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Παρόλο που έχει τεκμηριωθεί με πραγματικά γεγονότα, το Σαμποτάζ είναι μυθιστόρημα με πλοκή και χαρακτήρες στην πλειο
νότητά τους φανταστικούς. Φανταστικές είναι επίσης οι πράξεις
που σε ορισμένες περιπτώσεις αποδίδονται σε πραγματικές ιστορικές προσωπικότητες. Ο συγγραφέας αλλοίωσε κάποιες ιστορικές λεπτομέρειες για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της πλοκής.

1
Οι νύχτες του Μπιαρρίτς

ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΓΚΟΛΑ της βεράντας διακρίνονταν πέ-

ντε λευκοί λεκέδες και μια κόκκινη τελεία. Οι λεκέδες αντιστοιχούσαν στο μπροστινό μέρος και στον γιακά ενός πουκαμίσου, σε δύο κολλαρισμένες μανσέτες και σ’ ένα μαντίλι που ξεπρόβαλλε από την πάνω τσέπη του σακακιού ενός
σμόκιν. Η κόκκινη τελεία ήταν η καύτρα ενός τσιγάρου στα
χείλη του άντρα που στεκόταν ακίνητος στο σκοτάδι.
Από μέσα ερχόταν ο πνιχτός ήχος φωνών και μουσικής.
Ένα φεγγάρι λοξό, στη χάση του, λείαινε τη μαύρη και ασημιά θάλασσα μπροστά στην παραλία, ανάμεσα στα σπιθίσματα του φάρου που υψωνόταν στα δεξιά και το πάνω κομμάτι της παλιάς πόλης, αμυδρά φωτισμένο, στα αριστερά.
Η νύχτα ήταν γαλήνια και ζεστή, χωρίς καθόλου αεράκι.
Σχεδόν στα μέσα του Μάη.
Ο Λορένθο Φαλκό τέλειωσε το τσιγάρο, το άφησε να πέσει και το έλιωσε κάτω από τη σόλα του παπουτσιού του.
Έστρεψε πάλι το βλέμμα του προς τη θάλασσα και στη
βυθισμένη στις σκιές παραλία και κοίταξε προς το πιο σκοτεινό κομμάτι της, όπου εκείνη τη στιγμή κάποιος αναβό● 13 ●
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σβηνε τρεις φορές έναν φακό. Αφού επιβεβαίωσε το σινιάλο,
ξαναμπήκε μέσα διασχίζοντας το έρημο σαλόνι, διακοσμημένο με χρώμιο και κατακόκκινη λάκα, όπου ανάμεσα σε
απλίκες αρ ντεκό οι μεγάλοι καθρέφτες αντανακλούσαν το
πέρασμα της λεπτής, κομψής και ήρεμης μορφής του.
Υπήρχε ζωή στην αίθουσα παιχνιδιού και ο Φαλκό έριξε
μια ματιά σ’ αυτούς που ήταν μαζεμένοι γύρω από τα δεκαοχτώ τραπέζια. Τον τελευταίο καιρό η πελατεία του δημοτικού καζίνου είχε αλλάξει. Από τα πολυτάραχα χρόνια των
γρήγορων αυτοκινήτων, των cocottes πολυτελείας και των
εξόριστων Ρώσων αριστοκρατών, το Μπιαρρίτς δε διατηρούσε και πολλά. Στη Γαλλία κυβερνούσε το Λαϊκό Μέτωπο, οι
εργάτες είχαν πληρωμένες διακοπές και όσοι δάγκωναν πούρα Αβάνας ή τέντωναν τον στολισμένο με μαργαριτάρια λαιμό τους, αφοσιωμένοι στο chemin de fer ή το trente et quarante,
ήταν εύπορη μεσαία τάξη που συγχρωτιζόταν με απομεινάρια
άλλης εποχής. Κανείς πια δε μιλούσε για τη σεζόν στο Λονσάν,
τον χειμώνα στο Σαιν Μόριτς ή την τελευταία τρέλα της
Schiaparelli, αλλά για τον πόλεμο στην Ισπανία, τις απειλές
του Χίτλερ στην Τσεχοσλοβακία, τα πατρόν για ράψιμο στο
σπίτι του Marie Claire ή την άνοδο της τιμής του κρέατος.
Ο Φαλκό εντόπισε εύκολα τον άνθρωπο που έψαχνε, αφού
δεν το είχε κουνήσει από το τραπέζι του μπακαρά – εύσωμος,
με άφθονα γκρίζα μαλλιά, φορούσε πολύ καλοραμμένο σμόκιν. Εξακολουθούσε να έχει δίπλα του την ίδια γυναίκα –τη
σύζυγό του– και έσκυβε προς το μέρος της για να κουβεντιάσει χαμηλόφωνα ενώ έπαιζε με τις μάρκες που ήταν
στοιβαγμένες στην πράσινη τσόχα. Φαινόταν περισσότερο
να χάνει παρά να κερδίζει, αλλά ο Φαλκό ήξερε ότι η τσέπη
του ανθρώπου αυτού το άντεχε. Στην πραγματικότητα η
● 14 ●
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τσέπη του άντεχε σχεδόν οτιδήποτε, δεδομένου ότι λεγόταν
Τάσιο Σολογκαστούα και ήταν ένας από τους πλουσιότερους
ανθρώπους του Νεγκούρι, του ακριβού προαστίου του Μπιλμπάο, καρδιάς της βασκικής ανώτερης αστικής τάξης.
Έστρεψε το βλέμμα του προς το διπλανό τραπέζι. Από
κει, όρθια ανάμεσα στους περίεργους, η Μαλένα Εϊσαγκίρρε
παρακολουθούσε από μακριά το ζευγάρι. Το βλέμμα του
Φαλκό συναντήθηκε με το δικό της, της έκανε ένα διακριτικό
νεύμα αγγίζοντας το ρολόι στον αριστερό καρπό του κι αυτή
έγνεψε ελαφρά. Με αδιάφορο ύφος, ο Φαλκό πήγε να καθίσει
δίπλα της. Με τα κοντά μαλλιά της, κυματιστά σύμφωνα με
τη μόδα, τα μεγάλα μαύρα μάτια της, η Μαλένα ήταν ελκυστική χωρίς υπερβολές – κάπως χοντρούλα, τριάντα χρονών
και με άψογα χαρακτηριστικά, παρόλο που η βραδινή τουαλέτα της, ένα λευκό ντραπέ σιφόν της Madame Grès, της
έδινε έναν ευχάριστο κλασικό αέρα από ελληνικές μνήμες.
«Δεν κουνήθηκαν από κει» του είπε.
«Μάλιστα… Η γυναίκα έχασε πολλά;»
«Τα συνηθισμένα. Μάρκες των δεκαπέντε χιλιάδων φράγκων, τη μια μετά την άλλη».
