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Στη Νάνα 
και στον Αντρέ.
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Στη σημαία της Ελευθερίας
κέντησα τον μεγαλύτερο έρωτα της ζωής μου. (Β, 214)
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

«Πατέρας μου ο Φεδερίκο Γκαρθία Ροδρίγεθ. Μητέρα 
η Βιθέντα Λόρκα Ρομέρο. Γεννήθηκα στο Φουέντε 
Βακέρος, χωριουδάκι βαλμένο στο κέντρο της κοιλά-
δας της Γρανάδας». 

Έτσι ξεκινούσε ο Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα το αυτο-
βιογραφικό του σημείωμα κάπου στα 1929 με 1930.

Εμείς, εδώ, συμπληρώνουμε απλώς ότι γεννήθηκε 
στις 5 Ιουνίου του 1898 κι αφήνουμε για το τέλος αυ-
τού του βιβλίου ένα όσο το δυνατόν πληρέστερο χρο-
νολόγιο της ζωής και του έργου του αγαπημένου μας 
Ισπανού ποιητή.

Ο Λόρκα ευτύχησε μεταφραστικά στην Ελλάδα, 
όπου η «παρουσία» του δηλώνεται από τον Καζα-
ντζάκη το 1933 με τρία ποιήματα και ακολουθεί το 
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1945 ο Γκάτσος με τον Ματωμένο γάμο και το 1948 
ο Ελύτης με το Ρομανσέρο Χιτάνο. 

Ακριβώς το 1948, με τη θρυλική παράσταση του 
Ματωμένου γάμου σε απόδοση Νίκου Γκάτσου, σκη-
νοθεσία Καρόλου Κουν, σκηνικά-κοστούμια Γιάννη 
Τσαρούχη και μουσική Μάνου Χατζιδάκι, ο Λόρκα 
γίνεται ευρύτερα γνωστός στο ελληνικό κοινό και πα-
ράλληλα πυροδοτεί τη δημιουργία θεατρικών έργων 
από Έλληνες συγγραφείς.

Ήταν επόμενο να ακολουθήσουν μεταφράσεις και 
άλλων έργων του, τόσο θεατρικών όσο και ποιητικών, 
όπως και πολλά ποιήματά του να μελοποιηθούν από 
Έλληνες συνθέτες, αλλά και Έλληνες ποιητές να του 
αφιερώσουν ποιήματά τους, και το ενδιαφέρον αυτό να 
συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

Προσωπικά, τον Λόρκα τον ανακάλυψα στα δεκα-
πέντε μου, όταν, ψάχνοντας στο ράφι του επαρχιακού 
βιβλιοπωλείου για την Αμοργό του Γκάτσου, είδα τον 
Ματωμένο γάμο και τον προτίμησα –το χαρτζιλίκι μου 
δεν έφτανε και για τα δύο– χάρη στην περιέργεια που 
μου προξένησε η «ελληνική απόδοση»* στο εξώφυλλο.

Έτσι, όταν έπειτα από λίγο καιρό η τύχη το ’φερε να 
ζήσω κοντά στον Έλληνα ποιητή κι εκείνος μου είπε 
«Έλα να σου διαβάσω από τον Ματωμένο γάμο, απ’ το 

* Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα, Ματωμένος γάμος, ελληνική απόδοση Νί-
κος Γκάτσος, Ίκαρος, Αθήνα 1964.
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πρωτότυπο, ένα πολύ ποιητικό σημείο που μου αρέσει 
ιδιαίτερα», κρεμάστηκα από τα χείλη του κι ώσπου να 
τελειώσει είχα αποφασίσει να μάθω κι εγώ ισπανικά.

Το αντίστοιχο σημείο στην απόδοση του Γκάτσου: 
«Γιατί έφυγα με τον άλλο, ναι, έφυγα! Και συ το 

