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Víctor Rodríguez Núñez: „Mielőtt kihűl az értelem” – Interjú 

“Antes de que se enfríe la razón” – Entrevista () 

– Kubai költő vagy, több kubai kortárs versantológia szerkesztője, 

mégsem Kubában élsz. Egyszer azt nyilatkoztad, hogy akkor tanul-

tál meg igazán kubai lenni, akkor lett belőled valódi kubai, azután 

fedezted föl a kubai költészetet, miután elhagytad a szülőföldedet. 

Mesélj nekünk erről a folyamatról, hogyan fedezted föl a kubai 

gyökereidet, milyenek valójában ezek a gyökerek? 

– Való igaz, hogy a Kubától való objektív eltávolodásom szá-

momra szubjektív közeledést jelentett. Pontosabban fel tudtam 

mérni, honnan érkeztem, honnan származom, milyen jelrendszer-

rel fejezem ki magam. Mindez még nagyobb hangsúlyt kapott 

azután, hogy 1995-ben megérkeztem az Egyesült Államokba, és 

posztgraduális hallgatóként több évet töltöttem Oregon és Texas 

egyetemein. Ebből a tapasztalatból született a doktori disszertáci-

óm, melynek eddig csak egy részét publikáltam, és amelyben a 

társadalmi engedetlenséget kutatom a kubai költészetben. De az 

elmúlt évtized folyamán, már az ohiói Kenyon College tanáraként, 

folyamatosan erősödött bennem az elutasítás a nemzetmítosszal 

szemben. Arra a meggyőződésre jutottam, hogy minden ideológia 

közül a legperverzebb, legvérszomjasabb a nacionalizmus. Alig 

tudom elhinni, hogy még mindig alkalmazzák – nem kis politikai 

sikerrel – a világ minden égtáján. Végeredményben egy nem-

ideológia, amely mindig kéznél van, ha szükség van egy kis társa-

dalmi utópiára, vagy elharapózik a másoktól való félelem. Termé-

szetesen szeretem ezt a kis ferde, karibi szigetet, ahol születtem és 

ahol fölnőttem, szeretem a népét és a kultúráját, de nem hiszek 

egyetlen kollektív identitásban sem, sokkal jobban érdekel az azo-

nosság, mint a megkülönböztetés. 

– Visszatérsz néha gyerekkorod helyszíneire, meg szoktad láto-

gatni Kubát olykor-olykor? Szükséged van ezekre az utakra, hogy 

folytasd a költői munkát? 

– Minden évben visszatérek Kubába, elsősorban azért, mert a 

családom egy része ott él – anyám, a bátyám, a nagyobbik fiam. És 

persze visszajárok a barátok miatt is, akik egyre kevesebben van-

nak, de egyre jobb barátaim, a homokos tengerpartok miatt, amik 

egyre drágábbak és egyre szebbek, a mangókért, amik a szocializ-

mus alatt sem lettek kevésbé finomak. Ápolom a kapcsolataimat – 

lehetőségeimhez mérten – az értelmiségi világgal. Kubában újra 

erőre kapott a könyvkiadás, és folyton könyvekkel megrakott bő-

röndökkel térek vissza az Egyesült Államokba. Nem járok vissza 

gyerekkorom helyszíneire, mert Cayamából – a galegó, japán, 

portugál bevándorlók negyedéből, amelyben felnőttem, Central 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—Eres un poeta cubano, preparaste varias antologías de la 

poesía cubana contemporánea, pero vives fuera del país. En 

una entrevista dijiste que aprendiste a ser cubano, te volvis-

te cubano de verdad y descubriste la poesía cubana después 

de que te mudaste de tu país natal. Cuéntanos algo de este 

proceso, cómo descubriste tus raíces cubanas y cómo son 

esas raíces. 