Ο Φαλκό έκανε έναν εύθυμο μορφασμό. Στην Εντούρνε
Λαμπάρρι ντε Σολογκαστούα άρεσε πολύ ο μπακαράς, καθώς και τα κοσμήματα, τα παλτά από βιζόν και οτιδήποτε
απαιτούσε σπατάλη χρημάτων. Όπως και στις δύο κόρες της,
που εκείνη την ώρα πρέπει να χόρευαν στο κλαμπ του
Miramar, όπως συνήθως – στην Ισάσκουν και την Αράντσα,
δύο όμορφα και ελαφρόμυαλα βασκικά μπουμπούκια. Ξανακοίταξε το ρολόι. Έντεκα και είκοσι.
«Δε νομίζω πως θ’ αργήσουν πολύ να φύγουν» συμπέρανε.
● 15 ●
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«Είναι όλα έτοιμα;»
«Τηλεφώνησα πριν από λίγο και μόλις είδα το σινιάλο».
Έριξε ένα αργό βλέμμα ολόγυρα. «Είδες τους σωματοφύλακες;»
Η Μαλένα έδειξε με το πιγούνι έναν μελαχρινό, δυνατό
τύπο με στενό μέτωπο και μύτη πυγμάχου, σφιγμένο μέσα
σ’ ένα σμόκιν υπερβολικά στενό στη μέση. Στεκόταν σε
κάποια απόσταση από το τραπέζι του μπακαρά, με την
πλάτη ακουμπισμένη σε μια κολόνα, και κοίταζε τον Σολογκαστούα σαν πιστό σκυλί.
«Μόνο αυτόν. Ο άλλος πρέπει να είναι έξω, με τον σοφέρ».
«Δύο αυτοκίνητα, όπως πάντα;»
«Ναι».
«Καλύτερα. Όσο περισσότεροι είμαστε, τόσο περισσότερο γελάμε».
Την είδε να χαμογελάει αμυδρά, ελέγχοντας καλά τα
νεύρα της.
«Είσαι πάντα τόσο αγροίκος; Όλα τα παίρνεις έτσι;»
«Όχι πάντα».
Η Μαλένα χαμογέλασε πιο πλατιά. Αγχωμένη, αλλά αποφασισμένη. Ο θάνατος του πατέρα και του αδερφού της,
δολοφονημένων από τους κόκκινους στη σφαγή της 25ης
Σεπτεμβρίου πάνω στο πλοίο-φυλακή «Cabo Quilates», αγκυροβολημένο στο δέλτα του Μπιλμπάο, είχε κάποια σχέση μ’
αυτή την αποφασιστικότητα. Προερχόταν από μια επιφανή
οικογένεια με καρλική* παράδοση και στη διάρκεια της στρα* Ο καρλισμός ήταν ένα ισπανικό παραδοσιοκρατικό, υπερσυντηρητικό
πολιτικό κίνημα του 19ου-20ού αιώνα. Οι οπαδοί του είχαν ταχθεί με
το μέρος του δον Κάρλος ντε Μολίνα στη διαμάχη του με τον αδερφό
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τιωτικής εξέγερσης είχε δουλέψει με μεγάλο θάρρος για την
πλευρά των στασιαστών, μεταφέροντας κρυμμένα μηνύματα
του στρατηγού Μόλα ανάμεσα στην Παμπλόνα και το Σαν
Σεμπαστιάν. Ύστερα από τον θάνατο του πατέρα και του
αδερφού της είχε αποφασίσει να περάσει στην άμεση δράση.
Τώρα αυτή και ο Φαλκό δούλευαν μαζί από καιρό, στήνοντας
την επιχείρηση. Ήταν καλή κοπέλα, σκέφτηκε ο Φαλκό. Έμπιστο θηλυκό, σοβαρό και γενναίο.
«Σηκώνονται» είπε η κοπέλα.
Ο Φαλκό κοίταξε προς το τραπέζι. Ο Τάσιο Σολογκαστούα
και η γυναίκα του είχαν σηκωθεί και κατευθύνονταν προς
τη θυρίδα για να αλλάξουν τις μάρκες τους. Έφτανε η στιγμή που το ζευγάρι, μετά το συνηθισμένο δείπνο στο Le Petit
Vatel και λίγη ώρα στο καζίνο, συνήθιζε να επιστρέφει στη
βίλα του στο Γκαρακόιτς. Ξεκολλώντας την πλάτη του από
την κολόνα, χαλαρός, ο σωματοφύλακας ακολούθησε από
πίσω. Ο Φαλκό άγγιξε με τα δυο του δάχτυλα, απαλά, το
χέρι της Μαλένα.
«Πάμε στη δουλειά μας» είπε.
Η κοπέλα κρεμάστηκε από το μπράτσο του και περπάτησαν με φυσικότητα προς την γκαρνταρόμπα.
«Είναι ακριβείς σαν Εγγλέζοι» σχολίασε η Μαλένα, φορώντας ένα μπορντό μάλλινο σάλι στους γυμνούς ώμους της.
«Κάθε βράδυ την ίδια ώρα».
Φαινόταν ικανοποιημένη που όλα εξελίσσονταν με την
προβλεπόμενη ακρίβεια. Όταν ο Φαλκό είχε επιστρέψει στο
Μπιαρρίτς ύστερα από μια σύντομη κρυφή παρένθεση στην
του Αλφόνσο για τη διαδοχή στον ισπανικό θρόνο και συνεργάστηκαν
με τον δικτάτορα Φράνκο και τους φαλαγγίτες. (Σ.τ.Μ.)
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Καταλονία –μια επείγουσα αποστολή που είχε διατάξει ο
Ναύαρχος–, η ίδια είχε κιόλας περάσει έναν μήνα παρακολουθώντας τους Σολογκαστούα. Το ζευγάρι είχε διασχίσει
τα σύνορα με τις κόρες του την προηγούμενη χρονιά, όταν
τα εθνικά στρατεύματα ετοιμάζονταν να καταλάβουν το
συνοριακό πέρασμα του Ιρούν. Ο Τάσιο Σολογκαστούα,
επιφανές μέλος του PNV –του εθνικιστικού βασκικού κόμματος, καθολικού και συντηρητικού, αν και για ευκαιριακούς
λόγους σύμμαχου της Δημοκρατίας–, ήταν ένα από τα κυριό
τερα στηρίγματα στο εξωτερικό της αυτόνομης κυβέρνησης
της Χώρας των Βάσκων. Από εκείνη τη χρυσή εξορία, όπου
ένα άθλιο γεύμα στοίχιζε τρεις φορές περισσότερο από ένα
γεύμα με σαμπάνια σε οποιοδήποτε καλό εστιατόριο της
φρανκικής Ισπανίας, η επιρροή του ήταν αισθητή στους εθνικιστικούς κύκλους της νοτιοανατολικής Γαλλίας· και οι τραπεζικοί λογαριασμοί του στη Μεγάλη Βρετανία και στην
Ελβετία χρηματοδοτούσαν σημαντικά φορτία όπλων με προο
ρισμό βασκικά λιμάνια. Σύμφωνα με αναφορές επιβεβαιωμένες από τον Φαλκό χάρη στις παλιές του επαφές ως λαθρέμπορου –το παρελθόν ποτέ δεν έσβηνε εντελώς–, ο Σολογκαστούα είχε εφοδιάσει τους Βάσκους γκουντάρις* με 8
κανόνια, 17 όλμους, 22 μυδράλια, 5.800 τουφέκια και μισό
εκατομμύριο φυσίγγια, ενώ είχε ναυλώσει και δύο οπλισμένα ψαροκάικα για τον βοηθητικό βασκικό στόλο. Πράγμα
που δεν ήταν ακριβώς σαν να συλλέγεις μολυβένια στρατιω
τάκια. Εν πάση περιπτώσει, λόγος και με το παραπάνω για
να ενδιαφέρονται σοβαρά οι φρανκικές υπηρεσίες πληροφο* Βασκικός νεολογισμός που σημαίνει «πολεμιστής», και γενικότερα
«στρατιώτης». (Σ.τ.Μ.)
