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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

Εκείνο το διάστημα ήμουν συντάκτης στο καλλιτεχνικό τμή-

μα μιας εφημερίδας πέμπτης κατηγορίας. Η άποψη του  

διευθυντή του εντύπου βάραινε ιδιαίτερα στις σελίδες των  

οποίων είχα την επιμέλεια. Ο διευθυντής, περήφανος για τις 

επαφές του στους καλλιτεχνικούς κύκλους, απαιτούσε από 

μένα συνεντεύξεις με βεντέτες εμπορικών θιάσων· κριτικές 

βιβλίων γραμμένων από πρώην ντετέκτιβ· παρουσιάσεις πα-

ραστάσεων περιπλανώμενων θιάσων τσίρκου ή αμετροεπείς 

επαίνους για το μουσικό hit της εβδομάδας, που θα μπορού-

σε να γράψει ο καθένας.  

Σε εκείνα τα ανήλιαγα γραφεία της σύνταξης της εφη-

μερίδας φυλλορροούσαν κάθε βράδυ οι φιλοδοξίες μου να 

γίνω συγγραφέας. Έμενα εκεί ως τα χαράματα, ξεκινώντας 

νέα μυθιστορήματα που άφηνα στη μέση, αποθαρρυμένος 

από το ταλέντο μου και τη ραθυμία μου, ενώ άλλοι συγ-

γραφείς, συνομήλικοί μου, αποσπούσαν ήδη αξιοσημείωτη 

αναγνωρισιμότητα στη χώρα αλλά και βραβεία στο εξωτερι-

κό, όπως τα Casa de las Américas, Biblioteca Breve (Seix-

Barral), Sudamericana ή Primera Plana. Ο φθόνος μάλλον 

παρά η επιθυμία να ολοκληρώσω κάποτε ένα έργο επι-

δρούσε πάνω μου σαν ψυχρολουσία. 



ANTONIO SKÁRMETA 

8 

Στην αφετηρία τούτης της ιστορίας –που όπως θα αντι-

ληφθούν οι υποθετικοί μου αναγνώστες ξεκινάει με ενθου-

σιασμό και ολοκληρώνεται μέσα σε κλίμα βαθιάς κατάθλι-

ψης– ο διευθυντής παρατήρησε ότι το πέρασμά μου από 

την μποέμ περίοδο είχε τελειοποιήσει επικίνδυνα την ωχρό-

τητά μου και αποφάσισε να μου αναθέσει ένα ρεπορτάζ το 

οποίο θα μου εξασφάλιζε για μια βδομάδα ήλιο, την αλμύ-

ρα της θάλασσας, φρέσκο ψαράκι και, παρεμπιπτόντως, 

σημαντικές γνωριμίες για το μέλλον μου. Αποστολή μου 

ήταν να εισβάλω στο ήρεμο καταφύγιο πλάι στη θάλασσα 

του ποιητή Πάμπλο Νερούδα και, με το πρόσχημα της συ-

νέντευξης, να καταφέρω να σκιαγραφήσω για τους αχρείους 

αναγνώστες μας κάτι σαν, σύμφωνα με τα λόγια του διευθυ-

ντή μου, «μια ερωτική γεωγραφία του ποιητή». Με απλά 

λόγια δηλαδή, με δόλο και απατεωνιές, να του αποσπάσω 

τις πιο γλαφυρές περιγραφές του βίου του ως γυναικοκα-

τακτητή. 

Διαμονή στην Ίσλα Νέγρα, ένα πριγκιπικό ποσό για τα 

ημερήσια έξοδά μου, ένα νοικιασμένο αυτοκίνητο από τη 

Hertz και μια δανεική φορητή γραφομηχανή Olivetti ήταν 

τα επιχειρήματα με τα οποία ο διευθυντής με έπεισε να  

αναλάβω το άδοξο αυτό εγχείρημα. Σε αυτά τα επιχειρήμα-

τα –και με τον ιδεαλισμό της νεότητας– θα πρόσθετα άλλο 

ένα, χαϊδεύοντας ένα παρατημένο στη σελίδα είκοσι οκτώ 

χειρόγραφο· τα απογεύματα θα έγραφα το άρθρο για τον 

Νερούδα και τα βράδια, ακούγοντας τον φλοίσβο της θά-

λασσας, θα προχωρούσα το μυθιστόρημά μου μέχρι να τε-

λειώσει. Επιπλέον, σκέφτηκα κάτι που στο τέλος μού έγινε 

εμμονή και μου επέτρεψε να νιώσω μεγαλύτερη ταύτιση με 

τον Μάριο Χιμένες, τον ήρωά μου: θα έπειθα τον Πάμπλο 
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Νερούδα να προλογίσει το κείμενό μου. Με αυτό το πολύ-

