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Mario Benedetti: Rekviem pirtóssal 
Réquiem con tostadas () 

Igen, Eduardónak hívnak. Azért kérdezi, hogy valahogy beszél-

getést kezdeményezzen, és ezt meg tudom érteni. Pedig már 

régóta ismer engem, még ha távolról is. Ahogy én is ismerem 

magát. Onnantól kezdve, hogy elkezdtek találkozni anyámmal 

a Larrañaga és Rivera sarkán levő kávéházban, vagy éppen eb-

ben itt. Ne higgye, hogy kémkedtem maguk után! Egyáltalán 

nem. Lehet, hogy most ezt gondolja, de csak azért, mert nem 

ismeri a teljes történetet. Vagy talán anyu elmesélte? Már jó 

ideje szerettem volna beszélni magával, de nem mertem. Szó-

val, tulajdonképpen köszönettel tartozom azért, hogy megelő-

zött. És tudja, miért szerettem volna magával beszélni? Mert 

az a benyomásom, hogy maga rendes fickó. Anyu is jó ember 

volt. Nem beszéltünk sokat egymással. Otthon vagy csend 

honolt, vagy apám hangját hallgattuk. Az Öreg viszont szinte 

csak akkor beszélt, amikor részegen jött haza, vagyis, majd-

nem minden este, és akkor inkább már kiabált. Mindhárman 

féltünk tőle: anyu, Mirta, a kishúgom, és én is. Most tizenhá-

rom és fél éves vagyok, és már sok mindent megtanultam. 

Például azt, hogy akik kiabálnak, vernek és szapulnak, valójá-

ban szegény ördögök a lelkük mélyén. De akkoriban még sok-

kal kisebb voltam, és ezt nem tudtam. Mirta még most sem 

tudja, igaz, ő három évvel fiatalabb nálam, és tudom, hogy 

éjszakánként néha sírva riad fel. A félelem miatt. Maga félt 

már valaha igazán? Mirta folyton azt hiszi, hogy az Öreg egy-

szer fölbukkan részegen, és lecsatolja az övét, hogy megverje. 

Még mindig nem szokta meg az új helyzetet. Én viszont meg-

próbáltam hozzászokni. Maga másfél éve tűnt föl, de az Öreg 

már jóval korábban is ivott, és nem sokkal azután, hogy ráka-

pott, elkezdett verni minket. Mindhármunkat. Mirtát és en-

gem szíjjal ütött, ez eléggé fájdalmas, anyut viszont ököllel. 

Csak úgy, különösebb ok nélkül: mert túl meleg volt a leves, 

esetleg mert túl hideg, vagy azért, mert anyu nem várt rá éb-

ren hajnali háromig, vagy túlságosan megduzzadt a szeme a 

sok sírástól. Aztán, idővel, anyu már nem sírt többet. Nem 

tudom, hogyan csinálta, de amikor apám ütötte, még csak az 

ajkába sem harapott, és sírni sem sírt, pedig ettől az Öreg még 

inkább feldühödött. Anyu tudta ezt, de mégsem sírt. Maga 

azután ismerte meg őt, hogy már sokat tűrt és szenvedett, de 

még négy évvel azelőtt is (pontosan emlékszem) nagyon csinos 

volt és dekoratív. Ráadásul erős asszony volt. Néha, éjszaka, 

amikor az Öreg végül nagy robajjal összeesett, és rögtön 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sí, me llamo Eduardo. Usted me lo pregunta para entrar de 

