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Mario Benedetti: A történet vége 
Se acabó la rabia () 

Alig mozgott a férfi lába, az asztal alatt fekvő Fidó mégis nagy-

ra értékelte a pofáját érő becézgetést. Majdnem olyan kellemes 

volt, mint sült hús darabkákat enni közvetlenül a gazda kezé-

ből. Már két év telt el azóta, hogy Fidóból elhivatottsága és 

testfelépítése ellenére (vaskos és szilárd lábak, erőteljes nyak-

szirt, hegyezett fülek) lakásban tartott eb lett, noha ez az 

állapot köztudottan jobban illett a hisztérikus és pisis, nőies 

ölebekhez, akik a második emelet presztízsét rontották. 

Fidó nem tartozott a fajtatiszta kutyák közé, mégis fegyel-

mezett, öntudatos jószág volt, aki többnyire délig visszatar-

totta természetes szükségleteit, ugyanis akkor vitték ki az 

utcára, hogy tüzetesen megszemlélje a fákat. Máshoz is értett: 

tudta, hogyan kell a két hátsó lábán megtartania magát, amíg 

azt nem mondják neki, hogy elég, minden reggel behozta a 

szájában az újságot, tudott bariton hangon vakkantani, ha 

megszólalt a csengő, és lábtörlőként szolgált ura és paran-

csolója számára, mikor az hazatért a munkából. A nap nagy 

részét az étkező egyik sarkában heverészve töltötte, esetleg a 

fürdőszoba kőlapjain szundikált, vagy egyszerűen a kád 

megnyugtató zöldjét nézegette. 

Általában nem zavart senkit. Igaz, hogy nem ragaszkodott 

különösebben a nőhöz, de mivel ő gondoskodott a napi élelme 

elkészítéséről és a friss vizéről, Fidó naponta néhányszor kép-

mutató módon a kezét is megnyalta, nehogy zavar keletkezzen 

e létfontosságú szolgáltatásokban. A kedvence természetesen a 

férfi volt, és amikor reggeli után kedvesen simogatta a nő 

nyakát, derekát vagy mellét, a kutya nyugtalankodni kezdett, 

féltékenyen, aggodalommal telve vonult az étkező legsötétebb 

sarkába. 

A nap fénypontjai kétségtelenül a következők voltak: a két 

étkezés, a vizelő séták az utcán, de leginkább ez a vacsorát 

követő lazítás, amikor a férfi és a nő szórakozottan beszélget-

tek, és eközben ő a pofáján érezte a flanel nadrág szerető 

simogatását. 

Ma este azonban Fidó furcsán nyugtalan volt. A farkcsó-

válással nem hízelgését és a háláját fejezte ki, mint más étkezés 

utáni ejtőzéskor, ahogy ez az öreg kutyák bevett szokása. Ma 

este a közelmúlt nyomasztotta Fidót. Egy igencsak friss képsor 

állt össze szomorú, sokat tapasztalt szemecskéje előtt. Elő-

térben: a Másik. Bizony, valamelyik délután, amikor egyedül 

volt a lakásban, és a káddal szemben sziesztázott éppen, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aunque la pierna del hombre apenas se movía, Fido, debajo 

de la mesa, apreciaba grandemente esa caricia en los adrede-

dores del hocico. Esto era casi tan agradable como recoger 

pedacitos de carne asada directamente de las manos del amo. 

Hacía ya dos años que, en contra de su vocación y de su 

contextura (patas gruesas y firmes, cogote robusto, orejas 

afiladas), Fido se había convertido en un perro de aparta-

mento, condición que parecía avenirse mejor con los cuzcos 

afeminados, histéricos y meones, que desprestigiaban el 

segundo piso. 

Fido no pertenecía a una raza definida, pero era un 

animal disciplinado, consciente, que por lo general aplazaba 

sus necesidades hasta el mediodía, hora en que lo sacaban a 

la vereda para que efectuara su revista de árboles. Sabía, ade-

más, cómo aguantarse en dos patas hasta recibir la orden de 

descanso, traer el diario en la boca todas las mañanas, emitir 

un ladrido barítono cuando sonaba el timbre y servir de 

felpudo a su dueño y señor cuando éste volvía del trabajo. 

Pasaba la mayor parte del día echado en un rincón del come-

dor o sobre las baldosas del cuarto de baño, durmiendo o 

simplemente contemplando el verde sedante de la bañera. 