τιμο τρόπαιο θα χτυπούσα τις πόρτες του εκδοτικού οίκου 

Nascimento και θα εξασφάλιζα ipso facto τη δημοσίευση 

του μονίμως αναβληθέντος βιβλίου μου. 

Για να μη μακρηγορώ καλλιεργώντας ψεύτικες προσ-

δοκίες στους ανυποψίαστους αναγνώστες μου, ολοκληρώ-

νω διευκρινίζοντας κάποια πράγματα εκ των προτέρων. 

Πρώτον, το μυθιστόρημα που κρατάει ο αναγνώστης στα 

χέρια του ουδεμία σχέση έχει με αυτό που σκόπευα να γρά-

ψω στην Ίσλα Νέγρα ή οποιοδήποτε άλλο είχα ξεκινήσει 

κείνη την εποχή· μάλλον δείγμα του αποτυχημένου μου δη-

μοσιογραφικού ρεσάλτου στον Νερούδα αποτελεί. Δεύτε-

ρον, παρά το γεγονός ότι αρκετοί Χιλιανοί συγγραφείς συ-

νέχισαν να πίνουν από το κύπελλο της επιτυχίας (μεταξύ 

άλλων, για φράσεις σαν κι αυτή, όπως μου εκμυστηρεύτηκε 

κάποτε ένας εκδότης), παρέμεινα –και παραμένω– σταθερά 

αδημοσίευτος. Κι ενώ άλλοι θεωρούνται μάστορες της πρω-

τοπρόσωπης λυρικής αφήγησης, του μυθιστορήματος μες 

στο μυθιστόρημα, της μεταγλώσσας, της παραμόρφωσης 

του χώρου και του χρόνου, εγώ εξακολούθησα να επιμένω 

σε πομπώδεις μεταφορές φθαρμένες από τη δημοσιογρα-

φία, κοινοτοπίες εμπνευσμένες από το λογοτεχνικό ρεύμα 

του κριολίσμο, επιθετικούς προσδιορισμούς κατάφωρα τσι-

ταρισμένους από τον Μπόρχες και, πάνω απ’ όλα, να πα-

ραμένω αφοσιωμένος σε αυτό που ένας καθηγητής λογοτε-

χνίας περιέγραψε με βδελυγμία: τον παντογνώστη αφηγητή. 

Και, τρίτο και τελευταίο, το πικάντικο ρεπορτάζ για τον 

Νερούδα, που αναμφίβολα οι αναγνώστες θα προτιμούσαν 

αντί του επικείμενου μυθιστορήματος, που από την επόμε-

νη σελίδα θα τους καταδιώκει και που ίσως να με είχε σώ-
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σει, αν και με διαφορετικό τρόπο, από την ανωνυμία μου, 

δεν ήταν βιώσιμο λόγω των υψηλών αρχών του ποιητή και 

όχι της έλλειψης θράσους μου. Με μια ευγένεια που δεν  

άξιζε στους ποταπούς σκοπούς μου, εκείνος μου δήλωσε 

ότι ο μεγάλος του έρωτας ήταν η τωρινή του σύζυγος, η 

Ματίλδε Ουρούτια, και ότι δεν ένιωθε τον παραμικρό εν-

θουσιασμό μήτε ενδιαφέρον να ανασκαλέψει το «χλωμό 

παρελθόν» και, με μια ειρωνεία αντάξια όντως της αναί-

δειάς μου, όταν του ζήτησα να προλογίσει ένα βιβλίο που 

δεν υπήρχε ακόμα, μου είπε, δείχνοντάς μου διακριτικά την 

πόρτα: «με μεγάλη μου χαρά, όταν το γράψετε».  