ίδιο θα ’κανες. Καιγόμουνα, ήμουνα γιομάτη πληγές 
κι απομέσα κι απόξω, κι ο γιος σου ήτανε μια σταλιά 
νερό, κι εγώ από κείνη τη σταλιά τα καρτέραγα όλα, γη, 
χώμα, παιδιά, ευτυχία. Αλλά ο άλλος ήταν ένα ποτάμι 
σκοτεινό γιομάτο κλαριά, που ερχόταν κοντά μου βουί-
ζοντας και τραγουδώντας μουρμουριστά ανάμεσα στα 
καλάμια. Έτρεχα ν’ ανταμώσω το γιο σου που ήτανε σαν 
παιδάκι από κρύο νερό, κι ο άλλος μόστελνε τότε χιλιά-
δες πουλιά που δε μ’ αφήναν να περπατήσω, κι έριχναν 
πάχνη πάνου στις λαβωματιές μου, τις λαβωματιές μιας 
φτωχής μαραμένης γυναίκας, ενού αδύνατου κοριτσιού 
που το ’χε η φωτιά χαϊδεμένο. Δεν ήθελα, μ’ ακούς; 
Δεν το ήθελα! Ο γιος σου ήταν η ίδια μου η ζωή, και 
δεν τον γέλασα, όχι, δεν τον εγέλασα. Αλλά το χέρι του 
άλλου με πήρε σαν ένα κύμα της θάλασσας, μου ’δωκε 
μια σαν κουτουλιά μουλαριού, και δε μπορούσα να κάμω 
αλλιώς, θα μ’ έσερνε κοντά του παντοτινά, παντοτινά, 
παντοτινά, ακόμα κι αν είχα γίνει γριά κι όλα του γιου 
σου τα παιδιά κρεμόντανε στα μαλλιά μου!». (Β, 660)*

* Φεδερίκο Γκαρ θία Λόρκα, Θέατρο και ποίηση, απόδοση Νίκος Γκάτσος, 
Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα 200015, σελ. 107.
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Κορυφαία στιγμή του έργου, κι ακόμα πιο αιχμηρή 
στο πρωτότυπο, γιατί είναι η στιγμή που η Νύφη παύει 
να χρησιμοποιεί τον αντίστοιχο πληθυντικό ευγενείας 
απευθυνόμενη στη Μάνα και της μιλάει στον ενικό 
σαν γυναίκα προς γυναίκα. Βεβαίως, η διαφοροποίη-
ση αυτή δεν μπορεί –ή, τουλάχιστον, δεν μπορούσε 
τότε– να μεταφερθεί στην «ελληνική απόδοση», αφού 
οι κώδικες της εγχώριας κοινωνίας ήταν –και λίγο ως 
πολύ παραμένουν– διαφορετικοί.

Ένα χαρακτηριστικό στοιχείο στο έργο του Λόρκα 
που συνήθως φιλτράρεται στις μεταφράσεις είναι ο 
αισθησιασμός. Καθαρός από οποιαδήποτε χυδαιότητα 
ή ποταπή λαγνεία, και χωρίς την πρόθεση να προ-
καλέσει τα πουριτανικά ήθη, ο αισθησιασμός αυτός, 
κληρονομημένος από τους Άραβες ποιητές των βασι-
λείων της Κόρδοβας και της Γρανάδας του δέκατου, 
ενδέκατου, δωδέκατου αιώνα, περιφρουρεί το δικαίωμα 
της σάρκας να ποθεί και να ποθείται. 

Μια άλλη περιφρούρηση, ερμητική, στο λορκικό έρ-
γο πάντα, είναι αυτή του δικαιώματος της ψυχής να 
αγαπήσει και να αγαπηθεί. Ο Γραναδινός ποιητής οι-
κειοποιείται τον μυστικισμό, κυρίως του Αγίου Ιωάννη 
του Σταυρού, για να παρηγορήσει αλλά και για να 
συντηρήσει τον ανέφικτο έρωτα. 

Το ερωτικό πάθος, αβυσσαλέο, με την υπερθυμία 
στο χείλος και τον σπαραγμό στο βάθος της αβύσσου 
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ταυτόχρονα, δείχνει ότι ο Λόρκα ακολουθεί τη δοσο-
λογία της λαϊκής ποίησης, αυτή που, από τα τέσσερα 
στοιχεία της φύσης –φωτιά, αέρα, νερό, γη– παράγει 
το κράμα του φεγγαριού και την άλλη του όψη, το 
μαχαίρι. 

Δε χρειάζεται να εντρυφήσει κανείς στο έργο του 
Ισπανού ποιητή για να αντιληφθεί ότι έχει να κάνει με 
μια μεγαλοφυΐα. Μόνο ο κακόπιστος αναγνώστης θα 
το αμφισβητούσε. 