algún modo en conversación, y eso puedo entenderlo. Pero 

usted hace mucho que me conoce, aunque de lejos. Como yo 

lo conozco a usted. Desde la época en que empezó a encon-

trarse con mi madre en el café de Larrañaga y Rivera, o en 

éste mismo. No crea que los espiaba. Nada de eso. Usted a lo 

mejor lo piensa, pero es porque no sabe toda la historia. ¿O 

acaso mamá se la contó? Hace tiempo que yo tenía ganas de 

hablar con usted, pero no me atrevía. Así que, después de 

todo, le agradezco que me haya ganado de mano. ¿Y sabe por 

qué tenía ganas de hablar con usted? Porque tengo la impre-

sión de que usted es un buen tipo. Y mamá también era bue-

na gente. No hablábamos mucho ella y yo. En casa, o reinaba 

el silencio, o tenía la palabra mi padre. Pero el Viejo hablaba 

casi exclusivamente cuando venía borracho, o sea casi todas 

las noches, y entonces más bien gritaba. Los tres le teníamos 

miedo: mamá, mi hermanita Mirta y yo. Ahora tengo trece 

años y medio, y aprendí muchas cosas, entre otras que los 

tipos que gritan y castigan e insultan, son en el fondo unos 

pobres diablos. Pero entonces yo era mucho más chico y no 

lo sabía. Mirta no lo sabe ni siquiera ahora, pero ella es tres 

años menor que yo, y sé que a veces en la noche se despierta 

llorando. Es el miedo. ¿Usted alguna vez tuvo miedo? A Mir-

ta siempre le parece que el Viejo va a aparecer borracho, y 

que se va a quitar el cinturón para pegarle. Todavía no se ha 

acostumbrado a la nueva situación. Yo, en cambio, he trata-

do de acostumbrarme. Usted apareció hace un año y medio, 

pero el Viejo se emborrachaba desde hace mucho más, y no 

bien agarró ese vicio nos empezó a pegar a los tres. A Mirta 

y a mí nos daba con el cinto, duele bastante, pero a mamá le 

pegaba con el puño cerrado. Porque sí nomás, sin mayor 

motivo: porque la sopa estaba demasiado caliente, o porque 

estaba demasiado fría, o porque no lo había esperado des-

pierta hasta las tres de la madrugada, o porque tenía los ojos 

hinchado de tanto llorar. Después, con el tiempo, mamá dejó 

de llorar. Yo no sé cómo hacía, pero cuando él le pegaba, ella 

ni siquiera se mordía los labios, y no lloraba, y eso al Viejo le 

daba todavía más rabia. Ella era consciente de eso, y sin em-

bargo prefería no llorar. Usted conoció a mamá cuando ella 

ya había aguantado y sufrido mucho, pero sólo cuatro años 

antes (me acuerdo perfectamente) todavía era muy linda y 
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horkolni kezdett, anyu és én felemeltük, és elcipeltük az ágyá-

ig. Borzasztó nehéz volt, és emellett olyan érzés, mintha egy 

halottat vinnénk. Tulajdonképpen anyu tartotta szinte a teljes 

súlyát, én talán, ha az egyik lábát meg tudtam emelni, rajta az 

összesározott nadrág és a kikötött fűzőjű barna cipő. Most 

biztosan azt gondolja, hogy az Öreg egész életében ilyen durva 

ember volt. De ez nem így van. Apu ellen elkövettek egy aljas-

ságot, és ez tette tönkre. Ráadásul pontosan anyu egyik unoka-

testvére követte el, az, amelyik a városházán dolgozik. Nem 

tudtam meg soha, miből állt az aljasság, de anyu bizonyos ér-

telemben megbocsátotta az Öreg dührohamait, mert részben 

felelősnek érezte magát azért, hogy valaki a saját családjából 

így megkárosította. Sosem tudtam meg, miféle szemétség volt, 

amit a rokon tett, de az az igazság, hogy minden alkalommal, 

amikor apu berúgott, úgy vetette ezt anyu szemére, mintha ő 

lenne az egyedüli felelős. A szemét ügy előtt egészen jól él-

tünk. Nem a pénzről beszélek, én és a húgom ugyanabban a 

lakásban születtünk (nagyjából egy bérkaszárnyában), a Villa 

Dolores negyed mellett, apu fizetése sosem volt elég semmire, 

és anyu mindig csodákat tett, hogy ételt tudjon tenni elénk, 

vagy nagynéha vehessen nekünk egy pulcsit vagy egy pár sarut. 

Gyakran előfordult, hogy éheztünk (ha látná, milyen szörnyű 

dolog az éhezés), de akkoriban legalább nyugtunk volt. Az 

Öreg nem ivott, nem vert minket, és előfordult, hogy a mati-

néra is elvitt bennünket azokon a különleges vasárnapokon, 

amikor éppen volt pénze. Azt hiszem, a szüleim soha nem 

szerették egymást igazán. Nagyon különböztek egymástól. 

Apu elég búval bélelt ember volt már az aljas ügy előtt is, 

amikor még nem is ivott. Néha délben kelt, nem szólt senki-

hez, de legalább nem vert minket, és nem szidalmazta anyut. 

