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Στον Τάνο Ντίαθ Γιάνες,
μετά από σαράντα πέντε χρόνια φιλίας,
επειδή πάντα μου ρίχνει μια κάπα
σαν έρχεται καταπάνω μου ο ταύρος.
Και για την Κάρμε Λόπεθ Μερκαντέρ,
που παραδόξως δεν έχει κουραστεί
να με ακούει. Όχι ακόμα.

I

Δεν πάει πάρα πολύς καιρός από τότε που συνέβη αυτή η

ιστορία –λιγότερος απ’ όσο κρατά συνήθως μια ζωή, και
πόσο μικρή είναι μια ζωή, αφού έχει τελειώσει κι όταν μπορείς πια να την αφηγηθείς με λίγες φράσεις κι αφήνει μοναχά στη μνήμη στάχτες που σκορπίζονται στο παραμικρό
τίναγμα και πετούν στην παραμικρή ριπή αέρα–, κι όμως
σήμερα δε θα μπορούσε να συμβεί. Αναφέρομαι κυρίως σ’
αυτό που συνέβη σ’ εκείνους, στον Εντουάρντο Μουριέλ και
στη γυναίκα του, την Μπεατρίθ Νογκέρα, όταν ήταν νέοι,
και όχι τόσο σ’ αυτό που συνέβη σ’ εμένα μαζί τους όταν
εγώ ήμουν ο νέος, κι ο γάμος τους μια μακρά και ανεπίλυτη δυστυχία. Αυτό το τελευταίο όμως θα εξακολουθούσε
να είναι δυνατόν: αυτό που συνέβη σ’ εμένα, δεδομένου ότι
ακόμα και τώρα μου συμβαίνει, ή ίσως να ’ναι απλώς η ίδια
ιστορία που δεν τελειώνει. Και εξίσου θα μπορούσε να συμβεί, υποθέτω, αυτό που συνέβη με τον Βαν Βέκτεν, ή και
άλλα γεγονότα εκείνης της εποχής. Θα πρέπει να υπάρχουν
Βαν Βέκτεν σε όλες τις εποχές και ποτέ δε θα πάψουν και
θα συνεχίσουν να υπάρχουν, το είδος των ανθρώπων δεν
αλλάζει ποτέ, ή έτσι φαίνεται· οι άνθρωποι της πραγματικότητας και οι άνθρωποι της δίδυμής της, της μυθοπλασίας,
επαναλαμβάνονται στο πέρασμα των αιώνων, σαν να στερούνται φαντασίας και οι δύο σφαίρες ή σαν να μην έχουν
•
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διεξόδους (έργα κι οι δύο των ζωντανών, στο κάτω κάτω
της γραφής· ίσως υπάρχει μεγαλύτερη εφευρετικότητα μεταξύ των νεκρών), κι έχει κανείς ενίοτε την αίσθηση πως
απολαμβάνουμε μόνο ένα θέαμα και μόνο ένα αφήγημα,
σαν τα πολύ μικρά παιδιά. Με τις άπειρες παραλλαγές
τους, που τα μεταμφιέζουν άλλοτε σε παλιομοδίτικα κι άλλοτε σε νεωτεριστικά, μα στην ουσία τους πάντοτε ίδια.
Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχουν αντιστοίχως σε όλες τις εποχές Εντουάρντοι Μουριέλ και Μπεατρίθες Νογκέρα, κι ας
μη μιλήσουμε για τους κομπάρσους· και μπόλικοι Χουάν ντε
Βέρε, έτσι λεγόμουν κι έτσι λέγομαι, Χουάν Βέρε ή Χουάν
ντε Βέρε, ανάλογα με το ποιος λέει ή σκέφτεται το όνομά
μου. Δεν έχει τίποτα πρωτότυπο ο χαρακτήρας μου.
Τότε δεν υπήρχε ακόμα διαζύγιο –και ακόμα λιγότερο
μπορούσε κανείς να ελπίσει πως κάποτε θα υπήρχε–, όταν
παντρεύτηκαν ο Μουριέλ και η γυναίκα του, είκοσι χρόνια
περίπου προτού αναμειχθώ εγώ στις ζωές τους, ή μάλλον
ήταν εκείνοι που διέσχισαν τη δική μου, τη ζωή ενός πρωτάρη, όπως λένε. Από τη στιγμή όμως που γεννιέται κανείς,
αρχίζουν να του συμβαίνουν πράγματα, ο αδύναμος τροχός
του κόσμου τον ενσωματώνει με σκεπτικισμό και πλήξη και
τον σέρνει ανόρεχτα, γιατί είναι παλιός κι έχει θρυμματίσει
πολλές ζωές χωρίς βιασύνη κάτω απ’ το φως της τεμπέλικης φρουρού του, της ψυχρής σελήνης, που λαγοκοιμάται
και παρατηρεί μ’ ένα μόνο μισάνοιχτο βλέφαρο, γνωρίζοντας τις ιστορίες πριν συμβούν. Κι αρκεί να σε προσέξει
κάποιος –ή να σου ρίξει μια απαθή ματιά– και πια δε θα
μπορέσεις να ξεφύγεις, ακόμα κι αν κρυφτείς και παραμείνεις ήσυχος και σιωπηλός και δεν πάρεις καμιά πρωτοβουλία, ούτε κάνεις τίποτε. Ακόμα κι αν θελήσεις να σβηστείς,
έχεις ήδη γίνει αντιληπτός, σαν ένας μακρινός όγκος στον
•
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ωκεανό που δεν μπορεί να τον αγνοήσει κανείς, ένας όγκος
τον οποίο πρέπει οι άλλοι είτε να παρακάμψουν είτε να
πλησιάσουν· μετράς για τους υπόλοιπους και οι υπόλοιποι
μετράνε για σένα, μέχρι να εξαφανιστείς. Αλλά, στην τελική, δεν ήταν καν τέτοια η δική μου περίπτωση. Δεν ήμουν
καθόλου παθητικός, ούτε προσποιήθηκα πως ήμουν ένας
αντικατοπτρισμός, ούτε προσπάθησα να γίνω αόρατος.
Πάντα αναρωτιόμουν πώς αποτολμούσαν οι άνθρωποι
να συνάπτουν γάμους –και το αποτολμούσαν για αιώνες–
όταν αυτό ήταν κάτι τόσο οριστικό· ιδίως οι γυναίκες, για
τις οποίες ήταν πιο επίπονο να βρίσκουν διαφυγές, ή έπρεπε να προσέχουν διπλά ή και τριπλά για να τις κρύβουν,
πενταπλά αν επέστρεφαν απ’ αυτές τις διαφυγές με κάποιο φορτίο κι έπρεπε τότε να μεταμφιέσουν ένα νέο πλάσμα, πριν ακόμα πάρει μορφή το πρόσωπό του και μπορέσει να εμφανιστεί στη γη –από τη στιγμή της σύλληψής του,
ή της διάγνωσής του, ή της προαίσθησής του, να μη μιλήσουμε για τη στιγμή της αναγγελίας του–, και να το μετατρέψουν σε απατεώνα για όλη τη ζωή του, συχνά χωρίς εκείνο να μάθει ποτέ για την απάτη του ούτε για την μπάσταρδη καταγωγή του, ούτε καν όταν θα ήταν πια γέρος και
σύντομα θα έπαυε να γίνεται αντιληπτός από οποιονδήποτε. Αναρίθμητα είναι τα πλάσματα που πίστεψαν για πατέρα τους κάποιον που δεν ήταν διόλου, και για αδέλφια
τους κάποιους που ήταν μόνο κατά το ήμισυ, και πήγαν
στον τάφο χωρίς να διαταραχτεί η πίστη και να αποκαλυφθεί το λάθος, ή μάλλον η απάτη στην οποία τα υπέβαλαν
από τη γέννησή τους οι απτόητες μανάδες τους. Σε αντίθεση με τις αρρώστιες και τα δάνεια, τα δύο άλλα πράγματα που «συνάπτονται» –στα ισπανικά τα τρία αυτά μοιράζονται το ίδιο ρήμα, σαν να έχουν όλα κακή πρόβλεψη ή
•
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κακούς οιωνούς, ή έστω να απαιτούν κόπο–, για τον γάμο
ήταν βέβαιο πως δεν υπήρχε θεραπεία, ούτε επανόρθωση
ούτε εκκαθάριση. Ή τις έφερνε μόνο ο θάνατος του ενός
απ’ τους συζύγους, ενίοτε αντικείμενο πολύχρονης σιωπηρής επιθυμίας, και σπανιότερα αντικείμενο επιδίωξης ή παρότρυνσης ή προμελέτης, τότε ως επί το πλείστον ακόμη
περισσότερο σιωπηρής, ή μάλλον θαμμένης στην επικράτεια
του ανείπωτου μυστικού. Ή ο θάνατος και των δύο, φυσικά, και τότε δεν έμενε τίποτα πλέον, μόνο τα αδαή τέκνα,
αν είχαν αποκτήσει κι αν ήταν ακόμη εν ζωή, και μια σύντομη ανάμνηση. Ή ίσως μια ιστορία, σε κάποιες περιπτώσεις. Μια ασήμαντη και τις περισσότερες φορές ανείπωτη
ιστορία, γιατί δεν αφηγείται κανείς συνήθως τις ιστορίες
της ιδιωτικής ζωής – τόσες απτόητες μητέρες μέχρι την τελευταία πνοή, αλλά και τόσες μη μητέρες· ή ίσως και να τις
αφηγείται, όμως ψιθυριστά, για να μην είναι κιόλας σαν να
μην έγιναν ποτέ, ούτε να μείνουν στο βουβό μαξιλάρι πάνω
στο οποίο εκείνη πίεσε το δακρυσμένο πρόσωπό της, ούτε
να είναι ορατές μόνο στο νυσταγμένο μισάνοιχτο μάτι της
ψυχρής σκοπού, της σελήνης.

