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επειδή

• η γνώση είναι δύναμη στον αγώνα για μια καλύτερη ζωή, στον
αγώνα για μια άλλη κοινωνία˙
• ως εργαζόμενοι έχουμε ανησυχίες, προβληματισμούς, ιδέες,
οράματα˙
• ως εργαζόμενοι στο χώρο του βιβλίου ζούμε τόσο κοντά στον
κρυμμένο θησαυρό των τυπωμένων σελίδων˙
έχουμε
άποψη για το τι εκδίδεται, πώς εκδίδεται, πώς διακι•
νείται, τι διαβάζεται˙
• το βιβλίο δεν μπορεί να είναι εμπόρευμα, πρέπει να είναι κοινωνικό αγαθό˙
• ο αναγνώστης δεν μπορεί να είναι καταναλωτής, πρέπει να
είναι εραστής του βιβλίου˙
• ο ορίζοντας του συνδικαλισμού δεν σταματά στις οικονομικές
και θεσμικές διεκδικήσεις˙
• η κοινωνία χωρίς αφεντικά για την οποία παλεύουμε θα είναι
ταυτόχρονα μια κοινωνία χωρίς διευθυντές, θα είναι μια κοινωνία όπου ο χώρος του βιβλίου, όπως και όλοι οι τομείς της
παραγωγής, θα αυτοδιευθύνεται από τους ίδιους τους εργαζομένους...
γι’ αυτό... «Οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ των ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ»

Η παρούσα έκδοση δεν θα υπήρχε αν δεν συνέβαλλαν, και μάλιστα
αφιλοκερδώς, ο Κρίτωνας Ηλιόπουλος (μετάφραση, προλεγόμενα), η
Βάσω Μπαχούρου (διόρθωση κειμένου), ο Κώστας Λεγάκης (σελιδοποίηση, σχεδιασμός εξωφύλλου). Πρωτοκυκλοφόρησε στην Αθήνα το
Νοέμβριο του 2009 σε 700 αντίτυπα. Ακολούθησαν δύο ακόμα εκδόσεις
των 700 αντιτύπων, μία τον Απρίλιο του 2010 και η παρούσα το Φεβρουάριο του 2011.
Η αναπαραγωγή είναι ελεύθερη για μη εμπορικούς σκοπούς, με την
παράκληση να αναφέρονται οι πηγές. Τα έσοδα από την παρούσα έκδοση θα διατεθούν στο Σύλλογο Υπαλλήλων Βιβλίου-Χάρτου Αττικής.
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Ο Αφόνσο Ενρίκες δε Λίμα Μπαρέτο (Afonso Henriques
de Lima Barreto) ήταν ένας τριπλά περιθωριακός συγγραφέας. Ήταν μαύρος σε μια κοινωνία ρατσιστική, αποκλεισμένος επειδή ήταν φτωχός και επιπλέον έμεινε μακριά
από τη δημοσιότητα επειδή υπερασπιζόταν τους φτωχούς,
τους περιθωριακούς και τους αδικημένους. Το χρώμα του
δέρματός του, η οικονομική και κοινωνική του θέση, οι ιδέες του τον απομάκρυναν από τους λογοτεχνικούς κύκλους,
από την επιτυχία, από τη δόξα. Έμεινε στην αφάνεια για
σαράντα περίπου χρόνια. Αναγνωρίστηκε μόλις τις τελευταίες δύο δεκαετίες και θεωρείται πλέον από τους σπουδαιότερους Βραζιλιάνους συγγραφείς.
Το έργο του ασχολείται με την κοινωνική πραγματικότητα, τις συνθήκες ζωής των ανθρώπων της εποχής του
στο νέο φαινόμενο της μεγαλούπολης, συγκεκριμένα στο
Ρίο Ντε Τζανέιρο, αλλά και στην ύπαιθρο.
Έζησε σε μια περίοδο μεγάλων και σημαντικών αλλαγών στη Βραζιλία. Γεννήθηκε το 1881, εφτά χρόνια πριν
από τη νομική κατάργηση της δουλείας στη χώρα, και πέθανε αλκοολικός το 1922, τη χρονιά όπου εμφανιζόταν το
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λογοτεχνικό ρεύμα του μοντερνισμού, το οποίο άρχισε να
αξιολογεί θετικά και να προβάλλει «βραζιλιάνικες» αξίες,
να υιοθετεί τη μαύρη και την ιθαγενή κουλτούρα και να
διαμορφώνει την εθνική συνείδηση. Έγραψε μυθιστορήματα, διηγήματα και πολλές επιφυλλίδες σε εφημερίδες.
Η ΖΩΗ ΤΟΥ

Η μητέρα του πέθανε όταν ήταν 11 ετών και ο πατέρας
του κλείστηκε σε τρελοκομείο. Ως εκ τούτου από πολύ νωρίς αναγκάστηκε να αναλάβει τις ευθύνες της οικογένειάς
του. Παρ’ όλες τις δυσχέρειες, επιχείρησε να σπουδάσει
μηχανικός στο Πολυτεχνείο, αλλά δεν άντεξε το εχθρικό
περιβάλλον που αντιμετώπιζε ένας μαύρος σαν κι αυτόν
σε μια κοινότητα πλούσιων λευκών.
Με διαγωνισμό κέρδισε μια θέση γραφιά στο Υπουργείο Άμυνας, όπου τελικά αποφάσισε να δουλέψει μόνο
και μόνο από ανάγκη. Γρήγορα όμως μίσησε το πόστο αυτό και σιχάθηκε τον εαυτό του που δούλευε εκεί.
Το όνειρό του ήταν να αφοσιωθεί στη λογοτεχνία, μια
λογοτεχνία προσανατολισμένη στην κοινωνική κριτική,
ένα είδος κοινωνιολογίας. Ο σκοπός του ήταν σαφής: να
προσφέρει στους κοινωνικά αδικημένους. Αλλά δεν τα κατάφερε.
Η «Ματωμένη Άνοιξη» του 1910 με τη σφαγή των φοιτητών που διαδήλωναν υπήρξε σημαδιακή για το έργο
του. Ο Λίμα Μπαρέτο πάλεψε πολύ για να καταδικαστεί
ο υπολοχαγός που άνοιξε πυρ και δολοφόνησε εν ψυχρώ
τους διαδηλωτές.
Τα Χριστούγεννα του 1919, ύστερα από μια κρίση που
μάλλον οφειλόταν στο αλκοόλ, ο αδερφός του καλεί την
8
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αστυνομία και τον κλείνουν στο τρελοκομείο, όπου τον
πηγαίνουν με κλούβα και αλυσοδεμένο σαν επικίνδυνο
φονιά. Εκεί θα γράψει ένα διαυγέστατο αυτοβιογραφικό
κείμενο, το Diario Intimo [Ημερολόγιο του τρελοκομείου]
και το Cemitério dos vivos [Νεκροταφείο ζωντανών]. Ακόμα
και σ’ αυτές τις συνθήκες η ματιά του εστιάζει στους πιο
αδικημένους˙ γράφει χαρακτηριστικά:
Οι φύλακες γενικώς, κυρίως όμως αυτοί στην πτέρυγα των
φτωχών, φέρονται στους τρελούς σαν σε υποκείμενα δίχως
δικαίωμα στον παραμικρό σεβασμό, τους θεωρούν κατώτερα πλάσματα στα οποία μπορούν να φέρονται όπως θέλουν
και να τους κάνουν ό,τι θέλουν.