Bárcsak örökre így maradt volna. Persze, utána megtörtént az 

aljasság, és apu összeomlott, tekézni járt, és mindig éjfél után 

ért haza, bűzlött a törkölypálinkától. A vége felé már ennél is 

rosszabb volt, mert napközben is lerészegedett, már azt a lé-

legzetvételnyi szünetet sem hagyta meg nekünk. Biztos vagyok 

benne, hogy a szomszédok minden kiáltást hallottak, de senki 

nem szólt semmit, persze, mert apu nagydarab ember, tartot-

tak tőle. Én is féltem tőle, de nem csak magamat féltettem és 

Mirtát, hanem leginkább anyut. Néha kihagytam az iskolát, 

nem azért, mert lógni akartam, hanem hogy vigyázzak a házra; 

állandóan rettegtem attól, hogy az Öreg megérkezik napköz-

ben, a szokásosnál is részegebben, és összemorzsolja anyut. Én 

nem tudtam volna megvédeni, látja, milyen vékony és apró va-

gyok, és akkor még soványabb voltam, de a közelben akartam 

lenni, hogy ki tudjam hívni a rendőrséget. Tudott róla, hogy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tenía buenos colores. Además era una mujer fuerte. Algunas 

noches, cuando por fin el Viejo caía estrepitosamente y de 

inmediato empezaba a roncar, entre ella y yo lo levantába-

mos y lo llevábamos hasta la cama. Era pesadísimo, y además 

aquello era como levantar a un muerto. La que hacía casi 

toda la fuerza era ella. Yo apenas si me encargaba de soste-

ner una pierna, con el pantalón todo embarrado y el zapato 

marrón con los cordones sueltos. Usted seguramente creerá 

que el Viejo toda la vida fue un bruto. Pero no. A papá lo 

destruyó una porquería que le hicieron. Y se la hizo precisa-

mente un primo de mamá, ese que trabaja en el Municipio. 

Yo no supe nunca en qué consistió la porquería, pero mamá 

disculpaba en cierto modo los arranques del Viejo porque 

ella se sentía un poco responsable de que alguien de su pro-

pia familia lo hubiera perjudicado en aquella forma. No supe 

nunca qué clase de porquería le hizo, pero la verdad era que 

papá, cada vez que se emborrachaba, se lo reprochaba como 

si ella fuese la única culpable. Antes de la porquería, noso-

tros vivíamos muy bien. No en cuanto a la plata, porque 

tanto yo como mi hermana nacimos en el mismo aparta-

mento (casi un conventillo) junto a Villa Dolores, el sueldo 

de papá nunca alcanzó para nada, y mamá siempre tuvo que 

hacer milagros para darnos de comer y comprarnos de vez 

en cuando alguna tricota o algún par de alpargatas. Hubo 

muchos días en que pasábamos hambre (si viera qué feo es 

pasar hambre), pero en esa época por lo menos había paz. El 

Viejo no se emborrachaba, ni nos pegaba, y a veces hasta nos 

llevaba a la matinée. Algún raro domingo en que había plata. 

