
O:     ://../     cbnd  1 

 

Antonio Ortuño: Meghal az első kölyökkutyám 

Mi primer cachorro muere () 

Megint a kutya panaszos hangja ébresztett. Olyan, mintha 

épp halálra kínoznák, gondoltam, aztán visszatértem a takaró 

melegéhez, az álom birodalmába. A kutya annyira botrányo-

san viselkedett a nyaralás első hete alatt, amennyire csak le-

het, a reggeli vonyítása minden nap megelőzte Ana apjának 

ébresztőóráját. Amikor reggel hétkor megszólalt óra, addigra 

a kutya már be is rekedt, teljesen magán kívül volt, és szeren-

csétlenebb képet vágott, mint egy kamasz az elvált szülei tár-

saságában. 

Reggeli alatt, miközben a vajas kenyeret majszoltuk, meg-

próbáltam előhozakodni a kutya hisztériájának ügyével. Myr-

na, a kisebbik lányuk, az állat fiatal korával magyarázta a lár-

mát. 

– Oszkár még kölyök. Amikor fölébred, megijed, mert 

egyedül találja magát, vagy mert játszani szeretne, vagy mert 

éhes. Ez természetes. 

Myrna úgy beszélt, mint egy elkényeztetett kislány, és 

amikor azt mondta, „ez természetes”, az úgy hangzott, hogy 

„ez derbézedezs”. Myrna udvarlója – a testére tapadó szörf-

ruhája volt rajta – szólásra nyitotta a száját, és ő is támogatta 

az elméletet. Tele volt a szája vajas kenyérrel, nyúlós, gyöngy-

házszínű masszát gyúrt a hófehér fogaival. 

– Oszkár jó fej. Én már olyat is láttam, hogy a kutya levi-

zelte az emberek lábát, csak hogy odafigyeljenek rá. – „Levi-

zelte”, és nem „lepisálta”: a srác ügyelt a látszatra az apósék 

előtt.  

Ana is megjelent a konyhában, mezítláb és hálóingben. 

Megpuszilt, aztán mégis az apja mellé ült. A bungalóban kü-

lön szobában aludtunk, a lányok az egyik hálószobában, a 

szörfös udvarló meg én a másikban, Ana szüleit ugyanis za-

varta volna a tudat, hogy a két lányuk egy-egy férfi karjai közé 

kerül, mialatt ők a tévét nézik. A városban együtt éltünk Aná-

val, és ezt a szülei is tudták. Korábban kaptunk tőlük egy mik-

rosütőt, meg egy lámpát a tanuláshoz. De a bungaló az ő fel-

ségterületük volt, és más bungalóját tiszteli az ember, mert 

egy nap aztán neki is lesz egy, és akkor nem akarja majd, hogy 

valaki ott feküdjön le a lányaival. 

– Hogy aludtál? – kérdezte Ana félálomban, aztán nagyot 

kortyolt a kávéból.  

– Oszkár ébresztette – tájékoztatta Myrna. („Ozgár 

ébrezdedde.”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me despertaron otra vez los quejidos del perro. Parece que lo 

están matando, pensé antes de volver al calor de las mantas y 

el olvido del sueño. El perro había sido todo lo escandaloso 

que se pueda concebir durante la primera semana de las 

vacaciones, y sus aullidos matinales adelantaban en una hora 

o más al despertador del padre de Ana. El despertador sona-

ba a las siete de la mañana y para entonces el perro ya estaba 

ronco, desencajado, y más resentido que un adolescente con 

sus padres divorciados. 

Durante el desayuno, mientras mascábamos el pan con 

mantequilla, intenté tocar el tema de la histeria del perro. 

Myrna, la hermana menor, justificó el alboroto con la edad 

del animal. 

—Óscar es un cachorro. Se despierta y se asusta porque 

está solo, o porque quiere jugar o porque tiene hambre. Es lo 

natural. 

Myrna hablaba con acento de niña consentida, y al decir 

«es lo natural» sonaba como «ed do nadudal». El novio de 

Myrna, vestido con apretadas ropas de surfista, abrió la boca 

para apoyar el punto. Tenía la boca llena de pan con mante-

quilla, una pasta viscosa y aperlada entre sus dientes blan-

quísimos. 

—Óscar es bueno. Yo he visto perros que orinan los za-

patos de la gente para que les pongan atención—. «Orinan» 

y no «se mean»: el novio guardaba las apariencias ante los 

suegros. 

Ana apareció en la cocina, descalza y en camisa de dor-

mir. Me besó en la mejilla pero se sentó junto a su padre. 

Dormíamos en habitaciones separadas del bungalow, las 

chicas en una recámara y el novio surfeador y yo en otra, 

porque a los padres de Ana les molestaba saber que sus hijas 

estaban en brazos de un hombre mientras ellos veían la tele-

visión. Ana y yo vivíamos juntos en la ciudad y sus padres lo 

sabían. Nos habían regalado un microondas y una lámpara 

para el estudio. Pero el bungalow era su territorio, y uno 

respeta los bungalows ajenos porque algún día tendrá uno y 

no querrá que nadie se acueste con sus hijas allí. 

—¿Cómo dormiste? —preguntó Ana, adormilada, antes 

de beber un largo trago de café. 

—Lo despertó Óscar —informó Myrna («Do dedpedtó 

Ódcad»). 
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– Igen, hallottam én is. Nem lehet, hogy beteg? 

– Még kölyök – mondta a szörfös, közben kenyérmorzsá-

kat köpködött a levegőbe. 

– Oszkárnak nincs semmi baja – erősítette meg indulato-

san Myrna („Ozgárdag didcs zsebbi baja.”) 

Ana apja egy darabig a pelikánokat figyelte az ablakon ke-

resztül, aztán kioktató hangnemben közbeszólt. 

– Én azt hiszem, hogy a vécézéssel vannak gondjai. 

Ugyanez történt a nagynénétekkel is, emlékeztek? 

– Vonyított reggelente? 

Az apjuk rám se nézett, megigazította a szemüvegét. 

– Ana nagynénje néhány éve belehalt egy bélelzáródásba. 

És igen, vonyított a fájdalomtól. A fájdalom ölte meg. 

A férfi ökölbe szorította mindkét kezét. Egy izzadságcsöpp 

gurult végig az arcán. A felesége félrerakta a rejtvényújságot, 

és vigasztalólag megfogta a kezét az asztal fölött. 