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ριών να τον απαγάγουν ή να τον σκοτώσουν. Αυτή ήταν η
σειρά προτεραιότητας της αποστολής που είχε ανατεθεί στον
Λορένθο Φαλκό.
* * *
Σταμάτησαν κάτω από τα φώτα της μεγάλης μαρκίζας της
εισόδου, ενώ ο βοηθός του θυρωρού τούς έφερνε το αυτοκίνητο. Από κει είδαν ένα από τα αυτοκίνητα του Σολογκαστούα, ένα κομψό Lincoln Zephyr, να πλησιάζει από το πάρκινγκ τη στιγμή που το άλλο, ένα Ford με πιο λιτή όψη, περίμενε στον ανοιχτό χώρο με τα φώτα και τη μηχανή αναμμένα. Το ζευγάρι βολεύτηκε στο πίσω κάθισμα του πρώτου
αυτοκινήτου και ο σωματοφύλακας με το σμόκιν, αφού βοή
θησε τον σοφέρ να κλείσει τις πόρτες, προχώρησε προς το
Ford. Ξεκίνησαν το ένα μετά το άλλο κάνοντας το χαλίκι να
τρίξει κάτω από τα λάστιχα, με το Lincoln μπροστά, τη στιγμή που ο βοηθός σταματούσε μπροστά στην είσοδο το Peugeot
301 του Φαλκό και της Μαλένα – μια ευρύχωρη και δυνατή
μπερλίνα, ειδικά επιλεγμένη για την επιχείρηση. Με μεγάλη
φυσικότητα η Μαλένα κάθισε στο τιμόνι, ενώ ο Φαλκό έδινε
φιλοδώρημα στον θυρωρό και στον βοηθό του, καθόταν στο
κάθισμα του συνοδηγού και έκλεινε την πόρτα.
«Έτοιμη για δράση;» ρώτησε.
Είχε το χέρι της στο τιμόνι και έβαζε ήδη την πρώτη. Με
το φως της μαρκίζας απ’ έξω, ο Φαλκό πρόσεξε ότι είχε
βγάλει τα παπούτσια και είχε ανεβάσει τη φούστα της τουα
λέτας μέχρι τους μηρούς, για να οδηγεί πιο άνετα.
«Απολύτως έτοιμη» απάντησε.
Ο Φαλκό κοίταξε μια στιγμή ακόμα τα πόδια της και
έγνεψε εύθυμα.
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«Τότε πάμε για κυνήγι».
Ξεκίνησαν, και πρόλαβε να δει τη Μαλένα να χαμογελάει,
προτού τα φώτα του καζίνου μείνουν πίσω τους. Ακολουθούσαν από μακριά τα πίσω φώτα του Ford, που συνόδευε
το Lincoln φωτίζοντάς το στις γωνίες με τη λάμψη των προβολέων του. Ανηφόρισαν έτσι τους έρημους και μισοφωτισμένους δρόμους μέχρι την Αταλάγια και την πλατεία Κλεμανσό, και μετά κατηφόρισαν τον παραλιακό αυτοκινητόδρομο προς το Σαιν-Ζαν-ντε-Λυζ.
«Τέλεια» σχολίασε ο Φαλκό. «Όπως κάθε βράδυ».
«Ναι». Το προφίλ της Μαλένα διαγραφόταν στη σκιά
όταν τα φώτα του Peugeot έπεφταν σε κάποιον κοντινό τοίχο. «Σ’ εμάς τους Βάσκους δεν αρέσει ν’ αλλάζουμε τις
ρουτίνες μας».
«Οι ρουτίνες σκοτώνουν».
«Ναι» γέλασε χαμηλόφωνα η κοπέλα. «Έτσι φαίνεται».
Η φωνή της, διαπίστωσε ο Φαλκό, ακουγόταν ήρεμη. Οδηγούσε με σιγουριά και επιδεξιότητα, κρατούσε αρκετή απόσταση για να μη χάσει το θήραμα και φρόντιζε να μην πλησιάζει τόσο ώστε να το βάλει σε κατάσταση συναγερμού.
Είχαν αφήσει πίσω τους το χωριό και έτρεχαν στον ίσιο
αυτοκινητόδρομο που πλαισιωνόταν από πεύκα, με τη φεγγαροφωτισμένη θάλασσα στα δεξιά τους.
«Θέλουμε δύο χιλιόμετρα ακόμα» ανάγγειλε η Μαλένα.
Ο Φαλκό άνοιξε το ντουλαπάκι και έβγαλε ένα βαρύ
πακέτο. Ανοίγοντάς το, άγγιξε το κρύο μέταλλο του Browning
FN των 9 χιλιοστών και τον μακρύ σωλήνα του σιγαστήρα
Heissefeldt. Πασπατευτά, πάνω στα γόνατά του, έβγαλε τον
γεμιστήρα του πιστολιού, επιβεβαίωσε ότι ήταν γεμάτος, τον
γύρισε στη θέση του με ένα κλικ και έβαλε μια σφαίρα στη
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θαλάμη, αφήνοντας την ασφάλεια στη θέση της. Μετά βίδωσε τον σιγαστήρα στο στόμιο της κάννης.
«Να η παράκαμψη δεξιά και μετά η γέφυρα του Γκαρακόιτς» είπε η γυναίκα.
Αυτή τη φορά υπήρχε ένταση στη φωνή της. Είχε σηκώσει
το πόδι από το γκάζι και τώρα το Peugeot πήγαινε πιο αργά.
Μπροστά, σε απόσταση κάπου εκατό μέτρων, τα φώτα των
άλλων δύο αυτοκινήτων είχαν σταματήσει.
«Αστυνομικός έλεγχος» σχολίασε ο Φαλκό, με το όπλο
ακουμπισμένο στα πόδια του. «Σταμάτα αργά».
Πλησίασαν τα αυτοκίνητα χωρίς να βιάζονται, μέχρι που
έφτασαν από πίσω τους. Οι προβολείς του πρώτου φώτιζαν
ένα κινητό οδόφραγμα, τοποθετημένο πάνω σε τρίποδα μπροστά από μια πέτρινη γέφυρα, με τη λέξη Gendarmerie μέσα
σ’ έναν λευκό, μπλε και κόκκινο κύκλο. Δύο αστυνομικοί με
σκούρες στολές στέκονταν δεξιά κι αριστερά από το Lincoln,
ο ένας ψηλός, ο άλλος κοντός. Ο πιο κοντός έσκυβε προς το
παράθυρο του οδηγού. Στη λάμψη των προβολέων, οι σιλουέ
τες των σωματοφυλάκων διαγράφονταν στα μπροστινά καθίσματα του Ford, που είχε σταματήσει από πίσω.
