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Εισαγωγή του μεταφραστήΟ Πέδρο Αντόνιο δε Αλαρκόν γεννήθηκε στην πόλη Γουάδιξτης Γρανάδας. Σπούδασε Νομική και Θεολογία. Ως νέος εί‐χε πολιτική δράση με τα φιλελεύθερα αντιθρησκευτικά καιανατρεπτικά ρεύματα της εποχής του. Αργότερα πέρασεστο αντίπαλο στρατόπεδο, του συντηρητισμού και του κα‐θολικισμού. Κατατάχτηκε και πολέμησε στην Αφρική καιαπό την εμπειρία αυτή έγραψε το Diario de un testigo de la
guerra de Africa (Ημερολόγιο ενός αυτόπτη για τον πόλεμοτης Αφρικής). Εκλέχτηκε βουλευτής και αργότερα ακαδη‐μαϊκός.Το έργο του έχει πολλά στοιχεία ρεαλισμού και ρομα ν‐τισμού, ενώ στα τελευταία χρόνια της ζωής του στρέφεταισε ηθογραφικά κείμενα, όπως το διάσημο Sombrero de tres
picos (Τρίκωχο καπέλο), που έγινε γνωστό από τη μουσικήτου Μανουέλ δε Φάγια στο ομώνυμο μπαλέτο που ανέβη‐κε στο Λονδίνο το 1919.

Το καρφί

Το καρφί είναι από τα πρωτοπόρα αστυνομικά διηγήματαή διηγήματα μυστηρίου και γράφτηκε στην αρχή της κα‐ριέρας του συγγραφέα.Ο Αλαρκόν, όπως ο ίδιος λέει στον πρόλογο, βασίστηκεσε μια διάσημη δικαστική υπόθεση της εποχής.Το διήγημα δημοσιεύτηκε πρώτα σε εφημερίδα, μετά σεμια ανεξάρτητη έκδοση το 1854, μαζί με άλλα διηγήματα,
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και έπειτα ακόμα δύο φορές, πρώτα το 1856 και μετά το1880, στην τελική του μορφή που περιλαμβάνει ορισμένεςπαραλλαγές και θεωρείται το πρώτο αστυνομικό διήγηματης ισπανικής λογοτεχνίας.Μολονότι υπάρχουν απόψεις που υποστηρίζουν ότι ακόμακαι ο Οιδίποδας του Σοφοκλή ή ορισμένες ιστορίες τηςΑγίας Γραφής και μύθων ή θρύλων είναι έργα με αστυνομι‐κή πλοκή, οι περισσότεροι μελετητές αναγνωρίζουν ωςπρώτο αστυνομικό διήγημα και πρότυπο του μετέπειτα εί‐δους το Οι φόνοι της οδού Μοργκ του Έντγκαρ Άλλαν Πόε.Βεβαίως, υπήρξαν ανάλογα και παλιότερα, στην Κίνα λόγουχάρη, και ίσως ανακαλυφθούν και αλλού, μπορούμε όμωςνα δεχτούμε ως σύμβαση ότι το διήγημα του Έντγκαρ Άλ‐λαν Πόε είναι το πρότυπο του αστυνομικού μυθιστορήμα‐τος στη Δύση. Στο αστυνομικό διήγημα υπάρχει ένα έγκλη‐μα, ένα μυστήριο και ένας αστυνομικός ή κάποιος άλλος,επαγγελματίας ή μη, που βρίσκει τη λύση ακολουθώνταςστοιχεία και χρησιμοποιώντας τη λογική. Οι κριτικοί έχουντονίσει τις ομοιότητες του Καρφιού με τα διηγήματα τουΠόε, αλλά είναι αμφίβολο αν ο Αλαρκόν είχε διαβάσει διη‐γήματά του ώστε να επηρεαστεί ή να τον μιμηθεί, χωρίςωστόσο αυτό να αποκλείεται.Το έργο είναι πολύ κοντά στα ρομαντικά μυθιστορήματατης εποχής και δεν ξεφεύγει από τα καθιερωμένα στη δια‐μόρφωση των χαρακτήρων και των αντιφάσεών τους.Ωστόσο, εισάγει μια αμφισβήτηση κι έναν προβληματισμόστο θέμα Δικαιοσύνη και Νόμος, ενώ επίσης ενδιαφέρουσαείναι η εμπλοκή του ίδιου του ερευνητή‐δικαστή (ο μετέ‐πειτα ντετέκτιβ των αστυνομικών) και η τοποθέτησή τουμπροστά στα γεγονότα. Όπως και στον Πόε, τα πρώτα ζη‐τούμενα δεν είναι η αληθοφάνεια και η απόλυτη τεκμη‐ρίωση των συμβάντων, αλλά τα συναισθήματα και οι σκέ‐ψεις που προκύπτουν από το γεγονός. Επίσης, αξίζει να



– 9 –

τονιστεί το σκωπτικό και ουδέτερο ύφος της αφήγησης,που σε ορισμένα σημεία θυμίζει δοκιμιακό ύφος ή δημο‐σιογραφική περιγραφή.
Το καρφί γυρίστηκε επίσης σε κινηματογραφική ταινία,το 1944, στην Ισπανία από τον σκηνοθέτη Ραφαέλ Χιλ.
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ΠρόλογοςΟ Φελίπε άναψε ένα τσιγάρο και μίλησε κατ’ αυτό τοντρόπο. Τέλος προλόγου
Το νούμερο ένα

ΦΛΟΓΕΡΗ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΚΑΠΟΙΟΥ που βάζει το πόδι του στοναναβολέα μιας ταξιδιωτικής άμαξας για να ξεκινήσειένα μακρύ ταξίδι είναι να του τύχουν συνεπιβάτες ευ‐χάριστοι στη συζήτηση, να έχουν τα ίδια γούστα μ’εκείνον, τις ίδιες συνήθειες, λίγες ιδιοτροπίες, καλήανατροφή και κοινωνικότητα που να μην καταλήγεισε υπερβολική οικειότητα.Γιατί, όπως έχουν ήδη πει και τεκμηριώσει ο Λάρ‐ρα, ο Κοκ , ο Σουλιέ και άλλοι συγγραφείς ηθών, απο‐τελεί σοβαρότατο γεγονός η τυχαία αυτή συνεύρεσηδύο ή περισσότερων ατόμων που ποτέ πριν δεν έχουνσυναντηθεί και ίσως δεν θα ξανασυναντηθούν ποτέσε τούτη τη ζωή. Ωστόσο, το πεπρωμένο τους ήταν νασυγχρωτιστούν, μ’ ένα καπρίτσιο της τύχης, για δύο ήτρεις μέρες, να προγευματίσουν, να γευματίσουν καινα δειπνήσουν μαζί, να κοιμηθεί ο ένας επάνω στον
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άλλο και, τέλος, να εκφράσουν, με ανεμελιά και εμπι‐στοσύνη που δεν δείχνουμε ούτε στους καλύτερουςφίλους μας, τις συνήθειες και τις αδυναμίες που έχουνστο σπίτι και την οικογένειά τους.Με το άνοιγμα της μικρής πόρτας του αμαξιού, ηφαντασία γεννά τρομακτικές καταστάσεις. Μια γριάμε άσθμα, ένας καπνιστής κακού καπνού, μια άσχημηγυναίκα που ενοχλείται και από τον καλύτερο καπνό,μια παραμάνα που ζαλίζεται μέσα στην άμαξα, κάποιαμικρά αγγελούδια που κλαίνε συνεχώς και όλα τα σχε‐τικά, ένας ευτραφής κύριος που ροχαλίζει, μια αξιο‐λάτρευτη κυρία που καταλαμβάνει ενάμισι κάθισμα,ένας Εγγλέζος που δεν μιλά ισπανικά (υποθέτω πωςούτε εσείς μιλάτε αγγλικά). Τέτοιοι είναι, ανάμεσα σεάλλους, οι τύποι που φοβάστε να συναντήσετε.Καμιά φορά φλερτάρετε με τη γλυκιά ελπίδα να σαςτύχει μια όμορφη συνταξιδιώτισσα. Μια μικροχήρα, γιαπαράδειγμα, είκοσι έως τριάντα χρονών (έστω καιτριάντα έξι) για να μοιραστείτε μαζί της τις ταλαιπω‐ρίες του δρόμου. Μα, μόλις σας χαμογελάσει αυτή ηιδέα, βιάζεστε να την ξαποστείλετε μακριά με θλίψη,θεωρώντας πως τέτοια τύχη θα ήταν υπερβολική γιαέναν κοινό θνητό σε τούτη την κοιλάδα των δακρύωνκαι των παραλογισμών.Με αυτό το καταθλιπτικό άγχος έβαζα το πόδι μουστον αναβολέα της μπερλίνας, στην τακτική διαδρο‐μή της από Γρανάδα για Μάλαγα, στις έντεκα παράπέντε μιας φθινοπωρινής βραδιάς του 1844. Μιαςβραδιάς σκοτεινής που κουβαλούσε την καταιγίδα.Μπαίνοντας στην άμαξα, με το εισιτήριο νούμερο 2στην τσέπη, η πρώτη σκέψη μου ήταν να χαιρετήσω
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το άγνωστο νούμερο 1, που τόση αγωνία μού προξε‐νούσε χωρίς να το γνωρίζω.Να σημειώσουμε ότι το τρίτο κάθισμα της μπερλί-
νας δεν ήταν πιασμένο, όπως μου αποκάλυψε ο σταθ‐μάρχης.«Καλησπέρα!» είπα μόλις κάθισα, κατευθύνονταςτη φωνή προς τη γωνία όπου υπέθετα πως βρισκότανο σύντροφός μου στο κελί.Μια σιωπή βαθιά σαν το σκοτάδι του χώρου ακο‐λούθησε την καλησπέρα μου.

Διάβολε! σκέφτηκα. Μήπως είναι κουφός, ή κουφή,
ο μέλλων εν χριστώ αδελφός συνταξιδιώτης μου;Και υψώνοντας τη φωνή, επανέλαβα:«Καλησπέρα!».Η ίδια σιωπή ακολούθησε τον δεύτερο χαιρετισμόμου.

Μήπως είναι μουγκός; αναρωτήθηκα τότε.Στο μεταξύ, η άμαξα, που την έσερναν δέκα βαρ‐βάτα άλογα, είχε ξεκινήσει κι έτρεχε.Η αγωνία μου ανέβαινε κατακόρυφα.Με ποιον συνταξίδευα; Με άντρα; Με γυναίκα; Μεγριά; Με νεαρή; Ποιος, ποιος ήταν εκείνο το σιωπηλόνούμερο 1;Και –όποιος κι αν ήταν– γιατί σιωπούσε; Γιατί δεναπαντούσε στο χαιρετισμό μου; Ήταν μεθυσμένος; Εί‐χε κοιμηθεί; Είχε πεθάνει; Να ήταν κανένας κλέφτης;...Το πράγμα χρειαζόταν φως. Όμως, εκείνη την επο‐χή δεν κάπνιζα και δεν είχα σπίρτα.
Τι να κάνω;Χαμένος μέσα σε αυτούς τους συλλογισμούς, μουήρθε η ιδέα να προσφύγω στην αίσθηση της αφής,
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αφού η όραση και η ακοή αποδείχτηκαν ανεπαρκείς...Ψηλαφώντας λοιπόν, όπως ακριβώς ένας φτωχο‐διάβολος για να μας κλέψει το πορτοφόλι στην πλα‐τεία της Πουέρτα δελ Σολ, άπλωσα το δεξί χέρι προςτην άλλη μεριά της άμαξας.Η τρελή μου επιθυμία ήταν ν’ ακουμπήσει μια φού‐στα, μεταξένια ή μάλλινη. Ας ήταν και περκάλι...Προχώρησα λοιπόν...Τίποτα!Προχώρησα κι άλλο. Άπλωσα όλο το χέρι... Τίποτα!Επιχείρησα ξανά. Ψηλάφισα θρασύτατα από τημια άκρη ώς την άλλη, στις τέσσερις γωνιές, κάτω απότα καθίσματα, στο ταβάνι...Τίποτα... Τίποτα!Εκείνη τη στιγμή μια αστραπή φώτισε (είπα ήδηγια την καταιγίδα), και στο θειώδες της φως είδα... Εί‐δα ότι ήμουν απολύτως μόνος!Ξέσπασα σε χάχανα, κοροϊδεύοντας τον εαυτό μου,και ταυτόχρονα η άμαξα σταμάτησε.Βρισκόμασταν στον πρώτο σταθμό.Ήμουν έτοιμος να ρωτήσω τον επικεφαλής τουσταθμού για τον ταξιδιώτη που έλειπε, όταν άνοιξε ηπόρτα και στο φως του φαναριού που κρατούσε τοπαιδί είδα... Μου φάνηκε όνειρο αυτό που είδα!Είδα να βάζει το πόδι στον αναβολέα της μπερλί-
νας μια πανέμορφη γυναίκα, νέα, κομψή, χλωμή, μό‐νη, ντυμένη στα μαύρα...Ήταν το νούμερο 1. Ήταν ο άγνωστός μου συντα‐ξιδιώτης. Ήταν το non plus ultra, το άπιαστο όραματων ταξιδιωτικών μου φαντασιώσεων... Ήταν εκείνη!Θέλω να πω: Έπρεπε να γίνει εκείνη σε λίγο χρόνο.
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Διάλογοι