Με την ελπίδα πως θα το κάνω, έμεινα πολύ καιρό 

στην Ίσλα Νέγρα και, για να απαλύνω τον πανικό που με 

καθήλωνε από το πρωί ως το βράδυ μπροστά στη λευκή 

σελίδα, αποφάσισα να ξεροσταλιάζω γύρω από το σπίτι 

του ποιητή και, στο μεταξύ, να παρατηρώ και τους άλλους 

περιφερόμενους. Κάπως έτσι γνώρισα τους χαρακτήρες 

αυτού του μυθιστορήματος. 

Ξέρω ότι όλο και κάποιος ανυπόμονος αναγνώστης θα 

αναρωτιέται πώς ένας τελειωμένος σαν εμένα κατάφερε να 

ολοκληρώσει αυτό το βιβλίο, όσο μικρό και αν είναι. Μια 

εύλογη εξήγηση είναι ότι μου πήρε δεκατέσσερα χρόνια να 

το γράψω. Αν αναλογιστεί κανείς ότι την ίδια περίοδο ο 

Μάριο Βάργκας Λιόσα, για παράδειγμα, δημοσίευσε τα μυ-

θιστορήματα Κουβέντα στον καθεδρικό ναό, Η θεία Χούλια 

και ο γραφιάς, Ο Πανταλέων και οι επισκέπτριες και Ο πό-

λεμος της συντέλειας του κόσμου, ειλικρινά είναι ένα ρεκόρ 

για το οποίο δεν είμαι περήφανος.  

Υπάρχει όμως και μια άλλη εξήγηση, συναισθηματικής 

φύσης. Η Μπεατρίς Γκονζάλες, με την οποία γευμάτισα 
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αρκετές φορές κατά τη διάρκεια των επισκέψεών της στις 

δικαστικές αίθουσες του Σαντιάγο, ήθελε να διηγηθώ εκ 

μέρους της την ιστορία του Μάριο, «ανεξάρτητα από το 

πόσο καιρό θα έπαιρνε ή τι απ’ αυτά θα επινοούσα». Με 

την άδειά της, υπέπεσα και στα δύο παραπτώματα.  
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ΕΝΑ 
 

Τον Ιούνιο του 1969, δύο τόσο ευτυχείς όσο και κοινότο-

ποι λόγοι έκαναν τον Μάριο Χιμένες να αλλάξει επάγγελ-

μα. Πρώτον, η απέχθειά του για τις αγγαρείες του ψαρέμα-

τος, που τον ξεσήκωναν από το κρεβάτι του μες στη νύχτα 

και, σχεδόν πάντα, όταν ονειρευόταν φλογερούς έρωτες, 

όπου πρωταγωνιστούσαν ηρωίδες τόσο καυτές όσο αυτές 

που παρακολουθούσε στην οθόνη του κινηματογράφου στο 

Σαν Αντόνιο. Αυτό του το ταλέντο, όπως και η επακόλουθη 

ροπή του στα κρυολογήματα, αληθινά ή επινοημένα, τον 

έσωζαν τις περισσότερες φορές από το να ετοιμάζει τα σύ-

νεργα της βάρκας του πατέρα του και του επέτρεπαν να 

χουζουρεύει κάτω από τις παχιές μάλλινες κουβέρτες, τε-

λειοποιώντας τα ονειρικά του ειδύλλια, μέχρι που ο πατέ-

ρας του, ο Χοσέ Χιμένες, επέστρεφε απ’ τις ανοικτές θά-

λασσες καταμουσκεμένος και πεινασμένος, και τότε ο Μά-

ριο για να ελαφρύνει κάπως τη συνείδησή του του ετοίμαζε 

ένα κολατσιό με τραγανό ψωμί, μια μεγάλη ντοματοσαλάτα 

με κρεμμύδι, πασπαλισμένη με μαϊντανό και κόλιαντρο, και 

για τον ίδιο μια ασπιρίνη που κατάπινε δραματικά κάθε 

φορά που ο σαρκασμός του προγεννήτορά του τον διαπερ-

νούσε ως το μεδούλι. 



