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Víctor Rodríguez Núñez: Vonatok 

Trenes () 

 hát így szaladt az álló vonat 

 Pablo Neruda 

 

Mióta hajnalként hasadtam 

véletlenségből a halálra 

véletlenségből a halálrabőszen 

s csak az én kedvemért 

az összes vonat fütyül 

 

Gyermekkorom cukorvonatait látom 

fakockák a verandán zsinórra fűzve 

csikorognak a síneken 

csikorognak a sínekenmiket a kótyagosan lomha 

meztelen csigák hagytak 

gurulnak a romlatlanság útján 

ahogy fekete galambok 

ahogy fekete galambokjárnak az égbolton 

min édes villámok cikáznak 

hangyák csemegéi 

 

Messzire vitt egy vonat attól a dombtól 

ahol ma nem áll a házam 

– piszkosszürke színű kutya sem ugat rám 

nincs ott asztalos nagyapám 

sőt nagyanyám sem konok tűjével kezében – 

csupán anyám tekintete 

sült banánt idéző illat 

sült banánt idéző illathamu- és hagymaszag 

széllelbélelt öcsém 

gyötrődéstől és téli fagyoktól megvénült deszkák 

csokornyi művirág 

csokornyi művirágegy rádió rajta nevemmel 

és pókkal viaskodó ördöglovacska 

 

Pedig még 

Pedig mégkilencszázhetvenben is 

hibbant fékező voltam 

hibbant fékező voltamsosemlesz masinisztája 

esőfüggönytől felgyújtott reflektorral 

hajnalok hajnalának igéző árnyait    

megrontó holdkóros vonatoknak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 y así corría el tren inmóvil 

 Pablo Neruda 

 

Desde que amanecí 

por casualidad a la muerte 

por casualidad a la muertefieros 

y sólo para mí 

todos los trenes silban 

 

Los de niño eran convoyes de azúcar 

terrones de madera al hilo en el portal 

chirriando por la vía 

chirriando por la víaque dejan las babosas 

lentamente borrachas 

rodando hacia lo puro 

como palomas negras 

como palomas negrassobre un cielo marcado 

por relámpagos dulces 

que comen las hormigas 

 

En un tren me alejé de la colina 

donde hoy no está mi casa 

—ni perro color sucio que me ladre 

ni abuelo carpintero 

menos abuela con su aguja difícil— 

sólo mamá despierta 

algún olor a plátanos 

algún olor a plátanoscenizas y cebollas 

mi hermano distraído 

y cuatro tablas viejas de inviernos y cansancios 

rosas artificiales 

rosas artificialesun radio con mi nombre 

y el potrico del diablo que lucha con la araña 

 

Incluso 

Inclusoen el  

fui retranquero loco 

fui retranquero lococonductor de mentira 

con farol encendido por la lluvia 

de trenes sonámbulos que violaban la sombra 

deseable de toda madrugada 
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Útra keltem amikor csillagok hullottak szemembe  

mikor találkoztak a párhuzamosok  

messze 

messzea végtelenben 

messzea végtelenben– tisztán a harmattól 

halottvirrasztások és hidak rámragadt porától 

 

Később vonatokra szálltam 

s ők mindig elvittek 

s ők mindig elvittekhol várt rám 

s ők mindig elvittekhol várt rámcsontjaim helyett a nap 

januártól decemberig tartott rajtuk a tavasz 

hullámot cseréltem el dombon tanyázó felhőre 

fény helyett jöttek a kövek 

fény helyett jöttek a köveka víz hangját váltotta a csönd 

a düledezve pusztuló 

a düledezve pusztulóronda 

a düledezve pusztulórondaés koszos állomást 

pedig a híres 

pedig a híresRemény Pályaudvara 

 

Nem oly rég a szerelemtől 

választott el egy vonat 

– mégis 

– mégismeg kellett 

– mégismeg kellettköszönnöm neki a kis öblöt 

mit kocsonyásra dermesztett 

a szendergő hajók fénye 

őket már elkerülik a lidérces álmok 

Aztán ott volt még a pálma 

a traktorral épp csak felhorzsolt vörös talaj fölött 

egy kerek ház mellette tavacska 

egy kerek ház mellette tavacskaés virágzó nádasok 

egy kócsagon fönnakadt szögesdrótkerítés 

 

És most ez a vonat 

És most ez a vonatgyorsnak nem mondható 

közelít a városhoz velem 

hol tajtékesküvőim voltak 

Utasként a resti vagonban 

Utasként a resti vagonbanbarna sört kortyolok 

csokoládétojás 

aranybarnára sült szívek 

aranybarnára sült szívekropognak fogaim között 

a magány kenyere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me fui cuando cayeron estrellas en mis ojos 

cuando las paralelas se cortaron 

allá 

alláen el infinito 

alláen el infinito—desnudo de rocío 

de polvos adquiridos en velorios y puentes 

 

Luego monté vagones 

que me llevaron 

que me llevaronsiempre 

que me llevaronsiemprede los huesos al sol 

de enero hasta diciembre en primavera 

de la ola a la nube que anida en la colina 

de la luz a la piedra 

de la luz a la piedradel agua hasta el silencio 

de una destartalada 

de una destartaladafea 

de una destartaladafeay sucia estación 

a la nombrada 

a la nombradaEstación Esperanza 

 

Hace poco que un tren 

me alejó del amor 

—y debí 

—y debíno obstante 

—y debíno obstanteagradecerle la bahía 

cuajada por las luces 

de los barcos que duermen 

y que despertarán sin pesadillas 

Y más tarde una palma 

sobre la tierra roja que el tractor ha sentido 

una casa redonda con laguna 

una casa redonda con lagunalas cañas que florecen 

y la cerca de púas que cuelga de una garza 

 

Ahora este tren 

Ahora este trennada vertiginoso 

me acerca a la ciudad 

de mis bodas de espuma 

Del coche restaurante 

Del coche restaurantetomo cerveza negra 

huevos de chocolate 

corazones dorados 

corazones doradosque crujen en los dientes 

el pan de soledad 



R N:  ://../     cbnd  3 

 

A városban vár rám egy nő 

és a nőben 

és a nőbenegy gyerek 

 

Kifut az utolsó vonat is egy nap 

Áttetsző lesz minden kocsi 

némán és füst nélkül gurul majd 

némán és füst nélkül gurul majdfantomkerekein 

Biztosan tudom 

Biztosan tudomÉn leszek egyetlen utasa 

Letelepszem a helyemre 

Letelepszem a helyemrefüttyentek élesen 

Ezzel visszafizetek mindent amit kaptam 

az átkozott vonatoktól 

 

Mióta leszállt az éjszaka    

kényszerűségből az életre 

kényszerűségből az életrelágyan 

s csak az ő kedvéért 

az összes vonat fütyül 

 

María Isabel Borrerónak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la ciudad me espera una mujer 

y en la mujer 

y en la mujerun hijo 

 

Algún día saldrá el último tren 

Un convoy transparente 

sin ruedas materiales 

sin ruedas materialessin humo ni sonido 

Seguro estoy 

Seguro estoySeré el único pasajero 

Me sentaré en mi sitio 

Me sentaré en mi sitioviolento silbaré 

Así devolveré lo que me han dado 

estos trenes malditos 

 

Desde que anocheció 

por necesidad a la vida 

por necesidad a la vidatiernos 

y sólo para él 

todos los trenes silban 

 

Para María Isabel Borrero 

 K. G. fordítása 
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