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Έντγκαρ 'Aλλαν Πόε 

 

Γουίλλιαμ Ουίλσον 

 

 

Τι να μιλήσω; Τι να πω για την πικρή ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ, 
αυτό το φάντασμα μπροστά μου; 

 
Ας ονομάσω, προς το παρόν, τον εαυτό μου Γουίλλιαμ 

Ουίλσον. Το καθαρό χαρτί που γράφω δε θα 'πρεπε να λερωθεί 
με τ' αληθινό μου όνομα. Αυτό έγινε κιόλας πολλές φορές ο 
στόχος για την περιφρόνηση -τη φρίκη- την απέχθεια των 
ανθρώπων. Ως τις πιο απόμακρες χώρες της γης τάχα δε 
σκόρπισαν οι οργισμένοι άνεμοι την πρωτόφαντη ατίμωσή του; 
Ω, αποδιωγμένε από τους πιο έρημους αποδιωγμένους -τάχα 
δεν είσαι για τον κόσμο παντοτινά νεκρός; για τις τιμές του, τα 
στεφάνια του, τις χρυσές του φιλοδοξίες; Κι ένα σύννεφο 
πυκνό, φριχτό κι απέραντο, τάχα δεν κρέμεται για πάντα 
ανάμεσα στους πόθους σου και στον ουρανό; 

Δε θα 'θελα, αν το μπορούσα, να περιλάβω εδώ σήμερα 
μιαν αφήγηση των τελευταίων μου χρόνων αφάνταστης 
αθλιότητας κι ασυγχώρητης αμαρτίας. Τούτη η περίοδος -αυτά 
τα τελευταία χρόνια- πήραν μια ξαφνική άνοδο προς την 
παλιανθρωπιά, που το ξεκίνημά της είναι ο μοναδικός σκοπός 
της τωρινής περιγραφής μου. Οι άνθρωποι συνήθως προχωρούν 
σιγά σιγά προς τον ξεπεσμό. Για μένα, μέσα σε μια στιγμή, κάθε 
αρετή βγήκε σύσσωμη από πάνω μου σαν ένας μανδύας. Από 
μια σχετικά ασήμαντη κατάσταση κακίας, πέρασα, μ' ένα 
γιγαντιαίο βήμα, σε κάτι χειρότερο από τ' ανοσιουργήματα ενός 
Ηλιογάβαλου. Ποια τύχη, ποιο μοναδικό γεγονός ήταν η αιτία, 
αφήστε με να σας το περιγράψω. Ο θάνατος πλησιάζει· κι η σκιά 
που τον προμηνάει έφερε κάποια γαλήνη στο μυαλό μου. 
Λαχταρώ, καθώς θα περνάω τη σκοτεινή κοιλάδα, να 'χω τη 
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συμπάθεια -παραλίγο θα 'λεγα τη συμπόνια- των συνανθρώπων 
μου. Θα 'θελα να τους έκανα ίσως να πιστέψουν πως ήμουν, ως 
ένα σημείο, θύμα περιστάσεων που ξεπερνούσαν την ανθρώπινη 
βούληση. Θα 'θελα να βρουν για μένα στις λεπτομέρειες που θα 
περιγράψω, κάποια μικρή όαση πεπρωμένου μέσα στην έρημο 
των σφαλμάτων μου. Θα 'θελα να τους κάνω να παραδεχτούν -
πράγμα που δεν μπορούν να τ' αποφύγουν- πως μολονότι ο 
πειρασμός ήταν πάντα μεγάλος, κανένας ποτέ δε βρέθηκε 
μπροστά σε τέτοιο πειρασμό, πως σίγουρα ποτέ δεν έφτασε σε 
τέτοια κατάπτωση. Κι αυτό δε σημαίνει τάχα πως υπέφερα τόσο 
πολύ; Τάχα δεν έζησα αλήθεια μέσα σ' ένα όνειρο; Και πως 
τώρα δεν πεθαίνω σαν ένα θύμα της φρίκης και του μυστηρίου 
του πιο έξαλλου απ' όλα τα οράματα στον κόσμο; 

Είμαι απόγονος μιας γενιάς που ο ευφάνταστος κι 
ευερέθιστος χαρακτήρας της την έκανε κάθε φορά να ξεχωρίζει 
από τις άλλες· κι από την πιο παιδική μου ηλικία έδειχνα πως 
είχα κληρονομήσει όλα τα γνωρίσματα της οικογένειάς μου. 
Όσο περνούσαν τα χρόνια, τόσο αυτός ο χαρακτήρας μου 
δυνάμωνε όλο και περισσότερο: τόσο που είχε καταντήσει 
αφορμή σοβαρής ανησυχίας για τους φίλους μου, κι αληθινής 
βλάβης για τον εαυτό μου. Είχα γίνει πεισματάρης, παραδομένος 
στις πιο παράξενες ιδιοτροπίες, και λεία στα πιο ασυγκράτητα 
πάθη. Μικρόψυχοι, υποδουλωμένοι στις αναπηρίες που 
στιγμάτιζαν το σόι μου, οι γονείς μου ελάχιστα φρόντισαν να 
περιορίσουν την κακή μου ιδιοσυγκρασία. Μερικές άσκοπες και 
λαθεμένες προσπάθειες από μέρους τους καταλήξανε σε πλήρη 
αποτυχία, και φυσικά σε θρίαμβο του εαυτού μου. Από κει και 
πέρα ο λόγος μου επικρατούσε στο σπιτικό μου· και σε μια 
ηλικία που λίγα παιδιά έχουν χειραφετηθεί, εγώ δεν υπάκουα 
παρά στη θέλησή μου, κι έγινα, εξόν απ' τ' όνομά μου, κύριος 
των πράξεών μου. 

Οι πιο μακρινές αναμνήσεις της σχολικής μου ζωής 
σχετίζονταν μ' ένα πελώριο πολυδαίδαλο σπίτι ελισαβετιανής 
εποχής, σ' ένα καταχνιασμένο αγγλικό χωριό, όπου υπήρχαν 
πάρα πολλά πελώρια σκεβρωμένα δέντρα, κι όπου όλα τα σπίτια 
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ήταν πάρα πολύ παλιά. Αληθινά, αυτό το σεβάσμιο παλιό χωριό 
είχε κάτι το ονειρικό, κάτι που σου ξαλάφρωνε την ψυχή. Τούτη 
την ώρα νιώθω με τη φαντασία μου τη δροσερή ψύχρα των 
ισκιωμένων δρόμων του, ρουφώ το άρωμα από τους χίλιους 
κήπους του, και μια ακαθόριστη χαρά με πλημμυρίζει στο βαθύ, 
υπόκωφο αντίλαλο της καμπάνας της εκκλησιάς του, που με 
μουντό κι άξαφνο χτύπο ξεσπούσε στη σιγαλιά της μουχρής 
ατμόσφαιρας που έζωνε νυσταλέα το σκαλιστό γοτθικό 
καμπαναριό του. 

Μου δίνει ίσως τόση ευχαρίστηση όση μπορώ πια να 
νιώσω, αναπολώντας μικρολεπτομέρειες του σκολειού μου με 
τις λογής-λογής σκοτούρες μου. Έτσι όπως είμαι βουτηγμένος 
στην αθλιότητα -πολύ πραγματική, αλίμονο, αθλιότητα- ζητώ 
συγχώρεση που βρίσκω ανακούφιση, έστω κι ασήμαντη και 
πρόσκαιρη, στην αδυναμία μου για μερικές σκόρπιες 
λεπτομέρειες. Κι ακόμα, όσο κι αν αυτές είναι τιποτένιες, και 
μάλιστα γελοίες για τους άλλους, παίρνουν στη φαντασία μου 
πολύπλοκη σημασία, μια και συνδέονται με μια περίοδο κι έναν 
τόπο όπου είχα αναγνωρίσει τα πρώτα αμφίβολα μηνύματα της 
μοίρας που αργότερα με κατάτρεξε τόσο πολύ. Αφήστε με 
λοιπόν να θυμηθώ. 

Το σπίτι, όπως είπα, ήταν παλιό κι ακανόνιστο. Το κτήμα 
όπου είχε χτιστεί ήταν μεγάλο, κλεισμένο γύρω-γύρω από μια 
ψηλή και στέρεη μάντρα από τούβλα, που ήταν σκεπασμένη με 
μια στέψη από σοβά και σπασμένα γυαλιά. Αυτό το περίζωμα 
που θύμιζε φυλακή αποτελούσε τα όρια της ιδιοκτησίας. Πέρ' 
από κει μπορούσαμε να δούμε μόνο τρεις φορές την εβδομάδα -
μια κάθε Σάββατο απόγεμα, όταν, μαζί με δυο συνοδούς μάς 
άφηναν να κάνουμε σύντομους περίπατους όλοι μαζί σε μερικά 
από τα γειτονικά χωράφια, και δυο φορές την Κυριακή, όταν 
κάναμε μια παρόμοια παρέλαση για να παραστούμε στην πρωινή 
κι απογευματινή ακολουθία στη μοναδική εκκλησιά του χωριού. 
Σ' αυτή την εκκλησιά ιερέας ήταν ο σχολάρχης μας. Αυτός ο 
σεβάσμιος άνθρωπος, με το τόσο καλοκάγαθο ύφος, με τα ράσα 
του τόσο καθαρά και με τόσο επίσημες πτυχώσεις, με την 
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περούκα του τόσο προσεχτικά πουδραρισμένη, τόσο αλύγιστη 
και πλατιά -μπορούσε τάχα να 'ναι ο ίδιος που πρωτύτερα, με 
κατσουφιασμένο πρόσωπο και λεκιασμένα ρούχα εφάρμοζε, με 
το χάρακα στο χέρι, τους δρακόντειους νόμους της ακαδημίας; 
Ω, μέγα παράδοξο, τόσο τερατώδες που δε σήκωνε καμιά λύση! 