ANTONIO SKÁRMETA 

14 

«Βρες μια δουλειά», ήταν η μονολεκτική και φοβερή 

φράση με την οποία ο άντρας επισφράγιζε ένα επικριτικό 

βλέμμα που θα μπορούσε να διαρκέσει κι ένα δεκάλεπτο, 

σε κάθε περίπτωση όμως, ποτέ δεν κράτησε λιγότερο από 

πέντε.  

«Ναι, μπαμπά», απαντούσε ο Μάριο, σκουπίζοντας τη 

μύτη του στο μανίκι του πουλόβερ του. 

Και αν ο παραπάνω ήταν ο κοινότοπος λόγος, το ευτύ-

χημα ήταν πως ο Μάριο είχε στην κατοχή του ένα ζωηρό 

ποδήλατο μάρκας Legnano, που το χρησιμοποιούσε καθη-

μερινά για να εναλλάσσει τον περιορισμένο ορίζοντα του 

όρμου των ψαράδων με το εξίσου ταπεινό λιμάνι του Σαν 

Αντόνιο, το οποίο όμως σε σχέση με το χωριουδάκι του  

αποκτούσε διαστάσεις εξωπραγματικές, βαβυλωνιακές σχε-

δόν στα μάτια του. Και μόνο που χάζευε τις αφίσες του σι-

νεμά, τις γυναίκες με τα αισθησιακά χείλη και τους σκλη-

ρούς άντρες με τα δαγκωμένα πούρα ανάμεσα στην τέλεια 

οδοντοστοιχία, έπεφτε σε έκσταση από όπου έβγαινε μόνο 

μετά από δύο ώρες στον μαγικό κόσμο του σελιλόιντ, για 

να κάνει πεντάλ κατά μήκος της ακτής, απαρηγόρητος που 

επέστρεφε στη ρουτίνα του, ενίοτε και υπό βροχή που του 

ενέπνεε επικά κρυολογήματα. Η γενναιοδωρία όμως του 

πατέρα δεν επαρκούσε για να καλύπτει τις ανάγκες της νω-

θρότητας του γιου· οπότε, αρκετά συχνά μες στην εβδομά-

δα, ο Μάριο Χιμένες αναγκαζόταν λόγω αφραγκίας να 

συμβιβάζεται με επισκέψεις σε μαγαζιά με παλιά περιοδικά, 

όπου είχε την ευκαιρία να πασπατεύει τις φωτογραφίες των 

αγαπημένων του ηθοποιών. 

Μια από κείνες τις μέρες που τριγυρνούσε σαν την  

άδικη κατάρα, πήρε το μάτι του μια αγγελία στο παράθυρο 
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του ταχυδρομείου, στην οποία –παρότι ήταν γραμμένη με 

το χέρι και πάνω σε μια ταπεινή σελίδα τετραδίου μαθημα-

τικών, μάθημα στο οποίο δεν διακρινόταν ιδιαίτερα στο 

δημοτικό– δεν μπόρεσε να αντισταθεί. 

Ο Μάριο Χιμένες δεν είχε φορέσει ποτέ γραβάτα,  

έστρωσε όμως τον γιακά του πουκαμίσου του πριν μπει, 

σαν να φορούσε, και, σε μια σχετικά επιτυχή προσπάθεια, 

πέρασε βιαστικά την τσατσάρα στρώνοντας το μαλλί του, 

ξεσηκωμένο απ’ τις φωτογραφίες των Beatles. 

«Ήρθα για την αγγελία», δήλωσε στον υπάλληλο με 

ένα χαμόγελο όμοιο με κείνο του Μπαρτ Λάνκαστερ.  

«Έχεις ποδήλατο;», ρώτησε βαριεστημένα ο υπάλ- 

ληλος.  

Η καρδιά και τα χείλια του ήχησαν ομόφωνα.  

«Μάλιστα». 

«Ωραία», είπε ο υπάλληλος, καθαρίζοντας τα γυαλιά 

του, «πρόκειται για μια θέση ταχυδρόμου στην Ίσλα  

Νέγρα».  

«Τι σύμπτωση», απάντησε ο Μάριο. «Κι εγώ εκεί μέ-

νω, στον όρμο». 

«Αυτό είναι πολύ καλό. Το κακό είναι ότι υπάρχει μό-

νο ένας πελάτης». 

«Μόνο ένας;» 

«Ναι. Δηλαδή όλοι οι άλλοι εκεί είναι αναλφάβητοι. 