– Hogy csinálod, hogy mindig földühíted aput? – kérdezte 

Ana valamivel később, miközben a part kényelméből figyel-

tük, hogyan öklelik föl a hullámok Myrnát és a szörföst. 

– Nem tudom. Nem direkt csinálom. 

– Baromi feszült. 

– A nővére volt, aki meghalt? 

– Nem, egy unokatestvére. De nagynéninek hívtuk. Évek-

kel ezelőtt történt. 

Lent a tengerparton, a kölyök ugatott és nyüszített, azt 

akarta, hogy foglalkozzunk vele. Sántított az egyik lábára, és 

állandóan fölbukott, amikor futni próbált. 

– Az apád azt mondta, hogy a kutyának a vécézéssel van-

nak gondjai. 

– Azt mondta, hogy azt hiszi. 

– Egy kutya nem jár vécére. 

– Mégis mit kellett volna mondania? 

Egy csapat sirály körözött a levegőben, nagyjából húsz 

méterre a fejünk fölött, falánk pillantásokat vetettek a kisku-

tyára. Mintha gyilkos étvágyról árulkodott volna a hangjuk. 

Sríííííí. Sríííííí. Együk meg a kutyát! Megpróbáltam megdobni 

őket egy kővel, de elszoktam már a célba dobástól. A kő béna 

parabolapályát írt le, és eltalálta Myrna fejét, a füle mellett. A 

barátja ránézett a karomra – a mozdulatlan, rémült, kinyúj-

tott karomra –, és nevetni kezdett. 

– Nem vagy normális – mondta Ana, közben Myrna ma-

gához ölelte a kutyáját, és gyűlöletes pillantást vetett rám. 

– Nem a húgodra céloztam, hanem a sirályokra. 

– Ugyan már. 

– Komolyan. Meg akarják enni a kutyát. Mindjárt körbe-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—Sí. Yo también lo escuché. ¿No estará enfermo? 

—Es un cachorro —dijo el surfista, escupiendo migajas 

de pan al aire. 

—Óscar está perfectamente —remachó Myrna, molesta 

(«Ódcad edtá pedfedtamende»). 

El padre de Ana, que había estado mirando a los pelíca-

nos a través de la ventana, intervino con tono aleccionador. 

—Yo creo que tiene problemas para el baño. Eso mismo 

le pasaba a su tía, ¿recuerdan? 

—¿Aullaba en las mañanas? 

Sin mirarme, el padre se acomodó las gafas. 

—La tía de Ana murió de una obstrucción intestinal hace 

años. Y sí: aullaba del dolor. Ese dolor la mató. 

El hombre apretaba los puños. Una gota de sudor le bajó 

por la mejilla. Su esposa dejó la revista de crucigramas a un 

lado y le tomó la mano a través de la mesa, reconfortándolo. 

—¿Por qué siempre logras que papá se enfade? —

preguntó Ana un rato después, mientras mirábamos torear 

las olas a Myrna y al surfista desde la comodidad de la arena. 

—No lo sé. No lo intento. 

—Es hipertenso. 

—¿La muerta era su hermana? 

—No: una prima. Pero la llamábamos tía. Murió hace 

años. 

En la orilla del mar, el cachorro ladraba y gemía, recla-

mando atenciones. Cojeaba de una pata y se iba de lado 

cuando intentaba correr. 

—Tu padre dijo que el perro tenía problemas para el ba-

ño. 

—Dijo que quizá los tenía. 

—Un perro no va al baño. 

—Y qué esperabas que dijera. 

Un grupo de gaviotas hacía piruetas en el aire, unos vein-

te metros por encima de nuestras cabezas, lanzando miradas 

de gula al perrito. Sus gritos parecían transmitir un mensaje 

de macabros apetitos. Aaaaaargh. Aaaaaargh. Comámonos al 

perro. Probé a arrojarles una piedra, pero mis brazos no es-

taban habituados a la puntería. La piedra hizo una parábola 

inepta y acertó en la cabeza de Myrna, cerca de su oreja. Su 

novio observó mi brazo —mi brazo inmóvil, aterrado, tendi-

do en el aire— y comenzó a reír. 

—Estás loco —dijo Ana, mientras Myrna abrazaba a su 

perro y me dirigía una mirada de odio. 

—No le tiré a tu hermana. Le tiré a las gaviotas. 

—Por favor. 
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veszik. 

– Nem vagy normális – mondta megint, és hátat fordított. 

Gyűlölöm a kutyákat, amióta csak az eszemet tudom. 

Amikor kissrác voltam, és járni tanultam, az első lépéseimet 

folyton megzavarta a szomszéd kutyája, aki egerek után ku-

tatva besurrant a kertünkbe, és úgy döntött, hogy fölugrik a 

vállamra, így mutatta ki a barátságát. Legalábbis ezt mondta 

az anyám, aki ahelyett, hogy kimenekített volna a rajtam 

egyensúlyozó állat alól, rögtön szaladt a fényképezőgépért, 

hogy megörökíthesse a zaklatást. 

Ennek ellenére a sógornőm kiskutyája együttérzést váltott 

ki belőlem. Nem volt normális, hogy minden reggel így vo-

nyítson, ahogy az sem, hogy a gazdáján kívül mindenki elől 

fejvesztett tempóban meneküljön. Oszkár az a fajta apró, sző-

rös kutya volt, amelyik az öregasszonyok lába köré szokott 

tekeredni. Nem nő már sokkal nagyobbra annál, mint amek-

korára eddig nőtt – kb. negyven centisre –, és az a gyanúm, 

nem lesz már sokkal okosabb sem. Mindig nyafogni fog, bár 

talán valamivel rafináltabbá válik az évek során, és megtanul-

ja, hogyan kell beleharapni a kissrácok Achilles-inába. 

Myrna a mellére fektette, mintha kisbaba lenne, és meg-

dögönyözte a fejét. A kutya kinyújtotta a nyelvét, és ránézett. 

Váratlanul, hosszan fölvonyított, és kiugrott Myrna karjából. 

Gurult párat a homokban, aztán a hasán vonszolta magát 

tovább. 

– Oszkár! Mi bajod van?! – üvöltötte Myrna, aztán meg-

ragadta, és ismét odahúzta magához. („Jód vagy, gidzsigéb?”) 

És akkor fölfedezte a sebet, egy vérző lyukat a kutya lába mö-

gött. Hozzáért az imént– anélkül, hogy tudott volna a létezé-

séről –, ezért okozott fájdalmat a kutyának. A seb megtelt 

homokkal, és a fekete pereme nyilvánvalóvá tette a küszöbön 

álló fertőzést. 