•
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Ο Εντουάρντο Μουριέλ είχε ένα λεπτό μουστάκι, σαν να
το είχε πρωτοαφήσει την εποχή που πρότυπο ήταν ο ηθοποιός Έρολ Φλυν και μετά να ξέχασε να το διορθώσει ή να
το πυκνώσει, ήταν άντρας με σταθερές συνήθειες όσον αφορά την εξωτερική του εμφάνιση, απ’ αυτούς που δε συνειδητοποιούν ότι ο χρόνος περνά και οι μόδες αλλάζουν, ούτε πως οι ίδιοι γερνάνε –είναι σαν να μην τους αφορά και
να τον παρακάμπτουν, κι έτσι να προστατεύονται απ’ το
πέρασμά του–, και μέχρι έναν βαθμό έχουν δίκιο που δεν
ανησυχούν και που δε δίνουν σημασία: καθώς δε συμμορφώνονται με την ηλικία τους, την κρατούν σε κάποια όρια·
καθώς δεν παραδίνονται σ’ εκείνη εξωτερικά, καταλήγουν
να μην την υιοθετούν· κι έτσι τα χρόνια, τα τρομακτικά χρόνια –κάνουνε τον καμπόσο σχεδόν στους πάντες–, τους περιτριγυρίζουν και τους περιζώνουν, αλλά δεν τολμούν να
τους επιβληθούν, δεν εγκαθίστανται στο πνεύμα τους, ούτε
εισβάλλουν στην εμφάνισή τους, μόνο σκορπούν πάνω της
ένα πολύ αργό χιονόνερο ή σκιόφως. Ήταν ψηλός, πολύ πάνω από τον μέσο όρο των ανδρών της γενιάς του, αυτής που
ακολούθησε τη γενιά του πατέρα μου, αν δεν είναι τελικά
η ίδια. Γι’ αυτό φαινόταν δυνατός και λεπτός, με την πρώτη ματιά, αν και η φιγούρα του δεν ήταν τυπικά αρρενωπή:
είχε λίγο στενούς ώμους για το ύψος του, κάτι που έκανε
•

15 •

Χ ΑΒΙΕΡ Μ ΑΡΙΑΣ

το στομάχι του να δείχνει σαν να προεξείχε, ενώ δεν είχε
καθόλου πάχος σ’ εκείνη την περιοχή ούτε αταίριαστα πληθωρικούς γοφούς, και από κει ξεπετάγονταν κάτι πολύ μακριά πόδια που δεν ήξερε πώς να τα βολέψει όταν ήταν
καθισμένος· αν τα σταύρωνε (κι ήταν αυτό που προτιμούσε να κάνει, τελικά), το πόδι που βρισκόταν από πάνω έφτανε φυσικά στο έδαφος, κάτι που κάποιες γυναίκες πολύ
περήφανες για τις γάμπες τους –δε θέλουν να φαίνεται η
μία να κρέμεται, ούτε χοντρότερη ή παραμορφωμένη απ’
το γόνατο που τη στηρίζει– το καταφέρνουν με πολλή τέχνη και τέντωμα και τη βοήθεια των ψηλών τακουνιών τους.
Λόγω των στενών του ώμων, ο Μουριέλ συνήθιζε να φοράει
σακάκια με καλά κρυμμένες βάτες, νομίζω, ή ίσως ο ράφτης
να του τα έφτιαχνε σε σχήμα ανεστραμμένου τραπεζίου
(ακόμα στη δεκαετία του εβδομήντα και του ογδόντα του
προηγούμενου αιώνα πήγαινε στον ράφτη ή τον επισκεπτόταν εκείνος στο σπίτι του, όταν αυτό ήταν πλέον ασυνήθιστο). Είχε πολύ ίσια μύτη, χωρίς υποψία καμπούρας παρά
το μέγεθός της, και στα πυκνά μαλλιά του, με χωρίστρα
φτιαγμένη με βρεγμένη χτένα όπως σίγουρα θα του την
έφτιαχνε όταν ήταν μικρός η μητέρα του –κι εκείνος δεν
είχε βρει κανένα λόγο να παραβεί τη μακρινή εκείνη επιταγή–, γυάλιζαν κάποιες γκρίζες τρίχες σκόρπιες στο δεσπόζον σκουροκάστανο χρώμα. Το λεπτό μουστάκι ελάχιστα
μετρίαζε τον αυθορμητισμό, τη λάμψη και τη νεανικότητα
του χαμόγελού του. Εκείνος πάσχιζε να το συγκρατεί ή να
το αποφεύγει, δεν τα κατάφερνε συχνά, αλλά υπήρχε ένα
απόθεμα κεφιού στον χαρακτήρα του, ή ένα παρελθόν που
αναδυόταν χωρίς να χρειαστεί να φτάσει το τρυπάνι σε μεγάλα βάθη. Ούτε το συναντούσες, βέβαια, σε πολύ επιφανειακά νερά· εκεί επέπλεε μια επιβεβλημένη ή αθέλητη πι•
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κρία, της οποίας δεν πρέπει να αισθανόταν τόσο ο υπαίτιος,
όσο ίσως το θύμα.
Το πιο εντυπωσιακό όμως για όποιον τον έβλεπε για
πρώτη φορά αυτοπροσώπως, ή σε κάποια φωτογραφία ανφάς στις εφημερίδες, πολύ σπάνια, ήταν η καλύπτρα που
φορούσε στο δεξί του μάτι, μια καλύπτρα μονόφθαλμου
εντελώς κλασική, θεατρική, ή ίσως και κινηματογραφική,
μαύρη και φουσκωτή, καλοσφιγμένη με ένα λεπτό λάστιχο
στο ίδιο χρώμα, που διέσχιζε διαγώνια το μέτωπό του και
εφάρμοζε κάτω από τον λοβό του αριστερού του αυτιού.
Πάντα αναρωτιόμουν γιατί αυτές οι καλύπτρες έχουν όγκο,
όχι αυτές που αρκούνται απλώς στο να καλύπτουν το μάτι,
οι υφασμάτινες, αλλά αυτές που παραμένουν ακίνητες και
σαν προσαρμοσμένες και είναι δεν ξέρω από ποιο άκαμπτο
και συμπαγές υλικό. (Έμοιαζε βακελίτης, και σου προκαλούσε την επιθυμία να παίξεις ταμπούρλο πάνω του με τη
ράχη των νυχιών σου για να μάθεις πώς είναι στην αφή, κάτι που ποτέ δεν τόλμησα να επαληθεύσω με την καλύπτρα
του εργοδότη μου, όπως είναι λογικό· έμαθα ωστόσο τελικά πώς ηχούσε, γιατί πού και πού, όταν ήταν νευρικός ή
εξοργιζόταν, αλλά επίσης κι όποτε σταματούσε για να σκεφτεί πριν ξεστομίσει μια ετυμηγορία ή ένα λογύδριο, με τον
αντίχειρα κάτω από τη μασχάλη σαν να ήταν το μικροσκοπικό μαστίγιο ενός στρατιωτικού ή ενός ιππέα που επιθεω
ρούν τα στρατεύματα ή τα υποζύγιά τους, ο Μουριέλ έκανε αυτό ακριβώς, έπαιζε ταμπούρλο πάνω στη σκληρή καλύπτρα του με το λευκό ή την κόψη των νυχιών του ελεύθερου χεριού, σαν να καλούσε σε βοήθεια τον ανύπαρκτο ή
άχρηστο οφθαλμικό βολβό, θα πρέπει να του άρεσε ο ήχος
και πράγματι ήταν χαριτωμένος, κρικ κρικ κρικ· προκαλούσε δυσφορία, ωστόσο, να τον βλέπεις να καλεί έτσι κάτι
•
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απόν, μέχρι που συνήθιζες σ’ αυτή τη χειρονομία.) Ίσως αυτός ο όγκος να ήθελε να δημιουργήσει την εντύπωση πως
από κάτω υπήρχε ένα μάτι, αν και μπορεί να μην υπήρχε
παρά μια άδεια κόγχη, ένα κενό, ένα βαθούλωμα, ένα βούλιαγμα. Ίσως αυτές οι καλύπτρες να είναι κυρτές ακριβώς
για να διαψεύδουν την τρομερή κοιλότητα που κρύβουν, σε
κάποιες περιπτώσεις· ποιος ξέρει αν ίσως δεν περιέχουν μια
τέλεια σφαίρα από λευκό κρύσταλλο ή μάρμαρο, με την κόρη και την ίριδα άψογα ζωγραφισμένες με σχολαστικό ρεα
λισμό, μια σφαίρα που ποτέ δεν πρέπει να τη δει κανείς,
τυλιγμένη στο μαύρο, ή που θα τη βλέπει μόνο ο ιδιοκτήτης
της, όταν τελειώνει η μέρα, καθώς θα την ξεσκεπάζει κουρασμένος μπροστά στον καθρέφτη, και ίσως θα την αφαιρεί.
Κι αν αυτό τραβούσε αναπόφευκτα την προσοχή, εξίσου
την προσείλκυε το χρήσιμο κι ακάλυπτο μάτι, το αριστερό,
σκούρο και έντονο μπλε, σαν τη θάλασσα το σούρουπο ή
όταν έχει πια νυχτώσει, που, επειδή ήταν μόνο ένα, έδειχνε
να συλλαμβάνει τα πάντα και να αντιλαμβάνεται τα πάντα,
σαν να είχαν συγκεντρωθεί σ’ αυτό τόσο οι δικές του ιδιότητες όσο και του άλλου, του αόρατου και τυφλού, ή σαν
να είχε θελήσει η φύση να το αποζημιώσει με ένα πλεόνασμα
διεισδυτικότητας για την απώλεια του δίδυμού του. Τόση
ήταν η δύναμη και η ταχύτητα αυτού του ματιού, που εγώ,
σιγά σιγά και προσπαθώντας να μη με καταλάβει, προσπαθούσα να τοποθετούμαι ενίοτε έξω από το βεληνεκές του
για να μη με πληγώνει το οξύ του βλέμμα, μέχρι που ο Μουριέλ με επανέφερε: «Κουνήσου λίγο προς τα δεξιά, εκεί
σχεδόν βγαίνεις από το οπτικό μου πεδίο και με αναγκάζεις να στριφογυρίζω· θυμήσου ότι είναι πιο περιορισμένο
από το δικό σου». Και στην αρχή, όταν το βλέμμα μου δεν
ήξερε πού ν’ ακουμπήσει, με την προσοχή μου διχασμένη
•