ΕΔΩΣΑ ΤΟ ΧΕΡΙ ΣΤΗΝ ΑΓΝΩΣΤΗ για να τη βοηθήσω ν’ ανέ‐βει, κι εκείνη κάθισε δίπλα μου ψιθυρίζοντας ένα «Ευ‐χαριστώ... Καλησπέρα σας...» που άγγιξε την ψυχήμου. Μια πικρή σκέψη πέρασε από το μυαλό μου καιμου ράγισε την καρδιά: Από εδώ στη Μάλαγα είναι μό-
νο δεκαοχτώ λεύγες! Γιατί να μην πηγαίναμε ώς τη χερ-
σόνησο της Καμτσάτκα!Στο μεταξύ, η πόρτα έκλεισε και μείναμε στα σκο‐τεινά. Αυτό σήμαινε ότι δεν μπορούσα να τη βλέπω!Παρακαλούσα τον ουρανό να στείλει τις αστραπέςτου, όπως ο Αλφόνσο Μούνιο της Αβεγιανέδα* ότανλέει: «Καταιγίδα φοβερή, στείλε μου έναν κεραυνό!».Αλλά, τι κρίμα, η καταιγίδα έφευγε κιόλας δυτικά.Και το χειρότερο δεν ήταν ότι δεν μπορούσα να τηδω, αλλά ότι, με το αυστηρό και θλιμμένο ύφος της,εκείνη η ευγενική κοπέλα μού είχε επιβληθεί, και δεντολμούσα να κάνω τίποτα, τίποτα...Μολαταύτα, αφού πέρασαν λίγα λεπτά, έβγαλααπό το συρτάρι τις κλισαρισμένες ερωτήσεις και πα‐ρατηρήσεις που δημιουργούν σιγά σιγά μια σχετικήοικειότητα ανάμεσα στους συνταξιδιώτες.«Είστε εντάξει;»«Πηγαίνετε στη Μάλαγα;»«Έρχεστε από τη Γρανάδα;»«Σας άρεσαν οι κήποι της Αλάμπρα;»
* Gertrudis Gómez de Avellaneda (1814 – 1 Φεβρουαρίου 1873):Κουβανή συγγραφέας και ποιήτρια. Ο Μούνιο είναι πρόσωπο έρ‐γου της με τον ομώνυμο τίτλο.
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«Τι υγρασία που έχει απόψε!»Στις οποίες εκείνη απάντησε:«Ευχαριστώ».«Ναι».«Όχι, κύριε».«Ω!».«Πσσ!».Ήταν προφανές ότι η συνταξιδιώτισσά μου είχεελάχιστη διάθεση για συζήτηση.Ασχολήθηκα λίγο με την προετοιμασία κάποιων κα‐λύτερων ερωτήσεων και, όταν διαπίστωσα ότι δεν μουερχόταν καμιά ιδέα, βυθίστηκα σε διάφορες σκέψεις.Γιατί είχε ανέβει εκείνη η γυναίκα στον πρώτοσταθμό της άμαξας στη Γρανάδα; Γιατί ταξίδευε μό‐νη; Ήταν παντρεμένη;Ήταν χήρα; Ήταν...; Και η θλίψη της; Ποια ήταν ηαιτία;Δεν θα μπορούσα να βρω απάντηση στα ερωτήμα‐τά μου δίχως να γίνω αδιάκριτος, και η συνταξιδιώ‐τισσα μου άρεσε υπερβολικά για να διακινδυνέψω ναγίνω αγενής κάνοντας ηλίθιες ερωτήσεις.Πώς επιθυμούσα να ξημερώσει!Την ημέρα μιλά κανείς με δικαιολογημένη ελευθε‐ρία, ενώ μια συζήτηση στα σκοτεινά έχει κάτι που μοι‐άζει με σαρκική επαφή, πάει κατευθείαν στο ψητό, εί‐ναι κατάχρηση της εμπιστοσύνης...Η άγνωστη δεν κοιμήθηκε όλη τη νύχτα, όπως συ ‐μπέρανα από την αναπνοή της και από τους αναστε‐ναγμούς που άφηνε κάπου κάπου...Περιττεύει να πω ότι ούτε κι εγώ κατάφερα νακλείσω μάτι.
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«Είστε αδιάθετη;» τη ρώτησα κάποια στιγμή πουτην άκουσα να αναστενάζει.«Όχι, κύριε, ευχαριστώ. Μην ανησυχείτε. Παρακα‐λώ, κοιμηθείτε ήσυχος...» αποκρίθηκε με ειλικρινή κα‐ταδεκτικότητα.«Να κοιμηθώ!» αναφώνησα. Και αμέσως μετά πρό‐σθεσα: «Νόμιζα πως είστε άρρωστη...».«Ω, όχι, δεν είμαι άρρωστη», μουρμούρισε απαλά,αλλά με έναν τόνο που, όπως αντιλήφθηκα, περιείχεκάποια πίκρα.Την υπόλοιπη νύχτα δεν έγιναν παρά σύντομοιδιάλογοι όπως ο παραπάνω.Ξημέρωσε επιτέλους...Τι όμορφη που ήταν!Μα τι έκφραση πόνου ήταν αυτή που σημάδευε τομέτωπό της! Τι πένθιμη σκοτεινιά σκίαζε τα πανέ‐μορφα μάτια της! Τι τραγική εικόνα ήταν ολάκερη ημορφή της! Κάτι πολύ δραματικό έκρυβε μέσα στηνψυχή της.Μολαταύτα, δεν ήταν από τις απόμακρες γυναίκες,εκείνες τις ιδιότροπες, με κλίση στο ρομαντισμό, πουζουν μακριά από τον κόσμο για ν’ αναμασούν τις δυ‐στυχίες τους ή για να συδαυλίζουν κάποια τραγωδία...Ήταν γυναίκα μοντέρνα, κομψή, με ανώτερο χα‐ρακτήρα. Η κάθε λέξη της αποκάλυπτε μια βασίλισσατης συζήτησης και του καλού γούστου. Μια βασίλισ‐σα από αυτές που έχουν για θρόνο μια πολυθρόνα στοσαλονάκι τους, ένα μόνιππο στην αλέα του Πράδο ήέναν εξώστη στην όπερα. Αλλά που σιωπούν όταν βρί‐σκονται έξω από το στοιχείο τους, δηλαδή πέρα απότον κύκλο των ομοίων τους.
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Με τον ερχομό της ημέρας έφτιαξε κάπως η διάθε‐ση της γοητευτικής ταξιδιώτισσας, και φαίνεται πωςη διακριτικότητά μου στη διάρκεια της νύχτας και ησοβαρότητα της μορφής μου της ενέπνευσαν μια κα‐λή ιδέα για το άτομό μου και έδειξε διάθεση ν’ αποζη‐μιώσει τον άνθρωπο που δεν τον άφησε να κοιμηθεί,αρχίζοντας εκείνη τώρα τις τυπικές ερωτήσεις:«Πώς είστε;».«Θα έχουμε πολύ όμορφη μέρα».«Τι ωραίο τοπίο!». Εγώ, βεβαίως, απάντησα με περισσότερες λεπτο‐μέρειες απ’ ό,τι είχε απαντήσει εκείνη σ’ εμένα. Φάγαμε στο Κολμενάρ. Οι άλλοι επιβάτες ήτανάτομα ελάχιστα κοινωνικά.Η συνταξιδιώτισσά μου κατέληξε να μιλάει μόνο μ’εμένα.Περιττεύει να πούμε ότι εγώ ήμουν απολύτωςαφοσιωμένος σ’ εκείνη και ότι στο τραπέζι τής φέρ‐θηκα όπως αρμόζει σε μια αληθινή κυρία.Όταν επιστρέψαμε στην άμαξα, είχε δημιουργηθείπλέον κάποια οικειότητα ανάμεσά μας. Στο τραπέζι πιάσαμε κουβέντα για τη Μαδρίτη. Καιτο να πεις καλά λόγια για τη Μαδρίτη σε μια Μαδρι‐λένια που βρίσκεται μακριά από την πρωτεύουσα εί‐ναι η καλύτερη τακτική.  Γιατί τίποτε δεν είναι τόσο ελκυστικό όσο η Μα‐δρίτη που σου λείπει!«Τώρα ή ποτέ, Φελίπε!» είπα τότε μέσα μου. «Απο‐μένουν οχτώ λεύγες... Ας αγγίξουμε το θέμα έρωτας...»
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ΚαταστροφήΔυστυχία! Δεν πρόλαβα καλά καλά να θίξω το θέματης γυναικείας ομορφιάς και κατάλαβα πως είχα βά‐λει το δάχτυλο σε μια πληγή...Μονομιάς έχασα όλα όσα είχα κερδίσει στην εκτί‐μησή της. Μου το έδωσε να το καταλάβω αμέσως με το ψυ‐χρό βλέμμα της, που έκοψε τη φωνή στα χείλη μου. «Ευχαριστώ, κύριε, ευχαριστώ πολύ», μου είπεέπειτα, όταν είδε ότι άλλαζα συζήτηση. «Δυσαρεστηθήκατε, κυρία;» «Ναι, ο έρωτας μου προξενεί τρόμο. Τι θλιβερό εί‐ναι να εμπνέεις συναισθήματα! Μα τι πρέπει να κάνωγια να μην είμαι ευχάριστη σε κανέναν;»«Πράγματι, κάτι πρέπει να κάνετε, αν δεν θέλετε ναβλέπετε τους άλλους να υποφέρουν!» απάντησα πο‐λύ σοβαρά. «Απόδειξη εγώ ο ίδιος. Ορίστε, με έχετεεδώ μπροστά σας τώρα περίλυπο, επειδή σας γνώρι‐σα... Παρόλο που δεν ήμουν ευτυχισμένος, μέχρι χτεςζούσα ήρεμος τουλάχιστον... Είμαι άτυχος, μιας και θασας αγαπώ δίχως ελπίδα!»«Θα έχετε ωστόσο μια ικανοποίηση, φίλε μου...»απάντησε εκείνη χαμογελώντας.«Ποια;»«Αν δεν δέχομαι τον έρωτά σας είναι όχι επειδή εί‐ναι ο δικός σας, αλλά επειδή δεν δέχομαι τον έρωταγενικά. Μπορείτε να είστε βέβαιος ότι ούτε σήμεραούτε αύριο ούτε ποτέ... θα λάβει κανείς άντρας απόεμένα την ανταπόκριση που σήμερα σας αρνούμαι.Δεν θα ξαναγαπήσω ποτέ κανέναν!» 
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«Μα γιατί αυτό, κυρία;»«Γιατί η καρδιά δεν θέλει, γιατί δεν μπορεί, γιατίδεν πρέπει να παλέψει άλλο! Γιατί αγάπησα έως τηντρέλα και... απατήθηκα! Εντέλει, γιατί απεχθάνομαιτον έρωτα!»Μεγαλειώδης λόγος! Η αλήθεια είναι ότι εγώ δενήμουν ερωτευμένος με αυτή τη γυναίκα. Μου ενέ‐πνευσε απλώς περιέργεια και πόθο, επειδή ήταν ξε‐χωριστή και όμορφη. Αλλά από εκεί μέχρι το ερωτικόπάθος υπήρχε ακόμη πολλή απόσταση. Έτσι λοιπόν, ακούγοντας τα πονεμένα και απο‐φασιστικά λόγια της, η αντρική μου καρδιά εγκατέ‐λειψε τη μάχη και μπήκε σε δράση η καλλιτεχνική μουφαντασία. Άρχισα να μιλώ στην άγνωστη με μια κα‐λόγουστη ηθική και φιλοσοφική γλώσσα και κατόρ‐θωσα να κερδίσω ξανά την εμπιστοσύνη της, ώστε ναμου πει μερικές ακόμα μελαγχολικές γενικότητες τύ‐που Μπαλζάκ .Έτσι φτάσαμε στη Μάλαγα.Ήταν η πιο κατάλληλη στιγμή για να μάθω το όνο‐μα εκείνης της σπάνιας κυρίας. Αποχαιρετιστήκαμε στοσταθμό, της είπα πώς ονομάζομαι, το σπίτι στο οποίοθα έμενα και τη διεύθυνσή μου στη Μαδρίτη. Εκείνημου αποκρίθηκε σε ύφος που ποτέ δεν θα ξεχάσω: «Χίλια ευχαριστώ για τις ευγενικές φιλοφρονήσειςσας στη διάρκεια του ταξιδιού και παρακαλώ να μεσυγχωρήσετε που θα κρατήσω κρυφό το όνομά μουαντί να σας δώσω κάποιο ψεύτικο, όπως αυτό πουαναφέρεται στη λίστα επιβατών».«Α!» αναφώνησα. «Άρα δεν θα ξαναϊδωθούμε πο‐τέ!»



– 21 –

«Ποτέ!... Κι αυτό δεν πρέπει διόλου να σας λυπεί».Μ’ αυτά τα λόγια η κοπέλα χαμογέλασε άκεφα, μουέτεινε το χέρι με εκλεκτή χάρη και ψιθύρισε: «Προσευχηθείτε για μένα στον Θεό!».Έσφιξα ένα όμορφο λεπτό χεράκι και έκλεισα μεένα χαιρετισμό εκείνη τη σκηνή που άρχιζε να μου κά‐νει πολύ κακό.Τότε έφτασε στο σταθμό ένα όμορφο αμάξι. Έναςυπηρέτης με μαύρη λιβρέα φώναξε την άγνωστη, ηοποία ανέβηκε στην άμαξα, με χαιρέτησε και πάλι καιεξαφανίστηκε προς την κατεύθυνση της Πουέρτα δελΜαρ.
* * *Δύο μήνες αργότερα την ξανασυνάντησα.Θα μάθουμε πού.