Δεν ξέρουν να διαβάζουν μήτε να μετρούν». 

«Και ποιον θα εξυπηρετώ;» 

«Τον Πάμπλο Νερούδα». 

Ο Μάριο Χιμένες ξεροκατάπιε κάτι που του φάνηκε 

ένα λίτρο σάλιου. 

«Μα αυτό είναι καταπληκτικό». 
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«Καταπληκτικό; Ο ποιητής δέχεται τόνους αλληλο-

γραφίας καθημερινά. Και το να κάνεις πετάλι φορτωμέ-

νος με τον ταχυδρομικό σάκο είναι σαν να κουβαλάς  

έναν ελέφαντα στην πλάτη. Ο ταχυδρόμος που τον εξυ-

πηρετούσε βγήκε στη σύνταξη με μια καμπούρα σαν κα-

μήλα». 

«Μα εγώ είμαι μόλις δεκαεφτά ετών». 

«Κι από υγεία πώς πας;» 

«Εγώ; Σιδερένια. Ζήτημα αν έχω κρυολογήσει μία φο-

ρά στη ζωή μου!» 

Ο υπάλληλος γλίστρησε τα γυαλιά του πάνω στο 

διάφραγμα της μύτης και τον κοίταξε πάνω από τον 

σκελετό. 

«Ο μισθός είναι εξευτελιστικός. Οι άλλοι ταχυδρόμοι 

τα βγάζουν πέρα με τα φιλοδωρήματα. Αλλά με έναν πελά-

τη μόνο, άντε το πολύ να σου φτάνουν για ένα εισιτήριο τη 

βδομάδα στον κινηματογράφο». 

«Δέχομαι». 

«Εντάξει, λοιπόν. Το όνομά μου είναι Κόσμε».  

«Κόσμε». 

«Πρέπει να με αποκαλείς ‘δον Κόσμε’».  

«Μάλιστα, δον Κόσμε». 

«Είμαι προϊστάμενός σου». 

«Μάλιστα, αφεντικό». 

Ο άντρας σήκωσε το μπλε στιλό, το φύσηξε με την  

ανάσα του για να ζεσταθεί το μελάνι και ρώτησε χωρίς να 

τον κοιτάξει:  

«Όνομα;» 

«Μάριο Χιμένες», απάντησε ο Μάριο Χιμένες με επι-

σημότητα. 
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Και, μετά από αυτή τη ζωτικής σημασίας δήλωση, πή-

γε στο παράθυρο, ξεκόλλησε την αγγελία και την έχωσε 

όσο πιο βαθιά μπορούσε στην πίσω τσέπη του παντελο-

νιού του. 





 

19 

ΔΥΟ 
 

Ό,τι δεν κατάφερε ο Ειρηνικός ωκεανός με την υπομονή 

αιώνων, το πέτυχε το λιτό και απέριττο ταχυδρομικό γρα-

φείο του Σαν Αντόνιο. Ο Μάριο Χιμένες όχι μόνο ξυπνού-

σε κάθε πρωί με την αυγή, σφυρίζοντας και με μια μύτη που 

ούτε βουλωμένη ήταν ούτε έτρεχε, αλλά ήταν τόσο σωστός 

και συνεπής στη δουλειά του, που ο γηραιός υπάλληλος 

Κόσμε τού εμπιστεύτηκε το κλειδί του καταστήματος, σε 

περίπτωση που αποφάσιζε να φέρει εις πέρας τον άθλο που 

πάντα ονειρευόταν· να κοιμηθεί μέχρι τόσο αργά το πρωί, 

που να είναι πια ώρα για σιέστα όταν ξυπνήσει, ή να κάνει 

μια τόσο μεγάλη σιέστα, που να είναι ώρα για ύπνο και, 

όταν ξαπλώσει, να κοιμηθεί τόσο καλά και βαθιά, που την 

επομένη να νιώθει για πρώτη φορά μια όρεξη για δουλειά 

σαν αυτή που καταλάμβανε τον Μάριο, ενώ ο Κόσμε την 

αγνοούσε συστηματικά. 