Σε μια γωνιά της επιβλητικής μάντρας έστεκε 
συνοφρυωμένη μια ακόμα πιο επιβλητική αυλόπορτα. Ήταν 
καρφωμένη και στηριγμένη με σιδερένιες κλειδαριές, και στην 
κορφή της είχε μια πυκνή σειρά από μυτερά σιδερόκαρφα. Σου 
έφερε τρομάρα να τη βλέπεις. Δεν άνοιγε ποτέ, εκτός από τις 
τρεις εξόδους και εισόδους που ανάφερα πιο πάνω. Και τότε, σε 
κάθε τρίξιμο, από τις πελώριες στρόφιγγές της, νιώθαμε ένα 
τρανό μυστήριο -κάτι που έδινε αφορμή για βαθιές εντυπώσεις 
και για βαθύτερους στοχασμούς. 

Η μεγάλη αυτή μάντρα είχε ακανόνιστο σχήμα, με πολλές 
ευρύχωρες κόχες. Τρεις-τέσσερις από τις μεγαλύτερες 
αποτελούσαν την περιοχή του παιχνιδιού. Το έδαφος ήταν 
ισοπεδωμένο και σκεπασμένο με λεπτό σκληρό χαλίκι. Θυμάμαι 
καλά πως δεν είχε δέντρα, ούτε πάγκους, ούτε τίποτα παρόμοιο. 
Βρισκόταν φυσικά στο πίσω μέρος του σπιτιού. Μπροστά 
βρισκόταν ένα μικρό παρτέρι φυτεμένο με διακοσμητικά θάμνα 
και δεντράκια· αλλά πολύ σπάνια μας άφηναν να περνάμε απ' το 
ιερό αυτό μέρος, όπως όταν πρωτοπηγαίναμε σχολείο ή όταν 
αποφοιτούσαμε από κει, ή όταν, καμιά φορά, αν κάποιος φίλος 
ή συγγενής μας είχε επισκεφθεί, ξεκινούσαμε χαρούμενοι για το 
σπίτι μας να περάσουμε τις γιορτές των Χριστουγέννων ή τις 
θερινές διακοπές. 

Αλλά το σπίτι! -τι παλιό και παράξενο χτίριο ήτανε- και για 
μένα ένα αληθινά μαγικό παλάτι! Απέραντοι οι σύστροφοί του 
διάδρομοι, οι ακατανόητες υποδιαιρέσεις του. Ήταν δύσκολο 
κάποιες στιγμές να είσαι σίγουρος σε ποιο από τα δυο του 
πατώματα βρισκόσουν. Απ' το ένα δωμάτιο στο άλλο 
συναντούσες πάντα τρία-τέσσερα σκαλοπάτια που ανέβαιναν ή 
κατέβαιναν. Έπειτα, οι διακλαδώσεις του ήταν αναρίθμητες, 
αδιανόητες, και οδηγούσαν τόσο συχνά εκεί που είχες ξεκινήσει, 
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ώστε οι πιο συγκεκριμένες ιδέες μας για το σύνολο του χτιρίου 
δεν είχαν μεγάλη διαφορά από τις ιδέες μας για το άπειρο. Στα 
πέντε χρόνια που είχα μείνει εκεί, δε στάθηκα ποτέ ικανός να 
εξακριβώσω σε ποιαν απόμερη τοποθεσία βρισκόταν το μικρό 
υπνωτήριο που είχε οριστεί για μένα και για καμιά εικοσαριά 
άλλους σπουδαστές. 

Η αίθουσα των μαθημάτων ήταν η μεγαλύτερη του σπιτιού 
-δεν μπορούσα να μη σκεφτώ πως ήταν η μεγαλύτερη του 
κόσμου. Ήταν πολύ μακριά, στενή, κι αποκαρδιωτικά 
χαμηλοτάβανη, με οξυκόρυφα γοτθικά παράθυρα και δρύινη 
οροφή. Σε μιαν απόμερη και τρομερή γωνιά βρισκόταν ένα 
τετράγωνο περίφραγμα δυο-τριών μέτρων, που αποτελούσε το 
"sanctum", το απρόσιτο διαμέρισμα του σχολάρχη μας, του 
σεβασμιότατου δόκτορος Μπράνσμπυ. Ήταν ένα γεροφτιαγμένο 
δωμάτιο με μια βαριά πόρτα, που θα προτιμούσαμε όλοι να 
πεθάνουμε από την peine forte et dure παρά να την ανοίξουμε 
όταν έλειπε ο "Κύριος". Σ' άλλες γωνιές βρίσκονταν ακόμα δυο 
παρόμοια χωρίσματα, πολύ λιγότερο φοβερά, αλήθεια, αλλά 
που κι αυτά μας κρατούσαν σε απόσταση. Το ένα ήταν η έδρα 
του "κλασικού" καθηγητή, και τ' άλλο των "αγγλικών και των 
μαθηματικών". Σκόρπια μέσα στην αίθουσα, διασταυρωνόμενα 
σ' ατελείωτη ακαταστασία, ήταν αμέτρητα θρανία, μαύρα, παλιά 
και σκοροφαγωμένα, φορτωμένα απελπιστικά με 
χιλιοδιαβασμένα βιβλία, και τόσο χαραγμένα με αρχικά 
γράμματα, μ' ολόκληρα ονόματα, παράξενα σχήματα και λογής 
απανωτά σκαλίσματα με το σουγιά, που είχαν εντελώς χάσει τη 
λιγοστή αρχική μορφή τους σε περασμένα χρόνια. Ένας 
μεγάλος κουβάς με νερό έστεκε στη μιαν άκρη της αίθουσας κι 
ένα πελώριο όρθιο ρολόι στην άλλη. 

Κλεισμένος στους χοντρούς τοίχους της σεβάσμιας αυτής 
ακαδημίας, πέρασα, χωρίς ωστόσο πλήξη ή απέχθεια, τα χρόνια 
της τρίτης πενταετίας της ζωής μου. Το ευφάνταστο μυαλό του 
παιδιού δεν έχει ανάγκη από εξωτερικές εμπειρίες για να βρει 
απασχόληση ή διασκέδαση· και η φαινομενικά θλιβερή 
μονοτονία του σχολείου ήταν γεμάτη από πολύ μεγαλύτερη 
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ποικιλία απ' όση τα πιο ώριμα νιάτα μου αντλούσαν από το 
γλέντι, ή τα κατοπινά μου χρόνια από το έγκλημα. Ωστόσο 
πρέπει να πιστέψω πως η πρώτη διανοητική μου ανάπτυξη 
έκλεινε μέσα της κάτι πολύ ασυνήθιστο -μπορώ να πω κάτι πολύ 
outré- πολύ υπερβολικό. Στους ανθρώπους γενικά, τα γεγονότα 
των παιδικών χρόνων πολύ σπάνια αφήνουν στην ώριμη ηλικία 
κάποια συγκεκριμένη εντύπωση. Όλα είναι σαν μια γκρίζα σκια -
μια ασθενική κι άταχτη ανάμνηση- ένα ακαθόριστο σύμφυρμα 
από μικροχαρές και φαντασμαγορικούς καημούς. Αυτό δε 
γινόταν σε μένα. Όταν ήμουν παιδί θα πρέπει να 'νιωθα με την 
ένταση ενός ώριμου άντρα αυτά που τώρα βρίσκω 
αποτυπωμένα στη μνήμη μου με χαρακιές τόσο ζωντανές, τόσο 
βαθιές και τόσο ανεξίτηλες όσο τα σκαλίσματα πάνω στα 
νομίσματα της Καρχηδόνας. 

Κι όμως στην πραγματικότητα -αυτή που βλέπει ο καθένας- 
πόσο λίγα ήταν αυτά που θυμόμουν! Το πρωινό ξύπνημα, το 
νυχτερινό προσκλητήριο για ύπνο· τα προστάγματα, οι 
αποστηθίσεις· οι περιοδικές ημιαργίες κι οι περίπατοι· το γήπεδο 
του παιχνιδιού με τους καβγάδες του, τα τρεξίματα, τις 
δολοπλοκίες του· -αυτά, χάρη σε μια διανοητική μαγεία που από 
καιρό έχω ξεχάσει, αποτελούσαν μια πολυσύνθετη αίσθηση, 
έναν κόσμο γεμάτο επεισόδια, ένα πλήθος από εναλλασσόμενες 
συγκινήσεις, από ενδιαφέρον γεμάτο πάθος και πνευματική 
ζωντάνια. "Oh, le bon temps, que ce siècle de fer!". 

Είναι αλήθεια πως ο ζήλος, ο ενθουσιασμός κι η επιβολή 
μου σύντομα μ' έκαναν να ξεχωρίζω εγώ ανάμεσα στους 
συμμαθητές μου, και με αργές αλλά φυσικές διαβαθμίσεις, μ' 
έκαναν να επικρατώ σ' όλους όσοι δεν ήταν μεγαλύτεροί μου· σ' 
όλους, εκτός από μια εξαίρεση. Η εξαίρεση αυτή ήταν ένας 
μαθητής που, αν και δεν είχαμε καμιά συγγένεια μεταξύ μας, 
είχε το ίδιο όνομα κι επίθετο μ' εμένα, πράγμα που δεν ήταν και 
τόσο περίεργο· γιατί, μόλο που ήμουν απόγονος ευγενών, τ' 
όνομά μου ήταν έν' απ' τα πιο συνηθισμένα, που φαίνονται 
δικαιωματικά από αιώνες ν' ανήκουν στους κοινούς ανθρώπους. 
Έτσι σ' αυτή την αφήγησή μου έδωσα στον εαυτό μου τ' όνομα 
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Γουίλλιαμ Ουίλσον -ένα πλαστό όνομα που δεν είχε και μεγάλη 
διαφορά απ' το πραγματικό μου. Ο συνονόματός μου, ο μόνος 
από κείνους που στη σχολική φρασεολογία ανήκε στην "ομάδα" 
μας, είχε την τόλμη να με συναγωνίζεται στα μαθήματα -στα 
σπορ και στους καβγάδες στο γήπεδο- να μην παραδέχεται στα 
τυφλά τις δηλώσεις μου και να μην υπακούει στη θέλησή μου -
και μάλιστα ν' αντικρούσει τις αυθαίρετες διαταγές μου σε κάθε 
περίσταση. Αν υπάρχει στον κόσμο ένας υπέρτατος κι απόλυτος 
δεσποτισμός, είναι ο δεσποτισμός μιας ξέχωρης παιδικής 
διάνοιας πάνω στους λιγότερο δυναμικούς χαρακτήρες των 
συντρόφων της. 