Πέθανε αλκοολικός στα 41 του χρόνια. Δεν έκανε παιδιά,
δεν παντρεύτηκε ποτέ, ούτε ταξίδεψε στον κόσμο όπως
ονειρευόταν. Το πιο μακρινό ταξίδι του ήταν σε μια λογοτεχνική συνάντηση σε μια πόλη της Βραζιλίας. Ωστόσο
στο έργο του υπάρχουν δεκάδες τόποι μακρινοί, πάντοτε
πέρα από τα μεγάλα και γνωστά κέντρα του κόσμου της
εποχής, άνθρωποι από την Άπω Ανατολή, την Αλγερία,
τα Βαλκάνια... Σ’ ένα διήγημά του μάλιστα περιγράφει
και Έλληνες, με διόλου ευνοϊκή ματιά.
Η ΕΠΟΧΗ

Η κοινωνική ομάδα που διαμορφώθηκε από τους πρώτους
Ευρωπαίους κατακτητές τον 16ο αιώνα εξακολουθεί να
κατέχει τα πάντα στη Βραζιλία ακόμα και σήμερα. Έχει
την απόλυτη ιδιοκτησία ολόκληρης της γης, εκμεταλλεύεται όλους τους φυσικούς πόρους και τους ανθρώπους,
9
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ελέγχει απόλυτα την πολιτική αλλά και τις ιδέες, την
πνευματική παραγωγή. Το στρώμα αυτό αναδύθηκε από
μιαν αλλόκοτη φεουδοβιομηχανία ζάχαρης αρχικά (φυτείες που ήταν «εργοστάσια» και τόποι κατοικίας συνάμα), με την αδιάκοπη καταλήστευση του φυσικού πλούτου, και τη μονοκαλλιέργεια του καφέ αργότερα.
Η δουλεία των μαύρων καταργείται νομικά μόλις το
1888, αλλά οι πρώην άμισθοι σκλάβοι δεν μπορούν να γίνουν μισθωτοί. Η μοντέρνα παραγωγή θέλει λευκούς εργάτες, από την Ευρώπη, εξειδικευμένους, με καλύτερη
μόρφωση, θέλει μισθωτούς που δουλεύουν όχι με το μαστίγιο αλλά με την ελπίδα «να πιάσουν την καλή», για την
«Πρόοδο και την Τάξη», όπως είναι το σύνθημα που αναγράφεται στη σημαία της Βραζιλίας. Αρχίζει η μαζική μετανάστευση εργατών από την Ευρώπη. Πρόκειται για την
πολιτική της «λεύκανσης», όπως ονομάστηκε, του πληθυσμού. Παρ’ ότι οι νεοφερμένοι εργάτες προορίζονται για
να δουλέψουν υπό συνθήκες σκλάβων, αυτοί έχουν δυνατότητες να ξεφύγουν και να γίνουν ελεύθεροι επαγγελματίες, τεχνίτες, προϊστάμενοι, διανοούμενοι. Το ίδιο το
κράτος τούς δίνει τα εφόδια, ακόμα και γη, που δεν δόθηκε ποτέ στους ντόπιους (κυρίως μαύρους).
Οι μαύροι έμειναν στο περιθώριο, αποκλεισμένοι από
τα πάντα, χωρίς καμία ευκαιρία να ξεφύγουν από τη μοίρα τους. Ενόσω αποτελούσαν «εργαλείο παραγωγής», το
αφεντικό φρόντιζε για τη συντήρησή τους στη ζωή. Μετά την απελευθέρωσή τους, κι εφόσον δεν άλλαξε τίποτα
στην ιδιοκτησία της γης, οι πρώην σκλάβοι έμειναν χωρίς
κανένα μέσο επιβίωσης. Δεν είχαν ούτε τις ικανότητες ούτε τις αυταπάτες για να συναγωνιστούν τους νεοφερμέ10
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νους μισθωτούς στα πόστα δουλειάς. Άλλωστε δεν ήταν
αυτό το όνειρο της ελευθερίας γι’ αυτούς, ήταν μια νέα
σκλαβιά (έστω και έμμισθη πλέον) στις φυτείες και στα εργοστάσια˙ δεν μπορούσε να τους κινητοποιήσει η αμυδρή
ελπίδα της συσσώρευσης χρημάτων. Οι μετανάστες που
έφθαναν με πληρωμένα εισιτήρια από την άγονη ύπαιθρο
της Ευρώπης κυριαρχούν στον κάμπο και στις νέες πόλεις.
Νέα κοινωνικά στρώματα δημιουργούνται αλλά οι μαύροι
μένουν όλο και περισσότερο στο περιθώριο, στις παραγκουπόλεις της περιφέρειας των μεγαλουπόλεων, προσπαθώντας να επιβιώσουν με στοιχειώδη μέσα.
Η λέξη «μαύρος» έγινε συνώνυμο του φτωχού και του
καταραμένου. Ένας ιδιόμορφος ρατσισμός αρχίζει να
αναπτύσσεται που διακατέχει όλες τις κοινωνικές ομάδες
– και πλέον δεν είναι τόσο η προκατάληψη με το χρώμα
του δέρματος όσο με την κοινωνική τάξη. Οι ελάχιστοι
μαύροι που καταφέρνουν να ανέβουν κοινωνικά παύουν
να θεωρούνται μαύροι, είναι «μιγάδες» – σαν ν’ αλλάζει το
χρώμα του δέρματός τους.
Ο Λίμα Μπαρέτο υφίσταται συνεχώς τον κοινωνικό
αποκλεισμό σε πολλές πλευρές της ζωής του εξαιτίας του
δέρματός του. Δεν θα αντέξει να τελειώσει το πανεπιστήμιο. Με την πρόσληψή του στο υπουργείο κερδίζει τα
αναγκαία για την επιβίωσή του, όμως δεν ενσωματώνεται
ποτέ και παραμένει πάντα «μαύρος». Η ζωή του δεν βρίσκεται στα κοσμικά σαλόνια των συναδέλφων του αλλά
στις φτωχογειτονιές τής μεγάλης πόλης, στην οποία περιπλανιέται διαρκώς.
Δίπλα στην παλιά κοινωνική μονάδα, το συγκρότημα
που ήταν συνάμα «φυτεία-χωριό-εργοστάσιο» –και το
11
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οποίο δεν εξαφανίζεται–, αναπτύσσεται η μεγαλούπολη,
όπου συνωστίζεται ένα πρωτοφανές πλήθος ανθρώπων,
μια πρωτόγνωρη ανάμειξη που γεννά νέες ιδέες.
Ωστόσο οι διανοούμενοι της εποχής επαναλαμβάνουν
τα στερεότυπα για τη «μεγάλη χώρα» με το «μεγαλύτερο
ποτάμι του κόσμου» όπου δεν υπάρχουν προκαταλήψεις
απέναντι σε φυλές και θρησκείες μ’ ένα τόσο γελοίο πατριωτικό καμάρι, που έμεινε στην ιστορία ως ufanismo
(«υπερηφαν-ισμός» θα μπορούσε να αποδοθεί). Είναι η
εποχή κατά την οποία γράφονται οι στίχοι του εθνικού
ύμνου, συγχρόνως οι λογοτεχνικοί κύκλοι δίνουν μάχη για
την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία και όχι για την ίδρυση σχολείων, ενώ οι γαιοκτήμονες και τα αφεντικά απαγορεύουν διά ροπάλου στους εργάτες τους να μαθαίνουν
ανάγνωση.
Το 1902 ο Εουκλίντες ντα Κούνια (Euclides da Cunha) με το βιβλίο του Os Sertões 1 αποκάλυψε μια εντελώς
άλλη χώρα. Εξιστορώντας την εξέγερση μιας θρησκευτικής κοινότητας, των Κανούδος, και το πώς την έπνιξε στο
αίμα ο στρατός, κατέδειξε την αθλιότητα που κυριαρχούσε στο εσωτερικό της χώρας υπό την ανηλεή στρατιωτική καταστολή, τις αχανείς εκτάσεις δίχως νόμο, την απόλυτη αυθαιρεσία και ανηθικότητα της άρχουσας τάξης.
Με το ίδιο θέμα ασχολήθηκε, πολύ αργότερα, ο Μάριο
Βάργκας Γιόσα στο μυθιστόρημά του Ο πόλεμος της συντέλειας του κόσμου.2
Ο Λίμα Μπαρέτο στο Ρίο ντε Τζανέιρο αναδεικνύει
επίσης μιαν άλλη Βραζιλία, μέσα στην καρδιά του μοντέρνου αστικού κέντρου. Η απελπισία και η αθλιότητα, η
τραγική μοίρα των καταραμένων δεν βρίσκονται μόνο
12
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στη μακρινή βορειοδυτική Βραζιλία αλλά και στην πρωτεύουσα.
Ο Μπαρέτο δεν γράφει για να αναδείξει τις ικανότητες του πνεύματός του ούτε για να μελετήσει τα μυστικά
του εσωτερικού κόσμου των ανθρώπων. Γράφει για να κατανοήσει το πώς και το γιατί της κοινωνικής ανισότητας,
για να εξηγήσει την κοινωνική εξέλιξη˙ θέλει να αποκαλύψει, να καταγγείλει την αδικία, την εκμετάλλευση, το
ρατσισμό, την απληστία, την υποκρισία.
Γράφει γιατί θέλει να αλλάξει τον κόσμο˙ διότι θέλει
τα κείμενά του να συμβάλουν στη βελτίωση της ζωής των
συνανθρώπων του.
Πότε θα δεις στον τόπο σου έναν Ντοστογιέφσκι, έναν
Τζορτζ Έλιοτ, έναν Τολστόι, αυτούς τους γίγαντες που με
τη δύναμη της ματιάς τους, με την απεριόριστη φαντασία
τους έδειξαν τολμηρά τη συμπάθειά τους για τους ταπεινούς
και τους καταφρονημένους; Αν μπορούσα, αν είχα το αληθινό χάρισμα του συγγραφέα, θα ήμουν ένας Ρουσώ, με τον
τρόπο μου, για να βροντοφωνάζω φωτεινά ιδανικά στα πλήθη, με βία, με δύναμη, με τόλμη...