Άλλο ταξίδι

ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ της 1ης Νοέμβρη της ίδιας χρο‐νιάς, καβάλα σε ένα αξιοθρήνητο άλογο που είχα νοι‐κιάσει, κάλπαζα στην πλαγιά που οδηγεί στο ***, ένακεφαλοχώρι, διοικητική πρωτεύουσα μιας περιφέρει‐ας της Κόρδοβας. Ο υπηρέτης μου και οι αποσκευές ταξίδευαν με έναάλλο άλογο, πολύ χειρότερο. Πήγαινα στο *** με σκοπό να νοικιάσω μερικά χτή‐ματα και να μείνω τρεις με τέσσερις εβδομάδες στοσπίτι του πρωτοδίκη της περιοχής. Ήταν πολύ στενός
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φίλος μου, τον γνώριζα από το Πανεπιστήμιο της Γρα‐νάδας, όπου σπουδάζαμε μαζί Νομικά. Γνωριστήκαμεεκεί και αναπτύξαμε πολύ στενή φιλία. Ήμασταν αχώ‐ριστοι. Μετά χαθήκαμε και είχαμε εφτά χρόνια να ιδω‐θούμε. Καθώς πλησίαζα στο τέλος του ταξιδιού μου, άρχι‐σαν να φτάνουν στα αυτιά μου –ολοένα και πιο κα‐θαρά– πολλές θλιβερές καμπάνες, που ηχούσαν πέν‐θιμα. Ας μου έλειπε η χάρη μιας τέτοιας μακάβριας σύ ‐μπτωσης...Εντούτοις εκείνο το καμπάνισμα δεν ήταν διόλουτυχαίο και έπρεπε να το περιμένω, αφού ήταν παρα‐μονή της Ημέρας των Νεκρών.Έφτασα τελικώς, με εξαιρετικά κακή διάθεση, καιαγκάλιασα τον φίλο μου, που με περίμενε έξω από τοχωριό. Παρατήρησε αμέσως την ανησυχία μου και με‐τά τους πρώτους χαιρετισμούς με ρώτησε:«Τι έχεις;». Μ’ έπιασε αγκαζέ, ενώ οι υπηρέτες του, μαζί με τονδικό μου, απομακρύνονταν με τα άλογα.«Φίλε μου, για να είμαι ειλικρινής...» αποκρίθηκα.«Ξέρω ότι δεν το αξίζω, αλλά ούτε και ποτέ ονειρεύ‐τηκα να μου υψώσουν πύλες θριάμβου ενώ μπαίνω σεμια πόλη. Ποτέ δεν δοκίμασα την άπειρη αγαλλίασηπου κυριεύει την καρδιά ενός μεγάλου άνδρα τη στιγ‐μή που ένα ολόχαρο χωριό βγαίνει να τον υποδεχτεί,ενώ οι καμπάνες χτυπάνε χαρμόσυνα. Αλλά...»«Μα πού θέλεις να καταλήξεις;»«Στο δεύτερο μέρος της πραγματείας μου. Προφα‐νώς, ούτε σε τούτο το χωριό δοκίμασα τις τιμές μιας
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θριαμβευτικής εισόδου, εντούτοις μόλις έγινα μάρτυ‐ρας παρόμοιων τιμών αλλά εντελώς διαφορετικών.Πρέπει, λοιπόν, να παραδεχτείς, κύριε δικαστή τηςπεντάρας, ότι αυτές οι νεκρώσιμες καμπανοκρουσίεςπου πένθιμα συνοδεύουν την άφιξή μου στο *** θαπροξενούσαν θλίψη ακόμα και στον πιο χαρούμενοάνθρωπο του σύμπαντος!»«Μπράβο, Φελίπε!» απάντησε ο δικαστής, τον οποίοας ονομάσουμε Χοακίν Θάρκο. «Έτσι σε θέλω! Αυτή ημελαγχολία ταιριάζει γάντι με τη θλίψη μου...»«Εσύ θλιμμένος! Από πότε;»Ο Χοακίν σήκωσε τους ώμους και με κόπο συ γκρά‐τησε έναν αναστεναγμό...Όταν δυο φίλοι που αγαπιούνται πραγματικά ξα‐νασυναντιούνται ύστερα από πολύ καιρό, φαίνεταιπως ξαναζούν όλες τις πικρές στιγμές τους που δενέκλαψαν μαζί. Έκανα τον αδιάφορο για λίγο και μίλησα στονΘάρκο για ασήμαντα πράγματα.Μπήκαμε στο ωραίο σπίτι του. «Μωρέ, μπράβο, φίλε μου!» Δεν ήταν δυνατόν νασυγκρατήσω το θαυμασμό μου. «Είσαι καλά βολεμέ‐νος!... Τι τάξη, τι γούστο σε όλα! Μα τι ανόητος που εί‐μαι! Τώρα καταλαβαίνω... Παντρεύτηκες...»«Όχι. Δεν παντρεύτηκα...» αποκρίθηκε ο δικαστήςμε φωνή λίγο ταραγμένη. «Δεν παντρεύτηκα, ούτε θαπαντρευτώ ποτέ!»«Καλά, ότι δεν παντρεύτηκες το πιστεύω, άλλω‐στε δεν μου έγραψες τίποτα... Και για κάτι τέτοιο θαέμπαινες στον κόπο να μου γράψεις. Όμως, είναι δύ‐σκολο να πιστέψω ότι δεν θα παντρευτείς ποτέ».
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«Λοιπόν, σ’ το ορκίζομαι», αντέκρουσε ο Θάρκο σο‐βαρά.«Τι παράξενη μεταμόρφωση!» είπα. «Εσύ, που πά ‐ντοτε ήσουν φανατικός οπαδός του έβδομου μυστη‐ρίου. Εσύ, που πριν από δύο χρόνια μού έγραφες καιμε συμβούλευες να παντρευτώ, έρχεσαι τώρα και μουλες αυτό το νέο! Φίλε μου, κάτι πρέπει να σου συνέβη,και μάλιστα κάτι πολύ οδυνηρό!»«Σ’ εμένα;» είπε ο Θάρκο τρέμοντας.«Ναι, σ’ εσένα!» συνέχισα. «Και θα μου μιλήσεις γι’αυτό! Ζεις εδώ μόνος, κλεισμένος, με μεγάλη διακρι‐τικότητα, όπως απαιτεί το καθήκον σου, δίχως ένανφίλο να του μιλήσεις για τις ανθρώπινες αδυναμίεςσου… Λοιπόν, εμπρός, πες τα μου όλα και θα δούμε ανμπορώ να σου φανώ χρήσιμος».Ο δικαστής έσφιξε τα χέρια του και είπε:«Ναι... Ναι... Θα τα μάθεις όλα, φίλε μου! Είμαι πο‐λύ άτυχος!».Ύστερα γαλήνεψε λίγο και πρόσθεσε ξερά:«Ντύσου. Σήμερα όλο το χωριό θα πάει στο νεκρο‐ταφείο, και θα κάνει άσχημη εντύπωση εάν λείπω εγώ.Θα έρθεις μαζί μου. Είναι πολύ ωραίο απόγευμα, και θασου κάνει καλό να περπατήσεις για να ξεκουραστείςαπό τον καλπασμό του αλόγου. Το νεκροταφείο βρί‐σκεται στον κάμπο, σε ένα πολύ όμορφο μέρος. Θα ευ‐χαριστηθείς τον περίπατο. Στο δρόμο θα σου διηγηθώτην ιστορία που γέμισε πίκρα τη ζωή μου και θα δειςαν έχω ή όχι λόγους ν’ αρνηθώ για πάντα τις γυναίκες».Ύστερα από μία ώρα, ο Θάρκο κι εγώ βαδίζαμε μεκατεύθυνση το νεκροταφείο. Ο φίλος μου άρχισε να μιλά:
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Αναμνήσεις ενός δικαστή

1ΠΑΝΕ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ που ήμουν εισαγγελέας στο ***, ότανπήρα άδεια για ένα μήνα και πήγα στη Σεβίλλη. Στο πανδοχείο όπου κατέλυσα είχε εμφανιστεί, μερικέςεβδομάδες πριν από μένα, μια κομψή και ωραιότατη νε‐αρή. Έλεγε πως ήταν χήρα. Όμως, η καταγωγή της, κα‐θώς και ο λόγος που την έφερε στη Σεβίλλη, αποτελού‐σαν μυστήριο και για τους υπόλοιπους ενοίκους. Η μοναξιά της, η κομψότητα, η έλλειψη συνανα‐στροφών και η μελαγχολία που την τύλιγε έδιναν τρο‐φή σε χίλιες υποθέσεις. Με όλα τούτα, καθώς και μετην ασύγκριτη ομορφιά, την έμπνευση και την τέχνηπου έπαιζε πιάνο και τραγουδούσε, δεν άργησε να ξυ‐πνήσει στην ψυχή μου μια ανίκητη έλξη για εκείνη. Το διαμέρισμά της βρισκόταν ακριβώς πάνω απότο δικό μου. Την άκουγα να παίζει πιάνο και να τρα‐γουδά, την άκουγα να πηγαινοέρχεται. Ήξερα πότεξάπλωνε, πότε σηκωνόταν και πότε έμενε όλη τη νύ‐χτα ξάγρυπνη – πράγμα καθόλου σπάνιο. Μολονότιέπαιρνε το φαγητό στο δωμάτιό της, αντί να τρώειστο κοινό τραπέζι, και δεν πήγαινε ποτέ στο θέατρο,είχα την ευκαιρία να τη χαιρετήσω αρκετές φορές, εί‐τε στη σκάλα είτε σε κάποιο μαγαζί είτε από το μπαλ‐κόνι, και έπειτα από λίγο καιρό και οι δυο μας νιώθα‐με χαρά όταν συναντιόμαστε.Καταλαβαίνεις. Εγώ ήμουν σοβαρός αλλά διόλουθλιμμένος, και η δική μου διακριτικότητα ταίριαζεαπολύτως με τη συνεσταλμένη συμπεριφορά της κο‐πέλας. Ποτέ δεν της απηύθυνα το λόγο, ούτε επεδίω‐
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ξα να την επισκεφτώ στο δωμάτιό της, ούτε την πήραποτέ από πίσω με την ενοχλητική περιέργεια που έδει‐χναν άλλοι ένοικοι του πανδοχείου. Το γεγονός ότι σεβάστηκα τη μελαγχολία της πρέ‐πει να κολάκευσε την περηφάνια της, μια περηφάνιαανθρώπου που υποφέρει. Το λέω αυτό, γιατί δεν άρ‐γησε να με κοιτάξει με κάποιο ενδιαφέρον, σαν να τηςείχα αποκαλύψει τις σκέψεις μου. Είχαν περάσει δεκαπέντε μέρες, όταν η μοίρα... τί‐ποτα περισσότερο από τη μοίρα... με έφερε ένα βρά‐δυ στο δωμάτιο της άγνωστης.Καθώς τα δωμάτιά μας βρίσκονταν στην ίδια θέσηστο κτίριο, αλλά σε διαφορετικά πατώματα, είχαν καιίδιες πόρτες. Εκείνη τη νύχτα λοιπόν, επιστρέφονταςαπό το θέατρο, ανέβηκα αφηρημένος περισσότερεςσκάλες απ’ όσες έπρεπε και άνοιξα την πόρτα του δω‐ματίου της, νομίζοντας πως ήταν το δικό μου.Η όμορφη κοπέλα διάβαζε και τρόμαξε μόλις με εί‐δε. Ταράχτηκα τόσο που μόλις μπόρεσα να ζητήσωσυγγνώμη, μα η ταραχή και η βιασύνη μου να φύγωτην έπεισαν ότι πραγματικά έκανα λάθος κι ότι δενήταν ένα κακόγουστο αστείο. Με σταμάτησε, λοιπόν,με εξαίσια ευγένεια, για να μου αποδείξει –είπε– ότιπίστευε στην καλή μου πίστη και ότι δεν ενοχλήθηκεαπό την παρουσία μου. Κατέληξε να με παρακαλέσει«άλλη φορά να κάνω σκόπιμα το ίδιο λάθος», γιατίδεν μπορούσε ν’ ανεχτεί ένα άτομο με τον δικό μου χα‐ρακτήρα να περνά τις νύχτες του στο μπαλκόνι ακού‐γοντάς τη να τραγουδά. Με «είχε δει», και το ταπεινότης ταλέντο θα ένιωθε μεγάλη τιμή αν την άκουγααπό κοντά.
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Παρ’ όλα αυτά, σκέφτηκα ότι δεν ήταν πρέπον ναμείνω εκεί αυτό το βράδυ κι έφυγα.Πέρασαν τρεις μέρες, και δεν είχα τολμήσει να εκ‐μεταλλευτώ την ευγενική πρόσκληση της ωραίας αοι‐δού, με τον κίνδυνο να με θεωρήσει τουλάχιστον αγενή.Και να σκεφτείς ότι ήμουν αθεράπευτα ερωτευμένοςμαζί της. Ένιωθα ότι στον έρωτα αυτής της γυναίκαςδεν υπήρχε μέσος όρος, ή θα ήταν ένα παραλήρημα πό‐νου ή ένα παραλήρημα ευτυχίας. Σε τελευταία ανά‐λυση, τη φοβόμουνα, φοβόμουν την ατμόσφαιρα θλί‐ψης που την τύλιγε.Ωστόσο, έπειτα από τρεις μέρες, ανέβηκα στον δεύ‐τερο όροφο.Έμεινα εκεί όλο το βράδυ. Η κοπέλα μού είπε ότιτην έλεγαν Μπλάνκα και ότι ήταν χήρα από τη Μαδρί‐τη. Έπαιξε πιάνο, τραγούδησε, μου έκανε ερωτήσειςγια τη ζωή μου, το επάγγελμά μου, την οικογένεια καιτα λοιπά. Κάθε κουβέντα της με μάγευε. Ήταν συναρ‐παστική. Από εκείνο το βράδυ, η ψυχή μου έγινε σκλά‐βα της δικής της. Την επόμενη βραδιά ξαναπήγα, την άλλη το ίδιοκαι έπειτα όλες τις νύχτες και όλες τις μέρες.Αγαπιόμαστε, και ούτε μία λέξη αγάπης δεν είχαμεπει ο ένας στον άλλο. Ωστόσο, μιλώντας για τον έρωτα, εγώ της είχααναφέρει πολλές φορές τη σημασία που έδινα σε αυ‐τό το συναίσθημα, της είχα μιλήσει για την παραφο‐ρά στις ιδέες και τα πάθη μου και για τις ανάγκες τηςκαρδιάς μου έτσι ώστε να είμαι ευτυχισμένος. Εκείνη, από τη μεριά της, μου έδωσε να καταλάβωότι σκεφτόταν με τον ίδιο τρόπο. 
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«Εγώ», είπε ένα βράδυ, «παντρεύτηκα χωρίς ν’αγαπώ τον άντρα μου. Λίγο καιρό αργότερα... τον μι‐σούσα. Τώρα είναι νεκρός. Μόνο ο Θεός γνωρίζει πό‐σο υπέφερα! Καταλαβαίνω τον έρωτα κατ’ αυτό τοντρόπο. Είναι ή ο Παράδεισος ή η Κόλαση. Και για μέναμέχρι τώρα ήταν πάντοτε η Κόλαση!»Εκείνο το βράδυ δεν κοιμήθηκα.Σκεφτόμουν τα τελευταία λόγια της Μπλάνκας. Ματι προληπτικός που ήμουν! Αυτή η γυναίκα με φόβι‐ζε. Μήπως θα καταλήγαμε να είμαι εγώ ο Παράδεισόςτης κι εκείνη η Κόλαση για μένα;Στο μεταξύ, έληγε ο μήνας της άδειάς μου. Μπο‐ρούσα να ζητήσω κι άλλη προφασιζόμενος κάποιαασθένεια. Αλλά... έπρεπε άραγε να το κάνω;Το συζήτησα με την Μπλάνκα.«Γιατί ρωτάς εμένα;» με αντέκρουσε, πιάνοντας τοχέρι μου. «Μα είναι ξεκάθαρο, Μπλάνκα...» αποκρίθηκα. «Σεαγαπώ... Μήπως δεν κάνω καλά;»«Όχι!» αναφώνησε η Μπλάνκα χλωμιάζοντας.Και τα μαύρα μάτια της έγιναν δυο αστραφτεροίκαταρράκτες γεμάτοι λαγνεία…
2Ζήτησα δύο μήνες άδεια και μου την έδωσαν... χάρη σ’εσένα. Ας ήταν να μη μου έκανες ποτέ αυτή τη χάρη!Οι σχέσεις μου με την Μπλάνκα δεν ήταν έρωτας.Ήταν ένα παραλήρημα, ήταν τρέλα, φανατισμός.Αντί να μετριαστεί ο οίστρος μου με την κατάκτη‐ση της παράξενης γυναίκας, φούντωνε ολοένα και πε‐ρισσότερο. Κάθε μέρα που περνούσε έβλεπα να μεγα‐
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λώνει η έλξη ανάμεσά μας, ανακάλυπτα νέους θησαυ‐ρούς απόλαυσης, νέες πηγές ευτυχίας…Όμως, στην ψυχή μου, όπως και στη δική της, ανα‐δύονταν ταυτόχρονα μυστηριώδεις φοβίες.Φοβόμαστε ότι θα χαθούμε! Αυτή ήταν η αγωνίαμας.Ένας συνηθισμένος έρωτας έχει ανάγκη το φόβογια να τραφεί, για να μην ξεπέσει. Γι’ αυτό λένε πωςκάθε παράνομη σχέση κρύβει μεγαλύτερο πάθος απότο γάμο. Μα ένας έρωτας σαν το δικό μας έβρισκεαπόκρυφα βάσανα στο επίφοβο μέλλον, στην αστά‐θειά του, στην έλλειψη δεσμών αξεδιάλυτων...Η Μπλάνκα μού έλεγε:«Ποτέ δεν ήλπιζα ν’ αγαπηθώ από έναν άντρα σανεσένα. Μακριά από εσένα δεν βλέπω να είναι δυνατήάλλη αγάπη ούτε ευτυχία στη ζωή μου. Χοακίν, η αγά‐πη σου είναι απαραίτητη στη ζωή μου. Χωρίς αυτή θαπέθαινα, θα πέθαινα την άλλη μέρα... Πες μου ότι δενθα με ξεχάσεις ποτέ».«Ας παντρευτούμε, Μπλάνκα!» αποκρινόμουν εγώ.Και η Μπλάνκα έσκυβε το κεφάλι λυπημένη.«Ναι, ας παντρευτούμε!» ξανάλεγα εγώ, χωρίς νακαταλαβαίνω την απελπισία της. «Πόσο με αγαπάς!» έλεγε. «Άλλος άντρας στη θέσησου θα την απέρριπτε αυτή την ιδέα αν την πρότειναεγώ. Εσύ αντιθέτως…»«Μπλάνκα, είμαι περήφανος για σένα. Θέλω να κα‐μαρώνεις πλάι μου στα μάτια του κόσμου. Θέλω ναμου φύγει κάθε αγωνία για το μέλλον. Θέλω να ξέρωότι είσαι δική μου για πάντα. Άλλωστε, γνωρίζεις τοχαρακτήρα μου, ξέρεις ότι δεν κάνω πίσω σε θέματα
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τιμής... Λοιπόν, εντάξει. Η κοινωνία που ζούμε αποκαλείέγκλημα την ευτυχία μας... Γιατί να μην υποταχθούμεκαι να βάλουμε στεφάνι; Σε θέλω αγνή, σε θέλω αρχό ν‐τισσα, σε θέλω αγία! Τότε θα σε αγαπώ περισσότεροαπό τώρα! Δέξου το χέρι μου!»«Δεν μπορώ!» αποκρινόταν η ακατανόητη γυναίκα. Η κουβέντα αυτή επαναλήφθηκε χιλιάδες φορές.Μια μέρα που είχα αγορεύσει για πολλή ώρα ενάντιαστη μοιχεία και σε κάθε ανηθικότητα, η Μπλάνκα τα‐ράχτηκε υπερβολικά. Έκλαψε, με ευχαρίστησε καιεπανέλαβε τα συνηθισμένα:«Πόσο με αγαπάς! Τι καλός, τι μεγαλόκαρδος, τι ευ‐γενής που είσαι!».Με τούτα τελείωσε και η παράταση της άδειάς μου. Ήταν απαραίτητο να επιστρέψω και το είπα στηνΜπλάνκα.«Θα χωρίσουμε!» φώναξε με αφάνταστη αγωνία.«Εσύ το θέλησες!» αποκρίθηκα.«Δεν είναι δυνατό... Σε λατρεύω σαν είδωλο, Χοα‐κίν».«Μπλάνκα, ξέρεις πόσο σε λατρεύω».«Εγκατάλειψε τη δουλειά σου... Είμαι πλούσια... Θαζήσουμε μαζί!» είπε και μου έκλεισε το στόμα για ναμην απαντήσω.Της φίλησα το χέρι και αποκρίθηκα:«Από τη σύζυγό μου ίσως να τη δεχόμουν αυτή τηνπροσφορά, έστω σαν να έκανα μια θυσία… Αλλά απόσένα...».«Από μένα!» έκανε κλαίγοντας. «Από τη μητέρατου παιδιού σου!»«Ποιος; Τι; Μπλάνκα!»
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«Ναι... Ο Θεός μού ανακοίνωσε πριν από λίγο ότι θαγίνω μητέρα... Μητέρα για πρώτη φορά! Εσύ ολοκλή‐ρωσες τη ζωή μου, Χοακίν, και τώρα που θέλω ν’ απο‐λαύσω τους καρπούς αυτής της απόλυτης ευτυχίας,θέλεις να ξεριζώσεις το δέντρο της ευτυχίας μου. Μουδίνεις ένα παιδί και με εγκαταλείπεις!»«Γίνε γυναίκα μου, Μπλάνκα!» ήταν η μοναδικήαπάντησή μου. «Θα χτίσουμε μαζί την ευτυχία αυτούτου αγγέλου που χτυπά την πόρτα της ζωής».Η Μπλάνκα έμεινε πολλή ώρα σιωπηλή. Έπειτα σήκωσε το κεφάλι με απρόσμενη γαλήνηκαι ψιθύρισε:«Θα γίνω γυναίκα σου».«Ευχαριστώ! Ευχαριστώ, Μπλάνκα μου!»«Άκουσε», είπε έπειτα από λίγο, «δεν θέλω να εγκα‐ταλείψεις την καριέρα σου».«Α, τι γυναίκα μεγαλείο!»«Πήγαινε στο δικαστήριό σου... Πόσο καιρό θαχρειαστείς να τακτοποιήσεις τις υποθέσεις σου και ναζητήσεις νέα άδεια από την Κυβέρνηση για να έρθειςπίσω στη Σεβίλλη;»«Ένα μήνα».«Ένα μήνα», επανέλαβε η Μπλάνκα. «Καλά! Θα σεπεριμένω εδώ. Γύρνα σε ένα μήνα και θα γίνω γυναί‐κα σου. Έχουμε 15 Απρίλη… Στις 15 του Μάη. Οπωσ‐δήποτε!»«Οπωσδήποτε!»«Μου το ορκίζεσαι;»«Σου το ορκίζομαι».«Μ’ αγαπάς;»«Με όλη μου την ψυχή».
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«Λοιπόν, φύγε και να ξαναγυρίσεις! Αντίο…» είπεκαι με παρακάλεσε να την αφήσω να φύγει δίχως ναχάσει στιγμή.Την αποχαιρέτησα και ήρθα στο *** την ίδια μέρα.
3Με το που έφτασα στο *** ετοίμασα το σπίτι για ναυποδεχτώ τη σύζυγό μου. Ζήτησα και πήρα άλλον έναμήνα άδεια, όπως ξέρεις, και τακτοποίησα τις δουλειέςμου τόσο καλά που σε δεκαπέντε ημέρες ήμουνα ελεύ‐θερος να επιστρέψω στη Σεβίλλη.Πρέπει να σου τονίσω ότι σ’ εκείνον το μισό μήνα δενέλαβα ούτε ένα γράμμα από την Μπλάνκα, μολονότι εγώτης είχα στείλει έξι. Το γεγονός αυτό με είχε αναστατώσεισοβαρά. Έτσι λοιπόν, αν και είχε περάσει μόνο η μισήδιορία που μου είχε δώσει η αγαπημένη μου, έφυγα γιατη Σεβίλλη, όπου έφτασα στις 30 Απριλίου.Αμέσως κατευθύνθηκα στο πανδοχείο που ήταν ηφωλιά του έρωτά μας. Η Μπλάνκα είχε εξαφανιστεί δύο μέρες μετά τηναναχώρησή μου, δίχως να πει τίποτα για τον προορι‐σμό της. Φαντάσου τον πόνο και την απογοήτευσή μου! Ναμη μου γράψει ότι θα έφευγε! Να φύγει χωρίς να μεενημερώσει για το πού θα πήγαινε! Ήταν δυνατό ναμε κάνει να χάσω εντελώς τα ίχνη της! Εξαφανίστηκεσαν εγκληματίας που αποκαλύφτηκε το έγκλημά του!Δεν σκέφτηκα ούτε στιγμή να μείνω στη Σεβίλληώς τις 15 Μαΐου περιμένοντας μήπως επιστρέψει ηΜπλάνκα...  Ήταν πολύ μεγάλος ο πόνος και η αγανά‐κτησή μου, με έπνιγε η ντροπή που είχα ζητήσει το χέ‐
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ρι μιας τυχοδιώκτριας τέτοιου είδους. Τα συναισθή‐ματά μου δεν άφηναν περιθώριο σε καμία ελπίδα, σεκαμία αυταπάτη, σε καμία παρηγοριά. Το αντίθετο θαήταν προσβολή στη συνείδησή μου, που ήδη έβλεπετην Μπλάνκα ως πρόσωπο μισητό και απεχθές, έναάτομο που ώς τότε παρουσιαζόταν μεταμορφωμένοαπό τον έρωτα ή το πάθος... Αναμφίβολα ήταν μιαελαφριά γυναίκα που υποκρινόταν. Μπορεί πράγμα‐τι να με αγάπησε παράφορα, αλλά, προβλέποντας τησυνηθισμένη αλλαγή της καπριτσιόζικης καρδιάς της,ποτέ δεν σκέφτηκε σοβαρά να παντρευτεί μαζί μου.Στο τέλος, πιεσμένη από την αγάπη και την τιμιότητάμου, έπαιξε μια άσχημη κωμωδία με σκοπό να το σκά‐σει ατιμώρητη. Και όσο για το παιδί που μου ανάγγει‐λε με τόση χαρά, δεν μου έμενε πλέον καμιά αμφιβο‐λία ότι ήταν στη φαντασία της, άλλη μια απάτη, άλλημια αιμοχαρής κοροϊδία. Ήταν αδιανόητο, δεν μπο‐ρούσα να χωνέψω ότι ένα τόσο όμορφο και έξυπνοπλάσμα έκρυβε τέτοια διαφθορά!Τρεις μέρες έμεινα μονάχα στη Σεβίλλη και στις 4Μαΐου πήγα στην πρωτεύουσα, αλλάζοντας τον προ‐ορισμό μου, μήπως η οικογένεια και η κοσμική ζωή μεέκαναν να ξεχάσω εκείνη τη γυναίκα που υπήρξε γιαμένα ο Παράδεισος και μετά η Κόλαση.Τέλος, πάνε δεκαπέντε μήνες που αναγκάστηκα ναδεχτώ τη θέση του δικαστή σε τούτο το χωριό, όπου,όπως έχεις δει, δεν ζω, ας το πούμε, πολύ ευτυχισμέ‐νος. Το χειρότερο απ’ όλα είναι ότι με την απέχθειάμου για την Μπλάνκα σιχάθηκα και όλες τις γυναίκες...Για τον πολύ απλό λόγο ότι δεν είναι Αυτή.Πείστηκες τώρα ότι δεν θα παντρευτώ ποτέ;
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Το σώμα του εγκλήματος