«Μη σβήσεις τη μηχανή» είπε ο Φαλκό.
Άνοιξε την πόρτα. Μετά κατέβηκε κρατώντας το πιστόλι,
αλλά με το μπράτσο πεσμένο κατά μήκος του σώματος, για
να το κρύβει. Πήρε τρεις βαθιές αναπνοές βγάζοντας την
ασφάλεια με τον αντίχειρά του. Πέρασε χωρίς να βιάζεται
ανάμεσα από τα δύο αυτοκίνητα προς την άλλη λωρίδα του
δρόμου, προχωρώντας προς την πλευρά του οδηγού του Ford,
προσέχοντας αυτόν και τον συνοδηγό του, αλλά παρακολουθώντας με την άκρη του ματιού του τους χωροφύλακες.
Φτάνοντας δίπλα στο παράθυρο, το χτύπησε μαλακά με τις
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αρθρώσεις του αριστερού χεριού. Χαμογελούσε με τη φυσικότητα του ανθρώπου που θέλει να ρωτήσει κάτι. Ο οδηγός
κατέβασε το τζάμι και τότε ο Φαλκό τον πυροβόλησε κατάμουτρα.
Το Browning δεν ήταν όπλο που κλοτσούσε πολύ, αλλά
αναπήδησε στο χέρι του σαν ερπετό που είχε μόλις δαγκώσει.
Γι’ αυτό αναγκάστηκε να το κατεβάσει πάλι για να σημαδέψει τον δεύτερο σωματοφύλακα, εκείνον με τη στραπατσαρισμένη μύτη, που στριφογύριζε με απόγνωση –ο συνάδελφός
του είχε πέσει πάνω στον ώμο του–, ψάχνοντας κάτι, σίγουρα κάποιο όπλο, κάτω από το σακάκι του σμόκιν του.
«Όχι!…» τον άκουσε να ικετεύει. «Όχι!»
Στη λάμψη των προβολέων, πρόφτασε να δει τα ορθάνοιχτα μάτια του, που κοίταζαν τρομαγμένα τον μεταλλικό
κύλινδρο του σιγαστήρα, προτού το πιστόλι αναπηδήσει
ξανά στο χέρι του Φαλκό, ανοίγοντας μια τρύπα στον γιακά
του πουκαμίσου του άλλου. Στριφογύρισε λίγο ακόμα, προσπαθώντας να ανοίξει την πόρτα. Το είχε μόλις καταφέρει,
όταν ο Φαλκό πίεσε πάλι τη σκανδάλη και ο σωματοφύλακας
έμεινε να κρέμεται από το κάθισμα με το μισό σώμα απ’
έξω.
Όταν κοίταξε προς το Lincoln, η κατάσταση είχε αλλάξει
λίγο. Η μπροστινή αριστερή πόρτα ήταν ανοιχτή και ο πιο
κοντός από τους χωροφύλακες έσερνε το σώμα του σοφέρ
έξω από το αυτοκίνητο. Ο άλλος, με έναν φακό κι ένα πιστόλι στο χέρι, σημάδευε προς το πίσω κάθισμα, όπου ο
Τάσιο Σολογκαστούα και η γυναίκα του, αγκαλιασμένοι,
παρακολουθούσαν με φρίκη τη σκηνή. Ο Φαλκό πήγε προς
τα εκεί, άνοιξε μια από τις πίσω πόρτες και ακούμπησε το
στόμιο του σιγαστήρα στο κεφάλι του συζύγου.
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«Βγείτε από το αυτοκίνητο… Μόνο εσείς. Αυτή να μείνει».
Ο φακός του ψηλού χωροφύλακα τα φώτιζε όλα πολύ
καλά – το συσπασμένο πρόσωπο του Βάσκου χρηματιστή,
την έντρομη έκφραση της γυναίκας του. Ξαφνικά αυτή η
τελευταία άρχισε να ουρλιάζει. Ένα τσίριγμα διαπεραστικό,
δυνατό. Ηχηρό. Χωρίς να πάψει να σημαδεύει τον σύζυγο,
σκύβοντας από πάνω του, ο Φαλκό της έδωσε μια γροθιά με
το αριστερό χέρι, στον κρόταφο, που την πέταξε αναίσθητη
στο απέναντι παράθυρο.
«Βγείτε» επανέλαβε στον Σολογκαστούα, ήρεμα. «Ή θα
τη σκοτώσουμε κι αυτήν».
Υπάκουσε ο χρηματιστής. Όταν ο Φαλκό τον ακούμπησε
πάνω στο αυτοκίνητο για να ψάξει τις τσέπες του μήπως
είχε όπλο, τον ένιωσε να τρέμει. Εκείνη τη στιγμή το αυτοκίνητο που οδηγούσε η Μαλένα έκανε μανούβρα για να
γυρίσει προς την αντίθετη κατεύθυνση. Στο φως των προβολέων του Peugeot, ο Φαλκό είδε προς στιγμήν το πτώμα του
σοφέρ, που αιμορραγούσε στο χαντάκι με κομμένο πέρα ως
πέρα τον λαιμό.
«Τι συμβαίνει;» κατάφερε να ρωτήσει τελικά ο Σολογκαστούα.
«Συμβαίνει ότι είστε αιχμάλωτος των εθνικών».
Ο άλλος άργησε μια στιγμή να το χωνέψει. Όταν τα κατάφερε, η αγανάκτησή του σχεδόν ξεπέρασε τον φόβο του.
«Αυτό είναι εξωφρενικό» είπε. «Είμαστε στη Γαλλία».
«Στο Ιπαρράλντε, ναι» παραδέχτηκε ο Φαλκό. «Βόρεια
Χώρα των Βάσκων».
«Τι θέλετε από μένα;»
«Να κάνετε ένα ταξιδάκι».
«Πού;»
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«Α… Έκπληξη».
Τον άρπαξε από τον γιακά του σακακιού και, χωρίς να
τραβήξει το όπλο από το κεφάλι του, τον έσπρωξε προς το
Peugeot. Πίσω του, καθισμένοι στο τιμόνι των άλλων αυτοκινήτων, οι χωροφύλακες τα απομάκρυναν από τον δρόμο,
χώνοντάς τα ανάμεσα στα πεύκα.
«Και η γυναίκα μου;» ρώτησε ο Σολογκαστούα.
«Μην ανησυχείτε γι’ αυτήν. Κανείς δε θα της κάνει κακό».
Ζαλισμένος, ο άλλος δεν αντιδρούσε. Όταν όμως είδε το
πορτ μπαγκάζ του Peugeot –η Μαλένα μόλις το είχε ανοίξει–,
σταμάτησε απότομα.
«Πουτάνας γιοι» είπε.