Η αντίδραση του Ουίλσον μ' έφερνε σε πολύ δύσκολη θέση 
-κι ακόμα χειρότερα, μ' όλο το θράσος που φρόντιζα να δείχνω 
γι' αυτόν και για τις απόψεις του μπροστά στους άλλους, κατά 
βάθος τον φοβόμουν κι άθελά μου σκεφτόμουν πως η ισοτιμία 
που τόσο άνετα κρατούσε απέναντί μου ήταν απόδειξη της 
πραγματικής του ανωτερότητας· από τότε, το να μη βγω 
νικημένος μου στοίχιζε μιαν αδιάκοπη μάχη. Κι όμως αυτή η 
υπεροχή -έστω, αυτή η ισοτιμία- δεν είχε στ' αλήθεια γίνει 
αντιληπτή σε κανέναν άλλο εκτός από μένα· οι σύντροφοί μας, 
από κάποιαν ανεξήγητη τύφλωση, δε φαινόταν ότι καν την 
υποψιάζονταν. Πραγματικά, ο ανταγωνισμός του, η αντίστασή 
του, και προπάντων η αυθάδικη και πεισματική του αντίδραση 
στις προθέσεις μου, δείχνονταν έντονα μόνο όταν βρισκόμαστε 
μονάχοι. Έμοιαζε να μην έχει ούτε τη φιλοδοξία που με 
κυβερνούσε, ούτε την παθιασμένη διανοητική δραστηριότητα 
που μ' έκανε ικανό να διαπρέπω. Η αντίδρασή του λες κι είχε 
μια ειρωνική διάθεση να με παρεμποδίσει, να με καταπλήξει ή 
να με προσβάλει· κι όμως υπήρχαν φορές που άθελά μου 
πρόσεχα, μ' ένα αίσθημα απορίας, ταπείνωσης και πείσματος, 
πως οι επιπλήξεις του, οι προσβολές του κι οι αντιρρήσεις του 
έκλειναν μέσα τους μιαν εντελώς αταίριαστη και φυσικά πολύ 
ανεπιθύμητη αφοσίωση για μένα. Δεν μπορούσα να εξηγήσω 
αυτή την παράξενη συμπεριφορά παρά σαν αποτέλεσμα ενός 
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έντονου εγωισμού που έπαιρνε την ποταπή εκδήλωση της 
καθοδήγησης και της προστασίας. 

Ίσως αυτό το τελευταίο χαρακτηριστικό στη συμπεριφορά 
του Ουίλσον, μαζί με τη σύμπτωση του ονόματός μας, και το 
τυχαίο περιστατικό πως μπήκαμε σ' αυτό το σχολείο την ίδια 
μέρα, να 'γινε αφορμή να βγει η φήμη, στις μεγαλύτερες τάξεις 
της ακαδημίας, πως είμαστε αδέρφια. Οι μεγαλύτεροι δε 
συνηθίζουν να πολυεξετάζουν τις υποθέσεις των νεοτέρων τους. 
Είπα πρωτύτερα, ή θα 'πρεπε να το είχα πει, πως ο Ουίλσον δεν 
είχε καμιάν απολύτως σχέση με τη δική μου οικογένεια. Σίγουρα 
όμως, αν τυχόν είμαστε αδέρφια, θα 'πρεπε να 'μαστε δίδυμοι. 
Γιατί, όταν αποφοίτησα από το σχολείο του δόκτορος 
Μπράνσμπυ, έμαθα κατά τύχη πως ο συνονόματός μου είχε 
γεννηθεί στις 19 Ιανουαρίου του 1813, κι αυτό είναι μια κάπως 
περίεργη σύμπτωση· γιατί τη μέρα αυτή είχα κι εγώ τα γενέθλιά 
μου. 

Μπορεί να φανεί παράξενο πως μ' όλη την αδιάκοπη 
ανησυχία που μου προξενούσε η αντίθεσή μου με τον Ουίλσον 
και το αφόρητο πνεύμα αντιλογίας του, δεν μπορούσα να κάνω 
τον εαυτό μου να τον μισήσει στ' αλήθεια. Είχαμε σχεδόν κάθε 
μέρα κι από έναν καβγά, στον οποίο, ενώ μπροστά στους 
άλλους μ' άφηνε να φανώ νικητής, εκείνος κατά κάποιο τρόπο 
κατάφερνε να με κάνει να νιώθω πως η νίκη ήταν δική του· 
ωστόσο, ένα αίσθημα εγωισμού από μέρους μου, και μια 
αληθινή αξιοπρέπεια από δικού του, μας κρατούσε πάντα σε 
κάποια επαφή, ενώ υπήρχαν πολλά σημεία έντονης ομοιότητας 
στους χαρακτήρες μας, που συντελούσαν στο να ξυπνήσουν 
μέσα μου ένα αίσθημα, που ίσως μόνο η κοινωνική μας θέση το 
εμπόδιζε να ωριμάσει σε φιλία. Είναι πραγματικά δύσκολο να 
καθορίσω, ή καν να περιγράψω, τ' αληθινά μου αισθήματα 
απέναντί του. Αποτελούσαν ένα πολύπλοκο κι αντιφατικό 
μείγμα· κάποια έκδηλη συμπάθεια, που δεν ήταν ακόμα μίσος, 
κάποια εκτίμηση, πιότερο σεβασμό, πολύ φόβο, μαζί με μια 
πολύμορφη κι ανήσυχη περιέργεια. Για έναν ηθικολόγο δε 
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χρειάζεται να προσθέσω πως ο Ουίλσον κι εγώ είμαστε οι πιο 
αχώριστοι σύντροφοι. 

Χωρίς αμφιβολία η ανώμαλη κατάσταση που υπήρχε 
αναμεταξύ μας διοχέτευε όλες μου τις επιθέσεις εναντίον του (κι 
ήταν πολλές, είτε φανερές είτε κρυφές) σε μια εκδήλωση 
μάλλον κομπασμού ή αστειότητας (που πλήγωνε αν κι έπαιρνε 
τη μορφή απλού χωρατού) παρά σε μια πιο σοβαρή κι 
αποφασιστική εχθρότητα. Αλλά οι προσπάθειές μου σ' αυτή την 
κατεύθυνση δεν είχαν πάντα την ίδια επιτυχία, ακόμα κι όταν τα 
σχέδιά μου είχαν καταστρωθεί με μεγάλη εξυπνάδα: γιατί ο 
συνονόματός μου είχε στο χαρακτήρα του μιαν έντονα 
ψύχραιμη και ήσυχη σοβαρότητα που ενώ διασκέδαζε με την 
οδυνηρή επίδραση των αστεϊσμών της, δεν είχε δική της 
αχίλλειο πτέρνα, κι ήταν απόλυτα άτρωτη στα πειράγματα. Δεν 
του έβρισκα παρά μονάχα ένα ευαίσθητο σημείο, κι αυτό 
αποτελούσε ένα προσωπικό του ελάττωμα που είχε ίσως 
αφορμή κάποια σωματική πάθηση, και που θα του το 
συγχωρούσε οποιοσδήποτε αντίπαλος που δε θα 'χε φτάσει στη 
δική μου αμηχανία: ο ανταγωνιστής μου είχε κάποιαν αδυναμία 
στο λάρυγγα ή στις φωνητικές χορδές, που τον εμπόδιζε να 
υψώσει ποτέ τη φωνή του πάνω από ένα πολύ χαμηλό 
ψιθύρισμα. Αυτό το ελάττωμά του δεν έπαυα να το 
εκμεταλλεύομαι, όσο ασήμαντο κι αν ήταν. 

Οι αντεκδικήσεις του Ουίλσον ήταν πολλές· και μια μορφή 
της εξυπνάδας του μ' ενοχλούσε αφάνταστα. Το πώς η οξύνοιά 
του ανακάλυψε καν πως ένα τέτοιο παραμικρό πράγμα θα μ' 
ενοχλούσε, ήταν ένα ρώτημα στο οποίο ποτέ δε μπόρεσα ν' 
απαντήσω· αλλά μια και το ανακάλυψε, το μεταχειριζόταν 
συχνά για να με πειράξει. Είχα πάντα μιαν αντιπάθεια στο λαϊκό 
όνομά μου, που με ισοπέδωνε με τον όχλο. Οι λέξεις αυτές ήταν 
φαρμάκι για μένα. Κι όταν, τη μέρα που πρωτομπήκα στο 
σχολείο, ένας δεύτερος Γουίλλιαμ Ουίλσον ήρθε κι αυτός στην 
ακαδημία, μ' έκανε να τον αντιπαθήσω γιατί είχε τ' όνομά μου 
και να σιχαθώ διπλά αυτό το όνομα, γιατί ανήκε σ' έναν άλλο 
που θα γινόταν αιτία να τ' ακούω δυο φορές, που θα βρισκόταν 
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διαρκώς μπροστά μου, και που αναπόφευκτα, εξαιτίας αυτής της 
κακότυχης συμπτώσεως, συχνά θα μπερδευόταν με το δικό μου. 

