
M arquis de 
SADE 

ΟΙ 120 ΜΕΡΕΣ 
ΤΩΝΣΟΔΟΜΩΝ 

Mει.άφf'αιιη 

πεrPOΙ: rto\ΠλΔOUO\'AOt 
'ί"ι\ΚΗΣ θΙωΔΩI'ΟΙ ΙΟΥ ΛΟ!: 

ΣγΓΧI'()Ν Η ΚAλf.I KH 1\[ βΛΙΟθΗΚΗ 

ΕΞ"ΝΤΑΣ: 



ΟΙ 120M~P~LTQNLOAOMQN 



Ι\ΙΙΝ %0-256-317-6 
MHrιlui~ ι1t: Sade, Les 120 joumees de Sodome 
i') Ι' Ι Ι ( τ ην naQOIJaa μετάφραση: Εξάντας, 1981, 1997 

Ι;.ΞΛΝΊΆL Ι;ΚΛΟΊΊΚΗ Α.Ε. 

Λιο('nοll ')1) _. 10681 ΑΘΗΝΑ - Τηλ. 3604 885 - Fax 36 13065 



MARQUIS ΟΕ SAOE 

ΟΙ 120 ΜΕΡΕΣ 
ΤΩΝ ΣΟΔΟΜΩΝ 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

Πέτρος Παπαδόπουλος 

Τάκης Θεοδωρόπουλος 

ΣγΓΧΡΟΝΗ ΚΛΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛIOΘΗΚΗ 

ΕΞΑΝΤΑΣ 





ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Σημείωμα του εκδότη 7 

Σημείωμα του μεταφρασrή 11 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 13 

ΠΡΩΤΟΜΕΡΟΣ 119 

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ 565 

ΤΡΙΤΟΜΕΡΟΣ 597 

ΤΕΤ ΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ 631 

ΕΠΙΜΕΤΡΟ 699 

Οι επιτυχίες του εγώ 701 

Χρονολόγιο 719 





Σημει'ωμα του εκδότη 

Στις 22 Οκτωβρι'ου 1785 ο μαρκήσιος ντε Σαντ αρχι'
ζει να καθαρογράφει μέσα στη φυλακή τα πρώτα πρό

χειρα από τις 120 μέρες των Σοδόμων. Έχει συνει'δη
ση της εξαιρετικής πρωτοτυπι'ας του έργου του και 

πόσο κινδυνεύει ένα τέτοιο χειρόγραφο' γι' αυτό απο

φασι1;ει να ετοιμάσει ένα φροντισμένο αντι'γραφο που 

να κρύβεται εύκολα. Στις 28 ΝοεμβριΌυ τελειώνει το 
προσωρινό του χειρόγραφο' ει'ναι αυτό που έφτασε στα 

χέρια μας. Παρ' όλες του όμως τις προφυλάξεις, ύ

στερα από την άλωση της Βαστι'λης (14 Ιουλι'ου 1789) 
ούτε το πρόχειρο ούτε το αντίγραφο δεν θα ξαναδεί ο 

ίδιος. Πιστεύει πως χάθηκε το έργο του για πάντα και 

μαζί μ' αυτό άλλα έργα που θα έπιαναν δεκαπέντε 

τόμους, όπως γράφει ένα χρόνο αργότερα στο δικη

γόρο του. Δεκατριών χρόνων δουλειά πάει χαμένη. Η 

απελπισία του δεν περιγράφεται: «Χύνω δάκρυα γε

μάτα α{μα», γράφει στο {διο γράμμα. Κάποιος όμως 

βρήκε το χειρόγραφο κι έμεινε στα χέρια της οικογέ

νειάς του ως τις αρχές του αιώνα μας, οπότε πουλή

θηκε στη Γερμαν{α. Το ανέκδοτο αυτόγραφο δημοσι

εύτηκε το 1904 από ένα Γερμανό ψVχ{ατρo που τόνι-
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ζε σroν πρόλογό του τη σημασία που έχει ένα τέτοιο 

έργο για τους «γιατρούς, νομομαθείς και ανθρωπολό

γους». Οι αναλογίες του με τις έρευνες του σεξολόγου 

Κραφτ-Έμπινγκ ήταν καταπληκτικές. Η πρώτη επι

μελημένη έκδοση έγινε στη Γαλλία μεταξύ 1931 και 
1935. Ο εκδότης του γράφει: <<Χάνοντας τις 120 μέρες 
των Σοδόμων ο Σαντ χάνει το αριστούργημά του και 

το ξέρει. Η υπόλοιπη λογοτεχνική ζωή του θα κυριαρ

χείται από τη φροντίδα να επανορθώσει τις συνέπειες 

αυτής της απώλειας (τα άλλα του βιβλία: η Ιουστίνη, 

η Ιουλιέτα, η Νέα Ιουστίνη, η Φιλοσοφία στο μπου

ντουάρ, αντιπροσωπεύουν διαδοχικές προσπάθειες 

για να συναρμολογήσει και ν' αναπτύξει, σ' ένα ύφος 

πιο μυθιστορηματικό, όσα διαβάζουμε στις 120 μέ
ρες). Αυτό το βιβλίο είναι ένα ντοκουμέντο μοναδικής 

αξίας και συνάμα η πρώτη θετική προσπάθεια για να 

ταξινομηθούν οι σεξουαλικές ανωμαλίες (περιγράφο

νται 600 περίπου). Ο άνθρωπος που είχε την πρωτο
βουλία να τις παρατηρήσει μεθοδικά και να τις περι

γράψει συστηματικά, έναν αιώνα πριν τον Κραφτ

Έμπινγκ και τον ΦρΌVντ, αξίζει τη τιμή που του έγινε 

από τους ειδικούς να δώσουν τ' όνομα του στην πιο σο

βαρή από τις ψυχοπάθειες: το σαδισμό». 

Απ' όλα του τα έργα, οι 120 μέρες είναι αmό που μας 
θυμιΊ;ει περισσότερο τον προσωπικό του τόνο, όπως 

φαίνεται στην αλληλογραφία του· είναι σαν να πιά

νουμε πάνω σε μια μαγνητοταινία την ανάσα της φω

νής του, το παραλήρημα της μοναξιάς του. Αυτό το 

μαύρο διαμάντι ωστόάο αγγιΊ;ει τη σημερινή ευαισθη

σία με μια μοναδική ενάργεια. 

Αν ο Σαντ δεν αρέσει, είναι γιατί δεν ήθελε ν' αρέσει. 
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Ένα όπλο τού απομένει μέσα στο σκοτάδι του για να 

εκδικηθεί μια κοινωνία που τον κρατά φυλακισμένο: 

να τη δείξει μέσα στην αυθαιρεσfα της και ν' ανατρέ

ψει τις ηθικές της αξίες. Η επανάσταση που θα ακο

λουθήσει θ' ανατρέψει μια τάξη πραγμάτων (μια επα

νάσταση, έλεγε ο Χέγκελ, δεν αναστατώνει παρά για 

ν' αποκαταστήσει θεσμικά μια κατάσταση που ωρίμα

σε)· όσο για τις ηθικές αξίες, αυτές είναι σκληρά κα

ρύδια· κι όσο δεν κλείνει αυτός ο λογαριασμός, ο Σαντ 

θα είναι πάντα επίκαιρος και θα καίει σαν αναμμένο 

κάρβουνο. Εκείνος τουλάχιστον δεν περίμενε πολλά· 

γι' αυτό κι έγραφε στη διαθήκη του: <<Αφού σκεπά

σουν το λάκκο μου, ας σκορπίσουν από πάνω βαλανί

δια για να σκεπαστεί με τον καιρό η επιφάνεια και 

να χαθούν τα ίχνη του τάφου μου από το πρόσωπο 

της γης, όπως κολακεύω τον εαυτό μου να πιστεύει 

πως η θύμησή μου θα σβήσει μέσα στα μυαλά των 

ανθρώπων, με την εξαίρεση ωστόσο των λίγων εκεί

νων που είχαν την καλοσύνη να μ' αγαπήσουν ως την 

τελευταία στιγμή. Θα πάρω μαζί μου στον τάφο τη 

γλυκιά τους ανάμνηση». 

Οι 120 μέρες είναι οι χίλιες και μία νύχτες από κά
ποιο Μεσαίωνα που σαν να μην τέλειωσε ακόμα . . «Κι 
απ' όλους τους μεσαίωνες δεν υπάρχει χειρότερος από 

το μεσαίωνα του ανθρώπου» (Λόρδος Βύρων). Ση

μασία έχει να τον ατενίζουμε και να μην κρυβόμαστε 

υποκριτικά πίσω από μια ηθική που δεν είναι παρά η 

άρνηση της ίδιας της ζωής (Νίτσε). Ο Φουκώ έγραφε 

το 1966: «ο Σαντ αγγι'ζει τα πέρατα του κλασικού λό
γου και στοχασμού. Βασιλεύει ακριβώς στα όριά τους. 

Μετά απ' αυτόν η βία, η ζωή και ο θάνατος, η επιθυ-
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μ{α, η οεξουαλικότητα θα απλώσουν ένα τερά.στιο 

ακιt:ρύ στρώμα που προσπαθούμε τώρα να συνεχί

σουμε, όσο μπορούμε, μέσα στο δικό μας λόγο, τη 

ι~ική μας ελευθερία, το δικό μας στοχασμό. Αλλά ο 

ιποχασμός μας είναι τόσο σύντομος, η ελευθερία μας 

τι5σο υποταγμένη, ο λόγος μας τόσο ξαναμασημένος 

που πρέπει πια ν' αντιληφθούμε πως ουσιαστικά αυ

τύ το υπόγειο στρώμα είναι μια απέραντη θάλασσα». 

Σαν να μην είχε άδικο ο Γάλλος ιστορικός όταν έλεγε 

πως, όσο λιγότερο θα μπορούμε ν' αλλάξουμε τον 

κόσμο, τόσο περισσότερο θα διαβάζουμε Σαντ. 



Σημείωμα του μεταφραστή 

Είναι αυτονόητο πως κάθε μετάφραση μεταΤΟΠίζει τη 

δομή της πρωταρχικής γλώσσας και αναστατώνει 

πολλές φορές την τελετουργική διάρθρωση του λόγου' 

ιδιαίτερα στον Σαντ. Όσο και να σωθεί το ν6ημα, σί

γουρα αλλάζει το κλίμα. Τα γαλλικά, στην πιο κλασι

κή τους απ6δοση, έχουν κάτι το ιερατικ6 και απ6κο

σμο. Απ6 τη νευρική μικρή φράση του Βολταίρου ως 

τους κυματισμούς που απλώνουν οι λαχανιασμένες 

δευτερεύουσες προτάσεις του Προυστ, αυτή η γλώσ

σα έχει κάτι απ6 την πλαστικ6τητα του αρχαίου ελλη

νικού λόγου. Δεν είναι λοιπόν μακριά ο πειρασμ6ς να 

πιστέψεις πως η καθαρεύουσα (και την εννοούμε 6πως 

τη χειρίστηκε ο Παπαδιαμάντης και τη νεκρανάστησε 

ο Εμπειρίκος, στον πεζ6 λόγο φυσικά) είναι πιο κο

ντά στην ανάσα της γαλλικής γλώσσας. Ο κ. Δημήτρης 

Δημητριάδης, σε μια σημείωση της εισαγωγής του 

στην Ιστορία του Ματιού, έβλεπε να μεταφράζεται ο 

Μπατάιγ σε «μια καθαρεύουσα παγερή και πυκνή» 

που «6μως θα ξένιζε τον σημεριν6 αναγνώστη». 

Έτσι και με τον Σαντ. Ενώ τον μεταφράζαμε χωρίς 
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ν' αποφύγουμε την ελεύθερη απόδοση. σε μερικά ση

με{α, είχε σrιγμές που τον βλέπαμε να φορ(! τσαρού

χια και να σκεπάζει τις νταντέλες του με φoυσrανέλα· 

ακόμα λ{γο και το θυμάρι θα είχε πνίξει τις κoΛC5νιες ... 
Κάτι για μια λέξη: σrα βιβλία του Σαντ έρχεται και 

ξανάρχεται η λέξη «ελευθέριος». Είναι, νομι'ζ,ουμε, μια 

αναγκασrικά αδέξια απόδοση του όρου «libertin»: μια 
λέξη με μεγάλη ισroρία. Ελευθέριους πρωτοείπανε, 

πολλά χρόνια πριν από τον Σαντ, εκείνους που είχαν 

ελεύθερη σκέψη. Σιγά-σιγά γλίσrρησε η έννοια κι άρχι

σαν να χαρακτηρι'ζ,ουν με τη λέξη αυτή όσους ξέφευ

γαν από τον κατεσrημένo τρόπο ζωής σκέφτεσαι δια

φορετικά, ζεις και διαφορετικά· έτσι κόλλησε η ρε

τσινιά και ελεύθερος σrη σκέψη, «ελευθέριος», έφτασε 

να σημαίνει και ακόλασroς, όπως συχνά μεταφρά

σαμε κι εμείς, αφού κι ο {διος ο Σαντ αυτό εννοούσε. 

Μια ευγενική και περήφανη λέξη έγινε η ετικέτα για 

ό, τι χειρότερο έβαζε σro νου της η υποκριτική κοινω

νία εκείνης της εποχής. Κι έτσι από τον Δον Ζουάν 

του Μολιέρου που τον έφαγαν οι ταρτούφοι φτάνου

με σroν Καζανόβα που καμάρωνε για τα «ελευθέρια 

ήθη» του (libertinαge). Την ίδια περιπέτεια γνώρισε 

και η λέξη «επικουρισμός», για να μη θυμ{σουμε τον 

«κλέφτη» που μόνο κοντά σro «αρματωλός» καθαγιά

ζεται. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ισroρία ... 
ΠΕΤΡΟΣΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 



ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο
Ι ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΠΟΥ ΑΝΑΓΚΑΣΤΗΚΕ ΝΑ ΑΝΤΙ

μετωπίσει ο Λουδοβίκος ΙΔ' κατά τη διάρκεια 

της βασιλείας του όχι μόνο εξάντλησαν τα οικονομι

κά του κράτους και τους πόρους του λαού, αJJ..ά στά

θηκαν και η μυστική πηγή για να πλουτίσουν όλες ε

κείνες οι αναρίθμητες βδέλλες που καραδοκούν πά

ντα την κοινή συμφορά' αντί να την κατευνάσουν, 

την προκαλούν για να μπορέσουν έτσι ν' αποκομί

σουν περισσότερα οφέλη. Το τέλος αυτής της τόσο 

λαμπρής, κατά τα άλλα, βασιλείας είναι μια περίο

δος της γαλλικής αυτοκρατορίας όπου είδαμε να 

εμφανίζονται οι πιο πολλές από εκείνες τις μυστη

ριώδεις περιουσίες που η προέλευσή τους είναι εξί

σου σκοτεινή όσο κι η πολυτέλεια και η κραιπάλη 

που τις συνοδεύουν. Κοντά στο τέλος αυτής της βασι

λείας και λίγο πριν προσπαθήσει ο Αντιβασιλιάς (μ' 

εκείνο το περίφημο δικαστήριο το γνωστό ως Σώμα 

Δικαιοσύνης) να αναγκάσει όλο αυτό το πλήθος των 

επιτήδειων να επιστρέψουν τα χρήματα που είχαν κα

ταχραστεί, τέσσερις από αυτούς επινόησαν την ιδιό

μορφη διασκέδαση που θα σας περιγράψουμε. 
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Θα ήταν λάθος να νομίσετε ότι μόνο οι κατ<.ι)τερες 

τάξεις πήραν μέρος σ' αυτές τις καταχρήσεις άρχο

ντες πολύ τρανοί είχαν πρωτοστατήσει. Ο δούκας ντε 

Μπλανζί και ο αδελφός του, ο επίσκοπος ντε ... , που 
βρέθηκαν να έχουν τεράστιες περιουσίες, είναι μια 

αδιάψευστη απόδειξη πως οι ευγενείς, όπως τόσοι 

άλλοι, δεν αμέλησαν να πλουτίσουν μ' αυτό τον τρό

πο. Αυτά τα δύο επιφανή πρόσωπα, που οι ωτολαύ

σεις και οι επιχειρήσεις είχαν στενά συνδέσει με τον 

διάσημο Ντυρσέ και τον πρόεδρο ντε Κυρβάλ, επι

νόησαν την κραιπάλη που ιστορούμε εδώ' αφού κοι

νοποίησαν την ιδέα τους αυτή στους δυο φίλους τους, 

συμφώνησαν κι οι τέσσερις μαζί να αναλάβουν τους 

βασικούς ρόλους στα περίφημα αυτά όργια. 

Εδώ κι έξι χρόνια αυτοί οι τέσσερις ελευθέριοι, 

που τους έδεναν τα ίδια πλούτη και τα ίδια γούστα, 

σκέφτηκαν να συσφίξουν τους δεσμούς τους με σχέ

σεις συγγενικές στις οποίες η κραιπάλη έπαιζε πολύ 

μεγαλύτερο ρόλο ωτό τους άλλους λόγους που συνή

θως στηρίζουν κάτι τέτοιους δεσμούς και να τι συμ

φωνήσανε: ο δούκας ντε Μπλανζί, που είχε χηρέψει 

τρεις φορές και του είχαν μείνει δυο κόρες από μια γυ

ναίκα του, έχοντας προσέξει ότι ο πρόεδρος ντε Κυρ

βάλ ήθελε, κατά κάποιον τρόπο, να παντρευτεί τη με

γαλύτερη, κι ας ήξερε τις οικειότητες που ο πατέρας 

της αφέθηκε να έχει μαζί της, ο δούκας, λέω, επινόη

σε ξαφνικά τον τριπλό αυτό δεσμό: 

- Θέλετε να παντρευτείτε την Ιουλία, είπε στον 

Κυρβάλ. Σας τη δίνω χωρίς κανένα δισταγμό' βάζω 

έναν όρο και μόνο: να μη ζηλέψετε αν συνεχίσει, πα

ρόλο που θα είναι γυναίκα σας, να ικανοποιεί τις 
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επιθυμίες μου όπως και πριν· αλλά και κάτι άλλο: θα 

συνεργαστείτε μαζί μου για να πείσουμε τον κοινό 

μας φίλο τον Ντυρσέ να μου δώσει την κόρη του, την 

Κονστάνς, που μου εμπνέει, σας το ομολογώ, τα ίδια 

περίπου συναισθήματα που εμπνέει σε σας η Ιουλία. 

- Αλλά δεν σας διαφεύγει βέβαια, είπε ο Κυρβάλ, 

ότι ο Ντυρσέ είναι ελευθέριος όσο κι εσείς ... 
- Ξέρω ό,τι πρέπει να ξέρει κανείς, συνέχισε ο 

δούκας. Στην ηλικία μας και έτσι που στεκόμαστε, 

παρόμοιες καταστάσεις aπoτελoύν εμπόδιο· νομίζε

τε πως θέλω μια σύζυγο για να την έχω ερωμένη μου; 

Τη θέλω για να υπηρετεί τα καπρίτσια μου, για να με 

καλύπτει και να σκεπάζει τις χίλιες του κρυφές μι

κροκραιπάλες που ξέρει να τυλίγει θαυμάσια ο μαν

δύας του υμεναίου. Με δυο λόγια, τη θέλω όπως και 

σεις θέλετε την κόρη μου. Πιστεύετε ότι δεν ξέρω 

τους σκοπούς σας και τις επιθυμίες σας; Εμείς οι 

ελευθέριοι παντρευόμαστε για να έχουμε σκλάβες 

τις γυναίκες μας με την ιδιότητα της συζύγου υπο

τάσσονται περισσότερο από τις ερωμένες, και ξέρετε 

τι αξία έχει η aπόλυτη εξουσία στις aπoλαύσεις που 

γευόμαστε. 

Εκείνη τη στιγμή μπήκε ο Ντυρσέ. Οι δυο φίλοι 

τού αναφέρανε τη συζήτησή τους κι εκείνος, ενθου

σιασμένος από την ευκαιρία που του έδιναν ν' aπο

καλύψει τα αισθήματα που έτρεφε κι αιπός για την 

Αδελαιδα, κόρη του προέδρου, δέχτηκε το δούκα για 

γαμπρό με τον όρο να γίνει πεθερός του ο Κυρβάλ. 

Δεν άργησαν να κανονίσουν τους τρεις γάμους: οι 

προίκες ήταν τεράστιες και οι όροι ίδιοι και για τους 

τρεις. 
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Ο πρόεδρος, εξίσου ένοχος με τους δυο του φί

λους, είχε ομολογήσει στον Ντυρσέ, χωρίς να τον δυ

σαρεστήσει, το μυστικό δεσμό που είχε με την κόρη 

του' κι επειδή ο καθένας από τους τρεις πατεράδες 

ήθελε όχι μόνο να διατηρήσει τα δικαιώματά του 

αλλά και να τα επεκτείνει ακόμη πιο πολύ, συμφώνη

σαν πως οι τρεις νεαρές γυναίκες θα συνδέονταν με 

τους συζύγους τους μόνο σε ό,τι έχει σχέση με την 

περιουσία τους και το όνομα, ενώ το σώμα τους δεν 

θα ανήκε λιγότερο στον έναν απ' ό,τι στους άλλους 

τρεις και θα τις απειλούσαν με τις πιο αυστηρές τι

μωρίες ώστε να μην περάσει ποτέ από το μυαλό τους 

να παραβούν έστω και έναν από τους όρους που 

είχαν επιβάλει. 

Την παραμονή της οριστικής συμφωνίας ο επίσκο

πος ντε ... , που μοιραζόταν από παλιά τις ηδονές με 
τους δυο φίλους του αδελφού του, πρότεινε να συ

μπεριλάβουν σ' αυτόν το δεσμό ένα τέταρτο πρόσω

πο, αν ήθελαν να τον αφήσουν να μοιράζεται μαζί 

τους τ' άλλα τρία. Αυτό το πρόσωπο, η δεύτερη κόρη 

του δούκα και συνεπώς ανιψιά του, του ανήκε πολύ 

περισσότερο απ' όσο φαντάζεστε. Κάποτε είχε ένα 

δεσμό με την κουνιάδα του και τα δυο αδέλφια ξέρα

νε, χωρίς να χωρά αμφιβολία, πως η νεαρά Αλίν χρω

στούσε την ύπαρξή της στον επίσκοπο και όχι στο 

δούκα: ο επίσκοπος, που είχε αναλάβει από την κού

νια της τη φροντίδα της Αλίν, όπως εύκολα φαντάζε

ιπε, δεν την άφησε να φτάσει στην πιο γοητευτική της 

ηλικία χωρίς να την απολαύσει. Έτσι σ' αυτό το ση

μείο ήταν ίσος με τους συναδέλφους του και το αντι

κ[~(μFνο που πρότεινε σ' αυτή τη συναλλαγή βρισκό-
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ταν στον ίδιο βαθμό ξεπεσμού και διαφθοράς αλλά 

επειδή η Αλίν ξεπερνούσε, με τα θέλγητρά της και τα 

τρυφερά της νιάτα, τις τρεις φίλες της, δεν δίστασαν 

ούτε στιγμή να δεχτούν το παζάρι. Ο επίσκοπος, σαν 

τους άλλους τρεις, έκανε την παραχώρηση, διατηρώ

ντας όμως τα δικαιώματά του, κι έτσι το καθένα από 

τα τέσσερα πρόσωπα που συνδέθηκαν μ' αυτό τον 

τρόπο έγινε σύζυγος τεσσάρων γυναικών. 

Αυτή λοιπόν η διευθέτηση είχε τα εξής αποτελέ

σματα, που καλό είναι να συνοψίσουμε για ευκολία 

σας: ο δούκας, πατέρας της Ιουλίας, έγινε σύζυγος 

της Κονστάνς, κόρης του Ντυρσέ· 

ο Ντυρσέ, πατέρας της Κονστάνς, έγινε σύζυγος 

της Αδελαίδας, κόρης του προέδρου· 

ο πρόεδρος, πατέρας της Αδελαίδας, έγινε σύζυ

γος της Ιουλίας, της μεγάλης κόρης του δούκα· 

και ο επίσκοπος, θείος και πατέρας της Αλίν, έγινε 

σύζυγος των τριών άλλων γυναικών, αφού παραχώ

ρησε την Αλίν στους φίλους του, χωρίς να πάψει 

ωστόσο να διατηρεί τα δικαιώματά του πάνω της. 

Για να γιορτάσουν τους ευτυχείς αυτούς γάμους 

πήγαν σε μια υπέροχη ιδιοκτησία του δούκα που βρι

σκόταν στο Μπουρμποναί. Σας αφήνω να φανταστεί

τε τα όργια που έγιναν εκεί. Η ανάγκη να σας περι

γράψουμε κάποια άλλα μάς αφαιρεί την ευχαρίστη

ση που θα μας έδινε μια τέτοια περιγραφή. 

Μετά την επιστροφή τους στο Παρίσι, ο σύνδεσμος 

των τεσσάρων φίλων μας έγινε ακόμη πιο σταθερός 

κι επειδή έχει σημασία να τους γνωρίσετε καλύτερα, 

ως τη στιγμή που θ' ασχοληθούμε με τον καθένα τους 

χωριστά και πιο αναλυτικά, μερικές λεπτομέρειες 
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από την ακόλαστη αυτή διευθέτηση θα μπορέσουν, 

νομίζω, να φωτίσουν το χαρακτήρα αυτών των διε

φθαρμένων. 

Η εταιρεία είχε φροντίσει για ένα κοινό ταμείο 

που το διαχειριζόταν ο καθένας με τη σειρά του για 

έξι μήνες τα κεφάλαια όμως που έπρεπε να χρησι

μοποιούν για τις απολαύσεις τους και μόνο ήταν τε

ράστια. Η αφάνταστη περιουσία τους τους επέτρεπε 

να ικανοποιούν κάθε ιδιοτροπία τους και να μην 

απορήσετε αν μάθετε πως αφιέρωναν δύο εκατομμύ

ρια το χρόνο μόνο και μόνο για να καλύψουν τα φα

γοπότια και τη λαγνεία τους. 

Τέσσερις φημισμένες ματρόνες για τις γυναίκες 

και άλλοι τόσοι μεσάζοντες για τους άντρες είχαν 

για μοναδική τους ασχολία να τους βρίσκουν, και 

στην πρωτεύουσα και στην επαρχία, ό,τι καλύτερο 

υπήρχε και στο ένα και στο άλλο είδος για να ξεδι

ψάει ο αισθησιασμός τους. Δειπνούσαν συστηματικά 

μαζί τέσσερις φορές την εβδομάδα, σε τέσσερα δια

φορετικά εξοχικά σπίτια, στις τέσσερις άκρες του 

Παρισιού. Στο πρώτο από αυτά τα δείπνα, αφιερω

μένο αποκλειστικά στις απολαύσεις του σοδομισμού, 

δεν δέχονταν παρά μόνο άντρες. Εκεί έβλεπε κανείς 

τακτικά δεκαέξι νεαρούς, από είκοσι ως τριάντα ε

τών, που με τις απεριόριστες ικανότητές τους φρόντι

ζαν να γευτούν οι τέσσερις ήρωές μας, σαν γυναίκες 

πια, τις πιο αισθησιακές απολαύσεις. Τους διάλεγαν 

με βάση το μέγεθος του πέους και ήταν απαραίτητη 

σχεδόν προϋπόθεση να έχει το υπέροχο αυτό όργανο 

τέτοια μεγαλοπρέπεια που να μην μπορεί ποτέ του 

να χωρέσει σε γυναίκα. Ήταν βασικός όρος κι επει-
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δή δεν δίσταζαν εμπρός σε κανένα έξοδο, σπάνια 

τον παραβίαζαν. Για να γευτούν όμως συγχρόνως 

όλες τις aπoλαύσεις' πρόσθεταν σ' αυτούς τους δεκα

έξι συζύγους άλλα τόσα αγόρια, πολύ πιο νέα, που 

έπρεπε να παίζουν το ρόλο της γυναίκας. Τα πιο μι

κρά ήταν δώδεκα ετών και τα μεγαλύτερα δεκαοχτώ 

κι έπρεπε να έχουν, για να τα δεχτούν ανάμεσά τους, 

φρεσκάδα, καλή όψη, χάρη και παράστημα, αθωότη

τα και αφέλεια, χαρίσματα πολύ ανώτερα aπ' ό,τι 

μπορούμε να σας περιγράψουμε. Δεν δέχονταν κα

μιά γυναίκα σ' αυτά τα αρσενικά όργια, όπου γινό

ταν ό,τι πιο λάγνο επινόησαν τα Σόδομα και τα Γό

μορρα. 

Το δεύτερο δείπνο ήταν αφιερωμένο στα κορίτσια 

του καλού κόσμου· ήταν αναγκασμένα να εγκαταλεί

ψουν εκεί την αλαζονική τους εμφάνιση και τη συνη

θισμένη αυθάδεια της συμπεριφοράς τους, και έπρε

πε ανάλογα με τα χρηματικά ποσά που τους έδιναν 

να παραδοθούν στα πιο ανώμαλα καπρίτσια, και 

συχνά μάλιστα να υποστούν εξευτελισμούς που τόσο 

άρεσαν σ' αυτούς τους ελευθέριους. Οι κοπέλες ήταν 

συνήθως δώδεκα: επειδή όμως το Παρίσι δεν μπο

ρούσε να τους προμηθεύσει μεγάλη ποικιλία aπ' αυ

τό το είδος τόσο συχνά όσο είχαν ανάγκη, συνδύα

ζαν αυτές τις βραδιές με άλλες όπου προσκαλούσαν 

αποκλειστικά άλλες τόσες γυναίκες, aπό ματρόνες 

ως συζύγους αξιωματούχων. Υπάρχουν πάνω από 

τέσσερις ως πέντε χιλιάδες γυναCκες στο Παρίσι που 

ανήκουν σ' αυτές τις τάξεις και που υποχρεώνονται 

να παίρνουν μέρος σε τέτοιου είδους γλέντια από 

ανάγκη ή aπό δίψα για πολυτέλεια. Για να βρεθούν 
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()μως χρειάζονται καλοί μεσάζοντες και στην περί

πτωση αυτή οι ελευθέριοί μας είχαν την ανώτερη εξυ

πηρέτηση για να βρίσκουν σωστά θαύματα μέσα σ' 

αυτή την ιδιόρρυθμη τάξη. Αλλά όσο τίμια κι αν ήταν 

μια γυναίκα, έπρεπε ·να υποταχτεί στα πάντα' και τα 

ελευθέρια ήθη τους, που δεν ανέχονταν ποτέ κανένα 

6ριο, διεγείρονταν εξαιρετικά όταν αυτά τα πλάσμα

τα, που η φύση και οι κοινωνικές συμβάσεις έπρεπε 

να είχαν απαλλάξει από τέτοιου είδους δοκιμασίες, 

ήταν αναγκασμένα να υπομένουν βδελυρές και φρι

κιαστικές πράξεις. Από τη στιγμή που έφταναν εκεί 

έπρεπε να είναι έτοιμες για τα πάντα, κι επειδή τα τέσ

σερα αυτά καθάρματα είχαν 6λες τις ορέξεις της πιο 

βρομερής και χειρότερης κραιπάλης, αυτή η βασική 

υποταγή στις επιθυμίες τους δεν ήταν μικρή υπόθεση. 

Το τρίτο δείπνο προοριζόταν για τα πιο εξευτελι

στικά και βρομερά πλάσματα που μπορείτε να αντα

μώσετε. Όποιος κάτι ξέρει από τις παρεκτροπές της 

κραιπάλης δεν θα δυσκολευτεί να καταλάβει αυτή 

την εξεζητημένη ιδιοτροπία' είναι μεγάλη ηδονή να 

κυλιέσαι, που λέει ο λόγος, μέσα στο βούρκο με τέ

τοια πλάσματα' σου δίνεται η ευκαιρία ν' αφεθείς τε

λείως, βρίσκεσαι μέσα στην πιο τερατώδη κραιπάλη, 

τον πιο ολοκληρωμένο εξευτελισμ6' κι αν συγκρίνεις 

αυτές τις απολαύσεις είτε μ' εκείνες που γεύτηκες 

την παραμονή είτε με τα ξεχωριστά πλάσματα που 

φρόντισαν να τις γευτείς, βλέπεις πόσο νοστιμεύει 

και η μια και η άλλη κατάχρηση. Σ' αυτά εδώ τα δεί

πνα, επειδή η κραιπάλη ήταν πιο ολοκληρωμένη, δεν 

άφηναν να τους ξεφύγει τίποτα που θα μπορούσε να 

της δώσει περισσότερη ποικιλία και νοστιμιά. Μέσα 
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σε έξι ώρες εμφανίζονταν εκατό πουτάνες και πολύ 

συχνά δεν έφευγαν όσες είχαν έρθει. Ας μη βιαζόμα

στε όμως: αυτή η εξεζητημένη ιδιοτροπία απαιτεί λε

πτομέρειες που δεν ήρθε ακόμη η στιγμή να εκθέ

σουμε. 

Το τέταρτο δείπνο προοριζόταν για τις παρθένες. 

Δεν τις δέχονταν αν ήταν πάνω από δεκαπέντε ετών 

ή κάτω από εφτά. Η κοινωνική τους θέση δεν είχε 

σημασία' τις διάλεγαν με μοναδικό κριτήριο το πρό

σωπό τους: ήθελαν να είναι χαριτωμένο κι αυτές 

πρωτάρες όσο για την παρθενιά τους, έπρεπε να 

είναι αυθεντική. Απίστευτη επιτήδευση της ακολα

σίας! Όχι πως ήθελαν, σώνει και καλά, να κόψουν 

όλα αυτά τα τριαντάφυλλα' και να το ήθελαν δεν θα 

μπορούσαν άλλωστε, γιατί ήταν πάντα είκοσι και 

από τους τέσσερις αυτούς ελευθέριους μόνο δύο ήταν 

σε θέση να ολοκληρώσουν μια τέτοια πράξη' ο ένας 

από τους άλλους δύο, ο δημόσιος ταμίας, δεν μπο

ρούσε πια με κανέναν τρόπο να φτάσει σε στύση' 

όσο για τον επίσκοπο, μπορούσε να γευτεί την ηδονή 

μόνο μ' έναν τρόπο που μπορεί, το παραδέχομαι, να 

θίξει την τιμή μιας παρθένας, δεν παύει όμως ωστό

σο να την αφήνει ακέραια. Ένα είχε σημασία: να 

είναι παρθένες όσες δεν διακόρευαν οι ίδιοι τις άρ

παζαν για δική τους λεία, μπροστά στα μάτια τους, 

μερικοί υπηρέτες τους εξίσου έκλυτοι με τ' αφεντικά 

τους, που ήταν πάντα στην ακολουθία τους για κά

ποιο λόγο. 

Εκτός από τα τέσσερα αυτά δείπνα υπήρχε κι ένα 

άλλο κρυφό και ιδιαίτερο, κάθε Παρασκευή, με πολύ 

λιγότερα πρόσωπα απ' ό,τι τα τέσσερα άλλα, κι όμως 
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φοβερά πιο ακριβό. Σ' αυτό έπαιρναν μέρος μόνο 

τέσσερις κοπέλες από καλά σπίτια, αφού τις άρπα

ζαν από τους δικούς τους με πονηριά ή χρήμα. Οι 

γυναίκες αυτών των ελευθέριων σχεδόν πάντα μοι

ράζονταν μαζί τους αυτή την κραιπάλη· η απόλυτη 

υποταγή τους, οι φροντίδες τους, ο τρόπος που τους 

εξυπηρετούσαν της έδιναν κάθε φορά περισσότερη 

νοστιμιά. Είναι περιττό να μιλήσουμε για τα πλούσια 

και καλοδιαλεγμένα φαγητά σ' αυτά τα δείπνα· ούτε 

ένα από αυτά τα γεύματα δεν στοίχισε λιγότερο από 

δέκα χιλιάδες φράγκα, και είχαν ό,τι πιο σπάνιο και 

εκλεκτό μπορούν να προσφέρουν η Γαλλία και το 

εξωτερικό μαζί. Τα κρασιά και τα λικέρ ήταν άφθο

να όσο και εξαίρετα, υπήρχαν φρούτα όλων των επο

χών, ακόμη και μέσα στο χειμώνα· μπορούμε να βε

βαιώσουμε, με δυο λόγια, ότι το τραπέζι του πιο με

γάλου μονάρχη της γης δεν ήταν στολισμένο με τόση 

χλιδή και μεγαλοπρέπεια όσο το δικό τους. 

Ας γυρίσουμε τώρα λίγο πίσω για να σας περιγρά

ψουμε όσο καλύτερα μπορούμε το καθένα από τα 

τέσσερα αυτά πρόσωπα χωριστά, χωρίς να θέλουμε 

να τα ωραιοποιήσουμε ή να σας γοητέψουμε και να 

σας συναρπάσουμε· θ' αφήσουμε να τα ζωγραφίσει η 

ίδια η φύση, που παρ' όλο της το χάος είναι συχνά 

αρκετά υπέροχη ακόμη και στις στιγμές της μεγαλύ

τερης διαφθοράς της. Γιατί - και τολμούμε να το πού

με εδώ - αν και το έγκλημα δεν έχει εκείνη την α

βρότητα που βρίσκουμε στην αρετή, δεν είναι πάντα 

πιο υπέροχο; Δεν το χαρακτηρίζει συνεχώς ένα με

γαλείο και μια υπεροχή που του επιτρέπουν να κατα

νικά και πάντα θα κατανικά τη μονότονη και θη-
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λυπρεπή γοητεία της αρετή ς; Θα μου πείτε: και σε τι 

χρησιμεύει το έγκλημα ή η αρετή; Και ρωτώ: εμείς 

είμαστε που θα ερευνήσουμε τους νόμους της φύσης; 

Από τη στιγμή που η διαστροφή τής είναι εξίσου 

απαραίτητη όσο και η αρετή, εμείς θ' αποφασίσουμε; 

Όταν μάλιστα είναι εκείνη που εμπνέει, στον ίδιο 

ίσως βαθμό, κάθε μας κλίση για το έγκλημα ή την α

ρετή, ανάλογα με τις αντίστοιχες ανάγκες της; Ας 

συνεχίσουμε όμως, 

Ο ΔΟΥΚΑΣ ΝΤΕ ΜΠΛΑΝΖΙ βρέθηκε στα δεκαοχτώ 

του χρόνια με μια τεράστια περιουσία που την αύξη

σε ακόμα πιο πολύ με τις απάτες του' γνώρισε όλες 

τις αναποδιές που περιβάλλουν σαν κοπάδι κάθε 

πλουσιόπαιδο με κάποιο κύρος και στο οποίο δεν 

έχει τίποτα να αρνηθεί η ζωή: σχεδόν πάντα σ' αυτές 

τις περιπτώσεις οι δυνατότητες μετράνε όσο κι οι 

διαστροφές και αντιστέκεται κανείς σ' αυτές πολύ λι

γότερο όταν του είναι εύκολο ν' αποκτήσει τα πάντα, 

Αν η φύση είχε χαρίσει στο δούκα μερικά στοιχειώ

δη προτερτιματα, ίσως αυτά να είχαν αντισταθμίσει 

τους κινδύνους που τον περιέβαλλαν' η αλλόκοτη 

όμως αυτή μητέρα λες και συνεννοείται πότε-πότε με 

τη μοίρα για να δυναμώσει κάθε είδους διαστροφή 

που δίνει εκείνη σε μερικά της πλάσματα και περιμέ

νει από αυτά φροντίδες πολύ διαφορετικές από εκεί

νες που προϋποθέτει η αρετή, επειδή ακριβώς τα 

χρειάζεται, αυτά τα πλάσματα, όσο και τ' άλλα' η φύ

ση λοιπόν, προορίζοντας τον Μπλανζί να είναι αφά

νταστα πλούσιος, τον είχε προικίσει και με όλη την 

άνεση, όλη τη φαντασία που χρειάζονται για να κα-
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ταχρασtεί τα πλούτη του. Του είχε δώσει, μαζί μ' ένα 

μυαλό ζοφερό και μοχθηρότατο, την πιο κακούργα 

και σκληρή ψυχή, που τη συνόδευαν παρεκτροπές 

σtις ορέξεις και τα καπρίτσια του' από κει πήγαζε η 

τρομακτική ακολασία στην οποία είχε τόσο ιδιαίτερη 

κλΙση ο δούκας. Γεννήθηκε απατεώνας, σκληρός, αυ

ταρχικός, βάρβαρος, εγωισtής, εξίσου σπάταλος σtις 

απολαύσεις του και τσιγκούνης όταν έπρεπε να είναι 

κάπου χρήσιμος ψεύτης, λαίμαργος, μέθυσος, δει

λός, σοδομίτης, αιμομίκτης, δολοφόνος, εμπρηστής, 

κλέφτης ούτε μία αρετή δεν αντισtάθμιζε όλες αυτές 

τις διασtΡOφές. Τι λέω; Όχι μόνο δεν σεβόταν καμιά 

αρετή, αλλά και αισθανόταν φρίκη για όλες ακού

στηκε συχνά να λέει πως ένας άνθρωπος, για να 

είναι πράγματι ευτυχισμένος σ' αυτό τον κόσμο, δεν 

φτάνει μόνο να δοθεί σε κάθε είδους διαστροφή, 

αλλά και να μην επιτρέψει ποτέ στον εαυτό του οποι

αδήποτε αρετή' το ζήτημα δεν είναι μόνο να κάνεις 

πάντα το κακό, αλλά και να μην κάνεις ποτέ σου το 

καλό. 

«Υπάρχουν ένα σωρό άνθρωποι», έλεγε ο δούκας, 

«που οδηγούνται σtO κακό μόνο όταν τους κατευθύ

νει το πάθος τους. Ύστερα από την παρεκτροπή η 

ψυχή τους, αφού ηρεμήσει, ξαναπαίρνει ατάραχη 

πια το δρόμο της aρετής και περνώντας τη ζωή τους 

από συγκρούσεις σε σφάλματα κι από σφάλματα σε 

τύψεις, πεθαίνουν μια μέρα και δεν μπορούμε να 

πούμε με ακρίβεια ποιος ήταν ο ρόλος τους σ' αυτή 

τη γη. Τέτοιοι άνθρωποι», συνέχιζε, «πρέπει να είναι 

δυστυχισμένοι: συνεχώς αβέβαιοι, συνεχώς αναπο

φάσιστοι, περνάνε όλη τους τη ζωή μισώντας το πρωί 
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αmό που έκαναν το βράδυ. Σίγουροι πως θα μετα

νιώσουν για τις aπoλαύσεις που γεύονται, τρέμουν 

όταν αφήνονται σ' αmές κι έτσι γίνονται συγχρόνως 

ενάρετοι μέσα στο έγκλημα και εγκληματίες μέσα 

στην αρετή. Ο χαρακτήρας μου είναι πιο σταθερός», 

πρόσθετε ο ήρωάς μας, «και δεν πρόκειται ποτέ να 

διαψευστεί μ' αυτό τον τρόπο. Δεν ζυγίζω ποτέ τις 

επιλογές μου, κι επειδή είμαι πάντα σίγουρος πως θα 

βρω την ηδονή σ' αmό που κάνω, η μεταμέλεια δεν 

έρχεται ποτέ να εξασθενήσει τη γοητεία της. Δια

μόρφωσα για τον εαmό μου σίγουρες αρχές aπό μι

κρός μένω πιστός σ' αmές και φέρομαι πάντα με συ

νέπεια. Χάρη σ' αmές γνώρισα το κενό και την ανυ

παρξία της αρετής. Τη μισώ και δεν πρόκειται ποτέ 

να με δείτε να επιστρέφω σ' αιrt'ήν. Οι αρχές μου μ' 

έχουν πείσει πως μόνο η διαστροφή επιτρέπει στον 

άνθρωπο να δοκιμάσει τη σαρκική και ηθική ηδονή, 

πηγή των πιο εύγευστων ηδονών· και σ' αmές δίνο

μαι ολόκληρος. Έταξα aπό νωρίς τον εαmό μου πά

νω aπό τις χίμαιρες της θρησκείας κι έχω τελειωτικά 

πειστεί πως η ύπαρξη του δημιουργού είναι ένας 

εξοργιστικός παραλογισμός που ούτε τα παιδιά δεν 

τον πιστεύουν πια. Δεν έχω καμιά ανάγκη να κατα

πιέσω τις ορμές μου μόνο και μόνο για να του γίνω 

αρεστός. Μου τις έδωσε η φύση αmές τις ορμές, κι 

αν αντισταθώ σ' αmές, θα την εξoργCσω· αν μου έδω

σε κακές ορμές, είναι γιατί έτσι τις χρειαζόταν για 

τους σκοπούς της. Εγώ δεν είμαι παρά μια μηχανή 

στα χέρια της που την κινεί όπως εκείνη θέλει και 

δεν έχω κάνει ούτε ένα έγκλημα που να μην την εξυ

πηρετεί· όσο περισσότερο με σπρώχνει στο έγκλημα. 
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τόσο περισσότερο το έχει ανάγκη: θα ήμουν ηλίθιος 

αν της αντιστεκόμουν. Έχω λοιπόν μόνο τους νόμους 

εναντίον μου, αλλά τους αψηφώ' με το χρυσάφι μου 

και το κύρος μου βρίσκομαι πάνω απ' όλες αυτές τις 

χυδαCες συμφορές που κανονικά πρέπει να πλήττουν 

μόνο το λαό». 

Αν έφερνε κανείς αντίρρηση στο δούκα πως παρ' 

όλα αυτά υπάρχει σ' όλους τους ανθρώπους η ιδέα 

του δίκαιου και του άδικου, που είναι κι αυτά γέννη

μα της φύσης γιατί τα συναντούμε εξίσου σε όλους 

τους λαούς, ακόμη και στους απολίτιστους, απαντού

σε με σιγουριά πως αυτή η ιδέα είναι πάντα σχετική, 

ότι ο πιο δυνατός κρίνει πάντα πως είναι απολύτως 

δίκαιο αυτό που στα μάτια του αδύνατου περνά για 

άδικο, κι αν βάλουμε τον ένα στη θέση του άλλου, 

την ίδια στιγμή αλλάζουν κι οι δυο εξίσου τρόπο σκέ

ψης. Από κει έβγαλε το συμπέρασμα πως πραγματι

κά δίκαιο είναι μόνο αυτό που μας ευχαριστεί και 

άδικο ό,τι είναι οδυνηρό' πως τη στιγμή που έπαιρνε 

εκατό λουδοβίκια από την τσέπη κάποιου η πράξη 

του ήταν απολύτως δίκαιη για τον εαυτό του, κι ας 

την έβλεπε ο άλλος με διαφορετικό μάτι' κι ότι αφού 

όλες αυτές οι ιδέες είναι αυθαίρετες, είναι τρελός 

όποιος επιτρέπει στον εαυτό του να τον δεσμεύουν. 

Με κάτι τέτοιους συλλογισμούς νομιμοποιούσε ο δού

κας όλα του τα ελαττώματα' κι επειδή ήταν πανέξυ

πνος, τα επιχειρήματά του περνούσαν για αναμφισβή

τητα. Προσαρμόζοντας λοιπόν τη συμπεριφορά του 

στη φιλοσοφία του, από την πιο τρυφερή του νεότη

τα, ρίχτηκε ξέφρενα στις πιο επαίσχυντες, στις πιο 

καταπληκτικές παρεκτροπές. Ο πατέρας του είχε πε-
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θάνει νέος και του άφησε, όπως είπα, μια τεράστια 

περιουσία, με τον όρο ν' αφήσει ο νεαρός τη μητέρα 

του να απολαύσει, όσο ζούσε, ένα μεγάλο μέρος της. 

Αυτή η κατάσταση δεν άργησε να δυσαρεστήσει τον 

Μπλανζί, και το κάθαρμα, βλέποντας πως μόνο με το 

δηλητήριο μπορούσε ν' αποφύγει αυτό τον όρο, απο

φάσισε να το χρησιμοποιήσει αμέσως. Αλλά ο πα

νούργος, που βρισκόταν τότε ακόμη στην αρχή της 

έκλυτης σταδιοδρομίας του, δεν τόλμησε να δράσει ο 

ίδιος παρακίνησε μία από τις αδελφές του, που μαζί 

της είχε παράνομες σχέσεις, ν' αναλάβει εκείνη τη δο

λοφονία· κι άφησε να εννοηθεί πως, αν τα κατάφερ

νε, θα της επέτρεπε ν' απολαύσει ένα μέρος της πε

ριουσίας που θα περνούσε στα χέρια του με το θάνα

το της μητέρας τους. Η νέα όμως έφριξε εμπρός σ' 

αυτή την ιδέα και ο δούκας, βλέποντας πως δεν είχε 

εμπιστευτεί σε καλά χέρια το μυστικό του και κινδύ

νευε έτσι να προδοθεί, αποφάσισε αυτοστιγμεί να 

προσθέσει στο θύμα του αυτήν που θέλησε να έχει 

για ΣUΝένOχό του. Οδήγησε και τις δύο γυναίκες σε 

μια από τις ιδιοκτησίες του, απ' όπου οι δυο άμοιρες 

δεν γύρισαν ποτέ. Τίποτα δεν εμψυχώνει τόσο όσο 

το πρώτο έγκλημα που μένει ατιμώρητο. Ύστερα 

από αυτή τη δοκιμασία ο δούκας αποχαλινώθηκε. 

Χρησιμοποιούσε το δηλητήριο μόλις κανείς, με το 

παραμικρό, στεκόταν εμπόδιο στις επιθυμίες του. 

Από τους φόνους που του υπαγόρευε η ανάγκη πέ

ρασε σύντομα στους φόνους που του υπαγόρευε η 

λαγνεία· ΣUΝέλαβε την ιδέα της ολέθριας αυτής πα

ρεκτροπής που μας κάνει ν' απολαμβάνουμε τα 

βάσανα του άλλου· κατάλαβε πως ένας βίαιος κλονι-
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σμός που επηρεάζει έναν αντίπαλο προκαλεί στη μά

ζα των νεύρων μια δόνηση που έχει σαν αποτέλεσμα 

να ερεθίσει τα ζωικά ένστικτα που διαπερνούν τα 

νεύρα και τ' αναγκάζει έτσι να πιέσουν τα διεγερτι

κά νεύρα για να προκαλέσουν, με βάση τον αρχικό 

κραδασμό, αυτό που λέμε ακόλαστη αίσθηση. Βάλ

θηκε συνεπώς να κλέβει και να σκοτώνει, έχοντας 

για μοναδικές του αρχές την κραιπάλη και τα ελευ

θέρια ήθη, με τον ίδιο τρόπο που κάποιος άλλος για 

να εξάψει τα ίδια ακριβώς πάθη αρκείται να πηγαί

νει σε πόρνες. Στα είκοσι τρία του συνεννοήθηκε με 

τρεις από τους ακόλαστους συντρόφους του, που είχε 

φροντίσει να τους εμποτίσει με τη φιλοσοφία του, να 

πάνε να σταματήσουν μια ταξιδιωτική άμαξα σ' έναν 

εξοχικό δρόμο, να βιάσουν τους άντρες και τις γυναί

κες, μετά να τους σκοτώσουν, να τους πάρουν τα 

χρήματα, που σίγουρα τους ήταν περιττά πια, και να 

πάνε κι οι τρεις τους το ίδιο βράδυ στο χορό της Όπε

ρας για να αποδείξουν το άλλοθί τους. Το έγκλημα 

έγινε καλύτερα απ' ό,τι το σχεδίασαν: βίασαν και 

έσφαξαν δυο χαριτωμένες κοπέλες στην αγκαλιά της 

μητέρας τους πρόσθεσαν σ' αυτό το έγκλημα ένα σω

ρό άλλες φρικιαστικές πράξεις, και κανείς δεν τόλ

μησε να τον υποψιαστεί. Αφού βαρέθηκε τη χαριτω

μένη σύζυγο που του είχε δώσει ο πατέρας του πριν 

πεθάνει, ο νεαρός Μπλανζί δεν άργησε να τη στείλει 

συντροφιά στην ψυχή της μητέρας του, της αδελφής 

του κι όλων των άλλων θυμάτων του' κι αυτό για να πα

ντρευτεί μια αρκετά πλούσια κοπέλα που ήταν γνω

στό ωστόσο σε όλους πως είχε ατιμαστεί' κι ας ήξ~ρε 

πολύ καλά πως ήταν ερωμένη του αδελφού του. Ήταν 
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η μητέρα της Αλίν, μιας από τις ηρωίδες του μυθιστο

ρήματός μας για την οποία μιλήσαμε λίγο πιο πάνω. 

Η δεύτερη σύζυγος σύvtoμα θυσιάστηκε όπως η πρώ

τη, παραχωρώντας τη θέση της σε μια τρίτη που δεν 

άργησε να πάθει τα ίδια με τη δεύτερη. Ο κόσμος έλε

γε ότι τις γυναίκες του τις σκότωνε με τις τεράστιες 

διαστάσεις του. Κι επειδή ήταν σ' όλα του κάτι το τρο

μερό, ο δούκας άφησε να διαδοθεί μια τέτοια γνώμη 

που κάλυπτε την αλήθεια. Πράγματι, αυτός ο τρομα

κτικός κολοσσός θύμιζε τον Ηρακλή ή κάποιον Κέ

νταυρο: ο δούκας είχε ύψος πέντε πόδια κι έντεκα 

δάχτυλα, άκρα γεμάτα δύναμη κι ενεργητικότητα, 

πολύ γερές αρθρώσεις, νεύρα με μοναδική εκστατι

κότητα. Προσθέστε σ' όλα αυτά ένα αρρενωπό και 

περήφανο πρόσωπο, πολύ μεγάλα μαύρα μάτια, ω

ραία μελαχρινά φρύδια, μια αετίσια μύτη, ωραία 

δόντια, ένα ύφος όλο υγεία και φρεσκάδα, φαρδείς 

ώμους, ένα γεμάτο αλλά καλοσχηματισμένο σκαρί, 

ωραία λαγόνια, εξαίσιους γλουτούς, τα πιο ωραία 

πόδια του κόσμου, μια σιδερένια ιδιοσυγκρασία, μια 

αλογίσια δύναμη, ένα πραγματικά μουλαρίσιο πέος, 

εκπληκτικά τριχωτό, προικισμένο με την ιδιότητα να 

χάνει το σπέρμα του όσο συχνά ήθελε αυτός μέσα 

στη μέρα (ακόμη και στα πενήντα του που ήταν τό

τε), μια σχεδόν μόνιμη στύση αυτού του πέους που 

είχε οχτώ δάχτυλα περίμετρο και δώδεκα μήκος: 

έτσι θα έχετε το πορτρέτο του δούκα ντε Μπλανζί 

σαν να το είχατε σχεδιάσει με τα ίδια σας τα χέρια. 

Τι γινόταν όμως, Θεέ μου, όταν αυτό το αριστούργη

μα της φύσης, το τόσο βίαιο στις επιθυμίες του, το στε

φάνωνε η μέθη της ηδονής; Δεν ήταν άνθρωπος πια 
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αλλά μανιασμένος τίγρης. Αλίμονο σ' όποιον υπηρε

τούσε εκείνη τη στιγμή τα πάθη του: από το πρησμέ

νο στήθος του πετάγονταν φοβερές κραυγές, φριχτές 

βλαστήμιες, τα μάτια του έμοιαζαν να βγάζουν φλό

γες, άφριζε, χλιμίντριζε, θα μπορούσες να τον πάρεις 

για τον ίδιο το θεό της λαγνείας. Μ' όποιον τρόπο κι 

αν απολάμβανε την ηδονή εκείνη τη στιγμή, έχανε 

πάντα τον έλεγχο των χεριών του και είχε πολλές φο

ρές, τη στιγμή που εκσπερμάτωνε ύπουλα, πνίξει επι

τόπου μια γυναίκα. Όrαν ηρεμούσε, διαδεχόταν την 

παρεκτροπή του σχεδόν αμέσως η πιο τέλεια αμερι

μνησία για τις ατιμίες στις οποίες είχε αφεθεί· κι από 

αυτή την αδιαφορία, από μια τέτοια απάθεια, πήγα

ζαν σχεδόν αμέσως καινούργιες σπίθες ηδονής. 

Ο δούκας στα νιάτα του είχε καταφέρει να χύσει 

μέχρι και δεκαοχτώ φορές μέσα στην ίδια μέρα χωρίς 

να δείχνει περισσότερο εξαντλημένος μετά την τελευ

ταία φορά απ' ό,τι ύστερα από την πρώτη. Εφτά ή 

οχτώ φορές μέσα στο ίδιο διάστημα δεν τον τρόμαζαν 

καθόλου, ακόμη και τώρα, ύστερα από μισό αιώνα 

ζωής. Εδώ και είκοσι πέντε χρόνια ήταν συνηθισμέ

νος στον παθητικό σοδομισμό και άντεχε τις επιθέ

σεις με το ίδιο σθένος που τις ανταπέδιδε αμέσως με

τά ο ίδιος, όταν του ερχόταν κέφι ν' αλλάξει ρόλο. Εί

χε βάλει στοίχημα και άντεξε ως και πενήντα εφό

δους σε μια μέρα. Προικισμένος όπως είπαμε με μια 

φοβερή δύναμη, του έφτανε το χέρι του για να βιάσει 

μια κοπέλα· το είχε αποδείξει πολλές φορές. Στοιχη

μάτισε μια μέρα πως θα πνίξει ένα άλογο ανάμεσα 

στα σκέλια του και το ζώο ψόφησε τη στιγμή που 

εκείνος είχε ορίσει. Οι καταχρήσεις του στο φαγοπό-
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τι ξεπερνούσαν, αν είναι δυνατό, ακόμα κι αυτές του 

κρεβατιού. Κανείς δεν μπορούσε να συλλάβει πού 

πήγαιναν οι τεράστιες ποσότητες φαγητού που κατα

βρόχθιζε. Έπαιρνε τακτικά τρία γεύματα, μεγάλα 

και πλουσιοπάροχα και τα τρία, και η κανονική του 

δόση ήταν δέκα μπουκάλες κρασί της Βουργουνδίας. 

Είχε καταφέρει να πιει μέχρι και τριάντα κι έβαζε 

στοίχημα μ' όποιον ήθελε να φτάσει τις πενήντα. Ε

πειδή όμως η μέθη του επηρεαζόταν από τα πάθη 

του, μόλις τα γλυκά πιοτά ή τα κρασιά τού φούντωναν 

το κεφάλι, μάνιαζε κι έπρεπε τότε να τον δέσουν. Και 

κοντά σ' όλα αυτά, ποιος θα το φανταζόταν; Τόσο πο

λύ αληθεύει πως δεν ανταποκρίνεται και τόσο η ψυχή 

στις σωματικές διαθέσεις: ακόμη κι ένα κάπως θαρ

ραλέο παιδί ήταν ικανό να τρομάξει αυτό τον κολοσ

σό· κι όταν δεν μπορούσε να χρησιμοποιήσει την πα

νουργία ή την απάτη για να απαλλαγεί από τον εχθρό 

του, γινόταν συνεσταλμένος και δειλός η ιδέα και μό

νο της πιο ακίνδυνης συμπλοκής, με ίσους όρους 

όμως, ήταν ικανή να τον τρέψει σε φυγή ως τα πέρα

τα της γης. Ωστόσο, όπως συνηθίζεται, είχε πάρει μέ

ρος σε μια-δυο εκστρατείες, αλλά είχε τόσο ντροπια

στεί που εγκατέλειψε αμέσως το στρατό. Χρησιμο

ποιώντας το μυαλό του και το θράσος του για να δι

καιολογήσει τα αίσχη του, ισχυριζόταν με κομπασμό 

πως, αφού η δειλία είναι απλά και μόνο πόθος για 

αυτοσυντήρηση, δεν είναι δυνατό λογικοί άνθρωποι 

να την κατακρίνουν σαν ελάττωμα. 

Δεν έχουμε παρά να διατηρήσουμε ακριβώς τα ί

δια ηθικά γνωρίσματα και να τα προσαρμόσουμε σε 
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μια σωματική διάπλαση απείρως κατώτερη απ' αυτήν 

που σας περιγράψαμε πιο πάνω για να σας δώσουμε 

το πορτρέτο του ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΝΤΕ ... , αδελφού του 

δούκα ντε Μπλανζί. Ίδια μαυρίλα στην ψυχή, ίδια 

ροπή προς το έγκλημα· περιφρονούσε κι αυτός τη 

θρησκεία, ήταν εξίσου άθεος, εξίσου πονηρός, μόνο 

που το μυαλό του ήταν πιο ευλύγιστο, πιο ικανό, κι 

έστελνε τα θύματά του στον άλλο κόσμο με περισσό

τερη τέχνη· η κοψιά του όμως ήταν λεπτή κι ανάλα

φρη, το σώμα του κοντό και λεπτοκαμωμένο, η υγεία 

του επισφαλής, τα νεύρα του πολύ ευαίσθητα· ο τρό

πος που γευόταν την ηδονή ήταν πιο εξεζητημένος, 

οι ικανότητές του μέτριες, το πέος του πολύ κανονι

κό, μάλλον μικρό· κατόρθωνε όμως να φυλάγει τις 

δυνάμεις του με τόση τέχνη και η απώλεια ήταν τόσο 

μικρή ώστε η διαρκώς φλογισμένη φαντασία του του 

επέτρεπε να γεύεται την ηδονή τόσο συχνά όσο και ο 

αδελφός του· εξάλλου οι αισθήσεις του ήταν τόσο λε

πτές, το νευρικό του σύστημα αναστατωνόταν τόσο 

τρομερά ώστε λιποθυμούσε συχνά μόλις εκσπερμά

τωνε κι έχανε σχεδόν πάντα τις αισθήσεις του. 

Ήταν τότε σαράντα πέντε ετών, με πολύ λεπτή φυ

σιογνωμία, αρκετά όμορφα μάτια, αλλά άσχημο στό

μα και άσχημα δόντια, με άσπρο σώμα, άτριχο κώλο, 

μικρό αλλά καλοχυμένο, και το πέος του είχε πέντε 

δάχτυλα περίμετρο και δέκα μήκος. Την ενεργητική 

και την παθητική σοδομία τις λάτρευε σαν είδωλα, 

περισσότερο όμως την τελευταία· περνούσε τη ζωή 

του με το να τον τρώει απ' τον κώλο· αυτή η απόλαυ

ση που δεν απαιτεί ποτέ μεγάλη κατανάλωση δυνά

μεων ταίριαζε μια χαρά στις πολύ μικρές του δυνατό-
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τητες. Θα μιλήσουμε αλλού για τις άλλες του ορέξεις. 

Όσο για το φαγητό, συναγωνιζόταν σχεδόν τον αδελ

φό του, συνδυάζοντας κάπως περισσότερο αισθησια

σμό. Ο σεβασμιότατος, εξίσου κάθαρμα με τον πρω

τότοκο, είχε γνωρίσματα που τον εξίσωναν με τις 

περίφημες πράξεις του ήρωα που σας περιγράψαμε 

πιο πάνω. Μας φτάνει ν' αναφέρουμε ένα και μόνο' 

όσα θα διαβάσετε παρακάτω αρκούν για να σας δεί

ξουν τι ήταν ικανός να κάνει, τι ήξερε και τι μπορού

σε ένας τέτοιος άνθρωπος. 