18 •

Ε ΤΣΙ Α ΡΧ ΙΖΕΙ ΤΟ Κ Α ΚΟ

μεταξύ του ζωντανού, θαλασσινού ματιού και της νεκρής,
μαγνητικής καλύπτρας, δεν είχε κανένα πρόβλημα να με
ανακαλεί στην τάξη: «Χουάν, σου μιλάω με το μάτι που
βλέπει, όχι με το πεθαμένο, γι’ αυτό λοιπόν κάνε μου τη χάρη να με ακούς και να μην αφαιρείσαι μ’ εκείνο που δε βγάζει λέξη». Ο Μουριέλ έκανε έτσι ανοιχτή αναφορά στη διχασμένη όρασή του, σε αντίθεση με εκείνους που απλώνουν
ένα άβολο πέπλο σιωπής πάνω από κάθε ελάττωμα ή αναπηρία τους, όσο οφθαλμοφανή και θεαματικά κι αν είναι:
υπάρχουν κουλοί από το ύψος του ώμου που ποτέ δεν αναγνωρίζουν τις δυσκολίες που τους επιβάλλει η έκδηλη έλλειψη ενός μέλους και μόνο που δεν ισχυρίζονται πως κάνουν ακροβατικά· χωλοί που ξεκινάνε με μια πατερίτσα την
αναρρίχηση στην Αναπούρνα· τυφλοί που συνεχώς πάνε στο
σινεμά και εξεγείρονται στα σημεία χωρίς διαλόγους, στα
πιο εικαστικά, παραπονούμενοι ότι είναι κακή η εστίαση·
ανάπηροι σε καροτσάκια που προσποιούνται πως αγνοούν
αυτό το όχημα και επιμένουν να σκαρφαλώνουν σκαλοπάτια περιφρονώντας τις πολυάριθμες ράμπες που τους προσφέρονται σήμερα παντού· ξεπουπουλιασμένοι φαλακροί
που κάνουν φασαρία επειδή ξεχτενίστηκαν φρικτά, με τη
φανταστική τους κόμη να δαιμονίζεται μόλις φυσήξει μια
ριπή αέρα. (Σ’ αυτά όλοι ετούτοι έχουνε κάθε ελεύθερο, δε
διανοούμαι να τους κρίνω.)
Αλλά την πρώτη φορά που τον ρώτησα τι του είχε συμβεί, πώς είχε βουβαθεί το σιωπηλό του μάτι, μου απάντησε
τόσο απότομα όσο απαντούσε μερικές φορές στους ανθρώπους που τον εκνεύριζαν και σπάνια σε εμένα, που συνήθως
μου φερόταν καλοπροαίρετα και τρυφερά: «Για να δούμε
αν συνεννοούμαστε: δε σε έχω εδώ για να μου κάνεις ερωτήσεις σχετικά με ζητήματα που δε σε αφορούν».
•
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αφορούσαν, αν και αυτό άλλαξε σύντομα – αρκεί να έχει
κανείς έναν άνθρωπο διαθέσιμο, πρόχειρο, εν αναμονή, για
ν’ αρχίσει να του αναθέτει ή να του φτιάχνει καθήκοντα·
και το «εδώ» σήμαινε στο σπίτι του, αν και μετά από κάποιο καιρό βρέθηκε να ισοδυναμεί αόριστα με το «στο πλάι
μου», όταν χρειάστηκε να τον συνοδεύω στο ένα ή το άλλο
ταξίδι, ή να τον επισκέπτομαι σε κάποιο γύρισμα, ή αποφάσιζε να με συμπεριλάβει σε δείπνα και χαρτοπαιξίες φίλων, πιο πολύ για να να αυξηθεί ο αριθμός των παρευρισκόμενων, θαρρώ, και για να υπολογίζει εκείνος σ’ έναν επιπλέον μάρτυρα που θα τον θαυμάζει. Στις πιο εξωστρεφείς
του φάσεις, που ευτυχώς δε σπάνιζαν –ή θα έπρεπε να πω
στις λιγότερο μελαγχολικές ή ακόμη και μισάνθρωπες, περνούσε τακτικά από το ένα άκρο στο άλλο, σαν να ζούσε η
ψυχή του σε μια λίγο πολύ ρυθμισμένη τραμπάλα, που ενίο
τε επιταχυνόταν ξαφνικά μπροστά στη γυναίκα του, για
λόγους που εγώ δεν μπορούσα να εξηγήσω και θα πρέπει
να ήταν πολύ μακρινοί–, του άρεσε να έχει κοινό και να τον
ακούνε, ακόμη και να τον ενθαρρύνουν λίγο.
Στο σπίτι του δεν ήταν ασυνήθιστο, όταν συναντιόμασταν
το πρωί να μου δώσει οδηγίες, αν είχε, κι αν όχι για να κουβεντιάσουμε για λίγο, να τον βρω πεσμένο ανάσκελα στο
•
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πάτωμα του σαλονιού ή του γειτονικού γραφείου (τα δυο
δωμάτια χωρίζονταν από μια πόρτα με συρόμενα φύλλα
που σχεδόν πάντα ήταν ανοιχτά, άρα τα δωμάτια έμεναν
ενωμένα, σχηματίζοντας έναν ευρύχωρο, ενιαίο χώρο). Ίσως
να το επέλεγε αυτό δεδομένης της δυσκολίας του να βολέψει τα πόδια του καθιστός και να ένιωθε πιο άνετα έτσι,
φαρδύς πλατύς, χωρίς προσκόμματα και περιορισμούς, άλλοτε πάνω στο χαλί του σαλονιού κι άλλοτε πάνω στο βάθρο του γραφείου. Εννοείται πως όταν έπεφτε κατάχαμα δε
φορούσε σακάκι, που θα τσαλακωνόταν υπερβολικά, αλλά
πουκάμισο με γιλέκο ή πουλόβερ με βε γιακά από πάνω, και
πάντα, φυσικά, γραβάτα – λόγω ηλικίας θα πρέπει να του
φαινόταν απαραίτητο αυτό το αξεσουάρ, τουλάχιστον όταν
βρισκόταν στην πόλη, παρόλο που εκείνα τα χρόνια οι ενδυματολογικοί κανόνες είχανε ήδη πάει περίπατο. Την πρώτη φορά που τον είδα σ’ αυτή την κατάσταση –ξαπλωμένο
σαν εταίρα του δεκάτου ενάτου αιώνα ή σαν σημερινό θύμα
τροχαίου– καταλήφθηκα εξαπίνης και θορυβήθηκα, πιστεύο
ντας πως ίσως να ’χε πάθει κανένα εγκεφαλικό ή να ’χε λιποθυμήσει, ή να ’χε δεχτεί κάποιο χτύπημα, να είχε πέσει
και να μην είχε καταφέρει να σηκωθεί.
«Τι σας συμβαίνει, δον Εντουάρντο; Νιώθετε άσχημα;
Να σας βοηθήσω; Γλιστρήσατε;» Πλησίασα όλο φροντίδα,
με τα δυο χέρια τεντωμένα για να τον σηκώσω. Μετά από
μια ελαφριά αντιδικία (εκείνος επέμενε να του μιλάω απλώς
στον ενικό), είχαμε συμφωνήσει ότι θα του μιλούσα στον
πληθυντικό χωρίς το «δον» μπροστά, αλλά εμένα μου ήταν
πολύ δύσκολο να μην το προσθέτω, μου έβγαινε φυσικά και
μου ξέφευγε.
«Τι ανοησία» μου απάντησε από το δάπεδο, χωρίς να
κάνει την παραμικρή κίνηση για να σηκωθεί ούτε δείχνο•
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ντας να ντρέπεται για την παρουσία μου· κοίταξε τα χέρια
μου που προσπαθούσαν να το σώσουν σαν να ήταν δυο μύγες οι οποίες πετούσαν γύρω του και τον ενοχλούσαν. «Δε
βλέπεις ότι καπνίζω με την ηρεμία μου; Άντε». Και σήκωσε
στον αέρα, μπροστά στο πρόσωπό μου, μια πίπα που την
έσφιγγε γερά από το μπολ. Κάπνιζε κυρίως τσιγάρα, και
μόνο τσιγάρα εκτός σπιτιού, στο σπίτι όμως τα ενάλλασσε
με την πίπα, σαν να ήθελε να συμπληρώσει έναν πίνακα τον
οποίο εξάλλου λίγοι βλέπαμε (δεν την έβγαζε καν στις
περιστασιακές γιορτές που παρέθετε, ως επί το πλείστον
αυτοσχέδιες), μάλλον θα ήθελε να τον συμπληρώσει για τον
εαυτό του: καλύπτρα, πίπα, λεπτό μουστάκι, πλούσια μαλλιά με έντονη χωρίστρα, ρούχα από ράφτη, ενίοτε γιλέκο·
ήταν λες και, ασύνειδα, είχε μείνει προσκολλημένος στην
εικόνα των δον Ζουάν της παιδικής κι εφηβικής του ηλικίας,
στη δεκαετία του ’30 και του ’40, όχι μόνο του Έρολ Φλυν
(κατεξοχήν, με τον οποίο μοιραζόταν και το αστραφτερό
χαμόγελο), αλλά και ηθοποιών σήμερα πολύ πιο θολών στη
μνήμη όπως ο Ρόναλντ Κόλμαν, ο Ρόμπερτ Ντόνατ, ο Μπέι
ζιλ Ράθμποουν, ακόμη και ο Ντέιβιντ Νίβεν και ο Ρόμπερτ
Τέιλορ, που κράτησαν για περισσότερο καιρό· είχε έναν
αέρα απ’ όλους αυτούς παρόλο που μεταξύ τους ήταν δια
φορετικοί. Και δεδομένου ότι ήταν Ισπανός, κάποιες στιγμές θύμιζε τους πιο ηλιοψημένους, ακόμη πιο ιδιαίτερους
και εξωτικούς, Γκίλμπερτ Ρόλαντ και Σέσαρ Ρομέρο, κυ
ρίως τον πρώτο, που η μύτη του ήταν μεγάλη και χωρίς καμπούρα σαν τη δική του.
«Και τι κάνετε ξαπλωμένος στο πάτωμα, αν επιτρέπεται
να ρωτήσω; Από περιέργεια και μόνο, όχι ότι το αποδοκιμάζω, Θεός φυλάξει. Επιθυμώ να καταλάβω τις συνήθειές
σας, αυτό είναι όλο. Αν βέβαια πρόκειται για συνήθεια».
•
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Έκανε μια χειρονομία ανυπομονησίας και παραίτησης,
σαν να την ήξερε πολύ καλά την περιέργειά μου και να είχε ήδη χρειαστεί να δώσει τις ίδιες εξηγήσεις στο παρελθόν
σε άλλους.
«Τίποτα το εξαιρετικό. Λοιπόν, το κάνω συχνά. Δεν υπάρχει τίποτα να καταλάβεις, και, πράγματι, είναι μία από τις
συνήθειές μου. Δηλαδή, δεν μπορεί να είναι κανείς ξαπλωμένος χωρίς να του συμβαίνει κάτι, έτσι, επειδή του αρέσει;
Κι επειδή τον βολεύει».
«Και βέβαια, δον Εντουάρντο, μπορείτε να κάνετε και
ακροβατικά αν σας αρέσει, αυτό μας έλειπε. Ακόμη και με