Έχοντας, λοιπόν, αυτή την πεποίθηση, διάβασα πε-
ρισσότερες από πέντε χιλιάδες σελίδες με ποιήματα, 
θεατρικά έργα, ποιητικές πρόζες, διαλέξεις, συνεντεύ-
ξεις, επιστολές και σημειώματά του, πάντα στο πρω-
τότυπο. Αφού συνειδητοποίησα γι’ άλλη μια φορά τον 
τεράστιο όγκο έργου σε τόσο σύντομο βίο –υπενθυμίζω 
ότι στα τριάντα οκτώ του ο Λόρκα δολοφονήθηκε από 
τους φασίστες του Φράνκο–, το δέος μου άρχισε να 
δίνει χώρο σε μια παράξενη συγκίνηση. Ήταν όταν 
διάβαζα τα πρώτα του γραπτά, εκείνες τις νεανικές 
εκμυστηρεύσεις, και τα μάτια μου γέμιζαν δάκρυα. Τι 
αηδονάκι ήταν αυτό στα ξόβεργα του κόσμου;

Ενέτεινα την προσοχή μου για ν’ ακούσω τις τρίλιες 
του και τώρα αποπειρώμαι να μεταφέρω τον απόηχό 
τους σε αυτό εδώ το βιβλίο μοιρασμένο σε τριάντα 
ενότητες, όπου κάθε ενότητα μπορεί είτε να διαβαστεί 
σαν μια ποιητική σουίτα ή σαν ένας αντιστικτικός διά-
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λογος είτε να παρασταθεί σαν θεατρικός μονόλογος ή 
σαν δρώμενο διονυσιακού χορού. 

Χίλιες ερωτικές στιγμές, όπου κάθε στιγμή δύνα-
ται να εννοηθεί ως ο χρόνος ανάγνωσης μιας φράσης 
αλλά και ως το σημείο στίξης που το λέμε τελεία. 

Μια πρωτότυπη ανθολογία με άξονα τον έρωτα στο 
έργο του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα, με μότο μικρά ισο-
δύναμα από την ελληνική γραμματεία.

Μια μικρή ξενάγηση σ’ ένα τεράστιο έργο που εν 
πολλοίς παραμένει άγνωστο στο ελληνικό κοινό. 

Άραγε θα ήταν υπερβολή και οίηση από μέρους μου 
να ευχηθώ τούτο το σύντομο «δειγματολόγιο» –δεδο-
μένου ότι όπως αλλάζει η εποχή αλλάζει και η εκφορά 
του λόγου– να παρακινήσει σε νέες μεταφράσεις, που 
να γνωρίσουν την ίδια ή και μεγαλύτερη απήχηση με 
τις παλιές;

Δεν ξέρω. Αυτό που ξέρω σίγουρα είναι ότι οφείλω 
να ευχαριστήσω δύο φίλες: την Άννα Πατάκη, που 
αγκάλιασε με θέρμη την ιδέα μου κόντρα στους και-
ρούς, και τη Νάνα Μούσχουρη, που έδρασε και πάλι 
ως μαικήνας ώστε να αφιερωθώ στην πραγματοποίηση 
της ιδέας αυτής χωρίς την αγωνία για τα προς το ζην. 

Άι, Φεδερίκο μας Γκαρθία Λόρκα, είναι μεγάλος ο 
Θεός του έρωτά σου!

Α. Δ.
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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

Στο τέλος κάθε αποσπάσματος αναφέρονται σε παρένθεση, 
π.χ. (Α, 125), η πηγή και η σελίδα, ως ακολούθως: 

Α: Federico García Lorca, Obras Completas, τόμ. I, επιμ. Ar-
turo del Hoyo, Aguilar, Μαδρίτη 197720.

Β: Federico García Lorca, Obras Completas, τόμ. IΙ, επιμ. Ar-
turo del Hoyo, Aguilar, Μαδρίτη 197720.

Γ: Federico García Lorca, Obras Completas, τόμ. IΙΙ, επιμ. Ar-
turo del Hoyo, Aguilar, Μεξικό 1991.

Π: Federico García Lorca, Obras Completas, τόμ. IV, Pri-
meros escritos, κριτ. έκδ. Miguel Carcía-Posada, Galaxia 
Gutenberg/Círculo de Lectores, Βαρκελώνη 1997.   
[Π: Πρώτα γραπτά.]