Por lo general, no molestaba. Cierto que no sentía un 

afecto especial hacia la mujer, mas como era ella quien se 

preocupaba de prepararle el sustento y de renovarle el agua, 

Fido hipócritamente le lamía las manos alguna vez al día, a 

fin de no perturbar servicios tan vitales. Su preferido era, 

naturalmente, el hombre, y cuando éste, después de almor-

zar, acariciaba la nuca o la cintura o los senos de la mujer, el 

perro se agitaba, celoso y receloso, en el rincón más sombrío 

del comedor. 

Los grandes momentos del día eran, sin duda: las dos 

comidas, el paseo diurético por la vereda, y especialmente, 

este solaz después de la cena, cuando el hombre y la mujer 

charlaban, distraídos, y él sentía junto al hocico el roce 

afectuoso de los pantalones de franela. 

Pero esta noche Fido estaba extrañamente inquieto. El 

golpeteo de la cola no era, como en otras sobremesas, una 

señal de mimo y reconocimiento, una treta habitual de perro 

viejo. En esta noche el pasado inmediato pesaba sobre él. 

Una serie de imágenes, bastante recientes, se habían acumu-

lado en sus ojitos llorosos y experimentados. En primer 
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megérkezett a nő a Másik társaságában. Fidó bátran ugatott, 

tudós próféta módjára viselkedett. A pasas nyájas fejhangon 

többször egymás után a nevén szólította, de neki nem tetszett 

sem a férfi élre vasalt fekete nadrágja, sem az ellenszenves 

illata. Kétszer vagy háromszor erőt vett magán, és szaglászva 

közeledett hozzá, de végül visszatért a helyére az étkezőben, 

ahol a gyümölcskosár szaga erősebb volt a betolakodóénál. 

Ezúttal a nő csak beszélgetett a Másikkal, bár úgy nevetett 

közben, ahogy nem volt szokása. De egy másik alkalommal, 

amikor egyedül volt otthon Fidóval, és megjelent a pasas, 

megfogták egymás kezét, és végül össze is ölelkeztek. Azt 

követően egyre gyakrabban bukkant fel az a fekete bajuszos, 

kidülledt szemű, kerek arc. Soha nem vonultak el a hálószobá-

ba, de olyan dolgokat műveltek a szófán, amelyek heves emlé-

keket idéztek föl Fidóban ama gazdaság lánykutyáiról, 

melyben kölyökkorát töltötte. 

Egy délután – ki tudja miért – ismét megérezték, hogy 

jelen van. Fidó kezdettől fogva tudta, hogy nem szabad közelí-

tenie hozzájuk, hogy nem ismétlődhet meg az első nap profe-

tikus ugatása. Saját érdekében, a létfontosságú szolgáltatások 

zavartalansága érdekében, a sóvárogva várt utcai séták miatt. 

Nem nyalogatta senki kezét, de nem is volt útban. És mégis, 

fölfigyeltek a jelenlétére. Valójában a nő volt az, nem is csoda, 

mivel a férfival nem volt bennük semmi közös. Talán sajátos 

módon tudatában volt annak, hogy a kutya létezik, hogy jelen 

van, és hogy tanú, az egyetlen. Fidónak nem volt oka rá, hogy 

szemrehányást tegyen a nőnek, pontosabban, nem tudta, hogy 

van rá oka, de ott volt, a fürdőszobában vagy az étkezőben, és 

figyelt. 

Ettől a nedves, csipás tekintettől pedig a nő végül kezdte 

nyugtalanul érezni magát, és rövidesen elviselhetetlen, heves 

gyűlölet kerítette hatalmába. 

Természetesen Fidó ebből nem sok mindent fogott föl. 

Egyvalami azért eljutott a tudatáig: a neheztelés, ahogy a nő 

kezelte, és a szokatlan indulat, amivel kényszerű közelségét 

fogadta. 

De most, hogy megkapta a napi törődésadagját, most, 

hogy a pofájánál érezte az oly kedves simogatást és szagot, 

tudta, hogy vigyáznak rá, hogy biztonságban van. Viszont mi 

jön ezután? A gondot egy emlék okozta, a legutóbbi. Egy nap-

ja, kettő vagy három – egy kutya nem tartja számon az idő 

múlását – a pasasnak sietősen távoznia kellett (miért?), és a 

nappali asztalkáján felejtette a cigarettatárcáját, egy csinos, 

aranyozott, roppant kemény darabot. 