Είναι λόγια του Γκονζάγα ντε Σα (Gonzaga de Sa), πρωταγωνιστή του ομώνυμου μυθιστορήματος.
ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ

Το O Triste Fim do Policarpo Quaresma [Το θλιβερό τέλος
του Πολύκαρπου Κουαρέσμα] είναι το διασημότερο μυθιστόρημά του. Σάτιρα, ειρωνεία, προβληματισμός, κοινωνική κριτική που δεν έχει απαντήσεις να προσφέρει. Ο
13
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Πολύκαρπος είναι αξιωματικός του στρατού που θέλει
σαν Δον Κιχώτης να διορθώσει τα κακώς κείμενα της χώρας. Αγωνίζεται για να τονώσει το εθνικό αίσθημα και, σε
δείγμα ύψιστου πατριωτισμού, προτείνει στο Κοινοβούλιο τής πρόσφατης Δημοκρατίας να επιβάλει ως επίσημη
τη γλώσσα των ιθαγενών Τουπί, που τη θεωρεί ανώτερη
από την αποικιοκρατική πορτογαλική. Μαθαίνει κιθάρα
και τραγουδάει λαϊκά τραγούδια, κάτι απαγορευμένο και
ντροπιαστικό για την τάξη του. Αργότερα παρακολουθούμε τις περιπέτειές του στην ύπαιθρο, τη σύγκρουση
των ιδανικών του με την καταλήστευση της γης. Δίνει
φωνή στους «άγνωστους» μιγάδες της υπαίθρου για τους
οποίους ακούγονται μόνο προκαταλήψεις και οι οποίοι
θεωρούνται κάτι σαν άγρια ζώα.
Στη συνέχεια ο ηρωικός Πολύκαρπος θα πάρει μέρος
στις διαμάχες της εξουσίας στο πλευρό του ηγέτη που θαυμάζει. Είναι η περίοδος της «Πρώτης Δημοκρατίας» στη
Βραζιλία. H αποκαθήλωση του βασιλιά, που έγινε μ’ έναν
«απλό στρατιωτικό περίπατο», το μόνο νέο που πρόσφερε
ήταν η ενδυνάμωση της εξουσίας και της αδηφαγίας των
τοπικών αρχόντων, των γαιοκτημόνων. Θα ακολουθήσει
το θλιβερό τέλος του Πολύκαρπου˙ θα τον εκτελέσει ο πολιτικός ηγέτης τον οποίο υποστήριξε με τ’ όπλο στο χέρι.
Ο νέος Πρόεδρος (πρόκειται για ιστορικό και όχι για μυθιστορηματικό πρόσωπο) μετά τη νίκη του διέταξε την
εκτέλεση χιλιάδων αιχμαλώτων πολιτικών του αντιπάλων.
Η ίδια κοινωνική σάτιρα κυριαρχεί και στην Μπρουζουντάνγκα (Os Bruzundangas)3, μια φανταστική γειτονική
χώρα της Βραζιλίας στην οποία βασιλεύει η μονοκαλλιέργεια του καφέ. Στη χώρα εκείνη θαυμάζουν μόνο τους
14
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λογοτέχνες που γράφουν σε γλώσσα την οποία δεν καταλαβαίνει κανείς. Όσο πιο ακατανόητη γλώσσα χρησιμοποιεί ο συγγραφέας, τόσο πιο σπουδαίος είναι.
Το έργο τού Λίμα Μπαρέτο ποτέ δεν αναγνωρίστηκε από
τους συγχρόνους του. Ζούσε κι έγραφε σ’ έναν κόσμο διαφορετικό από τον κόσμο των άλλων λογοτεχνών. Περιγράφει την άγνωστη πραγματικότητα, η οποία έχει φανταστικές διαστάσεις. Λέει αυτό που όλοι ξέρουν αλλά δεν
θέλουν να δουν. Και η γλώσσα του είναι αλλιώτικη, είναι η
γλώσσα των περιθωριακών συνοικιών και των μπαρ όπου
σύχναζε. Το ύφος του είναι απαλλαγμένο από κάθε προσπάθεια να επιδείξει στιλ, καλαισθησία, ανωτερότητα˙ είναι ξερό και αιχμηρό – ο καθημερινός λόγος των Βραζιλιάνων, τον οποίο αργότερα υιοθέτησαν οι μοντερνιστές.
Οι πρωταγωνιστές του είναι οι κοινωνικά αποκλεισμένοι, οι απροσάρμοστοι, οι μαύροι, οι εργάτες, οι γυναίκες,
οι οραματιστές, οι άγνωστοι. Υπάρχουν και οι «γνωστοί»:
οι πλούσιοι, οι πολιτικοί, οι τιτλούχοι, οι δόκτορες, οι μηχανικοί, οι δικηγόροι, οι γιατροί, οι στρατιωτικοί. Σε μιαν
ανάλυση που θα τη ζήλευαν πολλοί κοινωνιολόγοι.
Ο Λίμα Μπαρέτο θα αρχίσει να γίνεται γνωστός στο
ευρύ κοινό της Βραζιλίας μόνο τριάντα χρόνια μετά το θάνατό του.
Το διήγημά του «Η νέα Καλιφόρνια» («A nova Califórnia») δημοσιεύτηκε το 1915. Ο ίδιος το επέλεξε για να τυπωθεί στο βιβλίο του Το θλιβερό τέλος του Πολύκαρπου
Κουαρέσμα, σε παράρτημα μαζί με άλλα έξι διηγήματα που
θεωρούνται τα καλύτερά του.
15