Ο Φαλκό τον ανάγκασε να προχωρήσει με μια βίαιη σπρωξιά. Η Μαλένα είχε βγάλει από το πορτ μπαγκάζ ένα ρολό
φαρδιάς χειρουργικής ταινίας. Έδεσαν μ’ αυτήν τα χέρια
του Σολογκαστούα πίσω από την πλάτη του και ακινητοποίησαν τα πόδια του. Στην αρχή αντιστεκόταν, έτσι που ο
Φαλκό τον χτύπησε στο ηλιακό πλέγμα, χωρίς κακία, κάνοντάς τον να πέσει στα γόνατα.
«Αν είναι για λεφτά, μπορώ…» άρχισε να λέει ο χρηματιστής όταν ξαναβρήκε την αναπνοή του.
Η Μαλένα διέκοψε τη φράση του με δύο γύρους λευκοπλάστη που του έκλεισαν το στόμα. Μαζί με τον Φαλκό τον
σήκωσαν και τον έβαλαν στο πορτ μπαγκάζ. Τότε η Μαλένα
πήγε στην μπροστινή θέση και γύρισε με ένα μπουκάλι χλωροφόρμιο και ένα μεγάλο κομμάτι μπαμπάκι, το μούλιασε
κρατώντας την αναπνοή της, με το πρόσωπο γυρισμένο στο
πλάι, και το έβαλε στη μύτη του αιχμαλώτου. Μισό λεπτό
αργότερα ο Σολογκαστούα έπαψε να κουνιέται. Όταν ο
Φαλκό έκρυψε το σώμα με κουβέρτες, ένα μικρό βαλιτσάκι
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κι ένα καλάθι του πικνίκ και έκλεισε το πορτ μπαγκάζ, η
Μαλένα βρισκόταν ήδη και πάλι στο τιμόνι. Τότε ο Φαλκό
στράφηκε προς τους χωροφύλακες, που είχαν μαζέψει τα
πτώματα από το χαντάκι και είχαν κρύψει το οδόφραγμα
ελέγχου.
«Τι έγινε με την κυρία Ματσωμένου;» ρώτησε στα ισπανικά.
Στο μισοσκόταδο, στο φως του λοξού φεγγαριού, ο Φαλκό είδε τους δύο χωροφύλακες να βγάζουν τις στολές τους,
πετώντας τες στους θάμνους.
«Είναι ακόμα αναίσθητη» είπε ο πιο κοντός.
Έγνεψε καταφατικά ο Φαλκό, ικανοποιημένος.
«Όταν ξυπνήσει, αν δεν ξέρει να οδηγεί, την περιμένει
ένας καλός περίπατος».
Ακούστηκε το γέλιο του άλλου.
«Θα χρειαστεί έτσι κι αλλιώς να περπατήσει, επειδή
βγάλαμε εκτός λειτουργίας τη μηχανή και τρυπήσαμε τα
λάστιχα των αυτοκινήτων… Πώς σου φαίνεται;»
«Τέλειο».
«Όταν θα φτάσει στο σπίτι της ή σ’ ένα τηλέφωνο, θα
είσαστε ήδη στο Ιρούν».
Ο Φαλκό έβγαλε την ταμπακιέρα και τον ασημένιο Parker
Beacon και άναψε ένα τσιγάρο.
«Έγινε καλή δουλειά» σχολίασε, βγάζοντας τον καπνό.
Ο άλλος φάνηκε να συμφωνεί.
«Αυτή η κοπέλα που έχεις μαζί σου φέρθηκε καλά» είπε.
«Ναι».
«Πολύ καλά όμως».
Με τη βοήθεια του αναπτήρα, ο Φαλκό κοίταξε την ώρα
στο ρολόι του. Ήταν αργά.
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«Πρέπει να πηγαίνουμε σιγά σιγά» σχολίασε. «Χρειάζεστε κάτι;»
«Όχι. Όλα είναι κανονισμένα».
«Τότε καλό ταξίδι».
«Παρομοίως, αγάπη μου».
Προτού σβήσει τη φλόγα και κατευθυνθεί προς το Peugeot,
ο Φαλκό πρόφτασε να δει τα βατραχοειδή μάτια και το
απάνθρωπο χαμόγελο του Πακίτο Αράνια.
* * *
Ήταν δώδεκα χιλιόμετρα μέχρι τα σύνορα. Μετά το ΣαινΖαν-ντε-Λυζ ο αυτοκινητόδρομος στριφογύριζε ανάμεσα σε
πευκώνες και γκρεμούς, με τη μαύρη και ασημιά θάλασσα
να λάμπει από κάτω σαν γαγάτης. Ο Φαλκό και η Μαλένα
Εϊσαγκίρρε δεν είχαν μιλήσει μετά τη γέφυρα. Άναψε ένα
Players και το έβαλε στο στόμα της γυναίκας. Μετά άναψε
άλλο ένα για τον εαυτό του.
«Θέλεις να οδηγήσω λίγο εγώ;»
«Όχι. Είμαι καλά».
Το φως των προβολέων αντανακλούσε πάνω στο προφίλ
της Μαλένα. Είχε το τσιγάρο στα χείλη της και τα δύο χέρια
της πάνω στο τιμόνι.
«Δεν είχα ξαναδεί να σκοτώνουν κάποιον» είπε.
Έμειναν μια στιγμή σιωπηλοί. Ο Φαλκό κάπνιζε και κοίταζε τον φωτισμένο από τους προβολείς αυτοκινητόδρομο.
Το φως έκανε να παρελαύνουν, στα δεξιά τους, οι λωρίδες
κόκκινης και άσπρης μπογιάς των κιγκλιδωμάτων και των
χιλιομετρικών δεικτών γύρω από τους γκρεμούς.
«Ποτέ δε φαντάστηκα πως μπορούσε να γίνει μ’ αυτό
τον τρόπο» πρόσθεσε η γυναίκα.
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Την κοίταξε με περιέργεια.
«Μ’ αυτό τον τρόπο;»
«Τόσο φυσιολογικά, θέλω να πω. Πάντα νόμιζα ότι συνοδευόταν από πάθη ή εκρήξεις. Αυτό που έγινε προηγουμένως ήταν μια σχεδόν γραφειοκρατική πράξη».
Μείωσε ταχύτητα με άνεση πριν από μια κλειστή στροφή.
Τσίριξαν τα λάστιχα και ο Φαλκό σκέφτηκε ότι ο Σολογκαστούα πρέπει να κουνιόταν πολύ στο πορτ μπαγκάζ. Καλύτερα γι’ αυτόν να έμενε κοιμισμένος.
«Σε είδα τόσο ήρεμο, τόσο… Πάντα έτσι το κάνεις;»
«Όχι πάντα».
«Δεν πιστεύω πως τον πατέρα μου και τον Ίνιγο, τον
αδερφό μου, τους σκότωσαν έτσι. Φαντάζομαι μάλλον έναν
εξαγριωμένο όχλο. Κομμουνιστικές ορδές. Ξέρεις τώρα».
«Μπορεί» συμφώνησε ο Φαλκό. «Υπάρχουν πολλοί τρόποι να σκοτώνεις».
«Βλέποντάς σε, ο καθένας θα έλεγε ότι τους ξέρεις
όλους».
Ακολούθησε άλλη μια σιωπή. Γυρισμένος προς το μέρος
της γυναίκας, ο Φαλκό εξακολουθούσε να την κοιτάζει, με
ενδιαφέρον.