A kutya kinyitotta a szemét, és folyt a nyála. Fájt neki, ez 

egyértelmű volt. 

– Ezért sántít. 

A szörfös odahajolt a vállam fölött. Félig felé fordultam. 

Már-már gyermeki kíváncsiság ült ki az arcára. 

– Nem lehet, hogy megmarta valami? 

A seb akkora volt, mint egy érme. 

– Myrna szerint megdobtad kővel a kutyáját – vallotta be 

Ana, amikor bementünk ebédelni a faluba. 

A büfé tele volt sült halat rágcsáló fürdőruhás strandolók-

kal, velük voltak a leégett, rosszkedvű gyerekeik is. 

– Hogy tudnék eltalálni egy ekkora kutyát a lágyékán? 

Mikroszkóp kéne hozzá. Már azelőtt is megvolt a sebe. Ezért 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—Es verdad. Las gaviotas quieren comerse al perro. Lo 

están cercando. 

—Estás loco —repitió Ana y se dio media vuelta. 

Detesto a los perros desde que recuerdo. Cuando era ni-

ño y aprendí a caminar, mis primeros pasos fueron incordia-

dos por el perro de los vecinos, que se colaba a nuestro jar-

dín en busca de ratones y decidía brincarme a los hombros 

como muestra de afecto. Al menos eso decía mi madre, 

quien en lugar de librarme de la bestia que se me abalanzaba 

encima, corría por la cámara fotográfica para retratar el asal-

to. 

Pese a ello, el perrito de mi cuñada me provocaba com-

pasión. No era normal que aullara de esa manera todas las 

mañanas, ni que escapara de cualquiera que no fuese su 

dueña con esa atemorizada celeridad. Óscar era uno de esos 

animales peludos y diminutos que suelen retorcerse a los 

pies de las viejas. No crecería mucho más de lo que ya lo 

había hecho —unos cuarenta centímetros—, ni daba la im-

presión de que fuera a educarse demasiado. Sería siempre un 

perro llorón, quizá se volviera ladino con los años y aprende-

ría a morder a los niños en el tendón de Aquiles. 

Myrna se lo acercó a los pechos como si se tratara de un 

bebé y le estrujó la cabeza con las manos. El perro sacó la 

lengua y la miró. De pronto, dio un largo aullido y saltó. Ro-

dó por la arena y se arrastró sobre su vientre. 

—¡Óscar! ¡Qué te pasa! —bramó Myrna, agachándose pa-

ra retomarlo («¿Te siented bied, chidido?»). Entonces descu-

brió la herida, una abertura sangrante detrás de su pata. 

Myrna la había tocado sin saber de su existencia, lastimán-

dolo. La herida se había llenado de arena y sus bordes negros 

anunciaban la inminencia de una infección. 

El perro abría los ojos y babeaba. Le dolía, sin duda. 

—Por eso cojea. 

El surfista asomó por encima de mi hombro. Me volví a 

medias hacia él. Tenía una mueca de curiosidad casi infantil. 

—¿No lo habrá picado algún bicho? 

La herida era del tamaño de una moneda. 

—Myrna cree que le tiraste una piedra a su perro —

confesó Ana cuando bajamos al pueblo a comer. 

El comedero estaba repleto de bañistas en calzones, que 

roían pescado frito rodeados por niños asoleados y mal-

humorados. 

—¿Cómo le voy a atinar una piedra en la ingle a un perro 

de ese tamaño? Necesitaría un microscopio. El perro ya esta-

ba herido. Por eso aúlla en las mañanas. Quizá un cangrejo 
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vonyít reggelente. Talán belopózik egy rák a bungalóba, és az 

kínozza. 

Ana lesöpörte a homokot az egyik melléről. Beleharapott 

a pirítósába. A szemközti asztalnál egy sápadt, gyűrött ember 

a szeméhez emelte a távcsövét, végigpásztázta a helyet, aztán 

megállapodott a barátnőm dekoltázsánál. Ha kutyákat kínoz-

nék, akkor elég agresszív lennék ahhoz is, hogy megrugdos-

sam ezt az idiótát, gondoltam. Ana tovább takarította magá-

ról a homokot. A melle finoman himbálózott. A távcsöves 

ember most boldog lehet. 

Néha a barátnőm szemére vetettem, hogy milyen köny-

nyelműen mutogatja magát idegenek előtt, milyen könnyel-

műen vetkőzik le az ablaknál, vagy viszi ki az utcára a szeme-

tet a tenyérnyi hálóköntösében. Ana tulajdonképpen hétköz-

napi szépség volt, mégis attól tartottam, hogy egyszer még az 

infarktust hozza a veterán házmesterünkre, aki rendszerint 

ritka pofátlanul fordult utána, hogy láthassa Ana lábát a szok-

nyája alatt, amikor fölfelé ment a lépcsőn (és riszálta magát). 

Későn mentünk vissza – összezördültünk, nem is szól-

tunk egymáshoz –, már lemenőben volt a nap. A családja a 

bungaló teraszán rendezkedett be, onnan figyelték a napnyug-

tát. Senki nem köszönt nekem. Myrna védelmező gesztussal 

takarta be a kutyát. A szörfös meghúzta a sörösüveget. 

Ana szeretett volna letusolni. Én bementem a hálószobá-

ba. Az ágyamból hallottam a kinti beszélgetést. Az anyjuk 

részleteket dúdolt egy régi dalból, Myrna pedig babusgatta a 

kiskutyát, aki közben szelíden nyüszített. Az apjuk a csillag-

képek helyzetét magyarázta, és összekeverte az Oriont a Nagy 

Medvével. 

Ana kinyitotta az ajtót, és csöndben besurrant a szobába, 

de hamar egyértelművé vált, hogy nem valamiféle erotikus 

ízelítőről lesz szó. A családjáról akart beszélni, meg a kutyá-

ról. 

– Myrna és a pasija nem beszélnek egymással. Láttad 

őket? Azt hiszem, a srác nem szereti a kutyát. 

– Vagy talán elege van abból, hogy folyton a kutya a téma. 

– Nem, valami történt. Egy szót sem szólnak egymáshoz. 

A szüleim aggódnak. 

– Apád nem tudja megkülönböztetni az Oriont a Nagy 

Medvétől. 