Η

Ν Ε Α

Κ Α Λ Ι Φ Ο Ρ Ν Ι Α

1

ΚΑΝΕΙΣ δεν ήξερε από πού είχε έρθει ο άνθρωπος εκεί-

νος. Ο ταχυδρομικός υπάλληλος απλώς θα σε πληροφορούσε ότι απαντούσε στο όνομα Ραϊμούντο Φλαμέλ, διότι αυτό έγραφε η αλληλογραφία που λάμβανε. Και ήταν
μεγάλη. Σχεδόν καθημερινά, ο ταχυδρόμος πήγαινε εκεί,
στην άκρη της πόλης όπου έμενε ο άγνωστος, ζυγιάζοντας
στο χέρι ογκώδη πακέτα με γράμματα που έφταναν απ’
όλο τον κόσμο, χοντρά περιοδικά σε ακαταλαβίστικες
γλώσσες, βιβλία, δέματα...
Όταν ο Φαμπρίσιο, ο χτίστης, γύρισε από μια δουλειά στο σπίτι τού νέου κατοίκου της πόλης, όλοι στο καφενείο τον ρώτησαν τι δουλειά ανέλαβε.
«Θα χτίσω ένα φούρνο» είπε ο μαύρος «στην τραπεζαρία».
Φανταστείτε την έκπληξη της κωμόπολης Τουμπιακάνγκα όταν έμαθε για μια τόσο εκκεντρική κατασκευή.
Ένας φούρνος στην τραπεζαρία! Και τις επόμενες μέρες
ο Φαμπρίσιο περιέγραψε ότι είδε γυάλινα φλασκιά, ειδι17
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κά μαχαίρια δίχως κόψη, ποτήρια σαν αυτά του φαρμακείου κι ένα σωρό αλλόκοτα πράγματα που ήταν αραδιασμένα πάνω σε τραπέζια και ράφια, σαν μαγειρικά σκεύη
σε μια κουζίνα όπου μαγείρευε ο Βελζεβούλ ο ίδιος.
Όλο το χωριό αναστατώθηκε. Ορισμένοι, οι πιο
γραμματιζούμενοι, έλεγαν ότι ήταν πλαστογράφος κι ότι
έφτιαχνε κίβδηλα νομίσματα. Άλλοι, οι θρησκόληπτοι και
απλοϊκοί, έλεγαν πως είχε παρεδώσε με τον Εξαποδώ.
Ο Σίκο ντα Τιράνα, ο καροτσιέρης, που περνούσε μπροστά από το σπίτι τού αινιγματικού ανθρώπου βαδίζοντας
δίπλα στο κάρο του που στρίγκλιζε, κοιτούσε την καμινάδα στη σάλα να καπνίζει κι άρχιζε να σταυροκοπιέται και
να λέει το πάτερ ημών χαμηλόφωνα. Και αν δεν επενέβαινε ο φαρμακοποιός, ο αρχιφύλακας θα είχε διατάξει να
περικυκλωθεί πάραυτα το σπίτι εκείνου του ύποπτου ατόμου που διατάρασσε τη φαντασία σύσσωμου του πληθυσμού μιας πολιτείας.
Παίρνοντας υπόψη τις πληροφορίες του Φαμπρίσιο, ο
φαρμακοτρίφτης Μπάστος θα καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο άγνωστος μάλλον είναι σοφός, ένας σπουδαίος
χημικός που βρήκε εκεί καταφύγιο ώστε με την ησυχία
του να φέρει σε πέρας τις επιστημονικές του έρευνες.
Ο Μπάστος ήταν άνθρωπος μορφωμένος και σεβαστός στην πόλη, δημοτικός σύμβουλος και γιατρός επίσης, αφότου ο δόκτωρ Ιερώνυμος βαρέθηκε να γράφει
συνταγές κι έγινε συνεταίρος στο φαρμακείο για να έχει
την ησυχία του. Η άποψή του καθησύχασε όλες τις συνειδήσεις και τελικά έπεισε τους κατοίκους να περιβάλουν
με σιωπηρό θαυμασμό τον σπουδαίο χημικό που ήρθε να
ζήσει στην πόλη τους.
18
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Κάπου κάπου τον έβλεπαν να κάνει περίπατο στην όχθη του Τουμπιακάνγκα, να κάθεται εδώ κι εκεί και να
κοιτάζει αφηρημένα τα καθαρά νερά του μικρού ποταμού,
πάντοτε συλλογισμένος στη διαπεραστική μελαγχολία του
δειλινού. Τότε όλοι τού έβγαζαν το καπέλο και δεν ήταν
σπάνιο να συνοδέψουν το «καλό βράδυ» με ένα «δόκτορα». Κι άγγιζε πολύ την καρδιά εκείνων των ανθρώπων η
συμπάθεια που έδειχνε στα παιδιά, ο τρόπος που τα κοίταζε, λες και του προκαλούσαν οίκτο που είχαν γεννηθεί
για να υποφέρουν και να πεθάνουν.
Πράγματι, ήταν εντυπωσιακή η τρυφερότητα που
έδειχνε, σαν ένας Χριστός μέσα στην απαλή γλύκα του
απομεσήμερου, για εκείνα τα μαύρα παιδάκια, με το τόσο
λείο δέρμα και με τους τόσο θλιβερούς τρόπους, βυθισμένα στην ηθική αιχμαλωσία τους, αλλά και στα λευκά παιδιά, με τη χλομή και ρυτιδιασμένη επιδερμίδα, προσαρμοσμένα στην απαραίτητη καχεξία των τροπικών.
Μερικές φορές τού ερχόταν η διάθεση να συλλογιστεί
για ποιο λόγο είχε ξοδέψει ο Μπερναρντίν ντε Σεν Πιέρ
όλη την τρυφερότητά του με τον Παύλο και τη Βιργινία
ξεχνώντας του σκλάβους που τους περιέβαλλαν...4
Σε λίγες μέρες ο θαυμασμός για τον σοφό ήταν σχεδόν
πάνδημος. Σχεδόν και όχι απόλυτος, απλώς και μόνο
επειδή υπήρχε κάποιος που επέμενε να μην έχει σε μεγάλη υπόληψη τα χαρίσματα του νέου κατοίκου.
Ο καπετάν Πελίνο, δάσκαλος και συντάκτης της Γκαζέτας της Τουμπιακάνγκα –η οποία ήταν το τοπικό όργανο του Καταστασιακού Κόμματος–, τα έβαζε συνεχώς
με τον σοφό ξένο.
19
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«Θα το δείτε όλοι» έλεγε. «Θα δείτε ποιος είναι αυτός
ο τύπος... Σίγουρα είναι απατεώνας, τυχοδιώκτης, μπορεί και κλέφτης που το έχει σκάσει από το Ρίο».
Η άποψή του δεν βασιζόταν πουθενά. Μάλλον, ακόμα χειρότερα, βασιζόταν στην κρυφή του δυσφορία επειδή έβλεπε στην περιοχή έναν ανταγωνιστή της φήμης τού
σοφού που ο ίδιος είχε. Όχι πως ήταν χημικός ο Πελίνο,
όχι˙ ουδεμία σχέση με αυτή την επιστήμη. Ωστόσο ήταν
σοφός, ήταν γραμματικός. Κανένας στην Τουμπιακάνγκα
δεν έγραφε χωρίς ν’ ακούσει κατσάδα από τον καπετάν
Πελίνο. Ακόμα κι όταν μιλούσαν για κάποιον σημαντικό
άνθρωπο του Ρίο, εκείνος δεν παρέλειπε να πει: «Δίχως
αμφιβολία ο άνθρωπος έχει ταλέντο, αλλά αμολάει κάτι
κοτσάνες όπως “άλλη βολά” και “υποδέλοιπα”»... Και σούφρωνε τα χείλια του σαν να είχε καταπιεί φαρμάκι.
Όλη η Τουμπιακάνγκα συνήθισε να σέβεται τον λογιότατο Πελίνο, που διόρθωνε και μπάλωνε τους σπουδαίους κι ένδοξους πατέρες του έθνους. Ήταν ένας σοφός...
Το απόγευμα, αφού διάβαζε λίγο Σοτέρο, Κάντιδο δε
Φιγκερέδο ή Κάστρο Λόπες, αφού περνούσε δυο και τρεις
φορές καραμπογιά στα μαλλιά του, ο ηλικιωμένος δάσκαλος έβγαινε με το πάσο του από το σπίτι, με το καλοραμμένο σακάκι του με ύφασμα από τη Μίνας σφιχτά
κουμπωμένο, και τραβούσε προς το φαρμακείο του Μπάστος για να μεταδώσει λίγα από τα φώτα του. Συζητούσε... που λέει ο λόγος, γιατί ο Πελίνο ήταν φειδωλός στα
λόγια, περιοριζόταν συνήθως ν’ ακούει. Όταν ωστόσο
από τα χείλη κάποιου έβγαινε ένα λάθος γλωσσικό, πεταγόταν και το διόρθωνε. «Είμαι σίγουρος» έλεγε ο ταχυδρόμος «ότι...». Τότε ο δάσκαλος πεταγόταν με ηρεμία ιε20
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ραπόστολου: «Μη λες “σίγουρος”, κύριε Μπερνάρδες, το
σωστό είναι “βέβαιος”».
Και η συζήτηση συνεχιζόταν μετά τη διόρθωση, για να
διακοπεί ξανά από κάποια άλλη. Με τούτα και με τ’ άλλα, ήταν πολλοί οι επίδοξοι ρήτορες που απομακρύνονταν
γρήγορα απ’ αυτόν. Όμως ο Πελίνο αδιαφορούσε˙ πεπεισμένος για τα καθήκοντά του, συνέχιζε το αποστολικό του
έργο της γλωσσικής καθαρότητας.
Ο ερχομός τού νέου σοφού τον απέσπασε λίγο από το
καθήκον. Τώρα όλη του η φροντίδα ήταν να πολεμήσει
εκείνο τον αντίπαλο, που τόσο απρόοπτα προέκυψε.
Στο βρόντο όμως πήγαιναν τα λόγια του και η ευγλωττία του. Ο Ραϊμούντο Φλαμέλ όχι μόνο πλήρωνε
στην ώρα του τους λογαριασμούς του, αλλά ήταν πολύ
γενναιόδωρος – και ιδιαίτερα χουβαρντάς με τους φτωχούς. Επιπλέον, ο φαρμακοποιός είχε δει σ’ ένα επιστημονικό περιοδικό το όνομά του, ήταν σπουδαίος χημικός.