«Θα το είχες κάνει εσύ, σε περίπτωση ανάγκης;… Να
πατήσεις τη σκανδάλη;»
«Φαντάζομαι πως ναι». Ανασήκωσε τους ώμους της κάτω από το σάλι. «Στο κάτω κάτω είμαι ρεκετέ…* Καρλίστρια».
Έμειναν πάλι σιωπηλοί.
«Αυτή η Δημοκρατία των τρελών και των δολοφόνων ήταν
* Εθνοφύλακας. (Σ.τ.Μ.)
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ένα χάος και μια ανοησία» πρόσθεσε τελικά η γυναίκα. «Οι
μαρξιστές ετοίμαζαν την επανάστασή τους, κι εμείς τους
προλάβαμε με τη δική μας… Πού σε βρήκε η 18η Ιουλίου;»
«Δε θυμάμαι. Κάπου».
Τώρα ήταν αυτή που γύρισε να τον κοιτάξει, προσπαθώντας
να εκτιμήσει τη σοβαρότητα ή τον σαρκασμό του. Μετά αφοσιώθηκε ξανά στον αυτοκινητόδρομο. Κατέβασε πάλι ταχύτητα πριν από μια στροφή και τσίριξαν τα λάστιχα. Ευτυχώς
ήταν καινούρια, σκέφτηκε ο Φαλκό και πιάστηκε από τη
λαβή της οροφής. Michelin τοποθετημένα για την περίσταση.
«Είμαι στρατιώτης σ’ αυτό τον πόλεμο» σχολίασε η γυναίκα ύστερα από λίγο. «Όπως κι εσύ… Όπως εκείνοι οι δύο
σύντροφοι που ήταν ντυμένοι χωροφύλακες».
Χαμογέλασε από μέσα του ο Φαλκό. Το να αποκαλείς
«σύντροφο» τον Πακίτο Αράνια σήμαινε ότι δεν τον γνώριζες καλά. Όπως και το να αποκαλείς έτσι αυτόν τον ίδιο. Ο
πληρωμένος δολοφόνος είχε φτάσει στη νοτιοανατολική Γαλλία μια βδομάδα νωρίτερα, για την τελική φάση της επιχείρησης, μυρίζοντας πομάδα για τα μαλλιά και ροδόνερο.
Χωρίς να κάνει άλλες ερωτήσεις πέρα από τις επιχειρησιακές και έτοιμος να εκπληρώσει διαταγές.
«Ίσως κάποια μέρα έρθει η σειρά μου» είπε η Μαλένα
ύστερα από μια στιγμή, σκεφτική.
«Να σκοτώσεις;»
Την άκουσε να γελάει μαλακά, αλλάζοντας πάλι ταχύτητα. Τώρα κρατούσε το τσιγάρο ανάμεσα στα δάχτυλα, στο
δεξί χέρι που ήταν ακουμπισμένο στο τιμόνι.
«Να πεθάνω».
Ο Φαλκό τράβηξε μια βαθιά ρουφηξιά από το τσιγάρο
του. Η γυναίκα γύριζε πότε πότε να τον κοιτάξει, χωρίς να
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πάψει να προσέχει τον δρόμο, που τώρα κατηφόριζε και
γινόταν πιο ίσιος. Οι γκρεμοί έμεναν πίσω και τα φώτα
έτρεχαν κάτω από τη σκιά των πεύκων που διαγράφονταν
στο φεγγαρόφωτο.
«Δεν αγωνίζομαι για εκδίκηση» μουρμούρισε η γυναίκα
ύστερα από μια μεγάλη σιωπή. Είχε γυρίσει τη μανιβέλα της
πόρτας για να κατεβάσει το τζάμι. Πέταξε έξω το τσιγάρο
και ο εξωτερικός αέρας έστειλε μέσα αστραφτερές σπίθες.
«Ήμουν ήδη μ’ αυτούς που ετοίμαζαν την Εξέγερση» πρόσθεσε «πολύ προτού δολοφονήσουν τον πατέρα και τον
αδερφό μου… Πρόκειται για μια σταυροφορία εναντίον του
άθεου μαρξισμού και των αποσχιστικών τάσεων».
Έγνεψε καταφατικά ο Φαλκό, ατάραχος. Είχαν αρχίσει
να φαίνονται τα πρώτα σπίτια της Εντάγια. Οι προβολείς
φώτισαν μια πινακίδα με το όνομα του χωριού.
«Η πρόθεση να κάνεις κακό βοηθάει αρκετά» είπε εκείνος με ουδέτερο τόνο, λες και αυτό τα συνόψιζε όλα.
«Η πρόθεση να κάνεις κακό» επανέλαβε η Μαλένα χτυπώντας με το χέρι της το τιμόνι. «Ωραία ακούγεται αυτό.
Έχεις τύψεις όταν σκοτώνεις, ή όταν σκοτώνεις υπερβολικά;…
Μπορεί να σκοτώσει κανείς υπερβολικά;»
Έμεινε σιωπηλός μερικά δευτερόλεπτα, σαν να το σκεφτόταν. Στην πραγματικότητα δε χρειαζόταν να το σκεφτεί.
«Μπορεί» είπε.
«Και αφήνει άβολες αναμνήσεις;»
«Καμιά φορά».
«Αναρωτιέμαι πώς τα πας με όλους αυτούς τους νεκρούς».
Έλιωσε ο Φαλκό το τσιγάρο του στο σταχτοδοχείο, κατέβασε το τζάμι και πέταξε τη σβησμένη γόπα.
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«Τα πάω καλά».
Η Μαλένα άργησε ένα λεπτό να ξαναμιλήσει.
«Είσαι παράξενος τύπος, το ξέρεις;» Αναστέναξε. «Ή
μάλλον ανησυχητικός. Νομίζω ότι καλύτερα να σταματήσω
να δουλεύω μαζί σου».
«Σου μένει ακόμα ένα δύσκολο κομμάτι».
«Τι εννοείς;»
Έδειξε ο Φαλκό μια πινακίδα που φώτιζαν οι προβολείς
εκείνη τη στιγμή: «Douane française». Μετά έβγαλε το
Browning από το ντουλαπάκι και βεβαιώθηκε ότι είχε μια
σφαίρα στη θαλάμη προτού το ξαναβάλει μέσα.
«Φτάνουμε».
* * *
Το φυλάκιο της χωροφυλακής βρισκόταν δίπλα σ’ έναν φανοστάτη με αναμμένο φως, στην αριστερή πλευρά του δρόμου. Από την άλλη πλευρά ένας δίδυμος φανοστάτης φώτιζε το λευκό κτίριο του τελωνείου. Πέρα από τη βαμμένη με
κόκκινες και λευκές λωρίδες μπάρα, κατεβασμένη για να
κόβει τον δρόμο στα οχήματα, εκτεινόταν η διεθνής γέφυρα,
ίσια και αυστηρή, στο τέρμα της οποίας διακρίνονταν τα
μακρινά φώτα του ισπανικού τελωνείου.
