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Mario Benedetti: Cambalache 
Cambalache () 

Az a bizonyos futballcsapat – a Río de La Plata környékéről 
(nem bocsátkozom részletekbe, ugyanis nem a szereplők neve 
számít, hanem az anekdota) –, épp csak  órával azelőtt ér-
kezett Európába, hogy első meccsén összecsapott az öreg kon-
tinens egyik legnevesebb válogatottjával (itt sem mennék 
részletekbe). Csupán egy rövid edzésre futotta idejükből egy 
amolyan külvárosi pályán, melynek gyepje katasztrofális volt. 

Amikor végül az igazi játéktérre léptek (vagy ahogy egyes 
puristák nevezik: a gyepszőnyegre) egyformán ámulatba ejtette 
őket a stadion döbbenetes mérete, a tömött lelátók, a zúgó tö-
meg, és a könyörtelen, fagyos januári légkör. 

Ahogy azt megszokhattuk, felsorakozott a két csapat, hogy 
felváltva meghallgassák és elénekeljék a himnuszokat. Első-
ként, természetesen a helyi alakulatét, ezt együtt, kórusban 
énekelte a közönség és a játékosok, majd a végén óriási taps-
viharban törtek ki. 

Aztán jött a mieink himnusza. A felvétel rémes volt, egé-
szen képtelenül hamis dallamokkal. A játékosok közül nem 
mindenki tudta végig a szöveget, de azért legalább a legismer-
tebb versszakot elénekelték. Egy játékos viszont – véletlenül 
épp egy csatár –, bár kívülről tudta a himnuszt, úgy döntött, 
helyette mégis a Cambalache című tangót énekli: „Hogy min-
dig szar volt és lesz a világ, / na, ne mondd! / az ötszázhatos 
évben / vagy kétezerben, egyre megy.”. Csak a díszpáholyból 
hangzott föl némi diplomatikus taps. 

Miután véget ért a ceremónia e szakasza, de még a kezdő-
rúgás előtt – amit a némafilm egy gyűrött csillaga végzett el – 
a Río de La Plata-i játékosok közrefogták a megátalkodott csa-
tárt, és durván felelősségre vonták, amiért a nemzeti himnusz 
helyett egy tangót énekelt. Egyéb nyájas jelzők mellett ilyenek-
kel illették: hazaáruló, sehonnai, szabotőr valamint kretén. Az 
incidensnek végül váratlan folytatása lett a mérkőzésen. Elein-
te a szabotőrnek nem passzoltak a többiek, ezért, hogy néha 
labdához jusson, kénytelen volt egészen a védősorig visszahú-
zódni, azután pedig csak nyomult, nyomult előre a játékszer-
rel, kicselezte a keménykötésű ellenfeleket, majd (mivel nem 
volt önző) a kapura leginkább veszélyes helyzetben levő 
csapattársához továbbított. 

Az európai alakulat jobban játszott, és már csak kevés volt 
hátra a végéig, de még egyik csapatnak sem sikerült bevennie a 
másik kapuját. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aquel equipo de fútbol, rioplatense (no daré más detalles ya 
que lo que importa es la anécdota y no el nombre de los ac-
tores), llegó a Europa sólo  horas antes de su primer par-
tido con una de las más prestigiosas formaciones del Viejo 
Continente (tampoco aquí daré más detalles). Apenas tuvie-
ron tiempo para una breve sesión de entrenamiento, en una 
cancha más o menos marginal, cuyo césped era un desastre. 

Cuando por fin entraron al verdadero campo de juego (el 
field, como dicen algunos puristas) quedaron estupefactos 
ante las descomunales dimensiones del estadio, las tribunas 
repletas y vociferantes y también ante la atmósfera helada de 
un enero implacable. 

Como es habitual, se alinearon los dos equipos para es-
cuchar y cantar los himnos. Primero fue, lógicamente, el del 
local, que fue coreado por público y jugadores, seguido por 
una cerrada ovación. 

Luego vino el de los nuestros. La grabación era espanto-
sa, con una desafinación realmente olímpica. No todos los 
jugadores conocían la letra en su totalidad, pero al menos 
coreaban la estrofa más conocida. Sólo uno de los depor-
tistas, casualmente un delantero, aunque sí se acordaba del 
himno, decidió cantar en su reemplazo el tango Cambalache: 
«Que el mundo fue y será una porquería, / ya lo sé, / en el 
quinientos seis / y en el dos mil también». Sólo en el palco 
oficial, unos pocos aplaudieron por compromiso. 