2
Είχαν περάσει πια χρόνια που ο χημικός ζούσε στην
Τουμπιακάνγκα, όταν ένα ωραίο πρωί ο Μπάστος τον είδε να μπαίνει στο φαρμακείο του. Η χαρά του ήταν απερίγραπτη. Ο σοφός δεν είχε καταδεχτεί ως τότε να επισκεφτεί κανέναν, και ούτε δεχόταν επισκέψεις. Κάποια
μέρα, όταν ο Ορέστης, το παπαδοπαίδι, τόλμησε να τρυπώσει στο σπίτι του για να ζητήσει ελεημοσύνη για την
επικείμενη γιορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, ο χημικός τού φέρθηκε με εμφανή θυμό.
21
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Μόλις τον είδε ο Μπάστος, βγήκε πίσω από τον πάγκο κι έτρεξε να τον προϋπαντήσει με την πιο τέλεια εκδήλωση ανθρώπου που ήξερε σε ποιον μιλούσε. Σχεδόν
φωνάζοντας είπε:
«Καλοσωρίσατε, καθηγητά».
Ο σοφός έδειξε να μην ξαφνιάζεται με την εκδήλωση
σεβασμού του φαρμακοποιού ούτε με την πανεπιστημιακή προσφώνηση. Έριξε μια τρυφερή ματιά στα ράφια που
ήταν γεμάτα με φάρμακα και αποκρίθηκε:
«Θα ήθελα να σας μιλήσω ιδιαιτέρως, κύριε Μπάστος».
Η τρομάρα του φαρμακοποιού ήταν μεγάλη. Πού θα
μπορούσε αυτός να φανεί χρήσιμος στον άνθρωπο του
οποίου το όνομα κυκλοφορούσε σ’ όλο τον κόσμο και για
τον οποίο ακόμα και οι εφημερίδες μιλούσαν με τόσο σεβασμό; Να ήθελε χρήματα; Μπορεί... Μήπως κάποια καθυστέρηση στα εισοδήματά του; Ποιος ξέρει. Και οδήγησε τον χημικό στο εσωτερικό του σπιτιού, με το φοβισμένο
βλέμμα του μαθητευόμενου ο οποίος άφησε για λίγο το
γουδοχέρι να αναπαυτεί μέσα στο ιγδίον όπου έφτιαχνε
κάποιο μαντζούνι.
Τελικά κάπου στο βάθος, αρκετά στο βάθος, έφτασαν
στο δωματιάκι που του χρησίμευε για τις πιο επισταμένες
ιατρικές εξετάσεις ή για τις μικρές επεμβάσεις, διότι ο
Μπάστος έκανε και εγχειρήσεις. Κάθισαν, και ο Φλαμέλ
δεν άργησε να μιλήσει:
«Όπως θα γνωρίζετε, ασχολούμαι με τη χημεία, κι έχω
ένα όνομα αρκετά σεβαστό στον κόσμο της επιστήμης...».
«Το γνωρίζω στην εντέλεια, καθηγητά, άλλωστε έχω
ενημερώσει γι’ αυτό και όλους τους φίλους».
22
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«Ευχαριστώ. Λοιπόν, έκανα μια μεγάλη ανακάλυψη,
πολύ περίεργη...»
Ντροπιασμένος που εκδήλωσε τον ενθουσιασμό του, ο
σοφός έκανε μια παύση και συνέχισε:
«Έκανα μια ανακάλυψη... Όμως δεν θεωρώ σκόπιμο,
προς το παρόν, να την ανακοινώσω. Καταλαβαίνετε;».
«Απολύτως».
«Γι’ αυτό χρειάζομαι τρεις ανθρώπους εμπιστοσύνης
να παραστούν ως μάρτυρες σ’ ένα πείραμα και να μου δώσουν την κατάθεσή τους ώστε να εξασφαλίσω την πρωτιά της εφεύρεσής μου... Όπως θα γνωρίζετε, συμβαίνουν
πολλά απρόβλεπτα και...»
«Βεβαίως, βεβαίως. Δεν χωράει αμφιβολία!»
«Φανταστείτε ότι πρόκειται για την παρασκευή χρυσού...»
«Τι; Πώς;» έκανε ο Μπάστος γουρλώνοντας τα μάτια.
«Ναι! Χρυσός!» είπε με βεβαιότητα ο Φλαμέλ.
«Μα πώς;»
«Θα το μάθετε» είπε ξερά ο χημικός. «Προς το παρόν
το θέμα είναι να βρεθούν τα άτομα που θα παραστούν στο
πείραμα. Δεν συμφωνείτε;»
«Βεβαίως, είναι απαραίτητο να εξασφαλιστούν τα
πνευματικά σας δικαιώματα αμέσως με μάρτυρες...»
«Ο ένας μάρτυρας θα είστε εσείς. Θα ήθελα να μου
κάνετε τη χάρη να μου υποδείξετε τα άλλα δύο πρόσωπα».
Ο φαρμακοποιός έμεινε για λίγο σκεφτικός και, αφού
το μελέτησε περίπου τρία λεπτά, ρώτησε:
«Σας κάνει ο κτηματίας Μπέντες; Τον γνωρίζετε;».
«Όχι. Ξέρετε ότι δεν έχω παρτίδες με κανέναν εδώ».
23
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«Μπορώ να εγγυηθώ ότι είναι σοβαρός άνθρωπος,
πλούσιος και πολύ εχέμυθος».
«Είναι θρήσκος; Σας κάνω αυτή την ερώτηση» τόνισε
αμέσως ο Φλαμέλ «γιατί θα χρησιμοποιήσουμε οστά νεκρών. Μόνο αυτά είναι κατάλληλα...»
«Α, μπα! Είναι σχεδόν άθεος...»
«Εντάξει τότε, δέχομαι. Ο άλλος;»
Ο Μπάστος σκέφτηκε πάλι, όμως αυτή τη φορά καθυστέρησε λίγο περισσότερο σκαλίζοντας τη μνήμη του...
Τελικά είπε:
«Μπορεί να είναι ο υπολοχαγός Καρβαλιάις, ο φοροεισπράκτορας. Τον γνωρίζετε;».
«Αφού σας είπα ότι...»
«Ναι, σωστά. Είναι άνθρωπος εμπιστοσύνης, σοβαρός,
όμως...»
«Ποιο είναι το πρόβλημα;»
«Είναι μασόνος».
«Ακόμα καλύτερα».
«Για πότε είναι;»
«Την Κυριακή. Την Κυριακή και οι τρεις θα έρθετε στο
σπίτι μου να παρακολουθήσετε το πείραμα. Ελπίζω ότι
δεν θα μου αρνηθείτε να υπογράψετε την αυθεντικότητα
της ανακάλυψής μου».
«Σύμφωνοι».
Την Κυριακή, όπως υποσχέθηκαν οι τρεις αξιοσέβαστοι πολίτες της Τουμπιακάνγκα, πήγαν στο σπίτι του
Φλαμέλ, και μερικές μέρες αργότερα μυστηριωδώς αυτός
εξαφανίστηκε δίχως ν’ αφήσει ίχνη ούτε κάποια εξήγηση
για την εξαφάνισή του.
24
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3
Η Τουμπιακάνγκα ήταν μια μικρή πόλη με τρεις τέσσερις χιλιάδες κατοίκους, πολύ ειρηνική. Οι αμαξοστοιχίεςεξπρές αραιά και πού της έκαναν την τιμή να σταθμεύσουν
στο σταθμό της. Εδώ και πέντε χρόνια δεν είχε καταγραφεί κανένα περιστατικό ληστείας ή κλοπής. Οι πόρτες και
τα παράθυρα υπήρχαν μόνο και μόνο γιατί..., γιατί τα είχαν και στο Ρίο.
Το μοναδικό έγκλημα που είχε καταγραφεί στα φτωχά
αστυνομικά χρονικά της πόλης ήταν μία δολοφονία με
αφορμή τις δημοτικές εκλογές. Αλλά, επειδή ο δολοφόνος
ήταν του κυβερνητικού κόμματος και το θύμα της αντιπολίτευσης, το συμβάν διόλου δεν τάραξε τις συνήθειες της
πόλης, που εξακολούθησε να εξάγει τον καφέ της και να
κοιτάζει τα χαμηλά και στενάχωρα σπίτια της στα λιγοστά
νερά του μικρού ποταμού που της έδωσε το όνομά του.
