utaznak egy kis levegőváltozásért, temetésekre 

igyekeznek, szerelmeket akarnak megmenteni, vagy sürgős üzleti 

ügyekben járnak el. Így igaz. De azok a lények, akikről beszélek, a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hora de la madrugada. Segriá se sorprendió a sí mismo bus-

cando por la zona alguna alcantarilla abierta, mirando com-

pulsivamente aquí y allá, arriba y abajo hasta que rompió a 

llorar; con las palmas de las manos apoyadas en el muro 

desconchado en que parecía haberse convertido su amante 

fue deslizándose hasta quedar sentado sobre su maletín de 

piel. Una vez más, con su centro en la garganta, el dolor se 

apoderaba de todo lo que hubiera vivo bajo un abrigo mo-

jado. No hubo sonata de violines flotando en el aire. Sólo 

la amarga promesa de volver a encontrarla. 

A partir de aquella conversación, que vino a 

confirmarme sospechas hasta el momento inconfesables, he 

ido comprobando que muchos de los pasajeros de los trenes 

desaparecen apenas abandonan la estación, cosa que puede 

verificar cualquiera. Basta con seguirlos cuando se apean 

del vagón, conocen las calles aledañas más discretas —al 

margen de sus trenes, ¿conocen algo más?— y hacia allí se 

dirigen en precario equilibrio, nerviosos y rápidos, con ges-

tos de ratón. Llegado el instante oportuno, se esfuman. Los 

hay más bien torpes y por eso no es del todo imposible asis-

tir al espectáculo vertiginoso de la ausencia, a la irrupción 

violenta, en una calle del mundo, del no-ser. Volvería a to-

mar forma al día siguiente en los servicios de ese mismo 

tren o de otro diferente. Por eso, si es que se han fijado, a-

penas la máquina inicia su marcha, siempre sale alguien 

de algún lavabo que segundos antes estaba vacío. 

No sé de dónde surgen ni en qué pensamiento se dibuja 

su rostro por primera vez, si toman su aspecto de muertos 

de otros siglos o de sinfonías como entrevió Segriá o de 

pinturas olvidadas. Pero sé que no nacen ni acuden a los 

colegios, que su lenguaje es postizo y su soledad fingida 

porque desconocen el drama de la vida y su memoria es di-

fusa y cambiante como las sombras en que se escabullen. 

Están hechos de carne, pero no les aguarda sepultura algu-

na; ríen, pero su dicha carece de sentido porque lo ignoran 

todo del dolor, nadie nunca les hizo llorar ni los libró al ol-

vido. No estoy loco. No seré yo quien niegue que en un va-

gón cualquiera hay mayoría de gente como usted y como 

yo, personas que se dirigen de una ciudad a otra para cam-

biar de aires, asistir a funerales, retener amores o atender a 

la usura de sus negocios. Es cierto. Pero los seres de quienes 

hablo abundan más de lo que parece y lo que parece ya es 

bastante si se les sabe ver, si nuestra mirada no se nos ha 

podrido por su cuenta entre los ojos. Tanta incredulidad 

empieza a cargarme. Añadiré que el elenco de prodigios fe-
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látszólagosnál nagyobb számban vannak jelen, és már a látszóla-

gos sem kevés, ha tudjuk, hogyan vegyük őket észre, ha még nem 

sorvadt el teljesen a belső látásunk attól, hogy megpróbáljuk 

szemmel tartani őket.    Kezdek belefáradni a gyanakvásba. Hozzá-

teszem, a vasúti rejtélyek sora még nem ért véget e szépséges fog-

lyokkal, akik bőröndjükkel, keményített gallérjukkal, tojással meg-

rakott kosarukkal vagy sportnapilapjukkal felvértezve próbálják 

hasztalanul megváltoztatni az életünket az alatt a rövidke idő 

alatt, amit az útszakasz lehetővé tesz számukra. 

