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La pequeña parada de autobuses de mi aldea
estaba llena de gente y de autobuses
sobrecargados. En el suelo había aun más cosas por
cargar. Los pregoneros anunciaban los lugares a los
que iban sus autobuses.

• • •

Przystanek autobusowy w mojej wiosce był mały,
zatłoczony i pełny przeładowanych autobusów. Na
ziemi leżało mnóstwo rzeczy do załadunku.
Sprzedawcy biletów wykrzykiwali nazwy
miejscowości, do których jechały autobusy.
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“¡A la ciudad! ¡A la ciudad! ¡Autobús hacia el oeste!”
escuché que gritaba un pregonero. Ése era el
autobús que yo necesitaba tomar.

• • •

„Centrum! Centrum! Zachód!” – usłyszałem. To był
mój autobus.
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Aunque el autobús con destino a la ciudad estaba
casi lleno, había más gente empujando para
subirse. Algunos ponían su equipaje en la parte de
abajo. Otros lo ponían en las repisas de adentro.

• • •

Mój autobus był prawie pełny, ale ludzie nadal
przepychali się, aby dostać się do środka. Niektórzy
upychali swój bagaż pod autobusem, inni
umieszczali bagaże na półkach w środku.
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Los pasajeros recién llegados se subían al autobús
con sus boletos en mano buscando un asiento. Las
mujeres con hijos pequeños los confortaban para el
largo viaje.

• • •

Nowi pasażerowie ściskali w rękach swoje bilety i
szukali wolnych miejsc. Kobiety z małymi dziećmi
próbowały zadbać o to aby dzieciom było wygodnie
w czasie długiej podróży.
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Me apretujé al lado de una ventana. La persona a
mi lado sujetaba con fuerza una bolsa de plástico
verde. Llevaba sandalias viejas, un abrigo
harapiento, y se veía nervioso.

• • •

Wcisnąłem się na miejsce pod oknem. Obok mnie
siedział mężczyzna. W ręce kurczowo trzymał
zieloną reklamówkę. Miał na sobie stare sandały i
znoszoną marynarkę. Wyglądał na
zdenerwowanego.
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Miré por la ventana del autobús y me di cuenta de
que estaba dejando atrás mi aldea, el lugar donde
había crecido. Ahora me iba a la gran ciudad.

• • •

Spojrzałem przez okno i uświadomiłem sobie, że
opuszczam moją wioskę, miejsce w którym
dorastałem. Wyruszałem do dużego miasta.

7



Terminaron de cargar el autobús y todos los
pasajeros se sentaron. Los vendedores ambulantes
se apretujaron para entrar a venderle sus
productos a los pasajeros. Gritaban los nombres de
lo que tenían para vender. Las palabras me
parecían graciosas.

• • •

Zakończono załadunek, wszyscy pasażerowie byli na
swoich miejscach. Mimo to sprzedawcy nadal
krzyczeli, próbując zachęcić ludzi do kupna ich
produktów. Ich słowa brzmiały zabawnie.
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Algunos pasajeros compraron bebidas, otros
compraron pequeños refrigerios y empezaron a
comer. Los que no tenían dinero, como yo,
solamente nos quedamos mirando.

• • •

Niektórzy pasażerowie kupili napoje, inni kupili
przekąski i zaczęli pić i jeść. Ci, którzy tak jak ja nie
mieli pieniędzy, tylko patrzyli.
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Todo este ajetreo fue interrumpido por el claxon del
autobús, señal de que estábamos listos para partir.
El pregonero gritó a los vendedores ambulantes
para que se bajaran.

• • •

Autobus zatrąbił. Był to znak, że byliśmy gotowi do
odjazdu. Sprzedawca biletów krzyczał na
sprzedających, żeby wysiedli z autobusu.
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Los vendedores ambulantes se empujaban para
salir del autobús. Algunos le entregaron su cambio
a los pasajeros. Otros intentaron vender productos
por última vez.

• • •

Sprzedawcy przepychali się w stronę wyjścia.
Niektórzy wydawali resztę podróżnym, podczas gdy
inni wciąż próbowali coś sprzedać.
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Mientras el autobús partía desde la estación, miré
por la ventana. Me preguntaba si alguna vez
volvería a mi aldea.

• • •

Gdy autobus odjeżdżał z przystanku, patrzyłem
przez okno i zastanawiałem się czy jeszcze kiedyś tu
wrócę.
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A medida que pasaba el tiempo, el autobús se puso
muy caluroso. Cerré los ojos con la esperanza de
quedarme dormido.

• • •

Podczas podróży, w autobusie zrobiło się bardzo
gorąco. Zamknąłem oczy. Miałem nadzieję, że
zasnę.
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Pero volví a pensar en mi casa. ¿Estará a salvo mi
madre? ¿Traerán dinero mis conejos? ¿Se acordará
mi hermano de regar los árboles que planté?

• • •

Moje myśli popłynęły z powrotem do domu. Czy
moja matka będzie bezpieczna? Czy sprzedaż
królików przyniesie nam pieniądze? Czy brat będzie
pamiętał, aby podlewać sadzonki?
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Mientras viajaba, recitaba el nombre del lugar
donde vivía mi tío en la gran ciudad. Seguí
murmurando ese nombre mientras dormía.

• • •

Po drodze próbowałem zapamiętać nazwę miejsca,
w którym mieszka mój wujek w dużym mieście.
Wciąż ją cicho powtarzałem, gdy zasnąłem.
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Nueve horas más tarde, desperté escuchando
fuertes golpeteos y gritos llamando a los pasajeros
que viajaban de vuelta a mi aldea. Tomé mi
pequeño morral y me bajé del autobús.

• • •

Dziewięć godzin później obudziło mnie głośne
uderzenie w autobus i nawoływanie pasażerów
wracających do wioski. Wziąłem moją małą torbę i
wyskoczyłem z autobusu.
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El autobús de vuelta a mi aldea se llenó
rápidamente. Pronto empezaría su viaje de vuelta al
este. Por ahora, lo más importante para mí era
empezar a buscar la casa de mi tío.

• • •

Autobus powrotny szybko się wypełniał. Niedługo
będzie wracał na wschód. Najważniejsze było dla
mnie teraz, aby odnaleźć dom mojego wujka.
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