Ana bosszúsan legyintett egy nagyot, és kiment. Nem volt 

sok időre szükségem, hogy elaludjak. 

Ez alkalommal rémisztő volt a kutya visítása. Hajnalodott. 

Kiugrottam az ágyból, és rohantam a hálószoba csukott ajta-

jához. A kislábujjammal belerúgtam egy bútorba a folyosón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

se mete al bungalow y lo atormenta. 

Ana se sacudió la arena de un pecho. Mordió su tostada. 

Un hombre pálido y arrugado en la mesa de enfrente levantó 

los binoculares, recorrió el lugar con la mirada y la posó 

finalmente en el escote de mi novia. Si yo fuera un tortura-

dor de perros, sería lo suficientemente agresivo para patear 

también a este imbécil, pensé. Ana siguió sacudiéndose la 

arena. Su pecho se balanceaba ligeramente. El de los binocu-

lares estaría feliz. 

Alguna vez le había reprochado a mi novia la facilidad 

que tenía para exhibirse ante desconocidos, la facilidad para 

desvestirse frente a la ventana y sacar la basura a la calle en 

una insuficiente bata de noche. Ana era una mujer de belleza 

francamente común, pero yo solía temer que acabaría ma-

tando de un infarto al anciano conserje de nuestro edificio, 

quien se detenía con cinismo ejemplar para mirarle las pier-

nas bajo la falda cuando subía las escaleras (y ella se conto-

neaba). 

Regresamos tarde, molestos el uno con el otro y sin 

hablarnos, en plena puesta de sol. Su familia estaba instalada 

en el porche del bungalow, observando el crepúsculo. Nadie 

me saludó. Myrna envolvió al perro con gesto protector. El 

surfista se empinó la botella de cerveza. 

Ana quería ducharse. Me fui a la recámara. Desde mi 

cama se escuchaban las conversaciones de afuera. La madre 

murmuraba trozos de una vieja canción y Myrna le decía 

ternuras al perrito, que gemía suavemente. El padre explica-

ba la posición de las constelaciones de estrellas y confundía 

Orión con la Osa. 

Ana abrió la puerta y se deslizó dentro de la habitación 

en silencio, pero rápidamente quedó claro que aquello no era 

ningún avance erótico. Quería hablar de su familia y del pe-

rro. 

—Myrna y su chico no se hablan. ¿Los has visto? Creo 

que él no quiere al perro. 

—O quizá está harto de hablar del perro. 

—No. Algo pasó. No han cruzado palabra. Mis padres 

están preocupados. 

—Tu padre no sabe distinguir Orión de la Osa. 

Ana ensayó un amplio gesto de fastidio y salió de la habi-

tación. Yo tardé poco en quedarme dormido. 

Los gritos del perro eran aterradores esta vez. Amanecía. 

Salté de la cama y me arrojé hacia la puerta cerrada de la 

recámara. Pateé un mueble del pasillo con el dedo pequeño 

del pie. En un rincón, el perro lloraba a un volumen atrona-
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A kutya fülrepesztő hangerővel sírt az egyik sarokban. Myrna 

udvarlója megpróbálta megnyugtató hangokkal lecsillapítani, 

de nem járt sikerrel: a kutya bemenekült egy fotel alá, amikor 

megpróbálta átkarolni. 

Abban a pillanatban jelent meg Myrna és Ana. 

Én lehuppantam egy székre, és a fájó kisujjamat masszí-

roztam. 

– Mibe rúgtál bele? – kérdezte Ana. 

– Belerúgtál Oszkárba, azért viselkedik így! (Bederúgdád 

Ozgárba, de rohadd zebéd!”) 

Myrna félig leguggolt a kis kedvencét rejtő alacsony fotel 

mellé, és megajándékozott egy újabb, engesztelhetetlen gyűlö-

lettel teli pillantással. Mögötte a szörfös a csaja hátsójának 

látványával vigasztalta magát, félig kilógtak a rövidke nyári 

pizsamanadrágból. 

– Nem a kutyába rúgtam bele. Nekimentem egy bútornak 

a folyosón. 

Myrna föltápászkodott, és megrázta rettentő öklét az ar-

com előtt. 

– Belerúgtál Oszkárba! Te okoztad azt a szörnyű sebet is 

egy kővel! („Egy rohadd zebéd bagy, beg zseb érdebded a 

dőbérebed!”) 

Az ujjam belilult, a köröm, akár egy bezúzott szélvédő. 

Néhány perccel később az ásítozó apósék is előkerültek, 

mintha kivártak volna, hátha rendeződnek a dolgok, és nem 

kell közbelépniük. Ana apja többször is megnedvesítette az 

ajkát, de nem mondott semmit. A felesége görcsös kézzel, 

elkeseredettem masszírozta a vállát, mintha az idegösszeom-

lástól szeretné megóvni. 

– Amikor beléptem a nappaliba – szólalt meg végül a 

szörfös –, a kutya már sírt. Azt hiszem, láttam egy árnyékot 

az ablakban, talán egy macska volt. 

– Macska a tengernél? Ugyan már – csattant föl az após 

gúnyosan. 

– A recepció bungalójában van öt macska, akkorák mint 

egy ló. Egész nap ott vannak. Csak a hülye nem látja őket – 

sziszegtem a fogaim között. 

Ana rémülten nézett rám. Myrna, miután könnyek között 

megfogadta, hogy a kutyája nem fog többet a nappaliban éj-

szakázni, bevonult a szobájába. 

A sérült ujjam kiváló mentségnek bizonyult, így nem kel-

lett elkísérnem őket egy közeli standra, pedig egész héten ezt 

a kirándulást tervezték. A bungalóban maradtam, dühös vol-

tam, szerettem volna berúgni, és nézni a tévét. Egy idő múlva 

ráuntam, hogy egyik sem sikerül, és sorra vettem a szobákat, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dor. El novio de Myrna trataba de controlarlo con ruiditos 

tranquilizadores, pero no tuvo suerte: el perro se metió de-

bajo de un sillón cuando trató de abrazarlo. 

Myrna y Ana aparecieron en ese momento. 

Yo me había dejado caer en una silla y me frotaba el dedo 

lastimado. 

—¿Qué pateaste? —dijo Ana. 

—¡Pateaste a Óscar, por eso está así! («¡Padeadte a Ód-

car, hido de pudaaaaa!»). 