Αυτό το ενοχλητικό συναίσθημα που είχε δημιουργηθεί, 
δυνάμωνε σε κάθε περίσταση που παρουσίαζε ομοιότητα, 
πνευματική ή σωματική, ανάμεσα στον αντίπαλό μου και σ' 
εμένα. Δεν είχα τότε ακόμα ανακαλύψει το σημαντικό γεγονός 
πως είχαμε την ίδια ηλικία. Έβλεπα όμως πως είχαμε το ίδιο 
ανάστημα, και μάλιστα πως μοιάζαμε πολύ στο σώμα γενικά κι 
ως και στα χαρακτηριστικά μας. Με νευρίαζε ακόμα η διάδοση 
πως είμαστε συγγενείς, όπως πίστευαν οι ανώτερες τάξεις. Με 
λίγα λόγια, τίποτε δεν ήταν ικανό να μ' ενοχλήσει περισσότερο 
(αν κι έκρυβα προσεχτικά την ενόχλησή μου αυτή) από έναν 
υπαινιγμό σχετικά με μια ομοιότητα στο πνεύμα, στο σώμα ή 
στις συνθήκες που υπήρχαν μεταξύ μας. Αλλά στην 
πραγματικότητα δεν είχα κανέναν λόγο να πιστέψω (εκτός από 
τη συγγένεια κι απ' την ύπαρξη του ίδιου του Ουίλσον) πως 
αυτή η ομοιότητα είχε συζητηθεί, ή καν πως είχε γίνει αντιληπτή 
από τους συμμαθητές μας. Το ότι αυτός την είχε προσέξει σ' 
όλες τις λεπτομέρειες, τόσο έντονα όσο κι εγώ, ήταν φανερό· 
αλλά το ότι μπόρεσε ν' ανακαλύψει σ' αυτό το τόσο αποδοτικό 
περιστατικό ένα μέσο για να μου δίνει στα νεύρα, μπορεί 
μονάχα να αποδοθεί, όπως είπα πιο πάνω, στην εξαιρετική του 
αντίληψη. 

Η μέθοδός του, που αποσκοπούσε στην τέλεια απομίμηση 
του εαυτού μου, γινόταν και με λόγια και μ' έργα. Κι έπαιζε το 
ρόλο του θαυμάσια. Εύκολο πράμα ήταν ν' αντιγράψει το 
ντύσιμό μου· το περπάτημα και το ύφος μου το απομιμήθηκε 
χωρίς δυσκολία· παρ' όλο το φωνητικό του ελάττωμα, ακόμα κι 
η ομιλία μου δεν του ξέφυγε. Η δυνατότερη φωνή μου βέβαια 
του ήταν απρόσιτη, αλλά η χροιά ήταν η ίδια· και το ιδιότυπο 
ψιθύρισμά του είχε καταντήσει να γίνει ο αντίλαλος του δικού 
μου. 

Ως ποιο σημείο μ' ενοχλούσε το εξαίρετο αυτό πορτρέτο 
μου (γιατί θα ήταν άδικο να τ' ονομάσω γελοιογραφία), δε θα 
τολμήσω τώρα να το περιγράψω. Το μόνο που με παρηγορούσε 
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ήταν πως η απομίμηση φαίνεται πως είχε γίνει αντιληπτή μόνο 
από μένα, και πως έπρεπε να ανέχομαι μόνο τα γνώριμα και 
παράξενα σαρκαστικά χαμόγελα του συνονόματού μου. 
Ικανοποιημένος που είχε πετύχει μέσα μου το στόχο του, 
φαινόταν σαν να κρυφογελάει για τον τραυματισμό που μου 
είχε κάνει, και περιφρονούσε χαρακτηριστικά τις επευφημίες 
των άλλων που η επιτυχία των έξυπνων προσπαθειών του θα 
μπορούσε τόσο εύκολα να είχε προκαλέσει. Το γεγονός ότι το 
σχολείο πράγματι δεν είχε αντιληφθεί το σκοπό του, δεν είχε 
προσέξει την επιτυχία του και δεν έπαιρνε μέρος στα πειράγματά 
του, ήταν, για πολλούς εναγώνιους μήνες, ένας γρίφος που δεν 
μπορούσα να ξεδιαλύνω. Ίσως η διαβάθμιση της απομίμησής 
του να μην την έκανε εύκολα αντιληπτή· ή το πιθανότερο, 
χρωστούσα την ασφάλειά μου στη μαστοριά του αντιγραφέα, 
που περιφρονώντας τη λεπτομέρεια (που σ' ένα πίνακα 
ζωγραφικής είναι το μόνο που μπορούν να προσέξουν οι 
ανόητοι) έδινε απλώς τη γενική εντύπωση του πρωτοτύπου του 
για τη δική μου διαπίστωση και στενοχώρια. 

Πολλές φορές έκαμα λόγο για το αντιπαθητικό 
προστατευτικό ύφος που έπαιρνε απέναντί μου, και για τις 
συχνές αντιδράσεις του στη θέλησή μου. Αυτή του η επέμβαση 
έπαιρνε συχνά τη δυσάρεστη μορφή της συμβουλής· μιας 
συμβουλής που δε δινόταν ξεκάθαρα, αλλά με υπονοούμενα και 
υποδείξεις. Τη δεχόμουνα με δυσφορία που δυνάμωνε όσο 
περνούσαν τα χρόνια. Κι όμως, εκείνη τη μακρινή εποχή, πρέπει 
να του ανταποδώσω το δίκιο με το να παραδεχτώ πως δε 
θυμάμαι καμιά περίπτωση που οι υποδείξεις του αντιπάλου μου 
να σχετίζονταν με τα σφάλματα ή τις τρέλες που είναι τόσο 
συνηθισμένες στην ανώριμη ηλικία του και στη φαινομενική του 
έλλειψη πείρας· πως το αίσθημα της ηθικής του, αν όχι οι 
γενικές του ικανότητες κι η πείρα της ζωής, ήταν πολύ πιο 
προχωρημένες απ' τις δικές μου· και πως ίσως σήμερα θα ήμουν 
ένας πολύ καλύτερος κι ευτυχισμένος άνθρωπος αν δεν 
αρνιόμουνα τόσο συχνά τις υποδείξεις που υπήρχαν μέσα σ' 
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εκείνα τα σημαντικά ψιθυρίσματα, που τότε τόσο έντονα τ' 
αντιπαθούσα και τόσο πικρά τα περιφρονούσα. 

Όπως είχαν τα πράγματα, στο τέλος είχα γίνει υπερβολικά 
ευερέθιστος κάτω από την κουραστική επίβλεψή του, και μέρα 
με τη μέρα μ' ενοχλούσε όλο και πιο δυσάρεστα αυτό που 
θεωρούσα σαν αφόρητο θράσος του. Είπα πως στα πρώτα 
χρόνια της επαφής μας σαν συμμαθητές, τα αισθήματά μου 
απέναντί του εύκολα θα μπορούσαν να καταλήξουν σε μια 
φιλία. Αλλά στους τελευταίους μήνες της παραμονής μου στην 
ακαδημία, μόλο που οιενοχλήσεις της συμπεριφοράς του είχαν 
αναμφισβήτητα ελαττωθεί κατά κάποιο τρόπο, τα δικά μου 
αισθήματα είχαν μετατραπεί ανάλογα σ' ένα είδος έντονης 
αντιπάθειας. Κάποια στιγμή το κατάλαβε, νομίζω, κι από τότε μ' 
απόφευγε, ή έδειχνε πως μ' απόφευγε. 

Την ίδια εκείνη εποχή, αν θυμούμαι καλά, σε μια βίαιη 
σύγκρουση μεταξύ μας, στην οποία έδειξε λιγότερη από τη 
συνηθισμένη του επιφυλακτικότητα, και τα λόγια κι οι πράξεις 
του είχαν ένα ύφος πολύ πιο τολμηρό απ' ό,τι συνήθιζε, 
αντιλήφθηκα, ή νόμισα πως αντιλήφθηκα στον τόνο του, στο 
ύφος του, και στη γενική του εμφάνιση, κάτι που στην αρχή με 
ξάφνισε, κι ύστερα μου κίνησε πολύ το ενδιαφέρον, φέρνοντάς 
μου στο νου θαμπές οπτασίες των πιο μακρινών παιδικών μου 
χρόνων -παράξενες, συγκεχυμένες και πληθωρικές αναμνήσεις 
ενός καιρού που η μνήμη ακόμα δεν είχε λειτουργήσει. Δεν 
μπορώ καλύτερα να περιγράψω το αίσθημα που με βάραινε 
παρά με το να πω πως με δυσκολία έδιωχνα την εντύπωση πως 
είχα γνωριστεί με τον άνθρωπο αυτόν σε κάποια πολύ παλιά 
εποχή -σε κάποιο σημείο του παρελθόντος αφάνταστα 
απομακρυσμένο. Ωστόσο, αυτή αυταπάτη έσβησε τόσο ξαφνικά 
όσο είχε έρθει· κι ο μόνος λόγος που την αναφέρω είναι για να 
καθορίσω τη μέρα της τελευταίας συζήτησης που είχα εκεί με 
τον παράξενο συνονόματό μου. 

Το μεγάλο παλιό κτίριο με τις αμέτρητες υποδιαιρέσεις του 
είχε πολλά δωμάτια που επικοινωνούσαν μεταξύ τους, όπου 
κοιμόντουσαν οι περισσότεροι σπουδαστές. Υπήρχαν όμως 
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(όπως αναγκαστικά θα συνέβαινε σ' ένα οικοδόμημα τόσο 
άτεχνα σχεδιασμένο) πολλές μικρές γωνιές και κόχες, 
απομεινάρια της διαρρύθμισης του κτιρίου· κι η οικονομική 
εφευρετικότητα του δόκτορα Μπράνσμπυ τα είχε κι αυτά 
διασκευάσει σαν υπνωτήρια, δεν μπορούσαν να βολέψουν παρά 
μονάχα ένα άτομο. Σ' έν' απ' αυτά τα μικρά δωμάτια έμενε κι ο 
Ουίλσον. 

