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Víctor Rodríguez Núñez: Cochabambai kocsma – vagy „Továbbállt zokogva” 
Cantina en Cochabamba —o “Llorando se fue” () 

Te sem vagy már kezdő minek magyarázzam 

hogy a harmadik kör 

mindig helyére billenti a világot 

Fizetsz, vagy még maradsz 

Fizetsz, vagy még maradsza pultra könyökölve 

egyszer úgyis bezár lehet hogy örökre 

 

Annál tovább nem jutsz 

ha belőled igazi törzsvendég is válik 

hogy saját kis szögletedből nézed 

hogyan számolnak el 

egymás között a pincérek 

egymás között a pincérekés teszik zsebre a jattot 

 

A szeplőtlen utcán 

amit bevettek az árnyak 

amit bevettek az árnyaksenki nem vár téged 

– talán egy rendőrjárőr, talán egy tolvaj 

Egyik is másik is megpróbál 

ahogy tanulta hülyét csinálni belőled 

 

Te sem vagy már kezdő minek magyarázzam 

Mindig jobb lelépni időben 

hagyni a vitákat másra 

kifizetni minden számlát 

És megnézni nincs-e már nyitva 

És megnézni nincs-e már nyitvaszemben az a másik kocsma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algo debes saber ya de la vida 

pues la tercera ronda 

siempre pone las cosas en su sitio 

O pagas o te quedas 

O pagas o te quedasacodado en la barra 

que a alguna hora tiene que cerrar 

 

Lo más lejos que irás 

si logras hacerte amigo de casa 

será a contemplar desde tu rincón 

cómo los dependientes 

se entregan al balance 

se entregan al balancey apartan su propina 

 

En la calle inocente 

que ganaron las sombras 

que ganaron las sombrasnadie espera por ti 

—salvo el policía salvo el ladrón 

Y cada uno de ellos 

tratará de engañarte a su manera 

 

Algo debes saber ya de la vida 

Mejor es irse a tiempo 

no discutir con nadie 

dejar las cuentas claras 

Y ver si ya está abierta 

Y ver si ya está abiertaesa otra cantina 
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