—Es cierto que el alejamiento objetivo de Cuba signifi-

có, para mí, un acercamiento subjetivo. Pude entender 

mejor de dónde venía, cuál era mi linaje, en qué código me 

expresaba. Eso ocurrió sobre todo a partir de mi llegada a 

Estados Unidos, en 1995, en mis años de estudiante de 

postgrado las universidades de Oregon y Texas. De esa 

experiencia surgió mi tesis doctoral, que sólo he publicado 

parcialmente, y donde estudio la insubordinación social en 

la poesía cubana. Pero en la última década, ya siendo profe-

sor de Kenyon College, Ohio, ha ido creciendo en mí el 

rechazo al cuento de la nación. He llegado al convenci-

miento de que la más perversa, la más sanguinaria de todas 

las ideologías, es el nacionalismo. Me parece mentira que 

todavía se use, y con estupendos resultados políticos, en los 

cuatro puntos cardinales. Es en definitiva una no-ideología, 

y se le echa mano cada vez que hay una carencia de utopías 

sociales, cuando se agudiza el miedo a los otros. Por su-

puesto, amo a esa isla atravesada en el Caribe donde nací y 

me formé, su gente y su cultura, pero descreo en toda iden-

tidad, estoy más interesado en la identificación que en la 

diferenciación.  

—¿Sueles pasar por los lugares de tu infancia, sueles 

volver a Cuba de vez en cuando? ¿Necesitas esos viajes para 

seguir escribiendo? 

—Vuelvo a Cuba todos los años, en primer lugar, por-

que parte de mi familia sigue allí —mi madre, mi hermano, 

mi hijo mayor. También vuelvo por los amigos, que cada 

vez son menos pero mejores, por las playas, que cada vez 

son más caras y más bellas, por los mangos, que el socia-

lismo no ha hecho menos jugosos. Me mantengo vincula-

do, en la medida de mis posibilidades, al mundo intelectual. 

En Cuba se ha recuperado la producción editorial y siem-

pre regreso a Estados Unidos con las maletas repletas de 

libros. A los lugares de mi infancia no vuelvo, porque de 
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FNTA-ban, Sancti-Spíritus tartományban – egyre kevesebb ma-

rad, és nagyon fájó szembesülni azzal, hogy hamarosan már csak 

az emlékeimben fog létezni. És, hogy az emlékeim nem elég erő-

sek ahhoz, hogy megállítsák ezt a folyamatot. 

– Idestova harminc éve írsz, legalább tíz köteted jelent meg. 

Több mérföldkövet látni a költészetedben, minden egyes mérföldkő 

új korszakot nyitott benne (leginkább a témaválasztásban). Ho-

gyan tekintesz ma vissza ezekre a korszakokra? A leglátványosabb 

változást legutóbbi köteted, az Actas de medianoche (Éjféli följegy-

zések) hozta. Jelent-e ez a kötet igazi töréspontot a költészetedben? 

Milyen volt a fogadtatása e kísérletednek? 

– Szerintem a munkámban határozottan elkülöníthető két 

korszak. Az elsőbe az a hét kötet tartozik, amelyek sorát a Caya-

ma (1979) nyitja, és az Oración inconclusa (Befejezetlen imádság, 

2000) zárja. A másodikba az a hat kötet tartozik, melyek az Actas 

de medianoche (2005) után jelentek meg, illetve fognak megjelen-

ni. Nem jelentek még meg ugyanis a Reversos (Hátoldalak), Tareas 

(Teendők), Enseguida (Azonnal) és Deshielo (Olvadás) című 

munkáim, mert elmerültem a mexikói, spanyol és venezuelai vá-

logatáskötetem szerkesztésében, emellett a fordításaimmal is fog-

lalkozom, német, francia, angol, olasz, holland, svéd – és termé-

szetesen, magyar – nyelvű fordításokkal. Az Actas de medianoche 

két része – amelyek hajtóereje a megelőző kötetek verseihez ké-

pest hermetikusabb és kísérletezőbb költészet – mégis széles kör-

ben ismertté vált, eddig öt kiadást ért meg. Így hát, talán lehet azt 

mondani, hogy e kockázatos szöveg, egyelőre, pozitív fogadtatásra 

talált, és nagyon remélem, hogy a soron követő köteteim, melyek 

nagyjából azonos hangon szólnak, hasonló sikereket érnek majd 

el. 

– A Con raro olor a mundo (Különös világszagút) válogatás-

kötetedben több korai versed is újra helyet kapott, viszont közülük 

nem is egyet újraírtál. Az Actas de medianoche éles váltása után 

lehetségesnek tartod, hogy újra a korábbi költészetedhez fordulj, 

elképzelhető, hogy újabb átiratokkal jelentkezel? Vagy pályádnak 

ez a fejezete lezárult? 

