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γότερα. Μπορεί να άρχισε να τον 
εκβιάζει.  Αυτά συµβαίνουν.

-  Εσύ τι έκανες; ∆εν του µίλησες 
ποτέ για αυτό που είδες; 

- ∆εν ήθελα να διαλύσω τον πλούσιο 
γάµο µου, και να φέρω σε δύσκολη 
θέση τον πατέρα µου, που ήταν χρε-
ωµένος στον Κάρλος Ροντρίγκες. 
Έτσι έµεινα µαζί του για µια ολόκλη-
ρη ζωή.
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HΈρρικα συνεχίζει να απορεί µε 
την ερωτική ιστορία της Μα-
ριάννας.

-  Ο έρωτας, ο µεγάλος έρωτας µε 
τον κηπουρό πως γεννήθηκε; Στον 
θυµό σου, στην απελπισία σου, 
στην ανάγκη να εκδικηθείς τον σύ-
ζυγό σου, για αυτό που σου έκανε; 
∆ιότι πολλές απατηµένες σύζυγοι, 
θέλουν να εκδικηθούν πληρώνο-
ντας µε το ίδιο νόµισµα. Μόνο που 
καµιά φορά…

-  Τι γίνεται καµιά φορά Έρρικα;
-  Οι καηµένες οι γυναίκες, ερωτεύο-

νται δυνατά, χωρίς αρχικά να επι-
διώκουν τον άνδρα που τους δόθη-
κε για να εκδικηθούν τον σύζυγο. 
∆εν µου συνέβηκε σε εµένα, αλλά 
άκουσα πολλές ιστορίες για εκδί-
κηση που εξελίχτηκε σε έρωτα.

Η Μαριάννα έµεινε να κοιτά την Έρ-
ρικα απορηµένα.
- Πως το ξέρεις αυτό; Είπες ότι δεν 
σου έτυχε τέτοια περίπτωση.
-  Σε εµένα όχι. Άκουσα όµως διάφο-

ρες ιστορίες. 
-  Μια τέτοια ιστορία είναι και η δική 

µου, είπε η Μαριάννα, παίζοντας 
µε το µαντηλάκι της και κοιτάζο-
ντας από το παράθυρο, τον κήπο 
µε τα µεγάλα δένδρα. 

Άρχισε να διηγείται:
-  Τον έλεγαν Ουµπέρτο. Είχε την 

ηλικία µου. Είµασταν τότε είκοσι 
χρόνων. Παντρεύτηκα τον Κάρλος 
Ροντρίγκες και πήγαµε στο και-
νούργιο του σπίτι, αυτός ήδη δού-
λευε εκεί. Ήταν κηπουρός.

Μετά το επεισόδιο µε την καµαριέρα 
σκέφθηκα να αυτοκτονήσω, κόβο-
ντας τις φλέβες µου. Όµως ο πατέρας 
µου δεν θα κέρδιζε τίποτε αν έφευγα 
εγώ από την ζωή. Ο Κάρλος θα απαι-
τούσε τα λεφτά του.
Έτσι αποφάσισα να µείνω. 
Μερικές εβδοµάδες αργότερα, ο 
Κάρλος έπρεπε να φύγει για την 
Γαλλία. Θα έλειπε για αρκετές µέρες. 
Σκέφθηκα να πάω στην µητέρα µου, 
αλλά θα µε έβλεπε τόσο λυπηµένη, 
που θα αναγκαζόµουν να της πω την 
αλήθεια.
Έτσι έµεινα στο µεγάλο εκείνο σπίτι 
και τριγυρνούσα χωρίς ενδιαφέρον 
από κάµαρη σε κάµαρη. Ήταν τότε 
καλοκαίρι στην Ευρώπη και έτσι 
µπορούσα να κατεβώ στον κήπο. 
Τις περισσότερες φορές έπαιρνα το 
κέντηµα µου και καθόµουνα σε ένα 
πέτρινο καναπέ κάτω από ένα µεγά-
λο σκιερό δένδρο.
Μια µέρα άκουσα κάποια ανδρι-
κή φωνή να τραγουδά πολύ ωραία 