Μια νύχτα, όταν έκλεινα την πέμπτη χρονιά μου στο 
σχολείο, κι αμέσως μετά τον καβγά που ανέφερα, 
διαπιστώνοντας πως όλοι είχαν αποκοιμηθεί, σηκώθηκα απ' το 
κρεβάτι μου, και με τη λάμπα στο χέρι προχώρησα στα κλεφτά 
μέσ' από ένα λαβύρινθο διαδρόμων απ' το δωμάτιό μου στο 
δωμάτιο του αντιπάλου μου. Από καιρό σχεδίαζα μιαν απ' αυτές 
τις κακόγουστες εξυπνάδες εις βάρος του που ως τώρα είχαν 
όλες αποτύχει. Τώρα σκόπευα να εφαρμόσω το σχέδιό μου, κι 
είχα αποφασίσει να τον κάνω να νιώσει σ' όλη της την έκταση 
την κακία που με είχε διαποτίσει. Όταν έφτασα στο δωμάτιό 
του, μπήκα αθόρυβα, αφήνοντας τη λάμπα, σκιασμένη από 
πάνω, έξω απ' την πόρτα. Προχώρησα ένα βήμα, κι άκουσα τον 
ήχο της ήσυχης ανάσας του. Αφού βεβαιώθηκα πως κοιμόταν, 
γύρισα, πήρα το φως, και κρατώντας το πλησίασα το κρεβάτι. 
Κλεισμένες κουρτίνες το τριγύριζαν, κι εγώ, σύμφωνα με το 
σχέδιό μου, τις άνοιξα αργά κι αθόρυβα, όταν οι φωτεινές 
ακτίνες έπεσαν έντονα στον κοιμισμένο, και τα μάτια μου 
ταυτόχρονα στο πρόσωπό του. Κοίταξα· κι ένα μούδιασμα, ένα 
παγερό συναίσθημα πέρασε απ' όλο μου το κορμί. Το στήθος 
μου ανεβοκατέβαινε, τα γόνατά μου έτρεμαν, όλο το είναι μου 
γέμισε από μια παράλογη κι όμως αφόρητη φρίκη. 
Λαχανιασμένος, πλησίασα τη λάμπα πιο κοντά στο πρόσωπό 
του. Αυτά -ήταν αυτά τα χαρακτηριστικά του Γουίλλιαμ 
Ουίλσον; Έβλεπα βέβαια πως ήταν δικά του, αλλά μ' είχε πιάσει 
μια τρεμούλα σαν από πυρετό με την ιδέα πως δεν ήταν. Τι ήταν 
εκείνο που βλέποντάς τα μ' έκανε σαν τρελό; Κοίταζα -ενώ το 
μυαλό μου παράπαιε μ' ένα πλήθος από ασυνάρτητες σκέψεις. 
Δεν έμοιαζε έτσι -σίγουρα όχι έτσι- στη ζωντάνια του ξύπνου 
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του. Το ίδιο όνομα! Το ίδιο ανάστημα! Η ίδια μέρα που μπήκαμε 
στην ακαδημία! Κι ακόμα η πεισματική κι ανόητη απομίμηση της 
περπατησιάς μου, της φωνής μου, των κινήσεών μου, της 
συμπεριφοράς μου! Να ήταν, αλήθεια, ανθρώπινα δυνατόν ότι 
αυτό που έβλεπα τώρα ήταν απλώς το αποτέλεσμα της 
συνηθισμένης εξάσκησής του σ' αυτή τη σαρκαστική 
απομίμηση; Έντρομος, και μ' ένα ύπουλο ανατρίχιασμα, έσβησα 
τη λάμπα, βγήκα σιωπηλά απ' το δωμάτιο, κι έφυγα αμέσως από 
το κτίριο της παλιάς εκείνης ακαδημίας, χωρίς να ξαναγυρίσω 
ποτέ πια. 

Ύστερ' από ένα διάστημα λίγων μηνών, που τους πέρασα 
στο σπίτι μου χωρίς να κάνω τίποτα, βρέθηκα σαν σπουδαστής 
στο Κολέγιο του Ήτον. Η σύντομη ανάπαυλα ήταν αρκετή για ν' 
αδυνατίσει τη θύμηση των γεγονότων στο σχολείο του δόκτορα 
Μπράνσμπυ, ή τουλάχιστον να αλλάξει ριζικά το είδος των 
αισθημάτων με τα οποία τα θυμόμουν. Η αλήθεια -η τραγωδία- 
της δραματικής εκείνης περιπέτειας έχασαν την έντασή τους. 
Μπορούσα τώρα να βρω περιθώριο για ν' αμφιβάλλω για τις 
αισθήσεις μου και σπάνια η υπόθεση εκείνη ξαναγυρνούσε στη 
μνήμη μου, κάνοντάς με ν' απορώ για την ανθρώπινη ευπιστία 
και να χαμογελώ με τη ζωηρή φαντασία που μου είχε 
κληρονομηθεί. Κι αυτό το είδος του σκεπτικισμού γινότανε πιο 
έντονο με τη ζωή που ζούσα στο Ήτον. Η δίνη της 
ασυλλόγιστης τρέλας στην οποία μπλέχτηκα αμέσως κι 
αδίσταχτα μόλις έφτασα εκεί, τα 'σβησε όλα εκτός απ' τον αφρό 
των περασμένων στιγμών μου, κατάπιε γρήγορα κάθε στέρεη ή 
σοβαρή εντύπωση, κι άφησε στη μνήμη μου τις πιο 
επιφανειακές αναμνήσεις της προηγούμενης ύπαρξής μου. 

Ωστόσο, δεν επιθυμώ ν' ανιστορήσω την πορεία της άθλιας 
οργιαστικής ζωής μου εδώ -μιας ζωής που περιφρονούσε τους 
κανονισμούς, ενώ ξέφευγε από την επαγρύπνηση του 
ιδρύματος. Τρία χρόνια τρέλας, που πέρασαν χωρίς καμιά 
ωφέλεια, δεν είχαν άλλο αποτέλεσμα παρά να κάνουν να 
ριζώσουν μέσα μου οι κακές συνήθειες, και επηρέασαν, σε 
κάπως ασυνήθιστο βαθμό, τη σωματική μου εμφάνιση, όταν, 
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ύστερ' από μια βδομάδα αστόχαστης κραιπάλης, προσκάλεσα 
μια μικρή ομάδα των πιο έξαλλων σπουδαστών σ' ένα κρυφό 
γλέντι στο διαμέρισμά μου. Ανταμωθήκαμε αργά τη νύχτα, γιατί 
τα καμώματά μας θα κρατούσαν οπωσδήποτε ως τα 
ξημερώματα. Το κρασί κυλούσε άφθονο, και δεν έλειπαν άλλες 
κι ίσως πιο επικίνδυνες διασκεδάσεις· τόσο που η αυγή είχε 
κιόλας αρχίσει να φωτίζει στην ανατολή όταν το παραλήρημα 
της κραιπάλης μας βρισκόταν στο αποκορύφωμά του. Γεμάτος 
έξαψη από το χαρτοπαίγνιο και το μεθύσι, ήμουν έτοιμος να 
κάνω μια πρόποση πιο αισχρή απ' τις άλλες, όταν άξαφνα 
τράβηξε την προσοχή μου το απότομο μισάνοιγμα της πόρτας 
του διαμερίσματος, κι η ταραγμένη φωνή ενός υπηρέτη απ' έξω. 
Έλεγε πως κάποιος που ήταν φαίνεται πολύ βιαστικός ζητούσε 
να μου μιλήσει στο χολ. 

Καθώς ήμουν πολύ ξαναμμένος απ' το κρασί, η απρόοπτη 
αυτή διακοπή μάλλον μ' ευχαρίστησε παρά με παραξένεψε. 
Προχώρησα αμέσως παραπατώντας, και λίγα βήματα μ' έφερναν 
στον προθάλαμο του κτιρίου. Στο χαμηλοτάβανο και μικρό 
δωμάτιο δεν υπήρχε λάμπα και τώρα δεν έμπαινε καθόλου φως, 
εκτός απ' το πολύ αδύναμο φέγγος της αυγής που εισχωρούσε 
απ' το ημικυκλικό παράθυρο. Καθώς έμπαινα στο δωμάτιο, 
ξεχώρισα τη μορφή ενός νέου που είχε σχεδόν το δικό μου 
ανάστημα, κι ήταν ντυμένος μ' ένα κοστούμι από κασμίρι 
ραμμένο σύμφωνα με τη νέα μόδα που είχε κι η δική μου 
φορεσιά εκείνη τη στιγμή. Εκείνο το αδύνατο φως μ' έκανε να 
τον διακρίνω, αλλά δεν μπορούσα να ξεχωρίσω τα 
χαρακτηριστικά του προσώπου του. Καθώς μπήκα, αυτός 
προχώρησε βιαστικά προς το μέρος μου, και πιάνοντάς μου το 
μπράτσο με μια χειρονομία ζωηρής ανυπομονησίας, ψιθύρισε τις 
λέξεις "Γουίλλιαμ Ουίλσον" στ' αυτί μου. 

Συνήλθα ακαριαία απ' το μεθύσι μου. Υπήρχε κάτι στο 
ύφος του ξένου, και στο τρεμάμενο κούνημα του δάχτυλού του 
καθώς το ύψωνε ανάμεσα στα μάτια μου και στο φως, που με 
γέμισε με απερίγραπτη κατάπληξη· αλλά δεν ήταν αυτό που με 
είχε τόσο συνταράξει. Ήταν ο τόνος της επίσημης 
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προειδοποίησης στην αλλόκοτη, σιγανή, διαπεραστική εκείνη 
φράση· και προπάντων ήταν ο χαρακτήρας, η χροιά, η κλίμαξ 
αυτών των λίγων, απλών και γνώριμων συλλαβών, που 
ξύπνησε χίλιες αναμνήσεις περασμένων καιρών, και τράνταξε 
την ψυχή μου σαν ηλεκτρική εκκένωση. Προτού προλάβω να 
συνέλθω από την ταραχή μου, εκείνος είχε κιόλας φύγει. 