– Azt hiszem, mostanra befejeztem az általad említett antoló-

giában megjelent verseket. Folyamatosan dolgoztam rajtuk, amíg 

el nem készültem három válogatáskötettel: Todo buen corazón es 

un prismático (Minden érző szív egy messzelátó, Mexikóváros, 

2010), Intervenciones (Beavatkozások, Santander, 2010), y Ceniza 

de infinito (A végtelen hamuja, Caracas, 2011). Az viszont elkép-

zelhető, hogy megmentek néhány verset az első korszakomból, 

olyan verseket, amelyeket ok nélkül hagytam hátra. Az Actas de 

medianoche után következő verseimen kevesebbet fogok változ-

tatni, mert úgy érzem, ezek kiforrottabb versek. Mindenesetre az 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cayama —el barrio de inmigrantes gallegos, japoneses, 

portugueses donde crecí en el Central FNTA, provincia de 

Sancti-Spíritus—queda muy poco, y es muy doloroso cons-

tatar que pronto sólo existirá en mi memoria. Y que mi 

memoria no tendrá la fuerza para evitar esa degradación. 

—Escribes desde hace treinta años, tendrás más de una 

decena de libros. Hubo varios puntos de inflexión en tu 

poesía, cada uno de ellos marca una época distinta a la 

anterior (sobre todo en el espectro temático). ¿Cómo ves tú 

esas épocas ahora? El cambio más aparente ha llegado con 

Actas de medianoche. ¿Significará ese cambio una ruptura 

en tu poesía? ¿Ha sido positiva la recepción de ese experi-

mento? 

—Creo que en mi trabajo hay dos ciclos bien marcados. 

El primero comprende los siete libros que van desde Ca-

yama (1979) hasta Oración inconclusa (2000), y el segundo, 

los seis libros publicados e inéditos que siguen a Actas de 

medianoche (2005). No he editado aún “Reversos”, “Ta-

reas”, “Enseguida” y “Deshielo” porque he estado enfrasca-

do en la edición de antologías de mi obra en México, Espa-

ña y Venezuela, así como en traducciones amplias al ale-

mán, francés, inglés, italiano, neerlandés, sueco —y, por 

supuesto, húngaro. Las dos partes de Actas de medianoche, 

que podría considerarse animado por una poética más 

hermética, más experimental que sus antecesores, sin em-

bargo han tenido una amplia difusión, con cinco ediciones 

hasta la fecha. Así que la recepción de ese texto arriesgado, 

hasta hoy, puede considerarse positiva, y ojalá que los li-

bros que le siguen, más o menos en la misma cuerda, ten-

gan similar destino. 

—En Con raro olor a mundo presentaste una selección 

de tu poesía temprana, y reescribiste varios de los poemas. 

Después del cambio brusco de Actas de medianoche, ¿es 

posible que vuelvas otra vez a tus poemas anteriores, po-

demos esperar otras reescrituras en el futuro? ¿O tienes ese 

capítulo cerrado? 

—Creo que a estas alturas he terminado con los poe-

mas que agrupa la antología que mencionas. Los seguí tra-

bajando hasta que, recientemente, he preparado otras tres 

retrospectivas de mi obra, Todo buen corazón es un pris-

mático (México, 2010), Intervenciones (Santander, 2010), y 

Ceniza de infinito (Caracas, 2011). Lo que posiblemente 

haga es rescatar poemas de mi primera época que he ido 

dejando atrás sin ninguna razón. Voy a retocar menos los 

libros más recientes, a partir de Actas de medianoche, por-
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újraírást, elméletileg, teljesen legitim eszköznek tartom, saját ese-

temben pedig mindenképpen szükségesnek. 

– Hispán irodalmat tanítasz az Egyesült Államok egy egyete-

mén. Miért tértél vissza ismét a katedrához a kiadói és irodalmi 

világban tett kitérő után? 

– Mert úgy gondoltam, hogy az iskola egy békés világ, ahol 

több időt tudok az írásnak szentelni, mert tulajdonképpen ezzel 

akartam foglalkozni. Valójában viszont rettentő kaotikus világ, és 

erős gerincre van szükség, hogy az ember túléljen, és ne hagyja 

elveszni magából a pozitív dolgokat. Sokszor megbántam már ezt 

a döntésem, de most már túl késő ahhoz, hogy változtatni lehes-

sen rajta, tehát itt tartom a frontot, amíg nyugdíjba nem vonulok. 