Ένας φίλος του, άνθρωπος αφάνταστα πλούσιος, 

είχε κάποτε μια σχέση με μια κοπέλα καθώς πρέπει 

και απόκτησε μαζί της δυο παιδιά, ένα αγόρι και ένα 

κορίτσι. Ωστόσο δεν μπόρεσε ποτέ του να την πα

ντρευτεί και η κοπέλα πήρε κάποιον άλλον. Ο ερα

στής της άτυχης αυτής νέας πέθανε νέος, αφήνοντας 

όμως πίσω του μια τεράστια περιουσία' επειδή δεν 

είχε κανένα συγγενή που να τον ενδιαφέρει πράγμα

τι, σκέφτηκε ν' αφήσει όλα του τ' αγαθά στους δύο 

άτυχους καρπούς που του έδωσε η σχέση του με την 

κοπέλα. Λίγο πριν πεθάνει, εξομολογήθηκε το σχέ

διό του στον επίσκοπο και του έδωσε τα σχετικά 

συμβόλαια με τη σύσταση ν' αναλάβει τη μόρφωση 

των δυο ορφανών και να δώσει στο καθένα το μερί

διό του μόλις φτάσει στην ηλικία που ορίζουν οι νό

μοι. Παράγγειλε συγχρόνως στον ιεράρχη να αξιο

ποιήσει ως τότε τα κεφάλαια των παιδιών που θα κη

δεμόνευε για να διπλασιαστεί έτσι η περιουσία τους. 

Του εξομολογήθηκε επίσης ότι σκόπευε να μη μάθει 

η μητέρα τους στον αιώνα τον άπαντα όσα έκανε αυ

τός για τα παιδιά της είχε μάλιστα την απαίτηση να 
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μην της πούνε απολύτως τίποτα. Μόλις ταχτοποιήθη

καν όλα αυτά, ο ετοιμοθάνατος έκλεισε τα μάτια του 

κι ο σεβασμιότατος βρέθηκε μ' ένα εκατομμύριο και 

δυο παιδιά στα χέρια του. Το κάθαρμα δεν δίστασε 

και πολύ πριν πάρει την απόφασή του: ο ετοιμοθάνα

τος είχε μιλήσει μόνο σ' αυτόν, η μητέρα δεν έπρεπε 

να μάθει τίποτα, τα παιδιά ήταν μόλις τεσσάρων ή 

πέντε ετών. Διέδωσε πως ο φίλος του ξεψυχώντας 

είχε αφήσει την περιουσία του στους. φτωχούς και 

την ίδια κιόλας μέρα ο απατεώνας την άρπαξε. Δεν 

του έφτανε όμως που κατέστρεψε τα δυο δυστυχι

σμένα παιδιά· ο επίσκοπος, που δεν έκανε ποτέ του 

κάποιο έγκλημα χωρίς να σχεδιάσει αυτοστιγμεί ένα 

καινούργιο, έχοντας πια τη συγκατάθεση του φίλου 

του, πήγε και πήρε τα παιδιά από το οικοτροφείο 

όπου μεγάλωναν και τα τοποθέτησε κοντά σε δικούς 

του ανθρώπους, μιας και είχε πάρει από τότε την α

πόφαση να τα βάλει σύντομα στην υπηρεσία της α

παίσιας ηδονής του. Περίμενε να κλείσουν τα δεκα

τρία τους πρώτο έφτασε το αγοράκι σ' αυτή την ηλι

κία· το χάρηκε για καλά, το γαλούχησε σ' όλες του 

τις ασωτίες κι επειδή ήταν εξαιρετικά όμορφο γλέ

ντησε μαζί του οχτώ ολόκληρες μέρες. Το κοριτσάκι 

όμως δεν τα κατάφερε τόσο καλά: όταν έφτασε στην 

ηλικία που όριζε ο νόμος, ήταν πολύ άσχημο· αλλά 

εμπρός στη φιλήδονη μανία του τίποτα δεν σταμα

τούσε αυτό το κάθαρμα. Μόλις κόρεσε τις επιθυμίες 

του, φοβήθηκε μήπως, αν άφηνε τα παιδιά να ζή

σουν, κατάφερναν ν' ανακαλύψουν τίποτα από το μυ

στικό που τα αφορούσε. Τα οδήγησε σε μια ιδιοκτη

σία του αδελφού του στην εξοχή και, σίγουρος πως 
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θα ξαναβρεί μ' ένα καινούργιο έγκλημα κάποιες σπί

θες λαγνείας που η ηδονή τού είχε στερήσει πριν 

από λίγο, τα θυσίασε και τα δύο στα άγρια πάθη του· 

συνόδεψε μάλιστα το θάνατό τους με τόσο τσουχτε

ρά και ωμά επεισόδια που δεν άργησε να νιώσει πά

λι ηδονή μέσα στα βασανιστήρια που τους επέβαλε. 

Δυστυχώς είναι κοινό μυστικό πως δεν υπάρχει ελευ

θέριος ριζωμένος κάπως μέσα στη διαστροφή που να 

μην ξέρει πόσο το έγκλημα επηρεάζει τις αισθήσεις 

και πόσο καθορίζει ηδονικά την εκσπερμάτωση. Κα

λό είναι λοιπόν να πάρετε τα μέτρα σας εμπρός σε 

μια τέτοια αλήθεια πριν επιχειρήσετε να διαβάσετε 

ένα έργο που σκοπό έχει επίσης να αναπτύξει αυτή 

τη θεωρία. 

Ήσυχος πια από κάθε πλευρά, ο σεβασμιότατος 

γύρισε στο Παρίσι για ν' απολαύσει τους καρπούς 

των φρικτών του εγκλημάτων χωρίς την παραμικρή 

τύψη. κι ας είχε εξαπατήσει τις προθέσεις ενός αν

θρώπου που δεν ήταν πια σε θέση ούτε να πονέσει 

ούτε να χαρεί. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΤΕ ΚΥΡΒΑΛ ήταν ο πρεσβύτερος σ' 

αυτή την ομήγυρη. Εξήντα ετών περίπου και αρκετά 

φθαρμένος από την άσωτη ζωή, είχε καταντήσει σχε

δόν σκελετός. Ήταν ψηλός, στεγνός, αδύνατος, με 

μάτια βαθουλωτά και σβησμένα, μ' ένα στόμα κάτω

χρο κι αρρωστημένο, με ανασηκωμένο πιγούνι και 

μακριά μύτη. Ήταν πολύ τριχωτός, σαν σάτυρος, η 

πλάτη του ήταν ίσια και οι γλουτοί του πλαδαροί και 

πεσμένοι· έμοιαζαν μάλλον με δυο βρόμικα κουρέ

λια που έπαιζαν πάνω στα μπούτια του· το δέρμα 
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τους ήταν τόσο μαραμένο από το πολύ μαστίγωμα 

που μπορούσες να το στρίψεις με τα δάχτυλά σου 

χωρίς να νιώσει τίποτα. Στη μέση των γλουτών, που 

ούτε χρειαζόταν καν να τους ανοίξεις, ξεχώριζε ένα 

τεράστιο στόμιο που με τη πελώρια διάμετρό του, την 

οσμή και το χρώμα του θύμιζε περισσότερο λεκάνη 

τουαλέτας παρά κωλότρυπα. Και για αποκορύφωμα 

της γοητείας του, αυτό το γουρούνι των Σοδόμων εί

χε τη συνήθεια να διατηρεί αυτό το σημείο τόσο ακά

θαρτο που υπήρχε μόνιμα γύρω του βρόμα ίσαμε δυο 

δάχιυλα πάχος. Κάτω από την πλαδαρή και κάτωχρη 

κοιλιά του που ήταν καταζαρωμένη, ξεχώριζες, μέσα 

σ' έν( ( δάσος από τρίχες, ένα εργαλείο που όταν ήταν 
σε στύση έφτανε να έχει μήκος οχτώ δάχιυλα και πε

ρίμετρο εφτά· αλλά σ' αυτή την κατάσταση βρισκόταν 

πολύ σπάνια και χρειαζόταν μια ολόκληρη σειρά 

από παθιασμένες προσπάθειες γιά να πετύχει κάτι 

τέτοιο. Παρ' όλα αυτά, τα κατάφερνε τουλάχιστον 

δυο-τρεις φορές την εβδομάδα, και τότε ο πρόεδρος 

απαύτωνε αδιακρίτως κάθε τρύπα· σε πισινό μάλι

στα αγοριού τού ήταν ακόμη πιο πολύτιμη. Ο πρό

εδρος είχε κάνει περιτομή κι έτσι το κεφάλι της πού

τσας του δεν σκεπαζόταν ποτέ· είναι μια διαδικασία 

που διευκολύνει πολύ την ηδονή και στην οποία θα 

έπρεπε να υποβληθούν όλοι οι φιλήδονοι άνθρωποι. 

Αλλ.ά ένας από τους σκοπούς της είναι να διατηρεί

ται αυτό το μέρος πιο καθαρό: κάθε άλλο παρά κάτι 

τέτοιο φρόντιζε ο Κυρβάλ· επειδή ήταν σ' αυτό το 

σημείο τόσο βρόμικος όσο κι από πίσω, η περίμετρος 

στο γυμνό αυτό κεφάλι, που ήταν πολύ χοντρό από 

φυσικού του, μεγάλωνε τουλάχιστον κατά ένα δάχτυ-
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λο. Εξίσου ακάθαρτος σ' όλο του το σώμα, ο πρόε

δρος, που είχε επιπλέον και ορέξεις τουλάχιστον τό

σο βρομερές όσο σιχαμένος ήταν κι ο ίδιος, κατα

ντούσε να βρομοκοπά τόσο πολύ που δεν θ' άρεσε 

και σε πολύ κόσμο να τον πλησιάζει: οι συνάδελφοί 

του όμως δεν ήταν aπό τους ανθρώπους που σκανδα

λίζονται με τέτοια μικροπράγματα και ούτε καν που 

του μιλούσανε ποτέ γι' αmό. Λίγοι άνθρωποι υπήρ

ξαν τόσο αισχροί και έκλυτοι όσο ο πρόεδρος αλλά 

επειδή ήταν τελείως αποκαμωμένος κι απολύτως 

aπoκτηνωμένoς' δεν του έμενε πια τίποτ' άλλο εκτός 

aπό τη διαφθορά και την κραιπάλη των ελευθερίων 

ηθών. Δεν του έφταναν τρεις ώρες καταχρήσεις και 

μάλιστα aπό τις πιο αισχρές για να προκαλέσει στον 

εαυτό του έναν κάποιον ηδονικό ερεθισμό. Αν και η 

εκσπερμάτωση ήταν πιο συχνή από τη στύση, και 

σχεδόν μια φορά τη μέρα, του ήταν πολύ δύσκολο να 

φτάσει ως εκεί ή του χρειαζόταν να κάνει ένα σωρό 

περίεργα πράγματα για να τα καταφέρει· και πολλές 

φορές με τόσο ωμά και αισχρά μέσα ώστε όσοι υπη

ρετούσαν τις απολαύσεις του συχνά εγκατέλειπαν 

κάθε προσπάθεια· κι αυτό του προκαλούσε κάτι σαν 

λάγνο θυμό, που είχε καμιά φορά aπoτέλεσμα να πε

τύχει ό,τι δεν κατόρθωνε μ' άλλον τρόπο. Ο Κυρβάλ 

ήταν τόσο πολύ βυθισμένος στο βόρβορο της ασω

τίας και των ελευθερίων ηθών που του ήταν σχεδόν 

αδύνατο να μιλήσει για κάτι άλλο εκτός aπό αυτά. 

Στο στόμα του, όπως και μέσα στην καρδιά του, είχε 

συνέχεια τις πιο βρομερές εκφράσεις, που τις συνδύα

ζε όσο πιο έντονα μπορούσε με τις βλαστήμιες και τις 

κατάρες που του υπαγόρευε η πραγματική του aπέ-
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χθεια για ό,τι είχε σχέση με τη θρησκεία, ακολουθώ

ντας έτσι το παράδειγμα των συναδέλφων του. Αυτή 

τη διανοητική αστάθεια δυνάμωνε μια σχεδόν μόνιμη 

κατάσταση μέθης όπου του άρεσε να βρίσκεται· έτσι, 

εδώ και μερικά χρόνια είχε ένα ύφος ηλίθιο κι απο

βλακωμένο που του χάριζε, όπως ισχυριζόταν, τις πιο 

αγαπημένες του τέρψεις. 

Από πάντα ήταν λαίμαργος όσο και μέθυσος, και 

σ' αυτό μόνο ήταν ικανός ν' αντιμετωπίσει το δούκα· 

και στη συνέχεια αυτής της ιστορίας θα δούμε τους 

άθλους του σ' αυτό τον τομέα, που θα καταπλήξουν 

χωρίς άλλο τους πιο διάσημους φαγάδες μας. 

Εδώ και δέκα χρόνια ο Κυρβάλ δεν εξασκούσε πια 

τα δικαστικά του καθήκοντα· όχι μόνο γιατί δεν του 

το επέτρεπε η κατάστασή του, αλλά νομίζω πως, ακό

μη κι αν μπορούσε, θα του είχαν συστήσει να εγκατα

λείψει τη θέση του για την υπόλοιπη ζωή του. 

Η ζωή του Κυρβάλ υπήρξε πάρα πολύ ελευθέρια· 

όλες οι παρεκτροπές τού ήταν οικείες, κι όσοι τον ή

ξεραν από κοντά είχαν ισχυρές υΠΟψίες πως χρωστού

σε την τεράστια περιουσία του σε δυο-τρία στυγερά 

εγκλήματα. Ωστόσο είναι πολύ πιθανό - και η ιστορία 

που ακολουθεί δεν μας διαψεύδει καθόλου- ότι ακρό

τητες τέτοιου είδους είχαν τον τρόπο να τον διεγεί

ρουν τρομερά· κι αιτία για τον αποκλεισμό του από το 

δικαστικό σώμα ήταν αυτή εδώ η περιπέτεια που δυ

στυχώς έκανε κάποιο θόρυβο. Θα την αναφέρουμε για 

να σας δώσουμε μια ιδέα για το χαρακτήρα του. 

Κοντά στο αρχοντικό του Κυρβάλ ζούσε ένας δυ

στυχισμένος αχθοφόρος, πατέρας μιας χαριτωμένης 

κοπελίτσας, που καταντούσε όμως γελοίος με το συ-
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ναισθηματισμό του. Είκοσι φορές και με κάθε τρόπο 

είχαν στείλει μηνύματα σ' αυτόν τον δυστυχισμένο και 

τη γυναίκα του για να τους δελεάσουν με προτάσεις 

για την κόρη τους, χωρίς όμως να καταφέρουν να τους 

κλονίσουν· ο Κυρβάλ, που ήταν πίσω απ' αυτές τις 

διαπραγματεύσεις και που οι επανειλημμένες αρνή

σεις τους τον εξοργ(ζανε ακόμη περισσότερο, δεν ή

ξερε πια τι άλλο να κάνει για να απολαύσει το κορίwι 

και να το υποτάξει στα ακόλαστα καπρίτσια του, όταν 

σκέφτηκε πολύ απλά να καταδικάσουν τον πατέρα 

στο μαρτύριο του τροχού για να μπορέσει έτσι να πα

ρασύρει την κοπέλα στο κρεβάτι του. Όσο καλά επι

νόησε το τέχνασμά του, άλλο τόσο πέτυχε στην εκτέ

λεσή του. Δυο-τρεις αλιτήριοι, πληρωμένοι από τον 

πρόεδρο, ανακατεύτηκαν στην υπόθεση και, πριν τε

λειώσει ο μήνας, έμπλεξαν το δύστυχο αχθοφόρο σ' 

ένα φανταστικό έγκλημα που τάχατες έγινε μπροστά 

στη πόρτα του: κι έτσι τον οδήγησαν στα μπουντρού

μια της Κονσιερζερί. Όπως μπορείτε εύκολα να φα

νταστείτε, ο πρόεδρος άρπαξε αμέσως την υπόθεση 

στα χέρια του, κι επειδή δεν είχε καμιά όρεξη να την 

αφήσει να χρον(ζει, μέσα σε τρεις μέρες, χάρη στις πα

νουργίες του και το χρήμα του, ο δυστυχισμένος αχθο

φόρος καταδικάστηκε να δεθεί ζωντανός στον τροχό: 

το μόνο έγκλημά του ήταν που ήθελε να διαφυλάξει τη 

δική του τιμή και της κόρης του. 

Στο μεταξύ ξανάρχισαν οι προτάσεις. Πήγαν και 

βρήκαν τη μητέρα, της παράστησαν πως ήταν στο χέρι 

της να σώσει τον άντρα της και πως, αν ικανοποιούσε 

τον πρόεδρο, ήταν φανερό πως μ' αυτό τον τρόπο 

αυτός θα γλίτωνε τον άντρα της από τη φριχτή μοίρα 
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που τον περίμενε. Δεν μπορούσε να ταλαντεύεται άλ

λ.ο πια. Η γυναίκα ζήτησε συμβουλές εδώ κι εκεί: της 

είπαν πως ήξεραν καλά σε ποιον θ' aπευ&υνόταν, για

τί είχαν κερδίσει τους συμβούλ.ους, και της aπάντησαν 

χωρίς υπεκφυγές πως δεν έπρεπε να διστάσει ούτε 

στιγμή. Η δόλια φέρνει η ίδια την κόρη της μπροστά 

στο δικαστή της αυτός της υπόσχεται ό,τι του ζητάει κι 

ας μην είχε καμιά όρεξη να κρατήσει το λόγο του. Αν 

τον κρατούσε, δεν φοβόταν μόνο το σκάνδαλ.ο που θα 

προκαλούσε ο άντρας της αν γλίτωνε, βλέποντας με 

ποιο αντίτιμο είχε πληρώσει τη ζωή του· αλλά αυτό το 

κάθαρμα θα δοκίμαζε μια ηδονή ακόμη πιο πικάντικη 

αν του έδιναν ό,τι ζητούσε χωρίς να υποχρεωθεί ωστό

σο να κρατήσει καμιά του υπόσχεση. 

Μ' αυτό τον τρόπο έπλαθε με τη φαντασία του περι

πέτειες γεμάτες aπανθρωπιά κι αισθανόταν να φου

ντώνει για να σκηνοθετήσει τις ατιμίες του και τις πι

κάντικες ορέξεις του. 

Το αρχοντικό του βρισκόταν σ' ένα μέρος όπου 

εκτελούν καμιά φορά τούς εγκληματίες στο Παρίσι· 

κι επειδή το έγκλημα είχε γίνει σ' εκείνη τη συνοι

κία, κατάφερε να γίνει η εκτέλεση σ' εκείνη ακριβώς 

την πλατεία. Την ώρα που ορίστηκε για την εκτέλεση 

έστειλε να φέρουν σπίτι του τη γυναίκα και την κόρη 

του άμοιρου αχθοφόρου. Η πλευρά του σπιτιού aπό 

τη μεριά της πλατείας ήταν καλά κλειστή κι έτσι aπό 

το δωμάτιο όπου κράταγε τα θύματά του δεν φαινό

ταν τίποτα aπ' ό,τι θα γινόταν εκεί. Το κάθαρμα, που 

ήξερε ακριβώς πότε θα γίνει η εκτέλεση, διάλεξε ε

κείνη τη στιγμή για να ξεπαρθενέψει την κοπελίτσα 

στην αγκαλιά της μητέρας της κι όλα ρυθμίστηκαν 
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με τόση επιδεξιότητα και ακρίβεια που το κάθαρμα 

αυτό έχυσε στον κώλο της κόρης τη στιγμή που ο πα

τέρας ξεψυχούσε. Όταν τέλειωσε αυτή η υπόθεση: 

«Ελάτε να δείτε», είπε στις δυο ψηλομύτες ανοίγοντας 

ένα παράθυρο από τη μεριά της πλατείας, «ελάτε να 

δείτε πώς κράτησα το λόγο μου». Και είδαν οι δό

λιες, η μια τον πατέρα της, η άλλη τον άντρα της, να ξε

ψυχάει κάτω από το μαχαίρι του δήμιου. 

Κι οι δυο έπεσαν λιπόθυμες, αJJ...ά ο Κυρβάλ τα είχε 

προβλέψει όλα: αυτή τους η λιποθυμία ήταν και η 

ύστατη αγωνία τους τις είχε δηλητηριάσει και τις δύο 

και δεν ξανάνοιξαν ποτέ τα μάτια. Όποια προφύλα

ξη κι αν πήρε για να τυλίξει αυτή την πράξη στο πιο 

βαθύ σκοτάδι, κάτι ωστόσο μπόρεσε να διαρρεύσει: 

δεν μάθανε τίποτα για το θάνατο των γυναικών, υπο

ψιάστηκαν όμως πολύ τον πρόεδρο για κατάχρηση 

καθηκόντων στην υπόθεση του συζύγου. Μισομαθεύ

τηκε το κίνητρο κι όλα αυτά είχαν σαν αποτέλεσμα 

να αποχωρήσει από την υπηρεσία του επιτέλους. Από 

εκείνη τη στιγμή ο Κυρβάλ, που δεν σκοτιζόταν πια 

για τα προσχήματα, ρίχτηκε μέσα σ' έναν καινούργιο 

ωκεανό σφαλμάτων και φόνων. Έβαλε να του βρί

σκουν θύματα παντού για να τα θυσιάζει στις διεστραμ

μένες του ορέξεις. Μια εξεζητημένη ιδιοτροπία της φρι

χτής του ωμότητας - και που ωστόσο δεν είναι δύσκο

λο να φανταστούμε -τον έσπρωξε να ρίχνεται, με κα

κόβουλη λύσσα, κυρίως στην τάξη των δυστυχισμέ

νων ανθρώπων. Πολλές γυναίκες έψαχναν για λογα

ριασμό του μέρα-νύχτα μέσα στις σοφίτες και τα χα

μόσπιτα ό,τι πιο παραπεταμένο είχε να προσφέρει η 

δυστυχία· με το πρόσχημα της φιλανθρωπίας είτε δη-
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λητηρίαζε αυτά τα πλάσματα (κι αυτό ήταν μια από 

τις πw ευχάριστες στιγμές του) είτε τα παρέσυρε στο 

σπίτι του και τα θυσίαζε ο ίδwς στις διεστραμμένες 

του ορέξεις. Άντρες, γυναίκες, παιδιά, όλα ταίριαζαν 

στην κακόβουλη λύσσα του, και ήταν τέτοιες οι ακρό

τητές του που χίλιες φορές θα έχανε το κεφάλι του αν 

το κύρος του και το χρυσάφι του δεν τον είχαν γλιτώ

σει άλλες τόσες. Δεν είναι δύσκολο να φανταστείτε 

πως ένας τέτοwς άνθρωπος δεν ήταν περισσότερο 

θρήσκος από τους δυο του συναδέλφους και πως μι

σούσε βέβαια τη θρησκεία εξίσου υπερβολικά· σJ.λά 

πw παλιά έκανε περισσότερα για να την ξεριζώσει 

από τις καρδιές: με το μυαλό που είχε την πολεμούσε 

με την πένα του και είχε γράψει πολλά βιβλία με κα

ταπληκτική απήχηση· αυτές οι επιτυχίες του που δεν 

έπαυε να τις αναλογίζεται ήταν ακόμη μια από τις 

αγαπημένες του ηδονές. 

Όσο πολλαπλασιάζουμε τα αντικείμενα των σαρ

κικών απολαύσεων ... 

Εδώ να δώσετε το πορτρέτο του Ντυρσέ όπως είναι 

στο τετράδιο 18, με το ροζ δέσιμο, και μετά, αφού τε
λειώσετε το πορτρέτο του μ' αυτές τις λέξεις του τετρα

Μου: 

... τα ηλίθια παιδικά χρόνια. 

να συνεχίσετε έτσι: 

Ο ΝΤΥΡΣΕ είναι πενήντα τριών ετών, κοντός, μι

κρόσωμος, χοντρός, πολύ γεμάτος, μ' ένα πρόσωπο 
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ευχάριστο και δροσερό και πολύ άσπρο δέρμα· όλο 

του το σώμα και κυρίως οι γοφοί κι οι γλουτοί του 

είναι τελείως σαν γυναίκας, ο κώλος του είναι ακραί

ος, λιπαρός, σφιχτοδεμένος κι αφράτος, αλλά υπερ

βολικά ανοιχτός aπό τη συνήθεια του σοδομισμού· η 

πούτσα του είναι εξαιρετικά μικρή: έχει μόλις δυο 

δάχτυλα περίμετρο και τέσσερα μήκος δεν καυλώνει 

καθόλου πια· οι εκσπερματώσεις του είναι σπάνιες 

και φοβερά οδυνηρές, πενιχρές μάλιστα· δοκιμάζει 

κάτι σπασμούς πρώτα και πέφτει μετά σ' ένα είδος 

μανίας που τον σπρώχνει στο έγκλημα· έχει στήθος 

γυναικείο και μια φωνή ευχάριστη και γλυκιά· πολύ 

καθώς πρέπει στις κοινωνικές του σχέσεις, παρόλο 

που το μυαλό του είναι εξίσου διεφθαρμένο όσο και 

των συναδέλφων του· συμμαθητής του δούκα παλαι

ότερα, διασκεδάζουν μαζί ακόμη και τώρα, και μια 

aπό τις μεγάλες aπoλαύσεις του Ντυρσέ είναι να του 

γαργαλάει ο δούκας τον πρωκτό με το τεράστιο πέος 

του. 

Αυτά είναι με λίγα λόγια, αγαπητέ μου αναγνώστη, 

τα τέσσερα καθάρματα που θα φροντίσω να περά

σεις μαζί τους μερικούς μήνες. Σ' τα aπεικόνισα όσο 

καλύτερα μπορούσα για να τα γνωρίσεις κατά βάθος 

και να μη σε ξαφνιάσει τίποτα όταν σου αφηγηθώ τις 

διάφορες παρεκτροπές τους. Στάθηκε αδύνατο να 

περιγράψω με ιδιαίτερες λεπτομέρειες τις πράξεις 

τους: αν τις κοινολογούσα, θα ζημίωνα το ενδιαφέρον 

και το γενικό σχέδιο αυτού του βιβλίου. Αλλά όσο θα 

προχωρά αυτή η αφήγηση, δεν έχεις παρά να τους 

παρακολουθείς με προσοχή για να ξεδιακρίνεις εύ-
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κολα τις συνηθισμένες μικροαμαρτίες τους κι εκείνη 

τη φιλήδονη μανία που μεθά περισσότερο τον καθέ

ναν απ' αυτούς. Το μόνο που μπορούμε να πούμε τώ

ρα κάπως γενικά είναι ότι και οι τέσσερις τον έπαιρ

ναν από τον κώλο συστηματικά και πως και οι τέσσε

ρις λάτρευαν σαν είδωλο τον κώλο. 

Ο δούκας ωστόσο, με τις τεράστιες διαστάσεις και 

μάλλον καθώς φαίνεται από ωμότητα παρά γιατί το 

είχε όρεξη, γαμούσε ακόμη μουνιά πολύ ευχαρίστως. 

Κι ο πρόεδρος καμιά φορά, αλλά πιο σπάνια. 

Όσο για τον επίσκοπο, τα σιχαινόταν τόσο πολύ 

που η θέα τους και μόνο ήταν ικανή να τον ξεκαυλώ

σει για έξι μήνες. Δεν είχε γαμήσει παρά ένα μόνο σ' 

όλη του τη ζωή, της κουνιάδας του, με σκοπό ν' απο

κτήσει ένα παιδί που θα μπορούσε κάποια μέρα να 

του χαρίσει τις απολαύσεις της αιμομιξίας είδαμε 

πως τα κατάφερε. 

Ο Ντυρσέ λάτρευε σαν είδωλο τον κώλο και τουλά

χιστον με την ίδια ορμή που έδειχνε και ο επίσκοπος 

τον χαιρόταν όμως χωρίς να του δίνει και μεγάλη ση

μασία' προτιμούσε να κατευθύνει τις επιθέσεις του 

σ' έναν τρίτο ναό. Η συνέχεια θα μας αποκαλύψει 

αυτό το μυστήριο. 

Για να ολοκληρώσουμε τα βασικά για την κατα

νόηση αυτού του έργου πορτρέτα, θα σας δώσουμε 

τώρα μια ιδέα για τις τέσσερις γυναίκες των αξιοσέ

βαστων αυτών συζύγων. 

Τι αντίθεση αλήθεια! Η ΚΟΝΣΤΑΝΣ, σύζυγος του 

δούκα και κόρη του Ντυρσέ, ήταν μια γυναίκα ψηλή, 
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λεπτή, σαν ζωγραφιά· και τόσο καλοφτιαγμένη που 

λες και δοκίμαζαν χαρά μεγάλη οι τρεις χάριτες όταν 

της χάρισαν τέτοια ομορφιά! Η κομψή κορμοστασιά 

της δεν αφαιρούσε τίποτα από τη φρεσκάδα της 

ήταν όμως κάπως γεμάτη κι αφράτη και οι τόσο γλυ

κιές της περιφέρειες, που ξεχώριζαν κάτω από ένα 

δέρμα πιο λευκό κι από τα κρίνα, ολοκλήρωναν την 

εντύπωση πως ο (διος ο Έρως φρόντισε να την πλά

σει. Το πρόσωπό της ήταν μακρουλό, τα χαρακτηρι

στικά της πάρα πολύ ευγενικά, μάλλον υπεροπτικά 

παρά καλοσυνάτα, με περισσότερο μεγαλείο παρά 

λεπτότητα. Τα μάτια της ήταν μεγάλα, μαύρα και 

φλογερά, το στόμα της εξαιρετικά μικρό και το στό

λιζαν τα πιο ωραία δόντια που μπορείτε να φαντα

στείτε· η γλώσσα της ήταν λεπτή και στενή, μ' ένα πα

νέμορφο ροδοκόκκινο χρώμα· το στόμα της μοσχο

βολούσε πιο γλυκά κι από τριαντάφυλλο. Το στήθος 

της ήταν γεμάτο, πολύ στρογγυλό, κάτασπρο και σφι

χτό σαν αλάβαστρος οι πολύ τουρλωτοί γοφοί της 

οδηγούσαν, πέφτοντας απαλά, στον πιο καλοζυγια

σμένο και καλλιτεχνικά πλασμένο κώλο που έδωσε η 

φύση. Εντελώς στρογγυλός, όχι πολύ χοντρός, αλλά 

σφιχτός, άσπρος, αφράτος, μισάνοιγε μόνο και μόνο 

για να χαρίσει την πιο καθαρή, την πιο νόστιμη και 

την πιο ευαίσθητη τρυπούλα· ο κώλος της είχε μια 

απόχρωση τρυφερά ροδαλή: χαριτωμένο άσυλο των 

πιο γλυκών απολαύσεων της λαγνείας! Αλλά, Θεέ 

μου! Πόσο λίγο φύλαξε όλα αυτά τα θέλγητρα! Τέσ

σερις-πέντε επιθέσεις του δούκα σύντομα μάραναν 

κάθε της χάρη, και η Κονστάνς μετά το γάμο της δεν 
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θύμιζε πια παρά ένα όμορφο κρίνο που μόλις το μά

δησε η θύελλα. Δυο στρογγυλά και τέλεια χυμένα 

μπούτια στήριζαν έναν άλλο ναό, λιγότερο νόστιμο 

χωρίς αμφιβολία, που χάριζε όμως στον πιστό τόσα 

θέλγητρα που μάταια θα επιχειρούσε η πένα μου να 

τα ζωγραφίσει. Η Κονστάνς ήταν σχεδόν παρθένα 

όταν την παντρεύτηκε ο δούκας και ο πατέρας της, ο 

μόνος άντρας που είχε γνωρίσει όπως είπαμε, δεν 

την είχε αγγίξει καθόλου απ' αυτή την πλευρά. Τα 

πιο ωραία μαύρα μαλλιά έπεφταν με τις φυσικές τους 

μπούκλες πάνω στους ώμους και λίγο να θέλατε έ

φταναν ως τις όμορφες τρίχες, στο ίδιο χρώμα, που 

σκιάζανε το φιλήδονο μουνάκι της ήταν ένα και

νούργιο στολίδι που, αν το παρέλειπα, θα αισθανό

μουν ένοχος αυτά ολοκλήρωναν τη γοητεία που η 

φύση μπορεί να χαρίσει σε μια γυναίκα, σαν το αγ

γελικό αυτό πλάσμα, ηλικίας είκοσι δύο ετών περί

που. Εκτός από αυτά τα χαρίσματα, η Κονστάνς είχε 

ένα μυαλό σωστό και ευχάριστο και μάλιστα πολύ 

ανώτερο απ' ό,τι έπρεπε να είναι μέσα στη θλιβερή 

κατάσταση που την είχε τάξει η μοίρα· με τέτοιο μυ

αλό ένιωθε όλη τη φρίκη που την έζωνε και θα ήταν 

πολύ πιο ευτυχισμένη σίγουρα αν είχε λιγότερο ευαί

σθητη αντίληψη. 

Ο Ντυρσέ, που την είχε αναθρέψει περισσότερο 

σαν καμιά εταίρα παρά σαν κόρη του και που είχε 

φροντίσει να την κάνει επιδέξια στα ερωτικά αντί να 

της δώσει ήθος, δεν μπόρεσε ωστόσο ποτέ του να 

αφανίσει μέσα στην καρδιά της τις αρχές της τιμιό

τητας και της αρετής που η φύση λες και της είχε χα-
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ράξει με τόση ευχαρίστηση. Δεν ήταν καθόλου θρή

σκα, δεν της είχαν ποτέ μιλήσει για όλα αυτά και ού

τε ανέχτηκαν να εκτελέσει ποτέ της τα θρησκευτικά 

της καθήκοντα' όλα αυτά όμως δεν είχαν σβήσει μέ

σα της τη συστολή, τη φυσική σεμνότητα, που δεν 

έχουν καμιά σχέση με τις χίμαιρες της θρησκείας και 

που πολύ δύσκολα σβήνουν μέσα σε μια τίμια κι ευ

αίσθητη ψυχή. Δεν είχε ποτέ της βγει από το σπίτι 

του πατέρα της, κι αυτό το κάθαρμα aπό τα δώδεκά 

της χρόνια την είχε βάλει να υπηρετεί τις βρομερές 

του aπoλαύσεις. Αυτές που γευόταν ο δούκας μαζί 

της τις βρήκε διαφορετικές η φυσική της κατάσταση 

αλλοιώθηκε αισθητά aπ, αυτή την τεράστια διαφορά, 

και μια μέρα που την ξεπαρθένεψε ο δούκας aπό πί

σω έπεσε βαριά άρρωστη' νόμισαν για μια στιγμή 

πως ο πρωκτός της είχε πάθει τέλεια διάτρηση. Αλλά 

τα νιάτα της, η υγεία της και η ευεργετική επίδραση 

που είχαν μερικά τυπικά φάρμακα επέτρεψαν σύντο

μα στο δούκα να χρησιμοποιεί αυτό το aπαγορευμέ

νο μονοπάτι' και η δύστυχη Κονστάνς, καταδικασμέ

νη να συνηθίσει αυτό το καθημερινό μαρτύριο, που 

δεν ήταν άλλωστε και το μόνο, συνήλθε τελείως και 

συνήθισε τα πάντα. 

Η ΑΔΕΛΑΪΔΑ, σύζυγος του Ντυρσέ και κόρη του 

προέδρου, ξεπερνούσε ίσως σε ομορφιά την Κον

στάνς, αλλά το είδος της ομορφιάς της ήταν τελείως 

διαφορετικό. Ήταν είκοσι ετών, κοντή, λεπτή, εξαι

ρετικά αδύνατη και ντελικάτη, σωστή ζωγραφιά, και 

είχε τα πιο ωραία ξανθά μαλλιά. Έδειχνε ευαίσθητη 
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κι όλο της το σώμα και κυρίως το πρόσωπο μαρτυ

ρούσαν το ενδιαφέρον της για κάθε τι· το ύφος της 

θύμιζε ηρωίδα μυθιστορήματος τα εξαιρετικά μεγά

λα μάτια της ήταν γαλάζια· εκφράζανε ιποργή κι ευ

πρέπεια μαζί. Δυο μεγάλα λεπτά φρύδια, χαραγμένα 

με μοναδικό τρόπο, ιπόλιζαν ένα μέτωπο μάλλον χα

μηλό, όλο αρχοντιά και γοητεία, λες και ήταν ο ναός 

της ίδιας της σεμνότητας. Η ιπενή της μύτη, λίγο σφιγ

μένη ιπο πάνω μέρος, κατέβαινε ανεπαίσθητα και 

σχημάτιζε μια απαλή καμπύλη. Τα χείλια της ήταν λε

πτά μ' ένα ζωηρό ροδοκόκκινο χρώμα ολόγυρα και 

το κάπως μεγάλο ιπόμα της, το μοναδικό ελάττωμα 

της ουράνιας αυτής φυσιογνωμίας, δεν άνοιγε παρά 

για να δείξει τριάντα δύο μαργαριτάρια που λες και 

τα είχε σπείρει η φύση ανάμεσα σε τριαντάφυλλα. Ο 

λαιμός της ήταν λίγο ψηλός, ιδιαίτερα καλοστημένος, 

και το κεφάλι της, από μια πολύ φυσική συνήθεια, 

πάντα έγερνε κάπως πάνω ιπο δεξιό της ώμο, κυ

ρίως όταν άκουγε· αλλά πόση χάρη δεν της έδινε η 

ενδιαφέρουσα αυτή στάση! Το στήθος της ήταν 

μικρό, ιπρογγυλό, σφιχτοδεμένο και πολύ στητό, αλ

λά μόλις που γέμιζε τη φούχτα· ήταν σαν δυο μικρά 

μήλα που παίζοντας ο Έρως τα είχε φέρει από τον 

κήπο της μητέρας του. Ο κόρφος της ήταν κάπως 

στενός και γι' αυτό πολύ ευαίσθητος. Η κοιλιά της 

ήταν χυτή και σαν από ατλάζι· ένα μικρό, ξανθό, σχε

δόν άτριχο εφηβαίο ήταν σαν ένα περιιπύλιο ιπο 

ναό όπου θα 'θελε πολύ η Αφροδίτη να την τιμούν. 

Αυτός ο ναός ήταν τόσο ιπενός που ούτε ένα δάχτυ

λο δεν μπορούσε να χωρέσει χωρίς να φωνάξει η 

ΑδελαΙδα· κι ωιπόσο, χάρη ιπον πρόεδρο, εδώ και 
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δέκα χρόνια, η άμοιρη παιδούλα δεν ήταν πια παρ

θένα, ούτε από κει ούτε από τη γλυκιά μεριά που μας 

μένει να περιγράψουμε. Πόσα και πόσα θέλγητρα 

δεν στόλιζαν αυτόν το δεύτερο ναό, πως κυλούσαν οι 

γοφοί και πόσο καλοχυμένοι ήταν οι γλουτοί! Κι όλα 

αυτά λευκότατα και ροδαλά, αλλά και κάπως μικρά. 

Λεπτοκαμωμένη παντού, η Αδελαιδα ήταν μάλλον 

ένα σχέδιο παρά το πρότυπο της ομορφιάς ήταν σαν 

να θέλησε η φύση να δείξει αμυδρά πάνω στην Αδε

λαιδα ό,τι φάνταζε τόσο μεγαλόπρεπα πάνω στην 

Κονστάνς. Να μισανοίγατε και μόνο τον απολαυστι

κό της κώλο και θα είχατε μπροστά σας ένα μπου

μπούκι τριανταφυλλιάς που η φύση θα σας χάριζε 

μέσα σ' όλη του τη δροσιά και το πιο τρυφερό ροδο

κόκκινο χρώμα του, πόσο στενός όμως και μικρός 

που ήταν! Ο πρόεδρος δεν τα κατάφερε παρά ύστε

ρα από μύριους κόπους και δεν μπόρεσε να επανα

λάβει παρά δυο-τρεις φορές τις επιθέσεις του. 

Ο Ντυρσέ, λιγότερο απαιτητικός, δεν την ταλαιπω

ρούσε και πολύ σ' αυτό το σημείο' από τότε όμως 

που έγινε γυναίκα του, πόσα άλλα απάνθρωπα χατί

ρια, πόσες και πόσες επικίνδυνες εκδουλεύσεις δεν 

χρειάστηκε να του κάνει για να εξαγοράσει τη μικρή 

αυτή ευεργεσία! Κι άλλωστε έτσι που παραδόθηκε 

στους τέσσερις ελευθέριους, μετά απ' όσα συμφώνη

σαν, πόσες απάνθρωπε ς εφόδους δεν έπρεπε ακόμη 

ν' αντιμετωπίσει, και με τον τρόπο από τον οποίο την 

είχε απαλλάξει ο Ντυρσέ και μ' όλους τους άλλους. 

Η Αδελαιδα είχε το μυαλό που το πρόσωπό της σε 

άφηνε να φανταστείς, δηλαδή κάτι το πολύ ονειρο

πόλο' αναζητούσε με περισσότερη ευχαρίστηση τις 
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απόμερες γωνιές και συχνά έχυνε άθελά της δάκρυα 

που δεν τα προσέχανε αρκετά και που καθώς φαίνε

ται το προαίσθημα αποσπά από τη φύση. Είχε χάσει 

πριν λίγο καιρό μια φίλη της που λάτρευε και είχε 

στο νου της κάθε στιγμή αυτή τη φοβερή απώλεια. Ε

πειδή ήξερε τέλεια τον πατέρα της και γνώριζε ως 

ποιο σημείο οδηγούσε τις παρεκτροπές του, ήταν πά

ρα πολύ σίγουρη πως η νεαρή της φίλη είχε πέσει θύ

μα της απανθρωπιάς του προέδρου, επειδή δεν είχε 

ποτέ του καταφέρει να την πείσει να του παραχωρή

σει ορισμένα πράγματα· κι αυτό δεν ήταν κάτι απί

θανο. Φανταζόταν πως κάποια μέρα θα πάθαινε κι 

εκείνη τα ίδια, πράγμα πολύ πιθανό άλλωστε· ο πρό

εδρος δεν ενδιαφέρθηκε και τόσο για τις σχέσεις της 

με τη θρησκεία όπως φρόντισε να κάνει ο Ντυρσέ 

για την Κονστάνς άφησε να πηγάσουν μέσα της και 

να την υποδαυλίζουν οι θρησκευτικές προκαταλή

ψεις, με τη σκέψη πως οι λόγοι του και τα βιβλία του 

θα τις αφάνιζαν εύκολα. Έπεσε έξω: η θρησκεία 

τρέφει την ψυχή σε μια ιδιοσυγκρασία σαν κι αυτή 

της ΑδελαΤδας παρ' όλες τις διδαχές του προέδρου 

και τα βιβλία που της έδινε να διαβάσει, η κοπέλα 

έμεινε θεοφοβούμενη· κι όλες αυτές οι παρεκτροπές 

που με κανέναν τρόπο δεν συμμεριζόταν, που μισού

σε κι ας έπεφτε θύμα τους, δεν κατάφεραν, καθόλου 

μάλιστα, να τη γλιτώσουν από τις χίμαιρες που της 

χάριζαν την ευτυχία της ζωής της. Κρυβόταν για να 

προσευχηθεί στο Θεό, ξέφευγε για να εκτελέσει τα 

χριστιανικά της καθήκοντα, και είτε ο πατέρας της 

είτε ο σύζυγός της την τιμωρούσαν πάντα πολύ αυ

στηρά μόλις το παίρναν είδηση. 
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Η Αδελαωα άντεχε τα πάντα με υπομονή, απόλυτα 

βέβαιη πως κάποια μέρα η Θεία Πρόνοια θα την α

ποζημίωνε. Ο χαρακτήρας της άλλωστε ήταν εξίσου 

πράος όσο και το μυαλό της, και οι αγαθοεργίες της, 

μια από τις αρετές της που κυρίως την έκαναν μισητή 

στον πατέρα της, έφταναν στην υπερβολή. Τον Κυρ

βάλ τον εξόργιζε αυτή η εξευτελισμένη τάξη των φτω

χών και δεν ήξερε πώς να την ταπεινώσει να την ε

ξευτελίσει ακόμη πιο πολύ ή να βρει στους κόλπους 

της τα θύματά του' η μεγαλόκαρδη κόρη του, αντίθε

τα, ήταν ικανή να στερηθεί τα πάντα για να τα προ

σφέρει στους φτωχούς, και τη βλέπανε συχνά να τους 

δίνει κρυφά όλα τα χρήματα που προορίζονταν για 

τις δικές της απολαύσεις. Στο τέλος πια ο Ντυρσέ και 

ο πρόεδρος την επέπληξαν και της έδωσαν να κατα

λάβει τόσο καλά που τη γλίτωσαν απ' αυτή τη μανία' 

της στέρησαν μάλιστα τελείως όλα τα οικονομικά 

μέσα. Η Αδελαιδα, μην έχοντας πια παρά τα δάκρυά 

της να προσφέρει στη δυστυχία, πήγαινε να τα χύσει 

πάνω στις τόσες συμφορές η αδύναμη αλλά ευαί

σθητη πάντα καρδιά της δεν έπαψε να 'ναι ενάρετη. 

Έμαθε μια μέρα πως μια ~υστυχισμένη γυναίκα, 

σπρωγμένη από τη μεγάλη φτώχεια, θα έφερνε την 

κόρη της στο δούκα για να την πορνέψει' ο αλιτήριος 

είχε καταγοητευτεί κι ετοιμαζόταν για το είδος της η

δονής που προτιμούσε περισσότερο' η Αδελαιδα 

πούλησε κρυφά ένα φόρεμά της και δίνοντας τα χρή

ματα στη μητέρα την απέτρεψε με τη μικρή αυτή βοή

θεια και με λίγες νουθεσίες από το έγκλημα που ε

τοιμαζόταν να κάνει. Μόλις το έμαθε ο πρόεδρος (η 

κόρη του δεν είχε ακόμη παντρευτεί), ρίχτηκε πάνω 
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της με τόση βία που η Αδελαιδα έμεινε δεκαπέντε μέ

ρες στο κρεβάτι. Παρ' όλα αυτά, τίποτα δεν μπόρεσε 

να σταματήσει τις τρυφερές διαθέσεις της ευαίσθη

της αυτής ψυχής. 

Η ΙΟΥ ΛΙΑ, σύζυγος του προέδρου και πρώτη κόρη 

του δούκα, θα είχε επισκιάσει τις δυο άλλες αν δεν 

είχε ένα σημαντικότατο για πολλούς ανθρώπους ε

λάττωμα, και που ίσως αυτό και μόνο καθόρισε το 

πάθος του Κυρβάλ γι' αυτήν· είναι αλήθεια άλλωστε 

ότι οι συνέπειες κάθε πάθους είναι ασύλληπτες, και 

η αστάθειά τους, καρπός της αηδίας και του κορε

σμού, μόνο με τις παρεκτροπές του πάθους μπορεί 

να συγκριθεί. Η Ιουλία ήταν ψηλή, καλοφτιαγμένη, 

αν και παχιά και πολύ γεμάτη· είχε τα πιο ωραία κα

στανά μάτια, μια χαριτωμένη μύτη, έντονα και γοη

τευτικά χαρακτηριστικά, τα πιο ωραία καστανά μαλ

λιά, ένα λευκό κορμί με τις πιο νόστιμες καμπύλες, 

έναν κώλο που θα διάλεγε για μοντέλο ο Πραξιτέ

λης ένα μουνί ζεστό και στενό χάριζε εκείνη την ευ

χάριστη ηδονή που περιμένει κανείς να βρει σ' αυτό 

το σημείο· οι γάμπες της ήταν ωραίες και τα πόδια 

της χαριτωμένα· είχε όμως το πιο κακοφτιαγμένο 

στόμα και τα πιο απαίσια δόντια· συνήθως ήταν βρό

μικη σ' όλο της το σώμα και κυρίως στους δυο ναούς 

της λαγνείας, τόσο που κανένα άλλο πρόσωπο, το 

επαναλαμβάνω, κανένα άλλο πρόσωπο εκτός από 

τον πρόεδρο - που είχε τα ίδια ελαττώματα και του 

άρεσαν όλα αυτά - κανένας άλλος σίγουρα δεν θα 

μπορούσε να ταιριάζει με την Ιουλία παρ' όλη της τη 

γοητεία. Όσο για τον Κυρβάλ, αυτός πια ήταν τρελός 
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μαζί της: κορφολογούσε σ' αυτό το βρομερό στόμα 

τις πιο θείες απολαύσεις του, παραληρούσε φιλώ

ντας το, κι όσο για τη φυσική της βρόμα, όχι μόνο 

δεν την κάκιζε, αλλά την παρακινούσε σ' αυτήν και 

την είχε καταφέρει στο τέλος να μην έχει καμιά σχέ

ση με το νερό. Αυτά τα ελαττώματα τα συνδύαζε η Ι

ουλία με μερικά άλλα, λιγότερο δυσάρεστα όμως: 

ήταν πολύ λαίμαργη, είχε κλίση στη μέθη, δεν ήταν 

και τόσο ενάρετη, και πιστεύω πως, αν ήταν λιγάκι 

τολμηρή, πολύ λίγο θα την τρόμαζε η πορνεία. Μεγα

λωμένη από το δούκα μακριά από κάθε ηθική και 

χωρίς αρχές, παραδεχόταν αρκετά αυτές τις αντιλή

ψεις και από κάθε άποψη βέβαια ήταν έτοιμη να τις 

εφαρμόσει· αλλά σαν μια ακόμη περίεργη συνέπεια 

των ελευθερίων ηθών, συμβαίνει συχνά μια γυναίκα 

που έχει τα ελαττώματά μας να ταιριάζει πολύ λιγό

τερο στις απολαύσεις μας από μια άλλη που διαθέτει 

μόνο αρετές: η μία μάς μοιάζει, δεν τη σκανδαλίζου

με· την άλλη την τρομάζουμε, κι αυτό μας γοητεύει 

περισσότερο. 

Ο δούκας, παρά τις τεράστιες διαστάσεις του, είχε 

χαρεί την κόρη του· αναγκάστηκε όμως να την περι

μένει ως τα δεκαπέντε της ωστόσο δεν μπόρεσε να 

μην τη ζημιώσει σοβαρά μ' αυτή την περιπέτεια· και 

τόσο μάλιστα που, όταν θέλησε να την παντρέψει, 

αναγκάστηκε να σταματήσει αυτού του είδους τις 

απολαύσεις και να αρκεστεί μαζί της σε άλλες λιγό

τερο επικίνδυνες, εξίσου όμως κουραστικές. Η Ιου

λία δεν κέρδισε πολλά με τον πρόεδρο, που είχε, 

όπως ξέρουμε, έναν πούτσο πολύ χοντρό· άλλωστε 

όσο ακάθαρτη κι αν ήταν από αμέλεια, δεν μπορού-



S4 SADE 

σε καθόλου να τα βγάλει πέρα με τις βρομερές κραι

πάλες του προέδρου, του αγαπητού συζύγου της. 

Η ΑΛΙΝ, η μικρή αδελφή της Ιουλίας και στην πραγ

ματικότητα κόρη του επισκόπου, βρισκόταν πολύ μα

κριά και από τις συνήθειες και από το χαρακτήρα 

και από τα ελαττώματα της αδελφής της. 

Ήταν η πιο νέα απ' τις τέσσερις: μόλις δεκαοχτώ 

ετών' είχε ένα πικάντικο μουτράκι, δροσερό και σκα

νταλιάρικο, με μια μυτούλα πεταχτή, μάτια καστανά, 

εκφραστικά και γεμάτα ζωντάνια, ένα νόστιμο στό

μα, ένα καλοφτιαγμένο σουλούπι, κάπως μικρό με 

σώμα αφράτο, δέρμα κάπως μελαχρινό, απαλό όμως 

κι ωραίο' ο κώλος της ήταν κάπως χοντρός αλλά σφι

χτοχυμένος και οι γλουτοί της αποτελούσαν το πιο 

φιλήδονο σύνολο που μπορεί να δει μάτι ελευθέριου 

ανθρώπου' το εφηβαίο της καστανό κι όμορφο με το 

μουνί κάπως χαμηλά (αυτό που λέμε αλά αγγλικά), 

αλλά τελείως στενό, και όταν την προσφέρανε στην 

ομήγυρη, ήταν στην κυριολεξία παρθένα. Παρθένα 

έμεινε κι όσο κράτησε η μεγάλη διασκέδαση που εξι

στορούμε, και θα δούμε πως έχασε την παρθενιά της. 

Όσο για τον κώλο της, ο επίσκοπος tov χαιρόταν με 
την ησυχία του κάθε μέρα εδώ κι οχτώ χρόνια, αλλά 

χωρίς να μάθει στην αγαπημένη του κόρη να συνηθί

σει κάτι τέτοιο' κι αυτή, παρ' όλο το κατεργάρικο και 

χαρωπό της ύφος, δεν του δινόταν ωστόσο παρά σαν 

υπάκουο κορίτσι, χωρίς να έχει ακόμη δείξει πως αι

σθανόταν την παραμικρή απόλαυση όταν μοιραζόταν 

μαζί του τις ατιμίες που θύμα τους ήταν κάθε μέρα. 

Ο επίσκοπος την είχε αφήσει στην πιο βαθιά άγνοια' 
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μόλις που ήξερε να διαβάζει και να γράφει και είχε 

μεσάνυχτα για τη θρησκεία. Το φυσικό της ήταν να 

σκέφτεται σαν παιδί' απαντούσε με αστείο τρόπο, 

έπαιζε, αγαπούσε πολύ την αδελφή της, μισούσε 

υπερβολικά τον επίσκοπο και φοβόταν το δούκα σαν 

τη φωτιά. Τη μέρα που παντρεύτηκε έκλαψε όταν εί

δε τον εαυτό της ανάμεσα σε τέσσερις άντρες έκανε 

όμως ό,τι της ζήτησαν χωρίς κέφι, αλλά και χωρίς κα

κή διάθεση. Ήταν μετρημένη, πολύ καθαρή και μο

ναδικό της ελάττωμα ήταν η μεγάλη της τεμπελιά' η 

νωχέλεια βασίλευε σε κάθε της πράξη και σ' όλη της 

την παρουσία, παρ' όλο το ζωηρό ύφος που προμη

νούσαν τα μάτια της. Σιχαινόταν τον πρόεδρο όσο 

σχεδόν και τον θείο της, και ο Ντυρσέ, που δεν τη 

μεταχειριζόταν ωστόσο καλύτερα, ήταν παρ' όλα αυ

τά ο μόνος για τον οποίο έδειχνε να μην αισθάνεται 

αηδία. 

Αυτά ήταν λοιπόν τα οχτώ κύρια πρόσωπα που θα 

φροντίσω να ζήσετε μαζί τους, αγαπητέ μου αναγνώ

στη. Είναι καιρός να σας αποκαλύψω τώρα το αντι

κείμενο των περίεργων απολαύσεων που σκόπευαν 

να προσφέρουν στον εαυτό τους. 

Οι πραγματικοί ελευθέριοι παραδέχονται πως οι 

συγκινήσεις που μεταδίδει το όργανο της ακοής ικα

νοποιούν περισσότερο κι αφήνουν τις πιο ζωντανές 

εντυπώσεις. Γι' αυτόν το λόγο τα τέσσερα αυτά κα

θάρματα που ήθελαν να διαποτίσει η ηδονή όσο γι

νόταν πιο βαθιά την καρδιά τους, σκέφτηκαν κάτι 

αρκετά ιδιόρρυθμο. 

Θα φρόντιζαν να τους περιστοιχCσει ό,τι θα μπο-
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ρούσε καλύτερα να ικανοποιήσει με τρόπο ασελγή 

τις υπόλοιπες αισθήσεις και ν' ακούσουν σ' αιrrή την 

κατάσταση, με την παραμικρή λεπτομέρεια και με 

τάξη, τις διάφορες παρεκτροπές της κραιπάλης, με 

όλες της τις διακλαδώσεις, κι ό,τι ήταν σχετικό' όλα 

αυτά δηλαδή που ονομάζουμε στη γλώσσα των ελευ

θέριων ηθών πάθη. Δεν μπορεί κανείς να φανταστεί 

σε ποιο βαθμό ο άνθρωπος τα ποικίλλει όταν φλογι

στεί η φαντασία του' οι διαφορές ανάμεσά τους, 

υπέρμετρες σ' όλες τις άλλες τους μανίες, σ' όλες τις 

άλλες τους πράξεις, μεγαλώνουν ακόμη πιο πολύ' 

όποιος μπορέσει να προσδιορίσει και να καταγρά

ψει λεπτομερώς αυτές τις παρεκτροπές θα δώσει 

ίσως μια από τις ωραιότερες και τις πιο ενδιαφέ

ρουσες μελέτες γύρω από τα ήθη. Έπρεπε λοιπόν να 

βρουν πρώτα άτομα που να είναι σε θέση να αναφέ

ρουν όλες αυτές τις ακρότητες, να τις αναλύσουν, να 

τις αναπτύξουν βαθμηδόν σε όλες τους τις λεπτομέ

ρειες και να τις τοποθετήσουν μέσα σε μια αφήγηση 

γεμάτη ενδιαφέρον. Κι έτσι πήραν αιrrή την απόφα

ση. Αφού ερεύνησαν και συγκέντρωσαν αναρίθμητες 

πληροφορίες, βρήκαν τέσσερις γυναίκες που είχαν 

περάσει την εμμηνόπαυση (αυτό τους χρειαζόταν, 

γιατί το πιο βασικό γι' αυτούς ήταν η πείρα)' τέσσε

ρις γυναίκες λοιπόν που, έχοντας περάσει τη ζωή 

τους μέσα στην πιο ακραία κραιπάλη, ήταν σε θέση 

να τους εκθέσουν ό,τι ακριβώς τους χρειαζόταν για 

όλα αυτά τα θέματα. Φρόντισαν να τις διαλέξουν 

προικισμένες με μια ορισμένη ευφράδεια και με την 

ευστροφία που ταίριαζε στις απαιτήσεις τους αφού 

αυτές συμφώνησαν μεταξύ τους και θυμήθηκαν τα 
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παλιά, ήταν σε θέση να τοποθετήσει η καθεμιά στις 

περιπέτειες της ζωής της τις πιο εξαιρετικές παρε

κτροπές της κραιπάλης και με τέτοια σειρά που η 

πρώτη, για παράδειγμα, θα τοποθετούσε στη διήγη

ση των γεγονότων της ζωής της τις απλούστερες εκα

τόν πενήντα μορφές του πάθους και τις λιγότερο 

εκλεπτυσμένες και πιο κοινότοπες παρεκτροπές, η 

δεύτερη, στο ίδιο πλαίσιο, ισάριθμες μορφές πιο 

ιδιόρρυθμες ενός ή περισσοτέρων αντρών με περισ

σ6τερες γυναίκες. Η τρίτη επίσης με την ιστορία της 

έπρεπε να παρουσιάσει εκατόν πενήντα μανίες από 

τις πιο εγκληματικές και τις πιο προσβλητικές για 

τους νόμους, τη φύση και τη θρησκεία' επειδή όλες 

αυτές οι ακρότητες οδηγούν στο έγκλημα και τα 

εγκλήματα της ακολασίας ποικίλλουν στο άπειρο, 

και μάλιστα όσες φορές η εξημμένη φαντασία του 

ακόλαστου διαλέγει διαφορετικά μαρτύρια, η τέταρ

τη έπρεπε να συνδυάσει με τα γεγονότα της ζωής της 

τη λεπτομερή διήγηση εκατόν πενήντα απ' αυτά τα 

διαφορετικά βασανιστήρια. Στο μεταξύ οι ελευθέρι

οί μας, περιστοιχισμένοι όπως είπα στην αρχή από 

τις γυναίκες τους και στη συνέχεια από διάφορα άλ

λα πρόσωπα όλων των ειδών, θα άκουγαν, θα ερεθί

ζονταν και τέλος θα 'σβηναν, ή με τις γυναίκες τους ή 

με τα διάφορα αυτά πρόσωπα, την έξαψη που θα 

τους είχαν προκαλέσει οι αφηγήτριες. Δίχως άλλο η 

πιο ηδονική πλευρά αυτού του σχεδίου είναι ο τρό

πος με τον οποίο εφαρμόστηκε, και επειδή αυτό το 

έργο που διαβάζετε ασχολείται με την εφαρμογή 

τους και τις διάφορες αυτές διηγήσεις, συμβουλεύω, 

ύστερα απ' όσα ανέφερα, όλους τους θεοφοβούμε-
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νους να το αφήσουν αμέσως κατά μέρος αν δεν θέ

λουν να τους σκανδαλίσει· τώρα που είδαν ότι το 

σχέδιο δεν είναι και τόσο αγνό, τολμούμε να τους 

διαβεβαιώσουμε πως ό,τι ακολουθεί θα είναι ακόμη 

λιγότερο. Επειδή οι τέσσερις γυναίκες για τις οποίες 

μιλάμε εδώ πέρα παίζουν πολύ βασικό ρόλο σ' αυτό 

το χρονικό, θεωρούμε τον εαυτό μας και πάλι υπο

χρεωμένο, ακόμη κι αν χρειαστεί να ζητήσουμε συγ

γνώμη από τον αναγνώστη, να του τις περιγράψουμε. 

Θα αφηγηθούν, θα δράσουν: είναι δυνατόν μετά απ' 

αυτά να μην του τις γνωρίσουμε; Μην περιμένετε 

πορτρέτα ομορφιάς, παρόλο που σχεδίαζαν δίχως 

άλλο να επωφεληθούν και από τον ψυχικό κόσμο και 

από την εξωτερική εμφάνιση αυτών των τεσσάρων 

γυναικών. Ωστόσο τις διάλεξαν αποκλειστικά για το 

πνεύμα τους και την πείρα τους, και απ' αυτή την ά

ποψη δεν ήταν δυνατόν να βρουν κάτι καλύτερο. 

Ανέθεσαν στην ΚΥΡΙΑ ΝΤΥΚΛΟ να διηγηθεί τις ε

κατόν πενήντα απλές μορφές του πάθους. Ήταν μια 

γυναίκα σαράντα οχτώ ετών, αρκετά δροσερή α

κόμη, με πολλά κατάλοιπα ομορφιάς, πολύ όμορφα 

μάτια, κάτασπρο δέρμα κι έναν από τους πιο όμορ

φους και πιο αφράτους κώλους, με δροσερό και κα

θαρό στόμα, υπέροχο στήθος και ωραία καστανά 

μαλλιά, με γεμάτη και στητή κορμοστασιά και το ύ

φος και την έκφραση αεράτης κοπέλας. Είχε περά

σει, όπως θα δούμε, τη ζωή της σε μέρη όπου ήταν η 

ίδια σε θέση να μελετήσει αυτό που επρόκειτο να 

διηγηθεί, και καταλάβαινες ότι μπορούσε να τα κα

ταφέρει με πνεύμα, ευκολία ~αι ενδιαφέρον. 
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Η ΚΥΡΙΑ ΣΑΜΠΒΙΛ ήταν μια ψηλή γυναίκα, πενή

ντα ετών περίπου, λεπτή, καλοφτιαγμένη, με το πιο 

ηδυπαθές ύφος στο βλέμμα της και το παράστημά 

της ήταν πιστή ζηλώτρια της Σαπφώς κι αυτό φαινό

ταν στην έκφρασή της, ακόμη και στις πιο μικρές κι

νήσεις, και στις πιο απλές χειρονομίες, και στην πα

ραμικρή της κουβέντα. Είχε καταστραφεί συντηρώ

ντας γυναίκες, και χωρίς αυτή την κλίση, στην οποία 

θυσίαζε γενικά ό,τι μπορούσε να κερδίσει σ' αυτό 

τον κόσμο, θα είχε μεγάλη οικονομική άνεση. Υπήρ

ξε για πολύ καιρό κοινή γυναίκα και εδώ και μερικά 

χρόνια εξασκούσε με τη σειρά της το επάγγελμα της 

μαστροπού, αλλά είχε περιοριστεί σ' έναν ορισμένο 

αριθμό πελατών, όλοι τους πόρνοι σίγουρα και μιας 

ορισμένης ηλικίας ποτέ δεν δεχόταν νεαρούς κι αυ

τή η συνετή και επικερδής συμπεριφορά της κάπως 

ταχτοποιούσε τις υποθέσεις της. Υπήρξε ξανθιά, αλ

λά μια πιο φρόνιμη απόχρωση είχε αρχίσει να αρω

ματίζει τα μαλλιά της. Τα μάτια της ήταν ακόμη πολύ 

όμορφα, γαλάζια, με μια πολύ ευχάριστη έκφραση. 