Yo creo que ellos nunca se quisieron demasiado. Eran muy 

distintos. Aún antes de la porquería, cuando papá todavía no 

tomaba, ya era un tipo bastante alunado. A veces se levan-

taba al mediodía y no le hablaba a nadie, pero por lo menos 

no nos pegaba ni la insultaba a mamá. Ojalá hubiera seguido 

así toda la vida. Claro que después vino la porquería y él se 

derrumbó, y empezó a ir al boliche y a llegar siempre des-

pués de media noche, con un olor a grapa que apestaba. En 

los últimos tiempos todavía era peor, porque también se em-

borrachaba de día y ni siquiera nos dejaba ese respiro. Estoy 

seguro de que los vecinos escuchaban todos los gritos, pero 

nadie decía nada, claro, porque papá es un hombre grandote 

y le tenían miedo. También yo le tenía miedo, no sólo por mi 

y por Mirta, sino especialmente por mamá. A veces yo no iba 

a la escuela, no para hacer la rabona, sino para quedarme 

rondando la casa, ya que siempre temía que el Viejo llegara 

durante el día, más borracho que de costumbre, y la moliera 



B:   ://../     cbnd 3
 

sem apu, sem anyu nem ilyen környezetben nőtt fel? A nagy-

szüleim mindkét ágon, talán nem mondanám, hogy sok a pén-

zük, de legalább tisztességes környéken laknak, utcára néző 

erkélyük van, és bidés, kádas fürdőszobájuk. Miután a dolog 

megtörtént, Mirta apu anyjához, Juana nagymamámhoz költö-

zött, én pedig egyelőre Blanca nagymamám házában lakom, 

anyu anyjánál. Most szinte harcoltak értünk, de amikor apu és 

anyu összeházasodtak, mindketten ellenezték a házasságot 

(most azt gondolom, talán igazuk volt) és megszakították ve-

lünk a kapcsolatot. Azért mondom, hogy velünk, mert amikor 

apu és anyu megesküdtek, én már hat hónapos voltam. Ezt 

egyszer az iskolában mesélték nekem, és én be is törtem Beto 

orrát, de amikor megkérdeztem anyut, azt mondta, hogy így 

igaz. Tulajdonképpen, azért szerettem volna beszélni magával, 

mert (nem tudom, mit fog ehhez szólni) maga fontos volt a 

számomra, egyszerűen azért, mert fontos volt anyukám szá-

mára. Nagyon szerettem őt, ez természetes, de azt hiszem, ezt 

már soha nem tudom neki elmondani. Állandóan csak retteg-

tünk, nem maradt idő a kedveskedésre. Mindenesetre, amikor 

nem látta, figyeltem őt, és mindig éreztem valamit, nem is tu-

dom, valamilyen érzelmet, ami nem a sajnálat volt, keveredett 

benne a szeretet, ugyanakkor a düh is. Dühös voltam, mert bár 

még fiatal volt, mégis úgy éreztem, tönkrement; úgy megrop-

pant egy hiba súlya alatt, amit nem követett el, egy büntetés 

súlya alatt, amit nem érdemelt meg. Talán maga is észrevette, 

de biztosíthatom, anyám okos asszony volt, mindenképp sok-

kal okosabb, mint apám, azt hiszem. És ezt láttam a legbor-

zasztóbbnak az egészben: tudtam, hogy anyám pontosan tisz-

tában van ezzel a szörnyű élettel, sem a nyomor, sem az ütleg, 

még az éhség sem tudta szellemileg leépíteni. Igaz ugyan, hogy 

mindez elszomorította. Néha kékes karikák voltak a szeme 

körül, de rögtön fölkapta a vizet, ha megkérdeztem, hogy van-

e valami baj. Valójában csak tettette a haragot. Soha nem volt 

igazán rossz hozzám. De máshoz sem. Mielőtt maga fölbuk-

kant, egyre szomorúbbnak, egyre tompábbnak, egyre magá-

nyosabbnak láttam. Talán ez volt az oka, hogy egyből felfi-

gyeltem a fordulatra. Ráadásul, egyik este egy kicsit későn ért 

haza (bár mindig jóval apu előtt), és olyan szemekkel nézett 

rám, annyira más tekintettel, hogy egyből tudtam, hogy valami 

történik. Mintha akkor ráébredt volna, hogy képes lehetek 

megérteni őt. Szorosan magához ölelt, szinte megbánóan, azu-

tán rám mosolygott. Emlékszik még a mosolyára? Én emlék-

szem, igen. Annyira aggasztott ez a változás, hogy két-három 

alkalommal kimaradtam a munkából (a vége felé rendeléseket 

vittem házhoz egy élelmiszerboltból), hogy követhessem, és 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a golpes. Yo no la podía defender, usted ve lo flaco y menudo 

que soy, y todavía entonces lo era más, pero quería estar cer-

ca para avisar a la policía. ¿Usted se enteró de que ni papá ni 

mamá eran de ese ambiente? Mis abuelos de uno y otro lado, 

no diré que tienen plata, pero por lo menos viven en lugares 

decentes, con balcones a la calle y cuartos con bidet y bañe-

ra. Después que pasó todo, Mirta se fue a vivir con mi abuela 

Juana, la madre de mi papá, y yo estoy por ahora en casa de 

mi abuela Blanca, la madre de mamá. Ahora casi se pelearon 

por recogernos, pero cuando papá y mamá se casaron, ellas 

se habían opuesto a ese matrimonio (ahora pienso que a lo 

mejor tenían razón) y cortaron las relaciones con nosotros. 