Agachada a medias ante el sillón bajo el que se ocultaba 

su mascota, Myrna compuso otra mirada de obstinado odio 

para obsequiarme. Tras ella, el surfista se regalaba con la 

visión del trasero de su chica, medio salido de los pantalon-

cillos del pijama de verano. 

—No pateé al perro. Me pegué con un mueble del pasi-

llo. 

Myrna se incorporó para agitar un puño tremebundo 

frente a mi cara. 

—¡Pateaste a Óscar! ¡Tú le hiciste esa herida horrible con 

una piedra! («¡Eded un hido de puda y no medeces a mi 

hedmana!»). 

El dedo se me había quedado lívido, la uña como un pa-

rabrisas estrellado. 

Los suegros aparecieron, bostezando, varios minutos 

después, como si hubieran esperado en vano que las cosas se 

tranquilizaran antes de intervenir. El padre de Ana se mojó 

los labios varias veces pero no dijo nada. Su esposa le masa-

jeaba los hombros desesperadamente, con manos crispadas, 

como si quisiera evitarle un colapso nervioso. 

—Cuando llegué a la sala —dijo al fin el surfista— el pe-

rro ya estaba llorando. Creo que vi una sombra en la venta-

na, un gato o algo. 

—¿Un gato en el mar? Por favor —escupió el suegro con 

ironía. 

—En el bungalow de la administración hay cinco gatos 

del tamaño de caballos. Allí pasan todo el día. Hay que ser 

idiota para no verlos —declaré entre dientes. 

Ana me miró con espanto. Myrna, luego de asegurar en-

tre lágrimas que su perro no volvería a dormir en la sala, se 

marchó a su habitación. 

Mi dedo lastimado fue la excusa ideal para no acompa-

ñarlos en la excursión a una playa cercana que habían antici-

pado toda la semana. Me quedé en el bungalow, furioso, con 

la intención de embriagarme y mirar la televisión. Después 

de un rato, aburrido de fracasar en ambas cosas, me puse a 
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mindenhol átböngésztem a bőröndökbe meg a fiókokba zárt 

holmikat. 

A szülők ruhája bűzlött (éreztem a fizikai leépülés, a nap-

tej és a só szagát). A szörfös cuccához nem nyúltam. Myrna 

holmijának olyan szaga volt, mint neki, virág- és kutyaszaga. 

Anáét már ismertem, ezért nem pazaroltam rá az időt. Az 

egyik konyhai fiókban találtam egy pontvésőt, egy elemes 

bigyót, ami távolról vibrátorra emlékeztetett, de valójában 

mintákat lehetett vele vésni a fába. A hegyén volt egy vérfolt. 

Amikor ötéves lettem, az anyám ragaszkodott hozzá, hogy 

vegyen nekem egy kölyökkutyát. Sosem tudtam igazán érté-

kelni azt a szőrös, mancsokkal ellátott gombolyagot, ami el-

szánt kitartással udvarolt a lábamnak, karmolt, és a lábujjai-

mat nyalogatta, ha levettem a zoknimat. Az anyám rendszere-

sen fölvonult velünk: parkokban, köztereken, díszkertekben, 

gyerekzsúrokon, de nem tudta elérni, hogy pár percnél hosz-

szabb ideig játsszunk egymással. Én az első adandó alkalom-

mal lepasszoltam a kutyát, aztán valaki mást boldogított, hogy 

simogathatja és foglalkozhat vele, de a végén, amikor már 

indultunk hazafelé, valaki mindig odajött vele hozzám, mia-

latt én visszafojtott lélegzettel vártam az autó mellett, hogy 

elvigyék, hogy sose hozzák vissza. 

Aztán a kiskutya beteg lett. Az anyám minden szükséges 

oltást beadatott neki, és megfelelően táplálta, de a kutya egy 

nap elhányta magát a konyhában, aztán lehányta az anyám 

lábát, amikor ő az állatorvost hívta, végighányta a bejárathoz 

vezető folyosót, és hányt tovább az autóban is, közben pedig 

halkan nyöszörgött. Az anyám túlságosan gyorsan, magából 

kivetkőzve vezetett, és közben a könnyeivel küszködött. Én 

rátettem a kezem a kutya fejére, és azt kívántam, akkor elő-

ször, hogy ne vigyék el. 

Még mindig sötét volt a szobában. A függönyök között 

beszűrődött a holdfény. A szörfös nem volt az ágyában. Né-

hány másodpercbe telt, mire fölfogtam, hogy nem ugat a ku-

tya, tehát nem ő volt az, aki fölébresztett. Valakik vitatkoztak 

az ablak mellett, a bungaló teraszán, olyan halkan, hogy lehe-

tőleg más ne hallja. 

– Nem lehet, nem lehet, a szüleim nem szeretnék. Tudod, 

hogy nem szeretnék. 

Ezt Myrna mondta, ezért aztán úgy hangzott, hogy „Du-

dod, hogy deb zereddég.” Egy morgó hang jelezte, hogy a 

szörfös fölfogta a mondat jelentését. 

– Csak át kéne mennünk a szomszédos bungalóba. Nincs 

ott senki, tegnap reggel elutaztak. Be tudunk jutni a hátsó 

bejáraton. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

esculcar las pertenencias encerradas en las maletas y cajones 

de todas las recámaras. 

La ropa de los padres apestaba (olía a decadencia física, a 

bronceador y sal). La del surfista ni la toqué. La de Myrna 

olía, como ella, a flores y a perro. La de Ana ya la conocía y 

no me entretuve en ella. En un cajón de la cocina encontré el 

punzón, un aparatejo con baterías que tenía la vaga aparien-

cia de un consolador y servía en realidad para hacer graba-

dos en madera. Tenía una mancha de sangre en la punta. 

Mi madre insistió en comprarme un cachorro cuando 

cumplí cinco años. Jamás llegué a apreciar de verdad a aque-

lla maraña de cabellos y garras que se afanaba en demostrar-

le cariño a mis piernas y me arañaba y me lamía los dedos de 

los pies si me quitaba los calcetines. Mi madre nos hizo des-

filar juntos por parques, camellones, jardines y fiestas infan-

tiles sin conseguir que jugáramos más allá de unos pocos 

minutos. Yo botaba al perro a la primera oportunidad y al-

guien más se entretenía en acariciarlo y tratar con él, y fi-

nalmente, cuando estábamos a punto de irnos, alguien lo 

traía de nuevo hacia mí, que esperaba junto al automóvil y 

sin aliento que se lo llevaran, que no regresara nunca. 