ένα παθιασµένο ερωτικό τραγούδι. 
Μου άρεσε η µελωδία, σηκώθηκα 
και προχώρησα προς το µέρος που 
ακουγόταν το τραγούδι. Όχι πολύ 
µακριά ήταν το φυτώριο. Από εκεί 
ερχόταν η φωνή.
Προχώρησα προς την ανοιχτή ξύ-
λινη πόρτα και µπήκα µέσα. Τότε 
τον είδα για πρώτη φορά. Στεκόταν 
µπροστά σε ένα µεγάλο πάγκο και 
µεταφύτευε σε µικρές γλάστρες διά-
φορα λουλούδια και συνέχιζε το τρα-
γούδι. 
∆εν µε είδε, διότι ήταν γυρισµένος 
στην άλλη πλευρά. Προχώρησα και 
τον πλησίασα:
«Τραγουδάς πολύ ωραία του είπα και 
του χαµογέλασα. Μου αρέσει αυτή η 
µελωδία.»
∆εν µε είχε αντιληφθεί, διότι ξαφ-
νιάστηκε όταν του µίλησα.
«Με συγχωρείς σινιόρα» είπε και 
έβγαλε το µεγάλο ψάθινο καπέλο. 
Τότε τον πρόσεξα καλύτερα. Ήταν 
ωραίος, µε µαύρα κυµατιστά µακριά 
µαλλιά. Είχε ένα γεροδεµένο κορµί 
που άφηνε να φανεί το ανοιχτό του 
πουκάµισο.
Τραβήχτηκε λίγο πίσω και άρχισε 
να δένει τις λωρίδες του πουκαµίσου 
του.
Σε όλο αυτό το διάστηµα καθώς τον 
παρατηρούσα, τον σύγκρινα µα τον 
Κάρλος. Πόση µεγάλη διαφορά. Ο 
σύζυγός µου, που µε περιφρόνησε 
και µε απάτησε από την δεύτερη κιό-
λας νύχτα του γάµου µας, ήταν ένας 
πελώριος τύπος, χονδρός, φαλα-
κρός, µε µεγάλη κοιλιά, πλαδαρός, 
που µύριζε από µακριά ο ιδρώτας 
του. 
Αυτός που µου χαµογελούσε µε τόση 
ευγένεια ήταν ένα ωραίο παλικάρι, 
στην ηλικία µου, µε κυµατιστά µαλ-
λιά και ένα γεροδεµένο κορµί, µαυ-
ρισµένο από τον ήλιο, και η φωνή 
του είχε µια γλυκύτητα.
«Πως σε λένε; τον ρώτησα»
«Ουµπέρτο σινιόρα. Μπορώ να σας 
βοηθήσω;»
«Όχι απάντησα. Ευχαριστώ. Περπα-

τούσα στον κήπο κι άκουσα το τρα-
γούδι και µπήκα µέσα. Φεύγω τώρα. 
Εσύ στο φυτώριο είσαι;»
«Ναι σινιόρα. Τα πρωινά που ο 
ήλιος δεν είναι δυνατός φυτεύω 
τις γλάστρες. Αργότερα βγαίνω έξω 
στον κήπο και ποτίζω.»
∆εν έµεινα πολύ. Του χαµογέλασα 
ευγενικά και βγήκα έξω. 
-  Επιστρέφοντας σπίτι ανέβηκα στο 

δωµάτιο µου και κοιτάχτηκα στον 
καθρέφτη. Χαµογέλασα ελαφρά και 
ο καθρέφτης µου έστειλε το ίδιο ζε-
στό χαµόγελο. Σου συνέβη καµιά 
φορά Έρρικα;

-  Ναι Μαριάννα συµβαίνει σε όλες 
µας αυτό, όταν είµαστε ερωτευµέ-
νες, ο καθρέφτης µας χαµογελά. 
Λοιπόν ύστερα τι έγινε;

-  Αναρωτήθηκα αµέσως εάν θα µου 
άρεσε αυτός ο ωραίος άνδρας αν 
ήµουν ερωτευµένη µε τον σύζυγό 
µου; Θα πρόσεχα ότι έχει ωραίο 
κορµί και κυµατιστά µαύρα µαλλιά;

Ποτέ δεν µπόρεσα να δώσω µια σω-
στή απάντηση. Εσύ τι λες Έρρικα;
-Να σου πω Μαριάννα, οι γυναίκες 
που ζουν αγαπηµένα µε το ζευγάρι 
τους, καµαρώνουν ένα ωραίο άνδρα 
όταν τον δουν, αλλά δεν τον επιθυ-
µούν. Όµως… εσύ…
- Τι εγώ;
-  Εσένα Μαριάννα σου άρεσε ο 

ωραίος εκείνος άνδρας, και τον 
πόθησες, διότι ένιωθες πληγωµένη 
και µόνη. ∆εν ήταν εκδίκηση που 
ζητούσες, για να πληρώσεις τον 
Κάρλος µε το ίδιο νόµισµα.  

-  Έχεις δίκαιο Έρρικα, στο πρόσω-
πο του Ουµπέρτο είδα τον άνδρα. 
∆εν ήταν το µέσον να εκδικηθώ 
τον Κάρλος. Για αυτό το άλλο πρωί, 
πήγα στο φυτώριο. Ήταν µια ζε-
στή µέρα, και φόρεσα µια δροσερή 
µπλούζα µε ωραίες δαντέλες και 
µακριά µανίκια. Το θυµάµαι ακό-
µη, σαν να ήταν χθες. Ήµουν ένα 
άλλο άτοµο. Ούτε καν σκεπτόµουν 
τον Κάρλος. Ένιωθα γυναίκα και 
ήθελα να αρέσω.