ΛΙΓΑ ΛΕΠΤΑ ΑΦΟΤΟΥ Ο ΦΙΛΟΣ ΜΟΥ τελείωσε την αφήγησητων ερωτικών του ιστοριών, φτάσαμε στο νεκροτα‐φείο.Το νεκροταφείο του *** δεν είναι τίποτε άλλο πέρααπό ένας χέρσος κι ερημικός αγρός περιφραγμένος μεμάντρα και σπαρμένος με ξύλινους σταυρούς. Ούτεμάρμαρα ούτε επιτύμβιες στήλες ταράζουν τη μονο‐τονία εκείνης της τελευταίας κατοικίας. Εκεί ανα‐παύονται, στην κρύα γη, πλούσιοι και φτωχοί, άρχο ν‐τες και πληβείοι, εξισωμένοι από το θάνατο. Σε τούτατα φτωχά νεκροταφεία, που αφθονούν στην Ισπανίακαι ίσως να είναι τα πιο ποιητικά και τα πιο ταιριαστάμε τους ενοίκους τους, παρουσιάζεται πολλές φορές ηανάγκη να ξεθαφτεί κάποιος για να θαφτεί ένας άλλοςή, μάλλον, κάθε δύο χρόνια, μια καινούργια στρώση νε‐κρών πέφτει πάνω στη γη. Γι’ αυτό ευθύνεται η έλλει‐ψη χώρου, και το αποτέλεσμα είναι να υπάρχουν εκτε‐θειμένοι πολλοί λευκοί σκελετοί, που από καιρό σεκαιρό τοποθετούνται στο κοινό οστεοφυλάκιο.Έχω δει αρκετές φορές τέτοια οστεοφυλάκια. Καιπραγματικά αξίζει να τα δει κανείς. Φανταστείτε σεμια γωνιά του νεκροταφείου μια πυραμίδα από οστά.Είναι ένας παράξενος οστέινος τύμβος, ένας λόφοςαπό κρανία, σπονδύλους, ωμοπλάτες, κλείδες σπα‐σμένες, δόντια σπαρμένα εδώ κι εκεί, πλευρά που κά‐ποτε υπήρξαν η αρματωσιά της καρδιάς, δάχτυλασκορπισμένα... Και όλα αυτά ξερά, κρύα, νεκρά, άγο‐να... Για φανταστείτε! Φανταστείτε τι φρίκη!Και τι συναντήσεις! Οι εχθροί, οι αντίζηλοι, οι σύζυ‐
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γοι, οι γονείς και τα παιδιά τους, όλοι βρίσκονται εκεί,όχι απλώς μαζί αλλά ανακατεμένοι, με μπερδεμένα τακομμάτια τους, σαν θερισμένα στάχυα, σαν άχυρατσακισμένα... Και τι δυσάρεστος ήχος όταν το ένα κρα‐νίο χτυπά με το άλλο ή όταν κατεβαίνει κατρακυλώ ν‐τας από την κορυφή εκείνου του λόφου με τα λιανι‐σμένα κούτσουρα των παλαιών ανθρώπων! Και πόσοσαρκαστικό είναι το γέλιο των νεκροκεφαλών!Αλλά ας επιστρέψουμε στην ιστορία μας.Περπατούσαμε με τον Χοακίν, κλοτσώντας βέβηλατα άψυχα κόκαλα, και σκεφτόμαστε την ημέρα που άλ‐λα πόδια θα ποδοπατούσαν τα δικά μας απομεινάριαή φανταζόμαστε κάποια ιστορία για κάθε κόκαλο.Προσπαθούσαμε να βρούμε το μυστικό της ζωής αυ‐τών των κρανίων, όπου ίσως να κατοίκησε η διάνοια ήνα βλάστησε το πάθος, ενώ τώρα κείτονταν κενά σαντο κελί νεκρού μοναχού. Άλλες φορές πάλι μαντεύαμε(από το σχήμα, τη σκληρότητα ή την οδοντοστοιχία)αν η νεκροκεφαλή ανήκε σε γυναίκα, παιδί ή γέρο. Σεμια στιγμή, το βλέμμα του δικαστή καρφώθηκε σε έναναπό τους οστέινους θόλους...«Τι είναι αυτό;» αναφώνησε σταματώντας. «Τι εί‐ναι αυτό, φίλε μου; Καρφί δεν είναι;»Και λέγοντας αυτά στριφογύριζε ένα κρανίο με τομπαστούνι του. Φαινόταν ότι το είχαν ξεθάψει πρό‐σφατα και είχε ακόμη λίγες πυκνές τούφες μαύραμαλλιά.Κοίταξα και έμεινα το ίδιο αποσβολωμένος με τονφίλο μου.Ένα σιδερένιο καρφί διαπερνούσε τη νεκροκεφαλή.Το πλατύ κεφάλι του καρφιού προεξείχε στην κο‐
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ρυφή της, ενώ η μύτη έβγαινε από εκεί που βρισκότανο ουρανίσκος.Τι σήμαινε αυτό;Από το ξάφνιασμα περάσαμε στις υποθέσεις καιαπό τις υποθέσεις στη φρίκη!«Αναγνωρίζω τη Θεία Δίκη!» κατέληξε ο Θάρκο.«Να ένα τρομακτικό έγκλημα που θα έμενε ατιμώρη‐το και αποκαλύπτεται μόνο του στη δικαιοσύνη! Θακάνω το καθήκον μου, πόσο μάλλον τώρα που φαίνε‐ται ότι ο ίδιος ο Θεός με προστάζει άμεσα, φέρνονταςμπροστά στα μάτια μου το τρυπημένο κεφάλι του θύ‐ματος. Α, βέβαια. Ορκίζομαι να μην αναπαυτώ ώσπουο δράστης αυτού του φρικτού εγκλήματος πληρώσειτην κακία του στην αγχόνη!»
Οι πρώτες έρευνες