Hasta que el perrito enfermó. Mi madre le había procu-

rado todas las vacunas necesarias y lo alimentaba bien, pero 

un día el animal vomitó en la cocina, en los pies de mi madre 

cuando ésta llamaba al veterinario, en el pasillo que conducía 

hacia la puerta de entrada, y siguió vomitando en el automó-

vil, aullando quedamente. Mi madre conducía demasiado 

deprisa, alterada y reprimiendo las lágrimas con dificultad. 

Yo le puse la mano en la cabeza al perro y, por primera vez, 

deseé que no se lo llevaran. 

La habitación seguía oscura. La luz de la luna fluía por 

entre las cortinas. El surfista no estaba en su cama. Tardé 

unos segundos en darme cuenta de que el perro no ladraba y 

que por tanto no era él quien me había despertado. Alguien 

discutía junto a la ventana, en el porche del bungalow, con 

una voz que pretendía ser inaudible. 

—No puedo, no puedo, a mis padres no les gusta. Ya sa-

bes que no les gusta. 

Eso lo decía Myrna, así que sonaba como «Da sabed que 

do led gudta». Un gruñido hizo notar que el surfista se ente-

raba del significado de la frase. 

—Sería tan simple irnos al bungalow de al lado. Está va-

cío, se fueron esta mañana. Podemos entrar por la puerta 

trasera. 

—No puedo («Deja de pedídmelo»). 
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– Nem lehet. („De izs gérd döbbed!”) 

Olyan óvatosan hajoltam ki, amilyen óvatosan csak tud-

tam. Mindkettejük körvonalát kirajzolta a szúnyogok ostro-

molta lámpa fénye. Myrna a karjában tartotta a szentséges 

kutyát. Visszafeküdtem. 

Még mindig sötét volt, amikor fölébredtem. Ana ránci-

gált. 

– Myrna teljesen ki van bukva, sehol sem találjuk a kutyát. 

Fölültem, még mindig a hülye álom hatása alatt voltam. 

Ana fölkapcsolta a villanyt, hogy fölébredjek. A szörfös ágya 

még mindig érintetlen volt. 

– Ő sem került elő. Veszekedtek, és úgy látszik, elment. 

– Lehet, hogy elvitte magával a kutyát. 

– Nem vihette magával a kutyát. 

– Végül is az övé volt. 

– Myrnáé volt. 

– De tőle kapta ajándékba. Joga volt hozzá. 

– Nem volt joga. Kelj föl, és segíts megkeresni. Ilyen ko-

rán még biztos nem jutott messzire. Az első busz reggel 

nyolckor indul. 

– És hány óra van? 

– Hat. 

Az apósomék a konyhában kávéztak. Inkább idegesnek 

látszottak, mintsem szomorúnak. Ana apja rám se nézett, de 

az anyja végigmért, ahogy megjelentem – kócos hajjal, félig 

csukott szemekkel, nem volt más rajtam, csak egy rövidnad-

rág, egy szakadt póló, és egy mamusz –, és mintha reményke-

dett volna. 

– Bárcsak megtalálnátok. Már átkutattuk az egész bunga-

lót. Myrna a szobájában sír. Nagyon rosszul viseli. 

Ami a barátjával, vagy ami a kutyával történt? Az anyja 

nem fogalmazott egyértelműen. 

Fölkaptam magamra egy hosszú ujjú inget, és kimentem a 

reggeli hidegbe, miután – ki tudja miért – fölfegyverkeztem 

egy söprűvel. Ana dideregve, és karba font kézzel jött utánam, 

nem volt más rajta, csak a picinyke műselyem pizsamája. A 

szemközti bungaló ablakán kinézett egy öregember, és végig-

mérte. Ana leengedte a karját, és rámosolygott. 

– Jó reggelt! Nem látott erre egy fiatalembert, kutyával a 

karjában? 

Az öreg nem zavartatta magát, bámulta tovább. 

– Szörfös ruhát visel, egy kutyával. Nem látta? 

– Nem, kisasszony, nem láttam senkit. 

Az öregember megeresztett egy fogatlan, hamiskás mo-

solyt. Ana elindult a recepció bungalójához vezető kavicsos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me asomé todo lo discretamente que supe. Las siluetas 

de ambos brillaban a la luz de un foco asediado de moscos. 

Myrna tenía al perro bendito en los brazos. Regresé a la ca-

ma. 

Seguía oscuro cuando desperté. Ana me sacudía. 

—Myrna está como loca: no encontramos al perro por 

ninguna parte. 

Me incorporé, abrumado por la estupidez del sueño. Ana 

intentó espabilarme encendiendo la luz. La cama del surfista 

seguía intacta. 

—Tampoco él aparece. Discutieron y parece que se fue. 

—Quizá se llevó al perro. 

—No pudo haberse llevado al perro. 

—Era suyo, después de todo. 

—Era de Myrna. 

—Pero él se lo regaló. Tenía derecho. 

—No lo tenía. Levántate y ayúdame a buscarlo. No hay 

modo de que se fuera a esta hora. El primer camión pasa a 

las ocho de la mañana. 

—¿Y qué hora es? 

—Las seis. 

Mis suegros estaban bebiendo café en la cocina. Parecían 

más fastidiados que tristes. El padre de Ana ni siquiera me 

miró, pero la madre contempló mi aparición —el cabello 

revuelto, los ojos medio cerrados, un pantalón corto, una 

playera rota y unas pantuflas por toda vestimenta— con 

cierta esperanza. 

—Ojalá lo encuentren. Ya buscamos por todo el bunga-

low. Myrna está llorando en su habitación. No puede con 

esto. 

¿Con lo del novio o con lo del perro? La madre no lo 

puntualizó. 

Me eché una camisa de manga larga encima y salí al frío 

de la mañana armado —no sé para qué— con una escoba. 

Ana me seguía, tiritando y con los brazos cruzados, cubierta 

con poco más que su pequeño pijama de imitación seda. Un 

anciano asomó por la ventana del bungalow de enfrente y la 

contempló. Ella descruzó los brazos y le sonrió. 

—Buenos días. ¿No vio pasar a un muchacho con un pe-

rro en los brazos? 

El viejo la miró, imperturbable. 

—Lleva ropas de surf y un perro. ¿No lo vio? 

—No, señorita, no vi a nadie. 

El anciano devolvió una sonrisa desdentada y cómplice. 