Πόση ήταν η έκπληξη των κατοίκων όταν αποκαλύφθηκε στην πόλη τους ένα έγκλημα από τα πιο απαίσια
που είχαν ακούσει! Δεν ήταν σφαγή και κατακρεούργηση
ούτε πατροκτονία. Δεν ήταν ξεκλήρισμα μιας ολόκληρης
οικογένειας ούτε ληστεία στο δημόσιο ταμείο. Ήταν κάτι πολύ χειρότερο, ήταν μια ιεροσυλία για όλες τις θρησκείες και τις συνειδήσεις. Είχαν παραβιάσει τους τάφους
της «Γαλήνης», του κοιμητηρίου τους, του νεκροταφείου
της πόλης.
Στην αρχή ο νεκροθάφτης νόμιζε πως ήταν σκυλιά,
όμως κοιτάζοντας προσεκτικά τον τοίχο βρήκε μόνο μικρές τρύπες. Τις έκλεισε. Μάταια όμως. Την επόμενη
μέρα ένα μνημείο ήταν πεσμένο και τα οστά συλημένα.
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Την άλλη μέρα ένα οστεοφυλάκιο κι ένας απλός τάφος.
Συνεπώς ήταν άνθρωποι. Ή δαίμονες. Ο νεκροθάφτης
δεν ήθελε να συνεχίσει μόνος του την έρευνα˙ πήγε στον
υπαρχιφύλακα και τα νέα κυκλοφόρησαν στην πόλη.
Η αγανάκτηση κατακυρίευσε όλα τα πρόσωπα και τις
διαθέσεις. Η λατρεία των νεκρών είναι η πρώτη θρησκεία,
και σίγουρα είναι η τελευταία που θα πεθάνει στις συνειδήσεις των ανθρώπων. Ενάντια στη βεβήλωση μίλησαν οι
έξι πρεσβυτεριανοί του τόπου – οι βιβλικοί, όπως τους
αποκαλεί ο λαός. Διαμαρτυρόταν επίσης ο Αγριμενσόρ
Νικολάου, πρώην εύελπις και θετικιστής, οπαδός του Τεϊσεΐρα Μέντες 5. Διαμαρτυρόταν ο ταγματάρχης Καμάνιο,
πρόεδρος της Στοάς Νέα Ελπίδα. Εξανέστη ο Τούρκος
Μιγκέλ Αμπουνταλά, ο μπακάλης, καθώς και ο σκεπτικιστής Μπελμίρο, πρώην φοιτητής που ζούσε με ό,τι προκύψει, κουτσοπίνοντας ρακί στις ταβέρνες. Ακόμα και η
κόρη τού μηχανικού του σιδηροδρόμου, που καταφρονούσε εκείνο το παλιοχώρι και, δίχως να αντιλαμβάνεται
τους αναστεναγμούς των ντόπιων ερωτευμένων, πάντα
περίμενε το εξπρές να της φέρει τον πρίγκιπα που θα την
παντρευτεί. Η όμορφη και ψηλομύτα Κόρα δεν μπόρεσε
να μη συμμεριστεί την αγανάκτηση και τη φρίκη που προκάλεσε σε όλο το χωριό μια τέτοια πράξη. Μα τι σχέση είχε εκείνη η κοπέλα με τους τάφους των πρώην σκλάβων
και των ταπεινών χωρικών; Γιατί άραγε τα όμορφα καστανά της μάτια ενδιαφέρονταν για τη μοίρα των ταπεινών οστών; Μήπως η κλοπή των οστών θα τάραζε τα
όνειρά της για το πώς θα λάμψει η ομορφιά στα χείλη της,
στα μάτια της και στο μπούστο της στα πλατιά πεζοδρόμια του Ρίο;
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Όχι φυσικά. Όμως ήταν ο Θάνατος, ο αδυσώπητος
και παντοδύναμος. Ακόμα και η νεαρή Κόρα ήταν σκλάβα του, και δεν θα παρέλειπε να πάρει κάποια μέρα το
όμορφο κρανίο της στην αιώνια γαλήνη του νεκροταφείου. Εκεί, η Κόρα θα ήθελε τα οστά της να μείνουν ήσυχα,
ατάραχα και αναπαυμένα σ’ ένα καλοκαμωμένο φέρετρο
και σ’ έναν τάφο ασφαλή, όταν πλέον η σάρκα της δεν θα
υπάρχει και αφού θα έχει προσφέρει τέρψη όλων των
οφθαλμών...
Ο πιο αγανακτισμένος όλων όμως ήταν ο Πελίνο. Ο
δάσκαλος έγραψε λίβελους, ικέτευε, φώναζε, ούρλιαζε:
«Σ’ όλη την ιστορία του εγκλήματος» έλεγε «που είναι ήδη
πλούσια σε απεχθέστατα έργα, όπως ο τεμαχισμός της
Μαρίας ντε Μασέδο ή ο στραγγαλισμός των αδερφών
Φουόκο, δεν έχει καταγραφτεί άλλο έγκλημα ίδιο ή παρόμοιο με τη λεηλασία των τάφων στη “Γαλήνη”».
Η ζωή του χωριού ταράχτηκε. Στα πρόσωπα δεν διάβαζες πια τη γαλήνη. Οι επιχειρήσεις είχαν σταματήσει,
οι έρωτες είχαν αναβληθεί. Μέρες και μέρες μαύρα σύννεφα στέκονταν πάνω από τα σπίτια, και τη νύχτα όλοι
άκουγαν θορύβους, μουγκρητά, υπερφυσικούς ήχους...
Ήταν λες και οι νεκροί ζητούσαν εκδίκηση...
Η λεηλασία ωστόσο συνεχιζόταν. Κάθε νύχτα άνοιγαν δύο ή τρεις τάφοι και άδειαζαν από το μακάβριο περιεχόμενό τους. Όλος ο πληθυσμός αποφάσισε να πάει
ομαδικά να προστατέψει τα οστά των προγόνων του.
Πήγαν στο νεκροταφείο από νωρίς, όμως γρήγορα, υποκύπτοντας στην κόπωση και στη νύστα, αποσύρθηκε ο
πρώτος, ύστερα άλλος και τελικά τα ξημερώματα δεν είχε απομείνει κανένας φρουρός των νεκρών. Ακόμα κι
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εκείνη τη μέρα, ο νεκροθάφτης εντόπισε δύο τάφους που
είχαν ανοιχτεί και τα οστά είχαν αφαιρεθεί για άγνωστο
προορισμό.
Οργάνωσαν τότε μια φρουρά. Δέκα αποφασισμένοι
άντρες ορκίστηκαν ενώπιον του υπαρχιφύλακα να φυλάξουν όλη τη νύχτα την κατοικία των νεκρών.
Δεν συνέβη τίποτα το αφύσικο την πρώτη νύχτα, ούτε τη δεύτερη και την τρίτη. Την τέταρτη νύχτα όμως,
όταν οι φύλακες ετοιμάζονταν να λαγοκοιμηθούν, ο ένας
νόμισε πως διέκρινε μια σκιά να κινείται στο τετράγωνο
με τα οστεοφυλάκια. Έτρεξαν και κατάφεραν να πιάσουν δύο από τους βρικόλακες. Η οργή και η αγανάκτηση που ως τώρα συσσωρεύονταν μέσα τους καταπιεσμένες δεν συγκρατήθηκαν άλλο και οι μακάβριοι ληστές
έφαγαν της χρονιάς τους, ώσπου έπεσαν ξεροί, σχεδόν
πεθαμένοι.
Τα μαντάτα έτρεξαν γρήγορα από σπίτι σε σπίτι και,
όταν το πρωί προσπάθησαν να μάθουν την ταυτότητα των
κακοποιών, μπροστά σε όλους τους κατοίκους αναγνωρίστηκαν ο φοροεισπράκτορας Καρβαλιάις και ο κολονέλος
Μπέντες, ο πλούσιος κτηματίας και πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο τελευταίος ακόμα ήταν ζωντανός.
Στις συνεχείς ερωτήσεις που του έκαναν εκείνος απάντησε ότι μάζευε οστά για να κάνει χρυσάφι και ότι ο τρίτος
συνεργός που το έσκασε ήταν ο φαρμακοποιός.
Γεννήθηκε τρόμος και ελπίδες. Πώς φτιάχνεις χρυσό
από τα κόκαλα; Μα ήταν δυνατό; Εφόσον όμως εκείνος ο