Με τον πρώτο του μισθό πληρωμένο, ως είθισται στη 

Χιλή, με ενάμιση μήνα καθυστέρηση, ο ταχυδρόμος Μάριο 

Χιμένες απέκτησε τα παρακάτω αγαθά: ένα μπουκάλι κρα-

σί Cousiño Macul Antiguas Reservas για τον πατέρα του· 

ένα εισιτήριο κινηματογράφου χάρη στο οποίο απόλαυσε 

το West Side Story, της Νάταλι Γουντ συμπεριλαμβανομέ-
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νης· μια τσατσάρα από γερμανικό ατσάλι από έναν πλανό-

διο που τις πουλούσε στην αγορά του Σαν Αντόνιο διαφη-

μίζοντάς τες ως εξής: «Η Γερμανία έχασε τον πόλεμο, όχι 

όμως και τη βιομηχανία. Ανοξείδωτες τσατσάρες μάρκας 

Solingen»· και τις Στοιχειώδεις ωδές (των εκδόσεων 

Losada) του πελάτη του και γείτονα Πάμπλο Νερούδα. 

Σκόπευε μάλιστα, κάποια στιγμή που θα έβρισκε τον 

βάρδο σε καλή διάθεση, να του πασάρει και το βιβλίο μαζί 

με την αλληλογραφία για να εξασφαλίσει ένα αυτόγραφο, 

με το οποίο θα καυχιόταν στα μελλοντικά και πανέμορφα 

κορίτσια που θα γνώριζε κάποια μέρα στο Σαν Αντόνιο ή 

στο Σαντιάγο, όπου σκόπευε να ξοδέψει τον επόμενο μι-

σθό του. Αρκετές φορές έκανε να το επιχειρήσει, τον απέ-

τρεπε όμως όχι μόνο η ραθυμία με την οποία ο ποιητής δε-

χόταν την αλληλογραφία του και η ταχύτητα με την οποία 

τού έδινε το φιλοδώρημα (ενίοτε αρκετά μεγαλύτερο απ’ το 

κανονικό), αλλά και το ύφος του· η έκφραση ενός ανθρώ-

που βαθιά χαμένου στον εαυτό του. Κατά βάθος, τόσους 

μήνες, ο Μάριο δεν μπορούσε να αποβάλει την αίσθηση  

ότι, κάθε φορά που χτυπούσε το κουδουνάκι, σκότωνε την 

έμπνευση του ποιητή, ο οποίος ήταν έτοιμος να συλλάβει 

τον μεγάλο στίχο. Ο Νερούδα έπαιρνε το πακέτο της αλλη-

λογραφίας, του έδινε μερικά εσκούδος και τον χαιρετούσε 

με ένα χαμόγελο τόσο ληθαργικό όσο το βλέμμα του. Από 

κείνη την ώρα ως το τέλος της μέρας, ο ταχυδρόμος κουβα-

λούσε τις Στοιχειώδεις ωδές με την ελπίδα ότι κάποια μέρα 

θα βρει το κουράγιο να του ζητήσει να υπογράψει το βιβλίο. 

Κι από τα πολλά σούρτα φέρτα με το βιβλίο και τα βάλε 

βγάλε στις τσέπες των παντελονιών του κι ενόσω το κρα-

τούσε κάτω από τους φανοστάτες της πλατείας για να δώ-
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σει κι έναν αέρα διανοούμενου στα κορίτσια που τον  

αγνοούσαν, κατέληξε να διαβάσει το βιβλίο. Με τέτοιο 

προηγούμενο στο βιογραφικό του, θεώρησε τον εαυτό του 

αντάξιο έστω και της παραμικρής προσοχής του βάρδου 

και, ένα ηλιόλουστο χειμωνιάτικο πρωί, έχωσε και το βιβλίο 

ανάμεσα στα γράμματα, με μια φράση που είχε προβάρει σε 

διάφορες βιτρίνες: 

«Θα μου το κάνετε μοναδικό, μαέστρο;» 