Ana tomó por el caminito de piedras que llevaba hacia el 
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ösvényen, én pedig mentem lefelé, a strandra, egy ugyanolyan, 

vagy talán egy kicsit elhanyagoltabb, sárga virágokkal teli 

ágyásokkal szegélyezett ösvényen. 

Nem sírtam, amikor anyám közölte velem, hogy meg kel-

lett műteniük a kutyát, mert valaki megmérgezte. Nem sír-

tam, amikor az apám értem jött az állatorvoshoz, hazavitt, és 

életemben először vacsorát készített nekem: müzlit meg egy 

sajtos szendvicset. Csak magamban sírtam, a szobámban, 

közben egy műanyag játékkutyát simogattam. 

A kutya. 

Nem láttam a kutyát, de hallottam a vonyítását. Rohan-

tam a strandra. Talán az ütések miatt, de lehet, hogy csak fél. 

Már szinte hallottam, ahogy elfojtott hangon szapulják, mi-

közben rúgások záporoznak a bordáira. Sarokba szorítva, 

gőzölgő, nyitott torokkal képzeltem magam elé. 

A strand mellett a bungalók hátsó kertjei úgy hasonlítot-

tak egymásra, mint egyik tojás a másikra, én pedig átugrottam 

a téglafalakon, vagy leguggoltam, és belestem a falak rései 

között, de csak ócska, koszos székeket láttam, rozsdás ásókat 

és csákányokat, egy zsák faszenet, egy locsolócsövet, és alatta 

a kiégett füvet, egy cserepet, amiből egy repedésen keresztül 

kiömlött a föld. Nem láttam sem a kutyát, sem a kínzóját, de 

hallottam őket, és magam elé képzeltem a vérző testet és a 

ziháló tolvajt, ahogy azon erőlködik, hogy halálra gyötörje. 

Ahogy üti és rúgja, mintha közben valami őrült szenvedély 

hajtaná. 

Hát persze, hogy szenvedély volt a dologban. A rabló nem 

fogadta el Myrna elutasító válaszát, és bosszúból elorozta tőle 

az ebet. Minden bizonnyal ő volt az, aki reggelente fölkelt, 

hogy megverje a kutyát, amikor még nem őrködött fölötte a 

gazdája, minden bizonnyal ő okozta a sérülést a lábán a véső-

vel – véres volt a hegye, még meg sem száradt teljesen. Min-

den bizonnyal azért volt már előttem a tetthelyen, mert ő 

maga volt a tettes. 

Nagyon szomorú tettes volt. A tengerparton ült a koszos 

szörfruhájában, és a kutya megállás nélkül vonyított a karjá-

ban. Simogatta, és megpróbálta megnyugtatni. Elővigyázato-

san meglapultam, aztán bátorságot merítettem a söprűmből, 

és lépésről lépésre közelebb mentem. A kutya rám nézett, 

szinte már esedezve. 

– Hagyd békén azt a kutyát! – mennydörögött a hangom. 

Ő mintha nem is hallotta volna. A fejéhez emelte az egyik 

kezét, és félresimított egy tincset a szeméből. 

– Csak egy bolond bántja a kutyákat. 

A szeme tele volt könnyel, és olyan vörös volt, mintha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bungalow de la administración, y yo bajé hacia la playa por 

otro caminito idéntico, o quizá más destartalado, escoltado 

por macizos de flores amarillas. 

No lloré cuando mi madre me informó que tendrían que 

operar al perro porque alguien lo había envenenado. No lloré 

cuando mi padre me recogió en la veterinaria, me llevó a la 

casa y me hizo de cenar —cereal y un bocadillo de queso— 

por vez primera en la vida. Lloré a solas, en mi recámara, 

acariciando uno de los juguetes de plástico del perro. 

El perro. 

No veía al perro pero escuchaba sus aullidos. Corrí hacia 

la playa. Le dolerían los golpes o tendría miedo. Creía escu-

char cómo lo maldecían por lo bajo mientras le atinaban 

alguna que otra patada en el costillar. Lo imaginaba arrinco-

nado, con las fauces abiertas y humeantes. 

Entre los patios traseros de los bungalows alrededor de la 

playa no había más diferencia de la que podría haber entre 

una mosca y otra mosca, y yo daba saltitos por sobre los 

muros de ladrillo, o me agachaba a espiar entre las rendijas 

de los muros, y sólo miraba sillas destartaladas o rotas, palas 

y picos herrumbrosos, algún saco de carbón, alguna man-

guera con el pasto quemado bajo el cuerpo, alguna maceta 

con la tierra derramándose por una rotura del barro. No veía 

al perro ni a su torturador, pero los oía y los imaginaba, el 

perro sangrante y el ladrón jadeando por el esfuerzo de mar-

tirizarlo. Golpeando, golpeando como impulsado por alguna 

lujuria incontenible. 

Había lujuria de por medio, por supuesto. El ladrón no 

había aceptado la negativa de Myrna y le había arrebatado el 

can en venganza. Seguramente era él quien se levantaba por 

las mañanas para golpearlo antes de que comenzara la vigi-

lancia de su ama, seguramente era él quien le había provoca-

do la herida de la pata con el punzón para grabar en madera 

—había sangre en la punta del punzón, sangre no muy se-

ca—. Seguramente había llegado antes que yo a la escena del 

crimen porque el criminal era él. 

Era un criminal muy triste. Estaba sentado a la orilla del 

mar, con sus sucias ropas de surfista, el perro aullándole sin 

control en los brazos. Intentaba calmarlo y lo acariciaba. Me 

acerqué con precaución, paso a paso, armado por la fuerza 

de mi escoba. El perro me miró, como implorante. 

—Deja a ese perro —dije con voz de trueno. 

Él no pareció escuchar. Se llevó una mano a la cabeza y 

apartó un mechón de pelo de sus ojos. 

—Sólo un loco les hace daño a los perros. 
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egész éjszaka sírt volna. Hangosan szipogott egyet, és a mel-

léhez szorította a kutyát. Az állat fölnyüszített. 

– Én nem csináltam semmit. 

– Bántod. Bántod, pedig tudod, mennyire szereti Myrna. 

– Nem én voltam. 

– Add ide a kutyát! 

A szemében egyre nőtt a nyugtalanság. 

– Hagyj békén! 

– Add ide a kutyát! 

– Menj el! 

Az első söprűcsapás – melyet a háta közepére mértem –

fölkészületlenül érte, és orra bukott a homokban. A kutya 

fölvinnyogott az őt fojtogató hatalmas súly alatt, de aztán 

sikerült kiszabadulnia, és futásnak eredt az ösvényen fölfelé. 