Ο ΦΙΛΟΣ ΜΟΥ Ο ΘΑΡΚΟ ήταν το πρότυπο δικαστή.Ευθύς, ακούραστος, ταγμένος στο καθήκον αλλάκαι λάτρης απόδοσης της δικαιοσύνης, είδε σε αυτήτην υπόθεση ένα ευρύ πεδίο για να χρησιμοποιήσειτην ευφυΐα του, όλο του το ζήλο, όλο το φανατισμότου (ας μας συγχωρεθεί η λέξη) για την εφαρμογή τουνόμου. Έστειλε αμέσως να φωνάξουν έναν γραμματέα καιξεκίνησε τη διαδικασία. Περιέγραψε αναλυτικά τηνανακάλυψη και κάλεσε τον νεκροθάφτη.Ο μακάβριος άνθρωπος εμφανίστηκε μπροστά στονόμο κάτωχρος και φοβισμένος. Μα την αλήθεια, ανά‐μεσα στους δύο εκείνους άντρες οποιαδήποτε σκηνή θα
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ήταν φρικτή! Θυμάμαι με λεπτομέρειες το διάλογό τους:Δικαστής: «Ποιανού μπορεί να είναι αυτή η νεκρο‐κεφαλή;».Νεκροθάφτης: «Πού τη βρήκε η εξοχότητά σας;».Δικαστής: «Εδώ ακριβώς».Νεκροθάφτης: «Τότε ανήκει σε κάποιο πτώμα πουξέθαψα εχτές, επειδή ήταν κάπως παλιό, για να θάψωμια γριά που πέθανε προχτές».Δικαστής: «Και γιατί ξεθάψατε αυτό το πτώμα καιόχι άλλο παλαιότερο;».Νεκροθάφτης: «Μα το είπα στην εξοχότητά σας.Για να βάλω τη γριά στη θέση του. Ο Δήμαρχος δεν εν‐νοεί να καταλάβει ότι το νεκροταφείο είναι πολύ μι‐κρό για τόσο κόσμο που πεθαίνει τώρα! Και γι’ αυτόδεν αφήνουν τους νεκρούς να σαπίσουν στη γη, κι εγώπρέπει να τους κουβαλάω μισοζώντανους στο κοινόοστεοφυλάκιο!».Δικαστής: «Και πώς μπορούμε να μάθουμε σε ποιοπτώμα ανήκει αυτό το κρανίο;».Νεκροθάφτης: «Δεν είναι εύκολο, εξοχότατε».Δικαστής: «Ωστόσο, πρέπει να το μάθουμε. Σκε‐φτείτε με την ησυχία σας».Νεκροθάφτης: «Ίσως υπάρχει κάποιος τρόπος νατο βρούμε...».Δικαστής: «Για πείτε μου».Νεκροθάφτης: «Η κάσα του νεκρού ήταν σε σχετι‐κά καλή κατάσταση όταν την έβγαλα από τη γη καιτην πήρα στην αποθήκη μου για να χρησιμοποιήσωτις τάβλες. Ίσως να υπάρχει κάποιο γράμμα, ίσως αρ‐χικά, κάποιο σιρίτι ή κάτι από αυτά που χρησιμοποι‐ούν τώρα για να στολίζουν τα φέρετρα...».



– 38 –

Δικαστής: «Ας δούμε αυτές τις τάβλες».Μέχρι να φέρει ο νεκροθάφτης τα υπολείμματα τουφέρετρου, ο Θάρκο έστειλε τον δικαστικό κλητήρα νατυλίξει το μυστηριώδες κρανίο σε ένα μαντίλι με σκο‐πό να το πάρει σπίτι του. Ο νεκροθάφτης ήρθε με τις τάβλες.Όπως ελπίζαμε, σε μία από αυτές βρέθηκαν επί‐χρυσα κομμάτια από ένα επίγραμμα που στηριζότανπάνω στο ξύλο με μεταλλικά καρφιά και σχημάτιζανγράμματα και αριθμούς.Όμως, το επίγραμμα ήταν σπασμένο και ήταν αδύ‐νατο να διαβάσει κανείς τους χαρακτήρες.Ωστόσο, ο φίλος μου δεν τα έχασε, είπε να ξηλώ‐σουν εντελώς το επίγραμμα και από τη θέση των καρ‐φιών και τις τρύπες που είχαν μείνει στην τάβλα ξα‐ναδημιούργησε τα ακόλουθα στοιχεία:
Α. Γ. Ρ.

1843

Ρ. Ι. Π.Ο Θάρκο έλαμψε από τον ενθουσιασμό του όταν έκα‐νε αυτή την ανακάλυψη.«Αρκεί. Είναι πολύ!» αναφώνησε ικανοποιημένος.«Κρατώντας το νήμα τούτο, θα διασχίσω το λαβύριν‐θο και θα ανακαλύψω την αλήθεια!»Ο κλητήρας φορτώθηκε την τάβλα, όπως και τοκρανίο, και επιστρέψαμε στο χωριό.Δίχως να σταθούμε λεπτό, κατευθυνθήκαμε στηνκοντινότερη εκκλησία.Ο Θάρκο ζήτησε από τον ιερέα το βιβλίο κηδειώντου 1843.
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Ο γραμματέας το ξεφύλλισε σελίδα σελίδα... Τα αρ‐χικά Α.Γ.Ρ. δεν ταίριαζαν με κανέναν μακαρίτη.Πήγαμε σε άλλη ενορία.Πέντε έχει το χωριό. Στην τέταρτη, ο γραμματέαςβρήκε το ακόλουθο πιστοποιητικό θανάτου:«Στην εκκλησία της ενορίας του Αγίου...., του χω‐ρίου ***, την 4η Μαΐου του 1843 πραγματοποιήθηκε ητελετή ταφής και οδηγήθηκε σε τάφο στο κοινό νεκρο‐ταφείο ο δον Αλφόνσο Γουτιέρες Ρομεράλ, γεννηθείςστο *** και μόνιμος κάτοικος του χωρίου τούτου, οοποίος δεν έλαβε την Τελευταία Μετάληψη, ούτε έκανεδιαθήκη, εξαιτίας του θανάτου του από αιφνίδια απο‐πληξία το προηγούμενο βράδυ στην ηλικία των τριάνταενός ετών. Ήταν συζευγμένος με τη δόνια ΓκαμπριέλαΘαάρα δελ Βάγιε, γεννηθείσα στη Μαδρίτη, και δενάφησε απογόνους. Για κάθε νόμιμη χρήση...».Ο Θάρκο πήρε ένα πιστοποιητικό θεωρημένο απότον ιερέα και επιστρέψαμε στο σπίτι.Στο δρόμο ο δικαστής μου είπε:«Τώρα βλέπω καθαρά. Προτού περάσουν οχτώημέρες θα έχω τελειώσει με αυτή την υπόθεση, πουπριν από δύο ώρες φαινόταν τόσο σκοτεινή. Εδώέχουμε μια αιφνίδια αποπληξία από σίδερο, που έχεικεφαλή και μύτη και επέφερε ακαριαίο θάνατο στονδον Αλφόνσο Γουτιέρες Ρομεράλ. Δηλαδή, έχουμε τοΚαρφί... Τώρα μου λείπει να βρω το Σφυρί».



– 40 –

Μαρτυρίες

ΕΝΑΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ ΕΙΠΕ:Ότι ο δον Αλφόνσο Γουτιέρες Ρομεράλ, νεαρός καιπλούσιος ιδιοκτήτης σε αυτό το χωριό, έζησε μερικάχρόνια στη Μαδρίτη, απ’ όπου επέστρεψε το 1840 πα ‐ντρεμένος με μια πανέμορφη κυρία που ονομαζότανΓκαμπριέλα Θαάρα.Ότι ο ίδιος είχε επισκεφτεί μερικά βράδια τους νιό‐παντρους και είχε την ευκαιρία να διαπιστώσει την ει‐ρήνη και την ευτυχία που βασίλευε στην οικογένεια.Ότι τέσσερις μήνες πριν από το θάνατο του δον Αλ‐φόνσο η σύζυγός του είχε φύγει για να περάσει κά‐ποιο διάστημα στη Μαδρίτη με την οικογένειά της,όπως εξήγησε ο ίδιος ο σύζυγος.Ότι η νεαρή επέστρεψε τις τελευταίες μέρες τουΑπρίλη, δηλαδή τρεισήμισι μήνες μετά την αναχώρη‐σή της.Ότι οχτώ ημέρες μετά την άφιξή της πέθανε ο δονΑντόνιο.Καθώς η χήρα δεν ένιωθε καλά εξαιτίας της θλίψηςπου της προκάλεσε ο χαμός του άντρα της, δήλωσεστους φίλους της ότι ήταν ανυπόφορο γι’ αυτή να ζειστον τόπο όπου όλα τής θύμιζαν τον αγαπημένο τηςκαι έφυγε για πάντα στα μέσα Μαΐου, δέκα ή δώδεκαημέρες έπειτα από το θάνατο του συζύγου της.Ότι αυτά μπορούσε να δηλώσει, ήταν η αλήθειακαι μόνο η αλήθεια, έχοντας δώσει τον όρκο και ταλοιπά και τα λοιπά...Οι άλλοι γείτονες έδωσαν σχεδόν ίδιες καταθέσειςμε την προηγούμενη.
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Οι υπηρέτες του μακαρίτη Γουτιέρες, αφού ανέφε‐ραν τα ίδια στοιχεία με τους γείτονες, είπαν:Ότι, παρ’ όλα αυτά, η γαλήνη στο ζευγάρι δεν ήταναυτή που νόμιζε ο κόσμος.Ότι ο χωρισμός των τρεισήμισι μηνών ήταν σιω‐πηρή ρήξη, επακόλουθο βαθιών και ακατάληπτωνδιαφωνιών που είχαν οι δυο νέοι από την αρχή τουγάμου τους.Τη νύχτα που πέθανε ο κύριός τους, οι σύζυγοιπλάγιασαν μαζί στη συζυγική κρεβατοκάμαρα, όπωςέκαναν μετά την επιστροφή της κυρίας, αντίθετα απότην παλαιότερη συνήθειά τους να κοιμάται ο καθέναςσε δικό του δωμάτιο.Τα μεσάνυχτα οι υπηρέτες άκουσαν να χτυπά τρε‐λά το καμπανάκι και, μαζί με αυτό, τα δυνατά ουρλια‐χτά της κυρίας.Έτρεξαν και την είδαν να βγαίνει από την κρεβα‐τοκάμαρα, με ανάστατα μαλλιά, κάτωχρη και ταραγ‐μένη, φωνάζοντας μέσα σε ακράτητους λυγμούς:«Αποπληξία! Έναν γιατρό! Αλφόνσο μου! Ο κύριοςπεθαίνει!...».Μπήκαν στο δωμάτιο και είδαν τον κύριό τους ξα‐πλωμένο στο κρεβάτι, ήδη νεκρό. Όταν ήρθε ο γιατρός,επιβεβαίωσε ότι ο δον Αλφόνσο πέθανε από εγκεφα‐λική αιμορραγία. Ο γιατρός, διαβάζοντας την προηγούμενη κατάθε‐ση, δήλωσε ότι ήταν απολύτως σωστή.Ο ίδιος γιατρός και άλλοι δύο συνάδελφοί του, εξε‐τάζοντας το κρανίο του δον Αλφόνσο, ρωτήθηκαν ανένας παρόμοιος θάνατος μπορούσε να εκληφθεί από τηνεπιστήμη ως αποπληξία και απάντησαν καταφατικά.
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Τότε ο φίλος μου έγραψε στη δικογραφία τα ακό‐λουθα:«Διαπιστώνοντας ότι ο θάνατος του δον ΑλφόνσοΓουτιέρες Ρομεράλ ήταν ακαριαίος και προήλθε ωςεπακόλουθο της εισαγωγής ενός καρφιού στο κεφάλιτου, διαπιστώνοντας ότι, όταν πέθανε, ήταν μόνος μετη σύζυγό του στη συζυγική κάμαρη, διαπιστώνονταςότι αποκλείεται η πιθανότητα αυτοκτονίας με αυτότον τρόπο, εξαιτίας των αντικειμενικών δυσκολιών τηςεισαγωγής του καρφιού με το χέρι του, απαγγέλλεταικατηγορία για το έγκλημα αυτό στη σύζυγό του, δόνιαΓκαμπριέλα Θαάρα δελ Βάγιε, που θεωρείται δράστιςτης δολοφονίας του δον Αλφόνσο και για τη σύλληψητης οποίας θα εκδοθεί ένταλμα...» και τα λοιπά.«Για πες μου, Χοακίν», ρώτησα τον δικαστή, «πι‐στεύεις ότι θα πιάσουν αυτή την Γκαμπριέλα Θαάρα;»«Δεν έχω την παραμικρή αμφιβολία!»«Και γιατί είσαι τόσο βέβαιος;»«Γιατί, μέσα στην καθημερινή δικαστική ρουτίνα,υπάρχει μια δραματική μοίρα που δεν συγχωρεί ποτέ.Όταν τα κόκαλα βγαίνουν από τον τάφο για να καταγ‐γείλουν, λίγα έχουν να προσθέσουν τα δικαστήρια».
Άλλαι μεν αι βουλαί των ανθρώπων...

ΠΑΡ’ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΛΠΙΔΕΣ του φίλου μου του Θάρκο, η Γκα ‐μπριέλα Θαάρα δεν εμφανίστηκε.Εντάλματα, επικηρύξεις, όλα απέβησαν άκαρπα.Πέρασαν τρεις μήνες. Η υπόθεση έμεινε σε εκκρεμότητα.
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Εγκατέλειψα το χωριό *** και υποσχέθηκα στονΘάρκο ότι θα ξαναπήγαινα την επόμενη χρονιά.
Ντουέτο σε μι ματζόρε