Το να ικανοποιήσει το αίτημά του ήταν για τον ποιητή 

μια διαδικασία ρουτίνας, αλλά, μόλις εκπλήρωσε αυτό το 

σύντομο καθήκον, τον χαιρέτησε με την ψυχρή ευγένεια που 

τον διέκρινε. Ο Μάριο βάλθηκε να αναλύσει το αυτόγραφο 

και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι με ένα «Με εκτίμηση, 

Πάμπλο Νερούδα» δεν άλλαζαν και πολλά πράγματα στην 

ανωνυμία του. Αποφάσισε λοιπόν να καλλιεργήσει κάποιου 

είδους σχέση με τον ποιητή, που θα του επέτρεπε να ελπί-

ζει κάποτε σε μια αφιέρωση όπου, με το ίδιο πράσινο με-

λάνι του βάρδου, θα ήταν τουλάχιστον γραμμένο και το  

ονοματεπώνυμό του: Μάριο Χιμένες Σ. Παρότι θα προτι-

μούσε μάλλον μια αφιέρωση διατυπωμένη κάπως έτσι: 

«Στον αγαπητό μου φίλο Μάριο Χιμένες, Πάμπλο Νερού-

δα». Μοιράστηκε τις ανησυχίες του με τον Κόσμε, τον τη-

λεγραφητή, ο οποίος, αφού προηγουμένως τού υπενθύμισε 

ότι τα Ταχυδρομεία της Χιλής απαγόρευαν στους ταχυδρό-

μους να ενοχλούν τους πελάτες τους με παράλογες απαιτή-

σεις, του εξήγησε ότι δεν μπορείς να γράψεις δύο φορές 

αφιέρωση στο ίδιο βιβλίο. Ότι, δηλαδή, δεν θα ήταν καθό-

λου ευγενικό να προτείνει στον ποιητή –όσο κομμουνιστής 

κι αν ήταν– να διορθώσει αυτό που έγραψε για να το αντι-

καταστήσει με κάτι καλύτερο. 
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O Μάριο Χιμένες τήρησε κατά γράμμα τις υποδείξεις 

του και, με τον δεύτερο μισθό του σ’ έναν υπηρεσιακό φά-

κελο, απέκτησε, όπως ήταν επόμενο, και τις Νέες στοι-

χειώδεις ωδές, των εκδόσεων Losada. Πειράχτηκε λίγο που 

αναγκάστηκε ν’ απαρνηθεί την εκδρομή που ονειρευότανε 

στο Σαντιάγο και ταράχτηκε κάπως όταν ο πανέξυπνος βι-

βλιοπώλης τού είπε: «Και τον επόμενο μήνα θα σας έχω το 

τρίτο βιβλίο των Ωδών». 

Κανένα όμως από τα δύο βιβλία δεν υπέγραψε ο ποιη-

τής. Κάποιο άλλο ηλιόλουστο χειμωνιάτικο πρωί, παρό-

μοιο με το πρώτο, παρόλο που δεν γνωρίζουμε λεπτομέ-

ρειες, το θέμα της αφιέρωσης πέρασε στη λήθη. Όχι όμως 

και η ποίηση.  
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ΤΡΙΑ 
 

Μεγαλωμένος ανάμεσα σε ψαράδες, ο νεαρός Μάριο Χι-

μένες ποτέ δεν υποπτεύθηκε ότι στην αλληλογραφία εκεί-

νης της μέρας θα υπήρχε κάτι που θα κέντριζε την προσο-

χή του ποιητή. Δεν είχε προλάβει καλά καλά να του παρα-

δώσει το πακέτο και ο ποιητής είχε ξεχωρίσει με ακρίβεια 

μια επιστολή που βάλθηκε να ανοίγει εκεί, μπροστά στα 

μάτια του.  

Αυτή η πρωτοφανής συμπεριφορά, ασύμβατη με την 

ηρεμία και τη διακριτικότητα του βάρδου, ενθάρρυνε τον 

ταχυδρόμο να ξεκινήσει μια κουβέντα και, γιατί όχι, και μια 

φιλία. 

«Γιατί ανοίγετε αυτό το γράμμα πριν απ’ τα άλλα;»  

«Γιατί είναι από τη Σουηδία». 

«Και τι εξαιρετικό έχει η Σουηδία, εκτός από τις Σουη-

δέζες;» 

Ο Πάμπλο Νερούδα ανοιγόκλεισε τις συνήθως ακίνη-

τες βλεφαρίδες του. 

«Το Βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας, παιδί μου». 

«Θα σας το δώσουν;» 

«Αν μου το δώσουν, δεν θα το αρνηθώ». 