«Μη σβήσεις τη μηχανή αν δε σε διατάξουν και μη βγεις
από το αυτοκίνητο» είπε ο Φαλκό. «Κι αν υπάρξουν προβλήματα, επιτάχυνε, πέσε πάνω στην μπάρα και συνέχισε
μέχρι την άλλη πλευρά χωρίς να κοιτάξεις πίσω».
«Κι εσύ;»
«Μην ανησυχείς γι’ αυτό. Σε περίπτωση που στραβώσει
η δουλειά, κάνε αυτό που σου είπα. Μ’ εμένα ή χωρίς εμένα…
Σαφές;»
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«Ναι».
Είχε σταματήσει το αυτοκίνητο κάπου δέκα μέτρα από
την μπάρα, υπακούοντας στο σήμα ενός χωροφύλακα που
κουνούσε έναν φακό δίπλα στο φυλάκιο. Φαίνονταν άλλοι
τρεις, μέτρησε ο Φαλκό. Ένας στην μπάρα και δύο στην
πόρτα του τελωνείου.
«Σβήσε τα φώτα και κατέβασε το τζάμι».
Υπάκουσε η Μαλένα, κρατώντας τη μηχανή αναμμένη. Ο
χωροφύλακας με τον φακό πλησίαζε από την πλευρά του
οδηγού. Προτού σβήσει το φως του αυτοκινήτου, ο Φαλκό
μπόρεσε να δει τα γαλόνια του λοχία.
«Καλησπέρα» τους είπε στα γαλλικά. «Χαρτιά, παρακαλώ».
Σκύβοντας πάνω από τη Μαλένα, ο Φαλκό του έδωσε τα
δύο διαβατήρια. Ψεύτικα ονόματα, ψεύτικες διευθύνσεις στο
Σαν Σεμπαστιάν, αληθινές φωτογραφίες. Και τα δύο χρησιμοποιημένα, με τις απαραίτητες σφραγίδες και την οφειλόμενη αθώα όψη. Κύριος και κυρία Ουρρούτια. Ένα αξιοσέβαστο αστικό ζευγάρι, καλοντυμένο και με καλό αυτοκίνητο.
Τίποτα να κρύψουν.
«Είναι λίγο αργά» σχολίασε ο χωροφύλακας, τώρα στα
ισπανικά, ελέγχοντας τα χαρτιά με τον φακό. «Από πού
έρχεστε τέτοια ώρα;»
«Από το καζίνο του Μπιαρρίτς» απάντησε ο Φαλκό ήρεμα.
Στη λάμψη του φακού αντιλήφθηκε ένα διαπεραστικό
βλέμμα κάτω από το γείσο του πηληκίου.
«Σταθήκατε τυχεροί;» ρώτησε ο χωροφύλακας. Τα ισπανικά του είχαν μια έντονη προφορά, με μπλοκαρισμένα τα ρο.
Ανασήκωσε τους ώμους του ο Φαλκό.
«Η τύχη είναι σχετικό πράγμα, όπως θα έλεγε ο Αϊνστάιν».
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«Σας ενδιαφέρει ο Αϊνστάιν;»
«Μ’ ενδιαφέρει περισσότερο η Ντανιέλ Νταρριέ».
Ήταν η συνομιλία που είχε προβλεφθεί να γίνει, διαπίστωσε με ανακούφιση. Ακριβώς τα συμφωνημένα. Προς
στιγμήν ο φακός φώτισε τα πόδια της Μαλένα, τη φούστα
της βραδινής τουαλέτας ανεβασμένη ακόμα πάνω από τα
γόνατα. Μετά μετακινήθηκε στο εσωτερικό του αυτοκινήτου
μέχρι που σταμάτησε στο πρόσωπο του Φαλκό.
«Έχετε κάτι να δηλώσετε;»
Ο Φαλκό κούνησε αρνητικά το κεφάλι, με φυσικότητα.
«Ένα καλάθι πικνίκ κι ένα μικρό βαλιτσάκι με μερικά
προσωπικά είδη».
«Αυτά είναι όλα;»
«Ναι».
«Σβήστε τη μηχανή».
Η Μαλένα γύρισε το κλειδί και το ελαφρύ τρεμούλιασμα
του Peugeot σταμάτησε.
«Ανοίξτε το πορτ μπαγκάζ, παρακαλώ».
Η φωνή του χωροφύλακα είχε ακουστεί σοβαρή, απρόσωπη. Αποφεύγοντας το ανήσυχο βλέμμα της Μαλένα, ο
Φαλκό άνοιξε την πόρτα του, βγήκε από το αυτοκίνητο και
ανέβασε τον γιακά του σακακιού. Έκανε ένα υγρό κρύο
επειδή βρίσκονταν κοντά στον ποταμό Μπιντασόα και στη
θάλασσα.
Παρόλο που όλα έμοιαζαν να πηγαίνουν σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα, έμεινε σε επιφυλακή. Τσιτωμένος και έτοιμος
για να παλέψει ή να το βάλει στα πόδια, ή και για τα δύο
το ένα μετά το άλλο. Οι χωροφύλακες στην πόρτα του τελωνείου φαίνονταν τόσο νυσταγμένοι και χαλαροί όπως κι
εκείνος στην μπάρα, αντιλήφθηκε με μια γρήγορη τακτική
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ματιά. Αλλά κρατούσαν τουφέκια κρεμασμένα στους ώμους
τους. Αν κάτι πήγαινε στραβά και η Μαλένα έφευγε με το
αυτοκίνητο εφαρμόζοντας τις διαταγές, οι πιθανότητές του
να φτάσει στην ισπανική πλευρά της γέφυρας θα ήταν μικρές.
Ακόμα κι αν άρχιζε να τρέχει, μπορούσαν να του ρίξουν μια
σφαίρα στην πλάτη στα μισά του δρόμου, παρά τον ελάχιστο
φωτισμό και στις δύο πλευρές. Τις σφαίρες τις οδηγούσε ο
διάβολος.
Κοίταξε, στο μισοσκόταδο, το μεταλλικό κιγκλίδωμα της
γέφυρας και τις σκιές των δέντρων που απλώνονταν στ’
αριστερά του, μετά το φυλάκιο. Το είχε μελετήσει καλά στο
φως της ημέρας. Μια μακρινή πιθανότητα θα ήταν να ψάξει
καταφύγιο εκεί. Η άλλη, πιο απλή, ήταν να αφήσει να τον
συλλάβουν και τα πράγματα να ακολουθήσουν τον δρόμο
τους. Αν η Μαλένα έφτανε στην άλλη πλευρά, λίγα πράγματα θα είχαν οι Γάλλοι εναντίον του – ένα επεισόδιο ασήμαντο, ασαφές, συνηθισμένο με τον πόλεμο της Ισπανίας τόσο
κοντά. Τίποτα που δε θα έλυναν μερικές κινήσεις του εθνικού
προξενείου και λίγα σοφά μοιρασμένα χρήματα.
Σταμάτησε στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου, με τον χωροφύλακα δίπλα του. Γύρισε τη λαβή του πορτ μπαγκάζ και
το άνοιξε αργά, νιώθοντας το αίμα να χτυπάει στους κροτάφους του, ενώ υπολόγιζε ψυχρά πού και πώς θα χτυπούσε τον χωροφύλακα αν όλα πήγαιναν κατά διαβόλου.