Αν και το περιστατικό αυτό είχε έντονη επίδραση στην 
αναστατωμένη μου φαντασία, ήταν κι απότομα φευγαλέο. Είναι 
αλήθεια πως για μερικές εβδομάδες μ' απασχόλησε στο να κάνω 
έρευνες, ή με τύλιγε μ' ένα σύννεφο από νοσηρούς 
στοχασμούς. Δεν επιχειρούσα να κρύψω από τον εαυτό μου την 
ταυτότητα του παράξενου αυτού ανθρώπου που τόσο επίμονα 
ανακατευόταν στις υποθέσεις μου, και με βασάνιζε με τις 
υπονοούμενες συμβουλές του. Αλλά ποιος και τι ήταν αυτός ο 
Ουίλσον; -κι από πού ερχόταν;- και ποιες ήταν οι προθέσεις 
του; Σε κανένα απ' αυτά τα ρωτήματα δεν μπορούσα να βρω 
μια ικανοποιητική απάντηση. Το μόνο που έμαθα γι' αυτόν ήταν 
πως ένα ξαφνικό ατύχημα στην οικογένειά του τον έκανε να 
φύγει από την ακαδημία του δόκτορα Μπράνσμπυ το ίδιο βράδυ 
που κι εγώ είχα δραπετεύσει. Αλλά πολύ σύντομα έπαψα να 
σκέφτομαι αυτό το επεισόδιο. Η προσοχή μου είχε συγκεντρωθεί 
σε μια ενδεχόμενη φοίτηση στην Οξφόρδη. Κι εκεί πήγα σε 
λίγο· η αλόγιστη ματαιοδοξία των γονιών μου μού προμήθεψε 
μια ετήσια επιχορήγηση, που μου 'δινε όλη την άνεση να ζήσω 
στην πολυτέλεια που τόσο αγαπούσα -ξοδεύοντας αλογάριαστα 
παρέα με τους πιο περήφανους απογόνους των πλουσιοτέρων 
λόρδων της Μεγάλης Βρετανίας. 

Ερεθισμένος απ' αυτή την επίδοσή μου στην ανηθικότητα, 
η κληρονομική μου ιδιοσυγκρασία ξέσπασε με καινούρια θέρμη, 
και περιφρονούσα ακόμα και τις πιο κοινές εκδηλώσεις 
αξιοπρέπειας στην τρελή επιθυμία μου για γλέντια. Αλλά θα 'ταν 
γελοίο να διηγηθώ λεπτομέρειες για τις υπερβολές μου. Αρκεί 
να πω πως ανάμεσα στους σπάταλους είχα ξεπεράσει και τον 
Ηρώδη, και πως κατονομάζοντας τις τόσες πρωτότυπες τρέλες 
μου θα μπορούσα να προσθέσω ένα σημαντικό συμπλήρωμα 
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στο μακρύ κατάλογο των παραστρατημάτων που συνηθίζονταν 
τότε στο πιο έξαλλο πανεπιστήμιο της Ευρώπης.  

Πάντως δεν ήταν καθόλου άξιο εκτιμήσεως το γεγονός 
πως, ακόμα κι εδώ, είχα τόσο ξεπέσει από τη συμπεριφορά του 
ευγενούς, ώστε να ζητήσω να μάθω τα πιο ταπεινά τεχνάσματα 
ενός επαγγελματία χαρτοπαίκτη, και πως τα χρησιμοποιούσα 
τακτικά για να αυξήσω το ήδη τεράστιο εισόδημά μου σε βάρος 
των πιο αφελών συμφοιτητών μου. Κι όμως, αυτό ήταν αλήθεια. 
Και η τερατωδία αυτής της ατιμίας μπροστά σε κάθε αντρίκειο 
αίσθημα αξιοπρέπειας αποδείκνυε χωρίς αμφιβολία την 
κυριότερη, αν όχι τη μοναδική, αιτία της ατιμωρησίας που είχα 
απαιτήσει. Γιατί, αλήθεια, ποιος από τους πιο έκλυτους 
συντρόφους μου θα μπορούσε να 'χει την παραμικρή υποψία για 
τον εύθυμο, τον ειλικρινή, το γενναιόδωρο Γουίλλιαμ Ουίλσον -
τον πιο ευγενικό κι ανοιχτοχέρη φοιτητή της Οξφόρδης- αυτού 
που οι τρέλες του (όπως έλεγαν τα παράσιτά του) δεν ήταν 
παρά οι τρέλες της νεότητας και της ασυγκράτητης φαντασίας -
που τα σφάλματά του δεν ήταν παρά αχαλίνωτο κέφι- που το 
μεγαλύτερο ελάττωμά του δεν ήταν παρά μια ξέγνοιαστη και 
τολμηρή ελευθεριότητα; 

Ήμουν τώρα για δυο χρόνια απασχολημένος μ' αυτόν τον 
τρόπο, όταν ήρθε στο πανεπιστήμιο ένας καινούριος νεόπλουτος 
ευγενής, ο Γκλεντίννιγκ -πλούσιος, όπως έλεγαν, σαν τον 
Ηρώδη τον Αττικό- που είχε κερδίσει τα πλούτη του με μεγάλη 
ευκολία. Γρήγορα ανακάλυψα πως δεν ήταν πολύ έξυπνος, και 
φυσικά τον ξεχώρισα σαν στόχο για την επιτηδειότητά μου. 
Συχνά παίζαμε μαζί χαρτιά, και κατάφερνα, με τη γνωστή 
τεχνική του χαρτοπαίκτη, να τον αφήνω να κερδίζει σημαντικά 
ποσά, για να τον μπλέξω καλύτερα στα δίχτυα μου. Τελικά, 
όταν ωρίμασαν τα σχέδιά μου, τον αντάμωσα (με την οριστική 
πρόθεση πως αυτή η συνάντηση θα ήταν η τελευταία και 
αποφασιστική) στο διαμέρισμα ενός συναδέλφου (του κ. 
Πρέστον) που συνδεόταν στενά και με τους δυο μας, αλλά που, 
για να πω την αλήθεια, δεν είχε την παραμικρή υποψία για το 
σκοπό μου. Για να της δώσω την κατάλληλη απόχρωση, είχα 



18 
 

καταφέρει να συγκεντρώσω μια παρέα οχτώ ή δέκα άλλων, και 
πρόσεξα πολύ να φανεί εντελώς τυχαίο το ότι θα παίζαμε 
χαρτιά, και μάλιστα η πρόταση να γίνει από τον ίδιο που 
σκόπευα να τον έχω για θύμα. Για να μην πολυλογώ σ' αυτό το 
ποταπό θέμα, καμιά πονηριά δεν παραμελήθηκε, τόσο 
συνηθισμένη σε παρόμοιες περιπτώσεις, που είναι ν' απορεί 
κανείς πώς μερικοί την παθαίνουν τόσο εύκολα. 

Είχαμε παρατείνει τη συντροφιά μας ως αργά τη νύχτα, και 
τελικά κατάφερα να έχω τον Γκλεντίννιγκ για μοναδικό μου 
αντίπαλο. Και το παιχνίδι ήταν εκείνο που προτιμούσα, το 
éscarté. Η υπόλοιπη συντροφιά, που είχε ενδιαφερθεί για την 
έκβαση του παιχνιδιού μας, είχε παρατήσει τα χαρτιά, κι όλοι 
στέκονταν γύρω μας σαν θεατές. Ο νεόπλουτος, που με τα 
κόλπα μου είχε παρασυρθεί στην αρχή της βραδιάς να πιει 
αρκετά, τώρα ανακάτευε, μοίραζε ή έπαιζε με μεγάλη 
νευρικότητα, που δεν μπορούσε ολότελα ν' αποδοθεί κατά τη 
γνώμη μου στο μεθύσι του. Σε πολύ σύντομο διάστημα βρέθηκε 
να 'ναι οφειλέτης μου για ένα σημαντικό ποσό, όταν, πίνοντας 
μια βαθιά γουλιά κρασί, έκανε ακριβώς εκείνο που περίμενα με 
ψυχραιμία -πρότεινε να διπλασιάσουμε τα τόσο μεγάλα ποσά 
που παίζαμε. Μ' έναν καλά προσποιημένο δισταγμό από μέρους 
μου και μόνο όταν οι επανειλημμένες αρνήσεις μου τον είχαν 
φέρει σε σημείο που να πει μερικά θυμωμένα λόγια που 
δικαιολογούσαν την τάχα άθελη υποχώρησή μου, στο τέλος 
δέχτηκα. Το αποτέλεσμα, φυσικά, ήταν ν' αποδειχτεί πόσο βαθιά 
το θύμα είχε πέσει στην παγίδα μου· σε λιγότερη από μια ώρα 
είχε τετραπλασιαστεί το χρέος του. Για λίγο το πρόσωπό του 
είχε χάσει το αναψοκοκκίνισμα του κρασιού· αλλά τώρα, έβλεπα 
μ' έκπληξη πως η χλομάδα του ήταν αληθινή τρομερή. Λέω "μ' 
έκπληξη", γιατί ο Γκλεντίννιγκ σύμφωνα με τις πληροφορίες 
μου ήταν αφάνταστα πλούσιος· και τα ποσά που είχε χάσει ως 
τώρα, αν και πολύ μεγάλα, δεν θα 'ταν αρκετά κατά τη γνώμη 
μου για να τον ενοχλήσουν σοβαρά, και πολύ λιγότερο να τον 
επηρεάσουν σε τέτοιο βαθμό. Το πιο εύκολο, που μπορούσα να 
υποθέσω, ήταν πως τον είχε πειράξει το κρασί· και με την 
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πρόθεση να διατηρήσω την εκτίμηση των συντρόφων μου παρά 
για άλλη λιγότερο συμφεροντολογική αιτία, ήμουν έτοιμος να 
επιμείνω, στα σοβαρά, να διακοπεί το παιχνίδι, όταν μερικές 
εκδηλώσεις στο πλάι μου από την υπόλοιπη παρέα, κι ένα 
επιφώνημα γεμάτο απελπισία του Γκλεντίννιγκ, μ' έκαναν να 
νιώσω πως είχα επιταχύνει την τέλεια οικονομική καταστροφή 
του, κάτω από συνθήκες που τον έκαναν αντικείμενο οίκτου για 
όλους και που θα τον προστάτευαν ακόμα κι από τις κακές 
διαθέσεις ενός δαίμονα. 