Το στόμα της ήταν όμορφο, δροσερό ακόμη και τε

λείως άθικτο. Δεν είχε στήθος, η κοιλιά της ήταν κα

λοφτιαγμένη· δεν την είχαν όμως ποτέ ορεχτεί, το 

εφηβαίο της ήταν λίγο υπερυψωμένο και η κλειτορί

δα της όταν ερεθιζόταν εξείχε περισσότερο από τρία 

δάχτυλα. Αν τη χάιδευαν σ' αυτό το σημείο, ήταν σί

γουρο ότι σύντομα θα λιγωνόταν, κυρίως αν αυτό το 

είχε αναλάβει γυναίκα. Ο κώλος της ήταν πλαδαρός 

και πολύ φθαρμένος, τελείως μαλακός και χαλασμέ

νος, και τόσο σκληραγωγημένος από τις ακόλαστες 

συνήθειές της που, όπως θα φανεί από την ιστορία 
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της, μπορούσες να του κάνεις ό,τι θέλεις χωρίς εκεί

νη να αισθανθεί τίποτα. Ένα αρκετά παράξενο 

πράγμα, και σίγουρα πολύ σπάνιο για το Παρίσι, 

είναι ότι ήταν παρθένα απ' αυτό το σημείο, σαν κορί

τσι που μόλις βγήκε από οικοτροφείο καλογριών

μπορεί, αν δεν υπήρχε αυτό το καταραμένο γλέντι 

όπου την προσέλαβαν, και την προσέλαβαν άνθρω

ποι που ήθελαν μόνο καταπληκτικά πράγματα και 

στους οποίους άρεσε συνεπώς αυτό εδώ, μπορεί λέω, 

αν δεν υπήρχε το γλέντι, να πέθαινε μ' αυτή την 

ιδιόρρυθμη παρθενιά. 

Η ΚΥΡΙΑ ΜΑΡΤΑΙΝ, χοντρή τσατσά πενήντα δύο 

ετών, γεμάτη φρεσκάδα και υγεία και προικισμένη 

με τον πιο χοντρό και πιο όμορφο κώλο, ήταν το 

ακριβώς αντίθετο. Είχε περάσει τη ζωή της στη σο

δομική κραιπάλη και την είχε τόσο συνηθίσει που 

δεν γευόταν την ηδονή παρά μόνο από κει. Ένα φυ

σικό ελάττωμα (ήταν φραγμένη) την είχε εμποδίσει 

να γνωρίσει άλλο πράγμα κι έτσι αφέθηκε σ' αυτού 

του είδους την ηδονή· αυτή η αδυναμία της και οι πρώ

τες της συνήθειες την είχαν παρασύρει· περιοριζόταν 

λοιπόν σ' αυτή την ακόλαστη απόλαυση και, όπως 

λένε, ήταν ακόμη υπέροχη γιατί αψηφούσε τα πάντα 

και δεν φοβόταν τίποτε. Δεν την τρόμαζαν ούτε και 

τα πιο τερατώδη μαραφέτια, τα προτιμούσε μάλιστα, 

και ησuνέχεια αυτού του χρονικού θα μας τη δε(ξει 

να μάχεται ακόμα επαξίως κάτω από τα λάβαρα των 

Σοδόμων σαν τον πιο ατρόμητο κίναιδο. Τα χαρα

κτηριστικά της ήταν αρκετά χαριτωμένα, αλλά ένα 

ύφος ραθυμίας και μαρασμού είχε αρχίσει να χαλάει 
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τα θέλγητρά της, κι αν δεν ήταν κάπως γεμάτη ώστε 

να βαστιέται ακόμη, θα φαινόταν πολύ φθαρμένη. 

Όσο για την ΚΥΡΙΑ ΝΤΕΓΚΡΑΝΖ, ήταν η προσωπο

ποίηση της διαστροφής και της λαγνείας: ψηλή, 

λεπτή, ηλικίας πενήντα έξι ετών, με όψη λιπόσαρκη 

και πελιδνή, με σβησμένα μάτια, άψυχα χείλια, θύμι

ζε έγκλημα έτοιμο ν' αφανιστεί όταν του λείψει η δύ

ναμη. Κάποτε υπήρξε μελαχρινή' λέγεται μάλιστα 

ότι είχε όμορφο σώμα' λίγο μετά δεν είχε απομείνει 

παρά ένας σκελετός που μόνο αηδία μπορούσε να 

εμπνεύσει. Ο κώλος της ήταν χαλασμένος, φθαρμέ

νος, σημαδεμένος, σκισμένος κι έμοιαζε περισσότε

ρο με χαρτόνι παρά με δέρμα ανθρώπου' η τρύπα 

του ήταν τόσο φαρδιά και ρυτιδιασμένη που ακόμη 

και τα πιο χοντρά μαραφέτια, χωρίς καν να το κατα

λάβει, μπορούσαν να εισβάλουν χωρίς αλοιφή. Το 

αποκορύφωμα των χαρισμάτων της ήταν ότι αυτή η 

γενναιόδωρη αθλήτρια των Κυθήρων, έχοντας πλη

γωθεί σε πολλές μάχες, είχε ένα βυζί λιγότερο και 

τρία κομμένα δάχτυλα' κούτσαινε και της έλειπαν 

έξι δόντια κι ένα μάτι. Μπορεί να μάθουμε σε τι 

είδους επιθέσεις την κακομεταχειρίστηκαν τόσο πο

λύ' το σίγουρο όμως είναι ότι με τίποτε δεν έβαλε μυ

αλό' κι αν το σώμα της ήταν η εικόνα της ασχήμιας, η 

ψυχή της ήταν η καταβόθρα όλων των διαστροφών 

και των πιο ανήκουστων κακουργημάτων. Εμπρή

στρια, πατροκτόνα, αιμομίκτρια, σοδομίστρια, τρι

βάς, φόνισσα, φαρμακεύτρια, ένοχη για βιασμούς, 

εγκλήματα, εκτρώσεις και ιεροσυλίες μπορεί κανείς 

να βεβαιώσει χωρίς να λέει ψέματα πως δεν υπήρχε 
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ούτε ένα έγκλημα στον κόσμο που η κατεργάρα να 

μην το είχε κάνει ή να μην ήταν υπεύθυνη γι' αυτό. Η 

μόνη της ασχολία σήμερα ήταν η μαστροπεία· ήταν 

μια από τις μόνιμες προμηθεύτριες της κοινωνίας 

και, επειδή συνδύαζε με τη μεγάλη της πείρα ένα 

αρκετά ευχάριστο ιδίωμα, την είχαν διαλέξει για τον 

τέταρτο ρόλο αφηγήτριας, για να τους διηγηθεί δη

λαδή ό,τι πιο φριχτό και ατιμωτικό υπάρχει. Ποιος 

άλλος θα μπορούσε να παίξει καλύτερα αυτόν το 

ρόλο από ένα πλάσμα σαν κι αυτή, που είχε κάνει τα 

πάντα; 

Όταν βρέθηκαν αυτές οι γυναίκες και όπως βρέ

θηκαν να ταιριάζουν σ' όλα τους μ' αυτό που επιθυ

μούσαν, χρειάστηκε ν' ασχοληθούν οι φίλοι με τα 

δευτερεύοντα πρόσωπα. Στην αρχή η επιθυμία τους 

ήταν να τους περιστοιχίσει ένας μεγάλος αριθμός 

από λάγνα πρόσωπα και των δύο φύλων· όταν όμως 

αντιλήφθηκαν ότι ο μόνος χώρος όπου μπορούσε να 

γίνει αυτό το ακόλαστο γλέντι ήταν εκείνος ο πύργος 

του Ντυρσέ στην Ελβετία όπου είχε ξαποστείλει 

στον άλλο κόσμο τη μικρή Ελβίρα, κι ότι αυτός ο όχι 

και τόσο ευρύχωρος πύργος δεν μπορούσε να χωρέ

σει τόσους πολλούς, και επειδή άλλωστε ήταν ίσως 

αδιάκριτο και επικίνδυνο να πάρουν εκεί -ΟΟσο κό

σμο, περιορίστηκαν σε τριάντα δύο άτομα συνολικά 

μαζί με τις αφηγήτριες, δηλαδή: τις τέσσερις αφηγή

τριες, οχτώ κορίτσια, οχτώ αγόρια, οχτώ άντρες 

προικισμένους με τερατώδη πέη για τις ηδονές του 

παθητικού σοδομωμού, και τέσσερις υπηρέτριες. 

Χρειάστηκε όμως να ψάξουν για όλα αυτά· ένας 
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ολόκληρος χρόνος πέρασε μ' αυτές τις λεπτομέρειες, 

ξόδεψαν τεράστια χρηματικά ποσά, και να ποια μέ

τρα πήραν για τα οχτώ κορίτσια έτσι ώστε να απο

κτήσουν ό,τι πιο απολαυστικό μπορούσε να τους 

προσφέρει η Γαλλία. Έστειλαν στις δεκάξι κυριότε

ρες επαρχίες της Γαλλίας δεκάξι έξυπνες ματρόνες 

που η καθεμιά είχε μαζί της κι από δυο βοηθούς, ενώ 

μια δέκατη έβδομη δούλευε για τον ίδιο σκοπό μόνο 

στο Παρίσι. Είχαν ορίσει συνάντηση με καθεμιά απ' 

αυτές τις μαστροπούς σε μια ιδιοκτησία του δούκα 

κοντά στο Παρίσι και έπρεπε όλες να βρίσκονται 

εκεί μέσα στην ίδια εβδομάδα, δέκα μήνες ακριβώς 

μετά την αναχώρησή τους: τόσο καιρό τούς έδωσαν 

για να ψάξουν. Η καθεμιά έπρεπε να φέρει εννέα 

άτομα, δηλαδή εκατόν σαράντα τέσσερα όλες μαζί, 

και θα διάλεγαν μόνο οχτώ. 

Είχαν συστήσει στις ματρόνες να προσέξουν να 

είναι από σπίτι, ενάρετες και με την πιο νόστιμη φυ

σιογνωμία. Έπρεπε κυρίως να ψάξουν σε ευυπόλη

πτες οικογένειες, και δεν δέχονταν κανένα κορίτσι 

που να μην μπορούσε να αποδείξει ότι την είχαν α

παγάγει ή από κάποιο διαλεχτό οικοτροφείο καλο

γριών ή μέσα από τους κόλπους της οικογένειάς της, 

και μάλιστα διακεκριμένης. Όποιο δεν ανήκε σε μια 

τάξη ανώτερη από την αστική και ανήκοντας σ' αυτή 

την ανώτερη τάξη δεν ήταν ούτε πολύ ενάρετο, ούτε 

πολύ παρθένο, ούτε τελείως όμορφο, το αρνούνταν 

χωρίς έλεος. Κατάσκοποι επέβλεπαν τα διαβήματα 

αυτών των γυναικών και τους πληροφορούσαν αμέ

σως για ό,τι αυτές έκαναν. 

Αν έβρισκαν το άτομο όπως το επιθυμούσαν, τους 
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το πλήρωναν τριάντα χιλιάδες φράγκα και τους έκα

ναν όλα τα έξοδα. Είναι απίστευτο πόσο κόστισαν 

όλα αυτά. Όσον αφορά την ηλικία, την είχαν ορίσει 

από τα δώδεκα ως τα δεκαπέντε, και όποιο ήταν πά

νω ή κάτω απ' αυτά τα όρια το αρνούνταν δίχως οί

κτο. Τον ίδιο καιρό, με τις ίδιες προϋποθέσεις και τα 

ίδια έξοδα, βάζοντας πάλι ως όριο την ηλικία από δώ

δεκα ως δεκαπέντε, δεκαεφτά πράκτορες του σο

δομισμού διέτρεχαν με τον ίδιο τρόπο και την πρω

τεύουσα και τις επαρχίες τους είχαν ορίσει ΣUΝάντη

ση ένα μήνα μετά την επιλογή των κοριτσιών. Όσο 

για τους νεαρούς που στο εξής θα ονομάζουμε γαμιά

δες, μόνο το μέγεθος του πέους μέτραγε: δεν δέχτη

καν κανέναν που να το είχε κάτω από δέκα ή δώδεκα 

δάχτυλα μήκος, με εφτά ως εφτάμισι περιφέρεια. 

Οχτώ άντρες δούλεψαν γι' αυτόν το σκοπό σε όλο το 

βασίλειο και η συνάντηση ορίστηκε ένα μήνα μετά 

την επιθεώρηση των αγοριών. Παρόλο που η ιστορία 

αυτής της επιλογής και της παραλαβής δεν είναι το 

αντικείμενό μας, δεν θα 'μασταν εκτός θέματος αν 

λέγαμε δυο λόγια εδώ, για να δείτε ακόμη καλύτερα 

ποια ήταν η μεγαλοφυια των τεσσάρων μας ηρώων. 

Μου φαίνεται πως ό,τι βοηθάει να εκθέσουμε καλύτε

ρα το χαρακτήρα τους και να φωτίσουμε κάπως αυτό 

το τόσο καταπληκτικό γλέντι που θα σας περιγρά

ψουμε δεν μπορεί να θεωρηθεί εκτός θέματος. 

Μόλις έφτασε η εποχή για την επιθεώρηση των 

κοριτσιών, πήγαν αυτοί οι κύριοι στην ιδιοκτησία του 

δούκα. Επειδή μερικές ματρόνες δεν μπόρεσαν να 

συμπληρώσουν τον αριθμό των εννιά και μερικές άλ

λες είχαν χάσει ορισμένα άτομα στο δρόμο, είτε από 
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αρρώστιες είτε γιατί δραπέτευσαν, στη συνάντηση 

έφτασαν μόνο εκατόν τριάντα. Τι θέλγητρα όμως, 

ύψιστε Θεέ! Πιστεύω ότι ποτέ τα μάτια μας δεν εί

δαν τόσα μαζί. Δεκατρείς ημέρες αφιερώθηκαν σ' 

αυτή την εξέταση και κάθε μέρα εξέταζαν δέκα. Οι 

τέσσερις φίλοι σχημάτιζαν έναν κύκλο στη μέση του 

οποίου εμφανιζόταν το κορίτσι, στην αρχή ντυμένο 

όπως ήταν την ημέρα της απαγωγής του. Η ματρόνα 

που το είχε αποπλανήσει διηγιόταν την ιστορία του: 

αν κάτι έλειπε από τις προϋποθέσεις της ευγενούς 

καταγωγής και της αρετής, χωρίς να εμβαθύνουν πε

ρισσότερο έδιωχναν το κορίτσι χωρίς καμιά βοήθεια 

και χωρίς να το εμπιστευτούν σε κανέναν και η μασ

τροπός έχανε όσα είχε ξοδέψει. Μετά, αφού η μα

τρόνα έκανε την αναφορά της με κάθε λεπτομέρεια, 

της ζητούσαν να αποσυρθεί και ρωτούσαν το κορι

τσάκι για να μάθουν αν ό,τι ειπώθηκε γι' αυτό ήταν 

αλήθεια. Αν όλα ήταν σωστά, η ματρόνα γύριζε και 

σήκωνε το φόρεμα του κοριτσιού από πίσω για να 

εκθέσει τα πισινά του στην ομήγυρη. Ήταν το πρώτο 

πράγμα που ήθελαν να εξετάσουν. Και με το παρα

μικρό ελάττωμα σ' αυτό το σημείο το απέβαλλαν αυ

τοστιγμεί· αν, αντίθετα, είχε όλες τις χάρες που περί

μεναν, το γύμνωναν και γυμνό πια πέρναγε και ξα

ναπέρναγε πέντε-έξι φορές συνέχεια από τον έναν 

άσωτο στον άλλο. Το γύριζαν από τη μια κι από την 

άλλη, το πασπάτευαν, το μύριζαν, του έψαχναν τα 

κρυφά του σημεία, εξέταζαν την παρθενιά του, όλα 

αυτά όμως με ψυχραιμία, χωρίς να επιτρέψουν καθό

λου στην ψευδαίσθηση των αισθήσεων να ταράξει 

την εξέταση. Μόλις τέλειωναν αυτά, το παιδί απο-
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τραβιόταν και δίπλα στο όνομά του που ήταν γραμ

μένο σ' ένα κομμάτι χαρτί οι εξεταστές έβαζαν «Δε

κτό» ή «Απορριπτέο», υπογράφοντας το δελτίο· μετά 

έβαζαν τα δελτία σ' ένα κουτί χωρίς να κοινοποιή

σουν τις απόψεις τους αφού τις εξέτασαν όλες άνοι

ξαν το κουτί: για να δεχτούν ένα κορίτσι έπρεπε να 

το έχουν ψηφίσει και οι τέσσερις φΟωι. Ακόμη και 

ένας να μην το ψήφιζε, το απέρριπταν αμέσως αδυ

σώπητα· και όπως είπα, το στέλναν πίσω με τα πόδια 

χωρίς βοήθεια και χωρίς οδηγό· εκτός από καμιά 

δωδεκαριά που τα χάρηκαν οι άσωτοί μας όταν τέ

λειωσαν την επιλογή και που τα παραχώρησαν στις 

ματρόνες τους. 

Σ' αυτό τον πρώτο γύρο αποκλείστηκαν πενήντα 

υποψήφιες. Επανεξέτασαν τις υπόλοιπες ογδόντα, 

με πολύ περισσότερη όμως ακρίβεια και αυστηρότη

τα: το παραμικρό ελάττωμα αυτοστιγμεί γινόταν α

φορμή αποκλεισμού. Απέρριψαν μία που ήταν όμορ

φη σαν την ημέρα γιατί το ένα της δόντι εξείχε ελά

χιστα από τα υπόλouτα· περισσότερες από είκοσι άλ

λες ακολούθησαν τον ίδιο δρόμο γιατί δεν ήταν παρά 

κόρες αστών. Απέκλεισαν τριάντα σ' αυτόν το δεύτε

ρο γύρο· δεν έμεναν λοιπόν παρά μόνο πενήντα. 

Αποφάσισαν να μην προχωρήσουν στην τρίτη εξέτα

ση πριν χύσουν με τη συνδρομή αυτών των πενήντα 

κοριτσιών, έτσι ώστε η τέλεια ηρεμία των αισθήσεων 

να έχει σαν αποτέλεσμα μια πιο προσγειωμένη και 

πιο σίγουρη επιλογή. Μια ομάδα από δώδεκα ή δε

κατρία κορίτσια περιστοίχισε τον καθένα απ' τους 

φίλους. Οι ομάδες ποίκιλλαν από τον έναν στον άλ

λο· τις διεύθυναν οι ματρόνες. Άλλαζαν τις στάσεις 
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και δόθηκαν με τόση τέχνη στα κορίτσια, με δυο 

λόγια με τόση λαγνεία, που το σπέρμα εκτοξεύτηκε, 

ηρέμησαν και έτσι τριάντα ακόμη εξαφανίστηκαν σ' 

αυτόν το γύρο. Έμειναν μόνο είκοσι' περίσσευαν 

άλλα δώδεκα. Ηρέμησαν με καινούργια τεχνάσματα, 

με όλα αυτά που πίστευαν ότι θα μπορούσαν να τους 

προκαλέσουν αηδία, αλλά και πάλι έμειναν και τα 

είκοσι: πώς να ξεδιαλέξουν μέσα από ένα σύνολο 

από πλάσματα τόσο μοναδικά και ουράνια που θα 

'λεγε κανείς ότι είναι έργο κάποιας θεότητας; Έπρε

πε λοιπόν, αφού όλα ήταν εξίσου όμορφα, να βρουν 

σ' αυτά κάτι που θα μπορούσε τουλάχιστον να δια

σφαλίσει σε οχτώ ανάμεσά τους κάποια ανωτερότη

τα από τα υπόλοιπα δώδεκα' κι αυτό που πρότεινε ο 

πρόεδρος ήταν αντάξιο της διαφθοράς που βασίλευε 

στο μυαλό του. Δεν είχε σημασία, το τέχνασμα έγινε 

δεκτό' το ζήτημα ήταν να μάθουν ποιο απ' όλα αυτά 

θα έκανε καλύτερα κάτι απ' όσα θα τα υποχρέωναν 

συχνά να κάνουν. Τέσσερις μέρες τούς έφτασαν για 

να αποφασίσουν με την άνεσή τους και μπόρεσαν 

επιτέλους να απορρίψουν δώδεκα, όχι όμως με το 

αζημίωτο, όπως τα υπόλοιπα: τα χάρηκαν οχτώ μέ

ρες από παντού και με όλους τους τρόπους. Στη συ

νέχεια τα παραχώρησαν, όπως είπα, στις ματρόνες, 

που σύντομα πλούτισαν εκπορνεύοντας πλάσματα 

διαλεχτά σαν και αυτά. Όσο για τα οχτώ που διάλε

ξαν, τα έβαλαν σ' ένα μοναστήρι ώσπου να αναχω

ρήσουν και, για να επιφυλάξουν στον εαυτό τους την 

ευχαρίστηση να τα απολαύσουν την κατάλληλη στιγ

μή, δεν τα άγγιξαν μέχρι τότε. 

Δεν σκοπεύω να περιγράψω όλες αυτές τις καλλο-
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νές: η ομορφιά τους ξεπερνούσε κάθε άλλη και η πε

ριγραφή τους θα γινόταν αναγκαστικά μονότονη. Θα 

αρκεστώ να τις κατονομάσω και να διαβεβαι<δσω 

χωρίς να λέω ψέματα ότι είναι τελείως αδύνατο να φα

νταστεί κανείς τέτοιο συνδυασμό από χάρες, θέλγη

τρα και τελειότητα, και ότι, αν η φύση ήθελε να δώ

σει στον άνθρωπο μια ιδέα για ό,τι με σοφία μπορεί 

να πλάσει, δεν θα του παρουσίαζε άλλα πρότυπα. 

Η πρώτη ονομαζόταν Α ΥΓΟΥΣΤΙΝΑ: ήταν δεκαπέ

ντε ετών, κόρη κάποιου βαρόνου του Λανγκεντόκ, 

και την είχαν απαγάγει από ένα οικοτροφείο καλο

γριών στο Μονπελιέ. 

Η δεύτερη ονομαζόταν ΦΑΝΗ: ήταν κόρη κάποιου 

συμβούλου στο κοινοβούλιο της Βρετάνης και την 

είχαν απαγάγει από τον ίδιο τον πύργο του πατέρα 

της. 

Η τρίτη ονομαζόταν ΖΕΛΜΙΡΑ: ήταν δεκαπέντε 

ετών, κόρη του κόμητος ντε Τερβίλ, που τη λάτρευε 

σαν θεά. Την είχε πάρει μαζί του στο κυνήγι, σε μια 

από τις ιδιοκτησίες του στην Μπος, και αφήνοντάς τη 

μόνη μια στιγμή μέσα στο δάσος την aπήγαγαν επι

τόπου. Ήταν μοναχοκόρη και επρόκειτο με τετρακό

σιες χιλιάδες φράγκα προίκα να παντρευτεί τον άλλο 

χρόνο έναν πολύ μεγάλο άρχοντα. Αυτή έκλαψε και 

λυπήθηκε περισσότερο με τη φρικτή μοίρα της. 

Η τέταρτη ονομαζόταν ΣΟΦΙΑ: ήταν δεκατεσσάρων 

ετών, κόρη κάποιου ευγενούς με αρκετή χρηματική 

άνεση που ζούσε στην ιδιοκτησία του στο Μπερύ. 

Την aπήγαγαν στον περίπατο, δίπλα από τη μητέρα 

της που, επειδή ήθελε να την προστατεύσει, την πέ-
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ταξαν σ' ένα ποτάμι όπου η κόρη της την είδε να ξε

ψυχάει μπρος στα μάτια της. 

Η πέμπτη ονομαζόταν ΚΟΛΟΜΠΑ: ήταν από το Πα

ρίσι, κόρη κάποιου συμβούλου στο Κοινοβούλιο· 

ήταν δεκατριών ετών και την απήγαγαν όταν, βγαί

νοντας από έναν παιδικό χορό, γύριζε βράδυ με μια 

γκουβερνάντα στο οικοτροφείο της. Την γκουβερνά

ντα τη μαχαίρωσαν. 

Η έκτη ονομαζόταν ΗΒΗ: ήταν δώδεκα ετών, κόρη 

κάποιου ίλαρχου ευγενούς που ζούσε στην Ορλεάνη. 

Την αποπλάνησαν και την απήγαγαν στο οικοτρο

φείο όπου μεγάλωνε· δωροδόκησαν δύο καλόγριες. 

Ήταν αδύνατον να δει κανείς κάτι πιο γοητευτικό 

και νόστιμο. 

Η έβδομη ονομαζόταν ΡΟΖΕΤΑ: ήταν δεκατριών 

ετών, κόρη του φρουράρχου του Σαλόν-συρ-Σωτ. Ο 

πατέρας της μόλις είχε πεθάνει· βρισκόταν στην εξο

χή, στο σπίτι της μητέρας της, κοντά στην πόλη, και 

την aπήγαγαν μπρος στα ίδια τα μάτια των συγγενών 

της παριστάνοντας τους κλέφτες. 

Η τελευταία ονομαζόταν Μιμί ή ΜΙΣΕΤ: ήταν δώ

δεκα ετών, κόρη του μαρκήσιου ντε Σενάνζ, και την 

aπήγαγαν στα κτήματα του πατέρα της, στο Μπουρ

μποναί, μια μέρα που την είχαν αφήσει να πάει αμα

ξάδα με δυο-τρεις γυναίκες του πύργου· αυτές τις 

σκότωσαν. 

Βλέπει κανείς ότι οι προετοιμασίες αυτής της δια

σκέδασης στοίχισαν πολλά χρήματα και εγκλήματα. 

Για τέτοιους ανθρώπους οι περιουσίες μέτραγαν λί

γο· όσο για τα εγκλήματα, ζούσαν σε μια εποχή όπου 

χρειάζονταν πολλά πράγματα ακόμη για να ερευνη-
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θεί και να τιμωρηθεί το έγκλημα όπως γίνεται σήμε

ρα. Έτσι, όλα πέτυχαν και μάλιστα τόσο καλά που οι 

ελευθέριοί μας δεν ενοχλήθηκαν ποτέ από τις συνέ

πειες όλων αυτών των πράξεων' μόλις που έγιναν 

κάτι έρευνες. 

Έφτασε η στιγμή να εξετάσουν τα αγόρια. Επειδή 

ήταν πιο εύκολο να βρεθούν, ο αριθμός τους υπήρξε 

μεγαλύτερος. Οι μεσάζοντες τους παρουσίασαν εκα

τόν πενήντα και σίγουρα δεν θα υπερβάλω αν σας 

διαβεβαιώσω ότι ήταν τουλάχιστον της ίδιας ποιότη

τας με τα κορίτσια, τόσο με τη γλυκιά τους φυσιο

γνωμία όσο και με τις παιδιάστικες χάρες τους, την 

αφέλειά τους, την αθωότητά τους και την αρχοντιά 

τους. Πλήρωναν τριάντα χιλιάδες φράγκα για το κα

θένα, την ίδια τιμή με τα κορίτσια, οι μεσάζοντες 

όμως δεν διακινδύνευαν τίποτε, γιατί τα θηράματα 

αυτά ήταν πολύ πιο ευαίσθητα και ταίριαζαν πολύ 

περισσότερο στα γούστα των φίλων μας έτσι, είχαν 

αποφασίσει ότι δεν επρόκειτο να λυπηθούν τα έξο

δα' φυσικά θα έδιωχναν όποιο δεν τους έκανε, αλλά 

επειδή θα το χρησιμοποιούσαν, θα το πλήρωναν. 

Τα εξέτασαν όπως τις γυναίκες. Δοκίμαζαν δέκα 

την ημέρα, φροντίζοντας πολύ φρόνιμα να εκσπερ

ματώνουν πάντα με τη συνδρομή των δέκα παρόντων 

πριν προχωρήσουν στην εξέταση' πράγμα που το 

είχαν αμελήσει παραπάνω απ' ό,τι έπρεπε με τα κο

ρίτσια. Παραλίγο να αποκλείσουν τον πρόεδρο γιατί 

δεν εμπιστεύονταν τα διεφθαρμένα γούστα του' φο

βήθηκαν ότι τους απάτησε στην επιλογή των κορι

τσιών η καταραμένη του κλίση στα αίσχη και τη δια-
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φθορά. Υποσχέθηκε να μην παρασυρθεί, κι αν κρά

τησε τον λόγο του, δεν το έκανε άκοπα απ' ό,τι φαί

νεται' η άρρωστη και διεφθαρμένη φαντασία που 

έχει συνηθίσει να προσβάλλει την ευπρέπεια και τη 

φύση, πράγμα που την κολακεύει τόσο εξαίσια, είναι 

πολύ δύσκολο να ξαναβρεί το σωστό δρόμο: φαίνε

ται ότι, θέλοντας να υπηρετήσει τα γούστα της, χάνει 

τη δυνατότητα να επιβάλλεται στην κρίση της. Περι

φρονώντας το αληθινά ωραίο και λατρεύοντας πια 

μόνο ό,τι είναι φριχτό, αποφασίζει όπως σκέφτεται 

και, όταν επιστρέψει σε πιο αληθινά αισθήματα, της 

φαίνεται ότι αδικεί τις αρχές από τις οποίες δεν της 

αρέσει να απομακρύνεται. Εκατό αγόρια έγιναν 

ομόφωνα δεκτά όταν ολοκληρώθηκαν οι πρώτες εξε

τάσεις και χρειάστηκε να επανέλθουν πέντε φορές 

συνέχεια στην κρίση τους για να καταλήξουν στο 

μικρό αριθμό που έπρεπε να γίνει δεκτός. Τρεις 

φορές συνέχεια έμειναν πενήντα' έτσι, υποχρεώθη

καν να καταφύγουν σε ανορθόδοξους τρόπους για 

να απογυμνώσουν κάπως τα είδωλα από το γόητρο 

της ομορφιάς τους, που υπήρχε ακόμη παρ' όλα όσα 

είχαν κάνει, και να κρατήσουν μόνο αυτά που ήθε

λαν. Σκέφτηκαν να τα ντύσουν κορίτσια: απέρριψαν 

είκοσι πέντε μ' αυτό το τέχνασμα' δανείζοντας στο 

φύλο που το λάτρευαν σαν θεό την εμφάνιση του άλ

λου που δεν τους έκανε πια καμιά αίσθηση, έπαθαν 

κατάθλιψη και γκρεμίστηκαν όλες σχεδόν οι αυτα

πάτες τους. Τίποτε όμως δεν μπόρεσε να αλλάξει την 

ψηφοφορία μ' αυτά τα είκοσι πέντε αγόρια. Ό,τι κι 

αν έκαναν, όσο κι αν έχυσαν, όσο κι αν έγραψαν το 

όνομά τους στα ψηφοδέλτια τη στιγμή της εκσπερ-
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μάτωσης, όσο κι αν χρησιμοποίησαν τον τρόπο που 

είχαν χρησιμοποιήσει με τα κορίτσια, τα είκοσι πέ

ντε δεν έλεγαν να αποκλειστούν· έτσι, αποφάσισαν 

να τα τραβήξουν στον κλήρο. Να πώς ονόμασαν όσα 

έμειναν, ποια ήταν η ηλικία τους, ποια η καταγωγή 

τους και ποιες οι περιπέτειές τους, γιατί όσον αφορά 

τα πορτρέτα τους παραιτούμαι: τα χαρακτηριστικά 

του ίδιου του Έρωτα σίγουρα δεν ήταν πιο λεπτά, 

και τα πρότυπα απ' όπου ο ζωγράφος Αλαμπανί διά

λεγε τα χαρακτηριστικά των θεσπέσιων αγγέλων του 

ήταν σίγουρα πολύ κατώτερα. 

α ΖΕΛΑΜΙΡ ήταν δεκατριών ετών· ήταν μοναχογιός 

κάποιου ευπατρίδη από το Πουατού που τον ανέτρε

φε με τις πιο μεγάλες φροντίδες. Τον είχαν στείλει 

στο Πουατιέ να δει κάποια συγγενή και τον συνό

δευε ένας μόνος υπηρέτης οι αλιτήριοι που τον περί

μεναν δολοφόνησαν τον υπηρέτη και άρπαξαν το 

παιδί. 

α ΕΡΩΤΙΔΕΑΣ είχε την ίδια ηλικία· βρισκόταν στο 

κολέγιο της Λα Φλες γιος κάποιου ευπατρίδη από 

τα περίχωρα αυτής της πόλης, σπούδαζε εκεί. Τον 

παραμόνεψαν και τον aπήγαγαν στον περίπατο που 

οι μαθητές έκαναν κάθε Κυριακή. Ήταν το πιο 

ωραίο παιδί του κολεγίου. 

α ΝΑΡΚΙΣΣΟΣ ήταν δώδεκα ετών· ήταν ιππότης της 

Μάλτας. Τον είχαν απαγάγει στη Ρουέν, όπου ο πα

τέρας του είχε μια τιμητική θέση;όπως ταίριαζε στην 

ευγενική του καταγωγή. Τον απήγαγαν ενώ πήγαινε 

στο κολέγιο «Λουδοβίκος ο Μέγας» στο Παρίσι όπου 

τον είχαν στείλει. 
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Ο ΖΕφγΡΟΣ, ο πιο γλυκός από τους οχτώ, αν υπο

θέσουμε ότι η υπερβολική τους ομσρφιά σε άφηνε να 

διαλέξεις, ήταν από το Παρίσι· σπούδαζε σ' ένα διά

σημο οικοτροφείο. Ο πατέρας του ήταν ανώτερος α

ξιωματικός κι έκανε το παν για να τον πάρει πίσω. 

Είχαν δελεάσει το διευθυντή του οικοτροφείου δω

ροδοκώντας τον και τους είχε παραδώσει εφτά· οι 

έξι είχαν απορριφθεί. Είχε πάρει τα μυαλά του δού

κα, που διακήρυξε ότι κι ένα εκατομμύριο αν του ζη

τούσαν για να γαμήσει αυτό το παιδί θα το 'δινε αυ

τοστιγμεί. Κράτησε για τον εαυτό του την πρωτιά 

που του παραχωρήθηκε απ' όλους. Ω τρυφερό κι 

ευαίσθητο παιδί, οποία δυσαναλογία! Οποία φρίκη 

σού επιφύλαττε η μοίρα! 

Ο ΣΕΛΑΝΤΟΝ ήταν γιος κάποιου δικαστικού από το 

Νανσύ. Τον απήγαγαν στη Λυνεβίλ, όπου είχε έρθει 

να δει μια θεία του. Μόλις που είχε φτάσει τα δεκα

τέσσερα. Μόνο αυτόν δελέασαν χρησιμοποιώντας 

ένα κορίτσι της ηλικίας του που βρήκαν τον τρόπο να 

του δείξουν: η μικρή κατεργάρα τον παρέσυρε σε 

μια παγίδα παριστάνοντας την ερωτευμένη, κι έτσι 

όπως δεν τον πρόσεχαν καλά, το εγχείρημα πέτυχε. 

Ο ΑΔΩΝΙΣ ήταν δεκαπέντε ετών. Τον απήγαγαν 

από το κολέγιο του Πλεσσί, όπου σπούδαζε. Ο πατέ

ρας του ήταν πρόεδρος δικαστηρίου και, όσο κι αν 

διαμαρτυρήθηκε, όσο κι αν ξεσήκωσε τον κόσμο, 

είχαν πάρει τόσο καλά τις προφυλάξεις τους που 

στάθηκε αδύνατον να μάθει κάτι για το γιο του. Ο 

Κυρβάλ, που ήταν ξετρελαμένος μαζί του εδώ και 

δυο χρόνια, τον είχε γνωρίσει στου πατέρα του κι έ

()(Ι)σε ο ίδιος τα απαραίτητα μέσα και τις πληροφο-



74 SADE 

ρίες για να τον aπoπλανήσoυν. Παραξενεύτηκαν πο

λύ που ένα τόσο διεφθαρμένο μυαλό είχε τόσο λεπτό 

γούστο, και ο Κυρβάλ, πολύ περήφανος, επωφελήθη

κε aπό την ευκαιρία για να δείξει στους συναδέλ

φους του, όπως είδαν άλλωστε, ότι είχε ακόμη πότε

πότε καλό γούστο. Το παιδί τον αναγνώρισε και 

έβαλε τα κλάματα, ο πρόεδρος όμως το παρηγόρησε 

βεβαιώνοντάς τον ότι θα τον ξεπαρθένευε ο ίδιος 

και παρηγορώντας το τόσο συγκινητικά, του έπαιζε 

το τεράστιο μαραφέτι του στα πισινά του. Το ζήτησε 

πράγματι aπό την ομήγυρη και το δικαίωμα του πα

ραχωρήθηκε χωρίς δυσκολία. 

Ο γ ΑΚΙΝΘΟΣ ήταν δεκατεσσάρων ετών' ήταν γιος 

κάποιου αξιωματικού που είχε aπoσυρθεί σε μια μι

κρή πόλη της Καμπανίας. Τον έκλεψαν την ώρα του 

κυνηγιού που τον ξετρέλαινε και όπου ο πατέρας του 

έκανε την aπρονοησία να τον αφήνει πάντα μόνο. 

Ο ΖΙΤΟΝ ήταν δεκατριών ετών. Τον aπήγαγαν στις 

Βερσαλλίες ανάμεσα στα παιδόπουλα του βασιλικού 

σταβλαρχείου. Ήταν γιος κάποιου ευγενούς του 

Νιβερναί που μόλις είχε πάει εκεί' δεν είχαν κλείσει 

ακόμη έξι μήνες. Τον aπήγαγαν πολύ aπλά σ' έναν 

περίπατο που έκανε μόνος του στη λεωφόρο του 

Σαιν-Κλου. Ήταν το πάθος του επισκόπου, για τον 

οποίον προορίστηκε και η πρωτιά του. 

Μ' αυτές τις αρσενικές θεότητες ετοιμάζονταν να 

λαγνουργήσουν οι ελευθέριοι μας. Θα δούμε στον 

κατάλληλο τόπο και χρόνο πώς τις χρησιμοποίησαν. 

Έμεναν εκατόν πενήντα δύο υποψήφιοι, αλλά δεν 

αστειεύτηκαν μ' αυτά τα θηράματα όπως με τα άλλα: 
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δεν έδιωξαν κανένα πριν το χρησιμοποιήσουν. Οι 

ελευθέριοί μας πέρασαν μαζί τους ένα μήνα στον 

πύργο του δούκα. Επειδή βρίσκονταν στις παραμονές 

της αναχώρησης και είχαν διακόψει όλες τις καθη

μερινές και συνήθεις ασχολίες, διασκέδασαν μ' αυτά 

τ' αγόρια ως την ημέρα που έφυγαν. Όταν τα χόρ

τασαν με την άνεσή τους, σκέφτηκαν ένα χαριτωμένο 

τρόπο για να τα ξεφορτωθούν: να τα πουλήσουν σ' 

έναν Τούρκο κουρσάρο. Έτσι έσβηναν όλα τα ίχνη 

τους και ξανακέρδιζαν ένα μέρος των εξόδων. Ο 

Τούρκος ήρθε να τα πάρει κοντά στο Μονακό, όπου 

τα έστειλαν σε μικρές ομάδες, και τα πήρε για τα 

σκλαβοπάζαρα, φριχτή μοίρα δίχως άλλο, που ήταν 

σωστή διασκέδαση για τα τέσσερα καθάρματά μας. 

Έφτασε η στιγμή να διαλέξουν τους γαμιάδες. Δεν 

βρέθηκαν καθόλου σε δύσκολη θέση όσοι απορρίφθη-

. καν απ' αυτή την ομάδα· επειδή ήταν ώριμοι, αρκούσε 
να τους πληρώσουν το ταξίδι και τον κόπο τους για να 

γυρίσουν σπίτια τους. Οι οχτώ μεσάζοντες είχαν 

άλλωστε κοπιάσει πολύ πιο λίγο σ' αυτή την περίπτω

ση, γιατί τα μέτρα ήταν λίγο ως πολύ καθορισμένα και 

δεν υπήρχε πρόβλημα μα την κοινωνική τους θέση. 

Έφτασαν λοιπόν πενήντα. Ανάμεσά στους είκοσι 

δυνατότερους διάλεξαν τους οχτώ νεότερους και 

ωραιότερους κι απ' αυτούς τους οχτώ θα αρκεστώ να 

περιγράψω μόνο τους τέσσερις πιο βαρβάτους, γιατί 

μόνο σ' αυτούς θα αναφερθώ με λεπτομέρειες. 

Ο ΗΡΑΚΛΉΣ, κομμένος στα μέτρα του θεού που του 

'δωσε το όνομά του, ήταν είκοσι έξι ετών και ήταν 

προικισμένος μ' ένα πέος οχτώ δάχτυλα και δυο πό-
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ντους περιφέρεια, με δεκατρία μήκος. Δεν είχε κα

νείς ποτέ του δει κάτι τόσο όμορφο και τόσο μεγαλο

πρεπές όσο αυτό το εργαλείο, που ήταν σχεδόν πά

ντα σηκωμένο και με οχτώ εκσπερματώσεις γέμιζε 

μισό λίτρο ακριβώς. Κατά τα άλλα ήταν πολύ πράος 

και είχε πολύ ευχάριστη φυσιογνωμία. 

Ο ΑΝΤΙΝΟΟΣ, που ονομαζόταν έτσι γιατί θύμιζε το 

τεκνό του Αδριανού, συνδύαζε την πιο όμορφη ψωλή 

με τον πιο ηδυπαθή κώλο, πράγμα πολύ σπάνιο. Είχε 

ένα εργαλείο οχτώ δάχτυλα περιφέρεια και δώδεκα 

μήκος. Ήταν τριάντα ετών κι είχε το πιο ωραίο πρό

σωπο του κόσμου. 

Ο ΣΚΙΖΟΚΩΛΗΣ είχε τόσο χαριτωμένο ματσούκι 

που του ήταν σχεδόν αδύνατο να γαμήσει κώλο χω

ρίς να τον σκίσει, και από κει είχε πάρει το όνομά 

του. Η κεφαλή της ψωλής του, χοντρή σαν καρδιά 

βοδιού, είχε περιφέρεια οχτώ δάχτυλα και τρεις πό

ντους ο κορμός του δεν έφτανε παρά μόνο τα οχτώ' 

αυτό όμως το στρεβλό πέος ήταν τόσο κυρτό που έ

σκιζε με ακρίβεια τον πρωκτό μόλις έμπαινε, ιδιότη

τα μονάκριβη για τόσο χορτασμένους ελευθέριους 

όσο ήταν οι δικοί μας, κι αυτό τους είχε κάνει να τον 

ζητούν με μανία. 

Ο ΠΡΙΑΠΟΣ ονομαζόταν έτσι γιατί η στύση του, ό,τι 

κι αν έκανε, ήταν μόνιμη' ήταν οπλισμένος μ' ένα μα

ραφέτι που είχε έντεκα δάχτυλα μήκος με εφτά δά

χτυλα και έντεκα πόντους περιφέρεια. Για χάρη του 

είχαν αρνηθεί άλλους πιο πουτσαράδες γιατί καύ

λωναν δύσκολα, ενώ εκείνου, όσες εκσπερματώσεις 

κι αν έκανε μέσα στην μέρα, του τιναζόταν στα ου

ράνια μόλις τον άγγιζες. 
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Οι υπόλοιποι τέσσερις είχαν περίπου το ίδιο μέγε

θος και το ίδιο σκαρί. Διασκέδασαν δεκαπέντε μέ

ρες με τους σαράντα δύο που απέρριψαν, κι αφού 

τους πήραν για τα καλά και τους ξεζούμισαν, τους 

απόλυσαν πληρώνοντάς τους γερά. 

Δεν έμενε πια παρά να διαλέξουν τις τέσσερις 

υπηρέτριες, κι αυτό ήταν δίχως άλλο το πιο γραφικό. 

Δεν είχε μόνο ο πρόεδρος διεφθαρμένα γούστα· οι 

τρεις φίλοι του, και κυρίως ο Ντυρσέ, είχαν κάτι απ' 

αυτή την καταραμένη, χυδαία και ακόλαστη μανία 

που μας κάνει να βρίσκουμε τα θέλγητρα του γέρι

κου, του αηδιαστικού και του βρόμικου σώματος πο

λύ πιο ερεθιστικά κι από το πιο θεσπέσιο πλάσμα της 

φύσης. Θα ήταν δύσκολο δίχως άλλο να εξηγήσουμε 

αυτή την ιδιοτροπία, αλλά υπάρχει σε πολλούς αν

θρώπους. Η φύση με την ασυναρτησία της έχει κάτι 

το ερεθιστικό που δρα στο νευρικό σύστημα με πε

ρισσότερη ίσως δύναμη κι από τις πιο μοναδικές της 

ομορφιές. Έχει άλλωστε αποδειχθεί ότι, όταν καυ

λώνουμε, μας αρέσει ό,τι είναι φτιαχτό, αισχρό και 

αποτροπιαστικό: πού αλλού μπορεί να τα συναντήσει 

κανείς αυτά όσο σ' ένα χαλασμένο σώμα; Είναι σί

γουρο ότι, αν αρέσει η βρομιά στην πράξη της λα

γνείας, όσο περισσότερη βρομιά υπάρχει τόσο πε

ρισσότερο πρέπει και να αρέσει· και υπάρχει ασφα

λώς πολύ περισσότερη στο χαλασμένο παρά στο άθι

κτο ή τέλειο σώμα. 

Δεν υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία. Άλλωστε η 

ομορφιά είναι κάτι το απλό, ενώ η ασχήμια είναι κά

τι το εξαιρετικό· κι όλες οι φλογερές φαντασίες προ-
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τιμούν πάντα δίχως άλλο για τη λαγνεία το εξαίρετο 

από την απλότητα. Η ομορφιά, η φρεσκάδα εντυ

πωσιάζουν πάντα μ' έναν τρόπο απλο"ίκό. Η ασχήμια 

και ο ξεπεσμός επηρεάζουν πολύ πιο έντονα, ο 'ltλo

νισμός είναι πολύ πιο δυνατός, κατά συνέπεια και η 

ταραχή πρέπει να είναι πολύ πιο ζωηρή. Δεν πρέπει 

λοιπόν να παραξενευτείτε που ένα σωρό άνθρωποι 

απολαμβάνουν περισσότερο μια γριά γυναίκα που 

είναι άσχημη, και βρομάει μάλιστα, από ένα κορίτσι 

δροσερό και ωραίο· όσο και δεν σας παραξενεύει, 

λέω, ένας άνθρωπος που προτιμάει για τους περιπά

τους του το άγονο και τραχύ έδαφος των βουνών από 

τα μονότονα μονοπάτια των πεδιάδων. Όλα αυτά 

εξαρτώνται από τη διάπλασή μας, από τα όργανά 

μας, από τον τρόπο που αλληλοεπηρεάζονται, και 

δεν είμαστε ικανοί να αλλάξουμε τα γούστα μας, 

όπως και δεν μπορούμε να ποικίλουμε τη μορφή του 

σώματός μας. Όπως και να 'ναι, αυτό το γούστο κυ

ριαρχούσε στη ζωή του προέδρου και επηρέαζε σχε

δόν εξίσου τους τρεις συναδέλφους του, γιατί όλοι 

τους συμφώνησαν στην επιλογή των υπηρετριών· ο 

τρόπος με τον οποίο οργανώθηκε η επιλογή δείχνει 

καλά, όπως θα δούμε, και την αστάθεια και τη δια

φθορά που μόλις περιγράψαμε. Έβαλαν λοιπόν να 

ψάξουν στο Παρίσι, πολύ προσεχτικά, τις τέσσερις 

γυναίκες που χρειάζονταν γι' αυτόν το σκοπό, κι όσο 

αηδιαστικό κι αν σας φανεί το πορτρέτο τους, ας μου 

επιτρέψετε να το χαράξω: είναι πολύ βασικό για την 

προβολή αυτής της όψης των ηθών που είναι ένας 

από τους βασικούς σκοπούς αυτού του έργου. 
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Η πρώτη ονομαζόταν MAPIA. Υπήρξε υπηρέτρια 

ενός περίφημου ληστή που μόλις τελευταία τον είχαν 

εκτελέσει στον τροχό και για λογαριασμό του την εί

χαν μαστιγώσει και στιγματίσει. Ήταν πενήντα πέ

ντε ετών, της είχαν πέσει σχεδόν όλα τα μαλλιά, η 

μύτη της ήταν στραβή, τα μάτια της τσιμπλιάρικα και 

θαμπά, το στόμα της μεγάλο και είχε τριάντα δύο 

δόντια, κίτρινα όμως σαν το θειάφι' ήταν ψηλή και 

ξεχειλωμένη από τα δεκατέσσερα παιδιά που είχε 

κάνει' τα είχε πνίξει όμως και τα δεκατέσσερα γιατί 

φοβόταν ότι θα γίνουν παλιόμουτρα. Η κοιλιά της 

κυμάτιζε σαν την επιφάνεια της θάλασσας και ο ένας 

της γλουτός ήταν φαγωμένος από κάποιο aπόστημα. 

Η δεύτερη ονομαζόταν ΛΟΥΙΖΟΝ. Ήταν εξήντα 

ετών, κοντή, καμπούρα, μ' ένα μάτι και κουτσή' με 

ωραίο κώλο για την ηλικία της και με δέρμα αρκετά 

όμορφο ακόμη. Ήταν μοχθηρή σαν το διάβολο και 

πάντα έτοιμη για κάθε είδους φριχτή πράξη και όλες 

τις παρεκτροπές που θα της όριζαν. 

Η ΤΕΡΕΖΑ ήταν εξήντα δύο ετών, ψηλή, αδύνατη 

σαν σκελετός και δεν της είχε απομείνει ούτε μια 

τρίχα στο κεφάλι, ούτε ένα δόντι στο στόμα' η μυ

ρουδιά που έβγαινε aπό εκεί ήταν ικανή να σε ρίξει 

κάτω. Ο κώλος της ήταν διάτρητος aπό πληγές και οι 

γλουτοί της ήταν τόσο καταπληκτικά πλαδαροί που 

μπορούσες να τυλίξεις το δέρμα γύρω aπό ένα μπα

στούνι' η τρύπα αυτού του ωραίου κώλου έμοιαζε με 

κρατήρα ηφαιστείου και μύριζε σαν απόπατος η 

Τερέζα έλεγε ότι σ' όλη της τη ζωή δεν είχε σκουπί

σει ποτέ τον κώλο της, και είχε aπoδειχτεί θαυμάσια 

ότι υπήρχαν ακόμη πάνω του σκατά aπό τα παιδικά 
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της χρόνια. Όσο για το αιδοίο της, ήταν η καταβό

θρα όλης της φρίκης κι όλης της ακαθαρσίας, πραγ

ματικός τύμβος που η δυσωδία του σου 'φερνε λιπο

θυμία. Το ένα της χέρι ήταν στρεβλό και κούτσαινε 

στο ένα της πόδι. 

Το όνομα της τέταρτης ήταν ΦΑΝΣΟΝ. Την είχαν 

διαπομπεύσει έξι φορές και δεν υπήρχε έγκλημα πά

νω στη γη που να μην το έχει κάνει. Ήταν εξήντα εν

νιά ετών, πλακουτσομύτα, κοντόχοντρη, αλλήθωρη, 

χωρίς σχεδόν καθόλου μέτωπο, και στο βρομερό της 

στόμα έμεναν μόνο δυο γέρικα δόντια έτοιμα να 

πέσουν· ένα ανεμοπύρωμα της σκέπαζε τα πισινά κι 

από τον πρωκτό της κρέμονταν αιμορροΙδες χοντρές 

σαν γροθιά· ένα φοβερό καρκίνωμα της κατάτρωγε 

το αιδοίο και ο ένας της μηρός ήταν κατακαμένος. 

Τα τρία τέταρτα του χρόνου ήταν μεθυσμένη και, 

έχοντας πολύ αδύνατο στομάχι, όταν μεθούσε ξέρνα

γε παντού. Η κωλότρυπά της, παρά το τσαμπί τις 

αιμορροιδες που τη στόλιζε, ήταν τόσο πλατιά από 

φυσικού της που κουφόκλανε και αμολούσε πορδές, 

πολλές φορές μάλιστα έκανε κι άλλα πιο πολλά, χω

ρίς να το καταλάβει. 

Οι τέσσερις γυναίκες δεν θα είχαν μόνο τη φροντί

δα του πύργου· έπρεπε ακόμη να παίρνουν μέρος σ' 

όλες τις συγκεντρώσεις για τις διάφορες λάγνες φρο

ντίδες και υπηρεσίες που θα μπορούσαν να απαιτή

σουν απ' αυτές οι κύριοί τους. 

Αφού ετοιμάστηκαν όλ' αυτά κι επειδή είχε αρχί

σει το καλοκαίρι, ασχολήθηκαν αποκλειστικά με τη 

μεταφορά των διαφόρων πραγμάτων που χρειάζο-
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νταν για να γίνει η διαμονή άνετη και ευχάριστη κα

τά τη διάρκεια των τεσσάρων μηνών της παραμονής 

τους στην ιδιοκτησία του Ντυρσέ. Κουβάλησαν πλή

θος έπιπλα και καθρέφτες, τρ6φιμα, κρασιά, λικέρ 

6λων των ειδών, έστειλαν εργάτες σιγά-σιγά οδηγή

θηκαν εκεί και τα πρ6σωπα, και ο Ντυρσέ, που είχε 

προηγηθεί, τα υποδεχ6ταν και φρόντιζε να εγκατα

σταθούν το ένα μετά το άλλο μ6λις έφταναν. 

Ήρθε 6μως η ώρα να περιγράψουμε εδώ στον 

αναγνώστη τον περίφημο να6 που προοριζ6ταν για 

τις τ6σες λάγνες θυσίες που είχαν σχεδιάσει γι' αυ

τούς τους τέσσερις μήνες. Θα δει με τι φροντίδα εί

χαν διαλέξει το καταφύγι6 τους για να είναι απ6με

ρο και μοναχικ6· λες και η σιωπή, η απομόνωση και 

η ησυχία ήταν οι τροχοί που πάνω τους θα κύλαγε η 

ακολασία· λες και αιrτή η ατμ6σφαιρα, χαράζοντας 

το θρησκευτικ6 τρ6μο στις αισθήσεις, μπορούσε να 

δώσει στη λαγνεία ένα θέλγητρο παραπάνω. Δεν θα 

σας περιγράψουμε το καταφύγιο 6πως ήταν παλι6-

τερα, αλλά στην κατάσταση που βρισκ6ταν μετά απ6 

τις φροντίδες των τεσσάρων φίλων που το είχαν καλ

λωπίσει και είχαν κάνει την μοναξιά του ακ6μη πιο 

τέλεια. 

Έπρεπε, για να φτάσεις εκεί, να περάσεις πρώτα 

απ6 τη Βασιλεία· μετά το πέρασμα του Ρήνου ο δρ6-

μος στένευε τ6σο που έπρεπε να εγκαταλείψεις τις 

άμαξες. Λίγο μετά έμπαινες στον Μέλανα Δρυμ6, 

χων6σουν περίπου δεκαπέντε λεύγες σ' ένα δύσκολο 

δρ6μο, τ6σο μπερδεμένο που δεν μπορούσες με κα

νέναν τρ6πο να τον περάσεις χωρίς οδηγ6. Σ' αυτ6 

το ύψος περίπου βρισκ6ταν ένα παλιοχώρι απ6 καρ-
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βουνιάρηδες και δασοφύλακες. Εκεί αρχίζουν τα 

κτήματα του Ντυρσέ και το χωριό τού ανήκει. Επειδή 

σχεδόν όλοι οι κάτοικοι του μικρού χωριού ήταν λα

θρέμποροι ή κλέφτες, ο Ντυρσέ δεν δυσκολεύτηκε 

να τους κάνει φίλους του. Η πρώτη διαταγή που τους 

έδωσε ήταν η αυστηρή οδηγία να μην αφήσουν κανέ

ναν να πλησιάσει τον πύργο μετά την 1 η Νοεμβρίου, 
εποχή όπου όλα τα μέλη της συντροφιάς θα είχαν 

συγκεντρωθεί. Όπλισε τους πιστούς του υποστατι

κούς, τους παραχώρησε και ορισμένα προνόμια που 

του τα ζητούσαν εδώ και καιρό και έτσι έκλεισε το 

πέρασμα. Η περιγραφή που ακολουθεί μας δείχνει 

πόσο πραγματικά δύσκολο ήταν να φτάσει κανείς 

στο Σίλινγκ (έτσι ονομαζόταν ο πύργος του Ντυρσέ) 

αφού έκλεισε αυτή η δCoδος. 

Μόλις περάσεις το χωριό των καρβουνιάρηδων, 

αρχίζεις να σκαρφαλώνεις σ' ένα βουνό ψηλό σχε

δόν όσο το όρος του Αγίου Βερνάρδου, πολύ πιο α

πρόσιτο όμως, γιατί δεν μπορείς να φτάσεις στην 

κορφή του παρά μόνο με τα πόδια. Μπορούν να πά

νε και μουλάρια, είναι τόσες πολλές όμως οι χα

ράδρες που τριγυρίζουν απ' όλες τις μεριές το μονο

πάτι που είναι μεγάλος ο κίνδυνος να τις αντιμετωπί

σεις. Έξι από τα μουλάρια που μετέφεραν τρόφιμα 

και σκεύη χάθηκαν εκεί και μαζί τους και δύο εργά

τες που τα συνόδευαν. Χρειάζονται σχεδόν πέντε 

ολόκληρες ώρες για να φτάσει κανείς στην κορφή 

του βουνού. Εκεί υπάρχει μια άλλου είδους ιδιομορ

φία που με τις προφυλάξεις που πήραν ήταν σαν ένα 

ακόμη εμπόδιο, τόσο απροσπέλαστο μάλιστα που 

μόνο τα πουλιά μπορούσαν να το ξεπεράσουν. Αυτή 
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η ιδιαίτερη παραξενιά της φύσης είναι μια ρωγμή, 

πάνω από τριάντα οργιές στην κορφή του βουνού, 

ανάμεσα στο βορινό και το νότιο κομμάτι του. Κι 

έτσι, αφού σκαρφαλώσεις στο βουνό, αν δεν προ

στρέξεις σε κάποιο τέχνασμα, είναι αδύνατο να ξα

νακατέβεις. Ο Ντυρσέ είχε ενώσει τα δύο μέρη, που 

τα χωρίζει ένας γκρεμός χίλια πόδια βάθος, με ένα 

πολύ ωραίο ξύλινο γεφύρι. Το γκρέμισαν μόλις πέ

ρασαν και τα τελευταία φορτία: και από εκείνη τη 

στιγμή δεν υπήρχε πλέον καμία δυνατότητα επικοι

νωνίας με τον πύργο του Σίλινγκ. Γιατί, αν ξανακα

τέβεις το βορινό μέρος, φτάνεις σε μια μικρή πεδιά

δα γύρω στα τέσσερα στρέμματα που την τριγυρί

ζουν από παντού μυτεροί βράχοι με κορφές που φτά

νουν ως τα σύννεφα' οι βράχοι κλείνουν την πεδιάδα 

σαν ένα παραπέτασμα και δεν αφήνουν το παραμι

κρό άνοιγμα ανάμεσά τους. Αυτό το πέρασμα, που 

ονομάζεται «το μονοπάτι του γεφυριού», είναι και ο 

μοναδικός τρόπος να κατέβεις και να φτάσεις στην 

πεδιάδα. Από την στιγμή που θα καταστραφεί, ούτε 

ένας άνθρωπος πάνω στη γη, όποιος κι αν είναι, δεν 

μπορεί πια να πλησιάσει τη μικρή πεδιάδα. 

Στη μέση λοιπόν αυτής της μικρής πεδιάδας, που 

είναι τόσο καλά αποκλεισμένη και τόσο καλά προ

στατευμένη, βρίσκεται ο πύργος του Ντυρσέ. Τον πε

ριβάλλει ακόμη ένα τείχος τριάντα πόδια ύψος. Πέ

ρα από το τείχος, μια πολύ βαθιά τάφρος γεμάτη 

νερό προστατεύει ακόμη έναν τελευταίο περίβολο 

που σχηματίζει μια κυκλική στοά. Ένα στενό και χα

μηλό παραπόρτι προχωράει σε μια μεγάλη εσωτερι

κή αυλή που γύρω της είναι χτισμένες όλες οι κατοι-
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κίες. Αυτές οι πολύ ευρύχωρες κατοικίες έχουν στον 

πρώτο όροφο ένα στεγασμένο μεγάλο εξώστη. Ας 

σημειωθεί ότι δεν θα περιγράψω τα διαμερίσματα 

όπως μπορεί άλλοτε να ήταν, αλλά όπως είχαν διαρ

ρυθμιστεί και κατανεμηθεί με βάση το καθορισμένο 

σχέδιο. Από τον εξώστη έμπαινες στην πολύ ωραία 

τραπεζαρία. Οι ντουλάπες σε σχήμα πυργίσκων που 

τη στόλιζαν επικοινωνούσαν με την κουζίνα κι έτσι 

τα φαγητά προσφέρονταν ζεστά, γρήγορα και χωρίς 

να υπάρχει ανάγκη να βοηθήσουν υπηρέτες. Από την 

τραπεζαρία, που ήταν στρωμένη με χαλιά και γεμάτη 

σόμπες, σοφάδες και καταπληκτικές πολυθρόνες και 

με ό,τι άλλο μπορούσε να την κάνει άνετη και ευχά

ριστη, περνούσες σ' ένα σαλόνι ή καθιστικό, απλό, 

χωρίς επιτήδευση, αλλά εξαιρετικά ζεστό και πολύ 

καλά επιπλωμένο. Αυτό το σαλόνι επικοινωνούσε με 

μια αCΘoυσα συγκεντρώσεων που προοριζόταν για 

τις αφηγήσεις. Εκεί ήταν, που λέει ο λόγος, το πεδίο 

των μαχών που είχαν προγραμματίσει, η έδρα των 

λάγνων συγκεντρώσεων, κι όπως το είχαν στολίσει 

κατάλληλα του αξίζει μια μικρή ιδιαίτερη περιγραφή. 