- Πως εξελίχθηκε αυτή η σχέση;

-  Όλα κυλούσαν όµορφα. Του έφερ-
να µπισκότα και εκείνος ετοίµαζε 
το τσάι. Είχε κάτι µεγάλα φλιτζάνια 
πήλινα. Μου άρεσε να πίνω το τσάι 
σε αυτά. Μετά από χρόνια εδώ στο 
Μοντεβιδέο, γύρεψα να βρω τέτοια 
φλιτζάνια αλλά δεν βρήκα.

-  Πότε του δόθηκες;
-  Σε µια από εκείνες τις µέρες. Όταν 

πήγα στο φυτώριο τον είδα να κρα-
τά µια µπουκάλα µε κόκκινο κρασί.

Μιλήσαµε για λίγο και ύστερα ήπια-
µε, αγκαλιαστήκαµε, φιληθήκαµε και 
του είπα να έρθει επάνω στο δωµάτιο 
µου. Ξέρεις Έρρικα δεν µπορούσα 
να του αντισταθώ. Τον ήθελα. ∆εν 
ήταν από εκδίκηση που τον κάλεσα 
στο δωµάτιο µου. Τον επιθυµούσα, 
τον αγαπούσα σαν άνδρα.
-  Έχεις δίκαιο Μαριάννα. Η γυναίκα 

ποτέ δεν δίνεται σε ένα άνδρα που 
δεν αγαπά. Τον θέλει και του δί-
νεται. Η γυναίκα δεν παρασύρεται 
από ένα ή δύο ποτά. Παρασύρεται 
επειδή το επιθυµεί η καρδιά της.   

Βρεθήκατε µόνο µια φορά;
-  Όχι. Αρκετές φορές πριν έρθει ο 

Κάρλος από την Γαλλία.
-  Μετά βρισκόσασταν κρυφά;
-  Όχι. Τότε είναι που είδα τον χα-

ρακτήρα του να αλλάζει. Άρχισε να 
µε απειλεί και να µε εκβιάζει όταν 
του έλεγα ότι δεν µπορώ να τον 
ξαναδώ. Μου µιλούσε θυµωµένα, 
όταν µε συναντούσε στον κήπο, και 
µε απειλούσε πως θα αποκάλυπτε 
στον άνδρα µου και το υπηρετι-
κό προσωπικό πως είναι εραστής 
µου. Ζητούσε χρήµατα. Του έδινα. 
Όµως αυτός επέµενε να µε απειλεί 
ζητώντας όλο και περισσότερα.

-  Πως άλλαξε ο χαρακτήρας του έτσι 
απότοµα και από τρυφερός εραστής 
έγινε εκβιαστής;

-  Νόµιζε ότι θα µπορούσα να τον 
σώσω από την µεγάλη φτώχεια και 
την µιζέρια στην οποία ζούσε. Στην 
αρχή στις όµορφες ερωτικές στιγµές 
µας, µου έλεγε πως θα πρέπει να 
χωρίσω τον άνδρα µου, να πάρω 
την µισή περιουσία που µου ανήκει 
και να φύγουµε οι δύο µακριά. 

Του εξηγούσα ότι κάτι τέτοιο δεν 
γίνεται. Ότι  δεν µου ανήκει η µισή 
περιουσία και πως ο άνδρας µου θα 
κατάστρεφε και εµένα και την οι-
κογένεια µου, αν τον εγκατέλειπα. 
Ήταν το λάθος του Ουµπέρτο. Πίστε-
ψε ότι η γοητεία του θα µπορούσε να 
παρασύρει µια πλούσια γυναίκα να 
τον ακολουθήσει και να τον γλυτώ-
σει από την φτώχεια.
-   Σε απογοήτευσε ο Ουµπέρτο Μα-

ριάννα;
-  Ναι γιατί τον αγάπησα. ∆εν µπο-

ρούσα να τον ακολουθήσω και να 
αφήσω τον Κάρλος. Ούτε και να του 
παραχωρήσω δωµάτιο κάτω εκεί 
όπου µένει το υπηρετικό προσωπι-
κό. Σε αυτό επέµενε πολύ. Ήθελε 
να µείνει σπίτι µου. Μου ζητούσε 
χρήµατα και µε απειλούσε. 

-  Τελικά τι έγινε; Ρώτησε η Έρρικα 
φανερά ανήσυχη για αυτή την ανα-
πάντεχη εξέλιξη των γεγονότων…

Συνέχεια την επόµενη εβδοµάδα

∆ΙΗΓΗΜΑ