ΠΕΡΑΣΑ ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ στη Γρανάδα.Ήταν μια βραδιά που η βαθύπλουτη κυρία Χ έδινεστο σπίτι της έναν μεγάλο χορό, στον οποίο είχε τηνευγενή καλοσύνη να με προσκαλέσει.Όταν μπήκα στη μεγαλοπρεπή έπαυλη, όπου ήτανσυγκεντρωμένες οι διασημότερες ομορφιές της αρι‐στοκρατίας της Γρανάδας, πρόσεξα μια πανέμορφηγυναίκα το πρόσωπο της οποίας θα μπορούσα να τοδιακρίνω ανάμεσα σε χίλια ίδια, αν υποθέσουμε ότι οΘεός μπορούσε να δημιουργήσει κάτι παρόμοιο.Ήταν η άγνωστή μου, η μυστηριώδης γυναίκα, ηαπογοήτευσή μου στην άμαξα, η συνταξιδιώτισσάμου, το νούμερο 1, για το οποίο σας έχω ήδη μιλήσει.Έτρεξα να τη χαιρετήσω και με αναγνώρισε αμέ‐σως.«Κυρία», της είπα, «τήρησα την υπόσχεσή μου ναμη σας αναζητήσω. Αγνοούσα ότι μπορούσατε να εί‐στε εδώ. Αν το γνώριζα, ίσως να μην ερχόμουν, με τοφόβο ότι θα φανώ ενοχλητικός. Όμως, μιας και βρέ‐θηκα μπροστά σας, ελπίζω να μου δώσετε την άδειανα σας μιλήσω και να μου αναγγείλετε ότι έληξε ησυμφωνία που με κρατούσε μακριά σας».«Βλέπω ότι είστε εκδικητικός...» μου αποκρίθηκεχαριτολογώντας και απλώνοντας το χέρι της. «Μα σαςσυγχωρώ. Πώς είστε;»
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«Μα την αλήθεια, ούτε εγώ ξέρω!» αποκρίθηκα. «Ηυγεία μου, η ψυχική μου υγεία –υποθέτω ότι σε αυτήναναφέρεστε τώρα που βρισκόμαστε σε ένα χορό–εξαρτάται από τη δική σας. Με άλλα λόγια, η ευτυχίαμου μπορεί να είναι μόνο μια αντανάκλαση της δικήςσας. Γιατρεύτηκε, λοιπόν, η δύστυχη ετούτη καρδιά;»«Όσο κι αν οι καλοί σας τρόποι σάς κάνουν να τοεύχεστε», απάντησε η κυρία, «και η φαινομενική ευ‐θυμία μου σας κάνει να το υποθέτετε, γνωρίζετε κα‐λά, όπως κι εγώ, πως οι πληγές της καρδιάς δεν για‐τρεύονται».«Ναι, αλλά με καλή φροντίδα, όπως λένε οι επι‐στήμονες, γίνονται υποφερτές. Πάνω στην κόκκινηπληγή γεννιέται πάλι το ροδαλό δέρμα. Πάνω σε μιααπογοήτευση χτίζεται μια ελπίδα...»«Μα το οικοδόμημα είναι κίβδηλο...»«Όπως και το πρώτο, κυρία. Όπως όλα! Να θέλεις
να πιστέψεις, να θέλεις ν’ απολαύσεις, να ποια είναι ηευτυχία. Ο Μιραμπό, ετοιμοθάνατος, δεν δέχτηκε τηγενναιόδωρη προσφορά μιας νέας που θέλησε να με‐ταγγίσει όλο το αίμα της στις διψασμένες αρτηρίες τουμεγάλου ανδρός... Μην κάνετε κι εσείς το ίδιο! Ρου‐φήξτε νέα ζωή από την πρώτη παρθένα καρδιά που θασας προσφέρει τους πλούσιους χυμούς της! Και αφούδεν σας αρέσουν οι τυπικότητες, θα προσθέσω, για ενί‐σχυση της συμβουλής μου, ότι, μιλώντας έτσι, δεν υπε‐ρασπίζομαι το δικό μου συμφέρον...»«Γιατί το λέτε αυτό το τελευταίο;»«Γιατί έχω κι εγώ κάτι κοινό με τον Μιραμπό. Όχιστο κεφάλι αλλά στο αίμα. Έχω την ίδια ανάγκη μ’εσάς… Μια άνοιξη που θα με αναζωογονήσει!»
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«Είμαστε πολύ δυστυχισμένοι! Τέλος πάντων... λά‐βετε την καλοσύνη να μη με αποφεύγετε στο εξής».«Κυρία, ήθελα να σας ζητήσω την άδεια να σας επι‐σκεφτώ».Αποχαιρετιστήκαμε.«Ποια είναι αυτή η γυναίκα;» ρώτησα έναν φίλομου.«Μια Αμερικάνα που ονομάζεται Μερσέδες δε Με‐ριδανουέβα», μου απάντησε. «Αυτό ξέρω όλο κι όλο,και είναι περισσότερο απ’ ό,τι ξέρει ο πολύς κόσμος».
Δυστυχία

ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΜΕΡΑ πήγα να επισκεφτώ την καινούργιαμου φίλη στο πανδοχείο «Λος Σιέτε Σουέλος» στηνΑλάμπρα.Η γοητευτική Μερσέδες μού φέρθηκε σαν σε στε‐νό φίλο και με κάλεσε να κάνουμε μαζί έναν περίπα‐το σ’ εκείνο τον παράδεισο της Φύσης και το ναό τηςΤέχνης. Ύστερα μου ζήτησε να τη συνοδέψω για φα‐γητό.Τις έξι ώρες που περάσαμε μαζί μιλήσαμε για πολ‐λά. Επειδή το θέμα που διαρκώς επανερχόταν στη συ‐ζήτηση ήταν οι ερωτικές απογοητεύσεις, της διηγή‐θηκα την ιστορία του φίλου μου του Θάρκο και τουέρωτά του.Την άκουσε με μεγάλη προσοχή και, όταν τελεί‐ωσα, έβαλε τα γέλια και μου είπε:«Δον Φελίπε, ας σας γίνει τούτο ένα μάθημα για να μηνερωτευτείτε ποτέ γυναίκα που δεν γνωρίζετε καλά…».
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«Δεν θέλω να πιστέψετε», αποκρίθηκα ζωηρά, «ότιτούτη την ιστορία τη φαντάστηκα ή την ανέφεραεπειδή νομίζω πως όλες οι μυστηριώδεις γυναίκες πουσυναντά κανείς στο ταξίδι είναι όπως αυτή που εξα‐πάτησε τον συμφοιτητή μου».«Ευχαριστώ... αλλά μη συνεχίσετε», αντέκρουσεκαι σηκώθηκε απότομα. «Ποιος αμφιβάλλει; Στο παν‐δοχείο “Λος Σιέτε Σουέλος” της Γρανάδας καταλύουνγυναίκες που δεν μοιάζουν καθόλου μ’ εκείνη που τό‐σο εύκολα ερωτεύτηκε ο φίλος σας στο πανδοχείο τηςΣεβίλλης. Όσο για μένα, δεν υπάρχει κίνδυνος να ερω‐τευτώ κανέναν, μιας και δεν μιλώ ποτέ τρεις φορές μετον ίδιο άντρα...»«Κυρία! Αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να σας ξανα‐δώ!»«Όχι. Αυτό σημαίνει ότι αύριο, μόλις ξημερώσει,φεύγω από τη Γρανάδα και πιθανώς να μην ξαναϊδω‐θούμε ποτέ».«Ποτέ! Το ίδιο μου είπατε στη Μάλαγα μετά το πε‐ρίφημο ταξίδι μας... Ωστόσο, να που ειδωθήκαμε καιπάλι».«Τέλος πάντων. Ας αφήσουμε ελεύθερο το έργο τηςμοίρας. Από την πλευρά μου επαναλαμβάνω ότι αυτόςείναι ο οριστικός αποχαιρετισμός μας».Αφού είπε εκείνες τις μεγαλοπρεπείς κουβέντες, ηΜερσέδες μού έσφιξε το χέρι και με αποχαιρέτησε εκβάθους ψυχής. Έφυγα βαθιά συγκλονισμένος όχι τόσο από τα ψυ‐χρά και περιφρονητικά λόγια που μου είπε εκείνη ηγυναίκα για να με βγάλει από τη ζωή της (όπως ότανχωρίσαμε στη Μάλαγα) αλλά μάλλον από τον αγιά‐
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τρευτο πόνο που είδα να ζωγραφίζεται στο πρόσωπότης, ενώ εκείνη προσπαθούσε να χαμογελάσει, λέγο ‐ντάς μου αντίο για τελευταία φορά...Τελευταία φορά! Αχ! Μακάρι να ήταν η τελευταία! Η μοίρα, όμως, τα είχε σχεδιάσει αλλιώς.
Παιχνίδια της μοίρας

ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ ΑΡΓΟΤΕΡΑ, οι υποθέσεις μου μ’ έφεραν πά‐λι κοντά στον Θάρκο. Πήγα στο χωριό ***.Ο φίλος μου εξακολουθούσε να είναι θλιμμένος καιμόνος. Χάρηκε που με είδε. Δεν είχε μάθει τίποτα για την Μπλάνκα. Αλλά ούτε είχεκατορθώσει να την ξεχάσει έστω και για μια στιγμή. Αναμφίβολα, εκείνη η γυναίκα ήταν το πεπρωμένοτου. Ο Παράδεισος ή η Κόλασή του, όπως έλεγε συχνάο δυστυχής!Σύντομα θα διαπιστώσουμε ότι δεν λάθευε σε αυ‐τή του την προκατάληψη.Το ίδιο βράδυ της άφιξής μου βρισκόμαστε στο γρα‐φείο του διαβάζοντας τις τελευταίες αναφορές σχετι‐κά με τις ενέργειες για τη σύλληψη της ΓκαμπριέλαςΘαάρα δελ Βάγιε. Όλες, βεβαίως, άκαρπες. Εκείνη τηστιγμή μπήκε ένας κλητήρας και έδωσε στον νεαρό δι‐καστή ένα σημείωμα που έγραφε τα εξής:«Στο πανδοχείο “Λεόν” βρίσκεται μια κυρία πουεπιθυμεί να μιλήσει με τον κύριο Θάρκο».«Ποιος το έφερε αυτό;» ρώτησε ο Χοακίν.«Ένας υπηρέτης».«Εκ μέρους ποιου;»
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«Δεν ανέφερε κανένα όνομα».«Και ο υπηρέτης;»«Έφυγε αμέσως».Ο Χοακίν συλλογίστηκε και έπειτα είπε πένθιμα:«Μια κυρία! Εμένα! Δεν ξέρω, αλλά αυτό το ραντε‐βού με φοβίζει!... Τι γνώμη έχεις, Φελίπε;».«Ότι το καθήκον σου ως δικαστής σε υποχρεώνεινα πας. Μπορεί να έχει σχέση με την Γκαμπριέλα Θα‐άρα!»«Έχεις δίκιο... Θα πάω», είπε ο Θάρκο, περνώνταςτο χέρι από το μέτωπό του.Και παίρνοντας δύο πιστόλια τυλίχτηκε με την κά‐πα του και έφυγε, δίχως να μου επιτρέψει να τον συ‐νοδέψω.Δύο ώρες αργότερα επέστρεψε.Ήταν ταραγμένος, έτρεμε και ψέλλιζε.Γρήγορα κατάλαβα ότι η ζωηρή χαρά ήταν η αιτίατης ταραχής του.Ο Θάρκο με έσφιξε δυνατά στην αγκαλιά του, φω‐νάζοντας όλο χαρά:«Αχ! Να ήξερες! Να ήξερες, φίλε μου!».«Ακόμη δεν ξέρω τίποτα», αποκρίθηκα. «Τι συνέβη;»«Είμαι ευτυχισμένος! Είμαι ο ευτυχέστερος των αν‐θρώπων!»«Τι συμβαίνει λοιπόν;»«Η κυρία που με κάλεσε στο πανδοχείο».«Συνέχισε».«Ήταν εκείνη!»«Εκείνη; Ποια; Η Γκαμπριέλα Θαάρα;»«Όχι, βρε αδερφέ! Ποιος σκέφτεται τώρα τις δυ‐στυχίες; Ήταν εκείνη! Η άλλη!»
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«Μα ποια είναι η άλλη;»«Ποια μπορεί να είναι; Η Μπλάνκα! Ο έρωτάς μου!Η ζωή μου! Η μητέρα του παιδιού μου!»«Η Μπλάνκα;» απάντησα ξαφνιασμένος. «Μα δενέλεγες ότι σε εξαπάτησε;»«Όχι, ήταν δική μου φαντασίωση!»«Αυτή που έχεις τώρα;»«Όχι, αυτή που είχα τότε».«Εξηγήσου».«Άκου λοιπόν: Η Μπλάνκα με λατρεύει...»«Συνέχισε. Με το να το λες εσύ δεν αποδεικνύεταιτίποτα».«Όταν η Μπλάνκα κι εγώ χωρίσαμε στις 15 Απρι‐λίου, συμφωνήσαμε να συναντηθούμε στη Σεβίλληστις 15 Μαΐου. Λίγο καιρό μετά την αναχώρησή μου,έλαβε ένα γράμμα όπου της έλεγαν ότι έπρεπε να πά‐ει στη Μαδρίτη για κάποια οικογενειακή υπόθεση.Αφού, λοιπόν, είχε στη διάθεσή της ένα μήνα ώς τηνεπιστροφή μου, πήγε στην πρωτεύουσα και επέστρε‐ψε στη Σεβίλλη αρκετές μέρες πριν από τις 15 Μαΐου.Αλλά εγώ, πιο ανυπόμονος από εκείνη, πήγα να τη συ‐ναντήσω δεκαπέντε μέρες νωρίτερα από τη συμφω‐νημένη ημερομηνία. Μη βρίσκοντας την Μπλάνκα στοπανδοχείο, ένιωσα απατημένος... Και δεν περίμενα. Τέ‐λος... Πέρασα δυο τρομακτικά χρόνια εξαιτίας της δι‐κής μου ελαφρότητας!»«Μα με ένα γράμμα θα είχαν αποφευχθεί όλα...»«Λέει ότι είχε ξεχάσει το όνομα εκείνου του χωριούπου εγκατέλειψα, όπως ξέρεις, όταν πήγα στη Μαδρί‐τη...»«Αχ, δύστυχε φίλε μου!» αντέκρουσα. «Βλέπω πως
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θέλεις να πείσεις τον εαυτό σου. Προσπαθείς να πα‐ρηγορηθείς. Ας είναι! Λοιπόν, για να δούμε, πότε θαπαντρευτείς; Γιατί υποθέτω ότι, αφού διαλύθηκαν τασύννεφα της ζήλιας, θα ανατείλει απαστράπτων οήλιος του γάμου!»«Μη γελάς!» αναφώνησε ο Θάρκο. «Εσύ θα είσαι οκουμπάρος μου».«Ευχαρίστησή μου. Α, και το παιδί; Το παιδί σας;»«Πέθανε!»«Άλλο πάλι αυτό! Λοιπόν, φίλε μου...» είπα κατά‐πληκτος. «Ο Θεός να βάλει το χέρι του!»«Πώς;!»«Λέω... Ο Θεός να σου δώσει κάθε ευτυχία!»
Άλλα δε Θεός κελεύει...

Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΑΣ ΔΙΑΚΟΠΗΚΕ όταν ακούσαμε δυνατά χτυ‐πήματα στην εξώπορτα. Ήταν δύο το πρωί.Ο Χοακίν κι εγώ ανατριχιάσαμε, δίχως να ξέρουμεγιατί.Άνοιξαν. Μια στιγμή αργότερα έμπαινε στο γρα‐φείο ένας άντρας που μόλις μπορούσε να ανασάνει,ενώ φώναζε κομπιάζοντας με απερίγραπτη χαρά:«Τα συχαρίκια! Τα συχαρίκια, φίλε μου. Νικήσα‐με!».«Εξηγηθείτε, φίλε μου...» είπε ο Θάρκο, προσφέ‐ροντάς του ένα κάθισμα. «Τι συμβαίνει κι έρχεστε σετόσο ακατάλληλη ώρα τόσο ευτυχισμένος;»«Συμβαίνει... Δεν είναι καθόλου ασήμαντο αυτόπου συμβαίνει! Η Γκαμπριέλα Θαάρα».
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«Πώς;...Τι;...» τον διακόψαμε ταυτόχρονα ο Θάρκοκι εγώ.«Μόλις συνελήφθη!»«Συνελήφθη!» αναφώνησε ο δικαστής όλος χαρά.«Μάλιστα, φίλε μου. Συνελήφθη!» επανέλαβε ο ει‐σαγγελέας. «Η χωροφυλακή είχε βρει τα ίχνη της εδώκι ένα μήνα. Τώρα μόλις μου το ανακοίνωσε ο χωρο‐φύλακας που με συνοδεύει συνήθως το βράδυ στοσπίτι μου. Την έχουμε στη φυλακή τούτου του ευυ‐πόληπτου χωριού...»«Ας πάμε λοιπόν...» είπε ο δικαστής. «Σήμερα τοβράδυ κιόλας θα της πάρουμε κατάθεση. Κάντε μουτη χάρη να ειδοποιήσετε τον γραμματέα. Σας παρα‐καλώ να είστε κι εσείς παρών στην ανάκριση λόγωτης σοβαρότητας του θέματος... Ειδοποιήστε επίσηςτον νεκροθάφτη, για να παρουσιάσει ο ίδιος το κρα‐νίο του δον Αλφόνσο Γουτιέρεθ, που βρίσκεται σταχέρια του κλητήρα. Τόσο καιρό τώρα που μελετάω αυ‐τή τη φρικτή ιστορία είμαι βέβαιος ότι η συζυγοκτό‐νος δεν θα μπορέσει ν’ αρνηθεί το έγκλημα αν δει τοσιδερένιο καρφί έτσι όπως βγαίνει από το στόμα τουκρανίου. Μοιάζει με γλώσσα που της απευθύνει τηνκατηγορία. Όσο για σένα», μου είπε ο Θάρκο, «μπορείςνα παίξεις το ρόλο του γραφέα, για να παρακολουθή‐σεις, χωρίς να παραβιαστεί ο νόμος, τις τόσο ενδια‐φέρουσες σκηνές…»Δεν αποκρίθηκα. Ο δύστυχος φίλος μου ήταν πα‐ραδομένος ολοκληρωτικά στη Νομική Έκσταση –αςμου επιτραπεί η έκφραση– και δεν είχε περάσει από τομυαλό του η φρικτή υποψία που αναμφίβολα σας έχειταράξει ήδη...  Μια υποψία που χώθηκε αμέσως στην
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καρδιά μου, σχίζοντάς τη με τα σιδερένια νύχια της. ΗΓκαμπριέλα και η Μπλάνκα έφτασαν σε τούτο το χω‐ριό την ίδια νύχτα, μπορεί να ήταν το ίδιο πρόσωπο!«Για πείτε μου», ρώτησα τον εισαγγελέα, ενώ οΘάρκο ετοιμαζόταν, «πού βρισκόταν η Γκαμπριέλαόταν τη συνέλαβαν;»«Στο πανδοχείο “Λεόν”», μου αποκρίθηκε.Η αγωνία μου κορυφώθηκε!Ωστόσο, δεν μπορούσα να κάνω τίποτα, δεν μπο‐ρούσα να πω τίποτα, δίχως να ενοχοποιήσω τον Θάρ‐κο, όπως και δεν μπορούσα να δηλητηριάσω την ψυχήτου φίλου μου ανακοινώνοντάς του αυτή τη μακά‐βρια σύμπτωση, την οποία ίσως να διέψευδαν τα γε‐γονότα. Εξάλλου, αν υποθέσουμε ότι η Γκαμπριέλακαι η Μπλάνκα ήταν το ίδιο πρόσωπο, σε τι θα βοη‐θούσε τον δυστυχή αν του το έλεγα από πριν; Τι θαμπορούσε να κάνει σε μια τόσο τρομερή σύγκρουση;Να φύγει; Θα θεωρούνταν συνένοχος! Να παραιτηθείαπό την υπόθεση, υποκρινόμενος ξαφνική αδιαθεσία;Θα ισοδυναμούσε με εγκατάλειψη της Μπλάνκας, ενώθα μπορούσε να την υποστηρίξει, αν η υπόθεσή τηςχωρούσε υπεράσπιση. Ήταν, λοιπόν, υποχρέωσή μουνα σιωπήσω και ν’ αφήσω τη δικαιοσύνη στα χέριατου Θεού!Συλλογίστηκα πολύ πάνω σε αυτή τη φάση, ώστεδεν υπήρχε πλέον ούτε χρόνος ούτε χώρος για γρήγο‐ρες λύσεις… Η καταστροφή ερχόταν αναπόφευκτη μεβιάση τραγική! Ο εισαγγελέας είχε ήδη δώσει τις οδη‐γίες του Θάρκο στους κλητήρες, και ένας είχε πάει στηφυλακή για να πει να ετοιμάσουν την αίθουσα ανα‐κρίσεων. Ο διοικητής της Χωροφυλακής ήρθε για να
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παρευρεθεί αυτοπροσώπως –ήταν πολύ ικανοποι‐ημένος– στη φυλάκιση της Γκαμπριέλας Θαάρα... Καιμερικοί ξενύχτηδες από τη Λέσχη και φίλοι του δικα‐στή είχαν ήδη μάθει την είδηση και έρχονταν εκεί, θαρ‐ρείς σαν να μυρίστηκαν και να προαισθάνθηκαν τιςσυγκινήσεις μιας τόσο τρομερής στιγμής, οπόταν μιαέξοχη και τόσο όμορφη κυρία θα καθόταν στο εδώ‐λιο... Τέλος, δεν υπήρχε άλλη λύση, θα φτάναμε στηνάκρη της αβύσσου, παρακαλώντας τον Θεό να μην εί‐ναι η Γκαμπριέλα και η Μπλάνκα το ίδιο πρόσωπο. Έκρυψα επιμελώς την ανησυχία μου και αποσιώ‐πησα τους φόβους μου. Γύρω στις τέσσερις το πρωίακολούθησα τον δικαστή, τον εισαγγελέα, τον γραμ‐ματέα, τον διοικητή της Χωροφυλακής και μια ομή‐γυρη περίεργων και κλητήρων που πήγαν στη φυλα‐κή κεφάτοι. 
Η ανάκριση

ΣΤΗ ΦΥΛΑΚH ΠΕΡIΜΕΝΕ ήδη ο νεκροθάφτης. Η αίθουσα ακροάσεων ήταν ολοφώτιστη. Πάνω στην έδρα υπήρχε ένα ξύλινο κουτί βαμμένομαύρο, που περιείχε το κρανίο του δον Αλφόνσο Γου‐τιέρες δελ Ρομεράλ.Ο δικαστής κάθισε στην πολυθρόνα του. Ο εισαγ‐γελέας κάθισε στα δεξιά του, και ο διοικητής της Χω‐ροφυλακής, για λόγους που υπερέβαιναν τη συνήθηπρακτική, κλήθηκε να παρευρεθεί στην ανάκριση, μεδεδομένο το ενδιαφέρον που είχε για την πολυθρύλητηυπόθεση. Ο γραμματέας κι εγώ καθίσαμε μαζί, αριστερά
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του δικαστή, ο δήμαρχος και οι κλητήρες συνωστίστη‐καν στην πόρτα, ενώ πίσω τους διακρίνονταν αρκετοίπερίεργοι, οι οποίοι, λόγω της υψηλής οικονομικήςτους επιφάνειας, είχαν κατορθώσει να παρεισφρή‐σουν στο τρομερό κτίριο και ήθελαν να ικανοποιηθούνβλέποντας την κατηγορούμενη, δίχως να τους επιτρέ‐πεται να παραβιάσουν το απόρρητο της διαδικασίας.Αφού συμπληρώθηκε με αυτό τον τρόπο η αίθου‐σα του δικαστηρίου, ο δικαστής χτύπησε το κουδου‐νάκι και είπε στον δήμαρχο:«Να περάσει η δόνια Γκαμπριέλα Θαάρα».Ένιωθα να σβήνω και, αντί να κοιτάζω την πόρτα,κοίταζα τον Θάρκο, για να διαβάσω στο πρόσωπό τουτη λύση στο φοβερό πρόβλημα που με τυραννούσε.Αμέσως είδα τον φίλο μου να γίνεται πελιδνός, ναφέρνει το χέρι του στο λαιμό, σαν να ήθελε να πνίξειένα ουρλιαχτό πόνου, και να με κοιτάζει ζητώνταςβοήθεια.«Πάψε!» του έκανα φέρνοντας το δείκτη στα χεί‐λη μου. Μετά πρόσθεσα με τη μεγαλύτερη φυσικότητα,σαν να απαντούσα σε κάποια δική του παρατήρηση:«Το ήξερα».Ο δύστυχος έκανε να σηκωθεί.«Κύριε δικαστά!» του είπα τότε με τέτοια φωνή καιτέτοιο ύφος που κατάλαβε μεμιάς το βάρος του κα‐θήκοντος και τους κινδύνους που διέτρεχε. Το πρό‐σωπό του συσπάστηκε φρικτά, σαν να προσπαθούσεν’ αντέξει ένα τεράστιο, αφύσικο βάρος. Ξαναβρήκετην αυτοκυριαρχία του με μεγάλη προσπάθεια καιέμεινε ακίνητος σαν από πέτρα. Αν δεν ήταν η φλόγα
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των ματιών του, θα έλεγε κανείς ότι ο άνθρωπος αυ‐τός ήταν νεκρός. Πράγματι, ο άνθρωπος ήταν νεκρός! Μέσα στοκορμί του ζούσε μόνο ο εξοχότατος δικαστής!Όταν βεβαιώθηκα για τούτο, κοίταξα, όπως όλοι,την κατηγορούμενη. Φανταστείτε την έκπληξή και την ταραχή μου, πουδεν απείχε από του δικαστή. Η Γκαμπριέλα Θαάρα δενήταν μονάχα η Μπλάνκα του φίλου μου, η ερωμένητου στη Σεβίλλη, η γυναίκα με την οποία μόλις πριναπό λίγο είχε συμφιλιωθεί ξανά στο πανδοχείο «Λε‐όν», αλλά ταυτόχρονα ήταν η δική μου άγνωστη στηΜάλαγα, η φίλη μου στη Γρανάδα, η πανέμορφη Αμε‐ρικανίδα Μερσέδες δε Μεριδανουέβα.Όλες εκείνες οι φανταστικές γυναίκες ήταν η μίακαι μόνη, αναμφισβήτητη, πραγματική και υλική, πουτη βάραινε η κατηγορία της δολοφονίας του συζύγουτης, μια γυναίκα που ήταν καταδικασμένη σε θάνατο...Και τώρα; Μήπως η κατηγορούμενη, η καταδικα‐σμένη ήταν αθώα; Θα μπορούσε ν’ αποδείξει τηναθωότητά της; Θα κατάφερνε ν’ απαλλαγεί από τιςκατηγορίες;Αυτή ήταν η μόνη και ύψιστη ελπίδα μου, η ίδιαπου πρέπει να είχε και ο δύστυχος φίλος μου. 
Η δίκη

Ο δικαστής είναι ο νόμος που μιλά, και ο νόμος είναι δικαστής βουβός.

Ο νόμος πρέπει να είναι όπως ο θάνατος, που δεν συγχωρεί κανέναν.