Digo nosotros, porque papá y mamá se casaron cuando yo ya 

tenía seis meses. Eso me lo contaron una vez en la escuela, y 

yo le reventé la nariz al Beto, pero cuando se lo pregunté a 

mamá, ella me dijo que era cierto. Bueno, yo tenía ganas de 

hablar con usted, porque (no sé qué cara va a poner) usted 

fue importante para mí, sencillamente porque fue importan-

te para mi mamá. Yo la quise bastante, como es natural, pero 

creo que nunca podré decírselo. Teníamos siempre tanto 

miedo, que no nos quedaba tiempo para mimos. Sin embar-

go, cuando ella no me veía, yo la miraba y sentía no sé qué, 

algo así como una emoción que no era lástima, sino una 

mezcla de cariño y también de rabia por verla todavía joven 

y tan acabada, tan agobiada por una culpa que no era suya, y 

por un castigo que no se merecía. Usted a lo mejor se dio 

cuenta, pero yo le aseguro que mi madre era inteligente, por 

cierto bastante más que mi padre, creo, y eso era para mi lo 

peor: saber que ella veía esa vida horrible con los ojos bien 

abiertos, porque ni la miseria ni los golpes ni siquiera el 

hambre, consiguieron nunca embrutecerla. La ponían triste, 

eso sí. A veces se le formaban unas ojeras casi azules, pero se 

enojaba cuando yo le preguntaba si le pasaba algo. En reali-

dad, se hacía la enojada. Nunca la vi realmente mala con-

migo. Ni con nadie. Pero antes de que usted apareciera, yo 

había notado que cada vez estaba más deprimida, más apa-

gada, más sola. Tal vez por eso fue que pude notar mejor la 

diferencia. Además, una noche llegó un poco tarde (aunque 

siempre mucho antes que papá) y me miró de una manera 

distinta, tan distinta que yo me di cuenta de que algo suce-

día. Como si por primera vez se enterara de que yo era capaz 

de comprenderla. Me abrazó fuerte, como con vergüenza, y 

después me sonrió. ¿Usted se acuerda de su sonrisa? Yo sí 

me acuerdo. A mí me preocupó tanto ese cambio, que falté 

dos o tres veces al trabajo (en los últimos tiempos hacía el 
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megtudjam, miről van szó. Akkor láttam meg magukat. Ma-

gát, és anyut. És én is boldog voltam. Lehet, hogy mások azt 

gondolnák, hogy szívtelen vagyok, és talán nincs is rendjén, 

hogy megörültem, hogy anyám megcsalja apámat. Lehet, hogy 

azt gondolnák. Ezért nem is mesélem senkinek. De maga más 

eset. Maga szerette őt. És ez olyan volt számomra, mint valami 

nyeremény. Mert ő megérdemelte, hogy szeressék. Maga sze-

rette, ugye, hogy így van? Sokszor láttam magukat, és ebben 

majdnem biztos vagyok. Persze, az Öreget is megpróbálom 

megérteni. Nem könnyű, de megpróbálom. Sohasem tudtam 

gyűlölni, érti ezt? Talán azért, mert annak ellenére, amit tett, 

még mindig az apám. Amikor vert minket, Mirtát és engem, 

vagy amikor nekirontott anyunak, a rémület mellett szánalmat 

éreztem. Sajnáltam őt is, nem csak anyut, Mirtát és magamat. 

