
D:   ://../     cbnd 1
 

Eliseo Diego: A toronyról 
De la torre () 

A vadász fekszik a völgy sziklás talaján, és álmodik. Álmában 
megjelenik egy hatalmas oroszlán. A vadász bosszúsan állapítja 
meg, hogy az állat alakja szinte alig kivehető. Egész teste belere-
meg az erőfeszítésbe, míg végül felismeri a szembogarát, a söré-
nye szálait, a szőre színét, a mancsait. Hirtelen arra riad, hogy 
végzetes súly nehezedik a koponyájára. Az oroszlán a torkába 
mélyeszti szemfogait és elkezdi bekebelezni. 

Az oroszlán áldozata csontjain fekszik, és álmodik. Álmában 
egy vadász közeledik felé. Az oroszlán felbőszülve, mégis mozdu-
latlanul várja; tisztán akarja látni, mielőtt egy ugrással rávetné 
magát, hogy elpusztítsa. Amikor már a feszülő ereket is felismeri 
a vadász kezén, fölébred, de akkor már késő. A kezek egy erős 
lándzsát markolnak, és a torkába döfve megsebzik. 

A vadász megnyúzza, félredobja a csontjait, leheveredik a 
bőrére, álmában pedig megjelenik egy hatalmas oroszlán. 

A csontok végül ellepik az egész völgyet, és egy éjszaka alatt 
toronnyá magasodnak, ami tovább gyarapodik az idők végéig. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

El cazador, echado en el suelo pétreo del valle, sueña. Sue- 
ña un león enorme. Irritado comprueba en el sueño que su 
bestia apenas tiene forma. En un esfuerzo que estremece su 
cuerpo logra diferenciarle las pupilas, las cerdas de la mele-
na, el color de la piel, las garras. De pronto despierta aterra-
do al sentir un peso fatal en el cráneo. El león le clava los 
colmillos en la garganta y comienza a devorarlo. 

El león, echado entre los huesos de su víctima, sueña. 
Sueña un cazador que se acerca. Su rabia le hace aguardarlo 
sin moverse, esperar a distinguirlo enteramente antes de lan-
zarse a destruirlo. Cuando por fin separa las venas tensas en 
las manos, despierta y es demasiado tarde. Las manos llevan 
una fuerte lanza que le clavan en la garganta rayéndola. 

El cazador lo desuella, echa los huesos a un lado, se tien-
de en la piel, sueña un león enorme. 

Los huesos van cubriendo todo el valle, ascienden por la 
noche en una alta torre que no cesa de crecer nunca. 

 K. G. fordítása 
 
In: E D: Divertimentos, Havanna, , Ediciones Orígenes 