Μοντεσκιέ
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Η ΓΚΑΜΠΡΙEΛΑ –ας την αποκαλούμε επιτέλους με τοαληθινό της όνομα– ήταν κάτωχρη. Ωστόσο, φαινόταναπολύτως γαλήνια. Μήπως αυτή η ηρεμία ήταν ένδει‐ξη της αθωότητάς της ή μήπως επιβεβαίωνε την αναι‐σθησία που είναι γνώρισμα των μεγάλων εγκλημα‐τιών; Η χήρα του δον Αλφόνσο είχε εμπιστοσύνη στοδίκιο της ή στην αδυναμία του δικαστή της;Γρήγορα απαλλάχτηκα από τις αμφιβολίες μου.Ώς εκείνη τη στιγμή, η κατηγορούμενη δεν είχε κοι‐τάξει κανέναν άλλο πέρα από τον Θάρκο. Δεν γνωρί‐ζω αν το έκανε για να του εμπνεύσει θάρρος και νατου υποδείξει να υποκριθεί ή για να τον απειλήσει μεεπικίνδυνες αποκαλύψεις ή για να του δώσει μια βου‐βή μαρτυρία ότι η Μπλάνκα του δεν θα μπορούσε πο‐τέ να διαπράξει τέτοιο έγκλημα... Παρατηρώντας,όμως, την τρομακτική απάθεια του δικαστή, ένιωσεμάλλον φόβο και στράφηκε στους παρευρισκόμενους,σαν να γύρευε τη συμπάθεια άλλων ματιών, την ηθι‐κή στήριξη για την καλή ή κακή της στάση. Τότε είδε εμένα, και κάτι, που μου φάνηκε καλός οι‐ωνός, έβαψε άλικα τα μάγουλά της. Όμως, αυτό εξαφανίστηκε γρήγορα και ξαναβρήκετη χλωμάδα και την ηρεμία της. Ο Θάρκο βγήκε από τη χαύνωση που είχε βυθιστείκαι με φωνή ψυχρή και σκληρή σαν το ξίφος της Δι‐καιοσύνης ρώτησε την παλιά του αγαπημένη και μέλ‐λουσα σύζυγό του:«Πώς ονομάζεστε;».«Γκαμπριέλα Θαάρα δελ Βάγιε δε Γουτιέρες δελ Ρο‐μεράλ», αποκρίθηκε η κατηγορούμενη με φωνή γλυ‐κιά και ψύχραιμη.
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Ο Θάρκο ανατρίχιασε. Μόλις άκουσε ότι η Μπλάν‐κα του δεν υπήρξε ποτέ. Και του το έλεγε η ίδια! Η ίδιαπου πριν από τρεις ώρες είχε ανανεώσει το παλιό τουόνειρο για το γάμο!Ευτυχώς, κανείς δεν κοίταζε τον δικαστή, όλοι εί‐χαν το βλέμμα καρφωμένο στην Γκαμπριέλα. Η μονα‐δική ομορφιά της και η γεμάτη πάθος φωνή της συ‐νηγορούσαν για την αθωότητά της. Ώς και το απλόμαύρο φόρεμα που φορούσε βοηθούσε στην υπερά‐σπισή της.Ο Θάρκο, αφού συνήλθε από την ταραχή, είπε αυ‐στηρά με ύφος ανθρώπου που παίζει μια και καλήόλες του τις ελπίδες:«Νεκροθάφτη, προχωρήστε, παρακαλώ, κι ανοίξτετούτο το φέρετρο», και του έδειξε το μαύρο κουτί πουπεριείχε το κρανίο του δον Αλφόνσο.«Εσείς, κυρία», συνέχισε, κοιτάζοντας την κατηγο‐ρούμενη με μάτια φλογισμένα, «πλησιάστε και πείτεμας αν αναγνωρίζετε το κεφάλι!»Ο νεκροθάφτης άνοιξε το κουτί και το έδειξε στημαυροντυμένη χήρα.Εκείνη, που είχε κάνει δύο βήματα μπροστά, κάρ‐φωσε τα μάτια στο εσωτερικό του κουτιού, που ο δι‐καστής είχε αποκαλέσει φέρετρο, και το πρώτο πράγ‐μα που είδε ήταν το κεφάλι του καρφιού να ξεχωρίζειπάνω στο φίλντισι του κρανίου...Μια σπαρακτική οιμωγή, ζοφερή, θανατερή, οιμω‐γή ανθρώπου που βρίσκεται μπροστά σε αιφνίδιο κίν‐δυνο ή στα πρόθυρα της τρέλας, βγήκε από τα σωθικάτης Γκαμπριέλας. Οπισθοχώρησε τρομαγμένη, τρα‐βώντας τα μαλλιά της και ψελλίζοντας:
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«Αλφόνσο! Αλφόνσο!».Έπειτα στάθηκε σαν ηλίθια. «Αυτή είναι!» μουρμουρίσαμε όλοι, στρέφοντας ταμάτια στον Χοακίν.«Αναγνωρίζετε, λοιπόν, το καρφί που επέφερε τοθάνατο στον σύζυγό σας;» πρόσθεσε ο δικαστής καισηκώθηκε όρθιος με μια τρομερή ορμή, σαν να έβγαι‐νε ο ίδιος από τον τάφο...«Μάλιστα, κύριε», αποκρίθηκε η Γκαμπριέλα μη‐χανικά, με ύφος παρανοϊκού.«Ώστε παραδέχεστε ότι τον δολοφονήσατε;» ρώ‐τησε ο δικαστής με τόση αγωνία που η κατηγορούμε‐νη συνήλθε ανατριχιασμένη.«Κύριε», είπε τότε. «Δεν θέλω να ζήσω άλλο! Όμως,πριν πεθάνω, θέλω να μιλήσω...»Ο Θάρκο αφέθηκε να πέσει στην πολυθρόνα εκμη‐δενισμένος. Με κοίταξε σαν να με ρωτούσε: Τι θα πει;Ένιωθα κι εγώ τον ίδιο τρόμο. Η Γκαμπριέλα έβγαλε έναν βαθύ αναστεναγμό καισυνέχισε με τούτα τα λόγια:«Θα ομολογήσω, και η ομολογία μου θα είναι η μό‐νη μου υπεράσπιση, όσο κι αν αυτό δεν αρκεί για να μεαπαλλάξει από την αγχόνη. Ακούστε με όλοι. Γιατί νααρνηθώ κάτι το προφανές; Ήμουν μόνη με τον σύζυγόμου όταν πέθανε. Οι υπηρέτες και ο γιατρός το διαβε‐βαίωσαν. Άρα, μόνο εγώ μπορούσα να τον σκοτώσωμε τον τρόπο που αποκάλυψε το κεφάλι του, βγαίνο ν‐τας για τούτο το σκοπό από τον τάφο... Ομολογώ, λοι‐πόν, ότι είμαι η αυτουργός του απεχθούς εγκλήμα‐τος!... Αλλά μάθετε ότι ένας άντρας με υποχρέωσε νατο κάνω».
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Ο Θάρκο άρχισε να τρέμει ακούγοντας αυτά τα λό‐για. Συγκράτησε ωστόσο το φόβο του, όπως είχε κά‐νει και με τη συμπόνια του, και τη διέκοψε θαρρετά:«Το όνομά του, κυρία. Πείτε μου αμέσως το όνομάτου!».Η Γκαμπριέλα κοίταξε τον δικαστή με φανατικήλατρεία, όπως η μητέρα το πικραμένο παιδί της, καιπρόσθεσε μελαγχολικά:«Θα μπορούσα με μία μου λέξη να τον παρασύρωστην άβυσσο που εκείνος με έριξε! Θα μπορούσα να τονπαρασύρω στην αγχόνη, να μην απομείνει στον κόσμοτων ζωντανών και να με καταριέται όταν πα ντρευτείμε κάποια άλλη. Αλλά δεν θέλω! Θα αποσιωπήσω τοόνομά του, γιατί με αγάπησε και τον αγαπώ! Και τοναγαπώ, μολονότι γνωρίζω ότι δεν πρόκειται να κάνειτίποτα για να εμποδίσει το θάνατό μου!».Ο δικαστής άπλωσε το δεξί του χέρι σαν να ήθελενα την αγγίξει...Εκείνη του έριξε ένα τρυφερό βλέμμα μομφής, σαννα του έλεγε: Βλέπεις ότι είσαι χαμένος!Ο Θάρκο χαμήλωσε το κεφάλι.Η Γκαμπριέλα συνέχισε:«Παντρεύτηκα με το ζόρι έναν άντρα που σιχαινό‐μουν, έναν άντρα που σιχάθηκα ακόμα περισσότεροόταν έγινε σύζυγός μου, εξαιτίας της κακής του καρδιάςκαι της ελεεινής συμπεριφοράς του... Πέρασα τρίαμαρτυρικά χρόνια δίχως αγάπη, δίχως ευτυχία, υπο‐ταγμένη ωστόσο στη μοίρα μου. Μια μέρα που τρι‐γυρνούσα στο καθαρτήριο της ύπαρξής μου, αναζη‐τώντας με αθωότητα μια διέξοδο, είδα να περνάειμέσα από τα σίδερα που με φυλάκιζαν ένας από τους
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αγγέλους που ελευθερώνουν τις ψυχές οι οποίες αξίζουντον Παράδεισο... Αρπάχτηκα από το χιτώνα του και τουείπα: “Δώσε μου την ευτυχία”. Και ο άγγελος μου απο‐κρίθηκε: “Δεν γίνεται να είσαι ευτυχισμένη! Μα γιατί; Για‐τί δεν είσαι!” Δηλαδή, ο άτιμος, που μέχρι τότε με είχεβασανίσει, με εμπόδιζε να πετάξω με τον άγγελο στονουρανό της αγάπης και της ευτυχίας. Διανοείστε με‐γαλύτερο παραλογισμό από την προκαθορισμένη μοί‐ρα μου; Θα το πω πιο καθαρά. Είχα βρει έναν άντρα πουμου ταίριαζε και του ταίριαζα. Αγαπιόμασταν, ο ένας λά‐τρευε τον άλλο. Αλλά εκείνος αγνοούσε την ύπαρξη τουανθρώπου που κακώς ονομάζεται σύζυγός μου. Σκέ‐φτηκε, δικαιολογημένα, να με παντρευτεί. Δεν συμβι‐βαζόταν με τίποτα που δεν ήταν αγνό, με τίποτα το πα‐ράνομο, με απειλούσε να με εγκαταλείψει αν δεν τονπαντρευόμουν! Ήταν η εξαίρεση, ήταν ένας άντρας πρό‐τυπο τιμιότητας, ένας χαρακτήρας ευγενής και αυ‐στηρός. Το μοναδικό λάθος της ζωής του ήταν ότι μεαγάπησε υπερβολικά... Η αλήθεια είναι πως επρόκειτον’ αποκτήσουμε ένα παράνομο παιδί. Αλλά επίσης είναιαλήθεια ότι ο συνένοχος της ατίμωσής μου ούτε για μιαστιγμή δεν έπαψε ν’ απαιτεί να ενωθούμε ενώπιον τουΘεού... Είμαι απολύτως βέβαιη ότι αν του είχα πει: “Σεεξαπάτησα, δεν είμαι χήρα, ο άντρας μου ζει”, θα είχε αμέ‐σως απομακρυνθεί από εμένα, θα με είχε μισήσει και θαμε καταριόταν. Βρήκα χίλιες δικαιολογίες, χίλια σοφί‐σματα, και σε όλα μου απαντούσε: “Γίνε γυναίκα μου!”.Εγώ δεν μπορούσα, όμως εκείνος πίστεψε πως δεν ήθε‐λα. Και άρχισε να με μισεί. Τι να κάνω; Αντιστάθηκα,έκλαψα, παρακάλεσα. Αλλά όταν έμαθε ότι θα απο‐κτούσαμε παιδί, μου επανέλαβε ότι δεν ήθελε να με ξα‐
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ναδεί αν δεν του έδινα το χέρι μου. Και τότε... Το χέρι μουήταν αλυσοδεμένο με τον άντρα που με κατέστρεψε.Είχα, λοιπόν, να επιλέξω: Ή να τον σκοτώσω ή να ρίξωστη δυστυχία το παιδί μου, τον άνθρωπο που λάτρευακαι τον εαυτό μου. Επέλεξα να αφαιρέσω την άχρηστηκαι άθλια ζωή αυτού που ήταν ο τύραννός μου. Σκό‐τωσα, λοιπόν, τον άντρα μου... πιστεύοντας ότι επέβαλλατη δικαιοσύνη στον εγκληματία που με είχε εξαπατή‐σει άτιμα με το να με παντρευτεί. Έπειτα –τι θεϊκή τι‐μωρία!– ο αγαπημένος μου με εγκατέλειψε... Και ύστε‐ρα... Ξαναβρεθήκαμε... Γιατί, Θεέ μου; Αχ, ας πεθάνω όσοτο δυνατό γρηγορότερα! Ναι! Θέλω να πεθάνω!»Η Γκαμπριέλα σιώπησε για μια στιγμή, πνιγμένηστους λυγμούς.Ο Θάρκο είχε αφήσει το κεφάλι του να πέσει στα χέ‐ρια του σαν να συλλογιζόταν. Όμως, τον έβλεπα νατρέμει σαν επιληπτικός. «Κύριε δικαστά!» είπε η Γκαμπριέλα με ανανεωμέ‐νη ζωηράδα. «Θέλω να πεθάνω το συντομότερο!»Ο Θάρκο έκανε ένα νόημα να πάρουν την κατηγο‐ρούμενη. Η Γκαμπριέλα απομακρύνθηκε με σταθερό βήμα, όχιόμως δίχως να μου ρίξει ένα φοβισμένο βλέμμα, στοοποίο υπήρχε περισσότερη περηφάνια παρά μετάνοια.
Η ετυμηγορία

ΠΑΡΑΛΕΙΠΩ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΩ στη φοβερή πάλη που γινότανστην καρδιά του Θάρκο και κράτησε ώς την ημέρα τηςδίκης. Δεν μπορώ να βρω τις λέξεις για να εξηγήσω
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αυτή τη σύγκρουση. Θα πω μόνο ότι ο δικαστής νίκη‐σε τον άντρα, και ο Χοακίν Θάρκο καταδίκασε οριστι‐κά σε θάνατο την Γκαμπριέλα Θαάρα.Την επόμενη μέρα έστειλε την υπόθεση στο ανώ‐τερο δικαστήριο της Σεβίλλης και με αποχαιρέτησε μετούτα τα λόγια:«Περίμενέ με εδώ ώσπου να επιστρέψω... Φρόντι‐σε αυτή τη δύστυχη, αλλά μην την επισκεφτείς. Η πα‐ρουσία σου θα την ταπεινώσει αντί να την παρηγο‐ρήσει. Μη με ρωτάς πού πηγαίνω, ούτε να φοβάσαιότι θα κάνω το έγκλημα ν’ αυτοκτονήσω. Αντίο καισυγχώρεσέ με για τις πίκρες που σου έδωσα». Είκοσι μέρες αργότερα, το περιφερειακό δικαστή‐ριο επικύρωσε τη θανατική καταδίκη.Η Γκαμπριέλα Θαάρα περίμενε να οδηγηθεί στηναγχόνη.
Το τελευταίο ταξίδι

ΕΦΤΑΣΕ Η ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ, και ο Θάρκο δεν είχεεπιστρέψει ακόμη, ούτε είχαμε μάθει καθόλου νέα του. Τεράστιο πλήθος κόσμου περίμενε στην πόρτα τηςφυλακής την έξοδο της καταδίκου.Βρισκόμουν ανάμεσα στο πλήθος. Μολονότι τήρη‐σα την παράκληση του φίλου μου να μην επισκεφτώτην Γκαμπριέλα στη φυλακή, θεωρούσα υποχρέωσήμου να εκπροσωπήσω τον Θάρκο εκείνη την κορυ‐φαία στιγμή, συνοδεύοντας την παλιά του αγαπημέ‐νη στην αγχόνη. Όταν την είδα, δυσκολεύτηκα να την αναγνωρίσω.
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Είχε αδυνατίσει φρικτά και μόλις που είχε τη δύναμην’ ακουμπήσει τα χείλη της στο σταυρό που κρατού‐σε στα χέρια της. «Είμαι εδώ, κυρία... Μπορώ να χρησιμεύσω σε κά‐τι;» τη ρώτησα όταν πέρασε δίπλα μου.Κάρφωσε τα μαραμένα μάτια της στο πρόσωπόμου και, όταν με αναγνώρισε, είπε:«Ω, σας ευχαριστώ, ευχαριστώ! Τι ανέλπιστη πα‐ρηγοριά μού προσφέρετε την τελευταία ώρα μου! Πά‐τερ!» πρόσθεσε απευθυνόμενη στον εξομολογητή.«Μπορώ να μιλήσω λίγο με τον γενναιόδωρο φίλο;»«Βεβαίως, τέκνον μου», της αποκρίθηκε ο ιερέας,«αλλά μην πάψεις να σκέφτεσαι τον Κύριο».Η Γκαμπριέλα με ρώτησε τότε:«Εκείνος;».«Είναι μακριά...».«Ο Θεός να τον έχει ευτυχισμένο! Πείτε του, όταντον δείτε, να με συγχωρέσει, για να με συγχωρέσει καιο Θεός. Πείτε του ότι τον αγαπώ ακόμη… Μολονότι ηαγάπη μου έγινε η αιτία του θανάτου μου...».«Θα ήθελα να συμφιλιωθείτε με την ιδέα...».«Μα ήδη έχω συμφιλιωθεί! Ω, πόσο επιθυμώ ναβρεθώ μπροστά στον Αιώνιο Πατέρα! Πόσους αιώνεςσκέφτομαι να περάσω κλαίγοντας στα πόδια του,ώσπου να με αναγνωρίσει ως παιδί του και να συγ‐χωρέσει τις πολλές αμαρτίες μου!».Φτάσαμε μπροστά στη μοιραία σκάλα...Ήταν ανάγκη να χωρίσουμε.Ένα δάκρυ, ίσως το τελευταίο που απέμενε σ’ εκεί‐νη την καρδιά, μούσκεψε τα μάτια της Γκαμπριέλας,ενώ τα χείλη της ψέλλισαν τούτη τη φράση:
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«Πείτε του ότι πεθαίνω μακαρίζοντας το όνομάτου...».Εκείνη τη στιγμή μια οχλοβοή τάραξε το πλήθος.Τελικά, έφτασαν ώς τα αυτιά μου καθαρά οι φωνές:«Χάρη! Χάρη!».Και από το πλατύ πέρασμα που άνοιγε το πλήθοςφάνηκε ένας έφιππος άνδρας με ένα χαρτί στο ένατου χέρι και ένα λευκό μαντίλι στο άλλο.Ήταν ο Θάρκο!«Χάρη! Χάρη!» φώναζε κι αυτός.Ξεκαβαλίκεψε και, συνοδευόμενος από τον αρχη‐γό του αποσπάσματος, προχώρησε ώς το βάθρο. Η Γκαμπριέλα, που είχε ανέβει μερικά σκαλιά, στά‐θηκε και κοίταξε έντονα τον αγαπημένο της. Ψιθύρι‐σε:«Ας είσαι ευλογημένος!».Κι αμέσως μετά έχασε τις αισθήσεις της.Αφού διαβάστηκε η απόφαση χάριτος και νομιμο‐ποιήθηκε η απαλλαγή, ο ιερέας και ο Θάρκο έτρεξαννα λύσουν τα χέρια της γυναίκας.Όμως πλέον ήταν μάταιο κάθε έλεος... Η Γκαμπριέ‐λα Θαάρα ήταν νεκρή.
Ηθικό δίδαγμα

Ο ΘΑΡΚΟ ΣΗΜΕΡΑ είναι ένας από τους καλύτερους δικα‐στές της Αβάνας.Παντρεύτηκε και μπορεί να θεωρείται ευτυχής.Γιατί η θλίψη δεν είναι δυστυχία όταν δεν έχεις κάνεισυνειδητά κακό σε κανέναν. 



Ο γιος που μόλις απέκτησε από την πολυαγαπημέ‐νη του γυναίκα θα σκορπίσει το ελαφρύ σύννεφο τηςμελαγχολίας που σκοτεινιάζει καμιά φορά το μέτωποτου φίλου μου. 
Κάδιξ 1853
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