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Andrés Barba: A kutya 

El perro () 

Láttad, hogy pusztul el a megmérgezett kutya. Még gyerek voltál, 

és láttad, hogy pusztul el a megmérgezett kutya. A paradicsomtö-

vek között elterülve találtak rá, kimerülten verejtékezett. A szom-

szédasszony megbökte az állatot egy pálcával, hogy lássa, mozog-

e még. („Egyeseknek nincs lelkiismerete” – mondta.) Olyan köny-

nyű volt megmérgezni egy kutyát. A farka kétszer koppant a bab-

karókon, a bőre nyirkos volt, szinte emberi bőr, a szőre alatt sá-

padtfehér, mint egy öregemberé, a legyeké. Olyan könnyű volt 

megmérgezni egy kutyát; az ember csak mérget tesz egy húsgo-

lyóba, a kekszbe, egy tál rizsbe. A barna kutya, szürke folttal a 

hátán már nincs többé, vége van. Láttad a narancsokat, a naran-

csok árnyékát, te nem voltál dühös, se szomorú, arra gondoltál, 

milyen könnyű megmérgezni egy kutyát. Még gyerek voltál. De 

mégis, volt valami más, ami még sokkal korábban történt; ott volt 

az emelkedő és süllyedő bordák finom körvonalában, az ereszcsa-

tornán doboló kutyafarok szorongásában. Úgy vitték el az ajtóig, 

ahogy a menyasszonyt szokás, te is ott voltál a kíváncsiskodók 

között, és fogtál egy botot, rásóztál vele a pofájára, hogy meg-

nézd, vajon mozdul-e még. Nem mozdult. „Milyen könnyű meg-

mérgezni egy kutyát – mondtad megint – az ember csak mérget 

tesz egy húsgolyóba, a kekszbe, egy tál rizsbe.” A kutya mélyén 

boszorkányrítusokhoz hasonló merész szertartást végzett egy 

bűvös alak. A kutya mélyén egy hajdani kutya arcokat, hangokat 

ismert föl, epizódokra emlékezett, téged is látott, összesűrítve, 

benned pedig egy újabb emléket rólad, más voltál, kisebb, mert 

tegnap éjszaka volt, amikor egyedül odamentél. Kedvelted a ku-

tyát, nem arról volt szó, hogy nem kedveled a kutyát. A barna 

kutyát, szürke folttal a hátán. Többször is megsimogattad, és ő 

szelíd volt, te pedig kíváncsi, akkoriban a kíváncsiság a félelem 

egyik formája volt, aztán rádvicsorgott, láttad a sárgás, csillogó, 

nikotinos, már-már emberi szemfogait, és akkor elhatároztad. 

Akkor határoztad el, vagy talán később? Nem, akkor döntöttél. 

Aztán már éjszaka, amikor odamentél hozzá, úgy csillogtak a 

szemei, mint két gombostű, és nem ugatott, nem csinált semmit, 

olyan kedves volt, mintha már előre sejtene mindent. „Milyen 

könnyű megmérgezni egy kutyát – hallottad megint a szomszéd-

asszonyt a halasnál – az ember csak mérget tesz egy húsgolyóba, 

a kekszbe, egy tál rizsbe.” „Vagy a halba” – felelte a halasasszony. 

A babkarók mellett ásták meg a sírját, még azelőtt, hogy elpusz-

tult volna, mert a kíváncsiskodók között akadt egy állatorvos, és 

azt mondta, esélye sincs. Te pedig ástál teljes erődből, amíg a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viste cómo moría el perro envenenado. Eras sólo un niño y 

viste cómo moría el perro envenenado. Lo encontraron tum-

bado entre las tomateras transpirando cansadísimo. La veci-

na pinchó al animal con una varita para ver si se movía ("Hay 

gente que no tiene conciencia", dijo). Era tan fácil envenenar 

a un perro. La cola dio dos golpes en los rodrigones de las 

alubias, la piel transpiraba, esa piel casi humana, blanquecina 

tras el pelo, como la de un anciano, las moscas. Era tan fácil 

envenenar a un perro; se envenena una bola de carne, una 

galleta, un cuenco de arroz. El perro marrón con una man-

cha gris en el lomo, ya no está, se acabó. Se veían las naran-

jas, la sombra de las naranjas, tú no estabas enfadado, ni 

triste, pensabas qué fácil es envenenar a un perro. Eras sólo 

un niño. Y sin embargo había algo que había sucedido mu-

cho antes; en el dibujo tenue de las costillas subiendo y ba-

jando, en la angustia de la cola golpeando el canalón. Lo lle-

varon como a una novia hasta la puerta, y en el grupo de cu-

riosos también tú cogiste un palo y le diste con él en el hoci-

co para ver si se movía. No se movía. "Qué fácil es envenenar 

a un perro —repetiste— se envenena una bola de carne, una 

galleta, un cuenco de arroz". Dentro del perro un personaje 

mágico cumplía un rito tan audaz como el de las brujas. De-

ntro del perro un perro antiguo reconocía caras, voces, re-

cordaba escenas, te veía a ti, comprimido, y dentro de ti otra 

escena de ti, otro tú, más pequeño, porque fue ayer por la 

noche cuando fuiste solo. Te gustaba el perro, no era que no 

te gustara el perro. El perro marrón con una mancha gris en 

el lomo. Y le habías acariciado varias veces, y él había sido 

dócil, y tú curioso, porque la curiosidad era una de las for-

mas del miedo, y él te había enseñado los dientes, unos col-

millos amarillentos y brillantes, nicotínicos, casi humanos y 

entonces lo decidiste. ¿Fue entonces cuando lo decidiste o 

fue luego? No, fue entonces. Luego, por la noche, cuando te 

acercaste, los ojos le brillaban como dos alfileres y no ladró, 

no hizo nada, fue tan amable, como si ya lo sospechara todo. 

"Qué fácil es envenenar a un perro —escuchaste que repetía 

la vecina a la dueña de la pescadería— se envenena una bola 

de carne, una galleta, un cuenco de arroz". "Un pescado" dijo 

la pescadera. La tumba se la hicieron junto a los rodrigones 

de las alubias, antes incluso de que muriera porque uno de 

los curiosos era veterinario y dijo que ni modo. Y tú cavaste 
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gazdája kétszer meg nem paskolta a tarkódat, két alig érezhető, 

vigasztalan ütés volt. Azt mondta: „öcsi, menj, fogd meg azt a 

végét, bedobjuk!” Te nem voltál dühös, se szomorú, arra gondol-

tál, milyen könnyű megmérgezni egy kutyát. Még gyerek voltál, 

és nem mertél hozzányúlni. 

 

 

 

 

con todas tus fuerzas, y el dueño te dio dos golpecitos en la 

cabeza, dos golpecitos desolados y tenues. Y te dijo: "cógelo 

de ahí, anda, vamos a echarlo, chaval". Tú no estabas enfa-

dado, ni triste, pensabas qué fácil es envenenar a un perro. 

Eras sólo un niño y no te atrevías a tocarlo. 

 

 Kertes Gábor fordítása 