Még most is érzem ezt a részvétet, most, hogy megölte anyut, 

és ki tudja mennyi ideig lesz börtönben. Eleinte nem akarta, 

hogy meglátogassam, de már legalább egy hónapja bejárok 

hozzá a Migueletébe, és fogadni szokott. Furcsa tisztán látni, 

úgy értem furcsa, hogy nem részegen látom. Néz rám, és leg-

többször meg sem szólal. Azt hiszem, hogy már nem fog verni 

engem, amikor kikerül onnan. Ráadásul, akkorra már felnőtt 

férfi leszek, sőt, az is lehet, hogy megházasodom, és gyerekeim 

lesznek. De én nem fogom verni a gyerekeimet, nem így gon-

dolja? Sőt, biztos vagyok benne, hogy apu sem tette volna, 

amit tett, ha nem lett volna annyira részeg. Maga szerint nem 

így van? Úgy érzi, hogy mindenképpen megölte volna anyut 

azon a délutánon, amikor engem követett, hogy megbüntes-

sen, de végül magukra akadt? Nem hiszem. Ne felejtse el, hogy 

magával nem tett semmit. Csak később, amikor a szokásosnál 

több pálinkát ivott, akkor támadt rá anyura. Úgy gondolom, 

hogy más helyzetben apám megértette volna, hogy anyunak 

kedvességre és együttérzésre van szüksége, és hogy ő ezzel 

szemben csak verést adott neki. Mert anyu jó ember volt. Ma-

gának ezt éppúgy tudnia kell, mint nekem. Ezért, amikor nem 

sokkal ezelőtt odajött hozzám, és meghívott egy capuccinóra 

pirítóssal, pont ebbe a kávézóba, amelyikben többször talál-

koztak akkoriban, úgy éreztem, hogy ezt el kell mesélnem 

magának. Talán nem tudott minderről, lehet, hogy csak egy 

részéről tudott, mert anyu nagyon csöndes teremtés volt, és 

egyáltalán nem szeretett magáról beszélni. Most már biztos 

vagyok benne, hogy jól tettem, hogy elmeséltem. Mert maga 

sír, és most, hogy anyu már halott, ez olyan számára, mint egy 

jutalom. Anyunak, aki soha nem sírt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

reparto de un almacén) para seguirla y saber de qué se trata-

ba. Fue entonces que los vi. A usted y a ella. Yo también me 

quedé contento. La gente puede pensar que soy un desal-

mado, y quizá no esté bien eso de haberme alegrado porque 

mi madre engañaba a mi padre. Puede pensarlo. Por eso 

nunca lo digo. Con usted es distinto. Usted la quería. Y eso 

para mí fue algo así como una suerte. Porque ella se merecía 

que la quisieran. Usted la quería ¿verdad que sí? Yo los vi 

muchas veces y estoy casi seguro. Claro que al Viejo también 

trato de comprenderlo. Es difícil, pero trato. Nunca lo pude 

odiar, ¿me entiende? Será porque, pese a lo que hizo, sigue 

siendo mi padre. Cuando nos pegaba, a Mirta y a mi, o cuan-

do arremetía contra mamá, en medio de mi terror yo sentía 

lástima. Lástima por él, por ella, por Mirta, por mí. También 

la siento ahora, ahora que él ha matado a mamá y quién sabe 

por cuanto tiempo estará preso. Al principio, no quería que 

yo fuese, pero hace por lo menos un mes que voy a visitarlo a 

Miguelete y acepta verme. Me resulta extraño verlo al natu-

ral, quiero decir sin encontrarlo borracho. Me mira, y la ma-

yoría de las veces no dice nada. Yo creo que cuando salga, ya 

no me va a pegar. Además, yo seré un hombre, a lo mejor me 

habré casado y hasta tendré hijos. Pero yo a mis hijos no les 

pegaré, ¿no le parece? Además estoy seguro de que papá no 

habría hecho lo que hizo si no hubiese estado tan borracho. 

¿O usted cree lo contrario? ¿Usted cree que, de todos modos 

hubiera matado a mamá esa tarde en que, por seguirme y 

castigarme a mí, dio finalmente con ustedes dos? No me 

parece. Fíjese que a usted no le hizo nada. Sólo más tarde, 

cuando tomó más grapa que de costumbre, fue que arreme-

tió contra mamá. Yo pienso que, en otras condiciones, él 

habría comprendido que mamá necesitaba cariño, necesitaba 

simpatía, y que él en cambio sólo le había dado golpes. Por-

que mamá era buena. Usted debe saberlo tan bien como yo. 

Por eso, hace un rato, cuando usted se me acercó y me invitó 

a tomar un capuchino con tostadas, aquí en el mismo café 

donde se citaba con ella, yo sentí que tenía que contarle todo 

esto. A lo mejor usted no lo sabía, o sólo sabía una parte, 

porque mamá era muy callada y sobre todo no le gustaba ha-

blar de sí misma. Ahora estoy seguro de que hice bien. Por-

que usted está llorando, y, ya que mamá está muerta, eso es 

algo así como un premio para ella, que no lloraba nunca. 

K. G. fordítása 
In: M B: La muerte y otras sorpresas. Mexikóváros, , Siglo XXI Editores 