κινέζικα πιατάκια». Άφησα να γλιστρήσει αυτό το σχόλιο
προμελετημένα, για να επισημάνω ότι η στάση του δεν ήταν
τόσο φυσιολογική όσο αυτός ισχυριζόταν, όχι για έναν ώριμο άντρα, πόσο μάλλον οικογενειάρχη, γιατί το να σέρνεσαι στα πατώματα είναι ίδιον των νέων και των παιδιών, κι
εκείνος είχε τρία στο σπίτι. Ούτε ήμουν σίγουρος πως ονομάζονται κινέζικα πιατάκια αυτά που μου ήρθαν στο μυαλό, τα κάνουν να στριφογυρίζουν πολλά μαζί πάνω στην
άκρη ισάριθμων εύκαμπτων βεργών, μακριών και λεπτών,
η καθεμιά στηριγμένη στη ρώγα ενός δαχτύλου, νομίζω, δεν
έχω την παραμικρή ιδέα πώς επιτυγχάνεται αυτό ούτε με
ποιο στόχο. Θα πρέπει να με κατάλαβε, όπως και να ’χει.
«Όμως εδώ έχετε δύο καναπέδες» πρόσθεσα κι έδειξα προς
τα πίσω, προς το σαλόνι – εκείνος ήταν ξαπλωμένος στο
γραφείο. «Δε θα με ανησυχούσε στο παραμικρό να σας
έβρισκα πάνω σε έναν απ’ αυτούς, ακόμη και κοιμισμένο ή
σε έκσταση. Αλλά στο πάτωμα, μ’ όλη αυτή τη σκόνη… Δεν
είναι κάτι που θα το περίμενε κανείς».
«Σε έκσταση; Εγώ, σε έκσταση; Πώς δηλαδή σε έκσταση;» Αυτό φάνηκε να τον πρόσβαλε, αλλά του απέσπασε
•
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κι ένα μισό χαμόγελο, σαν να το είχε βρει επίσης χαριτωμένο.
«Εντάξει, τρόπος του λέγειν. Σε περισυλλογή. Σε διαλογισμό. Ή υπνωτισμένο».
«Εγώ, υπνωτισμένος; Από ποιον; Και πώς υπνωτισμένος;» Και τώρα πλέον δεν μπόρεσε να συγκρατήσει ένα
φευγαλέο κανονικό χαμόγελο. «Θέλεις να πεις αυτοϋπνωτισμένος; Εγώ τον εαυτό μου; Πρωί πρωί; À quoi bon?» συνέχισε στα γαλλικά – δεν ήταν σπάνιες μεταξύ των μορφωμένων μελών της γενιάς του και των προηγούμενων γενιών
οι σύντομες επιδρομές σ’ αυτή τη γλώσσα, τη δεύτερη που
είχαν μάθει οι περισσότεροι. Πράγματι, από πολύ νωρίς είχα αντιληφθεί πως τα μικρά μου καλαμπούρια δεν ήταν
κακοδεχούμενα· σχεδόν ποτέ δε μου τα έκοβε μαχαίρι, μα
προσπαθούσε να με παρακολουθήσει για λίγο, κι αν δεν το
τράβαγε περισσότερο, δεν ήταν επειδή του έλειπε το κέφι,
αλλά μόνο για να μην πάρουν υπερβολικά γρήγορα τα μυαλά μου αέρα, μια άχρηστη προφύλαξη, τον θαύμαζα και τον
σεβόμουν πολύ. Σταμάτησε μετά τη γαλλικούρα. Σήκωσε
και πάλι την πίπα, για να δώσει έμφαση στα λόγια του: «Το
δάπεδο είναι ο πιο σταθερός, στέρεος και ταπεινός τόπος,
με την καλύτερη θέα του ουρανού ή του ταβανιού, και ο
καλύτερος για να σκεφτεί κανείς. Και σ’ ετούτο εδώ δεν
υπάρχει ίχνος σκόνης» διευκρίνισε. «Συνήθισε να με βλέπεις εδώ, γιατί από δω δεν μπορεί κανείς να πέσει ούτε να
ξεπέσει, κάτι που αποτελεί πλεονέκτημα την ώρα των αποφάσεων, πάντα θα ’πρεπε να τις παίρνουμε με αφετηρία τη
χειρότερη υπόθεση, αν όχι απ’ τη θέση της απόγνωσης και
της συνηθισμένης συνοδού της, της αχρειότητας, έτσι ώστε
να μη γινόμαστε μαλθακοί ούτε να παραπονιόμαστε ότι
μας εξαπάτησαν. Μην ανησυχείς και κάθισε, θα σου υπα•
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γορεύσω ένα δυο πράγματα. Και κόψε επιτέλους το “δον”,
αφού σου το ’χω πει. “Δον Εντουάρντο”», μιμήθηκε τη φωνή μου, κι ήταν σπουδαίος μίμος. «Με γερνάει και μου θυμίζει Γκαλντός, τον οποίο με δυσκολία ανέχομαι με δύο
εξαιρέσεις, κι αυτό σε ένα έργο τόσο πληθωρικό τον μετατρέπει σε τύραννο. Εμπρός, γράφε».
«Από εκεί θα μου υπαγορεύσετε; Από εκεί κάτω;»
«Ναι, από δω, τι τρέχει; Μήπως δε φτάνει ως εσένα η
φωνή μου; Μη μου πεις ότι πρέπει να σε πάω στον ωτορινολαρυγγολόγο, θα ήταν κάκιστη ένδειξη στην ηλικία σου.
Πόσο λες ότι είσαι; Δεκαπέντε;» Αφηνόταν κι εκείνος στην
πλάκα και στην υπερβολή.
«Είκοσι τρία. Ναι, φυσικά και φτάνει ως εμένα η φωνή
σας. Είναι δυνατή και αρρενωπή, όπως γνωρίζετε». Δεν τα
άρχιζα μόνο· κάθε φορά που ο Μουριέλ μού έκανε ένα
αστείο, εγώ του το αντιγύριζα, ή τουλάχιστον του απαντούσα στον ίδιο πλακατζίδικο τόνο. Χαμογέλασε και πάλι χωρίς να το θέλει, πιο πολύ με το μάτι παρά με τα χείλη. «Αλλά δε θα σας βλέπω αν καθίσω στη θέση μου. Θα σας έχω
γυρισμένη την πλάτη, αγένεια, έτσι δεν είναι;» Εγώ συνήθως καθόμουν σε μια πολυθρόνα απέναντι από τη δικιά του,
όταν δουλεύαμε στο γραφείο, με το γραφείο του 18ου αιώ
να ανάμεσά μας, κι εκείνος τώρα ήταν ξαπλωμένος κοντά
στο κατώφλι του σαλονιού, από την άλλη μεριά της πολυθρόνας μου.
«Γύρνα λοιπόν την καρέκλα, βάλε τη να κοιτάζει προς
τα μένα. Σπουδαίο πράμα, πού είναι το πρόβλημα, ούτε βιδωμένη στο πάτωμα να ήταν».
Είχε δίκιο, κι αυτό έκανα. Τώρα εκείνος βρισκόταν κυριολεκτικά στα πόδια μου, οριζόντια σε σχέση μ’ αυτά, σαν
σύνθεση ήταν εκκεντρική, το αφεντικό φαρδύς πλατύς στο
•
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πάτωμα και ο γραμματέας –ή ό,τι ήμουν εγώ– μια σπιθαμή
από το να του δώσει μια κλοτσιά στην παραμικρή αθέλητη
κι απότομη κίνηση ή κακό υπολογισμό των ποδιών του, στα
πλευρά ή στη λεκάνη του. Ήμουν έτοιμος να γράψω στο
σημειωματάριό μου (μετά δακτυλογραφούσα τις επιστολές
σε μια παλιά δικιά του γραφομηχανή που μου είχε δανείσει, ακόμη λειτουργούσε καλά, και του τα έδινα να τα ελέγξει και να τα υπογράψει).
Αλλά ο Μουριέλ δεν πήρε μπρος αμέσως. Η μάλλον προσηνής έκφρασή του, συγκαλυμμένα γελαστή πριν από μια
στιγμή, είχε δώσει τη θέση της σε μια έκφραση αφηρημάδας ή διασαφήνισης, ή μιας από εκείνες τις στενοχώριες
που τις αναβάλλεις επειδή δεν επιθυμείς να τις αντιμετωπίσεις ούτε να βυθιστείς σ’ αυτές, και γι’ αυτό πάντοτε
επιστρέφουν, γίνονται επαναλαμβανόμενες και σε κάθε
εφόρμηση είναι πιο βαθιές, ακριβώς επειδή δεν είχαν εξαφανιστεί όσο καιρό τις κράτησες παράμερα ή σε απόσταση
απ’ τη σκέψη σου, αν δε μεγάλωσαν κιόλας εν κρυπτώ, για
να το πούμε έτσι, επιμένοντας να πολιορκούν λαθραία ή
υπόγεια την ψυχή, σαν να ήταν το προοίμιο μιας ερωτικής
εγκατάλειψης που κάποια στιγμή θα την πραγματοποιήσεις, αλλά ακόμη δεν τολμάς ούτε να τη σκεφτείς· αυτά τα
κύματα ψυχρότητας, εκνευρισμού και μπουχτίσματος για
ένα πολύ αγαπημένο πλάσμα που έρχονται, μένουν για λίγο και φεύγουν, και κάθε φορά που φεύγουν θες να πι
στεύεις πως η επίσκεψή τους ήταν πλάσμα της φαντασίας
–προϊόν της δυσφορίας που σου γεννά ο ίδιος σου ο εαυτός,
ή μιας γενικής δυσαρέσκειας, ή ακόμη και των αναποδιών ή
της ζέστης– και πως πια δε θα ξαναγυρίσουν. Μόνο και μόνο για να ανακαλύψεις την επόμενη φορά πως κάθε νέο κύμα είναι πιο επίμονο και καταλαμβάνει περισσότερο χρόνο
•
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και δηλητηριάζει και βαραίνει το πνεύμα και το κάνει να
αμφιβάλλει και να καταριέται τον εαυτό του λίγο περισσότερο. Αργεί να εντοπιστεί αυτό το συναίσθημα αποξένωσης
και ακόμη περισσότερο να σχηματιστεί στο μυαλό (“Νομίζω πως πια δεν την αντέχω, πρέπει να της κλείσω την πόρτα, αυτό πρέπει να γίνει”), και όταν η συνείδηση επιτέλους
το αποδέχεται, μένει ακόμη πολύς δρόμος να διανυθεί προτού να μπει σε λέξεις και να εκφραστεί μπροστά στο πρόσωπο που θα υποφέρει από την εγκατάλειψη και που δεν
την υποψιάζεται ούτε την προαισθάνεται –γιατί δεν την
υποψιαζόμαστε ούτε εμείς που εγκαταλείπουμε, απατεώνες, δειλοί, καταδότες, αναξιόπιστοι, ζητώντας το αδύνατο:
να παρακάμψουμε την ενοχή, να μειώσουμε τον πόνο–, και
που του μέλλεται να μαραζώσει εξαιτίας της και ίσως να
πεθάνει κάτωχρο.