«Γιατί, πόσα λεφτά είναι;» 



ANTONIO SKÁRMETA 

24 

Ο ποιητής, που είχε πια φτάσει στην ουσία του θέμα-

τος, είπε αδιάφορα, «εκατόν πενήντα χιλιάδες και διακόσια 

πενήντα δολάρια». 

Ο Μάριο σκέφτηκε το εξής αστείο: «Και πενήντα σε-

ντάβος», ενστικτωδώς όμως καταπίεσε την παρόρμηση να το 

ξεφουρνίσει και αντ’ αυτού είπε, όσο πιο ήρεμα μπορούσε: 

«Λοιπόν;» 

«Λοιπόν, τι;» 

«Θα σας το δώσουν;» 

«Μπορεί, φέτος όμως υπάρχουν υποψήφιοι με πιο 

πολλές πιθανότητες από μένα». 

«Γιατί;» 

«Γιατί έχουν γράψει σημαντικά έργα».  

«Και τα άλλα γράμματα;» 

«Θα τα διαβάσω αργότερα», αναστέναξε ο βάρδος. 

«A!» 

Ο Μάριo, που προαισθανόταν πως πλησίαζε το τέλος 

της συζήτησης, έπεσε κι αυτός σε παρόμοια περισυλλογή 

με αυτήν που βίωνε συνήθως ο μόνος και αγαπημένος του 

πελάτης, μα τόσο απόλυτη, που ο ποιητής ένιωσε την ανά-

γκη να του πει: 

«Σκεφτικό σε βλέπω». 

«Να, σκεφτόμουν τι να λένε τα υπόλοιπα γράμματα. 

Να είναι ερωτικά;» 

Ο στιβαρός βάρδος ξερόβηξε.  

«Άνθρωπέ μου, είμαι παντρεμένος! Μην τυχόν και σ’ 

ακούσει η Ματίλδε!» 

«Συμπαθάτε με, δον Πάμπλο». 

Ο Νερούδα ψαχούλεψε στο πορτοφόλι του και έβγαλε 

ένα χαρτονόμισμα «μεγαλύτερο απ’ το κανονικό». Ο ταχυ-
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δρόμος είπε «ευχαριστώ», απογοητευμένος όχι από το πο-

σό αλλά από την επερχόμενη αναχώρησή του. Αυτή ακρι-

βώς η θλίψη φάνηκε να τον ακινητοποιεί σε ανησυχητικό 

βαθμό. Ο ποιητής, που ετοιμαζόταν να μπει μέσα, δεν μπό-

ρεσε να μην αντιληφθεί μια τόσο παρατεταμένη αδράνεια. 

«Τι σου συμβαίνει;» 

«Δον Πάμπλο;» 

«Στέκεσαι εκεί σαν άγαλμα». 

Ο Μάριο τέντωσε τον λαιμό του και σήκωσε εξεταστι-

κά το βλέμμα του στον ποιητή:  

«Καρφωμένος σαν δόρυ;» 

«Όχι, ακίνητος σαν πύργος σε σκακιέρα».  

«Πιο ασάλευτος κι από γάτα πορσελάνινη;» 

Ο Νερούδα άφησε την πετούγια της αυλόπορτας και 

χάιδεψε το πιγούνι του. 

«Μάριο Χιμένες, εκτός από τις Στοιχειώδεις ωδές έχω 

κι άλλα, πολύ καλύτερα βιβλία. Δεν μου αξίζει να με υπο-

βάλλεις σε τέτοιες παρομοιώσεις και μεταφορές». 

«Τι εννοείτε, δον Πάμπλο;» 

«Μεταφορές, άνθρωπέ μου!» 

«Τι είναι αυτό;» 

Ο ποιητής ακούμπησε το ένα του χέρι στον ώμο του 

νεαρού. 

«Πώς να σ’ το εξηγήσω; Όταν μιλάς για κάτι συγκρί-

νοντάς το με κάτι άλλο». 

«Για παράδειγμα;» 

Ο Νερούδα κοίταξε το ρολόι του και αναστέναξε.  

«Για παράδειγμα… όταν λες “ο ουρανός κλαίει”, τι εν-

νοείς;» 

«Πανεύκολο! Ότι βρέχει, ασφαλώς». 