Vannak ennél meglepőbb esetek is. Sikerült elérnem, hogy egy 

részeg alak, akit a környéken csak Vasutas Macariónak gúnyolnak 

– a sapkája miatt, és mert amikor kéreget, mindig azt mondja, 

hogy a vonatra kell –, elmesélje nekem a történetét. 

Még más körülmények között élte rendezett életét, amikor 

egy júliusi napon estefelé Madridba tartott, ahol a családja várt rá, 

hogy később együtt menjenek ki a strandra. Már majdnem befu-

tott a vonat – Guadalajarát már jó ideje elhagyták – amikor egé-

szen megdöbbentő kép fogadta: sűrű jegenyefenyő-erdő terült el 

az ablaka mögött. Ezeréves fák magasodtak – mit mondjak, mél-

tóságteljesen? – egy lankás hegyoldalon, amelyen kis, átlátszó víz-

folyásokat fedezett föl. Az órájára nézett, megdörzsölte a szemét, 

megint a behavazott erdőre meredt, azután összezavarodva kilé-

pett a fülkéből, amiben egyedül utazott. A folyosón kikönyökölt az 

ablakba, és megkönnyebbülten szemlélte az Alcalá de Henares 

melletti gyárcsarnokokat, a rozsdás olajoshordókkal, sittel, autó-

gumival, villanypóznákkal teli placcok megnyugtatóan ismerős 

képét. Teljesen lehúzta az ablakot, és jókedvre derülve mélyet 

szippantott a kinti levegőből, az ő levegőjéből. Jó helyen volt, 

nemsokára meg fog érkezni Madridba. Megint belépett a fülkébe, 

éppen abban a pillanatban, amikor az ablaküveg túloldalán egy 

mókus kezdett akrobatamutatványokba a magasban. Újra a fo-

lyosó felé fordult, és a napfényben megcsillanó konzervdobozok 

látványa fogadta egy szeméttelepen, másodrendű utak keresztező-

dései, hatalmas raktáráruházak suhantak el a szeme előtt. Bele-

süppedt az ülésébe, de ezúttal nyitva hagyta a fülke folyosóra nyíló 

ajtaját, hogy a másik ablakot is szemmel tarthassa. Megpróbálta 

letörölni magáról az izzadtságot, és rágyújtott egy cigarettára. 

Nem hitt a szemének. Ha balra nézett, autótemetőket, azbesztpa-

la- és bádogútvesztőket látott, a korallszínű eget, és San Fernando 

vagy Barajas lakótömbjeit; ha jobbra nézett, ismét szembesült a 

sűrűn benőtt erdős részek látványával, mezőket látott legelésző 

tehenekkel, távoli hegyláncokat, a hóban pedig füstölgő kéményű 

házak bejáratához vezető ösvényeket. Arra gondolt, hogy esetleg 

meghalt, anélkül, hogy észrevette volna, de ezen az ostobaságon 

kívül más nem jutott eszébe. Egyre gyorsabban kapkodta ide-oda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rroviarios no se acaba aquí, con estos hermosos prisioneros 

que armados de maletines, alzacuellos, cestas de huevos o 

diarios deportivos, en el breve margen de tiempo que les 

permite el trayecto, tratan sin fortuna de cambiarnos la 

vida. 

Hay sucesos más sorprendentes. Conseguí que un beo-

do a quien en el barrio apodan Macario el Ferroviario por la 

gorra que lleva, y porque siempre al pedir limosna dice que 

es para tomar el tren, me contara su historia. 