A nő pedig, szintén sietve (miért?) az egyik függöny mögé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

término: el Otro. Sí, una tarde en que estaba solo en el 

apartamento, durmiendo su siesta frente a la bañera, la 

mujer llegó acompañada del Otro. Fido había ladrado sin 

timidez, se había comportado como un profeta. El tipo lo 

había llamado repetidas veces en un falsete cariñoso, pero a 

él no le gustaban ni aquellos cortantes pantalones negros ni 

el antipático olor del hombre. Dos o tres veces pudo domi-

narse y se acercó husmeando, pero al final se había retirado a 

su rincón del comedor, donde el olor de la frutera era más 

fuerte que el del intruso. 

Esa vez la mujer sólo había hablado con el Otro, aunque 

se había reído como nunca. Pero otro día en que ella estaba 

sola con Fido y apareció el tipo, se habían tomado de las ma-

nos y terminaron abrazándose. Después, aquella cara redon-

da, con bigote negro y ojos saltones, apareció cada vez con 

más frecuencia. Nunca pasaban al dormitorio, pero en el so-

fá hacían cosas que le traían a Fido violentas nostalgias de las 

perritas de cierta chacra en que transcurriera su cachorrez. 

Una tarde —quién sabe por qué— volvieron a notar su 

presencia. Desde el comienzo, Fido había comprendido que 

no debía acercarse, que los ladridos proféticos del primer día 

no podían repetirse. Por su propio bien, por la continuidad 

de los servicios vitales, por el ansiado paseo a la vereda. No 

lamía la mano de nadie, pero tampoco molestaba. Y, sin em-

bargo, ellos habían advertido su presencia. En realidad, fue la 

mujer, y era natural, porque con el tipo no tenía nada en 

común. Acaso ella tuvo especial conciencia de que el perro 

existía, de que estaba presente, de que era un testigo, el úni-

co. Fido no tenía nada que reprocharle, mejor dicho, no 

sabía que tenía algo para reprocharle pero estaba allí, en el 

baño o en el comedor, mirando. 

Y bajo esa mirada húmeda, lagañosa, la mujer acabó 

por sentirse inquieta y no tardó en ser atrapada por un odio 

violento, insoportable. 

Naturalmente, poco de esto había llegado a Fido. Pero 

una cosa lo alcanzaba y era el rencor con que se le trataba, la 

desusada rabia con que se admitía su obligada vecindad. 

Y ahora que recibía la diaria cuota de afecto, ahora que 

sentía junto al hocico el roce y el olor preferidos, se sabía 

protegido y seguro. Pero, ¿y después? Su problema era un 

recuerdo, el más cercano. Hacía un día, dos, tres —un perro 

no rotula el pasado— el tipo había tenido que irse con apuro 

(¿por qué?) y había dejado olvidada la cigarrera, una cosa 

linda, dorada, muy dura, sobre la mesita del living. 

La mujer la había guardado, también con apuro (¿por 
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dugta a kamrában. Alighogy egyedül maradt, odament Fidó, és 

megszaglászta. A tárcának ugyanolyan kellemetlen szaga volt, 

mint a pasasnak, de fémből volt, kemény és csillogó, pont jól 

esett nyalogatni, ide-oda tologatni, zajt csapni vele, ahogy a 

padlódeszkáknak ütődött. 

A férfi lába megállt. Fidó megértette, hogy mára vége a 

mulatságnak. Lustán kinyújtóztatta lábait, és fölkelt. Megnyal-

ta még a férfi viseltes zoknija és a nadrágja között kikandikáló 

bokadarabkát, azután anélkül, hogy morgott vagy ugatott 

volna, lassú, reumás léptekkel a békés zugába vonult. 

Akkor viszont különös dolog történt. A nő a hálószobába 

ment, majd rögtön visszatért. Ő és a férfi beszéltek egymással, 

eleinte aránylag nyugodtan, utána kiabálva. Aztán a nő hirte-

len elhallgatott, leakasztotta táskáját a fogasról, sietve a vállára 

dobta, majd – anélkül, hogy a férfi akár egy mozdulatot tett 

volna, hogy megállítsa – kilépett az utcára, és olyan erővel 

csapta be az ajtót, hogy a kutyának nem volt más választása, 

ugatott. 

A férfi ideges maradt, erősen gondolkozott. Fidónak 

eszébe jutott, hogy eljött a pillanat. Nem bosszúból, dehogy; 

valójában nem is tudta, miért. De az ösztönei jelezték, ez a 

megfelelő pillanat. 