Το σχήμα του ήταν ημικυκλικό' στο θολωτό του μέ

ρος υπήρχαν τέσσερις φωλιές με μεγάλους καθρέ

φτες την καθεμιά τους την κοσμούσε ένας θαυμά

σιος σοφάς αυτές οι τέσσερις φωλιές βρίσκονταν 

ακριβώς απέναντι στη διάμετρο που έκοβε τον κύ

κλο. Ακουμπισμένος στον τοίχο που σχημάτιζε τη 

διάμετρο βρισκόταν ένας θρόνος ψηλός ως τέσσερα 

πόδια. Προοριζόταν για την αφηγήτρια: έτσι βρισκό

ταν ακριβώς απέναντι στις τέσσερις φωλιές των 

ακροατών της επειδή ο κύκλος ήταν μικρός, δεν 
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ήταν πολύ μακριά τους κι έτσι δεν θα 'χαναν ούτε λέ

ξη από την αφήγησή της, γιατί είχε τη θέση του ηθο

ποιού στο θέατρο και οι ακροατές, μέσα στις φωλιές 

τους, ήταν σαν σε αμφιθέατρο. Στο κάτω μέρος του 

θρόνου υπήρχαν κερκίδες για τα πρόσωπα που θα 

χρησιμοποιούσαν στα όργια για να ηρεμήσουν την 

έξαψη των αισθήσεων που θα τους προκαλούσαν οι 

διηγήσεις. Οι κερκίδες, όπως κι ο θρόνος, ήταν ντυ

μένες με μαύρο βελούδο στεφανωμένο από χρυσά 

κρόσσια και οι φωλιές ήταν ντυμένες με το ίδιο ύφα

σμα, εξίσου πλούσιο, σε χρώμα μπλε σκούρο. Στη 

βάση της κάθε φωλιάς βρισκόταν κι από μια μικρή 

πόρτα που οδηγούσε σε μια τουαλέτα' εκεί θα πήγαι

ναν όποιο άτομο επιθυμούσαν να πάρουν από τις 

κερκίδες στην περίπτωση που δεν θα ήθελαν να αφε

θούν μπροστά σ' όλο τον κόσμο στην ηδονή που θα 

τους χάριζε. Σ' αυτές τις τουαλέτες υπήρχαν καναπέ

δες και όποιο άλλο έπιπλο ήταν απαραίτητο για τις 

μιαρότητες όλων των ειδών. Από τις δύο μεριές του 

θρόνου υπήρχε μια απομονωμένη κολόνα που έφτα

νε ως το ταβάνι' σ' αυτές τις δυο κολόνες θα έδεναν 

τα άτομα που, έχοντας υποπέσει σε κάποιο σφάλμα, 

έπρεπε να τιμωρηθούν. Στην κολόνα ήταν κρεμασμέ

να όλα τα απαραίτητα για την τιμωρία σύνεργα' η 

επιβλητική τους όψη επέβαλλε την τόσο βασική σ' 

αυτού του είδους τα γλέντια υποταγή' αυτή η υποτα

γή γεννάει όλη σχεδόν τη χάρη της ηδονής στην ψυχή 

των διωκτών. 

Αυτό το σαλόνι επικοινωνούσε με ένα ιδιαίτερο 

δωμάτιο που ήταν το ακραίο σημείο της κατοικίας. 

Αυτό το ιδιαίτερο δωμάτιο ήταν ένα είδος μπου-
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ντουάρ' εξαιρετικά απομονωμένο από τους ήχους 

και καλά κρυμμένο, πολύ ζεστό και σκοτεινό την η

μέρα, προοριζόταν για τις μάχες πρόσωπο με πρό

σωπο και για ορισμένες άλλες μυστικές ηδονές που 

θα σας εξηγήσουμε στη συνέχεια. Για να περάσει 

κανείς στην άλλη πτέρυγα έπρεπε να γυρίσει πίσω, 

κι από τον εξώστη, στο βάθος του οποίου φαινόταν 

ένα πολύ όμορφο παρεκκλήσι, μπορούσε να ξαναπε

ράσει στην παράλληλη πτέρυγα που ολοκλήρωνε τον 

περίβολο της εσωτερικής αυλής. Εκεί βρισκόταν 

ένας πολύ ωραίος προθάλαμος που επικοινωνούσε 

με τέσσερα πολύ ωραία διαμερίσματα που το καθένα 

τους είχε μπουντουάρ και τουαλέτα. Πολύ ωραία 

τούρκικα κρεβάτια από τρίχρωμο μετάξι της Δαμα

σκού στόλιζαν αυτά τα διαμερίσματα' στα μπουντου

άρ αυτά έβρισκε κανείς ό,τι πιο επιτηδευμένο μπορεί 

να επιθυμήσει η πιο αισθησιακή λαγνεία. Αυτά τα 

τέσσερα δωμάτια προορίζονταν για τους τέσσερις 

φίλους, κι όπως ήταν πολύ ζεστά και πολύ καλά, βο

λεύτηκαν εκεί με όλη τους την άνεση. Επειδή οι γυ

ναίκες τους έπρεπε να κατοικήσουν σύμφωνα με τα 

σχέδιά τους στα ίδια διαμερίσματα μ' αυτούς, δεν 

τους έδωσαν ιδιαίτερες κατοικίες. 

Στο δεύτερο όροφο βρίσκονταν σχεδόν ισάριθμα 

διαμερίσματα με διαφορετική διαρρύθμιση. Υπήρχε 

πρώτο από τη μια μεριά ένα μεγάλο διαμέρισμα, στο

λισμένο με οχτώ φωλιές που η καθεμιά τους είχε κι 

από ένα κρεβατάκι' αυτό ήταν το διαμέρισμα των 

κοριτσιών και δίπλα του βρίσκονταν δύο μικρά δω

μάτια για τις δυο γριές που θα τα φρόντιζαν' πιο πέ

ρα δύο όμοια δωμάτια προορίζονταν για δύο από τις 
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αφηγήτριες. Στο γύρισμα του διαδρόμου υπήρχε ένα 

παρόμοιο με το πρώτο διαμέρισμα με οχτώ φωλιές 

σκαμμένες στον τοCχο για τα οχτώ αγόρια, που είχε 

κι αυτό δύο δωμάτια δίπλα του για τις δύο βάγιες που 

θα τα επιτηρούσαν. Πιο πέρα υπήρχαν δύο όμοια 

δωμάτια για τις άλλες δύο αφηγήτριες. Οχτώ ωραία 

κελιά, πάνω απ' όλα αυτά, ήταν η κατοικία των γα

μιάδων, παρόλο που επρόκειτο πολύ σπάνια να κοι

μούνται στα κρεβάτια τους. ΟΙ κουζίνες βρίσκονταν 

στο ισόγειο, με έξι κελιά για τις έξι μαγείρισσες τρεις 

απ' αυτές ήταν πολύ φημισμένες. Τις είχαν προτιμή

σει από άντρες για ένα γλέντι σαν κι αυτό και νομί

ζω ότι είχαν δίκιο. Τις βοηθούσαν τρία ρωμαλέα κο

ρίτσια' αυτές δεν έπρεπε ούτε καν να εμφαν(ζονται 

στα γλέντια, δεν προορ(ζονταν για τις απολαύσεις 

των κυρίων' κι αν παραβίασαν τους κανονισμούς σ' 

αυτό το σημείο είναι γιατί τίποτε δεν μπορεί να πε

ριορίσει τα ελευθέρια ήθη και ο καλύτερος τρόπος 

για να τα επεκτείνει κανείς και να πολλαπλασιάσει 

τις επιθυμίες του είναι να τους επιβάλει όρια. Μια 

απ' αυτές τις τρεις υπηρέτριες θα φρόντιζε και τα 

θρέμματα που είχαν φέρει γιατί, αν εξαιρέσει κανείς 

τις τέσσερις γριές υπηρέτριες, δεν υπήρχε άλλο προ

σωπικό εκτός από τις τρεις μαγεCρισσες και τις βοη

θούς τους. Η διαφθορά όμως, η σκληρότητα, η αηδία, 

η ατιμία, όλ' αυτά τα πάθη που είτε τα είχαν προβλέ

ψει είτε τα είχαν δοκιμάσει τους είχαν σπρώξει να υ

ψώσουν ένα άλλο κτίσμα' επιβάλλεται να σας κά

νουμε αμέσως μια σύντομη περιγραφή γιατί οι βασι

κές ανάγκες της διήγησης μας υποχρεώνουν να σας 

το περιγράψουμε με κάθε λεπτομέρεια. 
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Στο μικρό χριστιανικό ναό που σας δείξαμε στον 

εξώστη, κάτω από το κεφαλόσκαλο του ιερού, υψω

νόταν με τέχνη μια μοιραία πέτρα. Εκεί ξεκινούσε 

μια στριφτή σκάλα, πολύ στενή και απότομη, που με 

τα τριακόσια σκαλοπάτια της κατέβαινε στα έγκατα 

της γης, σ' ένα είδος θολωτό μπουντρούμι κλεισμένο 

από τρεις σιδερένιες πόρτες εκεί βρισκόταν ό,τι πιο 

τρομερό μπορεί να εφεύρει η πιο σκληρή τέχνη και η 

πιο εκλεπτυσμένη βαρβαρότητα, ό,τι πιο φοβερό για 

τις αισθήσεις και ό,τι πιο κατάλληλο για τις πιο φρι

χτές πράξεις. Τι ηρεμία επικρατούσε εκεί μέσα! Πό

σο ήσυχο δεν αισθανόταν το κάθαρμα που το έγκλη

μα το οδηγούσε εκεί μαζί με το θύμα του! Ήταν σαν 

στο σπίτι του, έξω απ' τη Γαλλία, σε μια χώρα σίγου

ρη, στο βάθος ενός ακατοίκητου δάσους βρισκόταν 

όχι μόνο σ' ένα κρησφύγετο μέσα σ' αυτό το δάσος 

που, με τα μέτρα που είχαν πάρει, μόνο τα πουλιά 

του ουρανού μπορούσαν να το πλησιάσουν, αλλά και 

στα έγκατα της γης. Δυστυχισμένο, εκατό φορές δυ

στυχισμένο το άμοιρο πλάσμα που εγκαταλειμμένο 

πια βρισκόταν στο έλεος ενός καθάρματος χωρίς 

νόμο και θρησκεία, που διασκέδαζε με το έγκλημα, 

που εκεί μέσα υποτασσόταν μόνο στο συμφέρον των 

παθών του και το μόνο μέτρο που του είχε απομείνει 

ήταν οι επιτακτικοί νόμοι της καταχθόνιας ηδονής 

του. Δεν ξέρω τι πρόκειται να συμβεί εκεί, αυτό όμως 

που μπορώ να πω προς το παρόν, χωρίς να βλάψω το 

ενδιαφέρον της διήγησης, είναι ότι, όταν το περιέ

γραψαν στο δούκα, εκσπερμάτωσε τρεις φορές απα

νωτά. 

Όταν, τέλος, όλα ετοιμάστηκαν και ταχτοποιήθη-
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καν στην εντέλεια και όλα τα πρόσωπα εγκαταστά

θηκαν εκεί, ο δούκας, ο επίσκοπος, ο Κυρβάλ και οι 

γυναίκες τους, μαζί με τους τέσσερις γαμιάδες δεύτε

ρης κατηγορίας, ξεκίνησαν (ο Ντυρσέ και η γυναίκα 

του όπως και όλοι οι υπόλοιποι είχαν προηγηθεί, 

όπως είπαμε) και μετά από άπειρους κόπους έφτα

σαν στον πύργο στις 29 Οκτωβρίου το βράδυ. Ο 
Ντυρσέ, που είχε πάει να τους προϋπαντήσει, έβαλε 

να γκρεμίσουν το γεφύρι του βουνού μόλις το πέρα

σαν. Δεν έφτασαν όμως αυτά: ο δούκας, αφού εξέτα

σε το κτίριο, αποφάσισε ότι, αφού όλες οι τροφές 

είχαν συγκεντρωθεί, δεν υπήρχε πια λόγος να βγουν 

έξω. Έπρεπε λοιπόν, για να αποφύγουν τις επιθέ

σεις από έξω που λίγο τις φοβούνταν και τις δραπε

τεύσεις από μέσα που ήταν πιο πιθανές, έπρεπε λέω 

να χτίσουν όλες τις εξωτερικές πόρτες και να κλει

στούν τελείως σ' εκείνο το μέρος σαν σε πολιορκημέ

νο κάστρο, χωρίς ν' αφήσουν την παραμικρή δίοδο 

είτε στον εχθρό είτε στο λιποτάκτη. Η απόφαση 

εκτελέστηκε· οχυρώθηκαν σε τέτοιο σημείο που δεν 

ήταν δυνατό πια να ξεχωρίσεις πού βρίσκονταν οι 

πόρτες και εγκαταστάθηκαν στο εσωτερικό και 

ταχτοποιήθηκαν με τον τρόπο που μόλις διαβάσαμε. 

Οι δύο μέρες που απόμεναν μέχρι την Ιη Νοεμ

βρίου αφιερώθηκαν στην ανάπαυση των προσώπων, 

έτσι ώστε να μπορούν να εμφανιστούν δροσερά όταν 

θα άρχιζαν οι σκηνές της κραιπάλης και οι τέσσερις 

φίλοι επεξεργάστηκαν στο μεταξύ έναν κώδικα νό

μων που ανακοινώθηκε στους υποτελείς μόλις τον 

συνέταξαν και τον υπέγραψαν οι αρχηγοί. Πριν πε

ράσουμε στην ουσία, θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο 
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να τους γνωρίσουμε στον αναγνώστη' έτσι, τώρα που 

του τα περιγράψαμε όλα με ακρίβεια, δεν του μένει 

πια παρά να παρακολουθήσει άνετα την ηδονικότα

τη αυτή αφήγηση χωρίς τίποτε να ταράξει το νου του 

ή να ενοχλήσει τη μνήμη του. 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

Η συντροφιά θα σηκώνεται κάθε μέρα στις οχτώ το 

πρωί. Εκείνη τη στιγμή οι τέσσερις γαμιάδες που δεν 

θα έχουν νυχτερινή υπηρεσία θα επισκέπτονται τους 

φ{λους, φέρνοντας ο καθένας τους κι από ένα αγορά

κι' θα περνάνε διαδοχικά από το ένα δωμάτιο στο 

άλλΟ" οι γαμιάδες θα κάνουν ό,τι θέλουν κι ό, τι επι

θυμούν οι φίλοι' στις αρχές όμως τ' αγοράκια που θα 

τους φέρνουν θα είναι μόνο διακοσμητικά' γιατί έ

χουν αποφασίσει και κανονίσει να πάρουν την παρ

θενιά από τα μουνιά των κοριτσιών τον Δεκέμβριο' 

από τον κώλο θα την πάρουν τον Ιανουάριο πια, μαζί 

με δύο από τα οχτώ αγόρια' κι όλα αυτά για να εξά

ψουν την ηδονή τους, αυξάνοντας μια επιθυμία που 

θα φουντώνει ολοένα και δεν θα ικανοποιείται ποτέ' 

μια τέτοια κατάσταση πρέπει απαραίτητα να τους 

ρίξει σε μια φιλήδονη μανία που θέλουν να προκαλέ

σουν οι φίλοι γιατί είναι μια από τις πιο απολαυστι

κές στιγμές της λαγνείας. 

Στις έντεκα οι φιΜι θα πηγαίνουν στο διαμέρισμα 

των κοριτσιών. Εκεί θα προσφέρεται το πρόγευμα, 

που θα το αποτελούν σοκολάτα ή ψητά σβησμένα με 

ισπανικό κρασί ή άλλα τονωτικά εδέσματα. Το πρό-
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γευμα θα τους το προσφέρουν τα αχτώ κορίτσια γυ

μνά, που θα τα βοηθούν οι δύο γριές, η Μαρία και η 

Λουιζόν, που τις απέσπασαν στο χαρέμι των κορι

τσιών. ενώ τις άλλες δύο τις έχουν για το χαρέμι των 

αγοριών. Αν οι φίλοι έχουν 6ρεξη να ασελγήσουν με 

τα κορ{τσια 6σο κρατάει το πρ6γευμα, πριν ή μετά, 

εκείνα θα αφεθούν με την υποταγή που τους ορίσανε 

να δε{χνουν και που, αν τους λείψει, θα τιμωρηθούν 

σκληρά. Έχουν 6μως συμφωνήσει να μη γλεντήσουν 

μυστικά ή χωριστά εκείνη την ώρα, και αν κανείς 

θελήσει να λαγνέψει για μια στιγμή, θα το κάνει ανοι

χτά και μπροστά σε 6σους βρίσκονται στο πρ6γευμα. 

Το γενικ6 έθιμο για τα κορίτσια θα είναι να γονατ{

ζουν πάντα κάθε φορά που θα βλέπουν ή θα συνα

ντούν κάποιον απ6 τους φίλους και να μένουν έτσι 

μέχρι να τους πουν να ξανασηκωθούν. Αυτ6ς ο ν6μος 

ισχύει γι' αυτά, για τις συζύγους και για τις γριές. 

Όλοι οι υπ6λοιποι απαλλάσσονται' 6λος ο κ6σμος 

6μως είναι υποχρεωμένος να αποκαλεί τον καθέναν 

απ6 τους φίλους «άρχοντά μου». 

Πριν τα κορίτσια βγουν απ6 το δωμάτι6 τους, ο φί

λος που θα είναι επιμελητής το μήνα εκείνο (η πρ6θε

σή τους ήταν κάθε μήνα ένας απ6 τους φίλους να 

ασχολείται με τα πάντα και ο καθένας να γινει επιμε

λητής με την ακ6λουθη σειρά: ο Ντυρσέ τον Νοέμ

βριο, ο επίσκοπος τον Δεκέμβριο, ο πρ6εδρος τον Ια

νουάριο και ο δούκας τον Φεβρουάριο), ο φίλος λοι

πόν που θα είναι επιμελητής το μήνα εκείνο, πριν τα 

κορίτσια βγουν απ6 το διαμέρισμά τους, θα τα εξετά

ζει 6λα, το ένα μετά το άλλο, για να δει αν είναι στην 

κατάσταση που θα τα έχουν υπαχρεώσει να βρίσκο-
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νται· αυτό θα το οριΊ;ουν κάθε πρωί στις γριές και θα 

κανoνιΊ;OVΝ με βάση τις ανάγκες τους να βρίσκονται 

σ' αυτήν ή σ' εκείνη την κατάσταση. 

Απαγορεύεται αυστηρά να αποπατούν πουθενά 

αλλού εκτός από το παρεκκλήσι, που το έχουν διαρ

ρυθμίσει και το προοριΊ;ουν γι' αυτόν το σκοπό· απα

γορεύεται μάλιστα να πάνε εκεί χωρίς ειδική άδεια, 

που συνήθως δεν τους την δiνoυν και με το δίκιο τους 

ο επιμελητής συνεπώς θα εξετάζει προσεκτικά, αμέ

σως μετά το πρόγευμα, όλα τα προσωπικά δοχεία 

των κοριτσιών, και για όποια από τις δύο περιπτώ

σεις που αναφέραμε πιο πάνω υπάρξει παράπτωμα, 

θα καταδικάζουν το ένοχο κορίτσι σε βαριά ποινή. 

Από κει θα περνούν στο διαμέρισμα των αγοριών για 

να κάνουν τον ίδιο έλεγχο και να καταδικάσουν με τον 

ίδιο τρόπο τούς ενόχους σε σκληρές ποινές. Τα τέσσε

ρα αγόρια που δεν πήγαν το πρωί στα δωμάτια των 

φι'λων θα τους υποδέχονται αυτή τη φορά όταν έρχο

νται στα δωμάτιά τους και θα ξεβρακώνονται μπροστά 

τους τα άλλα τέσσερα θα στέκονται όρθια χωρίς να 

κάνουν τίποτε και θα περιμένουν τα παραγγέλματα 

που θα τους δοθούν. Αν θέλουν, οι κύριοι μπορούν να 

ασελγήσουν με τα τέσσερα που δεν τα είδαν από το 

πρωί" ό,τι όμως κάνουν θα το κάνουν φανερά: όχι ιδι

αίτερες συναναστροφές κάτι τέτοιες ώρες. 

Στη μία τα κορΕτσια και τ' αγόρια, μικρά ή μεγάλα, 

που έχουν πάρει άδεια να κάνουν τις επεΕγουσες ανά

γκες τους, δηλαδή τα χοντρά (κι αυτή η άδεια θα πα

ραχωρείται πάντα πολύ δύσκολα και το πολύ στο ένα 

τρίτο των υποτελών), αυτά, λέω, θα πηγαίνουν στο 

παρεκκλήσι, όπου όλα έχουν διαρρυθμιστεί με τέχνη 

για τις ηδονές αυτού του είδους. Εκεί θα βρίσκουν 



ΟΙ 120 ΜΕΡΕΣ ΤΩΝ ΣΟΔΟΜΩΝ 93 

τους τέσσερις φ{λους που θα τους περιμένουν ως τις 

δύο, ποτέ πιο αργά, και που θα τα χρησιμοποιούν 

όπως αυτοί θα κρίνουν πως αρμόζει στις ηδονές του 

είδους που θα τους έρθει η όρεξη να απολαύσουν. 

Από τις δύο ως τις τρεις θα γίνονται τα δύο πρώτα 

τραπέζια και όλοι θα γευματιΊ;ουν την ίδια ώρα. Το 

ένα θα γίνεται στο μεγάλο διαμέρισμα των κοριτσιών 

και το άλλο στων αγοριών· και τα δύο τραπέζια θα τα 

ετοιμάζουν οι δύο υπηρέτριες της κουζίνας. Στο πρώ

το θα κάθονται τα οχτώ κορίτσια και οι τέσσερις 

γριές στο δεύτερο οι τέσσερις γυναίκες τους, τα οχτώ 

αγόρια και οι τέσσερις αφηγήτριες. Όσο κρατάει αυ

τό το γεύμα, οι κύριοι θα βρίσκονται στο καθιστικό 

για να φλυαρήσουν ως τις τρεις. Λίγο πριν τις τρεις, σ' 

αυτή την αίθουσα θα εμφανιΊ;ονται οι τέσσερις γαμιά

δες ντυμένοι και στολισμένοι όσο καλύτερα γίνεται 

για την περίσταση. 

Στις τρεις θα προσφέρεται το γεύμα των κυρίων και 

μόνο οι οχτώ γαμιάδες θα έχουν την τιμή να παρευρί

σκονται. Αυτό το γεύμα θα το ετοιμάζουν οι τέσσερις 

γυναίκες τους ολόγυμνες και θα τις βοηθούν οι τέσσε

ρις γριές ντυμένες μάγισσες. Αυτές θα παίρνουν τα 

πιάτα από τους πυργίσκους όπου θα τα έχουν ακου

μπήσει οι υπηρέτριες και θα τα δίνουν στις συζύγους 

για να τα φέρνουν στο τραπέζι. Όσο κρατάει το γεύ

μα, οι οχτώ γαμιάδες θα μπορούν να αγγιΊ;ουν τα 

γυμνά σώματα των συζύγων με όποιον τρόπο θέλουν, 

χωρίς αυτές να μπορούν να τους το αρνηθούν ή να 

αμυνθούν· μπορούν μάλιστα και να τις εξευτελίσουν 

και να καυλώσουν μαζί τους και να τις φορτώσουν με 

ό, τι βρισιά τούς κατέβει. 

Από το τραπέζι θα σηκώνονται στις πέντε. Τότε οι 
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τέσσερις φίλοι μόνο (οι γαμιάδες θα αποσύρονται ως 

την ώρα της γενικής συγκέντρωσης), οι τέσσερις φί

λοι, λέω, θα περνούν στο σαλόνι όπου δύο αγόρια και 

κορίτσια, που θα αλλάζουν κάθε μέρα, θα τους προ

σφέρουν γυμνά τον καφέ και τα λικέρ. Δεν ήρθε ακό

μη η ώρα για να τους επιτραπούν ηδονές που μπο

ρούν να τους αναστατώσουν· θα πρέπει να περιορίζο

νται σε απλούς χαριεντισμούς. 

Λίγο πριν τις έξι τα παιδιά θα αποσύρονται για να 

πάνε να ντυθούν γρήγορα. Στις έξι ακριβώς οι κύριοι 

θα περνούν στη μεγάλη αίθουσα που προορίζεται για 

τις αφηγήσεις και που σας περιγράψαμε πιο πάνω. Θα 

βολεύεται ο καθένας στη φωλιά του· όσο για τους υπό

λοιπους, μ' αυτό τον τρόπο θα ταχτοποιηθούν: στο 

θρόνο που αναφέραμε θα βρίσκεται η αφηγήτρια· τα 

δεκάξι παιδιά θα στολίζουν τις κερκίδες που βρίσκο

νται στο κάτω μέρος του, τοποθετημένα με τέτοιον 

τρόπο ώστε ανά τέσσερα, δηλαδή δύο αγόρια και δύο 

κορίτσια, να βρίσκονται απέναντι από την κάθε φω

λιά, και ούτω καθεξής κάθε φωλιά θα έχει κι από μια 

τετράδα απέναντί της: αυτή η τετράδα θα προορίζεται 

ειδικά για τη φωλιά που βρίσκεται απέναντί της, χωρίς 

να μπορεί η διπλανή να τη διεκδικήσει· οι τετράδες θα 

εναλλάσσονται κάθε μέρα κι έτσι ποτέ δεν θα αντι

στοιχούν στην ίδια φωλιά. Κάθε παιδί της τετράδας θα 

έχει μια αλυσίδα από τεχνητά λουλούδια στο μπράτσο 

που θα φτάνει ως τη φωλιά· όταν ο κάτοχος της φω

λιάς θα θελήσει αυτό ή εκε{νο το παιδί από την τετρά

δα του, δεν θα έχει παρά να τραβήξει τη γιρλάντα και 

το παιδί θα τρέξει προς το μέρος του. 

Πάνω από την τετράδα θα βρίσκεται μια γριά απο-



ΟΙ 120 ΜΕΡΕΣ ΤΩΝ ΣΟΔΟΜΩΝ 9S 

σπασμένη σrην τετράδα' θα υπακούει σrα παραγΥέλ

ματα του αρχηγού της φωλιάς που της αντισroιχεί. 

Οι τρεις αφηγήτριες που δεν θα είναι υπηρεσία το 

μήνα εκείνο θα κάθονται σ' έναν πάγκο σrη βάση του 

θρόνου, κι επειδή δεν θα ανήκουν σε κανέναν, θα εί

ναι σrη διάθεση όλων. Οι τέσσερις γαμιάδες που θ(Χ 

προοριΊ;,ονται να περάσουν τη νύχτα με τους φίλους 

θα μπορούν να απέχουν από τη συγκέντρωση' θα βρ{

σκονται σrα δωμάτιά τους και θα αοχολούνται με τις 

προετοιμασίες της νύχτας, που θα απαιτεί πάντα απ' 

αυτούς ιδιαίτερους άθλους. Όσο για τους τέσσερις 

άλλους, αυτοί θα βρίσκονται ο καθένας σrα πόδια 

κάθε φίλου' πάνω σε κάθε σοφά θα ε{ναι ο φ{λος δί

πλα σε μια από τις συζύγους που θα εναλλάσσονται 

διαδοχικά. Η σύζυγος θα είναι πάντα γυμνή' ο γαμιάς 

θα φοράει γιλέκο και βρακί από ταφτά, σε χρώμα 

τριανταφυλλί' η αφηγήτρια του μηνός, όπως και οι 

τρεις φ{λες της, θα είναι ντυμένη σαν κομψή ετα{ρα' 

τα αγόρια και τα κορίτσια των τετράδων θα είναι πά

ντα κομψά και διαφορετικά ντυμένα: η μία τετράδα 

με ασιατική αμφίεση, η άλλη με ισπανική, η άλλη με 

τούρκικη, η τέταρτη με ελληνική και την επομένη κά

τι άλλο, όλα όμως τα ρούχα θα είναι από ταφτά ή 

από γάζα' τίποτε δεν θα σφίγΥει το κάτω μέρος του 

σώματός τους, και θα φτάνει να βγει μια καρφίτσα 

για να γυμνωθούν. 

Όσο για τις γριές, αυτές θα είναι εναλλάξ ντυμένες 

είτε σrα γκριΊ;,α σαν αδελφές του ελέους, είτε σαν κα

λόγριες, είτε σαν νεράιδες, είτε σαν μάγισσες και με

ρικές φορές σαν χήρες. Οι ενδιάμεσες πόρτες που θα 

συνδέουν τις φωλιές με τα ιδιαίτερα δωμάτια θα είναι 



96 SADE 

πάντα μισάνοιχτες, και κάθε δωμάτιο, που θα ζεσταί

νεται καλά από σόμπες, θα είναι εξοπλισμένο με όλα 

τα απαραίτητα για τις διάφορες ακολασίες έπιπλα. 

Τέσσερα κεριά θα καίνε στο καθένα από τα δωμάτια 

και πενήντα στο σαλόνι . 
• Στις έξι ακριβώς η αφηγήτρια θα αρχίζει τη διήγησή 
της, που θα μπορούν να διακόψουν οι φίλοι μας 

όποια στιγμή θελήσουν. Αυτή η διήγηση θα διαρκεί ως 

τις δέκα το βράδυ, και όλη αυτή την ώρα, επειδή θα 

έχει σκοπό να εξάψει τη φαντασία, θα επιτρέπονται 

όλες οι ασέλγειες, εκτός απ' αυτές που θα μπορούσαν 

να βλάψουν τη σειρά που έχουν ορίσει για τα ξεπαρ

θενέματα· αυτή η σειρά θα τηρηθε{ με ακρίβεια. Κατά 

τα άλλα όμως ο καθένας θα κάνει ό, τι θέλει με το γα

μιά του, τη σύζυγό του, την τετράδα και τη γριά της 

τετράδας, ακόμη και με τις αφηγήτριες, αν του έρθει 

το κέφι, είτε στη φωλιά του, είτε στο ιδιαίτερο δωμά

τιο που της αντιστοιχεί. Η διήγηση θα σταματήσει 

ώσπου να ικανοποιήσει τις ορέξεις του ο κύριος που 

τη διέκοψε. 

Στις δέκα θα προσφέρεται το δείπνο. Οι γυναίκες 

τους, οι αφηγήτριες και τα οχτώ κορίτσια θα πηγαί

νουν να δειπνήσουν πρόχειρα, μόνες τους και χωρι

στά. Δεν θα δέχονται ποτέ γυναίκες στο δε{πνο των 

αντρών και οι φί'λοι θα δειπνούν με τα τέσσερα αγό

ρια και τους τέσσερις γαμιάδες που δεν θα έχουν νυ

χτερινή υπηρεσία. Τα τέσσερα άλλα αγόρια θα προ

σφέρουν το δείπνο και θα τα βοηθούν οι γριές. 

Αφού σηκωθούν από το τραπέζι, θα περνάνε στο 

μεγάλο σαλόνι όπου θα τελούνται τα όργια. Εκεί θα 

βρίσκεται όλος ο κόσμος, και αυτοί που θα έχουν δει-
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πνήσει χωριστά και αυτο{ που θα έχουν δειπνήσει με 

τους φ[λους. Θα εξαιρούνται όμως πάντα οι τέσσερις 

γαμιάδες της νυχτερινής υπηρεσ{ας. Το σαλόνι θα 

ζεστα{νεται πολύ καλά και θα το φωτ{ζουν πολυέλαι

οι. Εκε{ όλοι θα ε{ναι γυμνο{; οι αφηγήτριες, οι γυνα{

κες τους, τα κορ{τσια, τα αγόρια, οι γριές, οι γαμιά

δες, οι φιΛ.οι· θα βρ{σκονται ο ένας πάνω στον άλλον, 

θα κυλιούνται στο πάτωμα πάνω σε μαξιλάρια και 

σαν τα ζώα θα αλλάζουν, θα ανακατεύονται, θα αιμο

μικτούν, θα μοιχεύουν, θα σοδομι"ςουν και, εξαιρώ

ντας πάντα τα ξεπαρθενέματα, θα αφήνονται σε 

όποια ακρότητα και όποια ακολασία μπορεί καλύτε

ρα να εξάψει τη φαντασία τους. Αυτή την ώρα θα 

γ{νουν τα ξεπαρθενέματα όταν έρθει ο καιρός τους, 

και αφού ξεπαρθενέψουν το παιδί, θα μπορούν να το 

χαρούν όποτε και με όποιον τρόπο θελήσουν. 

Τα όργια θα σταματούν στις δύο η ώρα τη νύχτα 

ακριβώς. Οι τέσσερις γαμιάδες της νυχτερινής υπηρε

σίας θα έρχονται μ' ένα έξωμο κομψό ντύσιμο να 

παίρνει ο καθένας το φ[λο με τον οποίο θα περάσει 

τη νύχτα' εκείνος θα έχει μαζί του μια από τις συζύ

γους, ή κάποιο από τα ξεπαρθενεμένα παιδιά, όταν 

θα έρθει η στιγμή, ή μια αφηγήτρια, ή μια γριά για να 

περάσει τη νύχτα μαζί της και με το γαμιά του' θα 

κάνουν ό,τι θέλουν' μόνο που ό,τι γίνεται θα πρέπει 

να γίνεται με σύνεση, έτσι ώστε να αλλάζουν κάθε 

νύχτα ή τουλάχιστον να μπορούν να αλλάζουν. 

Έτσι ταχτοπο{ησαν το καθημερινό τους πρόγραμ

μα. Εκτός απ' αυτά, η καθεμιά από τις δεκαεφτά 

βδομάδες που θα διαρκέσει η παραμονή τους στο 

κάστρο θα κλείνει με μια γιορτή. Στην αρχή θα γίνουν 
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οι γάμοι: θα αναφερθούμε σ' αυτούς όπου και όταν 

χρειαστεί. Επειδή όμως πρώτα θα παντρευτούν τα 

παιδιά μεταξύ τους και δεν θα μπορέσουν να ολοκλη

ρώσουν τους γάμους, δεν θα αλλάξει σε τίποτε η κα

θιερωμένη για τα ξεπαρθενέματα τάξη. Οι μεγάλοι θα 

παντρευτούν μετά τα ξεπαρθενέματα, κι έτσι η ολο

κλήρωση των γάμων δεν θα ενοχλήσει σε τίποτε γιατί, 

ό, τι κι αν κάνουν, θα απολαύσουν μόνο ό, τι έχουν ήδη 

χαρεί. 

Οι τέσσερις γριές θα είναι υπεύθυνες για τη συμπε

ριφορά των τεσσάρων παιδιών. Όταν κάνουν σφάλ

ματα, θα τα αναφέρουν στον επιμελητή και μαζί θα 

τα σωφρονιΊ;ουν κάθε Σάββατο βράδυ, την ώρα των 

οργίων. Μέχρι τότε θα κρατούν ακριβή κατάλογο των 

σφαλμάτων. 

Οι αφηγήτριες που θα κάνουν σφάλματα θα έχουν 

τη μισή ποινή από τα παιδιά, γιατί το ταλέντο τους 

χρησιμεύει και πρέπει πάντα να σεβόμαστε τα ταλέ

ντα. Όσο για τις συζύγους ή τις γριές, αυτές θα έχουν 

τις διπλές ποινές από τα παιδιά. 

Όποιο άτομο αρνηθεί κάτι που θα του ζητηθεί, 

ακόμη κι αν του είναι αδύνατο να το κάνει, θα τιμω

ρείται πολύ αυστηρά: έπρεπε το ίδιο να το έχει προ

βλέψει και να έχει πάρει τα μέτρα του. 

Το παραμικρό γέλιο ή η παραμικρή έλλειψη προσο

χής ή σεβασμού και υπακοής την ώρα των οργίων θα 

θεωρείται σαν ένα από τα σοβαρότερα σφάλματα και 

θα τιμωρείται με τις πιο σκληρές ποινές. 

Όποιος άντρας συλληφθεί επ' αυτοφώρω με γυναί

κα χωρίς να έχει πάρει άδεια θα τιμωρείται με ακρω

τηριασμό. 



ΟΙ 120 ΜΕΡΕΣ ΤΩΝ ΣΟΔΟΜΩΝ 99 

Όποιο άτομο εκδηλώσει με οποιονδήποτε τρόπο τα 

θρησκευτικά του αισθήματα θα καταδικάζεται σε 

θάνατο. 

Έχει ιδιαιτέρως συσταθεί στους φι'λους να χρησιμο

ποιούν σε κάθε συγκέντρωση τα πιο φιλήδονα και τα 

πιο άσωτα λόγια, τις πιο βρόμικες, τις πιο δυνατές 

και τις πιο βλάσφημες εκφράσεις. 

Το όνομα του Θεού θα συνοδεύεται πάντα από κα

τάρες και βρισιές και θα επαναλαμβάνεται όσο πιο 

συχνά γίνεται. 

Θα χρησιμοποιούν τον πιο κτηνώδη, τον πιο σκλη

ρό και τον πιο αυταρχικό τόνο με τις γυναίκες και τ' 

αγόρια. Στους άντρες όμως οι φίλοι θα πρέπει να 

φέρνονται με την υποταγή της διαφθοράς, σαν που

τάνες, επειδή θα παίζουν μαζί τους το ρόλο των γυ

ναικών και θα τους θεωρούν συζύγους τους. 

Όποιος από τους κυρίους παραλείψει κάτι απ' όλα 

αυτά, ή του περάσει απ' το μυαλό έστω και μια ακτί

να λογικής, και κυρίως ζήσει μια μέρα χωρίς να πέσει 

στο κρεβάτι του μεθυσμένος, θα πληρώσει δέκα χι

λιάδες φράγκα πρόστιμο. 

Όταν σε κάποιον από τους φίλους έρθει χοντρή 

ανάγκη, τότε μια γυναίκα, που θα τη διαλέξει από 

την τάξη που ο ίδιος θα κρίνει κατάλληλη, θα είναι 

υποχρεωμένη να τον συνοδεύσει για να ανταποκριθεί 

στις φροντίδες που θα της υποδει'ξει γι' αυτή την πε

ρίπτωση. 

Κανένα άτομο, ούτε άντρας ούτε γυναίκα, δεν έχει 

το δικαίωμα να πλυθεί με οποιονδήποτε τρόπο, ιδιαί

τερα μετά τη χοντρή ανάγκη, χωρίς να έχει ρητή ά

δεια απ' τον επιμελητή. Αν του την αρνηθεί και παρ' 
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όλα αυτά πλυθεί, η τιμωρία του θα είναι από τις πιο 

σκληρές. 

Οι τέσσερις σύζυγοι δεν θα έχουν κανένα παραπά

νω προνόμιο από τις άλλες γυνα(κες. Αντίθετα μάλι

στα, θα τις μεταχειριΊ;ονται πάντα με περισσότερη 

αυστηρότητα και απανθρωπιά· συχνά θα χρησιμοποι

ούνται στις πιο ποταπές και επ(πονες εργασίες θα 

σκουπιΊ;ουν, γα παράδειγμα, τις κοινές και τις ατομι

κές τουαλέτες που έχουν εγκαταστήσει στο παρεκ

κλήσι. Τις τουαλέτες αυτές θα τις αδειάζουν κάθε 

βδομάδα πάντα αυτές, και θα τιμωρούνται αυστηρά 

αν αρνηθούν ή δεν κάνουν σωστά το καθήκον τους. 

Αν κάποιο άτομο, όποιο κι αν είναι, προσπαθήσει 

να ξεφύγει όσο κρατάει η συγκέντρωση, θα καταδι

κάζεται αυτοστιγμεί σε θάνατο. 

Θα σέβονται τις μαγείρισσες και τις βοηθούς τους 

και όποιος κύριος παρανομήσει σ' αυτό το σημείο θα 

πληρώσει χίλια λουδοβίκεια πρόστιμο. Όσο για τα 

πρόστιμα, θα τα χρησιμοποιήσουν ειδικά, όταν επι

στρέψουν στην Γαλλία, σαν έξοδα για ένα καινούργιο 

γλέντι, σαν αυτό ή κάτι διαφορετικό. 

Στις τριάντα είχαν ολοκληρωθεί όλες αυτές οι φρο

ντίδες και είχαν κοινοποιηθεί οι κανονισμοί. Ο δού

κας πέρασε το πρωινό της τριακοστής πρώτης ελέγ

χοντας τα πάντα, βάζοντάς τους να κάνουν τις τε

λευταίες δοκιμές και κυρίως εξετάζοντας το χώρο 

για να δει μήπως υπήρχε περίπτωση πολιορκίας ή 

μήπως κάτι διευκόλυνε την δραπέτευση. Αφού βε

βαιώθηκε ότι για να μπει ή για να βγει κανείς έπρε

πε να είναι δαίμονας ή πουλί, έκανε την αναφορά 
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του στην ομήγυρη και πέρασε το βράδυ της τελευταί

ας μέρας νουθετώντας τις γυναίκες. Με διαταγή του 

συγκεντρώθηκαν όλες στην αίθουσα των αφηγήσεων 

και, αφού ανέβηκε στο βήμα, ένα είδος θρόνου που 

προοριζόταν για την αφηγήτρια, τους είπε πάνω

κάτω αυτά τα λόγια: 

- Όντα αδύναμα και υπόδουλα, που προορίζεστε 

αποκλειστικά για τις ηδονές μας, ελπίζω να μη σας 

πέρασε από το νου πως αυτή η απόλυτη και γελοία 

ελευθερία κινήσεων που σας αφήνουν να έχετε στον 

έξω κόσμο θα σας επιτραπεί σ' αυτόν το χώρο. Χί

λιες φορές πιο υποταγμένες κι από σκλάβες, μην πε

ριμένετε άλλο από την ταπείνωση· η μόνη αρετή που 

σας συνιστώ να επιδείξετε είναι η υπακοή: μόνο αυ

τή ταιριάζει στην κατάστασή σας. Κυρίως μη διανοη

θείτε ότι μπορείτε να βασιστείτε στα θέλγητρά σας. 

Αδιάφοροι όπως είμαστε μπροστά σ' αυτού του εί

δους τις παγίδες, θα το 'χετε ήδη καταλάβει ότι τέτοια 

δολώματα δεν πιάνουνε σ' εμάς. Να μην ξεχνάτε 

ούτε στιγμή ότι θα σας χρησιμοποιήσουμε όλες ούτε 

μία όμως δεν έχει το δικαίωμα να καυχηθεί ότι μπο

ρεί να μας εμπνεύσει το συναίσθημα της συμπόνιας. 

Αγανακτισμένοι με τους βωμούς που κατάφεραν να 

μας υποκλέψουν μερικούς σπόρους λιβάνι, αφή

νουμε την υπερηφάνεια και την ακολασία που μας 

κατέχουν να τους γκρεμίσουν μόλις η ψευδαίσθηση 

ικανοποιήσει τις αισθήσεις: και η περιφρόνηση, που 

την ακολουθεί σχεδόν πάντοτε το μίσος, αναπληρώ

νει αμέσως μέσα μας το γόητρο της φαντασίας. Άλ

λωστε τι έχετε να μας προσφέρετε που να μην το ξέ

ρουμε ήδη τόσο καλά; Που να μην είμαστε σε θέση 
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να το ποδοπατήσουμε ακόμη και μες στο παραλήρη

μά μας; 

»Περιττό να σας το κρύψω: η δουλειά σας θα είναι 

επίπονη και σκληρή, τα παραμικρά σφάλματα θα τι

μωρούνται στη στιγμή με σωματικές και οδυνηρές 

ποινές. Πρέπει λοιπόν να σας συστήσω ακρίβεια, 

υποταγή και ολοκληρωτική αυταπάρνηση για να μην 

ακούτε παρά μόνο τις επιθυμίες μας: αυτές να γίνουν 

οι μοναδικοί σας νόμοι, για να τις προλαβαίνετε, να 

τις προβλέπετε και να τις προξενείτε. Μπορεί να μην 

κερδίσετε πολλά μ' αυτή σας τη διαγωγή· θα χάσετε 

όμως πολλά με την ανυπακοή σας. 

»Να εξετάσετε λίγο την κατάστασή σας, τι είστε 

και τι είμαστε, κι οι σκέψεις αυτές θα σας φέρουν ρί

γη. Να 'στε λοιπόν έξω από τη Γαλλία, στο βάθος κά

ποιου ακατοίκητου δάσους, πέρα από τα απόκρημνα 

βουνά· οι δίοδοι κόπηκαν μετά το πέρασμά σας. Βρί

σκεστε αποκλεισμένες σ' ένα απόρθητο κάστρο, κα

νείς δεν ξέρει ότι βρίσκεστε εδώ· σας πήραμε από 

τους φίλους σας, από τους συγγενείς σας, για τον κό

σμο έχετε ήδη πεθάνει· κι αν αναπνέετε ακόμη, ανα

πνέετε για τις δικές μας ηδονές. Τι είδους πλάσματα 

σας έχουν υποτάξει; Είναι γνωστό ότι η παλιανθρω

πιά είναι βαθιά ριζωμένη μέσα τους, ότι τους κυβερ

νά η ασωτία· ακόλαστοι, χωρίς θεό, χωρίς αρχές, 

χωρίς θρησκεία· ο λιγότερο εγκληματίας απ' αυτούς 

είναι μιασμένος με τόσες ατιμίες που και να προσπα

θήσετε δεν θα καταφέρετε να τις μετρήσετε· η ζωή 

μιας γυναίκας, τι λέω, μιας γυναίκας; όλων των γυ

ναικών που κατοικούν στην επιφάνεια της γης τούς 

αφήνει εξίσου αδιάφορους όσο κι η καταστροφή 
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μιας μύγας. Λίγες ακρότητες θα μας ξεφύγουν δίχως 

άλλο: καμιά να μη σας απωθήσει, να αφεθείτε χωρίς 

να πείτε κουβέντα και να τις υποστείτε με υπομονή, 

υποταγή και θάρρος. Αν κατά κακή της τύχη κάποια 

από σας υποκύψει στην ακράτεια των παθών μας, ας 

δεχτεί τη μοίρα της γενναία. Δεν ήρθαμε σ' αυτό τον 

κόσμο για να ζήσουμε αιώνια και δεν υπάρχει μεγα

λύτερη ευτυχία για μια γυναίκα από το να πεθάνει 

νέα. Οι κανονισμοί που σας διαβάσαμε είναι συνε

τοί: ταιριάζουν και στην ασφάλειά σας και στις ηδο

νές μας να τους εκτελείτε τυφλά και να περιμένετε 

τα πάντα από μας αν μας εξοργίσετε με την κακή 

σας συμπεριφορά. Ξέρω ότι οι δεσμοί που έχουμε με 

μερικές από σας μπορεί να τις ξιπάσουν και να τις 

κάνουν να ελπίζουν στην επιείκειά μας. Κάνουν με

γάλο λάθος να βασίζονται σ' αυτήν: κανένας δεσμός 

δεν είναι ιερός για ανθρώπους σαν και μας κι όσο 

πιο ιερούς τους θεωρείτε, τόσο περισσότερο η ρήξη 

τους θα ερεθίζει τις διεστραμμένες μας ψυχές. Κό

ρες και σύζυγοι, γιατί σε σας απευθύνομαι αυτή τη 

στιγμή, μην περιμένετε καμιά ιδιαίτερη μεταχείριση 

από μας σας προειδοποιούμε ότι θα σας μεταχει

ριστούμε πιο αυστηρά κι από τις άλλες, για να σας 

δείξουμε ακριβώς πόσο πολύ περιφρονούμε τους 

δεσμούς που μπορεί να θεωρείτε ότι μας δεσμεύουν. 

»Κατά τα άλλα, μην περιμένετε να σας προσδιορί

ζουμε πάντα με ακρίβεια τις διαταγές που θα απαι

τούμε να εκτελείτε: μια κίνηση, ένα βλέμμα, πολλές 

φορές και κάποια εσωτερική μας διάθεση, θα σας τις 

δηλώνουν· κι η τιμωρία σας θα είναι το ίδιο αυστηρή, 

αν δεν τις μαντέψετε και δεν τις προλάβετε, με την 
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ανυπακοή που θα μπορούσατε να δείξετε μετά την 

κοινοποίησή τους. Εσείς πρέπει να ξεχωρίζετε τι 

κρύβεται στις κινήσεις μας, στα βλέμματά μας, στις 

χειρονομίες μας να ξεχωρίζετε τι εκφράζουν και κυ

ρίως να μην ξεγελιέστε από τις επιθυμίες μας. Υπο

θέτω, για παράδειγμα, ότι κάποιος από μας επιθυμεί 

να δει ένα σημείο του κορμιού σας κι εσείς, αδέξια, 

του δείχνετε ένα άλλο: καταλαβαίνετε σε τι βαθμό 

μια τέτοια παρεξήγηση μπορεί να αναστατώνει τη 

φαντασία μας και πόσο μεγάλος είναι ο κίνδυνος να 

ψυχρανθεί ο ακόλαστος, που ενώ θα περίμενε, υπο

θέτω, μονάχα έναν κώλο για να χύσει, εσείς του προ

σφέρατε ηλίθια κάποιο μουνί. 

»Σε γενικές γραμμές να δίνεστε συνήθως ελάχιστα 

από μπροστά· να 'χετε στο νου σας ότι αυτό το μιαρό 

κομμάτι που η φύση έπλασε στον παραλογισμό της 

μας απωθεί πάγια περισσότερο από κάθε τι άλλο· 

και με τον κώλο σας όμως πρέπει να λάβετε τα μέτρα 

σας να κρύβετε, προσφέροντάς τον, το βδελυρό ά

ντρο που τον συντροφεύει και ν' αποφεύγετε να μας 

τον παρουσιάζετε καμιά φορά στην κατάσταση που 

οι άλλοι επιθυμούν να τον βρίσκουν συνέχεια. Οφεί

λετε να μ' ακούσετε· εξάλλου οι τέσσερις βάγιες θα 

ολοκληρώσουν τα λεγόμενά μου και δεν θ' αφήσουν 

κανένα σκοτεινό ΟΎιμείο στους κανονισμούς. 

»Με δυο λόγια: να τρέμετε, να μαντεύετε, να υπα

κούετε, να προβλέπετε, κι έτσι ακόμη, κι αν δεν έχε

τε την τύχη με το μέρος σας, τουλάχιστον δεν θα 'στε 

απόλυτα δυστυχισμένες. Ούτε δολοπλοκίες μεταξύ 

σας,. ούτε δεσμοί· μακριά απ' αυτές τις ηλίθιες κορι

τσίστικες φιλίες που, μαλακώνοντας από τη μια την 
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καρδιά, την κάνουν από την άλλη πιο ονειροπόλα 

και λιγότερο ανθεκτική στην απλή και μόνη ταπείνω

ση που σας προορίζουμε. Να 'χετε υπόψη σας ότι δεν 

σας βλέπουμε καθόλου σαν πλάσματα ανθρώπινα, 

αλλά απλά και μόνο σαν ζώα που τα τρέφουμε για 

τις υπηρεσίες που θα μας προσφέρουν και που τα 

wακίζουμε στο ξύλο όταν μας τις αρνούνται. 

»Είδατε σε τι σημείο σάς έχουμε απαγορεύσει οτι

δήποτε μπορεί να μοιάσει με θρησκευτική λατρεία· 

σας προειδοποιώ ότι λίγα εγκλήματα θα τιμωρούνται 

πιο αυστηρά απ' αυτό. Ξέρουμε πολύ καλά ότι υπάρ

χουν ανάμεσά σας μερικές ηλίθιες που δεν μπορούν 

να το πάρουν απόφαση να εξορκίσουν την ιδέα αυ

τού του άτιμου θεού και να αποστραφούν τη θρη

σκεία: θα τις εξετάσουμε εξονυχιστικά, δεν σας το 

κρύβω, και θα φτάσουμε στα άκρα αν κατά κακή 

τους τύχη τις πιάσουμε επ' αυτοφώρω. Ν' αλλάξουν 

τα μυαλά τους αυτά τα ανόητα πλάσματα και να πει

στούν επιτέλους ότι η ύπαρξη του Θεού είναι μια 

τρέλα που ζήτημα αν αριθμεί είκοσι οπαδούς σήμερα 

πάνω στη γη, κι ότι η θρησκεία που επικαλείται είναι 

ένας μύθος, ένα γελοίο παραμύθι που σκάρωσαν 

απατεώνες και η έννοια τους να μας κορο·ίδέψουν 

έγινε πια εξόφθαλμη στις μέρες μας. Ένα έχω να 

σας πω: αποφασίστε μόνες σας: αν υπάρχει θεός κι 

αν αυτός ο θεός είναι ισχυρός, πώς μπορεί να επι

τρέψει στην αρετή που σας χαρακτηρίζει και που τον 

τιμά να θυσιαστεί, όπως πρόκειται να θυσιαστεί, στη 

διαστροφή και την ακολασία; Πώς μπορεί να επιτρέ

πει αυτός ο παντοδύναμος Θεός σ' ένα πλάσμα τόσο 

αδύναμο όσο είμαι εγώ, που αν με συγκρίνετε μαζί 
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του μοιάζω με σκαθάρι δίπλα σ' ελέφαντα, πώς επι

τρέπει λέω σ' αυτ6 το αδύνατο πλάσμα να τον εξυ

βρίζει, να τον χλευάζει, να τον προκαλεί, να τον 

αψηφά και να τον προσβάλλει, 6πως μ' αρέσει να 

κάνω απ6 το πρωί ως το βράδυ; 

Ύστερα απ6 τη μικρή αυτή διδαχή ο δούκας κατέ

βηκε από την έδρα· εκτ6ς από τις τέσσερις γριές και 

τις τέσσερις αφηγήτριες, που ήξεραν ότι βρέθηκαν 

εκεί περισσότερο σαν ιέρειες και θύτες παρά σαν 

θύματα, εκτός απ' αυτές τις οχτώ, λέω, όλες οι υπ6-

λοιπες αναλύθηκαν σε δάκρυα· ο δούκας, ελάχιστα 

ενοχλημένος, τις άφησε να βγάλουν τα συμπεράσμα

τά τους, να μωρολογήσουν και να κλαφτούν μεταξύ 

τους, βέβαιος ότι οι οχτώ θηλυκοί κατάσκοποί του θα 

του αναφέρουν τα πάντα· πήγε να περάσει τη νύχτα 

με τον Ηρακλή, που ήταν απ' όλους τους γαμιάδες ο 

ευνοούμενος εραστής του, ενώ την πρώτη θέση ερω

μένης στην καρδιά του την είχε πάντα ο μικρός Ζέ

φυρος. Επειδή την επομένη έπρεπε να βρουν τα πράγ

ματα όπως τα είχαν κανονίσει, ο καθένας βολεύτηκε 

για να περάσει τη νύχτα· και μόλις χτύπησαν οι δέκα 

το πρωί, σηκώθηκε η αυλαία της ακολασίας τίποτε 

δεν θα την εμπ6διζε πια, τίποτα δεν θ' άλλαζε απ' όσα 

είχαν προγραμματίσει ως και τις είκοσι οχτώ Φε

βρουαρίου. 

Και τώρα, φίλε αναγνώστη, πρέπει να ετοιμάσεις 

την καρδιά σου και το πνεύμα σου για ν' ακούσει την 

πιο μιαρή διήγηση που έχει γίνει από καταβολής κό

σμου· τέτοιο βιβλίο δεν μπορείς να βρεις ούτε στους 

αρχαίους ούτε στους σύγχρονους. Σκέψου ότι όποια 
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απόλαυση είναι τίμια ή την υπαγορεύει αυτό το κτή

νος για το οποίο μιλάς συνέχεια χωρίς να το ξέρεις 

και που το ονομάζεις φύση, όλες αυτές οι απολαύ

σεις, λέω, έχουν αυστηρά αποκλειστεί απ' αυτή την 

ανθολογία· κι όποτε κατά σύμπτωση τις συναντάς, 

πάντα θα τις συνοδεύει κάποιο έγκλημα και θα τις 

χαρακτηρίζει κάποια ατιμία. 

Πολλές από τις παρεκτροπές που θα δεις να σου 

περιγράφουμε, το ξέρουμε πως θα σε δυσαρεστή

σουν δίχως άλλο· θα υπάρξουν όμως μερικές που θα 

σε εξάψουν σε τέτοιο σημείο που θα σου στοιχίσουν 

χύση, κι αυτό χρειαζόμαστε. Αν δεν τα πούμε και δεν 

τα αναλύσουμε όλα, πώς θα μαντέψουμε τι σου ται

ριάζει; Εσένα δεν σου μένει παρά να διαλέξεις και 

να παραμερίσεις ό,τι δεν σου κάνει· κάποιος άλλος 

θα κάνει το ίδιο· και σιγά-σιγά όλα θα βρουν την θέ

ση τους. Εδώ υπάρχει η ιστορία ενός εξαιρετικού 

γεύματος όπου εξακόσια διαφορετικά εδέσματα 

προσφέρονται στην όρεξή σου. Δίχως άλλο δεν θα τα 

φας όλα· αλλά η θαυμάσια ποικιλία τους επεκτείνει 

τα όρια της επιλογής σου και, ενθουσιασμένος από 

τις δυνατότητες που σου προσφέρονται, σε συνεχώς 

αυξανόμενο ρυθμό, δεν σου περνά από το μυαλό να 

παραπονεθείς στον αμφιτρύωνα που σε περιποιείται 

μ' όλα αυτά. Να κάνεις το ίδιο κι εδώ: να διαλέξεις 

και ν' αφήσεις τα υπόλοιπα, χωρίς να τα κατακραυ

γάσεις μόνο και μόνο επειδή δεν έχουν τη χάρη να 

σου αρέσουν. Σκέψου ότι θ' αρέσουν σε άλλους και 

γίνε φιλόσοφος. 

Όσο για την ποικιλία, να είσαι βέβαιος ότι είναι 

ακριβής μελέτα καλά τις μορφές του πάθους που σου 
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φαίνεται ότι μοιάζow μεταξύ τους και δεν έχow δια

φορές και θα δεις ότι οι διαφορές υπάρχow· όσο μι

κρές κι αν είναι, έχow αυτήν ακριβώς την επιτηδευμέ

νη λεπτότητα, αυτό το τακτ που χαρακτηρίζει το είδος 

των ελευθερίων ηθών για το οποίο θα μιλήσουμε εδώ. 

Κατά τα άλλα, μοιράσαμε αυτές τις εξακόσιες μορ

φές του πάθους μέσα στις διηγήσεις των αφηγη

τριών: χρειάζεται να προειδοποιήσουμε τον αναγνώ

στη και για κάτι άλλο. Θα ήταν πολύ μονότονο να τις 

εκθέσουμε με όλες τους τις λεπτομέρειες, μία προς 

μία, χωρίς να τις ενσωματώσουμε σε κάποια διήγη

ση. Επειδή όμως ο λίγο ενημερωμένος σ' αυτά τα θέ

ματα αναγνώστης θα μπορούσε να μπερδέψει τις 

μορφές του πάθους με τις περιπέτειες ή τα απλά γε

γονότα από τη ζωή της αφηγήτριας, φροντίσαμε να 

ξεχωρίσουμε το κάθε πάθος σε μια σημείωση στο πε

ριθώριο· από πάνω βρίσκεται το όνομα που θα μπο

ρούσαμε να δώσουμε σ' αυτό το πάθος. Αυτή η ση

μείωση βρίσκεται στο σημείο ακριβώς που αρχίζει η 

περιγραφή του πάθους, ενώ το τέλος της σημειώνε

ται πάντα με παράγραφο. 

Επειδή τα πρόσωπα αυτού του δράματος είναι πολ

λά, παρόλο που τα αναφέραμε και τα περιγράψαμε 

όλα προσεχτικά στην εισαγωγή, θα φτιάξουμε έναν 

πίνακα που θα περιέχει το όνομα, την ηλικία και μια 

σύντομη περιγραφή του κάθε προσώπου. Αν δημι

ουργηθεί πρόβλημα με κανένα από τα ονόματα στις 

διηγήσεις, δεν σας μένει παρά να καταφεύγετε σ' 

αυτό τον πίνακα ή στα αναλυτικά πορτρέτα που 

δώσαμε πιο πάνω, αν η σύντομη περιγραφή δεν σας 

φτάνει για να θυμηθείτε ό,τι έχει ειπωθεί. 
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Δούκας ντε Μπλανζί: πενήντα ετών, σάτυρος προι

κισμένος με τερατώδες πέος και εξαιρετική δύναμη. 

Μπορεί να θεωρηθεί σαν μια σύνοψη όλων των ε

γκλημάτων και των διαστροφών. Σκότωσε τη μητέρα 

του, την αδελφή του και τρεις από τις γυναίκες του. 

Επίσκοπος ντε ... : είναι αδελφός του· πενήντα πέ
ντε ετών, είναι πιο λιγνός και πιο λεπτεπίλεπτος από 

το δούκα· βρομόστομος, πανούργος, επιδέξιος, πι

στός θιασώτης του ενεργητικού και παθητικού σοδο

μισμού, περιφρονεί τελείως οποιαδήποτε ηδονή άλ

λου είδους σκότωσε με ωμότητα δύο παιδιά για τα 

οποία ένας φίλος του είχε αφήσει στα χέρια του μια 

υπολογίσιμη περιουσία. Το νευρικό του σύστημα 

είναι τόσο ευαίσθητο που σχεδόν λιποθυμάει όταν 

εκσπερματώνει. 

Πρόεδρος ντε Κυρβάλ: εξήντα ετών. Είναι ψηλός 

και στεγνός άντρας, λιγνός, με μάτια θαμπά και βα

θουλωτά, με ανθυγιεινό στόμα, η περιπλανώμενη ει

κόνα της κραιπάλης και των ελευθερίων ηθών· ηδο

νίζεται με την τρομερή του βρόμα. Έχει κάνει περι

τομή: παθαίνει στύση δύσκολα και σπανίως: παρ' 

όλα αυτά καυλώνει ακόμη και εκσπερματώνει σχε

δόν κάθε μέρα. Οι προτιμήσεις του κλίνουν στους 

άντρες εντούτοις δεν περιφρονεί καθόλου τις παρ

θένες. Έχει μια ιδιοτροπία στα γούστα: αγαπάει τα 

γηρατειά κι ό,τι είναι αρκετά αισχρό και τους μοιά-



110 SADE 

ζει. Είναι προικισμένος μ' ένα πέος σχεδόν όσο και 

του δούκα χοντρό. Εδώ και μερικά χρόνια έχει σχε

δόν aπoκτηνωθεί από την κραιπάλη και πίνει πολύ. 

Την περιουσία του τη χρωστάει μόνο σε εγκλήματα 

και είναι ένοχος για ένα που είναι γνωστό σε όλους 

και που το αναφέραμε λεπτομερώς στο πορτρέτο 

του. Ο λάγνος θυμός που του 'ρχεται όταν εκσπερμα

τώνει τον σπρώχνει σε ωμότητες. 

Ντυρσέ: τρaπεζίτης, πενήντα τριών ετών, μεγάλος 

φίλος και συμμαθητής aπό το σχολείο με το δούκα. 