Λ: Federico García Lorca, Lola la comedianta, κριτ. έκδ. Pierro 
Menarini, Alianza Editorial, Μαδρίτη 1981.    
[Λ: Λόλα η θεατρίνα.]

Σ: Federico García Lorca, Sonetos del amor oscuro, επετειακή 
έκδοση της Junta de Andalucía, I.E.S. MAR de ALBORÁN, 
Εστερόνα (Μάλαγα), 23/4/2012.     
[Σ: Σονέτα του σκοτεινού έρωτα.]
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Ε: Federico García Lorca, Epistolario Completo, κριτ. έκδ. An-
drew A. Anderson & Christopher Maurer, Cátedra, Μαδρίτη 
1997.  [Ε: Επιστολογραφία.]
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Πνεύματα που περιφέρεστε τη νύχτα, προσευ-
χηθείτε για μένα και για τον ανέφικτο έρωτά 
μου… Γυναίκες εξαίσιες που δε διακορευτή-
κατε μα πεθάνατε από αγάπη, προσευχηθείτε 
για μένα, για τον ανέφικτο έρωτά μου. Έφηβοι 
πάλλευκοι που φύγατε από τον κόσμο τυλιγ-
μένοι σε γάζες αγνότητας, προσευχηθείτε για 
μένα και για τον ανέφικτο έρωτά μου. Γυναίκες 
που καήκατε από ηδονή, προσευχηθείτε για 
μένα. Θεϊκέ Λουίς Γκονθάγα, με καθαρότη-
τα και άρωμα νάρδου, προσευχήσου για μένα. 
Άντρες και γυναίκες που αγαπάτε κι αγα-
πιέστε, προσευχηθείτε για μένα και για τον 
ανέφικτο έρωτά μου. (Π, 670)
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I

ΠΡΩΤΗ ΑΓΑΠΗ, ΠΡΩΤΟΣ ΕΡΩΤΑΣ

Στο φανέρωμα της φλογερής γυναικίας αγάπης ωρίμασα διά 
μιας. Και καθώς η πεταλούδα βγαίνει από το κουκούλι της 
και πετά, βρέθηκα σε νέο κόσμο και σε νέο φως έβλεπα τον 
εαυτό μου και την αγάπη μου. […] Στην ήσυχή μου παιδική 
σάρκα τώρα  άρχιζαν να συνταράσσουνται και να χοχλάζουν 
ηφαίστεια. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΝΔΥΛΑΚΗΣ*

Θα ερωτευτώ και θα πεθάνω από έρωτα. Θα σε λιώσω, 
καρδιά μου, κι από τις ανοιχτές πληγές μου θα βγει η 
φωτιά του πάθους μου. Η καρτερικότητα είναι για τους 
αδύναμους. Εγώ θα πεθάνω από έρωτα… (Π, 702)

Ήρθε ο έρωτας με την ξανθή του ανάσα 
κι ο κήπος της ψυχής μου άνθισε 
με ρόδα του φιλιού και του ονείρου. (Π, 836) 

Νύχτα θεϊκή που έρωτας με φίλησε.
Τα μονοπάτια ήταν από γαρίφαλα. (Π, 836) 

* Πρώτη αγάπη και άλλα διηγήματα, Μαλλιάρης Παιδεία, Θεσσαλονίκη 
2015, σελ. 50.
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Κι άνοιξε η καρδιά μου
σαν το λουλούδι κάτω απ’ τον ουρανό,
με πέταλα λαγνείας
και στήμονες ονείρου. (Α, 115) 

Έρωτα, και ποιος δε θα σε γνώριζε! 
Λένε πως είσαι γλυκός και μαύρος,
μαύρα τα μικρά φτερά σου,
μαύρος κι ο θώρακάς σου 
σαν νύχτα χωρίς αστέρια. (Β, 18) 

Είμαι σάμπως να ήμουν από χαρτί και να κάηκα απ’ 
τη φλογίτσα της καρδιάς μου. (Β, 75) 

Νύμφες! Ουρανοί! Σύννεφα! Νεράιδες!
Τραγουδήστε την ευτυχία μου! 
Φεύγω πια! Είναι δική μου εκείνη·
δική μου, δική μου θα γίνει. (Λ, 47) 