A férfi annyira elmélyedt a gondolataiban, hogy nem is 

vette észre azonnal, hogy a kutya a nadrágszáránál fogva húz-

za. Fidónak három rövid vakkantáshoz kellett folyamodnia. 

Egyértelmű volt a szándéka, és a férfi némi tétovázás után ked-

vetlenül követte. Nem mentek messzire, épp csak a kamráig. 

Amikor a kutya félretolta a függönyt, a férfi megdöbbenve 

hátralépett, de aztán lehajolt, és fölvette a cigarettatárcát. 

Tulajdonképpen Fidó nem remélt semmit. Számára a 

felfedezésnek nem volt különösebb jelentősége. Olyannyira, 

hogy amikor a férfi keményen a falba bokszolt, és üvölteni, 

majd sírni kezdett, pont, mint a kiskutyák a másodikról, Fidó 

nem tudott mást tenni, az általa kiváltott megrendüléstől 

megijedve ő is hátrább lépett. Csöndben maradt, és az ajtó-

félfához tapadva figyelte, hogyan kiabál és nyöszörög össze-

szorított fogakkal a férfi. Akkor közelebb ment hozzá, és 

gyöngéden megnyalta, mivel ez volt a kötelessége. 

A férfi fölemelte a fejét, meglátta a farkát csóváló kutyát, 

ezt a koloncot, aki most jött, hogy lesajnálja, ezt a szemtanút. 

Fidó még mindig elégedetten lihegett, kidugva nedves, sötét 

nyelvét. Aztán vége. Öreg volt, hűséges, jóhiszemű. Három 

szerencsétlen ok, melyek megakadályozták abban, hogy meg-

lepődjön, amikor a rúgás összezúzta a pofáját. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

qué?) bajo una cortina de la despensa. Y allí, no bien estuvo 

solo, fue a olfatearla Fido. Aquello tenía el olor desagradable 

del tipo, pero era dura, metálica, brillante, una cosa cómoda 

de lamer, de empujar, de hacer sonar contra las tablas del 

piso. 

La pierna del hombre no se movió más. Fido entendió 

que por hoy la fiesta había concluido. Perezosamente fue 

estirando las patas y se levantó. Lamió todavía un pedacito 

de tobillo que estaba al descubierto, entre el calcetín raído y 

el pantalón. Después se fue sin gruñir ni ladrar, con paso 

lento y reumático, a su rincón tranquilo. 

Pero sucedió entonces algo inesperado. La mujer entró al 

dormitorio y regresó en seguida. Ella y el hombre hablaron, 

al principio relativamente calmos, después a los gritos. De 

pronto la mujer se calló, descolgó el saco de la percha, se lo 

puso a los tirones y —sin que el hombre hiciera ningún ade-

mán para impedirlo— salió a la calle, dando un portazo tan 

violento que el perro no tuvo más remedio que ladrar. 

El hombre quedó nervioso, concentrado. A Fido se le 

ocurrió que éste era el momento. Nada de venganza; en 

realidad, no sabía qué era. Pero el instinto le indicaba que 

éste era el momento. 

El hombre estaba tan ensimismado, que no advirtió en 

seguida que el perro le tiraba de los pantalones. Fido tuvo 

que recurrir a tres cortos ladridos. Su intención era clara y el 

hombre, después de vacilar, lo siguió con desgano. No fue 

muy lejos. Hasta la despensa. Cuando el perro apartó la cor-

tina, el hombre sólo atinó a retroceder, después se agachó y 

recogió la cigarrera. 

En realidad, Fido no esperaba nada. Para él, su hallazgo 

no tenía demasiada importancia. De modo que cuando el 

hombre dio aquel bárbaro puñetazo contra la pared y se 

puso a gritar y a llorar como un cuzco del segundo piso, no 

pudo menos que, también él, retroceder asustado ante la 

conmoción que provocara. Se quedó silencioso, pegado al 

marco de la puerta, y desde allí observó cómo el hombre, 

con los dientes apretados, gritaba y gemía. Entonces decidió 

acercarse y lamerlo con ternura, como era su deber. 

El hombre levantó la cabeza y vio aquel rabo movedizo, 

aquel cargoso que venía a compadecerlo, aquel testigo. 

Todavía Fido jadeó satisfecho, mostrando la lengua húmeda 

y oscura. Después se acabó. Era viejo, era fiel, era confiado. 

Tres pobres razones que le impidieron asombrarse cuando el 

puntapié le reventó el hocico. 

K. G. Fordítása 
In: M B: Montevideanos. Montevideo, , Alfa 