Szeretek tanítani, mert sokat tanulok közben, van mit mondanom, 

és mások számára is hasznosnak érzem, amit csinálok. 

– Sokat hallani az analfabetizálódás válságáról az egész vilá-

gon. Hogyan látod a helyzetet az Egyesült Államokban, vagy La-

tin-Amerikában? Olvasnak az emberek? De mindenek előtt, olvas-

nak verseket? 

– Kubában még elég sokat olvasnak az emberek, egyértelmű, 

hogy sokkal többet, mint az Egyesült Államokban. A könyveimből, 

például ötezres példányszámú kiadások születnek, és néhány éven 

belül az utolsó példányig elfogynak. Számomra kevésbé fontos, 

hogy merre tart a széppróza, sokkal fontosabb, hogy merre tart a 

költészet – két külön világ, ez köztudott. A költészet a gyökeréhez, 

a szóbeliséghez való visszatérésével megtalálta azt a teret, amelyet 

az irodalmi piac nem ad meg számára. Pontosan ezért virágoznak 

szerte a világon a költészeti fesztiválok – mostanában több nagy-

szerű rendezvényen vettem részt Skóciában, Szlovéniában és Spa-

nyolországban. Latin-Amerikában az úttörő kolumbiai medellíni 

fesztiválon kívül remek rendezvényeket tartanak a nicaraguai 

Granadában, a mexikói Moreliában és a venezuelai Caracasban is. 

Remélem, Magyarországon is létezik egy komoly nemzetközi köl-

tészeti fesztivál – ha pedig még nincs ilyen, bízom benne, hogy a 

Parnasszus olvasói vagy szerkesztői közül alapít valaki egyet. Sze-

rintem egészséges dolog, ha a költők tudomásul veszik, hogy nem 

tartoznak a modernhez, sem a sokkal inkább díszletszerű, mint-

sem valóságos posztmodernhez, de az is üdvözlendő, ha nem ke-

resik a visszautat a modern előttihez. A költészet önmagában ké-

pes ideológiát alkotni, mely szembe tud nézni a nacionalizmussal, 

a liberalizmussal, a szocializmussal, bármely hagyományos ideoló-

giával. 

– Fordítottad Margaret Randall és John Kinsella verseit (eb-

ben partnered volt a szintén a Kenyon-on tanító feleséged, 

Katherine M. Hedeen is). Miért fordítasz? Miért pont őket? Miért 

fontos, ha fontos egyáltalán a versfordítás, különösen a nemzetközi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

que me parecen más elaborados. Considero el acto de rees-

cribir, en teoría, como absolutamente legítimo, y en mi 

experiencia, como absolutamente necesario. 

—También enseñas literaturas hispánicas en una uni-

versidad de los EE.UU. ¿Por qué volviste a la cátedra des-

pués de haberte metido en el mundo editorial y literario? 

—Porque pensaba que la academia era un lugar más 

apacible, donde podría dedicarme a escribir lo que real-

mente quería. En realidad es una olla de grillos, y hay que 

tener mucho carácter para sobrevivir, para no dejar que 

acabe con lo mejor de ti. Muchas veces me arrepiento de 

esta decisión, pero es muy tarde para volver atrás, y aquí 

seguiré dando guerra hasta que me jubile. Me gusta ense-

ñar porque aprendo mucho, tengo algunas cosas que decir, 

y me hace sentirme útil en relación con los otros. 

—Se habla de la crisis del proceso de analfabetización 

en el mundo. ¿Cómo ves la situación en los EE.UU. o en 

América Latina? ¿Se lee? Y sobre todo, ¿se lee poesía? 