•
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Ο Μουριέλ ακούμπησε τα χέρια του στο στήθος του, το ένα

απ’ αυτά σε γροθιά γιατί κρατούσε την πίπα, που του είχε
σβήσει και δεν μπήκε στον κόπο να την ξανανάψει. Αντί να
αρχίσει να μου υπαγορεύει, όπως μου είχε ανακοινώσει,
έμεινε σιωπηλός για κάνα δυο λεπτά, ενώ εγώ τον κοιτούσα ερωτηματικά, με την πένα στο χέρι, μέχρι που φοβήθηκα ότι θα ξεραινόταν η μύτη της και της ξανάβαλα το καπάκι. Από τη μια στιγμή στην άλλη έμοιαζε να έχει ξεχάσει
εκείνο με το οποίο σκόπευε να ασχοληθεί, σαν να του είχε
περάσει από τον νου μια σκέψη, μια υπόθεση, ένα ήδη πολυδουλεμένο δίλημμα που είχε σαρώσει όλα τα υπόλοιπα,
αν και όχι εμένα ως πιθανό τυχαίο σύμβουλο ή απλό ακροατή των ανησυχιών του· από το πάτωμα μού έριχνε διστακτικές ή σχεδόν φευγαλέες ματιές, έδινε την εντύπωση πως
είχε κάτι στην άκρη της γλώσσας του –δυο τρεις φορές άνοιξε το στόμα και πήρε ανάσα, το ξανάκλεισε–, κάτι που δεν
έπαιρνε την απόφαση να το αφήσει να βγει, αυτό ακριβώς,
να το προσφέρει στην ακοή μου· πως προβληματιζόταν σχετικά με το πόσο αρμόζον ήταν να με κάνει συμμέτοχο ενός
ζητήματος που τον άγχωνε ή τον τάραζε ή ίσως κιόλας να
τον έκαιγε μέσα του. Καθάρισε τον λαιμό του μια φορά, κι
άλλη μία. Τα λόγια συνωστίζονταν για να ανοίξουν δρόμο,
τα συγκρατούσε μια πράξη σύνεσης, μυστικοπάθειας ή έστω
•
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διακριτικότητας, λες και το υλικό ήταν ευαίσθητο και δεν
έπρεπε να διαδοθεί, ίσως ούτε καν να εκφραστεί· ό,τι εκφράζεται εγκαθίσταται στον αέρα και είναι δύσκολο να το
γυρίσεις πίσω. Περίμενα χωρίς να λέω τίποτα, χωρίς να επιμένω ούτε να τον παροτρύνω να μιλήσει. Περίμενα με εμπιστοσύνη και υπομονή γιατί ήδη από τότε γνώριζα –αυτό
μαθαίνεται γρήγορα, στην παιδική ηλικία– ότι αυτό που
κάποιος μπαίνει σε μεγάλο πειρασμό να αποκαλύψει, να
αφηγηθεί, να ρωτήσει ή να προτείνει, στο τέλος σχεδόν πάντα βγαίνει στην επιφάνεια, σχεδόν πάντα αναδύεται, λες
και καμιά δύναμη –καμιά βία που μπορεί να ασκήσει κανείς στον εαυτό του, καμιά επιχειρηματολογία– να μην ήταν
ποτέ ικανή να το φρενάρει· τις μάχες ενάντια στην ξαναμμένη γλώσσα μας τις χάνουμε σ’ όλες σχεδόν τις περιπτώσεις. (Ίσως να ’ναι αχαλίνωτη η γλώσσα, δικτατορική.)
«Εσύ που ανήκεις σε άλλη γενιά και θα αντιμετωπίζεις
τα πράγματα με διαφορετικό τρόπο», ξεκόλλησε επιτέλους
ο Μουριέλ, διστακτικός ακόμη και επιφυλακτικός. «Εσύ
που είσαι νέος, εσύ που ανήκεις σε άλλη γενιά» επανέλαβε, πιστεύοντας πως έτσι κέρδιζε χρόνο, ώστε να έχει ακόμη τη δυνατότητα να διακόψει και να σιωπήσει. «Εσύ τι θα
έκανες αν σου έφταναν πληροφορίες πως κάποιος φίλος
μιας ολόκληρης ζωής…» Έκανε μια παύση, σαν να ήταν
έτοιμος να ακυρώσει ό,τι είχε πει και να ξεκινήσει άλλη δια
τύπωση. «Πώς να το θέσω, πώς να σου το εξηγήσω… Πως
ένας φίλος πολλών χρόνων δεν ήταν πάντοτε αυτό που είναι τώρα; Δεν είναι όπως τον έχεις γνωρίσει και τον ξέρεις,
ή όπως πάντα πίστευες πως ήταν;»
Ήταν φανερό πως πολεμούσε ακόμη μέσα του, απ’ τη
διαδοχή των κενών ερωτήσεων και τη σύγχυση που τις χαρακτήριζε. Ο Μουριέλ δε συνήθιζε να είναι συγκεχυμένος,
•
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το αντίθετο, διεκδικούσε την ακρίβεια, αν και μερικές φορές, στην αναζήτησή του, είχε μια τάση να αοριστολογεί.
Ανάλογα με το τι θα απαντούσα εγώ, θα μπορούσε και να
πισωγυρίσει. (“Δεν έχει σημασία, ας το αφήσουμε”, ή “Άσε,
άσε, ξέχνα το”, ή ακόμη και “Όχι, καλύτερα να μη σε βάλω
σ’ αυτό, δεν είναι της αρμοδιότητάς σου, και δεν είναι κι
ευχάριστο· ούτε θα με βγάλεις απ’ τις αμφιβολίες μου, ούτε
θα το καταλάβεις”.) Έτσι διάλεξα πρώτα να συνεχίσω να
περιμένω και να πάρω ύφος τεράστιας προσοχής, σαν να
βρισκόμουν σε αγωνία, σαν να κρεμόμουν από την ερώτησή
του, και να μην υπήρχε στη ζωή μου κάτι που να μ’ ενδιαφέρει περισσότερο· κι ενώ εκείνος δεν πρόσθετε τίποτε άλλο –έχοντας μείνει σαστισμένος απ’ τις ίδιες του τις ασυναρτησίες–, κατάλαβα πως ήταν η σειρά μου να του ανοίξω
λεκτικά τον δρόμο, και πριν ξαναδιπλωθεί η γλώσσα του
τόλμησα να ρωτήσω:
«Σε τι αναφέρεστε, σε κάποια προδοσία; Σε κάποια
προδοσία εναντίον σας;».
Είδα πως δεν ήταν ικανός να συναινέσει στην παρεξήγηση, κι ας ήταν προς το παρόν παρεξήγηση για μια ομίχλη, για μια καταχνιά ή για ένα τίποτα, και φαντάστηκα
πως δε θα είχε άλλη επιλογή παρά να συνεχίσει, έστω για
λίγο.
Έφερε την πίπα στο στόμα του, τη δάγκωσε και κατά
συνέπεια μίλησε μέσα απ’ τα δόντια του, σαν να προτιμούσε να μην ακουστεί με υπερβολική καθαρότητα. Ίσως σαν
αυτό που έλεγε να ήταν μόνο μια μπλόφα.