Ποια θα' ταν τώρα η συμπεριφορά μου είναι δύσκολο να 
πω. Η αξιοθρήνητη κατάσταση του κορόιδου μου προκάλεσε σ' 
όλους μιαν εκδήλωση αμήχανης δυσθυμίας· και για λίγο 
επικράτησε μια βαθιά σιωπή, που όσο διαρκούσε ένιωθα τα 
μάγουλά μου να κοκκινίζουν από τις καυτερές ματιές 
περιφρόνησης και καταδίκης που μου 'ριχναν οι λιγότερο 
ασυνείδητοι της συντροφιάς. Ομολογώ μάλιστα πως έν' 
αφόρητο βάρος αγωνίας βρήκε μια σύντομη ανακούφιση από 
την ξαφνική κι απροσδόκητη διακοπή που επακολούθησε. Η 
βαριά, δίφυλλη πόρτα πόρτα του διαμερίσματος άνοιξε μεμιάς 
διάπλατα με μιαν ακράτητη ορμή που έσβησε, σαν από μαγεία, 
κάθε κερί μέσα στο δωμάτιο. Καθώς το φως χανόταν, 
προλάβαμε να δούμε πως κάποιος ξένος είχε μπει, περίπου στο 
δικό μου ανάστημα, και τυλιγμένος μ' ένα βαρύ μανδύα. Αλλά 
τώρα το σκοτάδι ήταν απόλυτο, και μόνο μπορούσαμε να 
νιώσουμε την παρουσία του ανάμεσά μας. Προτού κανένας από 
μας συνέλθει από τη μεγάλη κατάπληξη που μας είχε 
προξενήσει αυτή η παραβίαση, ακούσαμε τη φωνή του 
αγνώστου: 

"Κύριοι", είπε μ' ένα σιγανό, καθαρό κι αλησμόνητο 
ψιθύρισμα που με πάγωσε ως το κόκαλο, "κύριοι, δε ζητώ 
συγνώμη για το φέρσιμό μου, γιατί το έκαμα εκτελώντας ένα 
καθήκον. Χωρίς άλλο δεν είσαστε πληροφορημένοι για τον 
πραγματικό χαρακτήρα του ατόμου που κέρδισε απόψε ένα 
μεγάλο χρηματικό ποσό στο écarté από το λόρδο Γκλεντίννιγκ. 
Γι' αυτό θα σας υποδείξω ένα γρήγορο κι αποφασιστικό τρόπο 
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για ν' αποκτήσετε αυτή την απαραίτητη πληροφορία. Σας 
παρακαλώ να εξετάσετε, με την ησυχία σας, τη φόδρα στο 
αριστερό του μανικέτι, και τα πολλά πακετάκια που βρίσκονται 
στις κάπως μεγάλες τσέπες του κεντητού του γιλέκου". 

Καθώς μιλούσε, η σιγή ήταν τόσο βαθιά που θα μπορούσε 
ν' ακούσει κανείς το πέσιμο μιας καρφίτσας στο πάτωμα. Όταν 
σταμάτησε, έφυγε αμέσως, και τόσο ξαφνικά όσο είχε μπει 
μέσα. Τάχα μπορώ -πρέπει να περιγράψω τα αισθήματά μου;- 
πρέπει να πω πως ένιωθα όλη τη φρίκη ενός κολασμένου; 
Σίγουρα δε μου δόθηκε καιρός να σκεφτώ. Πολλά χέρια μ' 
ακινητοποίησαν, κι αμέσως άρχισαν ν' ανάβουν τα κεριά. 
Επακολούθησε μια έρευνα. Στη φόδρα του μανικιού μου 
βρέθηκαν όλα τα βασικά χαρτιά που χρειάζονταν για το écarté 
και στις τσέπες του γιλέκου μου κάμποσες τράπουλες, 
παρόμοιες μ' εκείνες που χρησιμοποιούσαμε, με τη διαφορά πως 
οι δικές μου ήταν αυτές που τεχνικά ονομάζονται arrondées, 
στρογγυλεμένες· τα χαρτιά που κέρδιζαν ήταν ελαφρά 
κυρτωμένα στις άκρες, ενώ τα κατώτερα χαρτιά ήταν λίγο 
κυρτωμένα στο πλάι. Έτσι, το κορόιδο που συνήθως κόβει στο 
μάκρος των χαρτιών, οπωσδήποτε θα 'κοβε για τον αντίπαλό 
του μια φιγούρα· ενώ ο χαρτοπαίκτης, κόβοντας στο πλάτος, 
σίγουρα δε θα πρόσφερε στο θύμα του κανένα χαρτί της 
προκοπής για το παιχνίδι. 

Οποιοδήποτε ξέσπασμα αγανάκτησης ύστερ' απ' αυτή την 
ανακάλυψη θα με πείραζε λιγότερο από τη σιωπηλή 
περιφρόνηση, ή το σαρκαστικό ύφος που προκάλεσε. 

"Κύριε Ουίλσον", είπε ο οικοδεσπότης, σκύβοντας για να 
μαζέψει κάτω από τα πόδια του ένα πολυτελέστατο πανωφόρι 
από σπάνιες γούνες, "κ. Ουίλσον, αυτό είναι δικό σας". (Ο 
καιρός ήταν ψυχρός, κι όταν είχα βγει απ' το δωμάτιό μου είχα 
ρίξει ένα πανωφόρι στους ώμους μου, και το είχα βγάλει όταν 
πήγα εκεί που θα παίζαμε). "Υποθέτω πως είναι περιττό να ψάξω 
κι εδώ", είπε κοιτάζοντας το πανωφόρι μ' ένα πικρό χαμόγελο, 
"για περισσότερες αποδείξεις της ικανότητάς σας. Μας αρκούν 
όσα βρήκαμε. Ελπίζω πως θα δείτε την ανάγκη να φύγετε από 
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την Οξφόρδη, πάντως να φύγετε αμέσως από το διαμέρισμά 
μου". 

Εξευτελισμένος, ταπεινωμένος ολότελα καθώς ήμουν, είναι 
πιθανό να εκδήλωνα την αγανάκτησή μου γι' αυτά τα 
περιφρονητικά λόγια με κάποιαν άμεση εκδήλωση βίας, αν 
εκείνη τη στιγμή δεν είχε συγκεντρωθεί όλη μου η προσοχή σε 
κάτι καταπληκτικό. Το πανωφόρι μου ήταν ένας συνδυασμός 
από σπάνιες γούνες· πόσο σπάνιες, πόσο πανάκριβες, δεν τολμώ 
να πω. Και το κόψιμό του ήταν δική μου απίθανη επινόηση, 
γιατί έδινα μεγάλη σημασία σ' αυτό το είδος της φιλαρέσκειας, 
που συχνά καταντούσε γελοία. Όταν λοιπόν ο κ. Πρέστον μου 
έδωσε αυτό που είχε σηκώσει απ' το πάτωμα, κοντά στην πόρτα 
του διαμερίσματος, η έκπληξή μου έφτασε στα όρια του τρόμου, 
γιατί πρόσεξα πως το δικό μου κρεμόταν κιόλας στο χέρι μου 
(όπου σίγουρα το είχα βάλει χωρίς να το σκεφτώ) και πως 
εκείνο που μου πρόσφεραν ήταν μια τέλεια απομίμησή του, σ' 
όλες, ακόμα και τις πιο ασήμαντες λεπτομέρειες. Το παράξενο 
πλάσμα που με είχε εκθέσει τόσο καταστρεπτικά, θυμόμουν πως 
ήταν τυλιγμένο μ' ένα μανδύα· και κανένας από τους άλλους 
της παρέας μας δεν είχε φορέσει πανωφόρι εκτός από μένα. 
Διατηρώντας κάποια ετοιμότητα σκέψεως, πήρα κι αυτό που μου 
'δινε ο Πρέστον και το τοποθέτησα, χωρίς να το καταλάβουν, 
πάνω απ' το δικό μου. Βγήκα από το διαμέρισμα μ' ένα 
προκλητικά αποφασιστικό μορφασμό· και το άλλο πρωί πριν 
καλοξημερώσει, έφυγα βιαστικά απ' την Οξφόρδη για την 
Ευρώπη, γεμάτος αγωνία από φρίκη και ντροπή. 

Η φυγή μου ήταν μάταιη. Η κακή μου μοίρα με κυνηγούσε 
σαν να χαιρότανε γι' αυτό, κι αποδείχτηκε, αλήθεια, πως η 
εξάσκηση της μυστηριακής της κυριαρχίας, βρισκόταν μόλις 
στην αρχή της. Όταν έφτασα στο Παρίσι, είχα καινούρια ένδειξη 
πως το μισητό ενδιαφέρον αυτού του Ουίλσον εκδηλωνόταν 
πάλι στις υποθέσεις μου. Πέρασαν χρόνια και δεν έβρισκα 
ανακούφιση. Τον άθλιο! -στη Ρώμη, τόσο απρόσκαιρα, και με τι 
φασματική επιμονή μπήκε ανάμεσα σ' εμένα και στις φιλοδοξίες 
μου! Το ίδιο και στη Βιέννη, στο Βερολίνο και στη Μόσχα! Και 



22 
 

πού, πραγματικά, δε μου 'δινε πικρή αφορμή να τον καταριέμαι 
μ' όλη μου την καρδιά; Στο τέλος, έφευγα διαρκώς απ' αυτή την 
αόρατη τυραννία που έμοιαζε μ' επιδημία κι ως τα πέρατα της 
γης, η φυγή μου ήταν μάταιη. 

Ξανά και ξανά, κρυφομιλώντας με τη σκέψη μου, ζητούσα 
απόκριση στα ρωτήματά μου "Ποιος είναι; -από πού ερχόταν;- 
και ποιος είναι ο σκοπός του;" αλλά καμιάν απόκριση δεν 
έπαιρνα. Κι ύστερα προσπαθούσα ν' αναλύσω λεπτομερειακά τις 
μορφές, τις μεθόδους, και τα κύρια χαρακτηριστικά της 
αυθάδικης επίβλεψής του. Αλλά κι εδώ, πολύ λίγα στοιχεία είχα 
στη διάθεσή μου για να στηρίξω μιαν υπόθεση. Ήταν βέβαια 
αξιοσημείωτο το ότι σε καμιάν από τις πολλές περιπτώσεις που 
είχε τελευταία βρεθεί στο δρόμο μου, δεν το έκανε παρά για να 
ματαιώσει τις μηχανορραφίες μου ή να εμποδίσει τις πράξεις μου 
που αν είχαν πραγματοποιηθεί θα προκαλούσαν μεγάλο κακό. 
Φτωχή δικαιολογία αυτή, αλήθεια, για μια εξουσία που μου είχε 
επιβληθεί τόσο επίμονα! Φτωχή αποζημίωση για τα έμφυτα 
δικαιώματα αυτοκυριαρχίας που τόσο πεισματικά, τόσο 
προσβλητικά μου τα στερούσε! 