Είναι μικροκαμωμένος, κοντόχοντρος, το σώμα του 

όμως είναι δροσερό, όμορφο και άσπρο. Η κοψιά 

του, σαν όλες του τις ορέξεις, είναι γυναικεία· επει

δή είναι μικροκαμωμένος, δεν μπορεί να ευχαριστή

σει τις γυναίκες κι έτσι τις μιμείται και γαμιέται όλη 

την ώρα. Του αρέσουν αρκετά οι γευστικές aπολαύ

σεις είναι η μόνη του ενεργητική ευχαρίστηση. Οι 

μόνοι του θεοί είναι οι απολαύσεις και είναι πάντα 

έτοιμος να τους θυσιάσει τα πάντα. Είναι οξυδερκής, 

επιτήδειος και έχει κάνει πολλά εγκλήματα. Δηλητη

ρίασε τη μητέρα του, τη γυναίκα του και την ανιψιά 

του για να αυξήσει την περιουσία του. Η ψυχή του 

είναι στωική και ακλόνητη, απολύτως αναίσθητη 

στον οίκτο. Δεν καυλώνει πια και εκσπερματώνει 

σπανίως. Πριν aπό την κρίση που παθαίνει εκείνη τη 

στιγμή δοκιμάζει ένα είδος σπασμού που τον σπρώ

χνει σ' ένα λάγνο θυμό, πολύ επικίνδυνο για όποιους 

ή όποιες υπηρετούν το πάθος του. 
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Κονστάνς: γυναίκα του δούκα και κόρη του Ντυρ

σέ. Είναι είκοσι δύο ετών· έχει ρωμα·ίκή ομορφιά, με 

περισσότερη μεγαλοπρέπεια παρά λεπτότητα, πα

χουλή κι όμως καλοφτιαγμένη, με υπέροχο σώμα και 

τόσο εξαιρετικά πλασμένο κώλο που μπορεί να θεω

ρηθεί πρότυπο· κατάμαυρα μάτια και μαλλιά. Είναι 

πνευματώδης και αισθάνεται όλη τη φρίκη της μοί

ρας της. Τίποτε δεν μπόρεσε να καταστρέψει τη βα

θιά ριζωμένη μέσα της φυσική αρετή. 

Αδελαίδα: γυναίκα του Ντυρσέ και κόρη του προέ

δρου. Μια ωραία γυναίκα, ξανθιά, κούκλα, είκοσι 

ετών· τα μάτια της είναι πολύ τρυφερά κι έχουν ένα 

ωραίο ζωντανό γαλάζιο χρώμα· έχει το παράστημα 

ηρωίδας μυθιστορήματος. Ο λαιμός της είναι ψηλός 

και καλοδεμένος, το στόμα της λίγο μεγάλο, είναι το 

μόνο της ελάττωμα. Μικρό στήθος και μικρός κώλος, 

όλα αυτά όμως, παρόλο που είναι λεπτοκαμωμένα, 

είναι άσπρα και χυτά. Με ονειροπόλα φαντασία, 

τρυφερή καρδιά, είναι υπερβολικά ενάρετη και θρη

σκόληπτη· κρύβεται για να εκπληρώσει τα χριστιανι

κά της καθήκοντα. 

Ιουλία: γυναίκα του προέδρου και μεγάλη κόρη 

του δούκα. Είναι είκοσι τεσσάρων ετών, παχιά, α

φράτη, με όμορφα καστανά μάτια, ωραία μύτη, έντο

να και ευχάριστα χαρακτηριστικά, φοβερό όμως στό

μα. Διαθέτει ελάχιστη αρετή και μάλιστα η κλίση της 

είναι μεγάλη στην ακαθαρσία, τη μέθη, τη λαιμαργία 

και την πουτανιά. Ο άντρας της την αγαπάει για το 

ελάττωμα που έχει το στόμα της: είναι μια από τις 
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ιδιομορφίες των ορέξεων του προέδρου. Δεν της 

έδωσαν ποτέ ούτε αρχές ούτε θρησκεία. 

Αλίν: η μικρή της αδελφή, θεωρείται κόρη του δού

κα παρόλο που είναι κόρη του επισκόπου και μιας 

από τις γυναίκες του δούκα. Είναι δεκαοχτώ ετών με 

νόστιμη και ευχάριστη φυσιογνωμία' τα μάτια της 

είναι καστανά, η μύτη της πεταχτή και το ύφος της πει

σματάρικο, παρόλο που είναι τελείως αδιάφορη και 

τεμπέλα. Μοιάζει πως δεν έχει πια ίχνος χαρακτήρα 

και αντιπαθεί βαθύτατα όλες τις ατιμίες που είναι 

αναγκασμένη να υποστεί. Ο επίσκοπος την ξεπαρθέ

νεψε από πίσω όταν ήταν δέκα ετών. Την άφησαν 

τελείως αμόρφωτη, δεν ξέρει ούτε να διαβάζει ούτε 

να γράφει, αντιπαθεί τον επίσκοπο και φοβάται πολύ 

το δούκα. Αγαπάει πολύ την αδελφή της, δεν μεθάει, 

είναι καθαρή και οι απαντήσεις της είναι παιδιάστι

κες και αστείες ο κώλος της είναι χαριτωμένος. 

Ντυκλό: πρώτη αφηγήτρια. Είναι σαράντα οχτώ 

ετών, με πολλά κατάλοιπα ομορφιάς, πολλή φρεσκά

δα και τον πιο όμορφο κώλο που γίνεται. Καστανή, 

γεμάτη, καλοθρεμμένη. 

Σαμπβίλ: είναι πενήντα ετών. Είναι λιγνή, καλο

φτιαγμένη, με φιλήδονα μάτια: είναι τριβάς, κι όλα 

το δείχνουν πάνω της. Εξασκεί το επάγγελμα της 

μαστροπού. Υπήρξε ξανθή, έχει ωραία μάτια και μια 

μεγάλη και ευέξαπτη κλειτορίδα, έναν πολύ φθαρμέ

νο από τη χρήση κώλο, παρόλο που είναι παρθένα 

από κει. 
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Μαρταίν: είναι πενήντα δύο ετών. Είναι μαστροπός 

μια φρέσκια και γεμάτη υγεία ΧOVΤΡOτσατσά' είναι 

φραγμένη και δεν γνώρισε παρά μόνο τη σοδομική 

απόλαυση για την οποία μοιάζει να είναι ειδικά φτιαγ

μένη γιατί, παρά την ηλικία της, έχε ι τον πιο όμορφο 

κώλο' είναι πολύ χοντρός και τόσο συνηθισμένος στις 

εισβολές που υπομένει χωρίς παράπονο και τα πιο 

χοντρά μαραφέτια. 'Εχει ακόμη ωραία χαρακτηριστι

κά, παρόλο που αρχίζουν να μαραίνονται. 

Ντεγκράνζ: είναι πενήντα έξι ετών. Είναι το πιο 

μεγάλο κάθαρμα που έζησε ποτέ. Είναι ψηλή, λιγνή, 

χλομή, υπήρξε καστανή' είναι το έγκλημα προσωπο

ποιημένο. Ο μαραμένος κώλος της μοιάζει με χαρτό

νι και το στόμιό του είναι τεράστιο. Της λείπουν ένα 

βυζί, τρία δάχτυλα και έξι δόντια: fructus belli (καρ
πός μαχών). Δεν υπάρχει έγκλημα που να μην το έχει 

κάνει ή να μην το έχει σχεδιάσει. Μιλάει μ' ένα ευχά

ριστο ιδίωμα, είναι πνευματώδης και είναι μια από 

τις αξιοσέβαστες μαστροπούς της ομήγυρης. 

Μαρία: η πρώτη βάγια, είναι πενήντα οχτώ ετών. 

Την έχουν μαστιγώσει και στιγματίσει' υπήρξε υπη

ρέτρια ληστών. Μάτια τσιμπλιάρικα και θαμπά, στρα

βή μύτη, κίτρινα δόντια, και ο ένας της γλουτός φα

γωμένος από κάποιο απόστημα. Έφερε στον κόσμο 

και σκότωσε δεκατέσσερα παιδιά. 

Λουιζ6ν: η δεύτερη βάγια, είναι εξήντα ετών. Είναι 

κοντή, καμπούρα, μονόφθαλμη και κουτσή, της μένει 

όμως παρ' όλα αυτά ένας πολύ ωραίος κώλος. Είναι 
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πάντα έτοιμη για έγκλημα και είναι υπερβολικά μο

χθηρή. Αυτές οι δύο πρώτες είναι αποσπασμένες στα 

κορίτσια και οι δύο που ακολουθούν στα αγόρια. 

Τερέζα: είναι εξήντα δύο ετών, μοιάζει με σκελετό, 

ούτε μαλλιά, ούτε δόντια, ένα στόμα που βρομάει, ο 

κώλος της διάτρητος από πληγές και η τρύπα του 

υπερβολικά φαρδιά. Είναι βρόμικη και μυρίζει φοβε

ρά' το ένα της χέρι είναι στρεβλό, και κουτσαίνει. 

Φανσόν: είναι εξήντα εννιά ετών, έχει διαπομπευ

τεί ε'ξι φορές και έχει κάνει όλα τα εγκλήματα που μπο

ρεΙ κανείς να φανταστεί. ΕΙναι αλλήθωρη, καμπού

ρα, κοντόχοντρη, δεν έχει καθόλου μέτωπο και της 

μένουν δύο δόντια. Ένα ανεμοπύρωμα της σκεπάζει 

τον κώλο, ένα τσαμπί αιμορρο"ίδες βγαίνει από την 

τρύπα της, ένα καρκίνωμα της τρώει το αιδοίο, ο 

ένας της μηρός είναι καμένος κι ένας καρκίνος τής 

κατατρώει το στήθος. Είναι συνέχεια μεθυσμένη και 

ξερνάει, κλάνει και χέζει παντού και πάντα χωρίς να 

το καταλάβει. 

Το χαρέμι των κοριτσιών 

Αυγουστίνα: κόρη κάποιου βαρόνου του Λανγκε

ντόκ, δεκαπέντε ετών, ξύπνιο και λεπτοκαμωμένο 

προσωπάκι. 

Φανή: κόρη συμβούλου από τη Βρετάνη, δεκατεσ

σάρων ετών, γλυκό και τρυφερό ύφος. 
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Ζελμίρα: κόρη του κόμητος ντε Τουρβίλ, άρχοντα 

της Μπος, δεκαπέντε ετών, ύφος αρχοντικό και με 

ευαίσθητη ψυχή. 

Σοφία: κόρη κάποιου ευπατρίδη από το Μπερύ, 

χαριτωμένα χαρακτηριστικά, δεκατεσσάρων ετών. 

Κολόμπα: κόρη συμβούλου στο παρισινό κοινοβού

λιο, δεκατριών ετών, πολλή δροσιά. 

Ήβη: κόρη αξιωματικού από την Ορλεάνη, με πολύ 

άσωτο ύφος και χαριτωμένα μάτια: είναι δώδεκα 

ετών. 

Ροζέτα και Μισέτ: έχουν κι οι δύο φυσιογνωμία ό

μορφης παρθένας. Η μία είναι δεκατριών ετών, κόρη 

δικαστικού από το Σαλόν-συρ-Σων- η άλλη είναι 

δώδεκα και είναι κόρη του μαρκησίου ντε Σενάνζ: 

την aπήγαγαν στο Μπουρμποναί από το πατρικό της. 

Η κορμοστασιά τους, τα άλλα τους θέλγητρα και 

κυρίως ο κώλος τους δεν εκφράζονται με λέξεις. Τις 

διάλεξαν ανάμεσα σε εκατόν τριάντα κορίτσια. 

Το χαρέμι των αγοριών 

Ζελαμίρ: δεκατριών ετών, γιος ευπατρίδη από το 

Πουατού. 

Ερωτιδέας: ίδια ηλικία, γιος ευπατρίδη από την 

περιφέρεια της Λα Φλες. 
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Νάρκισσος: δώδεκα ετών, γιος ευγενούς από τη 

Ρουέν, ιππότης της Μάλτας. 

Ζέφυρος: δεκαπέντε ετών, γιος ανώτερου αξWJμα

τικού από το Παρίσι· προορίζεται για τον Κυρβάλ. 

Σελαντόν: δεκατεσσάρων ετών, γιος δικαστικού 

από το Νανσύ. 

Άδωνις: γιος προέδρου δικαστηρίου από το Παρί

σι, δεκαπέντε ετών· προορίζεται για τον Κυρβάλ. 

Υάκινθος: δεκατεσσάρων ετών, γιος αξιωματικού 

που είχε αποσυρθεί στην Καμπανία. 

Ζιτόν: παιδόπουλο παλατιανό, δώδεκα ετών, γιος 

ευπατρίδη από το Νιβερναί. Καμιά πένα δεν μπορεί 

να περιγράψει τα κρυφά χαρίσματα, τα χαρακτηρι

στικά, τις χάρες των οχτώ παιδιών· η περιγραφή τους 

δεν βρίσκει τις λέξεις που χρειάζονται· τα διάλεξαν, 

όπως ξέρουμε, ανάμεσα σε πλήθος άλλα. 

Οι οχτώ γαμιάδες 

Ηρακλής: είκοσι έξι ετών, αρκετά ωραίος, αλλά 

αισχρό υποκείμενο· εκλεκτός του δούκα· η ψωλή του 

έχει οχτώ δάχτυλα και δυο πόντους περιφέρεια και 

δεκατρία μήκος εκσπερματώνει πολύ. 

Avτίνooς: είναι τριάντα ετών, πολύ ομορφάντρας η 
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ψωλή του έχει οχτώ δάχτυλα περιφέρεια και δώδεκα 

μήκος. 

Σκιζοκώλης: είκοσι οχτώ ετών, με ύφος σάτυρου' 

πολύ στρεβλή ψωλή' η κεφαλή της ή η βάλανός της 

είναι τεράστια: έχει οχτώ δάχτυλα και τρεις πόντους 

περιφέρεια και ο κορμός της ψωλής έχει οχτώ δά

χτυλα και δεκατρείς πόντους περιφέρεια' αυτή η με

γαλοπρεπής ψωλή είναι τελείως κυρτή. 

Πρίαπος: είναι είκοσι οχτώ ετών, κακάσχημος, αλ

λά υγιής και γεροδεμένος ο πολύ εκλεκτός του Κυρ

βάλ' του είναι συνέχεια σηκωμένη, και η ψωλή του 

έχει εφτά δάχτυλα και έντεκα πόντους περιφέρεια 

και έντεκα μήκος. 

Οι υπόλοιποι τέσσερις έχουν από εννιά ως δέκα 

και έντεκα δάχτυλα μήκος και εφτάμιση με εφτά δά

χτυλα και εννιά πόντους περιφέρεια, και είναι από 

είκοσι πέντε ως τριάντα ετών. 



ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΣΤΗΝ ΕΙΣΜΩΓΗ: 

1. Πρέπει να ειπωθεί ότι ο Ηρακλής και ο Πρίαπος είναι ο ένας 
αισχρό υποκείμενο και ο άλλος κακάσχημος κι ότι κανένας από τους 

οχτώ δεν μπόρεσε ποτέ να χαρεί είτε με άντρα είτε με γυναίκα. 

2. Ότι το παρεκκλήσι χρησιμοποιείται σαν τουαλέτα και να το 
περιγράψουμε με λεπτομέρειες όπως έχει διαρρυθμισιεί. 

3. Ότι οι μαστροποί, άντρες και γυναίκες, είχαν μαζί τους για να 

τους βοηθούν στην αποστολή τους φονιάδες. 

4. Να περιγραφούν κάπως λεπτομερώς τα στήθη των υπηρετριών 
και ο καρκίνος της Φανσόν. Περιγράψτε λίγο περισσότερο τις φυσιο

γνωμίες των δεκαέξι παιδιών. 



ΠΡΩτοΜΕΡΟΣ 

Τα πρώτα εκατόν πενήντα ή πρώτου βαθμού 

πάθη που καλύπτουν τις τριάντα ημέρες του 

Νοεμβρίου· αφηγήτρια θα είναι η κυρία Ντυ

κλό· η αφήγησή της συνδυάζεται με τα σκαν

δαλώδη γεγονότα που έγιναν στον πύργο εκεί

νο το μήνα· κάτι σαν ημερολόγιο. 





Πρώτη μέρα 

Σ 
ΗΚΩθΗΚΑΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ ΔΕΚΑ ΤΟ 

πρωί, όπως όριζαν οι κανονισμοί· είχαν ορκιστεί 

ο ένας στον άλλο να μην τους παραβιάσουν σε κανέ

να σημείο. Οι τέσσερις γαμιάδες που δεν είχαν 

περάσει τη νύχτα μαζί με τους φίλους έφεραν, μόλις 

σηκώθηκαν, τον Ζέφυρο για το δούκα, τον Άδωνη 

για τον Κυρβάλ, τον Νάρκισσο για τον Ντυρσέ και 

τον Ζελαμίρ για τον επίσκοπο. Ήταν και τα τέσσερα 

παιδιά πολύ ντροπαλά και συνεσταλμένα ακόμη' 

αλλά παίρνοντας θάρρος από τους οδηγούς τους α

νταποκρίθηκαν πολύ καλά στα καθήκοντά τους και ο 

δούκας έχυσε. Οι άλλοι τρεις, πιο επιφυλακτικοί και 

λιγότερο γενναιόδωροι με το σπέρμα τους, πήραν όσο 

κι αυτός, χωρίς όμως να δώσουν τίποτα από το δικό 

τους. 

Στις έντεκα πέρασαν στο διαμέρισμα των γυναι

κών όπου τα οχτώ χανουμάκια εμφανίστηκαν γυμνά 

και τους σέρβιραν τη σοκολάτα. Η Μαρία και η Λου

ιζόν, επικεφαλής αυτού του χαρεμιού, βοηθούσαν τα 

κορίτσια δίνοντας οδηγίες. Οι φίλοι τα πασπάτεψαν, 

τα φίλησαν πολύ, ενώ τα οχτώ κακόμοιρα και δύστυ

χα πλασματάκια, θύματα της πιο έξοχης λαγνείας, 
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κοκκίνιζαν, σκεπάζονταν με τα χέρια τους, πάλευαν 

να υπερασπίσουν τις χάρες τους και, μόλις έβλεπαν 

πως η συστολή τους ερέθιζε και θύμωνε τους αφέ

ντες τους, τα έδειχναν αμέσως όλα. Ο δούκας, που 

γρήγορα καύλωσε ξανά, σύγκρινε τη λεπτή και ανά

λαφρη μέση της Μισέτ με το μαραφέτι του και η δια

φορά ήταν μόλις τρία δάχτυλα. Ο Ντυρσέ, που ήταν 

επιμελητής, έκανε τις προγραμματισμένες επισκέ

ψεις και επιθεωρήσεις. Η Ήβη και η Κολόμπα είχαν 

παραβεί τους κανονισμούς και η τιμωρία τους ορί

στηκε και επικυρώθηκε επιτόπου για το επόμενο 

Σάββατο, την ώρα των οργίων. Έκλαψαν, μα δεν κα

τάφεραν να συγκινήσουν. 

Από κει πέρασαν στ' αγόρια. Τα τέσσερα που δεν 

είχαν παρουσιαστεί το πρωί, δηλαδή ο Ερωτιδέας, ο 

Σελαντόν, ο Υάκινθος και ο Ζιτόν, ξεβρακώθηκαν 

σύμφωνα με τα ταγμένα και διασκέδασαν έτσι οι κύ

ριοι με το στιγμιαίο θέαμα. Ο Κυρβάλ τα φίλησε και 

τα τέσσερα στο στόμα και ο επίσκοπος τους έπαιξε 

για λίγο την ψωλή, ενώ ο δούκας και ο Ντυρσέ τούς 

έκαναν άλλα. Έγιναν οι επιθεωρήσεις και δεν βρέ

θηκε κανένας παραβάτης. 

Στη μία οι φίλοι μεταφέρθηκαν στο παρεκκλήσι 

όπου ξέρουμε ότι είχαν εγκαταστήσει τις τουαλέτες. 

Οι ανάγκες που είχαν προβλέψει ότι θα έχουν το 

βράδυ τούς έκαναν να αρνηθούν πολλές άδειες και 

έτσι παρουσιάστηκαν μόνο η Κονστάνς, η Ντυκλό, η 

Αυγουστίνα, η Σοφία, ο Ζελαμίρ, ο Ερωτιδέας και η 

Λουιζόν. Είχαν ζητήσει και όλοι οι υπόλοιποι, αλλά 

τους είχαν παραγγείλει να κρατηθούν ως το βράδυ. 

Οι τέσσερίς μας φίλοι κάθισαν γύρω από την ίδια 
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έδρα που είχε κατασκευαστεί γι' αυτόν το σκοπό' 

έβαλαν πάνω στη λεκάνη το ένα μετά το άλλο και τα 

εφtά αυτά πρόσωπα και αποτραβήχτηκαν αφού χόρ

τασαν το θέαμα. Κατέβηκαν στο σαλόνι όπου, ενώ 

γευμάτιζαν οι γυναίκες, φλυάρησαν μέχρι να έρθει η 

στιγμή να τους προσφέρουν το γεύμα. Ο καθένας 

από τους τέσσερις φίλους κάθισε ανάμεσα σε δύο 

γαμιάδες, ακολουθώντας τον κανόνα που είχαν επι

βάλει στον εαυτό τους, να μη δέχονται ποτέ γυναίκες 

στο τραπέζι' οι τέσσερις γυναίκες τους, γυμνές, τους 

πρόσφεραν το πιο υπέροχο και το πιο εύγευστο γεύ

μα' τις βοηθούσαν οι τέσσερις γριές ντυμένες στα 

γκρι, σαν αδελφές του ελέους. Δεν μπορούσαν να 

βρεθούν πιο λεπτοχέρες και πιο επιδέξιες μαγείρισ

σες απ' αυτές που είχαν φέρει' τις πλήρωναν τόσο 

καλά και οι προμήθειες ήταν τόσο καλές που όλα γί

νονταν στην εντέλεια. Το γεύμα έπρεπε να είναι πιο 

ελαφρύ από το δείπνο και έτσι αρκέστηκαν σε τέσ

σερα υπέροχα σερβιρίσματα με δώδεκα διαφορετικά 

είδη φαγητού στο καθένα. Με τα ορεκτικά τούς σέρ

βιραν κρασί Βουργουνδίας και σαμπάνια με τα ψη

τά' ερμιτάζ με άλλα φαγητά, τόκα'ί και κρασί Μαδέ

ρας με το επιδόρπιο. 

Σιγά-σιγά τα πνεύματα ζεστάθηκαν. Οι γαμιάδες, 

στους οποίους είχαν παραχωρήσει για εκείνη την 

ώρα όλα τα δικαιώματα πάνω στις γυναίκες τους, τις 

κακομεταχειρίστηκαν κάπως. Ο Ηρακλής μάλιστα 

φέρθηκε άσχημα στην Κονστάνς και τη χτύπησε λίγο 

γιατί δεν του έφερε αμέσως ένα πιάτο' βλέποντας 

την εύνοια του δούκα να μεγαλώνει, θεώρησε ότι 

μπορεί να σπρώξει την αναίδειά του τόσο ώστε να 



124 SADE 

δείρει και να χλευάσει τη γυναίκα του, πράγμα που 

έκανε τον άντρα της να γελάσει. Ο Κυρβάλ, πολύ ζα

λισμένος την ώρα του φρούτου, πέταξε ένα πιάτο στο 

πρόσωπο της γυναίκας του και θα της είχε ανοίξει το 

κεφάλι αν δεν έσκυβε. Ο Ντυρσέ, βλέποντας έναν δι

πλανό του καυλωμένο, το μόνο που βρήκε να κάνει, 

παρόλο που κάθονταν στο τραπέζι, ήταν να ξεκου

μπώσει το βρακί του και να του παρουσιάσει τον κώ

λο του. Ο γείτονας του τον έχωσε και, μόλις τέλειωσε 

η δουλειά, ξανάρχισαν να πίνουν σαν να μην έγινε 

τίποτε. Ο δούκας μιμήθηκε αμέσως με τον Πρίαπο 

την μικρή απρέπεια του παλιού του φίλου και στοιχη

μάτισε, παρόλο που η ψωλή του ήταν τεράστια, να 

πιει ήρεμα τρεις μπουκάλες κρασί όσο θα τον έπαιρ

νε. Με τι σιγουριά, με τι άνεση, με τι ψυχραιμία αφέ

θηκε στην κραιπάλη! Κέρδισε το στοίχημα και, επει

δή δεν τις ήπιε με άδειο στομάχι, αυτές οι τρεις μπου

κάλες ήρθαν να προστεθούν σε περισσότερες από 

δεκαπέντε άλλες σηκώθηκε από το τραπέζι λίγο ζα

λισμένος. Το πρώτο πρόσωπο που παρουσιάστηκε 

μπροστά του ήταν η γυναίκα του· έκλαιγε επειδή την 

κακομεταχειρίστηκε ο Ηρακλής, και το θέαμα τον 

ερέθισε σε τέτοιο βαθμό που οδηγήθηκε επιτόπου σε 

ακρότητες μαζί της μας είναι όμως ακόμα αδύνατο 

να τις κατονομάσουμε. Ο αναγνώστης, που βλέπει 

πόσο δυσκολευόμαστε στην αρχή ώσπου να βάλουμε 

μια τάξη στο υλικό μας, θα μας συγχωρήσει που αφή

νουμε ακόμη πολλές λεπτομέρειες χωρίς να τις απο

καλύψουμε. 

Τέλος, πέρασαν στο σαλόνι όπου καινούργιες απο

λαύσεις και καινούργιες ηδονές περίμεναν τους 
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πρωταθλητές μας. Εκεί μια χαριτωμένη τετράδα τούς 

πρόσφερε τον καφέ και τα λικέρ: την αποτελούσαν 

δυο όμορφα αγόρια, ο Άδωνις και ο Υάκινθος, και 

δυο κορίτσια, η Ζελμίρα και η Φανή. Τα συνόδευε 

μια από τις βάγιες, η Τερέζα· γιατί ο κανονισμός 

όριζε ότι, όπου υπήρχαν δύο ή τρία παιδιά συγκε

ντρωμένα, έπρεπε να τα συνοδεύει μια βάγια. Οι τέσ

σερις μας άσωτοι, κι ας ήταν μισομεθυσμένοι, ήταν 

αποφασισμένοι να υπακούσουν στους κανονισμούς 

τους κι έτσι αρκέστηκαν σε φιλιά και χα·ίδέματα που 

όμως ήξεραν πώς να τα νοστιμέψουν με όλες τις επι

τηδεύσεις της κραιπάλης και της λαγνείας. Για μια 

στιγμή πίστεψαν ότι ο επίσκοπος πήγαινε να χύσει 

με κάτι εξαιρετικό που απαιτούσε να του κάνει ο 

Υάκινθος ενώ του την έπαιζε η Ζελμίρα. Τα νεύρα του 

είχαν αρχίσει να σκιρτούν και οι σπασμοί της κρίσης 

απλώνονταν σ' όλο του το σώμα, αλλά συγκρατή

θηκε· πέταξε μακριά του τα αντικείμενα του πειρα

σμού που ήταν έτοιμα να θριαμβεύσουν πάνω στις 

αισθήσεις του, ξέροντας ότι του έμεναν ακόμη πολλά 

να κάνει, και συγκρατήθηκε τουλάχιστον ως το τέλος 

της ημέρας. Ήπιαν έξι διαφορετικά λικέρ και τρία 

είδη καφέ και, όταν επιτέλους ήρθε η ώρα, τα δύο 

ζευγάρια αποσύρθηκαν για να πάνε να ντυθούν. 

Οι τέσσερις φίλοι, αφού ξάπλωσαν για ένα τέταρ

το, πέρασαν στο σαλόνι του θρόνου. Έτσι ονόμασαν 

το σαλόνι που προοριζόταν για τις αφηγήσεις. Οι φί

λοι ταχτοποιήθηκαν στους καναπέδες τους στα πό

δια του δούκα βρισκόταν ο καλός του Ηρακλής, δί

πλα του γυμνή η Αδελαιδα, γυναίκα του Nτuρσέ και 

χάρη του προέδρου· στην τετράδα απέναντί του (με 
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τις γιρλάντες της ν' απλώνονται ως την φωλιά του, 

όπως εξηγήσαμε), ήταν ο Ζέφυρος, ο Ζιτόν, η Αυγου

στίνα και η Σοφία με φορεσιές ποιμενικές τα οδη

γούσε η Λουιζόν, γριά χωριάτισσα, που έπαιζε το ρό

λο της μητέρας τους. 

Στα πόδια του Κυρβάλ βρισκόταν ο Πρίαπος στον 

καναπέ του η Κονστάνς, γυναίκα του δούκα και κόρη 

του Ντυρσέ· την τετράδα του την αποτελούσαν τέσ

σερις νεαροί Σπανιόλοι, το κάθε φύλο ντυμένο με τη 

φορεσιά του που ήταν όσο πιο κομψή γίνεται, δηλα

δή: ο Άδωνις, ο Σελαντόν, η Φανή και η Ζελμίρα, 

που τους οδηγούσε η Φανσόν ντυμένη βάγια. 

Στα πόδια του επισκόπου βρισκόταν ο Αντίνοος, 

και στον καναπέ του η ανιψιά του η Ιουλία· την τε

τράδα του την αποτελούσαν τέσσερεις άγριοι: σχε

δόν γυμνοί, τα αγόρια ήταν ο Ερωτιδέας και ο Νάρ

κισσος και τα κορίτσια η Ήβη και η Ροζέτα· τα οδη

γούσε μια γριά αμαζόνα που την έπαιζε η Τερέζα. 

Ο γαμιάς του Ντυρσέ ήταν ο Σκιζοκώλης κοντά 

του είχε την Αλίν, κόρη του επισκόπου, και απέναντί 

του τέσσερα χανουμάκια· εδώ τα αγόρια ήταν ντυμέ

να κορίτσια κι αυτή η αμφίεση πρόβαλλε σε υπέρτα

το σημείο τα μαγευτικά προσωπάκια του Ζελαμίρ, 

του γ άκινθου, της Κολόμπας και της Μισέτ. Μια 

γριά σκλάβα αραπίνα, που την έπαιζε η Μαρία, οδη

γούσε την τετράδα. 

Οι τρεις αφηγήτριες, υπέροχα ντυμένες σαν κορί

τσια της καλής κοινωνίας από το Παρίσι, κάθισαν 

στο κάτω μέρος του θρόνου, σ' έναν καναπέ που είχε 

τοποθετηθεί εκεί γι' αυτόν το σκοπό· η κυρία Ντυ

κλό, η αφηγήτρια του μηνός, μ' ένα πολύ ελαφρό έ-



ΟΙ 120 ΜΕΡΕΣ ΤΩΝ ΣΟΔΟΜΩΝ 127 

ξωμο και πολύ κομψό φόρεμα, με πολλά κοκκινάδια 

και διαμάντια, αφού ταχτοποιήθηκε στο βάθρο, άρ

χισε να αφηγείται τα γεγονότα της ζωής της με την ι

στορία της έπρεπε να περιγράψει λεπτομερώς τα 

πρώτα εκατόν πενήντα πάθη που τα είπαν απλά πά

θη: 

Δεν είναι εύκολη υπόθεση, κύριοι, να μιλήσει κανείς 

σ' έναν κύκλο σαν τον δικό σας. Συνηθισμένοι στα πιο 

κομψά δημιουργήματα της λογοτεχνίας, πώς θα μπο

ρέσετε να ανεχτείτε την ασχημάτιστη και χοντρο

κομμένη διήγηση ενός δυστυχισμένου πλάσματος σαν 

και μένα, που η μόνη μου παιδεία είναι αυτή που μου 

έδωσαν τα ελευθέρια ήθη; Με καθησυχάζει όμως η 

επιείκειά σας η μόνη σας απαίτηση είναι η φυσικότη

τα και η αλήθεια των λόγων μου' μόνο απ' αυτή την ά

Πσψη θα τολμούσα να διεκδικήσω τους επαίνους σας. 

Η μητέρα μου ήταν είκοσι πέντε ετών όταν με έφε

ρε στον κόσμο, και ήμουν το δεύτερο παιδί της είχε 

ήδη μια κόρη έξι χρόνια μεγαλύτερη από μένα. Η κα

ταγωγή της δεν ήταν σπουδαία. Ήταν ορφανή από 

πατέρα και μητέρα' τους έχασε όταν ήταν πολύ νέα, 

και επειδή οι γονείς της έμεναν κοντά στο μοναστήρι 

των Φραγκισκανών στο Παρίσι, όταν βρέθηκε μόνη 

στον κόσμο και χωρίς κανέναν πόρο, οι άγιοι Πατέ

ρες τής έδωσαν την άδεια να πηγαίνει να ζητάει ελεη

μοσύνη στην εκκλησία. Επειδή όμως ήταν νέα και όλο 

φρεσκάδα, την έβαλαν σύντομα στο μάτι και σιγά

σιγά ανέβηκε από την εκκλησία στα δωμάτιά τους 

απ' όπου και σύντομα κατέβηκε έγκυος. Σ' αυτές τις 

περιπέτειες χρώσταγε η αδελφή μου την ύπαρξή της 



128 SADE 

και ε{ναι περισσότερο από πιθανό ότι και η δική μου 

γέννηση σ' αυτό οφείλεται. 

Στο μεταξύ οι καλοί Πατέρες, που ικανοποιήθηκαν 

από τις υπηρεσίες της μητέρας μου και είδαν πόσα 

απέφερε στην κοινότητα, για να την ανταμείψουν της 

παραχωρούσαν το ενοίκιο από τα στασίδια· μόλις η 

μητέρα μου βρήκε αυτή τη θέση, παντρεύτηκε, με την 

άδεια των ηγουμένων, έναν από τους νερουλάδες του 

μοναστηριού, που μας υιοθέτησε αμέσως χωρίς τον 

παραμικρό ενδοιασμό. 

Επειδή είχα γεννηθεί στην εκκλησία, έμενα, που λέει 

ο λόγος, περισσότερο στην εκκλησία παρά στο σπίτι 

μας. Βοηθούσα τη μητέρα μου να ταχτοποιεί τα στα

σίδια, τους καντηλανάφτες στις διάφορες δουλειές 

τους, ακόμη και το παπαδοπαίδι θα 'κανα αν χρεια

ζόταν, παρόλο που δεν ήμουνα καλά-καλά πέντε 

ετών. 

Μια μέρα που γύρναγα από τις άγιες αοχολ{ες μου 

η αδελφή μου με ρώτησε αν συνάντησα τον πάτερ 

Λαυρέντιο ... 
- Όχι, της λέω. 

- Ε, λοιπόν, μου λέει, σε παραμονεύει, το ξέρω· 

θέλει να σου δει'ξει αυτό που μου έδειξε. Μην το σκά

σεις, κοίταξέ το καλά χωρίς να φοβηθείς δεν θα σ' 

αγγίξει, μόνο που θα σου δείξει κάτι πολύ αστείο, κι 

αν τον αφήσεις να το κάνει θα σ' ανταμείψει καλά. 

Είμαστε περισσότερες από δεκαπέντε εδώ γύρω που 

μας το δείχνει. Έτσι ευχαριστιέται και μας έχει κάνει 

σ' όλες κι από ένα δώρο. 

Φαντάζεστε λοιπόν, κύριοι, ότι αρκούσαν αυτά που 

μου είπε όχι μόνο για να μην αποφύγω τον πάτερ 
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Λαυρέντιο, αλλά και για να τον αναζητήσω. Η φωνή 

της ντροπής μόλις που ακούγεται σ' αυτή την ηλικία· 

η σιωπή της, την εποχή που ακόμη ζεις κοντά στη 

φύση, είναι η αδιάσειστη απόδειξη πως αυτό το τε

χνητό συναίσθημα οφείλει πολύ περισσότερα στην 

παιδεία παρά σ' αυτήν, την πρώτη μητέρα. Πετάχτη

κα αυτοστιγμεί στην εκκλησία και, ενώ διέσχιζα μια 

μικρή αυλή που βρισκόταν ανάμεσα στην είσοδο της 

εκκλησίας, από την πλευρά του μοναστηριού, και στο 

μοναστήρι, πέφτω πάνω στον πάτερ Λαυρέντιο. Ή

ταν ένας ιερωμένος περίπου σαράντα ετών, με πολύ 

όμορφη φυσιογνωμία. Με σταματάει: 

- Πού πας, Φρανσόν; μου λέει. 

- Να φτιάξω τα στασίδια, πάτερ μου. 

- Καλά, καλά, θα τα ταχτοποιήσει η μητέρα σου. 

Έλα σ' αυτό εδώ το δωματιάκι, μου λέει παρασύρο

ντάς με σ' ένα χώρο που βρισκόταν εκεί. Θα σου δεί

ξω κάτι που δεν έχεις δει ποτέ σου. 

Τον ακολουθώ, κλείνει την πόρτα πίσω μας, κι α

φού με στήνει καλά-καλά μπροστά του: 

- Έλα, Φρανσόν, μου λέει βγάζοντας μια τερατώ

δη ψωλή από το βρακί του, που μου 'ρθε να πέσω 

κάτω από την τρομάρα μου, έλα παιδί μου, συνέχισε 

παι'ζοντάς την, έχεις δει ποτέ σου πράγμα σαν αυτό; 

Αυτό το λέμε ψωλή, μικρή μου, ναι, ψωλή ... Σου χρη
σιμεύει για να χύνεις, κι αυτό που θα δεις, αυτό που 

θα χυθεί σε λίγο, είναι το σπέρμα που σ' έχει φτιάξει. 

Το έδειξα στην αδελφή σου, το δείχνω σ' όλα τα κορι

τσάκια της ηλικίας σου· φέρε μου κι άλλα, φέρε μου 

κι άλλα, σαν την αδελφή σου που μου γνώρισε πάνω 

από είκοσι ... Θα τους δει'ξω την ψωλή μου και θα χύ-
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σω στο πρόσωπό τους ... EfVQl το πάθος μου, παιδί 
μου, δεν έχω άλλο, και θα το δεις. 

Εκείνη τη στιγμή ένιωσα να με σκεπάζει μια λευκή 

δροσιά που με λέρωσε ολόκληρη· μερικές σταγόνες 

πετάχτηκαν ως τα μάτια μου, γιατί το κεφαλάκι μου 

βρισκόταν ακριβώς στο ίδιο ύψος με τα κουμπιά του 

βρακιού του. Στο μεταξύ ο Λαυρέντιος χειρονομούσε. 

- Α! τι ωραίο χύσιμο... Τι ωραίο χύσι που χάνω, 

φώναζε· πώς σ' έχει σκεπάσει ολόκληρη! 

Και ηρεμώντας σιγά-σιγά, ξανάβαλε με την ησυχία 

του το εργαλείο του στη θέση του κι έφυγε γλιστρώ

ντας δώδεκα δεκάρες στο χέρι μου και παραγγέλνο

ντάς μου να του στείλω τις μικρές μου φιλες. 

Όπως εύκολα φαντάζεστε, το πρώτο πράγμα που 

έκανα ήταν να τρέξω να τα διηγηθώ όλα στην αδελφή 

μου, που με σκούπισε παντού και με φρόντισε για να 

μη φανεί τίποτε· επειδή με τη βοήθειά της κέρδισα 

αυτή την μικρή περιουσία, μου ζήτησε τα μισά κέρδη 

μου. Το πάθημα μου έγινε μάθημα κι έτσι δεν παρέ

λειψα, ελπίζοντας κι εγώ να μοιραστώ τα κέρδη, να 

ψάξω όσο μπορούσα περισσότερα κοριτσάκια για 

τον πάτερ Λαυρέντιο. Επειδή όμως του πήγα μια που 

την ήξερε, την αρνήθηκε, δίνοντάς μου τρεις δεκάρες 

για να με ενθαρρύνει: 

- Δεν τα βλέπω ποτέ για δεύτερη φορά, παιδί μου, 

μου είπε, να μου φέρνεις αυτά που δεν ξέρω κι όχι 

αυτά που θα σου πουν ότι μ' έχουν γνωρfσει. 

Έβαλα τα δυνατά μου: σε τρεις μήνες γνώρισα πε

ρισσότερα από είκοσι καινούργια κορίτσια στον πά

τερ Λαυρέντιο· μαζί τους έκανε για να ηδονιστεί ό, τι 

ακριβώς είχε κάνει και με μένα. Δεν μου είχε παραγ-
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γει'λει μόνο να του είναι άγνωοτες, αλλά ε{χε επιμείνει 

και σε μια άλλη προϋπόθεση, σχετικά με την ηλικία· 

δεν έπρεπε να ε{ναι κάτω από τεσσάρων και πάνω 

από εφτά. Και η μικρή μου περιουσ{α πήγαινε μια 

χαρά, ώσπου η αδελφή μου, που κατάλαβε ότι πατού

σα τα χωράφια της, με απείλησε ότι θα το έλεγε οτη 

μητέρα μου αν δεν έκλεινα το μαγαζάκι μου· κι έτσι 

παράτησα τον πάτερ Λαυρέντιο. 

Στο μεταξύ οι δουλειές που έκανα με ανάγκαζαν 

να βρίσκομαι συνέχεια κοντά οτο μοναοτήρι· έτσι, τη 

μέρα που έγινα εφτά χρονών συνάντησα έναν και

νούργιο εραοτή που η μανία του, παρόλο που ήταν 

παιδιάοτικη, ήταν λ{γο πιο σοβαρή. Αυτός ονομαζό

ταν πάτερ Λουδοβίκος ήταν μεγαλύτερος από τον 

Λαυρέντιο και είχε οτη οτάση του κάτι πιο άσωτο. Με 

πέτυχε οτην πόρτα, τη οτιγμή που έμπαινα στην εκ

κλησία, και με υποχρέωσε να ανέβω οτο δωμάτιό του. 

Στην αρχή έκανα τη δύσκολη, αφού όμως με διαβε

βαίωσε ότι η αδελφή μου είχε κάνει το ίδιο πριν τρ{α 

χρόνια, κι ότι κάθε μέρα πήγαιναν εκεί κοριτσάκια 

της ηλικίας μου, τον ακολούθησα. Μόλις φτάσαμε οτο 

κελί του, το έκλεισε καλά, κι αφού έβαλε σιρόπι σε 

μια κούπα, μου έδωσε να πιω τρία μεγάλα ποτήρια 

απανωτά. Μόλις τέλειωσαν οι προετοιμασίες, ο αιδε

σιμότατος, πιο χαδιάρης από το συνάδελφό του, άρχι

σε να με φιλάει και να χαριεντιΊ;εται μαζί μου· έτσι, έ

λυσε τη φουοτ{τσα μου και, σηκώνοντας την πουκα

μίσα μου κάτω από το οτηθόδεσμο παρά τις μικρές 

μου αντιρρήσεις, άρχισε να παιΊ;ει με όλα μου τα μπρο

οτινά μέρη που μόλις είχε ξεσκεπάσει· κι αφού τα 

καλόπιασε και τα καλοκοίταξε, με ρώτησε αν θέλω 
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να κατουρήσω. Πράγματι η μεγάλη ποσότητα του 

ποτού που με είχε αναγκάσει να πιω πριν λίγο είχε 

κάνει την ανάγκη αυτή ιδιαίτερα επιτακτική' έτσι τον 

βεβαίωσα ότι η ανάγκη μου ήταν όσο πιο δυνατή θα 

μπορούσε να είναι' δεν ήθελα όμως να κάνω κάτι τέ

τοιο μπροστά του. 

- Ω, ναι, διάολε, κατεργαρούλα! πρόσθεσε ο πόρ

νος. Ω, ναι, διάολε, όχι μόνο θα το κάνεις μπροστά 

μου, αλλά ακόμη χειρότερα, πάνω μου. Να! μου λέει, 

βγάζοντάς μου την ψωλή του από το βρακί του, να το 

εργαλείο που θα καταβρέξεις πρέπει να κατουρήσεις 

εκεί πάνω. 

Με πήρε λοιπόν και με ακούμπησε σε δυο καρέ

κλες, το ένα μου πόδι στη μία και το άλλο στην άλλη' 

κι αφού άνοιξε τα μπούτια μου όσο πιο πολύ μπο

ρούσε, μου είπε να σκύψω. Κρατώντας με σ' αυτή τη 

στάση, τοποθέτησε ένα βάζο από κάτω μου κι αυτός 

βολεύτηκε σ' ένα μικρό σκαμνί στο ύψος του βάζου, 

κρατώντας το μαραφέτι του στο χέρι του, ακριβώς 

κάτω από το μουνί μου. Με το ένα του χέρι κρατούσε 

τα λαγόνια μου και με το άλλο έπαιζε την ψωλή του 

μ' αυτό το μαγευτικό υγρό που το ζεστό του ανάβρυ

σμα κυριεύει τις αισθήσεις μου. 

- Κι:ι.τούρα, καρδιά μου, κατούρα και προσπάθη

σε να καταβρέξεις το χύσι μου. 

Ο Λουδοβίκος άναβε, ερεθιζόταν, ήταν εύκολο να 

διαπιστώσω ότι αυτή η ιδιόμορφη επιχείρηση ικανο

ποιούσε καλύτερα τις αισθήσεις του. Η πιο γλυκιά 

έκσταση τον τύλιξε τη ίδια την στιγμή που τα υγρά με 

τα οποία μου 'χε φουσκώσει το στομάχι κύλαγαν 

άφθονα, και γεμίσαμε κι οι δυο μαζί το ίδιο βάζο, αιι-
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τός με χύσι κι εγώ με κάτουρα. Μόλις τέλειωσε η δου

λειά, ο Λουδοβίκος μού είπε οχεδόν τα ίδια που μου 

είχε πει κι ο Λαυρέντιος ήθελε να κάνει την πουτανί

τσα του ματρόνα, κι αυτή τη φορά λίγο με ενόχλησαν 

οι απειλές της αδελφής μου κι έτσι προμήθευσα αδί

σταχτα στον Λουδοβίκο όποιο παιδί ήξερα. Έκανε με 

όλες το ίδιο πράγμα και τις έβλεπε με ευχαρίστηση 

και δυο και τρεις φορές χωρίς να τις σιχαθεί" επειδή 

με πλήρωνε πάντα κατά μέρος, ανεξάρτητα απ' αυτά 

που έπαιρνα από τις μικρές μου φίλες, πριν καλά

καλά συμπληρωθούν έξι μήνες μάζεψα ένα μικροπο

σό που το χάρηκα με όλη μου την άνεση· φρόντιζα 

μόνο να κρύβομαι από την αδελφή μου. 

- Ντυκλό, τη διέκοψε εδώ ο πρόεδρος, σας έχουμε 

προειδοποιήσει ότι χρειάζεται να επεκτείνεστε, όταν 

αφηγείστε, και στις πιο μικρές λεπτομέρειες, γιατί δεν 

μπορούμε να κρίνουμε ποια είναι η σχέση του πάθους 

που διηγείστε με τα ήθη και το χαρακτήρα του ανθρώ

που παρά μόνο αν μας αποκαλύψετε όλα τα στοιχεία· 

και πως χρησιμεύει ακόμη και το παραμικρό στοιχείο 

σ' αυτό που περιμένουμε απ' τις αφηγήσεις σας, δηλα

δή στον ερεθισμό των αισθήσεών μας. 

- Ναι, άρχοντά μου, με προειδοποιήσατε να μην 

παραμελήσω καμιά λεπτομέρεια και να επεκταθώ α

κόμη και στο παραμικρό κάθε φορά που χρειάζεται 

για να ξεκαθαριστεί ο χαρακτήρας ή το είδος του προ

σώπου. Έκανα καμιά παράλειψη σ' αυτό το σημείο; 

- Ναι, λέει ο πρόεδρος, δεν έχω ιδέα ούτε πώς εί

ναι η ψωλή του ούτε πώς εκσπερματώνει ο δεύτερος 

φραγκισκανός σας. Άλλωστε σας έτριψε το μουνί; Το 
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άγγιξε με την ψωλή του; Βλέπετε πόσες λεπτομέρειες 

παραλείψατε! 

- Συγγνώμη, λέει η Ντυκλό, θα επανορθώσω το 

σφάλμα μου αυτό και θα προσέχω στο μέλλον. Ο πά

τερ Λουδοβίκος είχε πολύ κανονικό πέος, περισσό

τερο μακρύ παρά χοντρό, και η εμφάνισή του ήταν 

γενικά πολύ κοινή. Θυμάμαι μάλιστα ότι δεν καύλω

νε καλά και μόνο λίγο του σηκώθηκε την κρίσιμη 

στιγμή. Δεν μου 'τριψε καθόλου το μουνί, αρκέσιηκε 

μόνο να τ' ανοίξει όσο περισσότερο μπορούσε με τα 

δάχτυλά του για να κυλήσουν πιο εύκολα τα κάτου

ρα. Πλησ(ασε την ψωλή του δυο τρεις φορές, σφίχτη

κε και η εκσπερμάτωσή του ήταν σύντομη' τα μονα

δικά λόγια που του ξέφυγαν ήταν: «Α! χύσε, κατού

ρα λοιπόν παιδί μου, κατούρα λοιπόν, όμορφη πηγή 

μου, κατούρα λοιπόν, κατούρα λοιπόν, δεν βλέπεις 

που χύνω;» Κι όλα αυτά τα ανακάτευε με φιλιά στο 

στόμα μου που δεν είχαν τίποτε το ιδιαίτερα άσωτο. 

- Έτσι μπράβο, Ντυκλό, λέει ο Ντυρσέ, ο πρόε

δρος είχε δίκιο' με τη πρώτη σας διήγηση δεν μπο

ρούσα να καταλάβω τίποτε απ' όλα αυτά, ενώ τώρα 

βλέπω τον άνθρωπό σας. 

- Μια στιγμή, Ντυκλό, λέει ο επίσκοπος βλέπο

ντάς την έτοιμη να ξαναρχίσει, μου ήρθε μια ανάγκη 

πολύ πιο ζωτική από το κατούρημα, με τριγυρίζει εδώ 

και ώρα και αισθάνομαι ότι πρέπει να απαλλαγώ απ' 

αυτήν. 

Και την ίδια στιγμή τράβηξε τον Νάρκισσο κοντά 

του. Τα μάτια του αρχιερέα έβγαζαν φλόγες, η ψωλή 

του είχε κολλήσει σιην κοιλιά του, άφριζε, ήταν το 

χύσι που συγκρατούσε και ήθελε να πεταχτεί οπωσ-
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δήποτε, πράγμα που δεν μπορούσε να γίνει παρά μό

νο με βίαια μέσα. Παρέσυρε την ανιψιά του και το 

αγοράκι στο ιδιαίτερο δωμάτιο. Τα πάντα σταμάτη

σαν: θεωρούσαν την εκσπερμάτωση κάτι πολύ σημα

ντικό· έτσι, όταν κάποιος ήθελε να κάνει κάτι τέτοιο, 

διέκοπταν τα πάντα προσπαθώντας να συνδράμουν 

στη γλυκιά πραγμάτωσή της. Η φύση όμως αυτή τη 

φορά δεν ανταποκρίθηκε στις ευχές του αρχιερέα, κι 

αφού έμεινε για μερικά λεπτά κλεισμένος στο ιδιαί

τερο δωμάτιο, βγήκε έξαλλος στην ίδια κατάσταση 

και απευθύνθηκε στον Ντυρσέ, που ήταν επιμελητής: 

- Θα μου γράψεις αυτόν το μικρό μασκαρά για τι

μωρία το Σάββατο, του είπε πετώντας το παιδί μα

κριά του, και να είναι αυστηρή, σε παρακαλώ. 

Όλοι κατάλαβαν ότι το αγόρι δεν μπόρεσε να τον 

ικανοποιήσει, και η Ιουλία πήγε να ψιθυρίσει τα κα

θέκαστα στον πατέρα της. 

- Ε, διάολε! πάρε κάποιο άλλο, του λέει ο δούκας, 

διάλεξε απ' τις δέκα δικές μας τετράδες, αν η δική 

σου δεν σε ικανοποιεί. 

- Ω, προς το παρόν τίποτε δεν μπορεί να με ικανο

ποιήσει, τώρα που έχασα αυτό που επιθυμούσα λίγο 

πριν, είπε ο αρχιερέας. Ξέρετε σε τι σημείο φτάνουμε 

αν μας εξαπατήσουν οι επιθυμίες μας. Προτιμώ να 

συγκρατηθώ, αλλά να μη χαριστούμε σ' αυτόν εδώ το 

μασκαρά, συνέχισε, δεν ζητώ τίποτ' άλλο ... 
- Ω, σου εγγυώμαι ότι θα τιμωρηθεί, είπε ο Ντυρ

σέ. Πρέπει ο πρώτος που τσακώσαμε να γίνει παρά

δειγμα για τους υπόλοιπους. Στενοχωριέμαι να σε 

βλέπω σ' αυτή την κατάσταση· δοκίμασε κάτι άλλο, 

βάλε κάποιον να σε γαμήσει. 
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-Άρχοντά μου, είπε η Μαρτα(ν, έχω πολύ διάθε

ση να σας ικανοποιήσω, και αν θέλει η Εκλαμπρότη

τά σας ... 
- Ε όχι, όχι διάολε! είπε ο επωκοπος ξέρετε ότι 

σε πολλές περιπτώσεις δεν ζητάμε γυναικείο κώλο. 

Θα περιμένω, θα περιμένω ... Ας συνεχίσει η Ντυκλό' 
θα γίνει το βράδυ' θα πρέπει να βρω κάποιον όπως 

τον θέλω. Συνέχισε, Ντυκλό. 

Κι αφού οι φίλοι γέλασαν με την καρδιά τους για 

την άσωτη ειλικρίνεια του επίσκοπου (<<σε πολλές 

περιπτώσεις δεν ζητάμε γυναικείο κώλο»), η αφηγή

τρια συνέχισε την διήγησή της μ' αυτά τα λόγια: 

Μόλις είχα κλείσει τα εφτά μου χρόνια, όταν μια 

μέρα που, κατά τη συνήθειά μου, είχα πάει στον Λου

δοβίκο μια από τις μικρές μου φι'λες, βρήκα στο δω

μάτιό του έναν άλλο μοναχό, συνάδελφό του. Επειδή 

αυτό δεν είχε συμβεί ποτέ, παραξενεύτηκα και θέλη

σα να φύγω, ο Λουδοβίκος όμως με καθησύχασε κι 

έτσι η μικρή μου φίλη κι εγώ μπήκαμε με όλο μας το 

θάρρος. 

- Να, πάτερ 2οφρουά, λέει ο Λουδοβίκος στο φίλο 

του σπρώχνοντάς με προς το μέρος του, δεν σ' το είπα 

ότι είναι καλή; 

- Ναι, αλήθεια, λέει ο 20φρουά παίρνοντάς με 

στα γόνατά του και φιλώντας με. Ποια είναι η ηλικία 

σου, μικρή μου; 

- Εφτά ετών, πάτερ μου. 

- Δηλαδή έχεις πενήντα χρόνια λιγότερα από μέ-

να, λέει ο καλός παπάς φιλώντας με ξανά. 

Κι όσο κρατούσε ο μικρός διάλογος, ετοιμαζόταν 
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το σιρόπι· και, όπως γινόταν πάντα, μας έδωσαν να 

πιούμε από τρία μεγάλα ποτήρια στην καθεμιά. Επει

δή όμως δεν μου έδινε να πιω ο Λουδοβίκος όταν του 

έφερνα θηράματα, γιατί έδινε μόνο σ' αυτήν που έφερ

να, κι εγώ συνήθως δεν καθόμουν αλλά έφευγα αμέ

σως, παραξενεύτηκα με την προετοιμασία αυτή τη 

φορά· και με ύφος αφελές και αθώο του λέω: 

- Και γιατί με βάζετε να πιω, καλέ μου πάτερ; 

Μήπως θέλετε να κατουρήσω; 

- Ναι, παιδί μου, λέει ο Ζοφρουά που συνέχιζε να 

με κρατάει ανάμεσα στα μπούτια του και είχε ήδη 

αρχίσει να με χαίδεύει μπροστά με το χέρι του. Ναι, 

θέλουμε να κατουρήσετε· και μαζί μου η περιπέτειά 

σας θα είναι λίγο διαφορετική από την άλλη. Ελάτε στο 

κελί μου, ας αφήσουμε τον πάτερ Λουδοβίκο με τη 

μικρή μας φίλη και πάμε να ασχοληθούμε με τα δικά 

μας. Θα ξαναβρεθούμε όταν κάνουμε τη δουλειά μας. 

Βγήκαμε· ο Λουδοβίκος μού ψιθυρι1;,ει να είμαι βο

λικιά με το φίλο του και δεν θα μετανιώσω. Το κελί 

του Ζοφρουά δεν ήταν μακριά απ' του Λουδοβίκου 

και φτάσαμε χωρίς να μας δει κανείς. Μόλις μπήκα

με, ο Ζοφρουά ασφάλισε καλά την πόρτα και μου 

είπε να βγάλω τη φούστα μου. Υπάκουσα· σήκωσε ο 

ίδιος την πουκαμίσα μου μέχρι πάνω από τον αφαλό 

μου και, αφού με κάθισε στην άκρη του κρεβατιού 

του, μου άνοιξε τα μπούτια όσο περισσότερο μπορού

σε· συνέχισε να με φέρνει πιο χαμηλά, έτσι που όλη 

μου η κοιλιά ήταν ξεσκέπαστη και το σώμα μου στη

ριζόταν μόνο στην ουρά μου. Μου παράγγειλε να μην 

κουνηθώ καθόλου απ' αυτή τη στάση και ν' αρχίσω 

να κατουράω μόλις μου χτυπήσει ελαφρά το ένα μου 
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μπούτι με το χέρι του. Τότε στάθηκε λίγο και με κοί

ταξε σ' αυτή τη στάση και, ενώ με το ένα χέρι του συ

νέχιζε να κρατά ανοιχτά τα μουνόχειλά μου, με το 

άλλο ξεκούμπωσε το βρακί του και άρχισε, με γοργές 

και βίαιες κινήσεις, να παι'ζ,ει ένα μικρό μαύρο και 

ζαρωμένο πέος που δεν έμοιαζε και πολύ πρόθυμο 

να ανταποκριθεί σ' αυτά που του ζητούσαν. Για να το 

παροτρύνει καλύτερα, ο άνθρωπός μας αισθάνθηκε 

την υποχρέωση να το ερεθίσει όσο μπορούσε, ικανο

ποιώντας έτσι τη μικρή εκλεκτή του συνήθεια: γονάτι

σε λοιπόν ανάμεσα στα πόδια μου και εξέτασε για 

μια στιγμή ακόμη το εσωτερικό της τρυπούλας που 

του έδειχνα' πλησίασε πολλές φορές το στόμα του 

μουρμουρίζοντας κάτι λόγια που δεν τα έχω συγκρα

τήσει γιατί τότε δεν τα καταλάβαινα, ενώ συνέχιζε να 

παίζει το πέος του, που δεν έδειχνε να συγκινείται και 

πολύ. Τέλος, τα χείλια του κόλλησαν ερμητικά στα 

μovνόχειλά μου' και μόλις μου έκανε το σήμα που εί

χαμε συμφωνήσει, άδειασα αμέσως στο στόμα του 

ανθρωπάκου ό, τι περίσσευε μέσα μου ποτι'ζ,οντάς τον 

με κύματα από κάτουρο' δεν προλάβαινα ν' αδειάσω 

κι εκείνος τα είχε κιόλας καταπιεί. Την ίδια στιγμή το 

πέος του ξεπετάχτηκε και η αγέρωχη κεφαλή του τι

νάχτηκε ως το μπούτι μου' ένιωσα να το ποτι'ζ,ει πε

ρήφανα με τα στείρα ίχνη της άτονης ρώμης του. 

Είχαν όλα τόσο καλά συντονιστεί που, ενώ κατάπινε 

τις τελευταίες σταγόνες, η ψωλή του, ζαλισμένη από 

τη νίκη της, την έκλαιγε με δάκρυα από αίμα. 

Ο Ζοφρουά σηκώθηκε τρικλι'ζ,οντας και τότε πρόσε

ξα πως, μόλις απόσωνε το λιβάνι, δεν τον συνέπαιρνε 

πια για το είδωλό του εκείνος ο θρησκευτικός πυρετός 
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όπως όταν το παραλήρημά του σrήριζε ακόμα το γόη

τρό του, υπoδαυλiζoντας τη λατρεία που ε{χε γι' αυτό. 

Μου έδωσε απότομα δώδεκα δεκάρες και μου άνοιξε 

την πόρτα του, χωρ{ς να μου ζητήσει, σαν τους άλλους, 

να του φέρνω κορ{τσια (απ' ό, τι φα{νεται, τα προμη

θευόταν απ' αλλού)· αφού μου έδειξε πώς να πάω σro 

κελ{ του φfλov του, μου ε{πε να γυρίσω εκεί μόνη μου 

επειδή εκείνος βιαζόταν να πάει σrη λειτουργία και 

δεν μπορούσε να με συνοδεύσει· ύσrερα κλείσrηκε σro 

δωμάτιό του χωρίς να προλάβω να του απαντήσω. 

- Ε, πράγματι λοιπόν, είπε ο δούκας, υπάρχουν 

ένα σωρό άνθρωποι που δεν μπορούν να υποφέρουν 

τη στιγμή που χάνεται η ψευδαίσθηση. Φαίνεται πως 

το γόητρό τους υποφέρει που επέτρεψαν σε μια γυ

ναίκα να τους δει στις στιγμές της αδυναμίας τους, κι 

αυτή η δυσφορία που αισθάνονται τη στιγμή εκείνη 

γεννάει την αηδία. 

- Όχι, είπε ο Κυρβάλ, που του την έπαιζε γονατι

στός ο Άδωνις ενώ εκείνος χάιδευε τη Ζελμίρα, όχι 

φίλε μου, το γόητρο δεν έχει τίποτε να κάνει μ' όλα 

αυτά· το αντικείμενο της ηδονής, που κατά βάθος δα

νείζεται όλη του την αξία από τη λαγνεία μας, φαίνε

ται όπως είναι ακριβώς τη στιγμή που σβήνει η λαγ

νεία. Όσο πιο βίαιος είναι ο ερεθισμός, τόσο πιο α

πογυμνωμένο φαίνεται όταν υποχωρήσει αυτός ο 

ερεθισμός όπως κουραζόμαστε λιγότερο ή περισσό

τερο αν6λογα με τις ασκήσεις που θα κάνουμε· η αη

δία που αισθανόμαστε τότε δεν είναι παρά το αίσθη

μα μιας χορτασμένη ς ψυχής που δεν της αρέσει η ευ

τυχία της γιατί την κούρασε λίγο πιο πριν. 
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- Απ' αυτή την αηδία όμως, είπε ο Nτuρσέ, συχνά 

γεννιούνται σχέδια για εκδίκηση, και έχουμε δει τις 

θλιβερές συνέπειές τους. 

- Αυτό είναι άλλο πράγμα, είπε ο Κυρβάλ, και ε

πειδή οι αφηγήσεις μπορεί να μας προσφέρουν σtη 

συνέχεια παραδείγματα γι' αυτό που λέτε, ας μη βια

στούμε να αγορεύσουμε για θέματα που θα έρθουν 

φυσικά, από τα πράγματα. 

- Πρόεδρε, πες την αλήθεια, είπε ο Nτuρσέ. Βρί

σκεσαι στα πρόθυρα της παρεκτροπής, και νομίζω 

ότι αυτή τη στιγμή προτιμάς να είσαι έτοιμος για να 

γευτείς την ηδονή παρά να αγορεύεις για την αηδία. 