Όταν αγαπάει κανείς πρώτη φορά, είναι γεμάτος ελ-
πίδες… μα σαν έρθει η σκιά της διάψευσης, μπαίνει 
στην άβυσσο της πραγματικότητας… (Π, 641) 

Γιατί οι τίγρεις της μοίρας να καταβροχθίζουν την 
ψευδαίσθηση της πρώτης αγάπης; (Π, 641) 
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Απόμεινε η αγάπη μου
το χάραμα νεκρή
την ώρα που τ’ αστέρια
πεθαίναν στην αυγή. (Π, 530) 

Μόλις θάβεται μες στην καρδιά η πρώτη αγάπη, είναι 
κι η πρώτη φορά που καθρεφτίζεται στον ουρανό.  
(Π, 641) 

Όταν θαφτεί μες στην καρδιά η πρώτη αγάπη, φαντά-
σματα του μίσους καλύπτουν την ψυχή και φαίνεται 
η ζωή μέσα από το αληθινό κρύσταλλό της… (Π, 641) 

Τώρα ήπια τη χολή από την πρώτη ερωτική απογοή-
τευση και στην καρδιά μου καρφώθηκε ένα αγκάθι 
τριαντάφυλλου που θα την κάνει να ματώνει ώσπου να 
πάψει να χτυπά. (Π, 642) 

Έχω στο σπίτι μου μια φωτογραφία που όταν τη βλέ-
πω μου φέρνει μεγάλη στενοχώρια. Δείχνει ένα κορίτσι 
ξανθό κι αδυνατούλικο που έζησε πριν από καιρό και 
που τώρα θα είναι κάτω από τη γη. Έχει στο πρό-
σωπό του ένα χαμόγελο τόσο ελαφρό και λυπημένο 
που μοιάζει σαν να πάει να κλάψει. Τα χέρια του είναι 
σταυρωμένα και στο στήθος του έχει ένα ματσάκι 
λουλούδια εποχής που σήμερα θα ’χουν γίνει σκόνη 
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αψηλάφητη... Όλη η φωτογραφία είναι χρυσωμένη 
από την πολυκαιρία εκτός από το πρόσωπο της κο-
πελίτσας, που παραμένει άσπρο και χλωμό... Το φό-
ρεμά της, φαρδύ κι αρχοντικό, είναι όλο κεντημένο με 
μαύρη τρέσα. Πλάι της έχει ένα κομοδίνο με κρόσσια 
γύρω γύρω και μέσα έναν Εσταυρωμένο και πολλά 
βιβλία. Ποτέ δεν έμαθα ποια ήταν εκείνη η αγγελική 
μικρούλα, κι όταν ρωτούσα το όνομά της η μητέρα μου 
μου έλεγε: «Είναι μια φίλη της μάνας μου που πέθανε 
πολύ νέα». «Μα, πώς τη λένε;» επέμενα εγώ. Και η 
μητέρα μου, κάνοντας έναν παράξενο μορφασμό, μου 
αποκρινόταν: «Άσε με ήσυχη!». Κι έτσι, κάθε φορά 
που έβγαζαν ρούχα από το παφιλένιο μπαούλο που 
την είχαν βαλμένη, εγώ έτρεχα για να τη δω και μετά 
ένιωθα την ανάμνησή της ανακατεμένη με αυτή την 
τόσο μοναδική μυρωδιά των κλειστών πραγμάτων... 
Όταν ήμουν παιδί, η φωτογραφία αυτή ήταν ο εφιάλ-
της μου για πολλές νύχτες δίχως τέλος... εκείνες τις 
νύχτες αποκάλυψης κρυμμένων μυστικών, οι οποίες 
εισάγουν στην εφηβεία... τα μάτια της γυναίκας εκεί-
νης θα ήταν μεγάλα σαν ήλιοι και το στόμα της θα 
ήταν θησαυρός από γλύκα... Τις ώρες που η οικογένειά 
μου με άφηνε μόνο στο σπίτι, πολύ προσεκτικά, σαν 
εκείνον που πάει να διαπράξει ένα μεγάλο έγκλημα, 
άνοιγα μ’ ένα σύρμα την κλειδαριά του μπαούλου, κι 
ανακατεύοντας γράμματα, μετάξια κι ενθύμια, έβρι-
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σκα τη φωτογραφία. Περνούσα ώρες και ώρες κοι-
τάζοντάς τη σαν αποβλακωμένος... και φανταζόμουν 
τη νέα εκείνη να μου μιλάει και να μου διηγείται τις 
πιο παράξενες και πολύτιμες ιστορίες που κανένας δεν 
ήξερε να πει. Η παιδική μου φαντασία οργίαζε κι η κο-
πέλα μού μιλούσε πια κι έκρυβα τη φωτογραφία γιατί 
μου φαινόταν ότι κινούσε τα μάτια και φοβόμουν πως 
θα με μάγευε. Θυμάμαι ότι μια μέρα που οι θείες μου 
μου είχαν διηγηθεί μια πολύ θλιβερή ιστορία και με 
είχε πιάσει μεγάλη τρεμούλα, άνοιξα το μπαούλο κρυ-
φά... όμως η φωτογραφία φυλασσόταν από ένα ροζάριο 
και το ροζάριο αυτό ήταν εκείνο που η γιαγιάκα μου 
είχε σφίξει στα νεκρά της χέρια και η θέα εκείνου του 
ροζάριου από ασήμι και χάντρες λιγνίτη, με το οποίο 
η γιαγιά μου είχε πει την τελευταία της προσευχή, με 
έκανε να τρέμω και να φύγω από το δωμάτιο εκείνο 
σαν ψυχή που την παίρνει ο διάβολος, καθώς νόμιζα 
ότι άκουγα βήματα και φωνές πίσω μου.