Cuando concluyó esa parte de la ceremonia, y antes del 
puntapié inicial, que estuvo a cargo de un arrugado actor del 
cine mudo, los jugadores rioplatenses rodearon al delantero 
díscolo y le reprocharon duramente que cantara un tango en 
lugar del himno. Entre otros amables epítetos, le dijeron: 
traidor, apátrida, saboteador y cretino. El incidente tuvo 
inesperadas repercusiones en el partido. Por lo pronto, los 
otros jugadores evitaban pasarle la pelota al saboteador, de 
modo que éste, para hacerse con ella, debía retroceder casi 
hasta las líneas defensivas, y luego avanzar y avanzar, elu-
diendo a los fornidos adversarios y pasándola luego (porque 
no era egoísta) al que estaba mejor colocado para tirar al 
arco. 

Los europeos jugaron mejor, pero faltaban pocos mi-
nutos para el final y ninguno de los equipos había logrado 
perforar la valla contraria. 
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Egészen a második félidő . percéig. Akkor ugyanis ez a 
sehonnai begyűjtött egy lepattanó labdát, majd megkezdte a 
pimasz akadályfutást az ellenfél kapuja felé. Betört a tizen-
hatoson belülre, és tudva, hogy csapattársai addig sorra elpus-
kázták a remek lehetőségeket, melyekkel megajándékozta őket, 
három zseniális testcsellel elfektetett két védőt, és amikor a 
hálóőr kétségbeesve kifutott, hogy feltartóztassa, kreténünk 
úgy tett, mintha jobb lábbal lőne, mégis ballal tette kapura, így 
elküldte azt a szerencsétlent az ellenkező irányba, és védhe-
tetlenül helyezte a labdát a hosszú fölső sarokba. Ez volt a 
győztes gól. 

A második mérkőzést egy másik városban játszották 
(megintcsak mellőzném a részleteket), az előzőhöz hasonlóan 
lenyűgöző stadionban, zsúfolásig telt nézőtér előtt. Szintén 
eljött a himnuszok ideje. Először a hazai, utána a vendég him-
nuszé. Bár a kísérő zene üteme egészen más volt, a  játékos, 
jobb kezével a szívén, tökéletes egységben fölsorakozva éne-
kelte a Cambalache tangót, aminek a szövegét persze mind-
annyian ismerték. 

És bár azt a meccset is megnyerték (nem emlékszem 
pontosan az eredményre), a felháborodott vezetőség úgy ha-
tározott, hogy fölfüggeszti az európai körutat, és pénzügyi 
szankcióval sújtja a játékosokat, mégpedig kivétel nélkül 
mindegyiket, elítélve őket, amiért hazaárulók, sehonnaiak, 
szabotőrök valamint kretének. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Así, hasta el minuto  del segundo tiempo. Fue enton-
ces que el apátrida recogió la pelota de un falso rebote y 
comenzó su desafiante carrera hacia el arco adversario. 
Penetró en el área penal, y en vista de que hasta ahora sus 
compañeros habían desaprovechado las buenas ocasiones 
que él les brindara, dribleó con tres geniales vaivenes a dos 
defensas, y cuando el guardameta salió despavorido a cubrir 
su valla, el cretino amagó que patearía con la derecha pero lo 
hizo con la izquierda, descolocando totalmente al pobre 
hombre e introduciendo el balón en un inalcanzable ángulo 
de la escuadra. Fue el gol del triunfo. 

El segundo partido tuvo lugar en otra ciudad (no entro 
en detalles), en un estadio igualmente impresionante y con 
sus tribunas de bote en bote. Allí también llegó el momento 
de los himnos. Primero el local y luego el de la visita. Aun-
que la banda sonora, iba por otro rumbo, los  jugadores, 
perfectamente alineados y con la mano derecha sobre el 
corazón, entonaron el tango Cambalache, cuya letra sí era 
sabida por todos. 

Aunque se ganó también ese partido (no recuerdo exac-
tamente el resultado), los indignados dirigentes resolvieron 
suspender la gira europea y sancionar económicamente a to-
dos los jugadores, sin excepción, acusándoles de traidores, 
apátridas, saboteadores y cretinos. 

K. G. Fordítása 
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