- Καθόλου ... τσιμουδιά, είπε ο Κυρβάλ, είμαι α
πολύτως ψύχραιμος ... Είναι σίγουρο, συνέχισε φι
λώντας τον Άδωνη στο στόμα, ότι το παιδί αυτό είναι 

χαριτωμένο ... αλλά δεν μπορούμε να το γαμήσουμε· 
δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από τους κανονι

σμούς σας ... Μας περιορίζουν σε ορισμένα ... σε ορι
σμένα ... Έλα, έλα, συνέχισε, Nτuκλό, γιατί μου φαί
νεται πως θα κάνω καμιά βλακεία, και θέλω να κρα

τήσω την ψευδαίσθησή μου τουλάχιστον μέχρι να πέ

σω να κοιμηθώ. 

Ο πρόεδρος, που έβλεπε ότι το μαραφέτι του είχε 

αρχίσει να ξεσηκώνεται, έστειλε τα δυο παιδιά στις 

θέσεις τους αφού ξάπλωσε ξανά δίπλα στην Κον

στάνς που, όσο ωραία κι αν ήταν, δεν τον άναβε εξί

σου, πίεσε ακόμα μια φορά την Nτuκλό να συνεχίσει· 

κι εκείνη υπάκουσε αμέσως μ' αυτά τα λόγια: 

Ξαναβρήκα τη μικρή μου φι'λη. Μόλις ε{χε τελειώ

σει με τον Λουδοβίκο και, επειδή καμιά από τις δυο 



0\ 120 ΜΕΡΕΣ ΤΩΝ ΣΟΔΟΜΩΝ 141 

μας δεν έμεινε πολύ ευχαριστημένη, εγκαταλείψαμε 

το μοναστήρι' εγώ ήμουν σχεδόν αποφασισμένη να 

μην ξαναγυρίσω. Το ύφος του Ζοφρουά είχε προσβά

λει το λίγο μου φιλότιμο' χωρίς να εμβαθύνω στην 

προέλευση της αηδίας, δεν μου άρεσαν οι συνέπειές 

της. Ήταν όμως γραμμένο στη μοίρα μου να έχω κι 

άλλες περιπέτειες σ' αυτό το μοναστήρι' το παράδειγ

μα της αδελφής μου, που απ' ό, τι μου είχε πει είχε 

μπλέξει με περισσότερους από δεκατέσσερις, έπρεπε 

να με πείσει ότι δεν είχαν τελειώσει τα βάσανά μου. 

Το κατάλαβα τρεις μήνες μετά την τελευταία περιπέ

τεια, από το ενδιαφέρον που έδειξε για μένα ένας απ' 

αυτούς τους καλούς ιερωμένους, ένας άντρας περί

που εξήντα ετών. Δεν υπάρχει τέχνασμα που δεν χρη

σιμοποίησε για να με πείσει να πάω στο δωμάτιό του. 

Ένα απ' όλα πέτυχε επιτέλους και έτσι βρέθηκα εκεί 

μέσα μια ωραία κυριακάτικη πρωία, χωρίς να ξέρω 

πώς και γιατί. Ο γερο-πόρνος, που ονομαζόταν πά

τερ Ερρίκος, κλείστηκε μαζί μου μόλις με είδε να μπαί

νω και με φίλησε με όλη του τη καρδιά. 

- Α, κατεργαρούλα! φώναξε πετώντας από τη χα

ρά του. Σε κρατάω λοιπόν' αυτή τη φορά δεν θα μου 

ξεφύγεις. 

Έκανε πολύ κρύο και η μυτούλα μου ήταν γεμάτη 

μύξες, όπως πολύ συχνά συμβαίνει στα παιδιά. Ή

θελα να τη σκουπίσω. 

- Ε όχι, όχι, λέει ο Ερρίκος εμποδίζοντάς με, θα σ' 

την κάνω εγώ τη δουλειά, μικρή μου. 

Κι αφού με ξάπλωσε στο κρεβάτι του, με το κεφάλι 

μου λίγο σκυφτό, κάθισε δίπλα μου τραβώντας το 

κεφάλι μου προς τα πίσω πάνω στα γόνατά του. Θα 
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έλεγε κανείς πως έτρωγε με τα μάτια του αυτή την 

έκκριση του εγκεφάλου μου. 

- Ω, τι ωραία που 'ναι η μικρή μυξιάρα! έλεγε λι

γωμένος. Πώς θα τη ρουφήξω! 

Τότε έσκυψε πάνω από το κεφάλι μου και έβαλε 

ολόκληρη τη μύτη μου στο στόμα του· όχι μόνο κατά

πιε όλη τη μύξα που είχα, αλλά και με όλη του τη 

λαγνεία κέντρισε με την άκρη της γλώσσας του διαδο

χικά τα δύο μου ρουθούνια· το έκανε με τόση τέχνη 

που με ανάγκασε να φταρνιστώ δυο-τρεις φορές και 

έτσι η μύτη μου έτρεξε διπλά κι αυτός βιάστηκε να 

καταπιεί το υγρό που τόσο επιθυμούσε. Μη μου ζητή

σετε όμως, κύριοι, να σας τον περιγράψω με λεπτομέ

ρειες αυτόν εδώ: τίποτε δεν φάνηκε· είτε δεν έκανε 

τίποτε είτε έκανε τη δουλειά του στο βρακί του· εγώ 

πάντως δεν κατάλαβα τίποτε· και επειδή μέσα στο 

πλήθος τα φιλιά και τα γλειψίματα τίποτε δεν έδειξε 

κάποια μεγάλη έκσταση, πιστεύω ότι δεν εκσπερμά

τωσε καθόλου. Ούτε μου σήκωσε τη φούστα, ούτε μου 

έκανε τίποτε με τα χέρια του· και σας βεβαιώνω ότι ο 

γερο-άσωτος μπορούσε να ικανοποιήσει την ιδιοτρο

πία του με το πιο τίμιο και το πιο πρωτόβγαλτο κορί

τσι του κόσμου χωρίς να υποψιαστεί πως ήταν μια 

πράξη λαγνείας. 

Δεν συνέβη όμως το ίδιο μ' αυτόν που μου έφερε η 

τύχη την ίδια την ημέρα που έγινα εννέα ετών. Το ό

νομα του άσωτου ήταν πάτερ Στέφανος είχε πει πολ

λές φορές στην αδελφή μου να με οδηγήσει κοντά του 

κι εκε{νη με είχε πιέσει να πάω να τον δω (δεν θέλησε 

ωστόσο να με πάει η ίδια, γιατ{ φοβόταν μη το μάθει 

η μητέρα μας, που είχε αρχίσει κάτι να υποψιάζεται)· 
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έτσι βρέθηκα επιτέλους μπροστά του, σε μια γωνιά 

της εκκλησίας, δίπλα στο σκευοφυλάκιο. Μου φέρθη

κε με τόση χάρη, πρόβαλε τόσο πειστικούς λόγους 

που δεν χρειάστηκε να με πείσει για να τον ακολου

θήσω. Ο πάτερ Στέφανος ήταν περίπου σαράντα ε

τών, όλο δροσιά, ανοιχτόκαρδος και ρωμαλέος. Δεν 

προλάβαμε να βρεθούμε στο δωμάτιό του και με ρώ

τησε αν ξέρω να παιΊ;ω μια ψωλή. 

- Αλίμονο! του είπα κοκκινιΊ;οντας. Δεν καταλα

βαίνω τι θέλετε να μου πείτε. 

- Ε, λοιπόν, θα σου το μάθω, μικρή μου, μου είπε 

φιλώντας με με όλη του την καρδιά στο στόμα και 

στα μάτια· η μοναδική μου απόλαυση είναι να μορ

φώνω τα κοριτσάκια και τα μαθήματα που τους δίνω 

είναι τόσο εξαιρετικά που δεν τα ξεχνούν ποτέ. Για ν' 

α ρχ{σουμ ε, βγάλε τη φούστα σου, γιατί δεν θα σου 

μάθω μόνο τι πρέπει να κάνεις για να μου χαρίσεις 

την απόλαυση· είναι δίκαιο να σε διδάξω συγχρόνως 

τι πρέπει να κάνεις για να τη βρεις κι εσύ, και τίποτε 

δεν πρέπει να εμποδιΊ;ει αυτό το μάθημα. Έλα, ας 

αρχίσουμε με σένα. Αυτό που βλέπεις εδώ, μου είπε 

βάζοντας το χέρι του πάνω στο εφηβαίο μου, λέγεται 

μουν{ και να τι πρέπει να κάνεις για να σου δώσει το 

γλυκό του μούδιασμα: πρέπει με το δάχτυλο να τρί

ψεις ελαφρά αυτό το μικρό εξόγκωμα που αισθάνε

σαι εδώ και ονομάζεται κλειτορίς. 

Κ1 αφού με έβαλε να κάνω ό, τι μου είπε: 

- Να, βλέπεις, μικρή μου, έτσι, όσο με το ένα σου 

χέρι δουλεύεις εκεΕ, να βάλεις ανεπαίσθητα ένα δά

χτυλο από το άλλο σ' αυτή τη γλυκιά σχισμή ... 
Κ1 έπειτα, αφού τοποθέτησε εκεί το χέρι μου: 
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- Έτσι, ναι ... Ε λοιπόν! Δεν αισθάνεσαι τίποτε; 
Συνέχισε βάζοντάς με να ασκηθώ στο μάθημά του. 

- Όχι, πάτερ μου, σας διαβεβαιώ, του απάντησα 

όλο αφέλεια. 

- Α, να πάρει, επειδή είσαι πολύ μικρή ακόμη, αλ

λά να δεις τι απόλαυση θα βρίσκεις σε δυο χρόνια. 

- Περιμένετε, του ει'πα, κι όμως νομι'ζω ότι κάτι 

αισθάνομαι. 

Και έτριβα, όσο μπορούσα, στο μέρος που μου είχε 

πει ... Πράγματι, ένα ελαφρό ηδονικό μυρμήγκιασμα 
με είχε πει'σει ότι η συνταγή δεν ήταν χι'μαιρα· και η 

πολλή χρήση που έκανα από τότε αυτής της εξυπηρε

τικής μεθόδου με έπεισε πια οριστικά, άλλες τόσες 

φορές, για την ικανότητα του δασκάλου μου. 

- Τώρα είναι η σειρά μου, μου ε[πε ο Στέφανος, 

γιατι' η απόλαυσή σου ερεθιΊ;,ει τις αισθήσεις μου και 

πρέπει να τη μοιραστώ μαζι' σου, άγγελέ μου. Να, μου 

ει'πε, βάζοντας στην παλάμη μου ένα τόσο τερατώδες 

εργαλείο που με τα δύο μου χέρια μόλις μπορούσα να 

το πιάσω· να, παιδί μου, αυτό ονομάζεται ψωλή, και 

μ' αυτή την κι'νηση, συνέχισε οδηγώντας γρήγορα την 

παλάμη μου πάνω-κάτω, μ' αυτή την κι'νηση την παί

ζεις. Έτσι, αυτή τη στιγμή, μου παιΊ;,εις την ψωλή. 

Εμπρός, παιδί μου, εμπρός, με όλες σου τις δυνάμεις. 

Όσο πιο γρήγορες και επι'μονες γι'νουν οι κινήσεις 

σου, τόσο πιο γρήγορα θα έρθει η στιγμή που θα λιώ

σω. Πρόσεχε όμως κάτι βασικό, πρόσθεσε οδηγώντας 

πάντα τις κινήσεις μου, πρόσεχε ν' αφήνεις συνέχεια 

την κεφαλή ακάλυπτη. Να μην τη σκεπάζεις ποτέ μ' 

αυτό το κομμάτι από δέρμα που ονομάζουμε πόσθη: 

αν αυτή η πόσθη σκεπάσει αυτό που λένε βάλανο τό-
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τε 6λη μου η απόλαυση θα σβήσει. Έλα, για δες μικρή 

μου, δες που θα σου κάνω ό, τι μου κάνεις κι εσύ, συ

νέχισε ο δάσκαλός μου. 

Λέγοντας αυτά κόλλησε στο στήθος μου, ενώ εγώ 

συνέχιζα, και έβαλε τα χέρια του εκεί τόσο επιδέξια, 

σάλεψε τα δάχτυλά του με τόση τέχνη που με συνεπή

ρε στο τέλος η ηδονή· έτσι το πρώτο μου μάθημα το 

χρωστάω αποκλειστικά σ' αυτόν. Το κεφάλι μου άρ

χισε τότε να γυρι1;ει και τον παράτησα· ο αιδεσιμότα

τος, που δεν ήταν ακόμη έτοιμος να τελειώσει, δέχτη

κε να εγκαταλείψει για μια στιγμή τη δική του από

λαυση και ν' ασχοληθεί μόνο με τη δική μου· και όταν 

πια με βοήθησε να τη γευτώ για καλά, με έβαλε να 

καταπιαστώ πάλι με τη δουλειά που η έκστασή μου 

με είχε αναγκάσει να διακόψω· μου ζήτησε επιτακτι

κά αυτή τη φορά να μην αφαιρεθώ πια και ν' ασχολη

θώ μόνο μαζί του. Το έκανα με όλη μου την ψυχή. 

Ήταν δίκαιο: έπρεπε να του δείξω κάποια ευγνωμο

σύνη. Συνέχισα με τόσο κέφι και τήρησα με τόση 

ακρίβεια όσα μου είχε πει που το τέρας, νικημένο 

από τις τόσο επίμονες κινήσεις, ξέρασε στο τέλος όλη 

του τη λύσσα και με σκέπασε με το δηλητήριό του. 

Τότε πια ο Στέφανος παραδόθηκε στο πιο ηδονικό 

παραλήρημα. Φιλούσε φλογερά το στόμα μου, χάι

δευε κι έτριβε το μουνί μου και η παρεκτροπή στα 

λόγια του μαρτυρούσε ακόμη καλύτερα όλη του την 

ταραχή. Ανακάτευε τις βρομοκουβέντες με τις πιο 

τρυφερές λέξεις κι όλα αυτά χαρακτήριζαν μια πα

ραφορά που κράτησε πολλή ώρα· όταν ο ευγενικός 

Στέφανος, πολύ διαφορετικός από το συνάδελφό του, 

τον πότη των ούρων, άρχισε να συνέρχεται, μου είπε 
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πως είμαι χαριτωμένη και με παρακάλεσε να ξανα

πάω να τον βρω, λέγοντάς μου πως κάθε φορά θα με 

περιποιόταν με τον ίδιο τρόπο: μου γλίστρησε ένα μι

κρό σκούδο στο χέρι, μ' έφερε εκεί απ' όπου με είχε 

πάρει και με άφησε μαγεμένη και θαμπωμένη με την 

καινούργια μου καλοτυχία· έτσι συμφιλιώθηκα ξανά 

με το μοναστήρι και πήρα η ίδια την απόφαση να επι

στρέφω συχνότερα στο μέλλον, γιατί πείστηκα ότι, 

όσο προχωρούσε η ηλικία μου, τόσο πιο ευχάριστες 

περιπέτειες θα είχα. Η μοίρα μου όμως ήταν αλλιώς 

γραμμένη: γεγονότα πιο σημαντικά με περίμεναν σ' 

έναν καινούργιο κόσμο- επιστρέφοντας στο σπίτι έ

μαθα κάτι νέα που σε λίγο τάραξαν τη μέθη που μου 

είχε φέρει η ευτυχής τροπή της τελευταίας μου ιστο

ρίας. 

Σ' αυτό το σημείο ένα κουδούνι ακούστηκε στο σα

λόνι: αυτό σήμαινε :rτως το δείπνο ήταν έτοιμο: οπότε 

και η Ντυκλό, που τη χειροκρότησαν όλοι για τη μι

κρή ενδιαφέρουσα αρχή της ιστορίας της, κατέβηκε 

aπό το βήμα της και αφού όλοι συγυρίστηκαν, ασχο

λήθηκαν με τις καινούργιες aπoλαύσεις πηγαίνοντας 

βιαστικά να δουν τι θα τους προσέφερε ο θεός της 

ευωχίας. 

Τα φαγητά θα τα σέρβιραν γυμνά το οχτώ κορί

τσια. Ήταν έτοιμα aπό τη στιγμή που πήγαν οι άλλοι 

στο σαλόνι, γιατί είχαν προβλέψει να βγουν μερικά 

λεπτά νωρίτερα. Οι συνδαιτυμόνες έπρεπε να είναι 

είκοσι: οι τέσσερις φίλοι, οι οχτώ γαμιάδες και τα 

οχτώ αγοράκια. Ο επίσκοπος όμως, που εξακολου

θούσε να είναι έξαλλος με τον Νάρκισσο, δεν θέλη-
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σε να του επιτρέψει να έρθει στη γιορτή' και όπως εί

χαν συμφωνήσει να κάνουν ο ένας στον άJJ..o τέτοιου 

είδους χάρες, κανείς δεν σκέφτηκε να ζητήσει να 

ανακληθεί η απόφαση' κι έτσι έκλεισαν τον πιτσιρί

κο μόνο του σ' ένα σκοτεινό μικρό δωμάτιο περιμέ

νοντας τη στιγμή των οργίων, οπότε μπορεί ο σεβα

σμιότατος να τα ξανάφτιαχνε μαζί του. Οι γυναίκες 

τους και οι αφηγήτριες πήγαν να δειπνήσουν βιαστι

κά στα ιδιαίτερά τους διαμερίσματα για να είναι 

έτοιμες για τα όργια' οι γριές καθοδηγούσαν τα κο

ρίτσια' κι έτσι κάθισαν στο τραπέζι. 

Το δείπνο, πολύ πιο πλούσιο από το γεύμα, ήταν 

πιο μεγαλοπρεπές, πιο λαμπερό και πιο πολυτελές. 

Πρώτα σέρβιραν μια σούπα με ζωμό από κυνήγι και 

είκοσι ειδών ορεκτικά. Ακολούθησαν είκοσι κυρίως 

φαγητά που κι αυτά με τη σειρά τους έδωσαν τη 

θέση τους σε άλλα είκοσι πιο ελαφρά, που ήταν απο

κλειστικά φτιαγμένα από άσπρο κρέας πουλερικών 

και από κυνήγι μαγειρεμένο με πάρα πολλούς τρό

πους. Ήρθαν ύστερα τα ψητά κι εκεί πια εμφανίστη

κε ό,τι πιο σπάνιο μπορεί να φανταστεί κανείς. Μετά 

ήρθε η σειρά των κρύων γλυκών, που έδωσαν σε λίγο 

την θέση τους σε είκοσι έξι επιδόρπια κάθε λογής. 

Άδειασαν το τραπέζι για να φέρουν αμέσως μετά 

ένα σωρό ζεστά και κρύα γλυκίσματα. Τέλος, τους 

σέρβιραν πλήθος φρούτα, παρά την προχωρημένη 

εποχή, και μετά τα παγωτά, τη σοκολάτα και τα λι

κέρ, που τα πήραν στο τραπέζι. Όσο για τα κρασιά, 

κάθε πιάτο είχε και το δικό του: με το πρώτο κρασί 

Βουργουνδίας, με το δεύτερο και το τρίτο δύο διαφο

ρετικά είδη ιταλικών κρασιών, με το τέταρτο κρασί 
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του Ρήνου, με το πέμπτο κρασί του Ροδανού, με το 

έκτο τη γεμάτη αφρό σαμπάνια και δύο διαφορετικά 

είδη ελληνικών κρασιών για δύο διαφορετικά πιάτα. 

Το κεφάλι τους είχε τρομερά ανάψει. Στο δείπνο δεν 

είχαν, όπως στο γεύμα, το δικαίωμα να κακοποιή

σουν τόσο πολύ τις υπηρέτριες: αυτές, επειδή ήταν η 

πεμπτουσία όσων μπορούσε να προσφέρει η ομή

γυρη, έπρεπε να τις προσέχουν κάπως περισσότερο' 

σαν αντάλλαγμα όμως επέτρεψαν στον εαυτό τους 

ένα σωρό τρομερές ασέλγειες μαζί τους. 

Ο δούκας, μισομεθυσμένος, είπε ότι ήθελε πια να 

πιει μόνο ούρα από τη Ζελμίρα' και ήπιε δυο μεγάλα 

ποτήρια που του γέμισε, αφού την ανέβασε στο τρα

πέζι, σκυμμένη πάνω στο πιάτο του. 

- Σιγά το κατόρθωμα, να πιεις κατρουλιό παρθέ

νας! είπε ο Κυρβάλ και κάλεσε τη Φανσόν κοντά του. 

Για έλα εδώ παλιοθήλυκο, εγώ θέλω να αντλήσω από 

την ίδια την πηγή. 

Και βάζοντας το κεφάλι του ανάμεσα στα μπούτια 

της παλιόγριας κατάπιε με λαιμαργία τα ακάθαρτα 

δηλητηριώδη κύματα από τα κάτουρα που του από

λησε στο στομάχι. Τέλος, άναψαν και οι κουβέντες, 

σκάλισαν διάφορα θέματα φιλοσοφίας και ηθών, και 

αφήνω τον ίδιο τον αναγνώστη να σκεφτεί πόσο εξα

γνίστηκε η ηθική. Ο δούκας ανέλαβε να πλέξει το 

εγκώμιο των ελευθερίων ηθών, αποδεικνύοντας ότι 

βρίσκονται στη φύση και ότι, όσο πολλαπλασιάζο

νται οι παρεκτροπές τους, τόσο περισσότερο την εξυ

πηρετούν. Η άποψή του έγινε δεκτή με χειροκροτή

ματα και σηκώθηκαν για να πάνε να υλοποιήσουν τις 

αρχές που μόλις είχαν καθορίσει. Τα πάντα ήταν έ-
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τοιμα στο σαλόνι των οργίων: οι γυναίκες βρίσκο

νταν κιόλας εκεί γυμνές, ξαπλωμένες σε στοίβες μα

ξιλάρια ριγμένα στο πάτωμα, ανάκατα με τους κίναι

δους που είχαν σηκωθεί από το τραπέζι γι' αυτόν το 

σκοπό λίγο μετά το επιδόρπιο. Οι φίλοι μας πήγαν 

εκεί τρικλίζοντας: τους έγδυσαν δυο γριές κι έπεσαν 

στη μέση του κοπαδιού σαν λύκοι που χιμάνε σε 

στάνη. Το πάθος του επισκόπου είχε σκληρά ερεθι

στεί από τα εμπόδια που συνάντησε στις επιθέσεις 

του' άρπαξε λοιπόν τον υπέροχο κώλο του Αντίνοου, 

ενώ ο Ηρακλής τού την έριχνε από πίσω' αυτή η τε

λευταία αίσθηση τον νίκησε και, με τη σημαντική και 

τόσο επιθυμητή συνδρομή που του πρόσφερε δίχως 

άλλο ο Αντίνοος, ξέρασε τέλος κύματα από σπέρμα, 

με τέτοια δριμύτητα και τόση βιασύνη που λιποθύμη

σε τη στιγμή της έκστασης. Οι αναθυμιάσεις του 

Βάκχου ήρθαν να υποτάξουν τις αισθήσεις που είχαν 

μουδιάσει κιόλας από τις ακρότητες της λαγνείας, 

και ο ήρωάς μας πέρασε από τη λιποθυμία σ' έναν 

ύπνο τόσο βαθύ που αναγκάστηκαν να τον κουβαλή

σουν στο κρεβάτι του. Ο δούκας αφέθηκε κι αυτός 

στις απολαύσεις. Ο Κυρβάλ θυμήθηκε ξανά την προ

σφορά που είχε κάνει η Μαρταίν στον επίσκοπο και 

την υποχρέωσε να την πραγματοποιήσει' έτσι, της τον 

έχωσε ενώ κάποιος τον γαμούσε. Χίλια ακόμη αίσχη, 

χίλιες ακόμη ατιμίες συνόδευσαν και ακολούθησαν 

αυτές εδώ, ώσπου οι τρεις γενναίοι μας πρωταθλη

τές, γιατί ο επίσκοπος δεν ήταν πια σ' αυτό τον κό

σμο, οι άξιοι αθλητές μας, λέω, αποσύρθηκαν με τις 

ίδιες γυναίκες που είχαν και στους καναπέδες την 

ώρα της αφήγησης τους συνόδευσαν οι τέσσερις γα-
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μιάδες της νύχτας που δεν είχαν εμφανιστεί στα 

όργια. Δυστυχισμένα θύματα της βιαιότητάς τους! 

Είναι περισσότερο από πιθανό ότι τα κακοποίησαν 

αντί να τα χα'ίδέψουν και τους πρόσφεραν περισσό

τερη αηδία παρά απόλαυση. Αυτά ήταν τα γεγονότα 

της πρώτης μέρας. 



Δεύτερη μέρα 

Σηκώθηκαν την κανονική ώρα. Ο επίσκοπος, που εί

χε τελείως συνέλθει από τις ακρότητές του, είχε ξυ

πνήσει στις τέσσερις το πρωί και θεώρησε σκανδα

λώδες το γεγονός να τον αφήσουν να κοιμηθεί μόνο' 

χτύπησε το κουδούνι για να 'ρθουν στην ορισμένη 

θέση τους η Ιουλία και ο γαμιάς που του αντιστοι

χούσε. Έφτασαν αμέσως και στα χέρια τους ο ακό

λαστος βυθίστηκε ξανά μέσα σε νέες ασωτείες. 

Όταν τέλειωσε το πρωινό μέσα στο διαμέρισμα 

των κοριτσιών, κατά τη συνήθειά του, ο Ντυρσέ άρ

χισε να τις επιθεωρεί και παρ' όλα όσα είχαν πει 

διαπίστωσε καινούργιες παραβάσεις. Η Μισέτ ήταν 

ένοχη για κάτι και η Αυγουστίνα, παρόλο που ο Κυρ

βάλ τής είχε μηνύσει να κρατηθεί όλη τη μέρα σε μια 

ορισμένη κατάσταση, είχε κάνει ακριβώς το αντί

θετο: το είχε ξεχάσει, ζητούσε να τη συγχωρέσουν 

και υποσχόταν πως δεν θα ξανασυμβεί κάτι τέτοιο' η 

τετραρχία όμως ήταν αδυσώπητη και τις έγραψαν 

και τις δυο στον κατάλογο για να τιμωρηθούν το 

πρώτο Σάββατο. 

Τα κοριτσάκια τούς είχαν ιδιαιτέρως δυσαρεστή

σει με την αδεξιότητά τους στην τέχνη του αυνανι-
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σμού και ο τρόπος που είχαν δοκιμάσει την παραμο

νή τούς είχε εκνευρίσει' ο Ντυρσέ πρότεινε να ορί

σουν μια ώρα κάθε πρωί για να τους κάνουν μάθη

μα' έτσι ο καθένας με την σειρά του θα σηκωνόταν 

μια ώρα νωρίτερα' η ώρα για την εξάσκηση ορίστηκε 

από τις εννιά ως τις δέκα, Αποφάσισαν να κάθεται 

αυτός με την ησυχία του σε μια πολυθρόνα, στο κέ

ντρο του χαρεμιού' κάθε κοριτσάκι, που θα το οδη

γούσε και θα το βοηθούσε η Ντυκλό, η καλύτερη 

αυνανίστρια του πύργου, θα δοκιμαζόταν πάνω του' 

η Ντυκλό θα οδηγούσε τις κινήσεις του χεριού του, 

θα του μάθαινε την ταχύτητα που έπρεπε να δώσει 

στους παλμούς ανάλογα με την κατάσταση του άρχο

ντα, θα του έδειχνε τη στάση και τη θέση που έπρεπε 

να έχει όσο κρατούσε η επιχείρηση' θα όριζαν τέλος 

τιμωρία για όποια, μετά το πρώτο δεκαπενθήμερο, 

δεν θα τα είχε καταφέρει τέλεια σ' αυτή την τέχνη 

χωρίς να έχει ανάγκη από άλλα μαθήματα, Τους σύ

στησαν, σύμφωνα με τις αρχές του φραγκισκανού, να 

κρατούν συνέχεια, όσο διαρκεί η επιχείρηση, την κε

φαλή ξεσκέπαστη' το δεύτερο χέρι που θα έμενε ε

λεύθερο θα έπρεπε ασταμάτητα, όλη αυτή την ώρα, 

να χα'ίδεύει τα περίχωρα, ανάλογα με τις διάφορες 

ιδιοτροπίες του κυρίου, 

Αυτό το σχέδιο του τραπεζίτη άρεσε σε όλους, Η 

Ντυκλό ειδοποιήθηκε και δέχτηκε να έχουν στο διά

μερισμά τους έναν πάσσαλο για να μπορούν να εξα

σκούν συνέχεια την παλάμη τους και να διατηρούν 

την απαραίτητη δεξιοτεχνία, Ανέθεσαν στον Ηρακλή 

την ίδια δουλειά με τ' αγόρια' αυτά είναι πιο επιδέ

ξια σ' αυτή την τέχνη από τα κορίτσια γιατί δεν έ-
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χουν παρά να κάνουν σωυς άλλους αυτό που κάνουν 

στον εαυτό τους έτσι δεν χρειάστηκαν περισσότερο 

από μία εβδομάδα για να γίνουν οι πιο aπoλαυστικoί 

μαλακιστές που ήταν δυνατό να βρεθούν. Δεν βρέθη

κε κανένας παραβάτης ανάμεσά τους το πρωί εκεί

νο' το παράδειγμα του Νάρκισσου την παραμονή 

τούς έκανε να αρνηθούν όλες τις άδειες κι έτσι στο 

παρεκκλήσι πήγαν μόνο η Ντυκλό, δυο γαμιάδες, η 

Ιουλία, η Τερέζα, ο Ερωτιδέας και η Ζελμίρα. Ο 

Κυρβάλ καύλωσε πολύ' τον είχε ανάψει εξαιρετικά 

το πρωί ο Άδωνις, στην επίσκεψη των αγοριών, και 

νόμισαν ότι θα χύσει βλέποντας την Τερέζα και τους 

δυο γαμιάδες να ενεργούνται, αλλά συγκρατήθηκε. 

Το γεύμα έγινε όπως συνήθως μόνο που ο αγαπη

τός μας πρόεδρος, έχοντας πιει και πορνέψει ιδιαιτέ

ρως όσο τρώγανε, άναψε και πάλι στον καφέ, που 

τον σερβίρισαν η Αυγουστίνα και η Μισέτ, ο Ζελα

μίρ και ο Ερωτιδέας τους διηύθυνε η γριά Φανσόν 

και από ιδιοτροπία τής είχαν παραγγείλει να είναι 

γυμνή σαν τα παιδιά. Αυτή η αντίθεση προκάλεσε τη 

νέα λάγνα μανία του Κυρβάλ, που αφέθηκε σε ορι

σμένες εκλεκτές παρεκτροπές με τη γριά και τον Ζε

λαμίρ' έτσι έχυσε επιτέλους. 

Ο δούκας, με την ψωλή σηκωμένη, έσφιγγε πάνω 

του την Αυγουστίνα' κραύγαζε, έβριζε, παραληρού

σε, και η δόλια η μικρούλα έτρεμε ολόκληρη και όλο 

τραβιόταν πίσω, σαν την περιστέρα εμπρός στο αρ

πακτικό πουλί που ενεδρεύει και είναι έτοιμο να την 

αρπάξει". Αρκέστηκε παρ' όλα αυτά σε ορισμένα ά

σωτα φιλιά και της έκανε ένα πρώτο μάθημα, προκα

ταβολή γι' αυτό που θα άρχιζε την άλλη μέρα. Οι 
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άλλοι δύο, λιγότερο ζωηροί, είχαν κιόλας αρχίσει 

τον απογευματινό τους ύπνο· οι πρωταθλητές μας 

τους μιμήθηκαν και ξύπνησαν πια στις έξι για να 

περάσουν στο σαλόνι των αφηγήσεων. 

Όλες οι τετράδες της παραμονής είχαν αλλάξει· 

τόσο τα πρόσωπα όσο κι οι φορεσιές και οι φίλοι 

μας είχαν τις εξής συντρόφισσες στους καναπέδες: ο 

δούκας την Αλίν, κόρη του επισκόπου και συνεπώς 

ανιψιά του δούκα· ο επίσκοπος την κουνιάδα του 

Κονστάνς, γυναίκα του δούκα και κόρη του Ντυρσέ· 

ο Ντυρσέ την Ιουλία, κόρη του δούκα και γυναίκα 

του προέδρου· και ο Κυρβάλ, για να ξυπνήσει και να 

ζωντανέψει λίγο, την κόρη του Αδελαιδα, γυναίκα 

του Ντυρσέ, το πλάσμα που περισσότερο από κάθε 

άλλο του άρεσε να πειράζει, επειδή ήταν ενάρετη 

και θρησκόληπτη. Άρχισε μαζί της με κάτι άσχημα 

αστεία· αφού τη διέταξε να κρατήσει σ' όλη τη διάρ

κεια της βραδιάς μια στάση ανάλογη με τις ορέξεις 

του, πολύ όμως άβολη για την άμοιρη γυναικούλα, 

την απείλησε με όλες τις επιπτώσεις του θυμού του 

αν άλλαζε έστω και μια στιγμή. Όταν όλα ετοιμάστη

καν, η Ντυκλό ανέβηκε στο βήμα και συνέχισε έτσι 

τη διήγησή της: 

Η μητέρα μου είχε να εμφανιστεί στο σπίτι τρεις 

μέρες, ώσπου ο άντρας της, που ανησυχούσε περισ

σότερο για το κομπόδεμα και το χρήμα της παρά για 

την ίδια, αποφάσισε να μπει στο δωμάτιο όπου συνή

θιζαν να μαζεύουν ό, τι πιο πολύτιμο είχαν. Οποία 

όμως υπήρξε η έκπληξή του όταν, αντί γι' αυτό που 

έψαχνε, βρήκε ένα σημείωμα της μητέρας μου που 
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του έλεγε να το πάρει απόφαση για ό, τι έχει χάσει· 

αποφασισμένη να τον χωρ{σει οριστικά και μην έχο

ντας καθόλου χρήματα, ήταν αναγκασμένη να πάρει 

ό, τι ε{χε· άλλωστε έφταιγε αυτός που τον εγκατέλειψε, 

γιατ{ την κακομεταχειριζόταν· του άφηνε δυο κορ{

τσια που άξιζαν και με το παραπάνω τα χρήματα 

που του πήρε. Ο ανθρωπάκος όμως δεν είχε την ίδια 

γνώμη για την αξία μας έτσι μας έδιωξε ευγενικά και 

μας παρακάλεσε μάλιστα να μην κοιμηθούμε σπίτι, 

δε{χνοντας έτσι ότι δεν λογάριαζε καν τη μητέρα μου. 

Όχι και τόσο στενοχωρημένες από την καλοσύνη 

του, που μας χάριζε, στην αδελφή μου και σε μένα, 

όλη την ελευθερία που χρειαζόμασταν για να αφεθού

με με την ησυχία μας στο ε{δος της ζωής που τόσο 

είχε αρχίσει να μας αρέσει, το μόνο που κάναμε ήταν 

να πάρουμε τα λιγοστά μας πράγματα και να φύ

γουμε γρήγορα από τον καλό μας πατριό. Αποτραβη

χτήκαμε αμέσως σ' ένα μικρό δωμάτιο εκεί κοντά, η 

αδελφή μου κι εγώ, περιμένοντας ν' αποφασίσουμε 

για τη μοίρα μας. Εκεί οι πρώτες μας σκέψεις αφο

ρούσαν την τύχη της μητέρας μας. Δ εν αμφιβάλλαμε 

στιγμή ότι βρισκόταν στο μοναστήρι, αποφασισμένη 

να ζήσει κρυφά με κάποιον παπά ή να συντηρείται 

από αυτόν σε κάποια γωνιά εκεί γύρω· αυτή τη γνώ

μη ε{χαμε χωρίς να το καλοσκεφτούμε όταν ένας 

αδελφός από το μοναστήρι ήρθε και μας έφερε ένα 

σημείωμα που άλλαξε τα συμπεράσματά μας. Το ση

με{ωμα έλεγε με λίγα λόγια ότι το καλύτερο που είχα

με να κάνουμε ήταν να πάμε μόλις βράδιαζε στο μο

ναστήρι στον ίδιο τον πατέρα-φύλακα που έγραψε το 

σημείωμα· θα μας περίμενε στην εκκλησία ως τις 
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δέκα το βράδυ και θα μας πήγαινε στο μέρος όπου 

βρισκόταν η μητέρα μας έτσι θα μπορούσαμε να μοι

ραστούμε και να απολαύσουμε μαζί της την τωρινή 

της ευτυχία και ηρεμία. Μας παρότρυνε μάλιστα να 

μη λείψουμε και κυρίως να το κρύψουμε όσο καλύτε

ρα μπορούσαμε, γιατί ήταν βασικό να κρατηθεί μυ

στικό από τον πατριό μας ό, τι έκαναν για μας και τη 

μητέρα μας. 

Η αδελφή μου τότε είχε φτάσει τα δεκαπέντε· ήταν 

συνεπώς πιο έξυπνη και πιο λογική από μένα, που 

ήμουν μόλις εwιά· έτσι, αφού άφησε τον αγγελιοφόρο 

να φύγει απαντώντας ότι θα τα σκεφτεί όλ' αυτά, δεν 

μπόρεσε να κρύψει την έκπληξή της: 

- Φανσόν, μου είπε, να μην πάμε. Κάτι κρύβεται 

σ' όλα αυτά. Αν η πρόταση ήταν ειλικρινής, η μητέρα 

μου ή θα είχε γράψει κι ένα δικό της σημείωμα ή θα 

είχε υπογράψει αυτό εδώ. Και με ποιον μπορεί να βρί

σκεται στο μοναστήρι η μητέρα μου; Ο πάτερ Αδρια

νός, ο καλύτερός της φίλος, έχει φύγει εδώ και τρία 

χρόνια σχεδόν. Από εκείνη την εποχή πηγαίνει μόνο 

σαν περαστική και δεν έχει καμιά κανονική σχέση με 

κανέναν. Τι την έκανε να διαλέξει αυτό το καταφύ

γιο; Ο πάτερ-φύλακας δεν είναι, ούτε και υπήρξε πο

τέ εραστής της. Ξέρω ότι τον έχει διασκεδάσει δυο 

τρεις φορές, δεν είναι όμως από τους άντρες που δε

σμεύονται με μια γυναίκα γι' αυτό και μόνο· γιατί 

είναι κι ο ίδιος και πολύ ασταθής και πολύ σκληρός 

με τις γυναίκες μόλις του περάσει το κέφι του. Από 

πού κι ως πού λοιπόν δείχνει τόσο ενδιαφέρον για τη 

μητέρα μας; Άκου με που σου λέω: κάτι κρύβεται 

πίσω απ' όλα αυτά. Ποτέ δεν τον συμπάθnπα το γέρο 
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φύλακα: είναι κακός, σκληρός και βι'αιος. Με ει'χε 

παρασύρει μια φορά σro δωμάτιό του, όπου ήταν μα

ζι' με τρεις άλλους, και μετά απ' αυτό που μου συνέβη 

oρκι'σrηκα να μην ξαναπατήσω εκει' μέσα. Αν θες να 

μ' ακούσεις, ας τους αφήσουμε όλους αυτούς τους κε

ρατάδες τους καλόγερους. Δεν χρειάζεται πια να σ' 

το κρύβω, Φρανσόν, έχω μια γνωριμι'α, και μάλισrα, 

τολμώ να πω, μια καλή φι'λη: την κυρία Γκερέν. Εδώ 

και δύο χρόνια τη συναντώ και, από την εποχή εκει'

νη, δεν πέρασε ούτε μία εβδομάδα χωρι'ς να μου κλει'

σει μια καλή δουλειά· όχι όμως φτηνοδουλειές σαν 

αυτές που κάναμε σro μoνασrήρι: δεν υπήρξε ούτε 

μία που να μη μου απέφερε τρι'α σκούδα. Να μά.λJσrα 

η απόδειξη, συνέχισε η αδελφή μου δείχνοντάς μου 

ένα πουγκι' όπου υπήρχαν πάνω από δέκα λουδοβι'

κεια· βλέπεις πως μου φτάνουν για να ζήσω. Ε λοιπόν, 

αν θέλεις τη συμβουλή μου, να κάνεις ό,τι κι εγώ. Η 

Γκερέν θα σε δεχτεί, ει'μαι σι'γουρη, σε ει'δε πριν οχτώ 

μέρες όταν ει'χε έρθει να με ζητήσει για δουλειά και 

μου ανέθεσε να σου το προτει'νω· όσο κι αν ει'σαι νέα, 

κάπου θα βρει να σε βάλει. Κάνε όπως εγώ, σου λέω, 

και σε λι'γο θα κάνουμε χρυσές δουλειές. Κατά τα άλ

λα, δεν έχω τι άλλο να σου πω, γιατί, εκτός από από

ψε που θα σου κάνω τα έξοδα, να μην υπολογιΊ;εις 

άλλο σε μένα, μικρή μου. Σ' αυτό τον κόσμο ο καθέ

νας για τον εαυτό του. Αυτά τα κέρδισα με τα χέρια 

μου και το σώμα μου· να κάνεις και συ το ι'διο. Κ1. αν 

σ' εμποδιΊ;ει η ντροπή, να πας σro διάολο και κυρι'ως 

να μην έρθεις να με βρεις γιατι' μετά απ' αυτά που 

σου λέω, ακόμη κι αν σε δω με τη γλώσσα σου να σέρ

νεται σro χώμα, δεν θα σου δώσω ούτε ένα ποτήρι 
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νερό. Όσο για τη μητέρα μου, δεν μ' ενδιαφέρει η 

τύχη της όποια κι αν είναι· σου δηλώνω ότι είμαι ικα

νοποιημένη και ότι η μόνη ευχή που κάνω για την 

πουτάνα είναι να βρίσκεται αρκετά μακριά για να 

μην την ξαναδώ σ' όλη μου τη ζωή. Ξέρω πόσο με 

εμπόδισε στο επάγγελμά μου και τι καλές συμβουλές 

μού έδινε τη στιγμή που η κυράτσα έκανε τρεις φορές 

χειρότερα. Να την πάρει ο διάολος, χρυσή μου, και 

κυρίως να μην την ξαναφέρει· τίποτ' άλλο δεν της 

εύχομαι. 

Επειδή, για να είμαι ειλικρινής, ούτε η καρδιά μου 

ήταν πιο τρυφερή, ούτε κι ο δρόμος της ψυχής μου 

πιο ορθός από της αδελφής μου, συμφώνησα με όλες 

τις βρισιές που φόρτωσε στην εξαιρετική αυτή μητέ

ρα· αφού ευχαρίστησα την αδελφή μου για όσα μου 

έμαθε, της υποσχέθηκα να την ακολουθήσω σ' αυτή 

τη γυναίκα· έτσι, από τη στιγμή που θα με υιοθετού

σε, θα έπαυα να της είμαι βάρος. Όσο για την άρνησή 

της να πάει στο μοναστήρι, συμφώνησα κι εγώ. 

- Αν πράγματι είναι η μητέρα ευτυχισμένη, τόσο 

το καλύτερο γι' αυτήν- σ' αυτή την περίπτωση θα ευ

τυχήσουμε κι εμείς χωρίς ν' αναγκαστούμε να μοιρα

στούμε την τύχη της. Και αν μας στήνουν παγίδα, 

πρέπει απαραιτήτως να την αποφύγουμε. 

Πάνω σ' αυτά η αδελφή μου με φίλησε. 

- Έλα, μου είπε, τώρα καταλαβαίνω ότι είσαι κα

λό κορίτσι. Άντε, να είσαι σίγουρη ότι θα πλουτίσου

με. Είμαι ωραία, κι εσύ το ίδιο: θα κερδίσουμε ό, τι θέ

λουμε, καλή μου φίλη. Δεν πρέπει όμως να δεσμευ

τούμε, να το θυμάσαι. Σήμερα ο ένας κι αύριο ο άλ

λος, πρέπει να γίνεις πουτάνα, παιδί μου, πουτάνα 
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στην ψυχή και στην καρδιά. Όσο για μένα, συνέχισε, 

έγινα πια· τώρα τίποτε δεν μπορεί να με βγάλει από 

τη διαφθορά: ούτε εξομολόγηση ούτε παπάς ούτε 

συμβουλή ούτε φοβέρα. Θα πάω, που να πάρει! Και 

θα δείχνω τον κώλο μου όπου τύχει με την {δια ηρε

μία που πίνω ένα ποτήρι κρασί. Να με μιμηθεί ς, Φραν

σόν, αν είσαι βολική, θα μπορείς να κερδίσεις τα πά

ντα από τους άντρες το επάγγελμα ε{ναι λίγο σκληρό 

στην αρχή, αλλά συνηθιΊ;εις. Υπάρχουν τόσα γούστα 

όσα και άντρες στην αρχή να είσαι προετοιμασμένη. 

Ο ένας ζητάει κάτι, ο άλλος κάτι άλλο, αλλά τι σε νοι

άζει, εμείς βρισκόμαστε εκεί για να υπακούσουμε και 

να υποταχτούμε: όλα τελειώνουν γρήγορα και μένει 

μόνο το χρήμα. 

Τα είχα χαμένα, το ομολογώ, που άκουγα αυτά τα τό

σο έκλυτα λόΥια από το στόμα αυτού του κοριτσιού, του 

τόσο νέου και που μου φαινόταν πάντα τόσο σεμνό. 

Επειδή όμως το πνεύμα τ~υς άγγιζε την καρδιά 

μου, την άφησα σύντομα να καταλάβει ότι ήμουν δια

τεθειμένη όχι μόνο να τη μιμηθώ σε όλ' αυτά, αλλά να 

κάνω και ακόμη χειρότερα, αν χρειαζόταν. Ενθουσια

σμένη μαζί μου, με ξαναφίλησε· και επειδή η ώρα περ

νούσε, στείλαμε να μας φέρουν μια πουλάδα και κα

λό κρασί- φάγαμε και κοιμηθήκαμε μαζί αποφασι

σμένες να πάμε, από το άλλο κιόλας πρωί, να παρου

σιαστούμε στην Γκερέν και να την παρακαλέσουμε 

να μας δεχτεί στο οικοτροφείο της. 

Όσο τρώγαμε, η αδελφή μου μου έμαθε όσα δεν ή

ξερα ακόμη για τα ελευθέρια ήθη. Φρόντισε να τη δω 

ολόγυμνη και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι ήταν 
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από τα πιο όμορφα πλάσματα που μπορούσαν να 

βρεθούν τότε στο Παρίσι. Είχε το πιο όμορφο δέρμα, 

ήταν ευχάριστα παχουλή, και παρ' όλα αυτά η κορ

μοστασιά της ήταν ευλύγιστη και ενδιαφέρουσα· είχε 

τα πιο ωραία γαλάζια μάτια και όλα τα υπόλοιπα 

ανάλογα. Έτσι έμαθα και πόσο καιρό τη χρησιμοποι

ούσε η Γκερέν και πόσο απολάμβανε να την προμη

θεύει στους πελάτες της που δεν κουράζονταν ποτέ 

μαζί της και την ζητούσαν συνέχεια. Μόλις πέσαμε 

στο κρεβάτι, θυμηθήκαμε ότι κακώς είχαμε ξεχάσει 

να ειδοποιήσουμε τον πατέρα-φύλακα, που μπορεί 

να θύμωνε με την αμέλειά μας έπρεπε, τουλάχιστον 

όσο βρισκόμαστε στη γειτονιά, να τον καλοπιάσουμε. 

Τι έπρεπε να γίνει που τον ξεχάσαμε; Ήταν περασμέ

νες έντεκα και αποφασίσαμε ν' αφήσουμε τα πράγ

ματα να πάρουν το δρόμο τους. 

Προφανώς η περιπέτεια σήμαινε πολλά για το φύ

λακα, κι από κει ήταν εύκολο να μαντέψεις ότι νοια

ζόταν περισσότερο για τον εαυτό του παρά για τη δή

θεν ευτυχία που μας έλεγε· έτσι, μόλις ακούστηκαν 

μεσάνυχτα, κάποιος χτύπησε σιγά την πόρτα μας. 

Ήταν ο ίδιος ο πατέρας-φύλακας. Έλεγε ότι μας πε

ρίμενε εδώ και δυο ώρες έπρεπε τουλάχιστον να του 

είχαμε απαντήσει. ΚL αφού κάθισε δίπλα στο κρεβάτι 

μας, μας είπε ότι η μητέρα μας ήταν αποφασισμένη 

να περάσει την υπόλοιπη ζωή της σ' ένα μικρό κρυφό 

διαμέρισμα που είχαν στο μοναστήρι· εκεί μέσα 

ζούσε όσο πιο πλουσιοπάροχα γίνεται· τη ζωή της τη 

νοστίμευαν όλοι οι σπουδαίοι πελάτες του σπιτιού 

που πέρναγαν τη μισή τους μέρα μαζί της και με μια 
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άλλη νεαρή γυναίκα, που ήταν η συντροφιά της μητέ

ρας μου· ήταν στο χέρι μας να αυξήσουμε τον αριθμό· 

επειδή όμως ήμασταν πολύ νέες για να μείνουμε μονί

μως εκεί, θα μας έπαιρνε για τρία χρόνια· μετά ορκι

ζόταν ότι θα μας έδινε την ελευθερία μας και χι'λια 

σκούδα στην καθεμιά· η μητέρα μας του είχε αναθέσει 

να μας βεβαιώσει ότι θα της κάναμε μεγάλη ευχαρί

στηση αν πηγαίναμε να μοιρασταύμε τη μοναξιά της. 

- Πάτερ μου, λέει αδιάντροπα η αδελφή μου, σας 

ευχαρισταύμε για την πρότασή σας. Αλλά στην ηλικία 

μας δεν θέλουμε να κλειστούμε σε μοναστήρι για να 

γίνουμε παπαδοπουτάνες αρκετά κάναμε μέχρι τώρα. 

Ο φύλακας συνέχισε να επιμένει. Μίλαγε τόσο φλο

γερά, μ' ένα ζήλο που έδειχνε πόσο επιθυμαύσε να πε

τύχει το σκοπό του. Βλέποντας ότι δεν μπορεί να τον 

πετύχει, όρμηξε σχεδόν μανιασμένος στην αδελφή 

μου. 

- Ε λοιπόν, πουτανίτσα, της είπε, ικανοποίησέ με 

τουλάχιστον μια φορά ακόμη προταύ φύγω. 

Και ξεκουμπώνοντας το βρακί του την καβάλησε· 

εκείνη δεν αντιστάθηκε, γιατί είχε πειστεί ότι, αν τον 

άφηνε να ικανοποιήσει το πάθος του, θα τον ξεφορ

τωνόταν νωρίτερα. Και ο πόρνος, κρατώντας τη σφι

χτά κάτω από τα γόνατά του, άρχισε να παιΊ;ει ένα 

σκληρό και αρκετά χοντρό μαραφέτι σε τέσσερα εκα

τοστά απόσταση από το πρόσωπο της αδελφής μου. 

- Τι όμορφο πρόσωπο, ξεφώνισε, τι ωραίο που 

είναι το προσωπάΚL της πουτάνας! Πώς θα το ραντί

σω με χύσι! Α, διάολε! 

Κι εκείνη τη στιγμή άνοιξαν οι κρουνοί, το σπέρμα 
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πετάχτηκε και όλο το πρόσωπο της αδελφής μου, και 

κυρΙως η μύτη και το στόμα, σκεπάστηκε από την 

πραγμάτωση των ελευθερΙων ηθών του ανθρώπου μας 

μπορεί να μην είχε ικανοποιήσει τόσο φτηνά το πάθος 

του αν το σχέδιό του είχε πετύχει. Κ1 αφού πέταξε ένα 

σκούδο στο τραπέζι και άναψε ξανά το φανάρι: 

- Είστε μικρές κι ηλίθιες, σωστά τσουλιά, μας εί

πε, και τώρα χάνετε την τύχη σας. Είθε ο Θεός να σας 

τιμωρήσει και να σας ρίξει μες στη δυστυχία' και μα

κάρι να έχω τη χαρά να σας δω στα χάλια σας για να 

εκδικηθώ: αυτές είναι οι τελευταίες μου ευχές. 

Η αδελφή μου, που σκούπιζε το πρόσωπό της, του 

ανταπάντησε σ' όλες αυτές τις βλακείες, κι έκλεισε 

. ξανά η πόρτα για ν' ανοίξει πάλι το πρωί- έτσι περά

σαμε τουλάχιστον την υπόλοιπη νύχτα ήσυχες. 

- Αυτό που είδες, είπε η αδελφή μου, είναι ένα από 

τα αγαπημένα του πάθη. Τρελαίνεται να εκσπερμα

τώνει στο πρόσωπο των κοριτσιών. Κ1 αν έμενε εκεί. .. 
πάει καλά, αλλά ο κερατάς έχει κι άλλες ορέξεις τόσο 

επικίνδυνες που φοβάμαι πολύ πως ... 
Η αδελφή μου όμως, που την έπαιρνε ο ύπνος, απο

κοιμήθηκε χωρίς να τελειώσει τη φράση της, κι επει

δή η άλλη μέρα ήρθε με καινούργιες περιπέτειες, δεν 

μιλήσαμε πια γι' αυτήν. 

Πρωί κιόλας σηκωθήκαμε και, αφού ταχτοποιηθή

καμε όσο καλύτερα μπορούσαμε, μεταφερθήκαμε 

στης κυρίας Γκερέν. Αυτή η ηρωίδα κατοικούσε στη 

οδό Σολί, σ' ένα πολύ καθαρό διαμέρισμα στον πρώ

το όροφο, που το μοιραζόταν με έξι ψηλές δεσποινί

δες από δεκαέξι ως είκοσι δύο ετών, όλες πολύ δρο

σερές και πολύ ωραίες. Συγχωρήστε με όμως σας πα-



ΟΙ 120 ΜΕΡΕΣ ΤΩΝ ΣΟΔΟΜΩΝ 163 

ρακαλώ, κύριοι, που δεν θα σας τις περιγράψω παρά 

μ6νο όταν θα φτάσει η στιγμή. Η Γκερέν, ενθουσια

σμένη με το σχέδιο που έφερνε την αδελφή μου στο 

σπίτι της, πράγμα που επιθυμούσε εδώ και καιρό, 

μας υποδέχτηκε και μας ταχτοποΙησε και τις δύο με 

τη μεγαλύτερη ευχαρίστηση. 

- Όσο κι αν είναι μικρό το κορίτσι, της είπε η αδελ

φή μου, θα σας υπηρετήσει καλά, σας το εγγυώμαι. 

ΕΙναι γλυκιά, καλή, έχει πολύ καλό χαρακτήρα και η 

ψυχή της είναι αποφασισμένη για την πουτανιά. Πολ

λοί από τους πόρνους που γνωρiζετε θέλουν παιδιά, 

να λοιπόν ένα όπως το χρειάζονται ... Βάλτε τη να 
δουλέψει. 

Η Γκερέν γύρισε προς το μέρος μου και με ρώτησε 

αν ήμουν αποφασισμένη για τα πάντα. 

- Ναι, κυρία, της απάντησα βάζοντας λίγη αναί

δεια στο ύφος μου, πράγμα που την ευχαρΙστησε· για 

τα πάντα, για να κερδίσω χρήματα. 

Μας παρουσίασαν στις νέες μας συντρόφισσες την 

αδελφή μου την ήξεραν κιόλας και από φιλία γι' αυ

τήν της υποσχέθηκαν να με φροντιΊ;ουν. Γευματίσαμε 

όλες μαζί, κι έτσι, με δύο λόγια, κύριοι, εγκαταστάθη

κα για πρώτη φορά σε μπουρδέλο. 

Δεν έμεινα καιρό χωρίς να βρω πελάτη. Το ίδιο 

βράδυ μάς έφτασε ένας γέρος έμπορος τυλιγμένος σ' 

ένα πανωφόρι και η Γκερέν με πάντρεψε μαζί του για 

την πρωτιά. 

- Ω, χτυπήσατε διάνα, είπε στον γέρο άσωτο συ

στήνοντάς με. Τις θέλετε άτριχες, κύριε Ντυκλό: σας 

εγγυώμαι ότι αυτή εδώ δεν έχει τρίχα πάνω της. 

- Πράγματι, είπε ο ιδιότυπος γέρος εξετάζοντάς 
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με, μου φαίνεται πολύ παιδί. Πόσων ετών είστε, μι

κρή μου; 

- Εwέα ετών, κύριε ... 
- Εwέα ετών ... Ωραία, ωραία, κυρία Γκερέν, το ξέ-

ρετε πως έτσι μ' αρέσουν. Και πιο νέες αν είχατε ακό

μη, θα τις έπαιρνα, μα την ευχή, ακόμη κι από την 

κούνια. 

Και αφού η Γκερέν αποσύρθηκε γελώντας με το α

στείο, μας έκλεισαν και τους δύο μαζί. Τότε ο γέρος 

άσωτος, πλησιάζοντάς με, με φι?ησε δυο-τρεις φορές 

στο στόμα. Με το ένα του χέρι οδηγούσε το δικό μου 

και μ' έβαλε να βγάλω από το βρακί του ένα μαραφέ

τι που μόλις ήταν καυλωμένο· ό, τι έκανε το έκανε χω

ρίς να μιλάει πολύ· έβγαλε τη φούστα μου, με ξάπλω

σε στον καναπέ, σήκωσε την μπλούζα στο στήθος 

μου, και αφού καβάλησε τα μπούτια μου που τα είχε 

ανοίξει όσο μπορούσε περισσότερο, με το ένα χέρι 

άνοιγε το μουνάκι μου όσο μπορούσε, ενώ με το άλλο 

μαλακιζόταν πάνω του με όλες του τις δυνάμεις. 

- Τι ωραίο πουλάκι, έλεγε καθώς τιναζόταν και 

αναστέναζε από ευχαρίστηση. Πώς θα το 'κανα δικό 

μου αν μπορούσα ακόμη- αλλά δεν μπορώ πια· ό,τι 

κι αν κάνω, ούτε σε τέσσερα χρόνια δεν σκληραίνει η 

άτιμη η ψωλή. Άνοιξε, άνοιξε καλά, μικρή μου. 

Και, σ' ένα τέταρτο επιτέλους, είδα τον άνθρωπό 

μου να αναστενάζει πιο δυνατά. Μερικές σταυροπα

ναγίες ήρθαν να τονώσουν τα λόγια του, κι ένιωσα τα 

χει?ια του μουνιού μου να πλημμυρι"ςουν από ζεστό 

και αφρισμένο σπέρμα που ο κερατάς, μην μπορώ

ντας να το χύσει μέσα, προσπαθούσε τουλάχιστον να 

το κάνει να μπει με τα δάχτυλά του. 
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Ακόμη δεν είχε τελειώσει κι έφυγε σαν αστραπή, κι 

ενώ ακόμη σκουπιζόμουν εκείνος είχε ξεπορτίσει. Σ' 

αυτό το γεγονός χρωστάω, κύριοι, το όνομα Ντυκλό: 

συνήθιζαν σ' αυτό το σπίτι να δίνουν σε κάθε κοπέλα 

το όνομα του πρώτου της πελάτη, και υποτάχτηκα κι 

εγώ σ' αυτή τη συνήθεια. 

- Μια (Πιγμή, είπε ο δούκας. Δεν ήθελα να σας δια

κόψω πριν ολοκληρώσετε, αλλά αφού (Πα ματή σατε , 
εξηγή(Πε μου λίγο καλύτερα δύο πράγματα: το πρώ

το, αν είχατε νέα από τη μητέρα σας και αν μάθατε 

ποτέ τι απέγινε, και το δεύτερο, αν τις αιτίες της αντι

πάθειας που νιώθατε γι' αυτήν εσείς και η αδελφή 

σας τις είχατε εκ φύσεως ή αν υπήρχε κάποια αιτία. 

Αυτό σχετίζεται με την ι(Πορία της ανθρώπινης καρ

διάς και μας απασχολεί ιδιαιτέρως. 

- Άρχοντά μου, απάντησε η Ντυκλό, ούτε εγώ ού

τε η αδελφή μου είχαμε ποτέ το παραμικρό νέο απ' 

αυτή τη γυναίκα. 

- Καλά, λέει ο δούκας, σ' αυτή την περίπτωση όλα 

είναι ξεκάθαρα, έτσι δεν είναι, Ντυρσέ; 

- Οπωσδήποτε, απάντησε ο τραπεζίτης. Δεν χωράει 

ούτε (Πιγμή αμφιβολίας, και (Παθήκατε τυχερές που 

δεν πέσατε (πο δίχτυ, γιατί δεν θα ξεφεύγατε ποτέ. 

- Είναι απίσtευτo, είπε ο Κυρβάλ, πόσο διαδεδο

μένη είναι αυτή η μανία. 

- Μα την πίσtη μου, επειδή είναι απολαυ(Πικότα

τη, λέει ο επίσκοπος. 

- Και το δεύτερο σημείο; λέει ο δούκας γυρνώ

ντας προς την αφηγήτρια. 

- Το δεύτερο σημείο, άρχοντά μου, δηλαδή το κί-
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νητρο της αντιπάθειάς μας, με δυσκολία, μα την πί

στη μου, θα μπορούσα να σας το εξηγήσω· ήταν ό

μως τόσο βίαιο στις δύο μας καρδιές που ομολόγησε 

η μία στην άλλη ότι ήμασταν ικανές να τη δηλητηριά

σουμε αν δεν κατορθώναμε να απαλλαγούμε απ' 

αυτή με άλλον τρόπο. Η απέχθειά μας δεν πήγαινε 

παραπέρα και, επειδή εκείνη δεν είχε κάνει τίποτε, 

είναι περισσότερο από προφανές ότι αυτό το αίσθη

μα μας το είχε εμπνεύσει η φύση. 

- Κανείς δεν αμφιβάλλει γι' αυτό, είπε ο δούκας. 

Συμβαίνει πολύ συχνά να μας εμπνέει την πιο βίαια 

διάθεση γι' αυτό που οι άνθρωποι ονομάζουν έγκλη

μα· και είκοσι φορές να τη δηλητηριάζατε, η πράξη 

σας αυτή δεν θα 'ταν τίποτε άλλο παρά το αποτέλε

σμα αυτής της κλίσης για το έγκλημα που σας είχε 

εμπνεύσει· κλίση που σας την τόνιζε προικίζοντάς 

σας μ' αυτή την τόσο δυνατή αντιπάθεια. Είναι τρελό 

να φαντάζεται κανείς ότι χρωστάει και το παραμικρό 

στη μητέρα του. Πού βασίζεται αυτή η ευγνωμοσύνη; 

Επειδή έχυσε όταν τη γαμούσαν; Από πού κι ως πού! 

Όσο για μένα, μόνο κίνητρα για μίσος και περιφρό

νηση βλέπω ... Μήπως φέρνοντάς μας στον κόσμο μάς 
χαρίζει την ευτυχία; ... Κάθε άλλο: μας ρίχνει σ' έναν 
κόσμο γεμάτο κινδύνους κι εμείς πρέπει να τα κατα

φέρουμε όπως μπορούμε. Θυμάμαι ότι είχα κι εγώ 

μια μητέρα κάποτε που μου ενέπνεε τα ίδια αισ(tήμα

τα μ' αυτά που ένιωθε η Ντυκλό για τη δικιά της: την 

απεχθανόμουν. Μόλις μπόρεσα, την έστειλα στον 

άλλο κόσμο, και στη ζωή μου ποτέ δεν αισθάνθηκα 

τόσο έντονη ηδονή όσο εκείνη την ημέρα που έκλεισε 

τα μάτια της για να μην τα ανοίξει ξανά. 
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Τη σtιγμή εκείνη ακούστηκαν φοβεροί λυγμοί σε 

μια ωτό τις τετράδες έρχονταν σίγουρα ωτό την τε

τράδα του δούκα. Έψαξαν και είδαν τη νεαρή Σοφία 

να αναλύεται σε δάκρυα. Καθώς ήταν προικισμένη 

με διαφορετική καρδιά από αυτά τα καθάρματα, η 

συζήτηση της έφερε στο νου τη γλυκιά ανάμνηση αυ

τής που της έδωσε το φως και που χάθηκε για να την 

προστατεύσει όταν την aπήγαγαν· κι η σκληρή αυτή 

σκέψη δεν μπορούσε να 'ρθει στην τρυφερή της φα

ντασία χωρίς να κυλήσουν κύματα τα δάκρυά της. 