«Όχι. Αυτό είναι το σκάλωμα. Αν επρόκειτο γι’ αυτό, θα
ήξερα πώς να το αντιμετωπίσω, πώς να προσεγγίσω την
κατάσταση. Αν με αφορούσε άμεσα, δε θα δίσταζα να πάω
να τον βρω και να προσπαθήσω να ξεκαθαρίσω τα πράγ•
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ματα. Ή να στραφώ εναντίον του αν η υπόθεση ήταν ασυγχώρητη και επιβεβαιωνόταν, ένα casus belli. Αλλά δεν είναι
καθόλου αυτό. Οι πληροφορίες δε με αφορούν, δεν έχουν
καμιά σχέση με μένα, ούτε με τη φιλία μας. Δεν την επηρεάζουν, κι ωστόσο…» Δεν τέλειωσε τη φράση του, ξανακλείστηκε στον εαυτό του, του ήταν δύσκολο να παραδεχτεί αυτό που σκεφτόταν.
Δεν πίστευα αυτό που απάντησα στη συνέχεια, αλλά
σκέφτηκα ή διαισθάνθηκα ότι θα χρησίμευε για να λύσει
τη γλώσσα του· όταν αρχίζουν να μας διηγούνται ή να μας
υπαινίσσονται κάτι –κάτι λεπτό ή σκαμπρόζικο ή απαγορευμένο, που το φανταζόμαστε σοβαρό και δεν είναι βέβαιο
πως ο άλλος θέλει να το διηγηθεί–, κάνουμε ό,τι μπορούμε
για να λύσουμε τη γλώσσα του ομιλητή. Είναι σχεδόν αντανακλαστική αντίδραση, το κάνουμε πάνω απ’ όλα λόγω αυτού που στο παρελθόν αποκαλούσαν sport.
«Γιατί δεν το αγνοείτε τότε; Γιατί δεν το αφήνετε στην
άκρη; Μπορεί να είναι ψεύτικες πληροφορίες, ή συκοφαντικές ή απλώς εσφαλμένες. Στο κάτω κάτω, αν δε σας
αφορούν, δεν ξέρω, μην τους δίνετε σημασία και τέλειωσε.
Και βέβαια, μπορείτε πάντα να τον ρωτήσετε για όλα αυτά. Να σας τα επιβεβαιώσει ή να τα διαψεύσει, σωστά; Αν
είστε τόσο φίλοι, θα σας πει την αλήθεια. Όχι;»
Ο Μουριέλ έβγαλε την πίπα από το στόμα και με το ελεύθερο χέρι του την έφερε στο μάγουλο, δεν μπορούσα να πω
τι στηριζόταν σε τι, είναι δύσκολο να το ξέρεις αυτό όταν
κάποιος είναι πεσμένος στο πάτωμα. Έστρεψε το διεισδυτικό του μάτι προς το μέρος μου, μέχρι τώρα έμενε χαμένο
στα ύψη, στο ταβάνι, στα πιο ψηλά ράφια της βιβλιοθήκης,
σ’ έναν πίνακα του Φραντσέσκο Καζανόβα που κρεμόταν
ψηλά σε έναν τοίχο του γραφείου του, ήταν πολύ ικανοποιη
•
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μένος που είχε στην κατοχή του μια ελαιογραφία του μικρού αδελφού του διάσημου Τζάκομο κι αγαπημένου ζωγράφου της Αικατερίνης της Μεγάλης, όπως μου είχε εξηγήσει πάνω από μία φορές («Της Ρωσίας» μου επαναλάμβανε σαν να αμφέβαλλε για τις ιστορικές μου γνώσεις, όχι
αδικαιολόγητα). Με κοίταξε προσπαθώντας να επιβεβαιώσει την καλή μου προαίρεση ή τον βαθμό της αφέλειάς μου,
αν στ’ αλήθεια ήθελα να προσφέρω λύσεις ή αν απλώς ήμουν
συγκαταβατικός, ή ίσως και κουτσομπόλης, πράγμα ακόμη
χειρότερο. Θα πρέπει να έδωσε την προσωρινή του έγκριση
στη στάση μου, γιατί μετά από κάμποσα διερευνητικά δευτερόλεπτα που μου προκάλεσαν εκνευρισμό και κατά τη
διάρκεια των οποίων μπήκα κι εγώ ο ίδιος στον πειρασμό
να με αμφισβητήσω, μου απάντησε:
«Όχι! Κανείς δεν εξομολογείται κάτι έτσι, στα καλά καθούμενα, όλος ο κόσμος θα το αρνιόταν στον οποιονδήποτε,
σε έναν φίλο, σε έναν εχθρό, σε έναν άγνωστο, σε έναν δικαστή, να μη μιλήσουμε για τη γυναίκα του και τα παιδιά
του. Τι θα μου έλεγε αν τον ρωτούσα; Ότι είμαι τρελός. Και
για ποιον τον πέρασα, και πόσο λίγο τον γνωρίζω. Ότι πρόκειται για διαδόσεις ή για ένα βρόμικο ξεκαθάρισμα λογαριασμών από πλευράς κάποιου ξεδιάντροπου και διεστραμμένου που του κρατά ίσως μια ανελέητη μνησικακία, απ’
αυτές που δεν εκτονώνονται ποτέ. Πως όχι. Θα απαιτούσε
να μάθει ποιος ήρθε και μου είπε μια τέτοια ιστορία. Και
σίγουρα θα αναγκαζόμουν να στερηθώ τη φιλία του, μόνο
που αυτό θα γινόταν από δική του κι όχι δική μου πρωτοβουλία. Ο απογοητευμένος θα ήταν πλέον εκείνος. Θα γινόταν ο αδικημένος. Ή θα ένιωθε δικαίως αδικημένος αν
όλα αυτά είναι μια απάτη». Σταμάτησε για μια στιγμή, ίσως
για να φανταστεί την παράλογη σκηνή, το αίτημα για ειλι•
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κρίνεια. «Μην είσαι αφελής, Χουάν. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις στις οποίες χωράει μόνο ένα “Όχι” και στις οποίες
αυτό το “Όχι” δεν μπορεί να διασαφηνίσει το παραμικρό,
είναι άχρηστο. Αυτό θα απαντούσε οποιοσδήποτε, τόσο αν
το “Όχι” ανταποκρινόταν στην αλήθεια όσο και στην αντίθετη περίπτωση. Ένα “Ναι” είναι χρήσιμο πότε πότε. Ένα
“Όχι” δεν είναι σχεδόν ποτέ, όταν πρόκειται για κάτι άσχημο ή επαίσχυντο, ή για να πετύχεις με κάθε τίμημα έναν
στόχο, ή για να σώσεις το τομάρι σου. Δεν αξίζει τίποτα
από μόνο του. Το αν θα το δεχτείς εξαρτάται από μια πράξη πίστης, και η πίστη είναι δική μας υπόθεση, όχι αυτού
που απαντάει “Όχι”. Άσε που η πίστη είναι ευμετάβλητη
και εύθραυστη: αμφιταλαντεύεται, ανακτάται, ενδυναμώνεται, ραγίζει. Και χάνεται. Το να πιστεύεις ποτέ δεν είναι
αξιόπιστο».