Ήμουν επίσης αναγκασμένος να προσέξω πως ο τύραννός 
μου, για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (ενώ μ' αξιοθαύμαστη 
επιτυχία διατηρούσε την ιδιοτροπία του να ντύνεται ακριβώς 
όπως κι εγώ) είχε κατορθώσει, κάθε φορά που για διάφορους 
λόγους παρεμπόδιζε τις προθέσεις μου, να μην μπορώ να ιδώ, 
ούτε μια στιγμή τα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Όποιος 
και να 'τανε ο Ουίλσον, αυτό, τουλάχιστον, ήταν πραγματική 
υπερβολή, ή τρέλα. Μήπως θα μπορούσε, έστω και για μια 
στιγμή, να υποθέσει πως στο άτομο που με επιτιμούσε στο 
Ήτον, που είχε προκαλέσει την ατίμωσή μου στην Οξφόρδη, σ' 
αυτόν που ματαίωσε τη φιλοδοξία μου στη Ρώμη, την εκδίκησή 
μου στο Παρίσι, τον τρελό έρωτά μου στη Νεάπολη, ή αυτό που 
αδικαιολόγητα χαρακτήριζε σαν φιλαργυρία μου στην Αίγυπτο, 
πως σ' αυτόν, το μεγαλύτερο εχθρό μου και την κακή μου 
μοίρα, δε θ' αναγνώριζα τον Γουίλλιαμ Ουίλσον των μαθητικών 
μου χρόνων, το συνονόματό μου, το σύντροφο, τον αντίπαλο -
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το μισητό και επικίνδυνο αντίπαλό μου στου δόκτορα 
Μπράνσμπυ; Αδύνατο! -Αλλάας προχωρήσω στην τελευταία 
πολύπλοκη σκηνή του δράματος. 

Ως τώρα είχα υποκύψει πειθήνια σ' αυτή την επιβλητική 
υπεροχή. Τα περίφοβα αισθήματα με τα οποία συνήθως 
αντιμετώπιζα τον υψηλό χαρακτήρα, τη μεγαλειώδη φρόνηση, 
την έκδηλη παντού παρουσία και παντοδυναμία του Ουίλσον, 
μαζί με κάποιαν αίσθηση τρόμου που μου ενέπνεαν ορισμένες 
άλλες μορφές στο χαρακτήρα και στις επιδιώξεις του, είχαν 
επενεργήσει ως τώρα στο να μου εντυπώσουν την ιδέα της 
απόλυτης αδυναμίας και χαλάρωσης, και να μου υποβάλουν την 
ασυζήτητη, αν και έντονα κακόδεχτη υποταγή στην αυθαίρετη 
θέλησή του. Αλλά τελευταία είχα αρχίσει να πίνω πολύ· κι η 
ερεθιστική επίδραση του κρασιού στην κληρονομική μου ευθιξία 
μ' έκανε ν' αντιδρώ όλο και πιο πολύ στον έλεγχο. 'Aρχισα να 
γκρινιάζω, να διστάζω, ν' αντιστέκομαι. Και να 'τανε μόνο η 
φαντασία μου που μ' έκανε να πιστεύω πως με την αύξηση της 
αντίδρασής μου, ελαττωνόταν ανάλογα κι η επιμονή του 
βασανιστή μου; Όπως και να 'ναι, άρχισα τώρα να νιώθω την 
έμπνευση μιας φλογερής ελπίδας, και τελικά άφησα να 
κυριαρχήσει στους κρύφιους λογισμούς μου μια αυστηρή κι 
απελπισμένη απόφαση πως δε θα υπάκουα πια στην 
υποδούλωση. 

Βρισκόμουν στη Ρώμη, στο καρναβάλι του 18.. όταν πήγα 
σε μια μασκαράτα του Ναπολιτάνου δούκα Ντι Μπρόλιο. Είχα 
πιει περισσότερο κρασί απ' το συνηθισμένο μου· και τώρα η 
ασφυκτική ατμόσφαιρα στα γεμάτα κόσμο δωμάτια μ' ενοχλούσε 
αφόρητα. Κι η δυσκολία ν' ανοίξω δρόμο ανάμεσα στο πλήθος 
είχε συντελέσει πιο πολύ στη νευρικότητά μου· γιατί έψαχνα να 
βρω (ας μην πω με ποιους ανήθικους σκοπούς) τη νεαρή, την 
εύθυμη, την όμορφη γυναίκα του γέρου κι ερωτευμένου Ντι 
Μπρόλιο. Μ' εντελώς απερίσκεπτη εμπιστοσύνη μου είχε 
πρωτύτερα μαρτυρήσει το κοστούμι που θα φορούσε, και τώρα, 
βλέποντάς την από μακριά, βιαζόμουν να την πλησιάσω. Εκείνη 
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τη στιγμή, ένιωσα ένα ελαφρό άγγιγμα στον ώμο μου κι εκείνο 
το αλησμόνητο, σιγανό, καταραμένο ψιθύρισμα στ' αυτί μου. 

Ξέφρενος από θυμό, γύρισα προς εκείνον που με είχε 
σταματήσει και το άρπαξα βίαια απ' το γιακά. Ήταν ντυμένος, 
όπως το περίμενα, μ' ένα κοστούμι εντελώς όμοιο με το δικό 
μου: φορούσε έναν ισπανικό μανδύα από γαλάζιο βελούδο, 
σφιγμένο στη μέση με μια κόκκινη ζώνη απ' όπου κρεμόταν ένα 
ξίφος. Μια μαύρη μετάξινη μάσκα έκρυβε τελείως το πρόσωπό 
του. 

"'Aθλιες!" του είπα με φωνή πνιγμένη από τη λύσσα, ενώ 
κάθε συλλαβή που έβγαζα λες και ξάναβε περισσότερο τη μανία 
μου, "άθλιε! απατεώνα! καταραμένε αγύρτη! δε θα με σπρώξεις, 
ακούς; δε θα με σπρώξεις στο θάνατο! Έλα μαζί μου, ειδεμή θα 
σε μαχαιρώσω εδώ που στέκεσαι!" -και βγήκα από την αίθουσα 
του χορού σ' ένα μικρό προθάλαμο εκεί δίπλα, τραβώντας τον 
χωρίς αντίσταση από μέρους του καθώς προχωρούσα. 

Όταν μπήκα μέσα, τον έσπρωξα με λύσσα από κοντά μου. 
Προχώρησε σκοντάφτοντας ως τον τοίχο, ενώ εγώ με μια 
βλαστήμια έκλεισα την πόρτα και τον πρόσταξα να τραβήξει το 
σπαθί του. Δίστασε, αλλά μόνο για μια στιγμή. Ύστερα, μ' έν' 
αλαφρό αναστέναγμα, τράβηξε το σπαθί του αμίλητος, και πήρε 
στάση αμύνης. 

Η σύγκρουσή μας ήταν αλήθεια σύντομη. Ήμουν έξαλλος 
με κάθε λογής ταραχή, κι ένιωθα στο χέρι μου περίσσια ορμή 
και δύναμη. Σε λίγες στιγμές τον είχα στριμώξει κοντά στον 
τοίχο, κι έχοντάς τον έτσι στο έλεός μου, βύθισα με κτηνώδικη 
λύσσα ξανά και ξανά το σπαθί μου πέρα για πέρα στο στήθος 
του. 

Εκείνη τη στιγμή κάποιος προσπάθησε ν' ανοίξει τη 
συρτωμένη πόρτα. Έτρεξα για να προλάβω τον παρείσακτο, κι 
αμέσως μετά γύρισα στον ετοιμοθάνατο αντίπαλό μου. Αλλά 
ποια ανθρώπινη γλώσσα θα μπορούσε να περιγράψει σωστά 
αυτή την κατάπληξη, αυτή τη φρίκη που μου προκάλεσε το 
θέαμα που αντίκρισα; Η μικρή στιγμή που είχα στρέψει αλλού 
τα μάτια μου ήταν αρκετή για να προκαλέσει, φαίνεται, μια 
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μετατροπή στο βάθος του δωματίου. Ένας μεγάλος καθρέφτης -
έτσι μου φάνηκε στην αρχή μέσα στη σύγχυσή μου- έστεκε 
τώρα εκεί που δεν υπήρχε πρωτύτερα. Και καθώς προχωρούσα 
προς αυτόν γεμάτος τρόμο, το είδωλό μου, αλλά με 
χαρακτηριστικά κατάχλομα και ματωμένα, προχώρησε να με 
συναντήσει με κλονιζόμενο βήμα. 

Έτσι, λέω, μου φάνηκε, αλλά δεν ήταν αυτό. Ήταν ο 
ανταγωνιστής μου, ήταν ο Ουίλσον που τώρα έστεκε μπροστά 
μου χαροπαλεύοντας. Η μάσκα κι ο μανδύας του βρίσκονταν 
εκεί που τα είχε ρίξει, στο πάτωμα. Ούτε μια κλωστή στο 
ντύσιμό του, ούτε μια ρυτίδα στα έντονα και μοναδικά 
χαρακτηριστικά του προσώπου του δεν υπήρχε που να μην 
ήταν, στην πιο απόλυτη ομοιότητα, δικά μου! 

Ήταν ο Ουίλσον· αλλά τώρα δε μιλούσε πια ψιθυριστά, και 
θα μπορούσα να φανταστώ πως μιλούσα εγώ όταν μου είπε 
αυτά τα λόγια: 

"Νίκησες, κι εγώ υποκύπτω. Αλλά από δω και πέρα είσαι κι 
εσύ νεκρός -νεκρός για τον κόσμο, για το Θεό και για την 
ελπίδα! Υπήρχες σ' εμένα -και με το θάνατό μου, κοίταξε σ' 
αυτό τ' ομοίωμα, που είναι το δικό σου, πόσο ανεπανόρθωτα 
έχεις δολοφονήσει τον εαυτό σου!"  

 
 

 

 