- Α διάολε, είπε ο δούκας, να κάτι εξαιρετικό. Τη 

μαμά σας θρηνείτε, μικρή μου μυξιάρα, έτσι δεν είναι; 

Για πλησιάστε, για πλησιάστε να σας παρηγορήσω. 

Κι ο άσωτος, ξαναμμένος από τα προκαταρκτικά 

και τα λόγια του και την εντύπωση που προκαλού

σαν, έδειξε μια ψωλή κεραυνοβόλα που έμοιαζε να 

ζητάει εκσπερμάτωση. Στο μεταξύ η Μαρία έφερε το 

κορίτσι (ήταν η βάγια αυτής της τετράδας). Τα δά

κρυά της κύλαγαν άφθονα, κι όπως εκείνη την ημέρα 

ήταν ντυμένη νεαρή καλόγρια, το ντύσιμό της έδει

χνε να δίνει περίσσια χάρη στον πόνο που την ομόρ

φαινε. Ήταν αδύνατο να είναι πιο ωραία. 

- Γαμώ το Θεό, είπε ο δούκας που σηκώθηκε σαν 

μανιασμένος. Τι ωραία τραγανιστή μπουκιά! Θέλω 

να κάνω αυτό που είπε η Ντυκλό: θα της πασαλείψω 

το μουνί με χύσι ... Γδύστε τη. 
Κι όλος ο κόσμος σιωπηρά περίμενε το τέλος της 

μικρής αυτής αψιμαχίας. 

- Ω, κύριε, κύριε! ξεφώνισε η Σοφία πέφτοντας 

στα πόδια του δούκα. Σεβαστείτε τουλάχιστον τον 

πόνο μου! Σπαράζω για την τύχη μιας μητέρας που 
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για μένα υπήρξε ακριβή, που πέθανε για να με προ

στατεύσει και που ποτέ δεν θα την ξαναδώ. Λυπη

θείτε τα δάκρυά μου κι αφήστε με τουλάχιστον αυτή 

τη νύχτα μόνη. 

- Α, γαμώτο! λέει ο δούκας παίζοντας την ψωλή 

του που απειλούσε τον ουρανό. Ποτέ μου δεν θα 

μπορούσα να φανταστώ τόσο ηδονική σκηνή. Γδύστε 

τη λοιπόν, γδύστε τη! έλεγε στη Μαρία με μανία. Έ

πρεπε ήδη να 'ναι γυμνή! 

Και η Αλίν, που βρισκόταν στο σοφά του δούκα, 

έκλαιγε με δάκρυα καυτά, το ίδιο κι η τρυφερή Αδε

λαίδα, που ακουγόταν να σπαράζει στη φωλιά του 

Κυρβάλ· αυτός, αντί να συμπονέσει αυτό το όμορφο 

πλάσμα, το aπόπαιρνε με βία γιατί είχε αλλάξει τη 

στάση που του είχε επιβάλει· παρακολουθούσε άλ

λωστε με έντονο ενδιαφέρον την έκβαση αυτής της 

aπoλαυστικής σκηνής. 

Στο μεταξύ γδύνουν τη Σοφία χωρίς καθόλου να 

νοιαστούν για τον πόνο της: την τοποθετούν στη στά

ση που μόλις είχε περιγράψει η Ντυκλό, και ο δού

κας αναγγέλλει πως πρόκειται να εκσπερματώσει. Τι 

να γίνει όμως; Αυτό που είχε διηγηθεί η Ντυκλό το 

έκανε ένας άντρας που δεν καύλωνε και μπορούσε 

να κατευθύνει την εκσπερμάτωση της πλαδαρής ψω

λής του όπου ήθελε. Δεν ήταν το ίδιο εδώ: η aπειλη

τική κεφαλή aπό το μαραφέτι του δούκα δεν κοίταζε 

αλλού aπό τον ουρανό κι έμοιαζε να τον aπειλεί· έ

πρεπε, που λέει ο λόγος, να τοποθετήσουν το παιδί 

από πάνω της. Δεν ήξεραν τι να κάνουν, και στο με

ταξύ, όσο περισσότερα τα εμπόδια, τόσο πιο ερεθι

σμένος ο δούκας έβριζε και βλαστημούσε. Επιτέλους 
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η Ντεγκράνζ ήρθε να βοηθήσει. Η σοφή αυτή γριά 

ήξερε κάθε τι που είχε σχέση με τα ελευθέρια ήθη. 

Άρπαξε το παιδί και το τοποθέτησε τόσο επιδέξια 

στα γόνατά του που, όποια στάση κι αν έπαιρνε ο δού

κας, η άκρη της ψωλής του χάιδευε τον κόλπο. Δύο 

υπηρέτριες ήρθαν να κρατήσουν τα πόδια του παι

διού και, ακόμη κι αν το ξεπαρθένευαν εκείνη την 

στιγμή, δεν θα φαινόταν πιο όμορφο. Δεν έφτασαν 

όμως αυτά: χρειαζόταν κάποιο επιδέξιο χέρι για να 

οδηγήσει το χείμαρρο στον προορισμό του. Ο Μπλαν

ζί δεν ήθελε να διακινδυνεύσει ένα τόσο σημαντικό 

εγχείρημα με το αδέξιο χέρι κάποιου παιδιού. 

- Πάρε την Ιουλία, είπε ο Ντυρσέ, θα σε ικανο

ποιήσει, έχει αρχίσει να μαλακίζει σαν άγγελος. 

- Ω, γαμώτο! λέει ο δούκας. Δεν θα τα καταφέρει 

η τσούλα, την ξέρω' φτάνει μόνο που είμαι ο πατέ

ρας της και θα φοβάται. 

- Μα την πίστη μου, σου συστήνω κάποιο αγόρι, 

είπε ο Κυρβάλ. Πάρε τον Ηρακλή, έχει ευλύγιστο 

καρπό. 

- Θέλω την Ντυκλό, είπε ο δούκας, μόνο αυτήν, εί

ναι η καλύτερη μαλακίστριά μας, επιτρέψτε της να 

εγκαταλείψει μια στιγμή τη θέση της και να 'ρθει εδώ. 

Η Ντυκλό προχωρά γεμάτη περηφάνια γι' αυτή την 

τόσο φανερή προτίμηση. Ξεσκεπάζει το χέρι της ως 

τον αγκώνα και, χουφτώνοντας το τεράστιο εργαλείο 

του άρχοντα, αρχίζει να το τραντάζει, με το κεφάλι πά

ντα ξεσκέπαστο, να το στριφογυρίζει με τόση τέχνη, 

να το ταράζει με τόσο γρήγορους παλμούς και συγ

χρόνως τόσο προσαρμοσμένους στην κατάσταση του 

άρχοντα, που τέλος η βόμβα σκάει στην ίδια την τρύ-
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πα που πρέπει να γεμίσει. Την πλημμυρίζει' ο δού

κας φωνάζει, βρίζει, χαλά τον κόσμο. Η Ντυκλό δεν 

τα χάνει καθόλου' οι κινήσεις της ορίζοvrαι ανάλογα 

με την ηδονή που προσφέρουν. Ο Αvrίνοος, που επί

τηδες τον έστησαν εκεί, χώνει με λεπτότητα το σπέρ

μα στον κόλπο όσο χύνεται' και ο δούκας, νικημένος 

από τις απολαυστικές αισθήσεις, βλέπει, ξεψυχώvrας 

από ηδονή, να μαλακώνει σιγά-σιγά στα δάχτυλα της 

μαλακίστριάς του το μανιασμένο πέος που η ορμή 

του είχε ανάψει τέτοια δυνατή φωτιά μέσα του. Ξα

ναπέφτει στο σοφά, η Ντυκλό ξαναπαίρνει τη θέση 

της, το παιδί σκουπίζεται, παρηγοριέται, ξαναπηγαί

νει στην τετράδα του και η αφήγηση συνεχίζεται' 

έτσι οι θεατές πείστηκαν για μια αλήθεια την οποία 

πιστεύω πως έκλειναν μέσα τους εδώ και καιρό: η 

ιδέα του εγκλήματος πάvrα ανάβει τις αισθήσεις και 

μας οδηγεί στη λαγνεία. 

Παραξενεύτηκα πολύ, λέει η Ντυκλό συνεχίζοvrας 

την ιστορία της, όταν είδα όλες μου τις συντρόφισσες 

να γελάνε που με ξαναείδαν και να με ρωτάνε αν είχα 

σκουπιστεί, λέγοντάς μου ένα σωρό πράγματα ακόμη 

που έδειχναν ότι ήξεραν πολύ καλά αυτό που είχα 

κάνει. Δεν μ' άφησαν ν' αναρωτιέμαι για πολλή ώρα 

και η αδελφή μου, πηγαίνοντάς με σ' ένα δωμάτιο που 

γειτόνευε μ' αυτό όπου συναντούσαμε συνήθως τους 

πελάτες, εκεί που είχα κλειστεί λίγο πριν, μου έδειξε 

μια τρύπα απ' όπου φαινόταν ο καναπές και μπορού

σες εύκολα να δεις τι γινόταν εκεί μέσα. Μου είπε ότι 

οι δεσποινίδες διασκέδαζαν πηγαίνοντας να δουν εκεί 

τι έκαναν οι άντρες στις συντρόφισσές τους και μπο-
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ρούσα να πάω κάλλιστα κι εγώ η ίδια αν ήθελα, αρκεί 

να μην ήταν πιασμένη, γιατί πολύ συχνά, μου είπε, 

χρησιμοποιούσαν αυτή τη σεβαστή τρύπα για μυστή

ρια που θα μου τα μάθαιναν όπου και όταν έπρεπε. 

Δεν πέρασαν σχτώ μέρες και επωφελήθηκα' ένα πρωί 

είχαν φωνάξει μια κάποια Ροζαλία, μια από τις πιο 

όμορφες ξανθιές, και είχα την περιέργεια να παρακο

λουθήσω τι έμελλε να της κάνουν. Κρύφτηκα, και να 

ποια ήταν η σκηνή που ε{δα. 

Ο άντρας δεν ήταν παραπάνω από είκοσι έξι ή 

τριάντα ετών. Μόλις μπήκε, την έβαλε να κάτσει σ' 

ένα σκαμνί πολύ ψηλό που προοριζόταν γι' αυτή την 

τελετή. Αμέσως μόλις κάθισε, της έβγαλε όλες τις 

καρφίτσες που κράταγαν τα μαλλιά της και κύλησε 

σαν κύμα ως το πάτωμα ένα δάσος από ξανθά υπέ

ροχα μαλλιά που στόλιζαν το κεφάλι αυτής της ωραί

ας κοπέλας. Πήρε μια χτένα από την τσέπη του και 

τα χτένισε, τα ξέμπλεξε, τα χάιδεψε, τα φι'λησε, συνο

δεύοντας όλα αυτά με ύμνους για την ομορφιά τους 

που τόσο αποκλειστικά τον απασχολούσε. Έβγαλε 

επιτέλους από το βρακί του μια μικρή στεγνή ψωλή 

και πολύ τεντωμένη, που την τύλιξε στα μαλλιά της 

δουλτσινέας του και, καθώς μαλακιζόταν μες στον 

κότσο, εκσπερμάτωσε περνώντας το άλλο του χέρι 

γύρω από το λαιμό της Ροζαλίας μετά, αφού τη φι'λη

σε στο στόμα, σκέπασε ξανά το νεκρό του μαραφέτι. 

Είδα τα μαλλιά της συντρόφισσάς μου βουτηγμένα 

στο γλιτσερό σπέρμα του' τα σκούπισε, τα έδεσε ξανά 

και οι εραστές μας χώρισαν. 

Ένα μήνα μετά ζήτησε την αδελφή μου κάποιο 

πρόσωπο και οι συντρόφισσές μου μου είπαν να πάω 
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να κοιτάξω γιατί κι αυτ6ς είχε μια αρκετά αλλ6κοτη 

ιδιοτροπία. Ήταν ένας άντρας πενήντα ετών περί

που. Ακ6μη δεν είχε προλάβει να μπει και, χωρίς προ

καταρκτικά, χωρίς ένα χάδι, έδειξε τον πισιν6 του 

στην αδελφή μου· αυτή, τέτοια ήταν η τελετή, τον βά

ζει να σκύψει στο κρεβάτι, κι αφού άρπαξε τον γέρι

κο πλαδαρ6 και ρυτιδιασμένο κώλο, χώνει τα πέντε 

της δάχτυλα στην τρύπα κι αρχίζει να τον τραντάζει 

με τ6ση μανιασμένη δύναμη που το κρεβάτι έτριξε. 

Στο μεταξύ ο άνθρωπος μας, χωρίς να δείξει τίποτε 

άλλο, κουνιέται, τραντάζεται, ακολουθεί τις κινήσεις 

που του δίνουν, αφήνεται με λαγνεία και κραυγάζει 

πως χύνει και πως γεύεται την πιο μεγάλη απόλαυση. 

Το ταρακούνημα υπήρξε πραγματικά βίαιο, γιατί η 

αδελφή μου ήταν βουτηγμένη στον ιδρώτα. Τι φτωχά 

όμως επεισόδια και τι στείρα φαντασία. 

Αυτός που μου παρουσίασαν μετά δεν πρ6σεχε πε

ρισσότερο τις λεπτομέρειες τουλάχιστον όμως έμοια

ζε πιο φιλήδονος και η μανία του είχε, κατά την γνώ

μη μου, κάποια μεγαλύτερη απόχρωση ακολασίας. 

Ήταν ένας χοντρός άντρας περίπου σαράντα πέντε 

ετών, κοντ6ς, καμπούρης, δροσερός όμως και λεβέ

ντης. Μην έχοντας ακόμη δει άντρα με γούστο σαν κι 

αυτόν, η πρώτη μου κίνηση ήταν, μόλις βρέθηκα μαζί 

του, να σηκώσω τα ρούχα μου ως τον αφαλό. Και σκύ

λος που τον απειλείς με μαγκούρα να 'τανε, δεν θα 

κατέβαζε τέτοια μούτρα: 

- Πανάθεμά το, πουλάκι μου, παράτα το μουνί, να 

χαρείς. 

Και την ίδια στιγμή κατεβάζει τη φούστα μου πιο 

βιαστικά απ' ό,τι την είχα σηκώσει. 
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- Αυτές οι πουτανίτσες, συνέχισε συγχυσμένος, όλο 

μουνιά σού δείχνουν! Είσαι η αιτία που μπορεί να 

μην εκσπερματώσω απόψε ... πριν βγάλω από το νου 
μου αυτό το γαμημένο το μουνί. 

Και λέγοντάς το αυτό, με γύρισε και μου σήκωσε 

μεθοδικά τη φουστίτσα από πίσω. Σ' αυτή τη στάση, 

οδηγώντας με ο ίδιος και συνεχι'ζοντας να μου κρατά

ει σηκωμένη τη φούστα για να βλέπει τις κινήσεις του 

κώλου μου καθώς περπατούσα, μ' έβαλε να πλησιά

σω στο κρεβάτι, όπου και με ξάπλωσε μπρούμυτα. 

Τότε εξέτασε επιμελώς τον πισινό μου, αποφεύγοντας 

συνέχεια με το ένα του χέρι τη θέα του μουνιού, που 

έμοιαζε να το φοβάται περισσότερο κι από τη φωτιά. 

Τέλος, αφού με προειδοποίησε να κρύψω όσο μπο

ρούσα αυτό το ανάξιο σημείο (χρησιμοποιώ την έκ

φρασή του), έπαιξε με τα δυο του χέρια και για πολ

λή ώρα τον πισινό μου. Τον άνοιγε, τον έσφιγγε, μερι

κές φορές έβαζε και το στόμα του, που το ένιωσα μά

λιστα μια-δυο φορές να εφαρμόζει κατευθείαν στην 

τρύπα' αλλά δεν μαλακιζόταν ακόμη, δεν έδειχνε τί

ποτε. Επειδή όμως άρχισε να πιέζεται από μέσα του, 

ετοιμάστηκε να φτάσει στη λύση. 

- Ξαπλώστε καταγής, μου είπε πετώντας μερικά 

μαξιλάρια, εκεί, ναι, έτσι ... με τα πόδια καλά ανοιγ
μένα, τον κώλο λίγο σηκωμένο και να φαίνεται όσο 

γίνεται η τρύπα. Λίγο ακόμα, συνέχισε βλέποντας την 

προθυμία μου. 

Τότε, παίρνοντας ένα σκαμνί, το τοποθέτησε ανά

μεσα στα πόδια μου και κάθισε πάνω του' έτσι η ψω

λή του, που την έβγαλε επιτέλους από το βρακί του 

και την έπαιξε, βρέθηκε, που λέει ο λόγος. στο ύψος 
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της τρύπας που τόσο λάτρευε. Τότε οι κινήσεις του 

έγιναν πιο γρήγορες. Με το ένα χέρι μαλακιζόταν, με 

το άλλο άνοιγε τα κωλομέρια μου, συνδυάζοντας τα 

εγκωμιαστικά του λόγια με πολλές βρισιές: 

- Α, διάολε, τι όμορφος κώλος! αναφωνούσε. Τι 

ωραία τρύπα και πώς θα σου την καταβρέξω! 

Κράτησε το λόγο του. Έγινα μούσκεμα. Τόσο πολύ 

αληθεύει πως η προσφορά σ' αυτόν το ναό είναι πιο 

θερμή απ' αυτήν που αφιερώνεται στον άλλο. Και 

αποσύρθηκα αφού μου υποσχέθηκε πως θα έρθει να 

με ξαναδεί, αφού ικανοποιούσα τόσο καλά τις επι

θυμίες του. Πράγματι ήρθε την άλλη μέρα, αλλά η 

αστάθειά του τον έκανε να προτιμήσει την αδελφή 

μου. Πήγα να παρακολουθήσω και είδα πως χρησιμο

ποιούσε ακριβώς την ίδια μέθοδο και πως η αδελφή 

μου του δινόταν με την ίδια προθυμία. 

- Είχε όμορφο κώλο η αδελφή σου; είπε ο Nτuρσέ. 

- Ένα μόνο χαρακτηριστικό αρκεί για να τον κρί-

νετε, άρχοντά μου, είπε η Nτuκλό. Ένας διάσημος 

ζωγράφος που είχε αναλάβει να κάνει μια Αφροδίτη 

με όμορφους γλουτούς την πήρε για μοντέλο του ένα 

χρόνο μετά' είχε ψάξει, όπως έλεγε, σ' όλες τις μα

στροπούς στο Παρίσι χωρίς να βρει τίποτα που να 

τον φτάνει. 

- Μα επιτέλους, αφού ήταν δεκαπέντε χρονών κι 

έχεις εδώ τόσα κορίτσια αυτής της ηλικίας, να μας 

συγκρίνεις τον πισινό της, συνέχισε ο τραπεζίτης, μ' 

έναν απ' τους κώλους που βρίσκονται εδώ, μπροστά 

στα μάτια σου. 

Η Nτuκλό έριξε τη ματιά της στη Ζελμίρα λέγοντας 
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πως δεν υπάρχει καμιά άλλη, όχι μόνο ως προς τον 

κώλο σJ..λά και ως προς το πρόσωπο, που να μοιάζει 

περισσότερο σε όλα τα σημεία με την αδελφή της. 

- Εμπρός, Ζελμίρα, λέει ο τραπεζίτης, ελάτε λοι

πόν να μας δείξετε τα κωλομέρια σας. 

Ανήκε πράγματι στην τετράδα του. Το χαριτωμένο 

κορίτσι τον πλησιάζει τρέμοντας. Την τοποθετούν 

στα πόδια του καναπέ, ξαπλωμένη μπρούμυτα· ανα

σηκώνουν το καπούλι της με μαξιλάρια και η τρυπί

τσα εμφανίζεται σε όλη της την δόξα. Ο πόρνος, μι

σοκαυλωμένος, φιλάει και πασπατεύει αυτό που του 

δείχνουν. Διατάζει την Ιουλία να τον μαλακίσει· η 

διαταγή του εκτελείται. Τα χέρια του χάνονται πάνω 

σε άλλα κορμιά, η λαγνεία τον μεθάει, το μικρό του 

εργαλείο, με τους φιλήδονους τρανταγμούς της Ιου

λίας, μοιάζει να σκληραίνει για λίγο, ο πόρνος βρί

ζει, το χύσι κυλάει, και ακούγεται το κουδούνι του 

δείπνου. 

Αφού σας περιγράψαμε ένα δείπνο, είναι σαν να 

σας τα έχουμε περιγράψει όλα, γιατί η ίδια αφθονία 

βασίλευε πάντα. Επειδή όμως όλοι είχαν εκσπερμα

τώσει, είχαν ανάγκη να αναλάβουν δυνάμεις και ή

πιαν αναγκαστικά πολύ. Στα όργια τίμησαν εξαιρετι

κά τη Ζελμίρα, που την ονόμαζαν αδελφή της Ντυ

κλό, και όλοι θέλησαν να της φιλήσουν τον κώλο. Ο 

επίσκοπος έχυσε, οι άλλοι τρεις ξανακαύλωσαν και 

πήγαν να ξαπλώσουν όπως και την παραμονή· δηλα

δή με τις γυναίκες που τους συνόδευαν στους κανα

πέδες και τους τέσσερις γαμιάδες που δεν είχαν κά

νει την εμφάνισή τους μετά το μεσημεριανό φαγητό. 



Τρίτη μέρα 

Ο δούκας σηκώθηκε από τις εννιά. Έπρεπε να βοη

θήσει την Ντυκλό στα μαθήματα που θα έκανε στα 

κορίτσια. Βολεύτηκε σε μια πολυθρόνα και αφέθηκε 

να δοκιμάσουν πάνω του διάφορα χάδια, αυνανι

σμούς, εκσπερματώσεις και άλλα τερτίπια, καθένα 

από τα κορίτσια που καθοδηγούσε κι επιστατούσε η 

δασκάλα τους κι όπως εύκολα μπορείτε να φαντα

στείτε, η εκρηκτική ιδιοσυγκρασία του ερεθίστηκε 

και μάνιασε μ' αυτή την τελετή. Χρειάστηκε να κάνει 

ο ίδιος απίστευτες προσπάθειες για να μη χύσει· 

αλλά αρκετά κύριος του εαυτού του, μπόρεσε να συ

γκρατηθεί και γύρισε πίσω θριαμβευτής να καυχηθεί 

πως άντεξε στην πολιορκία, προκαλώντας τους φί

λους του να την αντέξουν με την ίδια απάθεια. Αυτό 

τους έδωσε την ιδέα να καθορίσουν στοιχήματα και 

ένα πρόστιμο από πενήντα λουδοβίκεια για όποιον 

εκσπερμάτωνε όσο κρατούσε το μάθημα. Αντί για το 

πρόγευμα και τις επισκέψεις, αφιέρωσαν εκείνο το 

πρωινό για να καταρτίσουν τον πίνακα των δεκαε

φτά οργίων που σχεδίαζαν για το τέλος της κάθε 

εβδομάδας όρισαν επίσης πότε ακριβώς θα γίνο

νταν τα ξεπαρθενέματα· θεώρησαν πιο σωστό να γί-
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νει αυτό τώρα που ήξεραν λίγο καλύτερα τα πρόσω

πα απ' ό,τι πριν. Επειδή ο πίνακας ορίζει τελειωτικά 

όλες τις επιχειρήσεις της εκστρατείας, θεωρούμε 

απαραίτητο να σας παρουσιάσουμε ένα αντίγραφό 

του. Μας φαίνεται ότι, αν ξέρετε από πριν τον προο

ρισμό του κάθε προσώπου, θα ενδιαφερθείτε περισ

σότερο γι' αυτό. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ 

Στις εφτά Νοεμβρίου, τέλος της πρώτης εβδομάδας, 

θα παντρέψουν, το πρωί κιόλας, τη Μισέτ με τον Ζι

τόνο οι δύο σύζυγοι, που η ηλικία τους δεν τους επι

τρέπει να ολοκληρώσουν το γάμο, όπως θα γίνει και 

με τα τρία ζευγάρια που ακολουθούν, θα χωρίσουν 

το ίδιο βράδυ· κανείς δεν θα πάρει στα σοβαρά αυτή 

την τελετή, που θα τους χρησιμεύσει μόνο για να δια

σκεδάσουν τη μέρα εκείνη. Το ίδιο βράδυ θα τιμω

ρηθούν τα άτομα που είναι γραμμένα στον κατάλογο 

του επιμελητή. 

Στις δεκατέσσερις θα γίνει ο γάμος του Νάρκισσου 

και της Ήβης, με τους ίδιους όρους που αναφέρθη

καν πιο πάνω. 

Στις είκοσι μία, με τον ίδιο τρόπο, της Κολόμπας 

και του Ζελαμίρ. 

Στις είκοσι οχτώ το ίδιο, του Ερωτιδέα και της Ρο

ζέτας. 

Στις τέσσερις Δεκεμβρίου τις επιχειρήσεις θα τις 

καθορίσει η αφήγηση της Σαμπβίλ και ο δούκας θα 

ξεπαρθενέψει τη Φανή. 

Στις πέντε η Φανή θα παντρευτεί τον Υάκινθο. που 
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θα χαρεί τη νεαρή του σύζυγο μπρος στην ομήγυρη. 

Αυτή θα είναι η γιορτή της πέμπτης εβδομάδας και 

το βράδυ θα επιβληθούν κανονικά οι τιμωρίες, γιατί 

οι γάμοι θα έχουν τελειώσει από το πρωί. 

Στις οχτώ Δεκεμβρίου ο Κυρβάλ θα ξεπαρθενέψει 

τη Μισέτ. 

Στις έντεκα ο δούκας θα ξεπαρθενέψει τη Σοφία. 

Στις δώδεκα, για να γιορτάσουν την έκτη εβδομάδα, 

η Σοφία θα παντρευτεί τον Σελαντόν με τους ίδιους 

όρους που έγινε κι ο τελευταίος γάμος. Αυτό δεν θα 

επαναληφθεί πια μ' αυτούς που ακολουθούν. 

Στις δεκαπέντε ο Κυρβάλ θα ξεπαρθενέψει την Ήβη. 

Στις δεκαοχτώ ο δούκας θα ξεπαρθενέψει τη Ζελ

μίρα και στις δεκαεννιά, για να γιορτάσουν την έβδο

μη εβδομάδα, ο Άδωνις θα παντρευτεί τη Ζελμίρα. 

Στις είκοσι ο Κυρβάλ θα ξεπαρθενέψει την Κολόμπα. 

Στις είκοσι πέντε, την ημέρα των Χριστουγέννων, ο 

δούκας θα ξεπαρθενέψει την Αυγουστίνα, και στις 

είκοσι έξι, για να γιορτάσουν την όγδοη εβδομάδα, ο 

Ζέφυρος θα παντρευτεί την Αυγουστίνα. 

Στις είκοσι εννιά ο Κυρβάλ θα ξεπαρθενέψει τη 

Ροζέτα· έχουν φροντίσει ώστε ο Κυρβάλ, που έχει μι

κρότερο πέος από το δούκα, να κρατήσει τις μικρότε

ρες για τον εαυτό του. 

Η πρώτη Ιανουαρίου θα είναι η πρώτη ημέρα που η 

αφήγηση της Μαρταίν θα τους επιτρέψει να φαντα

στούν νέες απολαύσεις έτσι θ' αρχίσουν οι σοδομι

κές διακορεύσεις με την ακόλουθη σειρά: 

Την πρώτη Ιανουαρίου ο δούκας θα πηδήξει από 

τον κώλο την Ήβη. 

Στις δύο, για να γιορτάσουν την ένατη εβδομάδα, η 
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Ήβη, που την ξεπαρθένεψε από μπρος ο Κυρβάλ 

και από πίσω ο δούκας, θα παραχωρηθεί στον Ηρα

κλή για να τη χαρεί όπως θα ορίσει η ομήγυρη. 

Στις τέσσερις ο Κυρβάλ θα πηδήξει τον Ζελαμίρ. 

Στις έξι ο δούκας θα πηδήξει από τον κώλο τη Μι

σέτ, και στις εννιά, για να γιορτάσουν τη δέκατη 

εβδομάδα, η ίδια η Μισέτ, που το μουνί της θα το έχει 

ξεπαρθενέψει ο Κυρβάλ και τον κώλο της ο δούκας, 

θα παραδοθεί στον Σκιζοκώλη για να τη χαρεί κ.τ.λ. 

Στις έντεκα ο επίσκοπος θα πηδήξει τον Ερωτιδέα. 

Στις δεκατρείς ο Κυρβάλ θα πηδήξει από τον κώλο 

τη Ζελμίρα. 

Στις δεκαπέντε ο επίσκοπος θα πηδήξει από τον κώ

λο την Κολόμπα. 

Στις δεκαέξι, για να γιορτάσουν την ενδέκατη ε

βδομάδα, η Κολόμπα, που το μουνί της θα το έχει ξε

παρθενέψει ο Κυρβάλ και τον κώλο της ο επίσκοπος, 

θα παραδοθεί στον Αντίνοο που θα τη χαρεί κ.τ.λ. 

Στις δεκαεφτά ο δούκας θα πηδήξει τον Ζιτόν. 

Στις δεκαεννιά ο Κυρβάλ θα πηδήξει από τον κώ

λοτη Σοφία. 

Στις είκοσι μία ο επίσκοπος θα πηδήξει τον Νάρ

κισσο. 

Στις είκοσι δύο ο δούκας θα πηδήξει από τον κώλο 

τη Ροζέτα. 

Στις είκοσι τρείς, για να γιορτάσουν τη δωδέκατη 

εβδομάδα, η Ροζέτα θα παραδοθεί στον Πρίαπο. 

Στις είκοσι πέντε ο Κυρβάλ θα πηδήξει από τον 

κώλο την Αυγουστίνα. 

Στις είκοσι οχτώ ο επίσκοπος θα πηδήξει από τον 

κώλο τη Φανή. 
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Στις τριάντα, για να γιορτάσουν τη δέκατη τρίτη 

εβδομάδα, ο δούκας θα πάρει για άντρα του τον Η

ρακλή και για γυναίκα του τον Ζέφυρο και ο γάμος 

θα ολοκληρωθεί, όπως και οι τρεις επόμενοι, μπρο

στά σ' όλο τον κόσμο. 

Στις έξι Φεβρουαρίου, για να γιορτάσουν τη δέκα

τη τέταρτη εβδομάδα, ο Κυρβάλ θα πάρει για άντρα 

του τον Σκιζοκώλη και για γυναίκα του τον Άδωνη. 

Στις δεκατρείς Φεβρουαρίου, για να γιορτάσουν τη 

δέκατη πέμπτη εβδομάδα, ο επίσκοπος θα πάρει για 

άντρα του τον Αντίνοο και για γυναίκα του τον Σελα

ντόν. 

Στις είκοσι Φεβρουαρίου, για να γιορτάσουν τη δέ

κατη έκτη εβδομάδα, ο Ντυρσέ θα πάρει τον Πρίαπο 

για άντρα και για γυναίκα του τον Υάκινθο. 

Όσο για τον εορτασμό της δεκάτης εβδόμης εβδομά

δας, που πέφτει στις είκοσι εφτά Φεβρουαρίου, μια 

μέρα πριν κλείσουν οι αφηγήσεις, θα γίνει με θυσίες 

οι κύριοι κρατούν για λογαριασμό του ο καθένας την 

επιλογή των θυμάτων τους. 

Σύμφωνα μ' αυτά, όλα τα ξεπαρθενέματα θα έχουν 

γίνει ως τις τριάντα Ιανουαρίου, εκτός από τα τέσσε

ρα αγόρια που οι κύριοι θα πάρουν για γυναίκες 

τους και που θα τα κρατάνε άθ ικτα ως τότε έτσι θα 

διασκεδάσουν ως το τέλος του ταξιδιού. Όσα πρό

σωπα ξεπαρθενεύονται θα αναπληρώνουν τις συζύ

γους στους καναπέδες, στις αφηγήσεις και, τη νύχτα, 

κοντά στους κυρίους, εναλλακτικά, ανάλογα με την 

εκλογή τους, με τους τέσσερις τελευταίους κίναιδους 

που οι κύριοι τους κρατούν για να τους κάνουν γυ

ναίκες τους τον τελευταίο μήνα. Από τη στιγμή που 
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το ξεπαρθενεμένο αγόρι ή κορίτσι θα αναπληρώνει 

τη σύζυγο στον καναπέ, θα χωρίζουν από αυτή τη σύ

ζυγο. Από εκείνη την στιγμή θα πέσει στη γενική δυ

σμένεια και θα έχει σειρά μετά τις υπηρέτριες. 

Η Ήβη, δώδεκα ετών, η Μισέτ, δώδεκα ετών, η 

Κολόμπα, δεκατριών ετών, και η Ροζέτ, δεκατριών 

ετών, θα ξεπέσουν όταν παραδοθούν στους γαμιάδες 

και χρησιμοποιηθούν' από τότε θα τις έχουν μόνο 

για τις σκληρές και βίαιες ηδονές και θα τις μεταχει

ρίζονται όπως τις χωρισμένες συζύγους, με την πιο 

ακραία αυστηρότητα. Από τις είκοσι τέσσερις Ιανου

αρίου πια θα βρεθούν κι οι τέσσερις στην ίδια κατώ

τερη βαθμίδα. 

Το διάγραμμα μας δείχνει πως ο δούκας θα ξεπαρ

θενέψει τα μουνιά της Φανής, της Σοφίας, της Ζελμί

ρας και της Αυγουστίνας και τους κώλους της Ήβης, 

της Μισέτ, του Ζιτόν, της Ροζέτας και του Ζέφυρου' 

ο Κυρβάλ θα ξεπαρθενέψει τα μουνιά της Μισέτ, της 

Ήβης, της Κολόμπας, της Ροζέτας και τους κώλους 

του Ζελαμίρ, της Ζελμίρας, της Σοφίας, της Αυγου

στίνας και του Άδωνη' ο Ντυρσέ, που δεν γαμά κα

θόλου, θα ξεπαρθενέψει μόνο τον κώλο του γ άκιν

θου όταν τον πάρει για γυναίκα του' και ο επίσκο

πος, που γαμά μόνο από τον κώλο, θα ξεπαρθενέψει 

τον Ερωτιδέα, την Κολόμπα, τον Νάρκισσο, τη Φανή 

και τον Σελαντόν. 

Ολόκληρη η ημέρα πέρασε φτιάχνοντας αυτούς 

τους συνδυασμούς και φλυαρώντας σχετικά' δεν 

έγινε καμιά παράβαση και κανένα επεισόδιο ως την 

ώρα των αφηγήσεων' τότε, αφού ταχτοποιήθηκαν 
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όπως πάντα με διαφορετικό τρόπο, η διάσημη Ντυ

κλό ανέβηκε στο βήμα της και συνέχισε μ' αυτά τα 

λόγια την αφήγησή της: 

Ένας νέος άντρας έκανε την εμφάνισή του στης κυ

ρίας Γκερέν λίγο καιρό μετά την τελευταία περιπέ

τεια για την οποία σας μι'λησα χτες η μανία του, παρ' 

όλο που λίγο αφορούσε τα ελευθέρια ήθη, ήταν αρκε

τά ιδιόμορφη. Χρειαζόταν μια νέα και δροσερή τρο

φό· τη βύζαινε και εκσπερμάτωνε στα μπούτια της 

γυναικούλας μπουκωμένος με το γάλα της. Η ψωλή 

του μου φάνηκε πολύ μΓζ,ερη κι ήταν όλος μαζί σαν 

κατσιασμένος η εκσπερμάτωσή του ήταν γλυκιά όσο 

κι όλη η διαδικασία. 

Την άλλη μέρα, στο ίδιο δωμάτιο, εμφανίστηκε ένας 

άλλος που η μανία του θα σας φανεί δίχως άλλο πιο 

διασκεδαστική. Ήθελε να τυλίξει τη γυναίκα σ' ένα 

ύφασμα και να της σκεπάσει ερμητικά όλο το στήθος 

και το πρόσωπο. Το μόνο σημείο του σώματος που 

επιθυμούσε να δει, και που ήθελε πάντα να είναι στον 

ύστατο βαθμό τελειότητας, ήταν ο κώλος όλα τα άλ

λα του ήταν αδιάφορα και ήμασταν σίγουρες ότι τον 

δυσαρεστούσε να τα βλέπει. Η κυρία Γκερέν τού έφε

ρε μια γυναίκα απ' έξω, φριχτά άσχημη, ηλικίας πε

νήντα ετών· τα κωλομέρια της όμως ήταν πλασμένα 

σαν της Αφροδίτης. Δεν μπορούσε κανείς να βρει κά

τι πιο όμορφο. 

Ήθελα να το δω αυτό το εγχείρημα. Η γριά βάγια, 

καλά κουκουλωμένη, ξάπλωσε μπρούμυτα στην άκρη 

του κρεβατιού. Ο άσωτός μας, άνθρωπος τριάντα 

ετών περίπου και που μου φάνηκε επίσημο πρόσωπο, 
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της σηκώνει τη φούστα ως πάνω από τη μέση και 

μένει εκστατικός με τις ομορφιές που έχει μπροστά 

του και που προτιμά. Πιάνει και ανοίγει αυτό τον 

υπέροχο κώλο, τον φιλάει ορμητικά και η φαντασία 

του ανάβει περισσότερο απ' αυτά που υποθέτει παρά 

απ' αυτά που θα έβλεπε στην πραγματικότητα αν η 

γυναίκα ξεσκέπαζε το πρόσωπό της, ακόμη κι αν 

ήταν ωρα(α· φαντάζεται ότι έχει να κάνει με την ίδια 

την Αφροδίτη και, στο τέλος μιας σύντομης πορείας, 

το μαραφέτι του, που σκλήραινε από τα τινάγματα, 

πετάει μια απαλή βροχή πάνω σ' όλο τον υπέροχο 

κώλο που απλώνεται μπροστά στα μάτια του. Η 

εκσπερμάτωσή του υπήρξε έντονη και ορμητική. Κα

θόταν μπρος στο αντικείμενο της λατρείας του· με το 

ένα του χέρι το άνοιγε και με το άλλο το μαλάκιζε, 

και ξεφώνισε δέκα φορές: 

- Τι όμορφος κώλος! Α! Τι γλύκα να ποτι'ζεις έναν 

τέτοιο κώλο! 

Σηκώθηκε μόλις τέλειωσε και έφυγε χωρίς να εκ

φράσει την παραμικρή επιθυμία να μάθει με ποια 

είχε να κάνει. 

Ένας νεαρός αβάς ζήτησε την αδελφή μου λίγο και

ρό αργότερα. Ήταν νέος και ωραίος, αλλά μόλις μπο

ρούσες να διακρίνεις την ψωλή του, έτσι μικρή και 

μαλακή που ήταν. Την ξάπλωσε σχεδόν γυμνή σ' έναν 

καναπέ, γονάτισε ανάμεσα στα μπούτια της, κρατώ

ντας της τα κωλομέρια με τα δύο του χέρια και γαρ

γαλώντας τη στην ωραία τρυπίτσα του πισινού της. 

Στο μεταξύ έφερε το στόμα του στο μουνί της αδελ

φής μου. Της γαργάλαγε την κλειτορίδα με τη γλώσσα 

και το έκανε τόσο επιδέξια, συνδύασε τόσο καλά τις 
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δυο του κινήσεις, που σε τρία λεπτά τη βύθισε σε πα

ραλήρημα. Είδα το κεφάλι της να πέφτει, τα μάτια 

της να σβήνουν και ξεφώνισε η άτιμη: 

- Α, γλυκέ μου αβά! Θα με πεθάνεις από γλύκα! 

Ο αβάς είχε τη συνήθεια να πίνει το γλυκό ποτό 

που η ακολασία του προκαλούσε να χυθεί. Δεν παρέ

λειψε· κουνιόταν και τιναζόταν κι αυτός πάνω στον 

καναπέ που βρισκόταν η αδελφή μου, ώσπου στο τέ

λος τον είδα να σκορπάει στο πάτωμα τα σίγουρα ση

μάδια του ανδρισμού του. Την άλλη μέρα ήρθε η σει

ρά μου και μπορώ να σας βεβαιώσω, κύριοι, ότι έ

ζησα μια από τις πιο γλυκιές στιγμές της ζωής μου. Ο 

πανούργος ο αβάς μού πήρε τους πρώτους καρπούς 

και το μουνόχυμα που μου 'φυγε για πρώτη φορά 

έπεσε στο στόμα του. Πιο πρόθυμη από την αδελφή 

μου να του ανταποδώσω την ευχαρίστηση που μου 

χάρισε, άρπαξα μηχανικά την πλαδαρή ψωλή του και 

το χεράκι μου του ανταπόδωσε ό, τι το στόμα του μ' 

έκανε τόσο απολαυστικά να νιώσω. 

Εδώ ο δούκας δεν μπόρεσε να μην την διακόψει. 

Ήταν ιδιαίτερα αναμμένος από τους αυνανισμούς 

που είχε αφεθεί να δοκιμάσουν πάνω του το πρωί· 

νόμισε ότι, αν πραγματοποιούσε αυτού του είδους τη 

λαγνεία με την απολαυστική Αυγουστίνα, που τα 

έξυπνα και πανούργα μάτια της πρόδιναν μια πρώι

μη ιδιοσυγκρασία, θα μπορούσε να απαλλαγεί από 

το χύσι που του τσιμπούσε τόσο ζωηρά τ' αρχίδια 

του. Ήταν στην τετράδα του, του άρεσε αρκετά και 

έμελλε να την ξεπαρθενέψει: τη φώναξε. Φόραγε, το 

βράδυ εκείνο, μαντίλι στα μαλλιά και ήταν χαριτωμέ-
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νη με το χωριάτικό της ντύσιμο. Η βάγια τής σήκωσε 

τη φούστα και την τοποθέτησε στη στάση που είχε 

περιγράψει η Ντυκλό. Ο δούκας άρπαξε πρώτα τα 

κωλομέρια, γονάτισε, έβαλε ένα δάχτυλο στην άκρη 

του πρωκτού γαργαλώντας τον ελαφρά· ύστερα άρ

παξε την κλειτορίδα, που εξείχε πολύ στο αξιαγάπη

το αυτό παιδί, και την έγλειψε. Οι γυναίκες από το 

ΛανΥκεντόκ έχουν έντονη ιδιοσυγκρασία· απόδειξη 

η Αυγουστίνα· τα ωραία μάτια της ζωντάνεψαν, ανα

στέναξε, τα μπούτια της σηκώθηκαν μηχανικά, και ο 

δούκας είχε την ευτυχία να πάρει το νεαρό χύσι που 

κύλαγε δίχως άλλο για πρώτη φορά. 

Ποτέ όμως η μια ευτυχία δεν ακολουθεί την άλλη. 

γ πάρχουν άσωτοι τόσο πωρωμένοι από τη διαστρο

φή που όσο πιο απλό και λεπτό είναι αυτό που κά

νουν, τόσο λιγότερο ερεθίζεται το καταραμένο τους 

μυαλό. Ο αγαπητός μας δούκας ανήκε σ' αυτή την 

κατηγορία· κατάπιε το σπέρμα του γλυκού παιδιού 

χωρίς να μπορέσει να χύσει το δικό του. Ήρθε η στιγ

μή, γιατί δεν υπάρχει άνθρωπος πιο ασυνεπής από 

τον άσωτο, λέω, που ήταν έτοιμος να κατηγορήσει τη 

μικρή δυστυχισμένη· αυτή, μην ξέροντας τι να κάνει 

που αφέθηκε στη φύση, έκρυβε το κεφάλι της στα 

χέρια της και προσπαθούσε να γυρίσει στη θέση της. 

- Να φέρουν μια άλλη, είπε ο δούκας ρίχνοντας 

οργισμένα βλέμματα στην Αυγουστίνα, είμαι έτοιμος 

να τις γλείψω όλες φτάνει να χύσω. 

Φέρνουν τη Ζελμίρα, το δεύτερο κορίτσι της τετρά

δας του που προοριζόταν επίσης γι' αυτόν. Είχε την 

ίδια ηλικία με την Αυγουστίνα· ο πόνος όμως που έ

νιωθε για την κατάστασή της αλυσόδενε μέσα της την 
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ικανότητά της να γευτεί την ηδονή που η φύση θα της 

είχε επιτρέψει να aπoλαύσει. Σηκώνουν το φόρεμά 

της aποκαλύπτοντας δυο μπουτάκια πιο άσπρα κι aπό 

αλάβαστρο· δείχνει ένα μικρό ανασηκωμένο εφη

βαίο, σκεπασμένο aπό ένα ελαφρό χνούδι που μόλις 

είχε αρχίσει να φυτρώνει. Τη στήνουν· υποχρεωμένη 

να αφεθεί, υπακούει μηχανικά· ό,τι όμως κι αν κάνει 

ο δούκας, δεν κυλάει τίποτε. Σηκώνεται μανιασμένος 

μετά aπό ένα τέταρτο και τρέχοντας στο ιδιαίτερο 

δωμάτιό του με τον Ηρακλή και τον Νάρκισσο: 

- Α, γαμώτο! Βλέπω πως δεν είναι αυτό που μου 

πρέπει, λέει μιλώντας για τα δυο κορίτσια, μόνο μ' 

αυτούς μπορώ να τα καταφέρω. 

Δεν ξέρουμε σε τι ακρότητες αφέθηκε, αλλά σε λί

γο ακούστηκαν φωνές και κραυγές ήταν η aπόδειξη 

ότι είχε νικήσει κι ότι τ' αγόρια ήταν ένας τρόπος πο

λύ πιο σίγουρος για την εκσπερμάτωση κι aπό τα πιο 

aπoλαυστικά κορίτσια. Στο μεταξύ ο επίσκοπος είχε 

κι αυτός κλειστεί στο ιδιαίτερο δωμάτιο με τον Ζι

τόν, τον Ζελαμίρ και τον Πρίαπο· αφού η έκρηξη 

aπό την εκσπερμάτωσή του έφτασε στ' αυτιά τους, τα 

δύο αδέλφια, που προφανώς αφέθηκαν στις ίδιες 

ακρότητες περίπου, ξανάρθαν να ακούσουν με την 

ησυχία τους την υπόλοιπη αφήγηση· η ηρωίδα μας 

συνέχισε μ' αυτά τα λόγια: 

Πέρασαν δύο χρόνια σχεδόν στο σπίτι της Γκερέν 

χωρίς να γίνει τίποτα το ιδιαίτερΟ" έρχονταν είτε πρό

σωπα με κοινά γούστα που δεν αξίζει να τα διηγηθώ, 

είτε αυτοί για τους οποίους σας μι'λησα πριν από λίγΟ" 

μια μέρα μού είπαν να στολιστώ και κυρίως να πλύ-
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νω καλά το στόμα μου. Υπάκουσα και κατέβηκα 

όταν με ειδοπο(ησαν. Μαζί με την Γκερέν βρισκόταν 

ένας χοντρός άντρας πενήντα ετών περίπου. 

- Να τη, κύριε, ε(πε. Είναι μόλις δώδεκα ετών και 

είναι καθαρό και ατσαλάκωτο σαν να βγαίνει από 

την κοιλιά της μάνας του· αυτό μπορώ να σας το εγ

γυηθώ. 

Ο πελάτης με εξετάζει, μου ανοίγει το στόμα, εξε

τάζει τα δόντια μου, μυρι1;ει το χνώτο μου και, ικανο

ποιημένος δίχως άλλο με τα πάντα, περνάει μαζ( μου 

στο ναό για τις απολαύσεις. Καθόμαστε κι οι δύο, ο 

ένας απέναντι στον άλλον και πολύ κοντά. Δεν υπήρ

χε άνθρωπος πιο σοβαρός από τον εραστή μου, ούτε 

πιο ψυχρός και πιο απαθής. Με λοξόβλεπε, με κοίτα

ζε με μισόκλειστα μάτια, και δεν μπορούσα να κατα

λάβω πού θα κατέληγαν όλ' αυτά όταν, σπάζοντας 

στο τέλος την σιωπή, μου ε(πε να μαζέψω στο στόμα 

μου όσο πιο πολύ σάλιο μπορούσα. Υπάκουσα, και 

μόλις έκρινε ότι το στόμα μου έχει γεμίσει, αρπάζει 

με μανία το λαιμό μου περνώντας το χέρι του γύρω 

απ' το κεφάλι μου για να μην κουνά· αφού κόλλησε 

τα χείλια του στα δικά μου άρχισε να ρουφάει, να 

μαζεύει, να γλείφει και να καταπίνει βιαστικά όλο το 

μαγευτικό ποτό που είχα συγκεντρώσει και που έμοι

αζε να τον ρίχνει σε έκσταση. Τραβάει τη γλώσσα μου 

στο στόμα του με την ίδια μανια και μόλις την αισθά

νεται στεγνή και καταλαβαίνει ότι δεν μένει τίποτε 

πια στο στόμα μου, με προστάζει να ξαναρχίσω. Το 

ξανακάνει αυτός, το ξανακάνω κι εγώ κι αυτό επα

ναλαμβάνεται οχτώ με δέκα φορές συνέχεια. 

Έγλειψε το σάλιο μου με τέτοια μαν(α που ένιωσα 



188 SADE 

ένα βάρος στο στήθος. Πίστευα ότι τουλάχιστον μερι

κές σπίθες ηδονής θα στεφάνωναν την έκστασή του· 

γελάστηκα. Η απάθειά του, που τσάκιζε κάπως μόνο 

τις στιγμές που πιπιλούσε με ορμή το στόμα μου, ξα

ναγύριζε μόλις τέλειωνε, κι όταν του είπα ότι δεν 

αντέχω άλλο, βάλθηκε ξανά να με λοξοκοιτάζει ή να 

με καρφώνει με τα μάτια του, όπως είχε κάνει στην 

αρχή· σηκώθηκε χωρίς να πει λέξη, πλήρωσε την Γκε

ρέν και έφυγε. 

- Α, διάολε! Διάολε! είπε ο Κυρβάλ. Είμαι λοιπόν 

πιο ευτυχισμένος απ' αυτόν, γιατί εγώ χύνω. 

Όλα τα κεφάλια σηκώθηκαν και είδαν τον αγαπη

τό τους πρόεδρο να κάνει στην Ιουλία, τη γυναίκα 

του, που τον συντρόφευε εκείνη την ημέρα στον κα

ναπέ, αυτό που μόλις είχε περιγράψει η Ντυκλό. Ή

ξεραν ότι αυτή η μορφή του πάθους, αν εξαιρέσουμε 

μερικές λεπτομέρειες, ήταν αρκετά του γούστου του, 

κι ότι η Ιουλία τού χάριζε με τον καλύτερο τρόπο 

αυτό που η νεαρή Ντυκλό δεν είχε τόσο καλά δώσει 

στον εραστή της αν κρίνουμε τουλάχιστον από την 

ιδιοτροπία που είχε αυτός και που άφηνε αδιάφορο 

τον πρόεδρο. 

Ένα μήνα μετά, είπε η Ντυκλό, που της ζήτησαν να 

συνεχίσει, μου έτυχε κάποιος που ακολουθούσε ακρι

βώς έναν αντίθετο τρόπο στο γλείψιμό του. Ήταν 

ένας γέρος αβάς που, αφού μου φίλησε και χάιδεψε 

τον πισινό παραπάνω από μισή ώρα, βύθισε τη γλώσ

σα του στην τρύπα· την έβαλε καλά μέσα, την έχωσε 

βαθιά, τη γύρισε και τη στριφογύρισε με τόση τέχνη 
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που μου φάνηκε πως την ένιωθα ως μέσα στα σπλά

χνα μου. Αλλά αυτός, λιγότερο απα&ής, ενώ κρατούσε 

ανοιχτά τα κωλομέρια μου με το ένα του χέρι, με το 

άλλο μαλακιζόταν πολύ ηδονικά και εκσπερμάτωνε 

τραβώντας κοντά του τον πρωκτό μου τόσο βίαια και 

πασπατεύοντάς τον τόσο λάγνα που μοιραστήκαμε 

την ίδια έκσταση. Όταν τέλειωσε, εξέτασε ακόμη μια 

στιγμή τα κωλομέρια μου, κάρφωσε με τα μάτια του 

την τρύπα που μόλις είχε ανοίξει, και δεν μπόρεσε να 

μην τη γεμίσει ακόμη μια φορά με φιλιά' έφυγε βεβαι

ώνοντάς με πως θα έρχεται συχνά να με βλέπει και 

πως είναι πολύ ευχαριστημένος με τον κώλο μου. 

Κράτησε το λόγο του και για έξι μήνες περίπου ερχό

ταν τρεις με τέσσερις φορές την εβδομάδα και μου 

'κανε το ίδιο' συνήθισα τόσο πολύ που δεν πέρασε 

μια φορά χωρίς να με κάνει να ξεψυχήσω από ηδονή. 

Γεγονός άλλωστε που μου φάνηκε πως του ήταν τε

λείως αδιάφορο, γιατί ούτε μια φορά δεν με ρώτησε, 

ούτε και που νοιάστηκε. Ποιος ξέρει, τόσο παράξενοι 

είναι οι άνθρωποι, μπορεί κιόλας να τον είχα δυσαρε

στήσει. 

Εδώ ο Ντυρσέ, που η περιγραφή αυτή τον είχε ανά

ψει, θέλησε, σαν τον γέρο αβά, να γλείψει μια κωλο

τρυπίδα, όχι όμως κοριτσιού. Φωνάζει τον Υάκινθο: 

αυτός του άρεσε περισσότερο απ' όλους. Τον στήνει, 

του φιλάει τον κώλο, του παίζει την ψωλή, τον γλεί

φει. Μόλις τα νεύρα του τεντώθηκαν φέρνοντας το 

σπασμό που πάντα προετοιμάζει την εκσπερμάτωσή 

του, όλοι νόμισαν πως το πονηρό πουλάκι, που η 

Αλίν το έπαιζε όσο καλύτερα μπορούσε, θα ξέρναγε 
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επιτέλους ο τραπεζίτης όμως δεν ήταν τόσο ανοιχτο

χέρης με το σπέρμα του: ούτε καν καύλωσε. Σκέφτο

νται να αλλάξουν το πρόσωπο, του δίνουν τον Σελα

ντόν, δεν γίνεται όμως τίποτε. Την τιμή του τραπεζίτη 

την έσωσε η χαρμόσυνη καμπάνα του δείπνου. 

- Δεν φταίω εγώ, λέει γελώντας στους συναδέλ

φους του, βλέπετε, θα κέρδιζα, ανέβαλα όμως τη νί

κη γι' αυτό το καταραμένο το δείπνο. Πάμε ν' αλλά

ξουμε ηδονή· στεφανωμένος από τον Βάκχο, θα επι

στρέψω δριμύτερος στις μάχες του έρωτα. 

Το δείπνο, γευστικό, κεφάτο και λάγνο όπως συνή

θως, το ακολούθησαν τα όργια όπου έγιναν πολλές 

μικρές ασχήμιες. Έγλειψαν πολλά στόματα και κώ

λους αυτό όμως που τους διασκέδασε περισσότερο 

εκείνο το βράδυ ήταν να κρύβουν το πρόσωπο και το 

στήθος των κοριτσιών και να στοιχηματίζουν πώς να 

τα αναγνωρίζουν εξετάζοντας μόνο τα κωλομέρια 

τους. Ο δούκας γελάστηκε μερικές φορές, οι άλλοι 

τρεις όμως ήταν τόσο πολύ συνηθισμένοι στους κώ

λους που δεν γελάστηκαν ούτε μία. Πήγαν να ξαπλώ

σουν και η άλλη μέρα ξανάφερε καινούργιες απο

λαύσεις και μερικές καινούργιες σκέψεις. 



Τέταρτη μέρα 

Επειδή οι φίλοι ήταν πανευτυχείς που μπορούσαν να 

ξεχωρίζουν κάθε στιγμή της μέρας τα παιδιά, είτε 

κοπέλες ήταν είτε αγόρια, που οι παρθενιές τους θα 

τους ανήκαν, τα ανάγκασαν να φορούν όπως κι αν 

ήταν ντυμένα μια κορδέλα στα μαλλιά για να φαίνε

ται σε ποιον από αυτούς ανήκαν. Ο δούκας λοιπόν 

διάλεξε το ροζ και πράσινο χρώμα: όπου θα υπήρχε 

ροζ κορδέλα από μπροστά, το μουνί θα ήταν γι' αυ

τόν, κι όπου πράσινη από πίσω, ο κώλος του παιδιού 

θα ήταν δικός του. Από αυτή τη στιγμή η Φανή, η Ζελ

μίρα, η Σοφία και η Αυγουστίνα έβαζαν ένα ροζ φιό

γκο στην κόμμωσή τους η Ροζέτα, η Ήβη, η Μισέτ, ο 

Ζιτόν κι ο Ζέφυρος έδεσαν έναν πράσινο προς τα πί

σω, σαν απόδειξη των δικαιωμάτων που είχε ο δού

κας στον κώλο τους. 

Ο Κυρβάλ διάλεξε το μαύρο χρώμα για μπροστά 

και το κίτρινο για πίσω, κι έτσι η Μισέλ, η Ήβη, η 

Κολόμπα κι η Ροζέτα θα φορούσαν πάντα από δω και 

μπρος ένα μαύρο φιόγκο μπροστά, ενώ η Σοφία, η 

Ζελμίρα, η Αυγουστίνα, ο Ζελαμίρ κι ο Άδωνις έδε

σαν στον κότσο τους έναν κίτρινο φιόγκο. 
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Ο Ντυρσέ σημάδεψε μόνος του τον Υάκινθο με μια 

κορδέλα λιλά πίσω στα μαλλιά του και ο επίσκοπος, 

που είχε στη διάθεσή του πέντε παρθενιές για σοδο

μισμό, διέταξε τον Ερωτιδέα, τον Νάρκισσο, τον Σε

λαντόν, την Κολόμπα και τη Φανή να φορούν ένα 

φιόγκο μενεξελί από πίσω. 

Ποτέ τους, όπως κι αν ήταν ντυμένα αυτά τα παιδιά, 

δεν έπρεπε να βγάλουν αυτές τις κορδέλες, και με τα 

μάτια, βλέποντας ένα απ' αυτά τα νεαρά πλάσματα, 

από το χρώμα και μόνο της κορδέλας, είτε ήταν μπρο

στά είτε πίσω, ξεχώριζαν αμέσως οι φίλοι ποιος είχε 

δικαιώματα στον κώλο και ποιος στο μουνί. 

Ο Κυρβάλ, που πέρασε τη βραδιά του με την Κον

στάνς, είχε ζωηρά παράπονα το πρωί. Δεν μάθαμε 

καλά-καλά ποια ήταν η αιτία· δεν χρειάζονται και 

πολλά για να δυσαρεστήσεις έναν ελευθέριο. Ένα 

είναι σίγουρο, πως ετοιμαζόταν να την τιμωρήσει το 

Σάββατο· οπότε το όμορφο αυτό πλάσμα δήλωσε 

πως ήταν έγκυος γιατί ο Κυρβάλ, ο μόνος που θα 

μπορούσαμε να υποψιαστούμε, μαζί με το σύζυγό 

της, δεν την είχε γνωρίσει σαρκικά παρά μόνο μετά 

που άρχισε αυτό το γλέντι, δηλαδή τέσσερις μέρες 

νωρίτερα. Αυτό το νέο διασκέδασε πολύ τους ελευ

θέριους φίλους μας, γιατί αναλογίστηκαν πόσες κρυ

φές ηδονές θα μπορούσε να τους χαρίσει. Ο δούκας 

δεν μπορούσε να το πιστέψει. Ωστόσο αυτό το γεγο

νός τη γλίτωσε από την ποινή που θα έπρεπε να της 

επιβάλουν επειδή είχε δυσαρεστήσει τον Κυρβάλ. 

Ήθελαν ν' αφήσουν να ωριμάσει ο καρπός, γιατί μια 

έγκυος γυναίκα τούς διασκέδαζε· κι ό,τι έβαζαν στο 

"οι' τους σαν επακόλουθο χαροποιούσε με μεγαλύτε-
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ρη ακόμη λαγνεία την ύπουλη φαντασία τους. Την 

απάλλαξαν από το σερβίρισμα, από τις ποινές κι από 

μερικές άλλες μικρολεπτομέρειες γιατί η κατάστασή 

της την εμπόδιζε να προσφέρει τις ηδονές που περί

μεναν· ήταν όμως πάντα υποχρεωμένη να βρίσκεται 

στον καναπέ μαζί τους και να κοιμάται, μέχρι νεωτέ

ρας διαταγής, μ' όποιον θα τη διάλεγε. 

Εκείνο το πρωί ήταν ο Ντυρσέ που δόθηκε στις 

ασκήσεις του αυνανισμού, αλλά, επειδή η πούτσα 

του ήταν τρομερά μικρή, κούρασε πολύ τις κοπελί

τσες. Ωστόσο συνέχισαν μαζί του· αλλά ο κοντοπίθα

ρος τραπεζίτης, που όλη νύχτα έπαιζε το ρόλο της 

γυναίκας, δεν μπόρεσε καθόλου να παραστήσει τον 

άντρα. Παρέμεινε αναίσθητος και αμετάπειστος, και 

παρ' όλη την τέχνη αυτών των οχτώ χαριτωμένων μα

θητριών που καθοδηγούσε η πιο επιδέξια δασκάλα, 

δεν του σηκώθηκε καθόλου. Έφυγε από κει με πολύ 

καμάρι και επειδή η ανικανότητα προκαλεί πάντα 

μια κάποια διάθεση πειρακτική στους ακόλαστους, η 

επιθεώρηση που έκανε ήταν κάτι το τρομερό· θύμα

τά του ήταν η Ροζέτα στα κορίτσια και ο Ζελαμίρ 

στα αγόρια: εκείνη δεν ήταν στην κατάσταση που της 

είχαν πει να βρίσκεται - θα εξηγήσουμε πιο κάτω 

αυτό το αίνιγμα - κι ο άλλος δυστυχώς είχε βγάλει 

την κορδέλα που του είχαν διαλέξει να φορά. 