πλούσιος άνθρωπος, ο αξιοσέβαστος πολίτης, κατάντησε
κλέφτης νεκρών, τότε ήταν αλήθεια!
Πόσο ωραία θα ήταν για όλους αν πράγματι ήταν δυ28
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νατό από μερικά άθλια και μακάβρια λείψανα να φτιαχτούν κάμποσες χρυσές λίρες!
Ο ταχυδρόμος, που το παλιό του όνειρο ήταν να σπουδάσει το γιο του, είδε αμέσως ένα μέσο για να το πραγματοποιήσει. Ο Καστριότο, ο γραμματέας του ειρηνοδίκη, που την περασμένη χρονιά κατάφερε να αγοράσει ένα
σπίτι αλλά ακόμα δεν μπορούσε να το περιφράξει, σκέφτηκε τον τοίχο του που θα του προστάτευε το λαχανόκηπο και τα ζώα. Στα μάτια του μπαξεβάνη Μάρκες, που
χρόνια τώρα λαχταρούσε να αγοράσει ένα χωραφάκι, ήρθε αμέσως το πράσινο λιβάδι του Κόστα, όπου τα βόδια
του θα πάχαιναν και θα δυνάμωναν...
Τα κόκαλα εκείνα, που ήταν χρυσάφι, θα ικανοποιούσαν τις ανάγκες καθενός και θα τους έκαναν όλους ευτυχισμένους. Και δυο τρεις χιλιάδες άτομα, άντρες, γυναίκες, νέοι και γέροι, σαν να ήταν ένας άνθρωπος, έτρεξαν
στο σπίτι του φαρμακοποιού.
Με μεγάλη δυσκολία ο υπαρχιφύλακας κατάφερε να
τους εμποδίσει ώστε να μην καταστρέψουν το φαρμακείο
και να μείνουν στην πλατεία, περιμένοντας τον άνθρωπο
που κατείχε το μυστικό για «τα πλούτη του Ποτοσί» 6. Δεν
άργησε να φανεί. Ανεβασμένος σε μια καρέκλα, βαστώντας στο χέρι μια μικρή πλάκα χρυσάφι που έλαμπε στον
ήλιο του πρωινού, ο Μπάστος ζήτησε έλεος, υποσχόμενος
ότι θα έλεγε σε όλους το μυστικό, αρκεί να του χάριζαν τη
ζωή. «Θέλουμε να το μάθουμε τώρα» φώναζαν. Τότε ο
φαρμακοποιός εξήγησε ότι έπρεπε να γράψει τη συνταγή,
να τους υπαγορεύσει τη διαδικασία, τα αντιδραστήρια –
δουλειά πολύωρη που μπορούσε να γίνει μόνο γραπτώς
και να είναι έτοιμη την επόμενη μέρα. Ακούστηκε ένα
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μουρμουρητό, ορισμένοι άρχισαν να φωνάζουν. Μίλησε
όμως ο υπαρχιφύλακας και ανέλαβε την ευθύνη αυτός για
το αποτέλεσμα.
Υπάκουοι, μ’ εκείνη τη χαρακτηριστική ηδονή του
εξοργισμένου πλήθους, ο καθένας τράβηξε για το σπίτι
του έχοντας στο νου μία και μοναδική σκέψη: να βγάλει
αμέσως όσο το δυνατόν περισσότερα κόκαλα πεθαμένου
μπορούσε.
Τα καθέκαστα έφτασαν και στο σπίτι του μηχανικού
των σιδηροδρόμων. Στο βραδινό φαγητό δεν μίλησαν για
τίποτε άλλο. Ο μηχανικός συλλογίστηκε όσα ήξερε από
τις σπουδές του και δήλωσε ότι κάτι τέτοιο ήταν αδύνατο. Αυτό ήταν αλχημεία, μια νεκρή δοξασία. Ο χρυσός
είναι χρυσός, απλό στοιχείο, και τα οστά είναι οστά, ένα
σύνθετο σώμα, φωσφορικό ασβέστιο. Ήταν βλακεία να
νομίζεις ότι μπορείς να μετατρέψεις το ένα στο άλλο. Η
Κόρα βρήκε την ευκαιρία να γελάσει και να κοροϊδέψει
σαν πρωτευουσιάνα την ασχετοσύνη των αγροίκων. Η
μητέρα της όμως, η Δόνα Εμίλια, πίστευε πως ήταν εφικτό.
Τη νύχτα ωστόσο ο μηχανικός βλέποντας τη γυναίκα
του να κοιμάται πήδηξε από το παράθυρο και τράβηξε
ίσια για το νεκροταφείο. Η Κόρα, ξυπόλητη, με τα τσόκαρα στα χέρια, έψαξε την υπηρέτρια για να πάνε μαζί
στη συγκομιδή οστών. Δεν τη βρήκε και πήγε μονάχη.
Και η Δόνα Εμίλια, μόλις αντιλήφθηκε ότι ήταν μόνη στο
σπίτι, μάντεψε το δρομολόγιο των άλλων και πήγε κατά
κει. Το ίδιο έκανε ολάκερη η πόλη. Ο πατέρας, δίχως να
πει τίποτα στο γιο, έβγαινε κρυφά. Η γυναίκα, νομίζοντας πως ξεγελάει τον άντρα της, έβγαινε κρυφά. Οι γιοι
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και οι κόρες, οι υπηρέτες, όλος ο κόσμος κάτω από το
φως των απορημένων αστεριών έτρεξε στο σατανικό ραντεβού στη «Γαλήνη». Κανένας δεν έλειψε. Εκεί ήταν ο
πιο πλούσιος και ο πιο φτωχός. Εκεί ήταν κι ο Τούρκος
Μιγκέλ, ο δάσκαλος Πελίνο, ο γιατρός Ιερώνυμος, ο ταγματάρχης Καμάτσο και η Κόρα, η όμορφη κι αστραφτερή Κόρα. Με τα υπέροχα αλαβάστρινα δάχτυλά της ανακάτευε την αηδιαστική σαπίλα των τάφων. Τραβούσε τις
σιχαμερές σάπιες σάρκες που έζεχναν και δεν έλεγαν να
ξεκολλήσουν από τα κόκαλα και γέμιζε τη μέχρι τώρα
άχρηστη αγκάλη της. Μάζευε την προίκα της, και τα
ρουθούνια της, που άνοιγαν ρόδινα και διάφανα, δεν
ένιωθαν την αποφορά των σάπιων ιστών μέσα στη δυσωδία της λάσπης...
Η εχθρότητα δεν άργησε να ξεσπάσει. Οι νεκροί ήταν
λίγοι και δεν έφταναν να ικανοποιήσουν την πείνα των
ζωντανών. Άρχισαν οι μαχαιριές, οι πιστολιές, το γρονθοκόπημα. Ο Πελίνο μαχαίρωσε τον Τούρκο για ένα μηριαίο οστό. Ακόμα και συγγενείς το ίδιο έκαναν. Μόνο ο
ταχυδρόμος με το γιο του δεν μάλωσαν. Πήγαν μαζί και
οι δύο, σύμφωνοι. Μάλιστα ο μικρός, ένα ξύπνιο εντεκάχρονο αγόρι, συμβούλεψε τον πατέρα:
«Πάμε στη μαμά, ήταν τόσο χοντρή...».
Το πρωί το νεκροταφείο είχε περισσότερους νεκρούς
απ’ όσους είχε φιλοξενήσει στα τριάντα χρόνια της ύπαρξής του. Μόνο ένας δεν πήγε εκεί, μόνο αυτός δεν σκότωσε, ούτε βεβήλωσε τάφους. Ο μεθύστακας Μπελμίρο.
Είχε μπει σε μια ταβέρνα, όπου βρήκε την πόρτα μισάνοιχτη. Δεν ήταν μέσα κανείς. Πήρε μια μπουκάλα ρακί και πήγε να την πιει στην όχθη του Τουμπιακάνγκα,
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χαζεύοντας τα νερά του που κυλούσαν ήρεμα πάνω στην
άγρια κοίτη από γρανίτη. Οι δυο τους –αυτός και το ποτάμι– αδιαφορούσαν για όσα έβλεπαν, ακόμα και για τη
φυγή του φαρμακοποιού, μαζί με το «Ποτοσί» του και το
μυστικό του, κάτω από την αιώνια λάμψη των αστεριών.
10-11-1910