Su estado era distinto y ordenada su vida cuando un 

atardecer de julio se dirigía a Madrid, donde debía esperarle 

su familia para ir todos juntos a la playa. Ya estaba casi lle-

gando —Guadalajara había quedado atrás hacía un rato— 

cuando quedó asombrado por el frondoso bosque de abetos 

que se extendía al otro lado de su ventanilla. Árboles mile-

narios se alzaban, ¿diré majestuosos?, en una suave pen-

diente en la que podían verse pequeños arroyos transparen-

tes. Consultó el reloj, se frotó los ojos, volvió a mirar el bos-

que de suelo de nieve y salió confundido del departamento 

en que se hallaba solo. Se acodó a la ventanilla del pasillo 

desde donde pudo contemplar aliviado las naves industria-

les próximas a Alcalá de Henares, el paisaje más familiar de 

descampados llenos de bidones oxidados y cascotes, neu-

máticos rotos y postes eléctricos. Abrió de par en par y res-

piró reconfortado ese aire que era el suyo. Estaba en la ruta 

correcta, estaba llegando a Madrid. Entró de nuevo en su 

departamento en el instante preciso en que, al otro lado del 

cristal, una ardilla emprendía su acrobático vuelo por las 

alturas. Se giró nuevamente hacía el pasillo y vio las latas de 

un basurero brillando al sol, nudos de carreteras secunda-

rias y grandes almacenes de muebles y de hierros. Se hun-

dió en su asiento pero esta vez dejando abierta la portezuela 

que da al pasillo de manera que pudiera ver la otra ventani-

lla. Intentó secarse un poco el sudor, encendió un cigarro. 

No daba crédito a semejante espectáculo. Si miraba a su iz-

quierda veía cementerios de automóviles, laberintos de ura-

lita y latón, un cielo rosado y los bloques de viviendas de 

San Fernando o Barajas; si miraba a su derecha volvía a 

encontrarse con parajes de densas arboledas, prados en los 

que pasteaban vacas, cordilleras lejanas, caminos en la nieve 

que terminaban en casas humeantes. Se preguntó si habría 

muerto sin sentirlo, pero más allá de este disparate no fue 

capaz de pensar en nada. Giraba su cuello de un lado a otro 

cada vez con mayor rapidez hasta que quedó agotado. Deci-

dió inclinar la cabeza y se dejó llevar. 
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a fejét, míg bele nem fáradt. Végül elcsüggedve hagyta, hogy so-

dorják magukkal az események. 

A vonat – a baloldali része – már lassan gördült befelé a Cha-

martín pályaudvarra. Erős késztetést érzett, hogy balra leugorjon, 

és az összegubancolódott vágányokon gyalog tegye meg az utolsó 

métereket, de végül nem így tett. Az izzadtságtól átázott inge a 

testére tapadt, a halántékán érezte szíve lüktetését. Nem akart 

odanézni, mégis újra jobbra fordult. Abban a pillanatban a vonat 

csikorogva fékezni kezdett, és végül megállapodott. Ő pedig moz-

dulatlanná dermedt a látványtól, ami fogadta: a hólepte peronon 

– úgy látta, hogy egy kis faluhoz tartozó megálló lehet – ott állt 

magában egy fekete ruhás nő, szelíden mosolyogva a nevén szó-

lította, és várta, hogy leszálljon. Az arca lélegzetelállítóan gyönyö-

rű volt. Azonnal tudta, hogy időtlen idők óta ismeri a nőt, hiszen 

öröktől fogva ő volt álmai asszonya, pontosabban álmai asszonyai, 

mert mindegyikük ott volt, egyszerre, abban a nőben. Aki gyen-

géden beadta neki a kanalas orvosságot, amikor beteg volt; aki 

éjszaka átmászott a laktanya kerítésén, hogy mellé bújhasson a 

priccsén; aki mániákusan repülőkre szállt, hogy láthassa őt; aki 

megőrült érte, és csak azokat a ruhákat hordta, amelyeket magá-

nyos sétáin ő választott neki a kirakatokból; a nő, aki, mivel nem 

létezett, az egész életét egy nyomorult, sivár pusztasággá változ-

tatta. Külsőre egy kicsit emlékeztette az első szerelmére, de az arc-

vonásai lágyabbak és nemesebbek voltak, valószerűtlenebb, maga-

sabb volt, lényegesen szebb. Nem, másmilyen volt, mint az első 

szerelme, olyan volt, mint az első szerelmének éneke, ő volt az a 

keringő. 