Η δέσμη του φωτός φώτισε το καλάθι, τη βαλίτσα και τις
ακίνητες κουβέρτες. Τίποτε άλλο δε φαινόταν. Ο Σολογκαστούα, διαπίστωσε ο Φαλκό με ανακούφιση, ούτε κουνιόταν
ούτε ροχάλιζε. Ήταν σαν να μη βρισκόταν εκεί από κάτω.
Το χλωροφόρμιο εξακολουθούσε να ασκεί τη σωτήρια επίδρασή του.
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«Πολύ καλά» είπε ο χωροφύλακας, σβήνοντας τον φακό.
Ούτε καν έκανε κάποια κίνηση να αγγίξει το παραμικρό.
Έκλεισε ο Φαλκό απαλά το πορτ μπαγκάζ, ενώ ο σφυγμός
του ξανάβρισκε τον κανονικό του ρυθμό. Κοίταξε τους άλλους
φύλακες, που δεν είχαν κουνηθεί από τη θέση τους. Όλα
εξακολουθούσαν να είναι εντάξει. Τα 50.000 φράγκα που ο
ίδιος ο Φαλκό είχε παραδώσει δύο μέρες νωρίτερα στη νομαρχία της Εντάγια ήταν αποτελεσματικό λάδωμα. Και
διευκόλυνε την υπόθεση το γεγονός ότι ανάμεσα στους χωροφύλακες υπήρχαν παλιοί Κρουά ντε Φε – οπαδοί μιας
γαλλικής πολιτικής ομάδας φασιστικής ιδεολογίας.
«Μπορούμε να φύγουμε;» ρώτησε.
Ο χωροφύλακας του έβαλε στο χέρι τα δύο διαβατήρια,
σφύριξε, κι αυτός που βρισκόταν δίπλα στη γέφυρα σήκωσε
την μπάρα.
«Φυσικά, κύριε. Καλό ταξίδι».
* * *
Το αυτοκίνητο μπήκε στη γέφυρα, στην ουδέτερη ζώνη, με
μέτρια ταχύτητα.
«Τα καταφέραμε» είπε η Μαλένα σαστισμένη. Ακόμα
δεν το πίστευε.
Ο Φαλκό δεν είπε τίποτα. Με το κεφάλι ακουμπισμένο
στο κρύο τζάμι του παραθύρου, άφηνε την αδρεναλίνη που
είχε συσσωρευτεί τα τελευταία λεπτά να διαλυθεί αργά στο
αίμα του. Δεν ήταν εύκολο ούτε γρήγορο, ούτε καν άνετο, το
πέρασμα από τη μία κατάσταση στην άλλη. Από την υπερένταση της ετοιμότητας για μάχη, στην ηρεμία των επόμενων
στιγμών. Στην επιστροφή.
«Ήταν πανεύκολο» επέμενε η Μαλένα.
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Ο Φαλκό κοίταξε δεξιά του πέρα από τις σιδηροδρομικές
γέφυρες, προς το πλάτεμα του ποταμού, όπου το φως του
φεγγαριού χάραζε μια μαύρη και ασημιά σφήνα ανάμεσα
στις δύο όχθες. Κατά διαστήματα τα φώτα του Ιρούν –πολύ
λίγα, αφού η πόλη είχε καεί από τους κόκκινους πριν από
μήνες– σημάδευαν με απομονωμένες κουκκίδες τη σκοτεινή
όχθη.
«Σχεδόν είμαστε πια στην Ισπανία» παρατήρησε η Μαλένα.
Υπήρχε συγκίνηση στη φωνή της. Πατριωτική φλόγα, εκτίμησε ο Φαλκό. Για τον Θεό, για την πατρίδα και τον βασιλιά.
Ένα γενναίο κορίτσι που γευόταν τη νίκη. Ο πατέρας και ο
αδερφός έπαιρναν εν μέρει την εκδίκησή τους εκείνο το
βράδυ.
«Τα πήγες καλά» είπε ο Φαλκό.
«Εσύ τα πήγες πολύ καλά».
Το Peugeot βρισκόταν στα μισά της γέφυρας. Οι προβολείς
του φώτιζαν στο βάθος τον λευκό οικισμό του ισπανικού
τελωνείου.
«Κάνε το σινιάλο» υπέδειξε ο Φαλκό. «Να καταλάβουν
πως είμαστε εμείς».
Η Μαλένα έσβησε και άναψε δύο φορές τα φώτα.
«Ύστερα από αυτό θα χωρίσουμε» σχολίασε. «Υποθέτω».
«Φυσικά».
Δίστασε μια στιγμή η γυναίκα. Άλλαζε ταχύτητα για να
επιβραδύνει.
«Ήταν τιμή μου να δουλέψω μαζί σου… Μου άρεσε που
ήμουν η κυρία Ουρρούτια».
«Δική μου ήταν η τιμή».
Αμφιταλαντεύτηκε μια στιγμή η γυναίκα.
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«Είσαι από τους λίγους άντρες» είπε τελικά «που δε μου
την έπεσαν από τότε που ασχολούμαι μ’ αυτά. Και δε σου
έλειψαν οι ευκαιρίες».
«Ελπίζω να μην το θεωρήσεις προσβολή».
«Όχι, για τον Θεό». Έβαλε τα γέλια. «Αντίθετα. Είναι η
μεγαλύτερη φιλοφρόνηση που θα μπορούσες να μου κάνεις
– να με αντιμετωπίσεις ως συνάδελφο».
«Αυτό ήσουν».
«Ναι… Αυτό προσπάθησα να είμαι».
Διέσχιζαν τα τελευταία μέτρα της γέφυρας. «Ισπανία»
έλεγε μια πινακίδα. Οι προβολείς φώτιζαν την μπάρα, πολύ
κοντά πια, ανάμεσα στις δύο πέτρινες κολόνες που σηματοδοτούσαν το έδαφος της χώρας. Υπήρχαν διάφοροι άνθρωποι
από την άλλη πλευρά, που περίμεναν ακίνητοι κάτω από το
αβέβαιο φως μιας λάμπας.
«Δεν ξέρω τι άλλο να πω» πρόσθεσε η Μαλένα.
«Ίσως κάποια άλλη στιγμή».
Η γυναίκα δίστασε λίγο προτού απαντήσει.
«Ίσως».
Σηκώθηκε η μπάρα και το αυτοκίνητο διέτρεξε μια μικρή
απόσταση, προτού σταματήσει δίπλα στις κολόνες της εισόδου του τελωνείου. Αυτοί που περίμεναν πλησίασαν, κυκλώνοντάς το – στολές, γκαμπαρντίνες, λουστρινένιο δέρμα
τρίκοχων. Ο Φαλκό κατέβασε το παράθυρο και η δέσμη ενός
φακού τον τύφλωσε, κάνοντάς τον να μισοκλείσει τα μάτια.
«Καθυστερημένος, όπως πάντα» γρύλισε η ξερή και τραχιά φωνή του Ναυάρχου.
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