Τις νύχτες, όταν ο αδερφός μου αποκοιμιόταν, πή-
γαινα σιγά σιγά κι έβγαζα τη φωτογραφία από την 
κρυψώνα της και κοιμόμουν έχοντάς τη πάνω στο 
στήθος μου… Ποια ήταν η γυναίκα εκείνη;… Γιατί η 
έκφρασή της είχε τόση γλυκύτητα και καλοσύνη…; 
Για την καρδιά μου ήταν παρηγοριά να την κοιτάζω 
και να τη φιλώ με το παρθενικό μου στόμα. 

Έμοιαζε να με συμβουλεύει και πολλές φορές έβαζα 
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τη φωτογραφία πάνω στο πρόσωπό μου κι έκλαιγα 
χωρίς να ξέρω γιατί. Δεν ξέρω ούτε εξηγώ αυτό που 
μου συνέβαινε τότε, ξέρω μόνο ότι ήμουν ευτυχισμέ-
νος. Στην ψυχή μου δεν υπήρχε παρά μόνο παρθενία 
και αγνότητα κι αγαπούσα χωρίς να το αντιλαμβά-
νομαι τη γυναίκα εκείνη που είχε περάσει από τη γη 
πριν από τόσα χρόνια. Αυτή ήταν η πρώτη μου αγάπη 
κι ο πιο δυνατός και φλογερός έρωτας που ένιωσα στα 
λίγα χρόνια της ζωής μου.

«Δεν ξέρετε πώς την έλεγαν;» ρωτούσα εγώ και 
μου απαντούσαν: «Ήταν μια πολύ στενή φίλη της 
γιαγιάκας σου που πέθανε από τόσο πόνο».

«Από τόσο πόνο!» αναφωνούσα… ωστόσο ξαναρω-
τούσα, ενοχλημένος πια: «Πώς τη λένε;».