– Hogy jut eszedbe bántani egy kutyát? Te rohadt szemét! 

– mondtam neki, miközben a söprűvel ütöttem a lábát, a 

karját és a fejét. Ő összegörnyedt, homok került a szájába, 

próbálta védeni magát a kezével. 

A távolból lépések és hangok hallatszottak. 

– Megvan Oszkár! Anyu, megvan Oszkár! – mondta Ana 

boldogan. 

Az egész család előbukkant az ösvényen. Ana sugárzott, és 

gyöngéden nézett rám. Myrna – a kutyával az ölében – még 

rám is mosolygott. Az apósom elérzékenyülve átkarolta a 

vállam, a felesége önfeledten tapsolt. 

A fura pózban a homokban fekvő szörfös fölemelte a te-

kintetét, hogy Myrna szemét keresse, de a lány számára nem 

létezett más, csak a kutya. 

Az apósom fölsegítette a szörföst, aztán leporolta a ho-

mokot a mellkasáról és a hajáról. 

– Fiatalember, jobb lesz, ha most elmegy. 

A tiszteletemre adott ebéd remek hangulatban telt. Újra 

fölidéztük, hogyan kapta meg a szörfös azt, amit megérde-

melt, sztorikat meséltünk egymásnak, amelyek kétségtelenül 

föltárták a benne lappangó gonoszt („Nem hihetetlen, hogy 

mindig az a csiricsáré ruha volt rajta?”), és kibontottunk pár 

palackkal abból az olcsó borból, amit venni szoktak. 

Amikor mindannyian elmentek aludni, Ana becibált a há-

lószobába. Harapott, nyögött, csókolt. A távolban – először a 

nyaralás alatt – hallottam a partot ostromló hullámok hang-

ját. 

Sokkal később, már félálomban éreztem, hogy Ana odaha-

jol a fülemhez. 

– Ébren vagy? Elmondhatok neked valamit? 

– Igen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenía los ojos llenos de lágrimas y rojas marcas de haber 

llorado toda la noche. Sorbió ruidosamente y apretó al perro 

contra su pecho. El animal gimió. 

—Yo no hice nada. 

—Lo golpeas. Lo golpeas, aunque sabes cómo lo quiere 

Myrna. 

—Yo no lo hice. 

—Dame al perro. 

Él me miraba con creciente malestar. 

—Déjame en paz. 

—Dame al perro. 

—Vete. 

El primer escobazo —se lo asesté en mitad de la espal-

da— lo tomó por sorpresa y lo arrojó de bruces a la arena. El 

perro gimió, aplastado por el peso inmenso que lo sofocaba, 

pero logró escurrirse y escapó sendero arriba. 

—¡No se les pega a los perros, hijo de puta! —decía yo, 

mientras le daba de escobazos en las piernas, en los brazos, 

en la cabeza. Él se retorcía, tragaba arena, se cubría un poco 

con las manos. 

Ya se escuchaban pasos y voces a lo lejos. 

—¡Aquí está Óscar! ¡Mamá, aquí está Óscar! —decía Ana 

con alegría. 

La familia al completo apareció por el sendero. Ana, ra-

diante, me miraba con calidez; Myrna, con el perro en el 

regazo, incluso me sonrió. Mi suegro me rodeó los hombros 

con el brazo, emocionado; su mujer aplaudía eufóricamente. 

El surfista, tendido de mal modo en la arena, levantó la 

mirada buscando la de Myrna, pero ella sólo tenía ojos para 

el perro. 

Mi suegro ayudó a pararse al surfista y le sacudió un po-

co la arena del pecho y el cabello. 

—Joven, será mejor que se vaya. 

La comida en mi honor transcurrió en un ambiente óp-

timo. Se repasó la historia de cómo di su merecido al surfis-

ta, se contaron anécdotas que ponían en evidencia su maldad 

latente («¿Pueden creer que use siempre esa ropa de colori-

nes?»), se destaparon algunas botellas del vino barato que 

solían comprar. 

Cuando todos se fueron a dormir, Ana me llevó a la re-

cámara. Mordía y gruñía y besaba. Percibí a lo lejos, por 

primera vez en las vacaciones, el sonido de las olas rompien-

do en la playa. 

Mucho después, ya entre sueños, sentí que Ana se acer-

caba a mi oído. 
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– De alszol. 

– Nem. Mond csak. 

– Jól van. Akkor elmondom. Én vagyok az, aki bántja a 

kutyát. 

– … 

– Hajnalban kimegyek cigarettázni, mert az apámat za-

varja, és akkor megverem. Megégetem egy pontvésővel, és a 

lábán nyomom el a cigit. 

– Tényleg? 

– Gyűlölöm a kutyákat. De ha szeretnél egyet, gondozni 

fogom. 

– Én? 

– Igen. Nem szeretnél kutyát? 

Az álom vonszolt a némaság meghitt szakadéka felé, és 

nehéz volt neki ellenállni. 

– Nem szeretnék kutyát. De összeházasodhatnánk. 

Amikor meghalt az első kölyökkutyám, amikor lehajtott 

fejjel hazaért az anyám, és bevitt a szobájába, és megvallotta, 

hogy a kölyökkutya nem élte túl a műtétet, hogy meghalt, 

elhatároztam, hogy soha többet nem fogok sírni egy kutya 

miatt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—¿Estás despierto? ¿Puedo decirte algo? 

—Sí. 

—Pero estás dormido. 

—No. Dímelo. 

—Bueno. Lo diré. Yo soy la que le pega al perro. 

—… 

—Me salgo a fumar temprano, porque a mi padre le mo-

lesta, y entonces le pego. Lo quemo con un punzón y le apa-

go cigarros en las patas. 

—¿Sí? 

—Odio a los perros. Pero si quieres un perro, lo cuidaré. 

—¿Yo? 

—Tú. ¿No quieres un perro? 

El sueño tiraba de mí hacia un cómodo abismo de silen-

cio y costaba resistirlo. 

—No quiero un perro. Pero podríamos casarnos. 

Cuando mi primer cachorro murió, cuando mi madre 

llegó a la casa con la cabeza gacha y me llevó a su habitación 

y me confesó que el cachorro no había soportado la opera-

ción, que había muerto, decidí que jamás volvería a llorar 

por un perro. 

 K. G. fordítása 
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