A másik oldalról már észrevették a fiai, türelmetlenül kopog-

tak az ujjukkal az ablakon, és közben uzsonnáztak, tele volt a szá-

juk olajjal és kenyérbéllel. Néhány méterre mögöttük ott állt a 

felesége és kiabált nekik valamit, bizonyára azt, hogy ne mássza-

nak föl a kocsira. Az arcára volt írva, hogy torkig van már a gye-

rekneveléssel, elege van a visszereiből és a késve érkező vonatból. 

Eszébe jutott, hogy elfelejtett elintézni néhány fontos apróságot, 

és a feje is fájt. Jobb felől a nő még mindig szólongatta, intett a 

kezével, és egy fából épült vendégfogadó mellett várakozó lovas-

kocsi felé mutatott, a fák alatt megbújó út irányába. A hólepte 

peronon valaki a sípjába fújt, a kocsi közben már kiürült. Le kel-

lene végre szállnia, de… melyik oldalon? Sírva fakadt. A fekete ru-

hás nő odajött az ablakhoz, és megkocogtatta az üveget. A férfi 

görcsösen összeszorította a szemét, kitört belőle egy különös só-

haj, majd az ellenkező irányba vetette magát. Két hosszú lépés 

után már Madrid sűrű levegője járta át a tüdejét. „Miért kell min-

dig utolsóként leszállnod?” Hallotta. Be kell még ugraniuk Presen 

nénihez, mert megígérték neki, jaj de későre jár, a kisfiuk nem tu-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tren, por su lado izquierdo, entraba ya lentamente en 

la estación de Chamartín. Sintió el impulso de saltar por ese 

lado y completar los últimos metros a pie, sobre la maraña 

de vías, pero no lo hizo. La camisa totalmente empapada se 

le pegaba al cuerpo, se sentía los latidos en la sien. No quiso 

mirar pero miró una vez más a la derecha. En ese momento 

el tren, entre chirridos, comenzó a frenar hasta quedar to-

talmente detenido. Lo que vio le dejó inmóvil: sobre el an-

dén totalmente nevado de lo que parecía ser la estación de 

una pequeña aldea se hallaba en solitario una mujer vestida 

de negro que sonriendo suavemente le llamaba por su nom-

bre y aguardaba a que se bajase. Su rostro era de una verti-

ginosa belleza. Supo que la conocía desde siempre porque 

era desde siempre la mujer de sus sueños o, mejor dicho, 

era las mujeres de sus sueños porque estaban todas allí en 

una, en ella. La que estando enfermo le acercaba cuidadosa-

mente su cuchara de jarabe, la que escalaba en la noche las 

tapias del cuartel para meterse en su catre, la que tomaba 

frenéticamente    aviones para verle, la que enloquecía por él 

y se vestía con la ropa que le escogía en los escaparates en 

sus paseos solitarios, la que por no existir había convertido 

su vida en un paisaje sucio y desolado. Por su aspecto, le 

recordaba algo a su primer amor pero con las facciones más 

suaves y más bellas, más irreal y más alta, bastante más her-

mosa. No, no era como su primer amor, era como la can-

ción de su primer amor, era ese vals. 

En el otro lado, sus hijos ya lo habían localizado y gol-

peaban impacientes con los nudillos en el cristal, a la vez 

merendaban y llevaban los labios llenos de aceite y migas. 

Unos metros más atrás, su mujer les gritaba algo, probable-

mente que dejaran de encaramarse al vagón. En su cara se 

veía que estaba harta de aguantar a los niños, de sus varices 

y del retraso del tren. Recordó que había olvidado unos en-

cargos de última hora y le dolió la cabeza. A la derecha, la 

mujer seguía llamándolo, le hacía señas con la mano, le 

mostraba un carruaje de caballos junto a una cantina de 

madera, un camino bajo los árboles. En el andén de nieve 

alguien hizo sonar un silbato, no quedaba gente en el vagón. 