•
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“Τι στο διάβολο να του είχαν διηγηθεί πως είχε πει ή είχε
κάνει αυτός ο σκοτεινός ή ξαφνικά σκοτεινιασμένος φίλος;”
αναρωτήθηκα, σκέφτηκα. “Μετά από μια ολόκληρη ζωή
στο φως”. Ή ίσως να μη σκέφτηκα αυτό και να το θυμάμαι
τώρα έτσι, ενώ δεν είμαι πια νέος και έχω πάνω κάτω την
τοτινή ηλικία του Μουριέλ ή μπορεί και να την έχω ξεπεράσει, είναι αδύνατον να ανακτήσει κανείς την αφέλεια
των αφελών χρόνων όταν έχει διατρέξει πια τόσο δρόμο,
δε γίνεται να μην καταλαβαίνεις, απ’ τη στιγμή που το κατάλαβες, αυτό που σε κάποια άλλη εποχή δεν καταλάβαινες, η άγνοια δεν επιστρέφει ούτε καν για να αφηγηθείς
την περίοδο κατά την οποία την απολάμβανες ή ήσουν θύμα της, παραποιεί όποιος αφηγείται κάτι κάνοντας τον
αθώο, υποδυόμενος την αθωότητα της παιδικής ή της εφηβικής του ηλικίας ή της νιότης, όποιος ισχυρίζεται πως υιοθετεί το βλέμμα –είναι παγερό, γυάλινο βλέμμα– του παιδιού που πια δεν είναι, όπως παραποιεί ο γέρος που αναθυμάται από την ωριμότητα κι όχι απ’ το γήρας που κυριαρχεί σ’ όλη του την εικόνα για τον κόσμο, και στη γνώση
του για τους ανθρώπους και για τον εαυτό του, και όπως
θα παραποιούσαν οι νεκροί –αν μπορούσαν να μιλήσουν ή
να ψιθυρίσουν– υιοθετώντας την οπτική γωνία των ανόητων και ανολοκλήρωτων ζωντανών που υπήρξαν κάποτε
•
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και προσποιούμενοι πως δεν έχουν ολοκληρώσει ακόμη τη
διαδρομή και τη μεταμόρφωσή τους, και πως δεν έχει τελειώσει η εποχή που ήταν ικανοί να κάνουν και να λένε,
ενώ τα έχουν κάνει και πει όλα και δεν υπάρχει πια δυνατότητα έκπληξης, ούτε επανόρθωσης, ούτε αυτοσχεδιασμού, έχει κλείσει ο λογαριασμός και κανείς ποτέ δε θα
τον ξανανοίξει… “Αναφέρθηκε σ’ αυτό λέγοντας ‘κάτι τέτοιο, κανείς δεν εξομολογείται κάτι τέτοιο’, πολύ σκοτεινές
θα πρέπει να ’ναι, πολύ βρόμικες οι ειδήσεις που του ήρθαν, ποιος ξέρει τι είδους. ‘Κάποιου ξεδιάντροπου και διε
στραμμένου’ είπε επίσης, κι αυτό αναπόφευκτα το συνέδεσα με γυναίκα, παρόλο που και οι δυο λέξεις θα μπορούσαν να αποδοθούν και σε έναν άντρα, τώρα το πιστεύω,
γιατί όχι, κι όμως, ακούγοντάς τες, μου ήρθε στον νου αυτόματα κάποια γυναίκα ως πηγή της πληροφορίας… Αμφιβάλλει αν πρέπει ή δεν πρέπει να μου αφηγηθεί περί τίνος πρόκειται, τι είναι αυτό που έμαθε παρά τη θέλησή
του. Φοβάται πως, αν μου το εμπιστευτεί, όλα θα μοιάζουν
πιο πραγματικά ή πιο βέβαια, όσο πιο πολύ τα συζητάει,
τόσο περισσότερη ύπαρξη τους προσδίδει, τόσο περισσότερο καταδικάζει τον φίλο του, και το φυσιολογικό είναι
να προτιμά να μην το κάνει. Ούτε όμως μπορεί να απορρίψει χωρίς δεύτερη κουβέντα αυτό που άκουσε κι ίσως
τον βασανίζει και τον απελπίζει τόσο ώστε να μην αντέχει
πια να το κρατάει μέσα του, του τριβελίζει τη σκέψη όλη
μέρα και τον στοιχειώνει κάθε νύχτα, αλλά δεν ξέρει με
ποιον να το κουβεντιάσει δίχως έτσι να του προσδώσει μεγαλύτερη έμφαση, δίχως να το επενδύσει με μεγαλύτερη
βαρύτητα. Ίσως με βλέπει ως τον πιο ακίνδυνο από τους
γνωστούς του, ακριβώς λόγω της νεότητάς μου, της μικρής
εμπειρίας μου και της μηδενικής μου ικανότητας να πα•
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ρέμβω στον κόσμο του των πλήρως ενηλίκων. Κι αν μου
περνούσε από το μυαλό να ανοίξω το στόμα μου, η φωνή
μου δεν έχει ούτε βαρύτητα, ούτε αξιοπιστία. Μάλλον γι’
αυτό με διάλεξε, για την ασημαντότητά μου” σκέφτηκα.
“Το να τα πει σ’ εμένα είναι ό,τι πιο κοντινό στο να μην τα
πει σε κανέναν. Θα νιώθει μάλλον πιο ασφαλής απ’ ό,τι με
οποιονδήποτε άλλο, εμένα μπορεί να με απολύσει και να
μη με ξαναδεί μπροστά του, μπορεί σχεδόν να με διαγράψει, θα είμαι ένα κενό πριν ή μετά. Βέβαια, εγώ μπορώ
επίσης να επαληθεύσω, να διερευνήσω ή να αποσπάσω
πληροφορίες. Εγώ δεν έχω αντίκτυπο, ούτε προκαλώ συνέπειες”.
«Δεν μπορώ να σας πω μια γνώμη, δον Εντουάρντο,
Εντουάρντο», διόρθωσα αμέσως τον εαυτό μου και ακούστηκα ασεβής και παράφωνος σ’ εμένα τον ίδιο, «αν δε μου
εξηγήσετε κάτι παραπάνω. Με ρωτήσατε τι θα έκανα εγώ.
Αν αγνοώ ποιο είναι το πρόβλημα, δύσκολα μπορώ να σας
απαντήσω. Και αν μου λέτε πως πηγαίνοντας στον φίλο
σας δεν υπάρχει τρόπος να επαληθεύσετε την αλήθεια, ότι
θα αρνιόταν κάτι τέτοιο και ότι επιπλέον αυτό το “Όχι” θα
σας ήταν άχρηστο… Τότε, δεν ξέρω τι θα μπορούσατε να
κάνετε. Να πιέσετε αυτόν που σας διηγήθηκε την ιστορία,
να προσπαθήσετε να τη διαψεύσει, να την αποσύρει; Αυτό
δε φαίνεται πιθανό, ε; Να κάνει κάποιος πίσω απ’ τη στιγμή που έκανε το βήμα και ξεσκέπασε κάτι άσχημο που φέρνει έναν άλλο σε τόσο δύσκολη θέση. Να ερευνήσετε μέσω
τρίτων, να επιβεβαιώσετε αν λέει αλήθεια; Εσείς θα ξέρετε
αν αυτό είναι εφικτό, πολλές φορές δεν είναι. Επομένως
φαντάζομαι ότι τα πάντα εξαρτώνται από το τι είναι αυτό
το κάτι, μέχρι ποιου σημείου μπορεί να συμβιώσει με τη
φιλία σας κι εσείς να αντέξετε τη σκιά του. Σας το είπα και
•