Afonso Henriques de Lima Barreto
(1881-1922)
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Το Σερτάο (πληθυντικός Σερτόες) της Βραζιλίας είναι περιοχή άγονη, ημιέρημη, με ιδιόμορφες και πολύ αντίξοες
κλιματικές συνθήκες. Η ξηρασία εμποδίζει τη σταθερή
καλλιέργεια. Οι περιοχές αυτές έμειναν για πολύ καιρό
«εκτός νόμου» από πολλές απόψεις. Το κράτος δεν έφτανε ως εκεί παρά μόνο για να καταστείλει κατά περιόδους.
2
Κυκλοφορεί στα ελληνικά από τις εκδόσεις Εξάντας
(2002) σε μτφ. του Μανώλη Παπαδολαμπάκη.
3
Δημοσιεύτηκε το 1923, μετά το θάνατό του.
4
Bernardin de St. Pierre (1737-1814): Γάλλος συγγραφέας
και βοτανολόγος. Το Paul et Virginie (1787) είναι το γνωστότερο μυθιστόρημά του.
5
Raimundo Teixeira Mendes (1855-1927): Βραζιλιάνος φιλόσοφος και μαθηματικός, οπαδός του θετικισμού του
Auguste Comte. Είναι δικό του σχέδιο η βραζιλιάνικη σημαία με τα αστέρια και το σύνθημα «Τάξη και Πρόοδος».
6
Το Ποτοσί είναι πόλη της Βολιβίας. Από τα ορυχεία του
οι Ισπανοί κατακτητές της Αμερικής έβγαλαν αμύθητο
ασήμι κι έμεινε στις παροιμιώδεις εκφράσεις για τον
πλούτο.
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