Había que apearse ya, pero ¿por qué lado? Comenzó a llo-

rar. La mujer de negro se acercó a la ventanilla, tocó con 

sus dedos el cristal. El hombre cerró fuertemente los ojos, 

emitió un sollozo grotesco y saltó hacia el otro lado. En dos 

zancadas ya estaba respirando el aire denso de Madrid. «¿Es 

que siempre siempre tienes que bajar el último?» Escuchó. 

Había que pasar por casa de tía Presen porque se lo habían 
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dott velük jönni, mert belázasodott, valamit még meg kell venniük 

útközben, ügyeljen a gyerekekre, hogy ne lépjenek az úttestre a-

nélkül, hogy körülnéztek volna, és hogy hagyják abba a verekedést; 

nagymamával és Mari Purival majd a szállodában találkoznak. 

Azt kívánta, bárcsak ott helyben elnyelné a föld. Két vagon 

között áthajolva megnézte a vonat túloldalát, de nem látott mást, 

csak peronokat, ám mindegyikük a Chamartín pályaudvarhoz 

tartozott, és mindegyikükön július volt. Attól a pillanattól kezdve 

életének egyetlen értelme maradt, kereste azt a második esélyt, 

amelyet soha nem adhatott meg neki a sors. Csak a kevés megma-

radt reménye hajtotta előre, hogy harcba szálljon egy második 

fronton, mely épp oly elviselhetetlen és könyörtelen volt, mint a 

felejtés elleni küzdelem. Bár elhagyta a családját, csak azért tett 

így, mert számára ők a történet szörnyű mementójává váltak, és 

ha csak arra gondolt, hogy velük van, ahelyett, hogy azzal a nővel 

lenne, akit azóta sem tudott kiverni a fejéből, a hányinger tört rá. 

Ezt próbálta feledni a borozókban is. 

Maguk pedig csak ne ábrándozzanak. Pontosan tudom, melyik 

oldalon szálltak volna le a vonatról. De az én helyzetem más. Vi-

szont csak akkor marad még egy kis esélyem, ha a vasút nem ne-

szeli meg, hogy tudok mindarról, amit most maguknak elmesél-

tem. Úgyhogy senkinek egy szót se! De maguknak nem esik majd 

nehezükre, hogy tartsák a szájukat, mert egy pillanatig sem hittek 

nekem. Tudom, nincs könnyű dolgom, nem is táplálok túl sok re-

ményt. De addig is, gyakran utazom vonaton: beszélgetek az uta-

sokkal, amikor már nem bírom tovább hallgatni az embereket.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prometido, vaya horas, el pequeño no había podido venir 

porque está con fiebre, tenían que comprar no sé qué por el 

camino, vigilar a los chicos que no crucen sin mirar y dejen 

de pegarse, la abuela y Mari Puri vendrán al mismo hotel. 

Deseó que la tierra le tragase allí mismo. Por entre dos 

vagones se asomó al otro costado del tren pero no había 

más que andenes y todos formaban parte de la estación de 

Chamartín y en todos era el mes de julio. A partir de enton-

ces el sentido de su vida se redujo a la búsqueda de una se-

gunda oportunidad que nunca llegaría. Sus pocas esperan-

zas le llevaron a luchar en un segundo frente, no menos 

imposible y sórdido que es el del olvido. Si abandonó a su 

familia fue porque para él se redujo a un recordatorio cruel 

del episodio y la mera comparación de su compañía con la 

de la mujer que no lograba borrar de su mente le producía 

vómitos. Las tabernas forman parte de lo mismo.    

Y ustedes no fantaseen. Sé perfectamente por qué lado 

habrían bajado del tren. No es mi caso. Mis escasas posibili-

dades se reducen a que el ferrocarril ignore que conozco 

cuanto les he contado. Así que a callar. No les costará un 

gran trabajo guardar silencio ya que en ningún momento 

me han creído. Bastante difícil lo tengo y lo sé, no albergo 

demasiadas esperanzas. Entretanto, viajo a menudo en tren: 

hablo con los viajeros cuando ya estoy harto de escuchar a 

los humanos. 

 Kertes Gábor fordítása 
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