—En Cuba todavía se lee bastante, por cierto, mucho 

más que en los Estados Unidos. De mis libros, por ejemplo, 

hacen tiradas de cinco mil ejemplares y en un par de años 

se agotan. No me interesa tanto el destino de la literatura 

como el de la poesía —son cosas diferentes, ya se sabe. La 

poesía ha encontrado en el retorno a su fuente, la oralidad, 

el espacio que le niega el mercado literario. De ahí que los 

festivales de poesía proliferen por todas partes —he estado 

recientemente en eventos maravillosos en Escocia, Eslove-

nia y España. En América Latina, junto al festival fundador 

de Medellín, Colombia, están los estupendos de Granada, 

Nicaragua; Morelia, México, y Caracas, Venezuela. Espero 

que en Hungría haya un buen festival internacional de poe-

sía —y si aún no lo hay, que un lector de Parnasszus se 

anime y lo funde. Me parece saludable que los poetas se 

percaten de que no pertenecen a la modernidad, ni a la más 

escenográfica que real posmodernidad, y que tampoco 

busquen el regreso a la pre-moderno. La poesía puede ser 

una ideología en sí misma, que desafíe el nacionalismo, el 

liberalismo, el socialismo, cualquier ideología tradicional. 

—Has traducido poemas de Margaret Randall y de 

John Kinsella (en colaboración con tu colega en Kenyon y 

esposa Katherine M. Hedeen). ¿Por qué traduces? ¿Por qué 

a ellos? ¿Qué importancia tendrá la traducción de la poe-

sía en los eventos poéticos internacionales? 

—La traducción es cada vez más importante en mi 

quehacer, en estos momentos la valoro tanto como la escri-
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költészeti rendezvényeken? 

– A műfordítás egyre fontosabb szerepet kap a teendőim kö-

zött, e pillanatban legalább olyan értékesnek tartom, mint magát a 

versírást. A szellemi munkások között talán a műfordító kapja a 

legkevesebb megbecsülést. Ez pedig igazságtalan, mert egyetlen 

valódi kultúra sem létezhet műfordítás nélkül, nem létezhet a 

szellemi fejlődés. Az általad említett fordítások angol-spanyol 

fordítások, de Kate-tel fordítunk spanyolról angolra is. Társszer-

kesztői vagyunk a nagy múltú brit kiadó, a Salt Earthworks című 

sorozatának – mely az Egyesült Államok őslakos költészetével és a 

latin-amerikai költészettel foglalkozik. A sorozatban jelent meg 

tavaly az argentin Juan Gelman, az uruguayi Ida Vitale és a vene-

zuelai Juan Calzadilla egy-egy kötete. Idén a mexikói Juan Bañue-

los, az ecuadori Jorge Enrique Adoum és a kubai Fayad Jamís kö-

vetkezik a sorban, a mi fordításunkban. Mindannyian olyan meg-

kerülhetetlen költői a spanyol nyelvnek, akiket nem ismertek ko-

rábban az angol nyelvű világban. 

– Kiket olvasol? Láttál mostanában valami érdekeset a világ 

költészeti panorámáján? Van valamilyen kapcsolatod magyar 

költőkkel? 

– Azok a költők, akiket az utóbbi pár évben érdekesnek talál-

tam, többnyire nem nyugati kultúrákból származnak. Hónapokon 

át olvastam Du Fu-t, a nagy kínai költőt. Azután alaposan elme-

rültem a régi japán költők életművében, egy közülük a káprázatos 

Fudzsivara no Teika volt. Szintén hónapokig tanulmányoztam a 

klasszikus arab költőket, mint Antara ibn Saddád és Ibn Khafádsa. 

Természetesen mindig visszatérek Rimbaud-hoz és Mallarméhoz, 

Bennhez és Brechthez, Machadóhoz és Vallejóhoz, József Attilá-

hoz és Radnótihoz. Vannak kiváló kortárs költők is, például az 

ausztrál Kinsella, a szlovén Tomaž Šalamun, az amerikai John 

Ashbery vagy a svéd Lasse Söderberg, őket nyugodt szívvel ajánla-

nám bármely olvasó figyelmébe. De az utóbbi köteteimben vala-

melyest megpróbáltam dacolni a nyugati értelem rossz beidegző-

déseivel. 

– Min dolgozol mostanában? 