«Δεν ξέρουμε» μου έλεγαν.
Κι έτσι, χωρίς να γνωρίζω ποια ήταν εκείνη η ευ-

γενική μορφή με το φωτοστέφανο του πόνου, την αγα-
πούσα με τρέλα, με πάθος. Μια θεία μου, γεροντοκό-
ρη και στοργική, η οποία μου διηγούνταν πράγματα 
για νεράιδες και μαύρα τριχωτά χέρια που παίρνουν τα 
παιδιά για να τα πνίξουν στη θάλασσα, την έκανα να 
μου εξηγήσει γιατί ήταν τόσο λυπημένη η γυναίκα 
εκείνη. Και η θεία, ανεβάζοντάς με στα γόνατά της 
και λικνίζοντάς με γλυκά, μου εξηγούσε ότι η γυναίκα 
της φωτογραφίας είχε έναν αρραβωνιαστικό που την 
παράτησε κι έτσι εκείνη πέθανε από έρωτα και ντρο-
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πή κι ότι η γιαγιά μου, η φίλη της, την παρηγόρησε 
και της συμπαραστάθηκε όταν έφτασε η ώρα η τρο-
μερή… Όλη αυτή η ιστορία έμπαινε στην απλοϊκή και 
τρυφερή καρδιά μου και μ’ έκανε ν’ αναστενάζω πολύ 
βαθιά για την κοπέλα που είχε πεθάνει τόσο δυστυχι-
σμένη… Με τέτοια στενή σχέση ήμουν δεμένος με 
κείνη τη φωτογραφία χωρίς να σκέφτομαι τίποτα 
άλλο παρά μόνο αυτή… όταν η μέρα που έρχεται για 
ένα παιδί και το κάνει ν’ αλλάξει και το κάνει να αι-
σθανθεί καινούρια πράγματα ήρθε και για μένα. Το 
μεγάλο μυστήριο της ζωής αποκαλύφθηκε μπροστά 
στα μάτια μου και η θέα του με άφησε αποσβολωμένο. 
Όλοι οι άντρες κι όλες οι γυναίκες μού φάνηκαν αμαρ-
τωλοί και, βλέποντας έναν Χριστό που είχα μπροστά 
μου, τον κοίταξα, θαρρώ, κάπως επικριτικά. Είχε κα-
ταρρεύσει μπρος μου η μεγάλη Βαβέλ των αγνών σκέ-
ψεών μου. Τα παιδιά γεννιούνται από την κοιλιά της 
μάνας λοιπόν, δεν τα φτιάχνουν οι άγγελοι μέσα σ’ ένα 
καλάθι με λουλούδια! Κι ένα μεγάλο κενό απόμεινε 
μπροστά μου και βαθιά και ειλικρινής απογοήτευση 
γέμισε την ψυχή και την καρδιά μου… Μια ανθρώπι-
νη μορφή με μαύρα μάτια και τρεμάμενα χέρια διακό-
ρευσε την παρθενική μου αγνότητα και μου διηγήθη-
κε την προέλευση της ζωής και μου ξερίζωσε τις 
ψευδαισθήσεις και την ξεγνοιασιά της παιδικής ηλι-
κίας… Μαθαίνοντας το μεγάλο μυστικό, δεν τόλμησα 
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να κοιτάξω τη φωτογραφία της αγαπημένης μου κο-
πέλας που χαμογελάει κλαίγοντας. Τη νύχτα εκείνη, 
ένας μεγάλος θρήνος με κυρίευσε και μ’ έκανε να ξε-
χάσω αυτήν που αγαπούσα. Τη νύχτα εκείνη, η καρ-
διά μου ήταν πια καρδιά άντρα κι ένιωσα το φύλο μου. 
Τη νύχτα εκείνη, έθαψα μες στην ψυχή μου τη μεγα-
λύτερη ψευδαίσθηση της ζωής μου. Την τρομερή εκεί-
νη νύχτα γεννήθηκαν μέσα μου τα πάθη… Τώρα, η 
φωτογραφία είναι ξεχασμένη στο ίδιο μπαούλο, κι όταν 
την κοιτάζω και θυμάμαι το τι υπήρξε για μένα, μια 
βαθιά θλίψη κυριεύει την καρδιά μου… Σήμερα ξέρω 
πως η κοπέλα εκείνη ήταν μια γυναίκα που πέθανε 
από μια συνηθισμένη τότε ασθένεια και πως αρραβω-
νιαστικός της ήταν ένας νέος που σκοτώθηκε στον 
πόλεμο… Αλλά εκείνη, όποια κι αν ήταν, υπήρξε η 
πρώτη μου αγάπη. Η αληθινή αγάπη που ένιωθε κά-
ποιος που ήταν άντρας κι αγαπούσε χωρίς να ξέρει το 
γιατί, η αγάπη που ήταν άγιο άρωμα της παιδικής 
καρδιάς μου… η αληθινή αγάπη χωρίς σαρκικούς πό-
θους… Οι καιροί εκείνοι χάθηκαν. Η καρδιά μου σή-
μερα είναι άλλη. Μου μένει μόνο από όλα τα περασμέ-
να μια γλυκιά νοσταλγία και μια φωτογραφία με 
άρωμα ψωμιού, παλιού πράγματος και αγνότητας. 

Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα
Μάρτιος 22

Νύχτα (Π, 865-7)
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