36 •

Ε ΤΣΙ Α ΡΧ ΙΖΕΙ ΤΟ Κ Α ΚΟ

πριν, μπορείτε και να το ξεχάσετε, να το εξαλείψετε, να το
αφήσετε να χαθεί. Όταν είναι εντελώς αδύνατο να μάθεις
την αλήθεια, φαντάζομαι πως έχεις το ελεύθερο να αποφασίσεις ποια είναι».
Το θαλασσινό μάτι με κοίταξε διαφορετικά, με περιέργεια, ίσως με ένα ίχνος καχυποψίας, σαν να μην περίμενε
από μένα ο Μουριέλ μια τόσο πραγματιστική θεώρηση,
από τα νιάτα περιμένει κανείς παραφορά και μια κάποια
αδιαλλαξία, αποστροφή για την αβεβαιότητα και τους συμβιβασμούς, ένα στοιχείο φανατισμού στην αναζήτηση της
οποιασδήποτε αλήθειας, όσο μικρή και συγκυριακή κι αν
είναι.
«Πάντα είναι αδύνατον, στην πραγματικότητα. Ποτέ κανείς δεν μπορεί να ξέρει» μου απάντησε. «Η αλήθεια είναι
μια κατηγορία». Έκανε μια παύση, σκεφτόταν αυτό που
έλεγε τη στιγμή που το έλεγε, δεν ήταν μια φράση που είχε ήδη επεξεργαστεί εκ των προτέρων· ή το αντίθετο, το
έλεγε από μνήμης σαν να ήτανε παράθεμα. «Η αλήθεια είναι μια κατηγορία που βρίσκεται σε αναστολή όσο είσαι
ζωντανός». Έμεινε ζυγίζοντάς τη για λίγα δευτερόλεπτα,
κοιτάζοντας το ταβάνι, σαν να την έβλεπε να εμφανίζεται
εκεί, όπως οι λέξεις και τα ονόματα που έγραφαν αργά
στον πίνακα οι παλιοί καθηγητές. «Όσο είσαι ζωντανός»
επανέλαβε. «Ναι, είναι πλάνη να τρέχεις πίσω της, χάσιμο
χρόνου και πηγή συγκρούσεων, βλακεία. Κι ωστόσο δεν
μπορούμε να μην το κάνουμε. Ή καλύτερα, είναι αναπόφευκτο να αναρωτιόμαστε για κείνη, βέβαιοι όντες πως
υπάρχει, πως βρίσκεται σε κάποιο τόπο και σε κάποιο χρόνο που είναι αδύνατον να προσεγγίσουμε. Ξέρω ότι το πιθανότερο είναι να μη μάθω ποτέ με βεβαιότητα αν αυτός
ο φίλος έκανε ή δεν έκανε ό,τι τώρα μου διηγήθηκαν πως
•
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έκανε. Αλλά επίσης ξέρω πως ισχύει ένα από τα δύο, ή μάλλον ένα από τα τρία: ή το έκανε ή δεν το έκανε ή το πράγμα έγινε στο περίπου, όχι τόσο μαύρο όσο μου το περιέγραψαν, ούτε τόσο λευκό όσο θα μου το εξιστορούσε εκείνος. Το ότι είμαι καταδικασμένος να μην το επαληθεύσω δε
σημαίνει πως δεν υπάρχει μια αλήθεια. Το χειρότερο είναι
πως ετούτη τη στιγμή ακόμη κι ο εν λόγω μπορεί να την
αγνοεί. Όταν περάσουν πολλά χρόνια, ή ίσως όχι και τόσο
πολλά, οι άνθρωποι διηγούνται τα γεγονότα όπως τους ταιριάζει και φτάνουν να πιστεύουν στην εκδοχή τους, στη διαστρέβλωσή τους. Συχνά καταφέρνουν να τα σβήσουν, τα
αποδιώχνουν, τα φυσάνε όπως φυσάνε τα χνουδωτά σποράκια ενός κλέφτη –έκανε τη χειρονομία με τα δάχτυλα
σαν να κρατούσε έναν, δε φύσηξε–, πείθονται ότι δε συνέβησαν ή πως ο ρόλος τους σ’ αυτά ήταν διαφορετικός από
ό,τι ήταν. Υπάρχουν περιπτώσεις ειλικρινούς λήθης, τίμιας
παρερμηνείας, όπου αυτός που ψεύδεται δεν ψεύδεται, ή
δεν ψεύδεται συνειδητά. Σε κάποιες περιπτώσεις, ούτε ο
δράστης ενός γεγονότος δεν είναι ικανός να διαλύσει τις
αμφιβολίες μας· απλώς δεν είναι πια αρμόδιος να εξιστορήσει την αλήθεια. Έχει καταφέρει να τη θαμπώσει, δεν τη
θυμάται, τη συγχέει ή απλώς την αγνοεί. Κι ωστόσο αυτή
υπάρχει, αυτό δε σημαίνει πως δεν υπάρχει. Κάτι συνέβη
ή δε συνέβη, κι αν συνέβη ήταν με έναν συγκεκριμένο τρόπο, έτσι έλαβε χώρα. Πρόσεξε αυτή την έκφραση, “λαμβάνει χώρα”, που χρησιμοποιούμε ως συνώνυμο του συμβαίνει,
του γίνεται. Είναι παραδόξως κατάλληλη και ακριβής, γιατί αυτό ακριβώς συμβαίνει με την αλήθεια, έχει έναν τόπο
και σ’ αυτόν παραμένει· κι έχει έναν χρόνο και σ’ αυτόν
παραμένει επίσης. Αν παραμένει κλεισμένη εκεί και δεν
υπάρχει τρόπος να ξανανοίξουμε τον τόπο και τον χρόνο,
•
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δεν μπορούμε να ταξιδέψουμε ούτε στον έναν ούτε στον
άλλον για να ρίξουμε μια ματιά στο περιεχόμενό της. Μας
μένουν μόνο ψηλαφίσματα και προσεγγίσεις, τίποτα περισσότερο παρά να την περικυκλώνουμε και να πασχίζουμε
να τη σκιαγραφήσουμε από μακριά, μέσα από πέπλα και
ομίχλες, μάταια, είναι ανόητο να ξοδεύει κανείς τη ζωή του
σ’ αυτό. Κι όμως, κι όμως».
Έβηξε, μου φάνηκε ένας βήχας νευρικός, αδυναμίας και
αποκαρδίωσης. Ανασηκώθηκε κι έγειρε λίγο για να αναζητήσει τα σπίρτα στην τσέπη του παντελονιού του και να
ξανανάψει την πίπα με τον αγκώνα στηριγμένο στο πάτωμα. Βρήκε επίσης την ευκαιρία να βγάλει ένα παλιό ασημένιο κουτάκι για χάπια, με μια μικρή πυξίδα ένθετη στο
καπάκι του, την κοίταζε με επιμονή, φυλακισμένη στο τζάμι της, όποτε βυθιζόταν υπερβολικά σε σκέψεις, όταν δεν
ήξερε πώς να συνεχίσει ή αν θα συνεχίσει, όταν αμφέβαλλε
και ξανααμφέβαλλε, σαν να περίμενε να τον προσανατολίσει η βελόνα, να εγκαταλείψει επιτέλους τον βορρά. Είχα
την αίσθηση ότι αναρωτιόταν αν θα έπρεπε όχι μόνο να μου
αποκαλύψει το υποτιθέμενο έγκλημα ή την ποταπότητα ή
τη μικρότητα του φίλου του (προς το παρόν ήξερα ότι δεν
ήταν προδοσία), αλλά και να μου αναθέσει κάτι σχετικό με
αυτό, ίσως μια αποστολή, κάποια κατασκοπεία, μια εξακρίβωση· αν θα μ’ έβαζε να παρέμβω ποιος ξέρει πώς, ήταν
δύσκολο να καταφέρω να τον βοηθήσω χωρίς στοιχεία, ή
ακόμη και μ’ αυτά. Κι ωστόσο αυτή ήταν η αίσθηση που
είχα, ότι αυτό που του κόστιζε περισσότερο ήταν να αποφασίσει να με εμπλέξει σε κάτι βρόμικο, δυσάρεστο, αναξιοπρεπές, και ότι αυτή η πιθανή εμπλοκή στην οποία έμπαινε στον πειρασμό να με σπρώξει πήγαινε πολύ πιο μακριά
από το να με μετατρέψει σε απλό ακροατή ή ίσως σε έμπι•
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στο, να με κάνει μέτοχο των γεγονότων ή μάλλον μιας υποψίας ή μιας φήμης. Ήταν σαν να ήξερε πως, αν μου μιλούσε, στη συνέχεια θα έπρεπε επίσης να με κατευθύνει ή να
με καθοδηγήσει, να μου δώσει μια εντολή ή να μου ζητήσει
μια χάρη.

•

40 •