– Minthogy nagyon sok verset írtam az elmúlt években – a 

már említett befejezett, de még meg nem jelent könyveimen kívül 

van még két másik is, melyeknek már csak egy utolsó lökés hiány-

zik, ezekben is hosszú, egyenként több mint ezer soros versek 

szerepelnek –, tavaly ősszel úgy döntöttem, hogy kiveszek egy kis 

szabadságot. Mostanában egy a XX. század kubai költészetét be-

mutató antológián dolgozom, a feladatot a rangos spanyol kiadó-

tól, a Visortól kaptam. Ez a folyamat amellett, hogy sok munkával 

jár, egyszerre fájdalmas is, mert minden, ami Kubával kapcsolatos, 

erősen megosztó. Biztos vagyok benne, hogy sem a kubai rezsim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tura poética. De todos los trabajadores intelectuales, el 

traductor es el menos respetado. Y eso es una injusticia, 

porque sin traducción no hay una verdadera cultura, no 

hay desarrollo espiritual. Los casos que mencionas son 

traducciones del inglés al español, pero Kate y yo traduci-

mos también del español al inglés. Somos los editores aso-

ciados de la serie Earthworks —dedicada a la poesía indí-

gena de Estados Unidos y a la poesía de Latinoamérica— 

de la prestigiosa editorial británica, Salt. Como parte de esa 

serie hemos publicados el pasado año poemarios del argen-

tino Juan Gelman, la uruguaya Ida Vitale y el venezolano 

Juan Calzadilla. Y este año vamos a publicar sendos volú-

menes con nuestras traducciones del mexicano Juan Ba-

ñuelos, el ecuatoriano Jorge Enrique Adoum, y el cubano 

Fayad Jamís. Todos ellos son poetas fundamentales de la 

lengua española que no se conocían en el mundo de habla 

inglesa. 

—¿A quiénes lees, has visto algo interesante en el pano-

rama de la poesía mundial? ¿Tendrás algunos vínculos con 

poetas húngaros, muertos o vivos? 

—En los últimos años los poetas que me han interesado 

más vienen de culturas no occidentales. Estuve varios me-

ses leyendo a Tu Fu, el gran poeta chino. Y luego hice una 

intensa lectura de los poetas japoneses antiguos, como la 

deslumbrante Fujiwara no Teika. También estuve meses 

leyendo a los poetas árabes clásicos, como Antara Ibn 

Shaddad e Ibn Jafaya. Por supuesto, siempre vuelvo a Rim-

baud y Mallarmé, a Benn y Brecht, a Machado y Vallejo, a 

József y Radnóti. Hay poetas contemporáneos maravillosos, 

como el australiano Kinsella, el esloveno Tomaž Šalamun, 

el norteamericano John Ashbery, el sueco Lasse Söderberg, 

que les recomiendo leer a todo el mundo. Pero he tratado 

en mis libros más recientes de desafiar, en alguna medida, 

los resabios de la razón occidental.  

—¿En qué trabajas actualmente? 

—Como escribí mucha poesía en los últimos años —

además de esos cuatro libros terminados inéditos, hay dos 

más que sólo les falta el último empujón, todos ellos poe-

mas largos, de más de mil versos—, el pasado otoño decidí 

tomarme unas vacaciones. He estado concentrado última-

mente en editar una antología de la poesía del siglo XX en 

Cuba, trabajo que me comisionó la importante editorial 

española, Visor. Es un proceso, además de laborioso, dolo-

roso, porque todo lo que se relaciona con Cuba resulta 

muy polarizado. Estoy seguro que no voy a satisfacer ni a 
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támogatói, sem az ellenzői nem lesznek elégedettek a válogatással, 

de a legszomorúbb a dologban az, hogy alighanem én magam sem 

leszek elégedett. Az időm másik részét a fordításnak szentelem, 

ahogy már említettem, több projekten is dolgozunk Kate-tel. De a 

kérdésed ráébresztett arra, hogy hamarosan vissza kell térnem a 

versíráshoz, még mielőtt elhomályosodnak az érzelmek és kihűl az 

értelem. 

 

 

 

 

los que apoyan ni a los que se oponen al régimen cubano, y 

lo más triste del caso es que a lo mejor ni me voy a satisfa-

cer a mí mismo. También he dedicado parte de mi tiempo 

a la traducción, pues como te dije trabajo con Kate en va-

rios proyectos. Pero con tu pregunta me has hecho cons-

ciente de que debo volver pronto a la poesía, antes de que 

se nuble el sentimiento y se enfríe la razón. 

 K. G. fordítása 

 