Μόνο η Ντυκλό, η Μαρία, η Αλίν και η Φανή, δυο 

γαμιάδες από τη δεύτερη κατηγορία και ο Ζιτόν πα

ρουσιάστηκαν στο σαλόνι. Ο Κυρβάλ, που ήταν πολύ 

καυλωμένος εκείνη τη μέρα, ξάναψε πολύ με την Ντυ

κλό. Την ώρα του φαγητού, όπου ακούστηκαν πολύ 

ακόλαστες κουβέντες, δεν ηρέμησε καθόλου, κι όταν 
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η Κολ6μπα, η Σοφία, ο Ζέφυρος κι ο αγαπημένος 

του φίλος Άδωνις σέρβιραν τον καφέ, είχε πια φου

ντώσει. Άρπαξε τον μικρό και, ρίχνοντάς τον ανά

σκελα πάνω στο ντιβάνι, του έχωσε βλαστημώντας το 

τεράστιο πέος του ανάμεσα στα μπούτια, από πίσω' 

κι επειδή αυτό το τεράστιο εργαλείο περίσσευε έξι 

δάχτυλα από την άλλη, διέταξε το αγόρι να τον μα

λακίσει με δύναμη, ενώ εκείνος βάλθηκε να μαλακί

ζει το παιδί πάνω από το δικό του μαραφέτι. Όσο γί

νονταν αυτά, έδειχνε στην ομήγυρη έναν κώλο βρό

μικο και ανοιχτό, που η λερωμένη τρύπα του άρχισε 

να προκαλεί το δούκα. Βλέποντας αυτό τον κώλο τό

σο κοντά του κάρφωσε το νευρικό του όργανο εκεί 

μέσα, ενώ όυνέχιζε να πιπιλά το στόμα του Ζέφυρου' 

ήταν κάτι που είχε αρχίσει πιο πριν. 

Ο Κυρβάλ, που δεν περίμενε μια τέτοια επίθεση, 

βλαστήμησε από χαρά. Χτυπιόταν ολόκληρος, άνοιξε 

τον κώλο του και του δόθηκε. Εκείνη τη στιγμή το 

νεανικό ψωλόχυμα του χαριτωμένου αγοριού που 

μαλάκιζε στάζει πάνω στο τεράστιο κεφάλι του μα

νιασμένου οργάνου του. Αυτό το ζεστό χύσι που τον 

κατάβρεξε, οι συνεχείς δονήσεις του δούκα που άρ

χισε κι εκείνος να χύνει, όλα τον παρασiJρoυν, τον 
προτρέπουν, και κύματα από αφρισμένο σπέρμα κα

τακλύζουν τον κώλο του Ντυρσέ που πήγε και στάθη

κε εκεί μπροστά γα να μην πάει τίποτα χαμένο, όπως 

είπε' τ' άσπρα και παχουλά μεριά του ποτίστηκαν 

απαλά από ένα μαγευτικό υγρό που θα το προτιμού

σε μέσα του φυσικά. 

Ωστόσο κι ο επίσκοπος δεν έμενε άπρακτος: έγλει

φε διαδοχικά τις θεσπέσιες κωλότρυπες της Κολό-
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μπας και της Σοφίας αλλά κουρασμένος, δίχως άλ

λο, από μερικές νυχτερινές ασχολίες, ούτε που έδω

σε σημεία ζωής και σαν όλους τους ακόλαστους που 

γίνονται άδικοι από καπρίτσιο και αηδία, φέρθηκε 

σκληρά με τις δυο γλυκιές παιδούλες επειδή πλήρω

νε ακριβά τις αναποδιές της παραλυμένης φύσης του. 

Πήραν ένα υπνάκο, κι όταν ήρθε η ώρα των αφηγή

σεων, πήγαν ν' ακούσουν την αξιαγάπητη Ντυκλό, 

που συνέχισε την ιστορία της μ' αυτό τον τρόπο: 

Είχαν γίνει μερικές αλλαγές σro σπίτι της κυρίας 

Γκερέν, είπε η ηρωίδα μας. Δύο πολύ ωραίες κοπέλες 

είχαν βρει πριν λίγο καιρό δυο κορόιδα για να τις 

συντηρούν και τα απατούσαν, φυσικά, όπως κάνουμε 

όλες μας. Θέλοντας να τις αντικατασrήσει, η αγαπη

μένη μας μαμά είχε προσέξει την κόρη κάποιου τα

βερνιάρη σrην οδό Σαιν-Ντενί, δεκατριών ετών κορί

τσι κι ένα από τα πιο όμορφα πλάσματα που είδαν 

ποτέ τα μάτια μας. Αλλά η μικρούλα, φρόνιμη όσο και 

θρήσκα, αντισrεκόταν σ' όλα αυτά τα ξελογιάσματα· 

οπότε η Γκερέν, αφού βρήκε έναν πολύ επιδέξιο τρό

πο για να την παρασύρει κάποια μέρα σro σπίτι της, 

την έριξε αμέσως σrα χέρια του ιδιόρρυθμου προσώ

που που θα σας περιγράψω τώρα τη μανία του. Ήταν 

ένας κληρικός πενήντα πέντε περίπου ετών, ακμαίος 

όμως και γερός, που θα τον περνούσατε για σαραντά

ρη. Δεν υπήρχε άλλος κανένας σroν κόσμο με το μο

ναδικό ταλέντο που είχε αυτός ο άνθρωπος να παρα

σέρνει τις μικρές κοπέλες σrη διασrρoφή. Τίποτε δεν 

αμελούσε γι' αυτόν του το σκοπό: γοητευτικές περι

γραφές, κολακευτικές υποσχέσεις, νόσrιμα παραδείγ-
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ματα· επινοούσε και κανόνιζε τα πάντα επιδέξια και 

με τέχνη, ανάλογα με την ηλικία, τις πνευματικές ικα

νότητες του παιδιού και ποτέ του δεν έπεφτε έξω. 

Έφταναν δυο ώρες κουβέντα και ήταν σίγουρος πως 

θα γινόταν πουτάνα η πιο φρόνιμη και πιο λογική κο

πελίτσα· στα τριάντα χρόνια που εξασκούσε αυτή την 

αποστολή στο Παρίσι, είχε ομολογήσει στην κυρία 

Γκερέν, μια από τις καλύτερές του φίλες, πως είχε στα 

κατάστιχά του πάνω από δέκα χιλιάδες κοπέλες που 

αποπλάνησε κι έριξε ο ίδιος σε μια ζωή ελευθέριων 

ηθών. Εξυπηρετούσε με τον ίδιο τρόπο πάνω από 

δεκαπέντε ματρόνες, κι όταν δεν τον είχαν ανάγκη, 

αναζητούσε κοπέλες για λογαριασμό του, διέφθειρε 

όσες έβρισκε κι ύστερα τις έστελνε σε προξενήτρες. 

Αυτό όμως που είναι καταπληκτικό και με κάνει να 

σας αναφέρω, κύριοι, την περίπτωση του ιδιόρρυθμου 

αυτού ανθρώπου είναι πως ποτέ του δεν χαιρόταν ο 

ίδιος τον καρπό των προσπαθειών του· κλεινόταν 

μόνος με την παιδούλα, αλλά, παρ' όλα τα τεχνάσμα

τα που του χάριζαν το μυαλό και η ευγλωττία του, 

έβγαινε από κει μέσα πολύ ξαναμμένος. Ήταν κανείς 

τελείως βέβαιος πως όλη αυτή η επιχείρηση ερέθιζε τις 

αισθήσεις του, αλλά ήταν αδύνατο να μάθεις πού και 

πώς τις ικανοποιούσε. Εξετάζοντάς τον προσεκτικά, 

δεν προσέξαμε τίποτε άλλο παρά μια καταπληκτική 

φλόγα στο βλέμμα του όταν τέλειωνε την ομιλία του, 

μερικές κινήσεις του χεριού του πάνω στο παντελόνι 

του που προμηνούσαν μια γερή στύση, σαν αποτέλε

σμα της διαβολικής αποστολής του· και τίποτε άλλο. 

Ήρθε στο σπίτι και απομονώθηκε με τη νεαρή τα

βερνιάρισσα. Τον παρατηρούσα· η συνάντησή τους 
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κράτησε πολύ' ο ξελογιάρης μί'λησε με καταπληκτικό 

πάθος, η παιδούλα έκλαψε, ζωήρεψε, έδειξε να τη συ

νεπα(ρνει κάποιος ενθουσιασμός. Εκείνη ακριβώς τη 

στιγμή τα μάτια του ρήτορα φλογίστηκαν πιο πολύ 

και τότε προσέξαμε τις χειρονομίες του πάνω στο πα

ντελόνι του. Ύστερα από λίγο σηκώθηκε, η παιδούλα 

άπλωσε τα χέρια της σαν να 'θελε να τον αγκαλιάσει' 

εκε(νος τη φί'λησε σαν πατέρας της χωρ(ς κανένα (χνος 

λαγνείας. Έφυγε κι ύστερα από τρεις ώρες έφτασε η 

κοπελίτσα στο σπίτι της κυρ(ας Γκερέν με το μπογα

λάκι της. 

- Κι εκείνος; ρώτησε ο δούκας. 

- Είχε χαθεί αμέσως μετά το κήρυγμά του, απά-

ντησε η Ντυκλό. 

- Δεν ξαναγύρισε να δει το αποτέλεσμα του έρ

γου του; 

- Όχι, άρχοντά μου, δεν αμφέβαλλε γι' αυτ6' πο

τέ του δεν είχε αποτύχει. 

- Να ένας τύπος πράγματι καταπληκτικ6ς, είπε ο 

Κυρβάλ. Ποιο είναι το συμπέρασμά σας απ' όλα αυ

τά, κύριε δούκα; 

- Υποθέτω, απάντησε αυτός, πως ερεθιζ6ταν μό

νο και μόνο επειδή αποπλανούσε και πως έχυνε μέ

σα στο βρακί του. 

- Όχι, είπε ο επίσκοπος, πέφτετε έξω' αυτό δεν 

ήταν παρά μια προετοιμασία για τις κραιπάλες του, 

και στοιχηματίζω πως φεύγοντας από κει πήγαινε να 

ικανοποιήσει άλλες ακ6μα πιο σπουδαίες. 

- Πιο σπουδαίες; είπε ο Ντυρσέ. Και ποια ηδονή 

μπορούσε να του είναι πιο γλυκιά από την απόλαυση 
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του ίδιου του του έργου, αφού μάλιστα ήταν κι ο πρω

τεργάτης; 

- Ε λοιπόν είπε ο δούκας, στοιχηματίζω πως το 

μάντεψα: αυτό, όπως λέτε, δεν ήταν παρά μια προε

τοιμασία: διαφθείροντας τα κορίτσια φλόγιζε τη φα

ντασία του κι ύστερα έτρεχε να γαμήσει αγοράκια ... 
Ήταν κωλομπαράς, βάζω στοίχημα. 

Ρώτησαν την Ντυκλό αν είχε καμιά aπόδειξη για 

όσα υποθέτανε κι αν δεν aπoπλανoύσε και αγορά

κια. Η αφηγήτριά μας aπάντησε πως δεν είχε καμιά 

aπόδειξη και, παρά την πολύ πιθανή άποψη του δού

κα, δεν καταστάλαξε κανένας πάνω στο χαρακτήρα 

του παράδοξου αυτού ιεροκήρυκα· αφού συμφώνη

σαν όλοι τους πως η μανία του ήταν πράγματι aπο

λαυστική, αλλά και ότι έπρεπε να ολοκληρώνεται 

ένα έργο είτε να γίνονται χειρότερες πράξεις μετά, η 

Ντυκλό συνέχισε την αφήγησή της: 

Μια μέρα μετά τον ερχομό αυτής της πρωτάρας, 

που την έλεγαν Εριέττα, έφτασε στο σπίτι ένας εκκε

ντρικός γεροπόρνος που μας πήρε και τις δυο μαζί 

του, την Εριέττα και μένα. Αυτ6ς ο καινούργιος ελευ

θέριος δεν έβρισκε άλλη ικανοποίηση παρά να παρα

τηρεί από μια τρύπα όλες τις κάπως παράδοξες ηδο

νές που συνέβαιναν στο διπλανό δωμάτιο. Του άρεσε 

να τις κρυφοβλέπει και οι απολαύσεις των άλλων 

ήταν μια θεσπέσια τροφή για τη λαγνεία του. Τον 

έβαλαν μέσα στο δωμάτιο για το οποίο σας μίλησα 

και όπου πήγαινα τόσο συχνά, όπως κι οι άλλες κοπέ

λες του σπιτιού, για να κατασκοπεύσω τα πάθη των 

ακόλαστων, για το κέφι μου και μόνο. Μου ανέθεσαν 
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να τον διασκεδάσω ενώ θα παρατηρούσε, και η νεα

ρή Εριέττα πήγε δίπλα με τον τύπο που έγλειφε κω

λότρυπες και για τον οποίο σας μίλησα χτες. Το πολύ 

φιλήδονο πάθος αυτού του πόρνου θα γινόταν το 

θέαμα που θέλαμε να προσφέρουμε στον δικό μου' 

και για να τον ερεθίσουμε καλύτερα και να είναι η 

σκηνή που θα μας χάριζε πιο θερμή και πιο ευχάρι

στη για τον άλλο που θα κοιτούσε, του είπαμε από 

πριν πως η κοπέλα που του έδωσαν ήταν πρωτάρα 

και πως θα γλεντούσε μαζί του για πρώτη φορά στη 

ζωή της. Εκείνος πείστηκε εύκολα, βλέποντας το 

ντροπαλό και παιδικό ύφος της μικρής ταβερνιάρισ

σας. Γι' αυτό και ήταν θερμός και ακόλαστος όσο πιο 

πολύ μπορούσε στις λάγνες επιχειρήσεις του, χωρίς 

καν να φαντάζεται πως τον παρατηρούσαν. Όσο για 

τον δικό μου, με το μάτι κολλητό στην τρύπα, το ένα 

του χέρι πάνω στους γλουτούς μου και το άλλο στην 

πούτσα του που την τίναζε σιγά-σιγά, έδειχνε να 

ρυθμιΊ;ει την έκστασή του πάνω στον άλλον. 

- Α, τι θέαμα! έλεγε κάθε τόσο ... Α, τι όμορφο 
κώλο έχει αυτή η κοπελίτσα και πόσο καλά της τον 

φιλά ο άτιμος ο κωλομπαράς! 

Αφού έχυσε ο εραστής της Εριέττας, ο δικός μου με 

πήρε στην αγκαλιά του κι αφού με φίλησε για λίγο, με 

γύρισε, πασπάτεψε, φίλησε, έγλειψε με λαγνεία τον 

πισινό μου και πλημμύρισε τους γλουτούς μου με τα 

δείγματα του ανδρισμού του. 

- Και τραβούσε μαλακία ο ίδιος; ρώτησε ο δού

κας. 

- Μάλιστα, άρχοντά μου, συνέχισε η Ντυκλό, παί-
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ζοντας, σας βεβαιώ, μια ψωλή που δεν αξίζει περι

γραφή, τόσο απίστευτα μικρή που ήταν. 

Τον τύπο που παρoυσιάΣCηκε ύΣCερα, συνέχισε η 

Ντυκλό, δεν θα άξιζε ίσως να τον περιλάβω σcην αφή

γησή μου αν δεν νόμιζα πως έπρεπε να τον αναφέρω 

για την αρκετά παράδοξη, κατά τη γνώμη μου, περί

πτωσή του, που συνδύαζε με απολαύσει ς αρκετά 

απλές άλλωσcε· έτσι θα δούμε σε ποιο βαθμό τα ελευ

θέρια ήθη εξευτελι~oυν σcoν άνθρωπο κάθε αίσθημα 

σεμνότητας, αρετής και τιμιότητας. Αυτός δεν ήθελε 

να βλέπει, ήθελε να τον βλέπουν. Και ξέροντας πως 

υπάρχουν άνθρωποι που έχουν την παραξενιά να 

κρυφοβλέπουν τις ηδονές των άλλων, παρακάλεσε 

την Γκερέν να κρύψει έναν άνθρωπο που είχε αυτή 

την ιδιοτροπία κι εκείνος θα του χάριζε το θέαμα των 

απολαύσεών του. Η Γκερέν ειδοποίησε τον άνθρωπο 

που είχε διασκεδάσει μαζί μου πριν λίγες μέρες σcην 

τρύπα και, χωρίς να του πει πως ο άνθρωπος που θα 

έβλεπε ήξερε καλά πως θα τον έβλεπαν, γιατί κάτι 

τέτοιο θ' ανασcάτωνε την απόλαυσή του, τον άφησε 

να πισcεύει πως θα κρυφοκοίταζε μ' όλη του την άνε

ση το θέαμα που θα του πρόσφεραν. 

Έκλεισαν τον παρατηρητή μέσα σco δωμάτιο με 

την τρύπα μαζί με την αδελφή μου κι εγώ πήγα δίπλα 

με τον άλλο. Ήταν ένας νέος είκοσι οκτώ ετών, ωραί

ος και ακμαίος. Μιλημένος για το μέρος με την τρύ

πα, πήγε εκεί πολύ φυσικά και μ' έβαλε δίπλα του· 

εγώ του τραβούσα μαλακία. Μόλις καύλωσε, σηκώθη

κε, έδειξε την πούτσα του σcoν παρατηρητή, έσcριψε, 

έδειξε τον κώλο του, μου σήκωσε τη φoύσcα, έδειξε 
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τον δικό μου, γονάτισε, μου έπαιξε τον πρωκτό με 

την άκρη της μύτης του, με άνοιξε καλά, έδειξε τα 

πάντα με απόλαυση και ακρίβεια και έχυσε ενώ τρα

βούσε μαλακία ο {διος μου κρατούσε πάντα ψηλά τη 

φούστα μπροστά στην τρύπα, έτσι ώστε αυτός που 

ήταν στημένος εκεί να βλέπει συγχρόνως την κρίσιμη 

στιγμή και τους γλουτούς μου και την οργισμένη πού

τσα του εραστή μου. Η αδελφή μου είπε πως ήταν 

στα ουράνια και της ομολόγησε πως δεν είχε ποτέ του 

δοκιμάσει τέτοια ηδονή' οι γλουτοί της ύστερα απ' 

αυτό το θέαμα καταβρέχτηκαν όσο τουλάχιστον και 

οι δικοί μου. 

- Αν ο νέος είχε όμορφη πούτσα κι όμορφο κώλο, 

είπε ο Ντυρσέ, εξηγείται γιατί έχυσε ο άλλος τόσο 

ωραία. 

- Κι έπρεπε να ένιωσε μεγάλη ηδονή, είπε η Ντυ

κλό, γιατί η πούτσα του ήταν πολύ μεγάλη, αρκετά 

χοντρή κι ο κώλος του aπαλός' παχουλός κι ομορφο

καμωμένος όσο και του ίδιου του θεού' Ερωτα. 

- Ανοίξατε τα κωλομέρια του; ρώτησε ο επίσκο

πος. Φροντίσατε να δει την τρύπα ο παρατηρητής; 

- Μάλιστα, σεβασμιότατε, είπε η Ντυκλό' εκείνος 

έδειξε τη δικιά μου, εγώ του χάρισα τη δικιά του, την 

παρουσίαζε με όσο γίνεται περισσότερη λαγνεία. 

- Έχω δει μια ντουζίνα τέτοιες σκηνές στη ζωή 

μου, είπε ο Ντυρσέ, που μου στοίχισαν μπόλικο ψω

λόχυμα. Λίγες είναι τόσο ηδονικές: μιλώ και για τις 

δύο περιπτώσεις, γιατί είναι εξίσου ωραίο να κρυφο

βλέπεις όσο και να θέλεις να σε βλέπουν κρυφά. 
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Ένας τύπος με τα ίδια περίπου γούστα, συνέχισε η 

Ντυκλ6, με οδήγησε στον κήπο του Κεραμεικού λί

γους μήνες μετά. Ήθελε να ψαρεύω διαβάτες και να 

τους τραβάω μαλακία ακριβώς μπροστά του, ανάμε

σα σ' ένα σωρό καρέκλες όπου εκείνος είχε κρυφτεί" 

και αφού τράβηξα μαλακία σε εφτά-οχτώ, βολεύτηκε 

σ' έναν πάγκο, σε μια από τις πιο πολυσύχναστες 

αλέες, σήκωσε τη φούστα μου από πίσω, έδειξε τον 

κώλο μου στους περαστικούς, πέταξε την πούτσα του 

έξω και με διάταξε να του τραβάω μαλακία μπροστά 

σ' όλους αν και είχε νυχτώσει, ήταν τέτοιο το σκάν

δαλο ώστε τη στιγμή που άρχισε να χύνει κυνικότατα 

είχαν μαζευτεί δέκα πρόσωπα γύρω μας κι αναγκα

στήκαμε να το βάλουμε στα πόδια για να μη ρεζι

λευτούμε. 

Όταν διηγήθηκα στην Γκερέν την περιπέτειά μας, 

γέλασε και μου είπε πως είχε γνωρίσει κάποιον στη 

Λυών (όπου οι μαστροποί αρχίζουν από αρκετά νεα

ρή ηλικία) που είχε μια μανία εξίσου παράδοξη. Με

ταμφιεζόταν σε προαγωγό, έφερνε ο ίδιος πελάτες σε 

δυο κοπέλες που πλήρωνε και συντηρούσε γι' αυτόν 

το σκοπό' ύστερα κρυβόταν σε μια γωνιά για να δει τι 

θα κάνει ο πελάτης η κοπέλα που είχε πληρώσει δεν 

παρέλειπε να του δείξει την πούτσα και τους γλου

τούς του ακόλαστου που κρατούσε στην αγκαλιά της 

κι αυτό το θέαμα ήταν η μοναδική απόλαυση του 

ψευτο-μαστροπού κι ο μόνος τρόπος για να χάσει το 

ψωλόχυμά του. 

Αφού τέλειωσε νωρίς εκείνο το βράδυ την αφήγη

σή της η Ντυκλ6, η υπόλοιπη βραδιά πέρασε, ως την 
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ώρα του φαγητού, με μερικές εκλεκτές ακολασίες κι 

επειδή ο κυνισμός είχε εξάψει τη φαντασία τους, οι 

φίλοι δεν αποσύρθηκαν cπα μικρά δωμάτια, αλλά ο 

καθένας διασκέδασε μπΡOCΠά CΠOυς άλλους. Ο δού

κας είπε στην Ντυκλό να γδυθεί, την έβαλε να σκύ

ψει πάνω στη πλάτη μιας καρέκλας και διάταξε την 

Ντεγκράνζ να τον μαλακίσει πάνω cπα κωλομέρια 

της φίλης της, αλλά έτσι ώCΠε το κεφάλι της πούτσας 

του να χα"ίδεύει την κωλότρυπα της Ντυκλό σε κάθε 

τίναγμα. Έγιναν και μερικά άλλα επεισόδια που η 

σειρά των περιεχομένων αυτού του βιβλίου δεν μας 

επιτρέπει να αποκαλύψουμε ακόμη· ως τη στιγμή 

που η κωλότρυπα της αφηγήτριάς μας ποτίστηκε 

πέρα ως πέρα και ο δούκας, που τον εξυπηρετούσαν 

και τον περιτριγύριζαν μ' εξαίσιο τρόπο, έχυσε μέσα 

σε ουρλιαχτά που έδειχναν ως ποιο βαθμό είχε ανά

ψει. Ο Κυρβάλ έβαλε να τον γαμήσουν, ο επίσκοπος 

και ο Ντυρσέ έκαναν ο καθένας τους περίεργα πράγ

ματα και με τα δύο φύλα, κι ύCΠερα σερβιρίστηκε το 

φαγητό. 

Ακολούθησαν διάφοροι χοροί: τα δεκάξι παιδιά, 

οι τέσσερις γαμιάδες και οι τέσσερις γυναίκες τους 

έCΠησαν τρεις καντρίλιες, αλλά όσοι χόρευαν ήταν 

γυμνοί· και οι ελευθέριοι φίλοι μας, ξαπλωμένοι με 

νωχέλεια πάνω σε ντιβάνια, διασκέδαζαν απολαμβά

νοντας τις τόσες ομορφιές που τους χάριζαν διαδοχι

κά οι διαφορετικές φιγούρες του χορού. Είχαν cπo 

πλάι τους τις αφηγήτριες που τους την έπαιζαν πότε 

αργά και πότε γρήγορα, ανάλογα με την ηδονή που 

δοκίμαζαν· αλλά, εξαντλημένοι από τις απολαύσεις 

εκείνης της μέρας, κανένας τους δεν έχυσε κι ο κα-
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θένας πήγε ν' αναλάβει στο κρεβάτι του τις δυνάμεις 

που χρειαζόταν για να επιδοθεί την άλλη μέρα σε 

νέες ατιμίες. 



Πέμπτη μέρα 

Εκείνο το πρωί ήταν η σειρά του Κυρβάλ να δοθεί στα 

μα(tήματα του αυνανισμού' κι επειδή οι κοπέλες άρχι

σαν να προοδεύουν, δύσκολα μπόρεσε ν' αντισταθεί 

στα πολλά τους πασπατέματα, στις λάγνες και ποικίλες 

στάσεις των οχτώ χαριτωμένων αυτών κοριτσιών. 

Αλλά επειδή ήθελε να κρατηθεί για αργότερα, εγκατέ

λειψε το πόστο του' πήραν το πρωινό τους και όρισαν 

εκείνο το πρωί πως οι τέσσερις νεαροί εραστές των 

κυρίων, δηλαδή: ο Ζέφυρος, ευνοούμενος του δούκα, 

ο Άδωνις, ο αγαπημένος του Κυρβάλ, ο Υάκινθος, 

φίλος του Ντυρσέ, και ο Σελαντόν, του επισκόπου, θα 

είχαν από δω και μπρος το δικαίωμα να κάθονται στο 

τραπέζι μαζί με τους εραστές τους και το βράδυ θα 

κοιμούνταν τακτικά πια στο δωμάτιό τους: εύνοια που 

θα μοιράζονταν μαζί με τις γυναίκες τους και τους 

γαμιάδες αυτό τους γλίτωσε από μια τελετή που γινό

ταν συνήθως το πρωί. Όπως ξέρουμε, οι γαμιάδες που 

δεν είχαν κοιμηθεί μαζί τους έφερναν στους κυρίους 

τους τέσσερα αγόρια. Τώρα πια έπρεπε να έρχονται 

μόνα τους και, όταν οι κύριοι πήγαιναν στο διαμέρι

σμα των αγοριών, τους υποδέχονταν με τις καθορισμέ

νες τελετές τα άλλα τέσσερα αγόρια. 
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Ο δούκας, που εδώ και τρεις μέρες ερωτεύτηκε 

παράφορα την Ντυκλό επειδή έβρισκε πως είχε ε

ξαίσιο κώλο και τον ευχαριστούσε με όσα έλεγε, εί

χε τώρα την απαίτηση να κοιμάται κι αυτή στο δωμά

τιό του· το παράδειγμά του βρήκε μιμητές και ο Κυρ

βάλ δέχτηκε στο δικό του τη γρια Φανσόν που τον εί

χε ξετρελάνει. ΟΙ άλλοι δυο περίμεναν να περάσει 

λίγος καιρός πριν συμπληρώσουν αυτή την τέταρτη 

προνομιούχα θέση στα διαμερίσματά τους για κάθε 

βράδυ. 

Εκείνο το πρωινό ρύθμισαν και τι θα φορούσαν 

κανονικά οι τέσσερις νεαροί εραστές, που μόλις τους 

είχαν διαλέξει, κάθε φορά που δεν θα ήταν υποχρε

ωμένοι να ντύνονται ανάλογα με το ρόλο τους και 

τώρα θα σας περιγράψω τα ρούχα και την αμφίεσή 

τους. Ήταν κάτι σαν στενό πανωφοράκι, άνετο και 

ανοιχτό σαν πρωσική στολή αλλά πάρα πολύ πιο 

κοντό και που μόλις σκέπαζε τα μπούτια τους ως τη 

μέση· αυτό το πανωφοράκι έκλεινε με μια καρφίτσα 

στο στήθος και στο κάτω μέρος, όπως σ' όλες τις στο

λές ήταν από ροζ ατλάζι ντυμένο από μέσα με ά

σπρο ταφτά· τα ρεβέρ και τα στολίδια ήταν από 

άσπρο ατλάζι και από μέσα φορούσαν κάτι σαν κο

ντό σακάκι ή γιλέκο, επίσης από άσπρο ατλάζι όπως 

και το κοντό τους πανταλόνι· αλλά αυτό το πανταλό

νι ήταν ανοιχτό από πίσω σε σχήμα καρδιάς, από τη 

ζώνη και κάτω, έτσι ώστε, όταν περνούσε το χέρι απ' 

αυτό το άνοιγμα, έπιανε τον κώλο χωρίς την παραμι

κρή δυσκολία· μόνο ένας μεγάλος φιόγκος από κορ

δέλα τον σκέπαζε· κι όταν ήθελαν το παιδί θεόγυμνο 

σ' αυτό το σημείο, δεν έμενε παρά να λύσουν το φιό-
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γκο που με το χρώμα του έδειχνε σε ποιον από τους 

τέσσερις φίλους ανήκε η παρθενιά του· τα μαλλιά 

τους, με κάτι ανέμελες μπούκλες στα πλάγια, ήταν 

τελείως ελεύθερα, κυμάτιζαν από πίσω κι ήταν δεμέ

να μόνο με μια κορδέλα στο καθορισμένο πάντα χρώ

μα. Μια πολύ αρωματισμένη πούδρα σε μια απόχρω

ση μεταξύ ροζ και γκρι έδινε χρώμα στην κόμμωσή 

τους. Τα φρύδια τους, πολύ περιποιημένα και βαμμέ

να μαύρα κυρίως, κι ένα ελαφρό κοκκινάδι στα μά

γουλα τόνιζαν ακόμη πιο λαμπρά την ομορφιά τους 

το κεφάλι τους ήταν ξέσκεπο· άσπρες μεταξωτές 

κάλτσες κεντημένες στην άκρη με ροζ κλωστή έντυ

ναν τα πόδια τους και φορούσαν κάτι χαριτωμένα 

γκρίζα σκαρπίνια δεμένα μ' ένα μεγάλο ροζ φιόγκο. 

Ένα μαντίλι από κρεμ τούλι δεμένο πολύ ηδονικά 

ταίριαζε με μια μικρή τραχηλιά από δαντέλα· έτσι 

που ήταν ντυμένα και τα τέσσερα παιδιά, μπορούσες 

να είσαι βέβαιος πως δεν υπήρχε τίποτα πιο χαριτω

μένο στον κόσμο. Από τη στιγμή που διάλεξαν οι 

κύριοι αυτά τ' αγόρια, απαγόρευσαν τελείως σ' αυτά 

κάθε τι που μπορούσαν να κάνουν καμιά φορά το 

πρωί, σ).λά ωστόσο τους παραχώρησαν τα ίδια δικαι

ώματα που είχαν κι οι γαμιάδες πάνω στις γυναίκες 

τους: μπορούσαν να τις κακομεταχειρίζονται κατά το 

κέφι τους, όχι μόνο την ώρα του φαγητού αλλά και 

σε κάθε άλλη στιγμή, κι ας ήταν βέβαια πως ποτέ δεν 

θα τους έδιναν άδικο. 

Αφού κανονίστηκαν όλα αυτά, προχώρησαν στις 

τακτικές επισκέψεις. Η ωραία Φανή, που της είχε 

μηνύσει ο Κυρβάλ να βρίσκεται σε μια ορισμένη κα

τάσταση, έκανε το αντίθετο (στη συνέχεια της ιστο-
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ρίας θα εξηγηθούν όλα αυτά)' έγραψαν τ' όνομά της 

στο ποινολόγιο. Από τους νέους, ο Ζιτόν είχε κάνει 

κάτι που απαγορευόταν' τον έγραψαν κι αυτόν. Κι 

αφού έγιναν τα καθιερωμένα στο παρεκκλήσι, που 

δεν είχε να παρουσιάσει πολλά πρόσωπα, οι φίλοι 

μας στρώθηκαν στο τραπέζι. 

Ήταν το πρώτο γεύμα όπου πήραν μέρος οι τέσσε

ρις νεαροί εραστές. Έκατσε ο καθένας τους δεξιά 

απ' αυτόν που τον αγαπούσε ενώ ο ευνοούμενος γα

μιάς ήταν αριστερά του. Αυτοί οι επιπλέον χαριτωμέ

νοι μικροί καλεσμένοι έδωσαν κέφι στο τραπέζι' κι 

οι τέσσερις ήταν πολύ συμπαθητικοί, όλο γλύκα, κι 

άρχισαν να προσαρμόζονται θαυμάσια στο πνεύμα 

που επικρατούσε εκεί. Ο επίσκοπος, πολύ κεφάτος 

εκείνη τη μέρα, δεν έπαψε να γεμίζει φιλιά τον Σε

λαντόν όσο έτρωγαν' κι επειδή αυτό το παιδί έπρεπε 

να είναι στην τετράδα που θα έφερνε τον καφέ, βγή

κε λίγο πριν φέρουν τα φρούτα. Όταν ο σεβασμιότα

τος, που είχε φουντώσει, το ξαναείδε γυμνό στο δι

πλανό σαλόνι, δεν κρατήθηκε πια. 

- Διάολε! φώναξε κατακόκκινος. Αφού δεν μπο

ρώ να το γαμήσω, θα του κάνω τουλάχιστον ό,τι έκα

νε χτες ο Κυρβάλ στο τεκνό του. 

Κι αρπάζοντας τον πιτσιρίκο, τον ξάπλωσε μπρού

μυτα και του γλίστρησε την πούτσα του ανάμεσα στα 

μπούτια. Ο ακόλαστος είχε φτάσει στα ουράνια, οι 

τρίχες της πούτσας του έτριβαν τη χαριτωμένη τρυ

πούλα που τόσο θα ήθελε να διαπεράσει' με το ένα 

του χέρι πασπάτευε τα κωλομέρια του γλυκύτατου 

μικρού Έρωτα και με το άλλο τού έπαιζε την ψωλή. 

Είχε κολλήσει το στόμα του πάνω στα χείλια του 
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όμορφου παιδιού, του ρουφούσε τα πνευμόνια, κατά

πινε το σάλιο του. Ο δούκας, για να τον ερεθίσει με 

το θέαμα της ακολασίας του, στήθηκε μπροστά του κι 

άρχισε να γλείφει την κωλότρυπα του Ερωτιδέα, του 

δεύτερου από τ' αγόρια που σέρβιραν τον καφέ εκεί

νη τη μέρα. Ο Κυρβάλ ήρθε κοντά του κι έβαλε τη 

Μισέτ να του τραβήξει μαλακία, ενώ ο Ντυρσέ τού 

χάρισε τους ανοιχτούς γλουτούς της Ροζέτας. Όλοι 

φρόντιζαν να του προσφέρουν την έκσταση που έ

βλεπες πόσο τη λαχταρούσε' έφτασε η στιγμή της, τα 

νεύρα του τρεμόπαιζαν, τα μάτια του έλαμψαν' θα 

ήταν κάτι τρομερό για έναν άλλον, αλλά όχι γι' αυ

τούς που ήξεραν πόσο φοβερές ήταν οι συνέπειες 

της ηδονής για τον επίσκοπο. Το ψωλόχυμά του επι

τέλους ξεπετάχτηκε και κύλησε πάνω στους γλου

τούς του Ερωτιδέα, που την τελευταία στιγμή φρόντι

σαν να στήσουν κάτω από το μικρό του φίλο, για να 

δεχτεί τα δείγματα του ανδρισμού που ωστόσο δεν 

προορίζονταν γι' αυτόν. 

Η ώρα των αφηγήσεων έφτασε κι όλοι βολεύτηκαν 

στις θέσεις τους. Κατά περίεργη σύμπτωση, βρέθηκε 

κάθε πατέρας, εκείνη τη μέρα, να έχει την κόρη του 

πάνω στον καναπέ του: αυτό δεν τρόμαζε κανέναν 

και η Ντυκλό συνέχισε μ' αυτά τα λόγια: 

Επειδή δεν είχατε ως τώρα καθόλου την απαίτηση, 

κύριοι, να σας αναφέρω ακριβώς τι μου συνέβη μέρα 

με τη μέρα στο σπίτι της κυρίας Γκερέν, αλλά μόνο 

τα κάπως παράδοξα γεγονότα που έτυχε να σημαδέ

ψουν μερικές από κείνες τις μέρες, θ' αποσιωπήσω 

πολλά επεισόδια, χωρίς ιδιαίτερο ενδιαφέρον, της 
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παιδικής μου ηλικίας, γιατί δεν θα ήταν παρά μια 

μονότονη επανάληψη· θα σας πω λοιπόν πως, μόλις 

είχα γίνει δεκάξι ετών και είχα αποκτήσει αρκετή 

πείρα από τη δουλειά μου, μου ανέθεσαν έναν ελευ

θέριο που αξίζει να σας αναφέρω την καθημερινή του 

ιδιοτροπία. Ήταν ένας πολύ σοβαρός δικαστής, πενή

ντα ετών περίπου και ο οποίος, αν πιστέψουμε την 

κυρία Γκερέν, που τον γνώριζε από πολλά χρόνια, 

ικανοποιούσε τακτικά κάθε πρωί την ιδιοτροπία που 

θα ακούσετε. Η κανονική του ματρόνα είχε απο

συρθεί και τον είχε αναθέσει στις φροντίδες της αγα

πητής μας μαμάς. Ήταν η πρώτη του επίσκεψη στο 

σπίτι της και θα άρχιζε μαζί μου. 

Στηνόταν μόνος στην τρύπα που ξέρετε. Στο δωμά

τιο δίπλα βρισκόταν ένας χαμάλης ή κανένας χωριά

της, πάντως ένας λαϊκός τύπος καθαρός όμως και 

υγιής τίποτ' άλλο δεν επιθυμούσε: η ηλικία και το 

πρόσωπο δεν τον ενδιέφεραν καθόλου. Εγώ πήγαινα 

όσο γίνεται πιο κοντά στην τρύπα και μαλάκιζα αυτό 

τον καλοκάγαθο χωριάτη που ήταν μιλημένος και του 

καλάρεσε να κερδίζει χρήματα μ' αυτό τον τρόπο. 

Αφού αφέθηκα, χωρίς κανέναν περιορισμό, να ικανο

ποιήσει μαζί μου όποια του επιθυμία ο καλός αυτός 

άνθρωπος, φρόντισα να χύσει μέσα σ' ένα πιατάκι 

από πορσελάνη, κι αφήνοντάς τον σύξυλο, μόλις είχε 

αδειάσει και την τελευταία του σταγόνα, έτρεξα στο 

άλλο δωμάτιο. Ο άνθρωπός μου με περιμένει απο

χαυνωμένος, ρίχνεται πάνω στο πιατάκι και καταπί

νει το ζεστό-ζεστό ψωλόχυμα· το δικό του κυλά· με το 

ένα χέρι ερεθίζω την εκσπερμάτωσή του, με το άλλο 

μαζεύω προσεκτικά ό, τι πέφτει και, σε κάθε χυσιά, 
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ανεβάζω το χέρι μου πολύ γρήγορα σr:o σr:όμα του γε

ροπόρνου και τον βάζω να καταπιεί, όσο μπορώ πιο 

σβέλτα κι επιδέξια, το ψωλόχυμά του, όσο εκείνος συ

νεχιΊ;ει να χύνει. 

Αυτό ήταν όλο. Ούτε με άγγιξε, ούτε με φίλησε, ού

τε καν μου σήκωσε τη φoύσr:α· αφού σηκώθηκε από 

την πολυθρόνα του, εξίσου ψύχραιμος όσο ορμητικός 

ήταν πριν, πήρε το μπασr:oύνι του κι έφυγε, λέγοντας 

πως μαλάκιζα πολύ καλά και πως είχα καταλάβει 

θαυμάσια τι ακριβώς ήθελε. Την άλλη μέρα τού έφε

ραν έναν άλλον άντρα, γιατί έπρεπε να είναι διαφο

ρετικός κάθε μέρα, όπως γινόταν και για τις γυναί

κες. Τον ανέλαβε η αδελφή μου αυτή τη φορά· έφυγε 

ευχαρισr:ημένOς και ξανάρχισε την άλλη μέρα και, 

όσο καιρό ήμουν σr:o σπίτι της κυρίας Γκερέν, δεν τον 

είδα ούτε μια φορά να παραμελεί αυτή τη συνήθειά 

του, σr:ις εννιά η ώρα κάθε πρωί, χωρίς ν' αγγι'ξει ούτε 

μια κοπέλα, κι ας του παρουσιάζαμε τόσα και τόσα 

χαριτωμένα πλάσματα. 

- Ήθελε να βλέπει τον κώλο του χαμάλη; ρώτησε 

ο Κυρβάλ. 

- Μάλιστα, άρχοντά μου, απάντησε η Ντυκλό· 

ενώ διασκεδάζαμε τον άνθρωπο που θα του χάριζε 

το ψωλόχυμά του, έπρεπε να τον γυρνάμε από δω κι 

από κει, αλλά κι ο χωριάτης έπρεπε να του δείχνει 

την κοπέλα από παντού. 

- Α, έτσι μάλιστα, είπε ο Κυρβάλ, γιατί δεν χω

ρούσε στο μυαλό μου κάτι άλλο. 
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Λίγο καιρό μετά, συνέχισε η Nτuκλό, είδαμε να φτά

νει στο χαρέμι μας μια κοπέλα τριάντα ετών περίπου, 

αρκετά όμορφη αλλά κοκκινομάλλα σαν τον Ιούδα. 

Στην αρχή νομίσαμε πως ήταν καινούργια, αλλά μας 

έβγαλε γρήγορα από την πλάνη, λέγοντάς μας πως 

ήρθε για κάποιο γλέντι. Ο άνθρωπος για τον οποίο 

προόριζαν αυτή τη νέα ηρω{δα δεν άργησε να φτάσει. 

Ήταν ένας σπουδαίος τραπεζίτης με αρκετά καλό 

παρουσιαστικό' γι' αυτόν προόριζαν μια κοπέλα που 

κανένας άλλος δεν θα ήθελε και η ιδιοτροπία του μου 

άνοιξε με το παραπάνω την όρεξη να πάω να τους 

παρατηρήσω μαζί: μόλις βρέθηκαν στο ίδιο δωμάτιο, 

η κοπέλα ξεγυμνώθηκε και μας έδειξε ένα κορμί κά

τασπρο και πολύ παχουλό. 

- Άντε, πήδα, πήδα! της είπε ο τραπεζίτης. Κοίτα 

να ζεσταθείς, ξέρεις πολύ καλά πως σε θέλω ιδρωμένη. 

Και να σου η κοκκινομάλλα να πιλαλά, να τρέχει 

πέρα-δώθε μέσα στο δωμάτιο, να πηδά σαν κατσικά

κι, ενώ ο άνθρωπός μας την κοίταζε με προσοχή τρα

βώντας μαλακία' κι όλα αυτά χωρίς να μπορώ να μα

ντέψω ακόμα το σκοπό όλης αυτής της περιπέτειας. 

Όταν η κοπέλα πλημμύρισε στον ιδρώτα, πλησίασε 

τον ελευθέριο, σήκωσε το μπράτσο της και τον έβαλε 

να μυρίσει τη μασχάλη της, με τον ιδρώτα να στάζει 

από τις τρίχες. 

- Α, αυτό είναι, αυτό είναι! είπε ο άνθρωπός μας 

ατενίζοντας ξαναμμένος αυτό το γλιτσερό μπράτσο 

πάνω στη μούρη του. Τι μυρωδιά! Τι ευτυχ{α! 

Ύστερα, αφού γονάτισε μπροστά της, τη μύρισε και 

τη ρουφούσε μέσα στο μουνί και την κωλότρυπά της 

αλλά πάντα ξαναγύριζε στις μασχάλες, είτε γιατί αυ

τό το μέρος τον ικανοποιούσε περισσότερο, ε{τε γιατί 
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έβρισκε εκεί πιότερη μοσχοβολιά· το στόμα και η μύ

τη του όλο εκεί πήγαιναν με περισσότερο ζήλο. Επι

τέλους μια αρκετά μεγάλη πούτσα, αν κι όχι τόσο χο

ντρή, μια πούτσα που τίναζε με δύναμη εδώ και μια 

ώρα χωρίς αποτέλεσμα, είπε να σηκωθεί. Η κοπέλα 

στήνεται, ο τραπεζίτης έρχεται από πίσω και της φω

λιάζει την τσουτσούνα του κάτω από τη μασχάλη· 

εκείνη σφίγγει το μπράτσο της και σχηματ{ζ,ει απ' ό, τι 

καταλαβαίνω έναν πολύ στενό χώρο. Στο μεταξύ αυ

τός, με τη στάση που είχε πάρει, απολάμβανε το θέα

μα και την οσμή της άλλης μασχάλης την αρπάζει, 

χώνει εκεί μέσα όλη του τη μουσούδα και χύνει, γλεί

φοντας, χάβοντας αυτό το μέρος που του χαρίζει μια 

τέτοια ηδονή. 

- Κι έπρεπε, ρώτησε ο επίσκοπος, να είναι αυτή η 

γυναίκα οπωσδήποτε κοκκινομάλλα; 

- Οπωσδήποτε, είπε η Ντυκλό. Αυτές εδώ οι γυ

ναίκες, όπως ξέρετε, άρχοντά μου, μυρίζουν πάρα 

πολύ σ' αυτό το σημείο και η αίσθηση της οσμής δί

χως άλλο, μόλις ερεθιζόταν από τη δυνατή μυρουδιά, 

προκαλούσε μέσα του τα όργανα της ηδονής. 

- Έστω, συνέχισε ο επίσκοπος, αλλά μου φαίνε

ται, διάολε, πως θα προτιμούσα να μυρίσω αυτή τη 

γυναίκα στον κώλο παρά να την οσμίζομαι κάτω από 

τα μπράτσα. 

- Α, α, είπε ο Κυρβάλ, και τα δυο έχουν τη χάρη 

τους και σας βεβαιώ πως, αν είχατε δοκιμάσει, θα 

βλέπατε πόσο νόστιμα είναι και τα δυο. 

- Δηλαδή, κύριε πρόεδρε, είπε ο επίσκοπος, σας 

καλαρέσει κι αυτός ο μεζές; 

- Μα έχω δοκιμάσει, είπε ο Κυρβάλ, και με κάτι 
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πρόσθετες παραλλαγές διαφωνώ μαζί σας γιατί, 

όποτε δοκίμασα κάτι τέτοιο μου στοίχισε κάμποσο 

ψωλόχυμα. 

- Ε λοιπόν, τις μαντεύω αυτές τις παραλλαγές. Μυ

ρίζατε τον κώλο, έτσι δεν είναι; συνέχισε ο επίσκο

πος ... 
- Εντάξει, εντάξει! διέκοψε ο δούκας. Μην τον 

κάνετε να σας εξομολογηθεί, άρχοντά μου' θα μας 

έλεγε πράματα που δεν πρέπει ν' ακούσουμε ακόμα. 

Συνεχίστε, Ντυκλό, και μην αφήνετε αυτούς τους 

φλύαρους να μπαίνουν στο χωράφι σας. 

Ε(χαν περάσει, συνέχισε η αφηγήτριά μας, πάνω 

από έξι εβδομάδες που η Γκερέν είχε τελε(ως απαγο

ρεύσει στην αδελφή μου να πλυθεί' είχε την απαίτηση 

μάλιστα να είναι όσο μπορούσε πιο ακάθαρτη και 

βρομερή, χωρίς να υποψιαζόμαστε για ποιο λόγο' 

τότε έφτασε επιτέλους ένας γεροπόρνος γεμάτος 

εξανθήματα, ο οποίος με μισομεθυσμένο ύφος ρώτη

σε αδιάφορα την κυρ(α αν η πουτάνα ήταν αρκετά 

βρόμικη. 

- Ω, σας το εγγυώμαι, είπε η Γκερέν. 

Συναντιούνται, τους κλείνουν μέσα κι εγώ τρέχω ως 

την τρύπα' μόλις έφτασα εκεί, βλέπω την αδελφή μου 

γυμνή καβάλα πάνω σ' ένα μεγάλο μπιντέ γεμάτο σα

μπάνια, κι εκεί ο άνθρωπός μας μ' ένα μεγάλο σφουγ

γάρι την καθάριζε' την κατάβρεχε, μαζεύοντας με 

φροντίδα ως και την παραμικρή σταγόνα που κυλού

σε πάνω από το σώμα της ή από το σφουγγάρι του. 

Είχε περάσει τόσος καιρός που η αδελφή μου δεν 

είχε πλυθεί - αφού μάλιστα την είχαν διατάξει να μη 
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σκουπιΊ;ει ούτε τον πισινό της - που η σαμπάνια είχε 

πάρει αμέσως ένα χρώμα καστανό και βρόμικο και 

πιθανώς μια μυρουδιά που δεν έπρεπε να είναι και 

τόσο ευχάριστη. Αλλά όσο αυτό το ποτό χαλούσε από 

τις ακαθαρσίες που έπεφταν μέσα, άλλο τόσο άρεσε 

στον ελευθέριο. Το δοκιμάζει, το βρίσκει νόστιμο, 

βουτά ένα ποτήρι, το γεμιΊ;ει έξι, εφτά φορές και κα

ταπίνει το αηδιαστικό και χαλασμένο ποτό με το 

οποίο είχε πλύνει ένα κορμί γεμάτο ακαθαρσίες για 

τόσο πολύ καιρό. Αφού ήπιε, αρπάζει την αδελφή 

μου, την ξαπλώνει μπρούμυτα πάνω στο κρεβάτι και 

αδειάζει πάνω στους γλουτούς και την ορθάνοιχτη 

τρύπα της κύματα από το άσεμνο σπέρμα που κό

χλαζε μέσα του ύστερα απ' όλες αυτές τις ακάθαρτες 

λεπτομέρειες της αηδιαστικής μανίας του. 

Αλλά μια άλλη, ακόμα πιο βρομερή, θα παρουσια

ζόταν σύντομα μπροστά μας. Είχαμε στο σπίτι μια 

γυναίκα απ' αυτές που λέμε στη γλώσσα του μπουρ

δέλου «περιπατητικές», γιατί δουλειά τους είναι να 

τρέχουν μέρα-νύχτα και να ξετρυπώνουν καινούργιο 

κυνήγι. Σαράντα ετών και πάνω, αυτή η γυναίκα, 

εκτός από τα πολύ μαραμένα θέλγητρά της που δεν 

ήταν και ποτέ αρκετά ελκυστικά, είχε το φριχτό ελάτ

τωμα να βρομοκοπάν τα πόδια της. Αλλά ακριβώς 

ένα τέτοιο υποκείμενο ταίριαζε στον μαρκήσιο Χ. 

Έρχεται, του παρουσιάζουν την κυρα-Λουίζα (έτσι 

έλεγαν την ηρωίδα μας), τη βρίσκει νόστιμη και, 

αφού την πήγε στο ιερό των ηδονών, της λέει να βγά

λει τα παπούτσια της. Η ΛουιΊ;α, στην οποία είχαν 

συστήσει καλά να μην αλλάζει κάλτσες ούτε παπού

τσια για ένα μήνα, προσφέρει στο μαρκήσιο ένα βρο-



216 SADE 

μερό πόδι που θα προκαλούσε εμετό σ' οποιονδήποτε 

άλλον άνθρωπο: αλλά επειδή ακριβώς αυτό το πόδι 

ήταν τόσο ακάθαρτο και αηδιαστικό, ο μαρκήσιος 

ερεθίστηκε πάρα πολύ. Το αρπάζει, το φιλά ξαναμ

μένος, με το στόμα του ανοίγει ένα-ένα τα δάχτυλα 

και με τη γλώσσα του μαζεύει από κάθε χώρισμα, 

μέσα σ' έναν άκρατο ενθουσιασμό, τη μαυριδερή και 

βρομερή λίγδα που αποθηκεύει εκεί η φύση και πολ

λαπλασιάζεται όταν δεν φροντιΊ;'ουμε και τόσο τον 

εαυτό μας. 'Οχι μόνο τη φέρνει στο στόμα του, αλλά 

και την καταπίνει, την απολαμβάνει, και το ψωλό

χυμα που χάνει τραβώντας μαλακία όλη αυτή την 

ώρα είναι το αναμφισβήτητο δείγμα της υπερβολικής 

ηδονής που του χαρι1;ει. 

- Ω, αυτή πια τη μανία δεν την καταλαβαίνω, είπε 

ο επίσκοπος. 

- Πρέπει λοιπόν κάτι να κάνω για να σας δώσω 

να την καταλάβετε, είπε ο Κυρβάλ. 

- Μπα! Μήπως έχετε τέτοια γούστα ... ρώτησε ο 
επίσκοπος. 

- Για δείτε, είπε ο Κυρβάλ. 

Σηκώνονται οι άλλοι, τον περιτριγυρίζουν και βλέ

πουν αυτό τον απίθανο ελευθέριο που συγκέντρωνε 

πάνω του όλες τις ιδιοτροπίες της πιο άσωτης λαγνεί

ας να κρατά αγκαλιά το σιχαμένο πόδι της Φανσόν, 

αυτής της βρομερής γριάς υπηρέτριας που περιγρά

ψαμε στην αρχή, και να το πιπιλά λιώνοντας από 

λαγνεία. 

- Εγώ τα καταλαβαίνω όλα αυτά, είπε ο Ντυρσέ. 

Πρέπει να είναι κανείς αναίσθητος πια για ν' ακούει 
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όλες αυτές τις aτιμίες ο κορεσμός τις εμπνέει στα ε

λευθέρια ήθη κι αυτά aπαιτoύν αμέσως κάτι τέτοια. 

Βαρεθήκαμε πια τα aπλά πράματα, η φαντασία στε

ναχωριέται, και τα φτωχά μας μέσα, οι μικρές μας 

ικανότητες, το διεφθαρμένο μας μυαλό, όλα αυτά 

μας οδηγούν σε πράξεις aπoτρoπιαστικές. 

Τέτοια ήταν η περίπτωση, είπε η Ντυκλό συνεχίζο

ντας, του γέρου στρατηγού Κ, από τους καλύτερους 

πελάτες της Γκερέν. Δεν ήθελε παρά γυναίκες στιγ

ματισμένες είτε από την ακολασία, είτε από τη φύση, 

είτε από τη δικαιοσύνη των ανθρώπων. Με δυο λόγια, 

δεν ήθελε καμιά γυναίκα αν δεν ήταν μ' ένα μάτι, 

τυφλή, κουτσή, καμπούρα, κολοβή, κουλή, φαφούτα, 

σακάτισσα, ή μαστιγωμένη και σημαδεμένη ή φανερά 

στιγματισμένη από κάποια δικαστική απόφαση, και 

πάντα στην πιο ώριμη ηλικία. 

Στη σκηνή που κρυφοκοίταζα του είχαν δώσει μια 

πενηντάρα, πασίγνωστη κλέφτρα και που ήταν και μ' 

ένα μάτι. Αυτός ο διπλός εξευτελισμός ήταν θησαυρός 

γι' αυτόν. Κλείνεται μαζί της, της λέει να μείνει γυμνή, 

φιλά παράφορα στους ώμους της τ' αναμφισβήτητα 

σημάδια των ταπεινώσεων που πέρασε και γλείφει 

ξαναμμένος κάθε χαρακιά από τις πληγές της, που 

τις θεωρούσε εκείνος σαν τιμητικές. Ύστερα ρίχτηκε 

με τον ίδιο πυρετό πάνω στην κωλότρυπά της, μισά

νοιγε τους γλουτούς της, φιλούσε με απόλαυση τη 

μαραμένη τους τρύπα, την έγλειφε για πολλή ώρα και 

αφού καβάλησε την πλάτη της γυναίκας, έτριψε την 

πούτσα του πάνω στα σημάδια που της άφησε η δι

καιοσύνη, επαινώντας την που αξιώθηκε έναν τέτοιο 
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θρίαμβο' κι αφού έσκυψε πάνω στον κώλο της, απο

περάτωσε τη θυσία ξαναφιλώντας το βωμ6 που είχε 

τιμήσει τ6σο πολύ και χύνοντας ένα άφθονο ψωλ6-

χυμα πάνω στα κολακευτικά αυτά σημάδια που τ6σο 

πολύ είχαν ερεθίσει τη φαντασία του. 

- Διάολε, είπε ο Κυρβάλ, που τον είχε ζαλίσει η 

ακολασία εκείνη τη μέρα' για δείτε, φίλοι μου, για 

δείτε, απ' αυτή την καυλωμένη πούτσα θα καταλάβε

τε πόσο με ξάναψε η αφήγηση αυτού του πάθους. 

Και καλώντας την Ντεγκράνζ: 

- Έλα εδώ, βρομογαμι6λα, της λέει, έλα εσύ που 

τ6σο μοιάζεις μ' αυτήν που σας περιέγραψαν' έλα να 

μου χαρίσεις την ίδια ηδονή που γνώρισε ο στρατηγός. 

Η Ντεγκράνζ πλησιάζει. Ο Ντυρσέ, φίλος αυτών 

των καταχρήσεων, βοηθά τον πρόεδρο να τη γδύσει. 

Στην αρχή κάνει κάπως τη δύσκολη' το καταλαβαί

νουν, τη μαλώνουν πως κάτι κρύβει που θα την κάνει 

πιο προσφιλή στην ομήγυρη. Τέλος φαίνεται η σημα

δεμένη πλάτη της, με δυο κεφαλαία γράμματα που 

μαρτυρούν πως δυο φορές δοκίμασε την ατιμωτική 

διαδικασία' αυτά τα ίχνη ωστόσο ξανάβουν τελείως 

τις αδιάντροπες επιθυμίες αυτών των ελευθέριων. 

Τα υπόλouτα μέρη αυτού του φθαρμένου και στιγ

ματισμένου κορμιού, αυτός ο κώλος σαν πολύχρωμος 

ταφτάς, αυτή η βρομερή και φαρδιά τρύπα που φα

ντάζει στη μέση, ο ακρωτηριασμένος της μαστ6ς και 

τα τρία κομμένα δάχτυλα, το λειψό της πόδι που την 

κάνει να κουτσαίνει, το ξεδοντιασμένο στόμα της, 

όλα αυτά ερεθίζουν, εμψυχώνουν τους δυο ακόλα

στους. Ο Ντυρσέ τη γλείφει απ6 μπροστά, ο Κυρβάλ 
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aπό πίσω, και ενώ είναι εκεί μπροστά τους τα πιο 

πανέμορφα και αφράτα πλάσματα, έτοιμα να ικανο

ποιήσουν την παραμικρή τους επιθυμία, αυτοί οι δυο 

πόρνοι, μέσα σε μια έκσταση, θα γευτούν τις πιο γλυ

κιές aπoλαύσεις με ό,τι η φύση και το έγκλημα έχουν 

ατιμάσει, στιγματίσει, με ό,τι πιο βρόμικο και σιχαμε

ρό υπάρχει ... Και τώρα, ελάτε να μου εξηγήσετε τον 
άνθρωπο! Κι είναι σαν να μαλώνουν οι δυο τους για 

ένα πτώμα πριν την ώρα του, σαν δυο σκυλιά μανια

σμένα πάνω aπό ένα κουφάρι· αφού αφέθηκαν στις 

πιο βρομερές ακρότητες, αδειάζουν επιτέλους το 

ψωλόχυμά τους παρ' όλη την εξάντληση που νιώθουν 

aπό μια τέτοια aπόλαυση' ίσως θα ξανάρχιζαν αμέ

σως νέες ακολασίες, στο ίδιο όμως είδος κραιπάλης 

και ατιμίας, αν δεν ερχόταν η ώρα του φαγητού να 

τους ξεσηκώσει για άλλες aπoλαύσεις. 

Ο πρόεδρος, aπελπισμένoς που έχασε το ψωλό

χυμά του και που σ' αυτές τις περιπτώσεις δεν ξανα

ζωντάνευε ποτέ του παρά μόνο τρώγοντας και πίνο

ντας τον περίδρομο, πρήστηκε σαν σωστό γουρούνι. 

Θέλησε να μαλακίσει ο μικρός Άδωνις τον Πρίaπo 

και τον έβαλε να πιει το ψωλόχυμα· σαν να μην του 

άρεσε αυτό το αίσχος, σηκώθηκε, είπε πως η φαντα

σία του του ψιθύριζε ακόμη πιο γλυκιές ιδέες και 

χωρίς να δώσει περισσότερες εξηγήσεις ξεσήκωσε 

τη Φανσόν, τον Άδωνη, τον Ηρακλή και κλείστηκε 

μαζί τους στο μπουντουάρ που βρισκόταν στο βάθος 

για να ξαναφανεί πια στα όργια· αλλά ήταν σε τέ

τοια λαμπρή διάθεση που είχε ακόμη το κουράγιο να 

συνεχίσει με χίλια δυο φριχτά αίσχη· το ένα ήταν πιο 

παράξενο aπό το άλλο, αλλά η σειρά των γεγονότων 
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σ' αυτή την ιστορία δεν μας επιτρέπει ακόμη να σας 

τα περιγράψουμε. 

Πήγαν για ύπνο και ο Κυρβάλ, ο απίθανος Κυρ

βάλ, που είχε στη μοιρασιά του εκείνο το βράδυ την 

κόρη του, τη θεσπέσια Αδελαιδα, και μπορούσε να 

περάσει μαζί της την πιο γλυκιά νύχτα, βρέθηκε την 

άλλη μέρα χωμένος πάνω στη σιχαμένη Φανσόν με 

την οποία ε'ζησε όλη νύχτα φριχτά αίσχη, ενώ ο Άδω

νις και η Αδελαιδα, μην έχοντας πού να κοιμηθούν, 

βρέθηκαν ο ένας σ' ένα απόμερο κρεβατάκι και η 

άλλη χάμω πάνω σ' ένα στρώμα. 



Έκτη μέρα 

Ήταν η σειρά του σεβασμιότατου να παρευρεθεί 

στις ασκήσεις αυνανισμού' και πήγε. Αν οι μαθητές 

της Ντυκλό ήταν αρσενικοί, ίσως ο σεβασμιότατος 

να μην τους είχε αντισταθεί. Αλλά μια μικρή σχισμή 

στο κάτω μέρος της κοιλιάς ήταν κάτι το φοβερό γι' 

αυτόν' και οι ίδιες οι Χάριτες να τον είχαν κυκλώσει, 

μόλις φαινόταν η καταραμένη αυτή σχισμή, έφτανε 

για να ηρεμήσει. Αντιστάθηκε λοιπόν σαν ήρωας 

νομίζω μάλιστα πως δεν καύλωσε καθόλου και τα 

γυμνάσια συνεχίστηκαν. 

Ήταν εύκολο να δείτε με πόση όρεξη ήθελαν οι 

κύριοι να βρουν τις οχτώ κοπελίτσες να σφάλλουν 

για να μπορέσουν την άλλη μέρα, που ήταν το μοι

ραίο Σάββατο των ποινών, για να μπορέσουν, λέω, 

να προσφέρουν στον εαυτό τους την απόλαυση να τις 

τιμωρήσουν και τις οχτώ. Είχαν κιόλας σημειώσει έξι 

ονόματα' η γλυκιά και ωραία Ζελμίρα ήταν η έβδο

μη' άραγε άξιζε να τιμωρηθεί, αν είμαστε δίκαιοι; Ή 

μήπως η απόλαυση της ποινής που είχαν σκεφτεί γι' 

αυτήν ήταν πιο δυνατή από το αίσθημα της δικαιοσύ

νης; Αφήνουμε αυτή την περίπτωση να την κρίνει η 

συνείδηση του σοφού Ντυρσέ, γιατί εμείς θα αρκε

στούμε στη διήγηση. Μια πολύ ωραία κυρά ήρθε να 
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προστεθεί στο κατάστιχο των ενόχων: η τρυφερή Α

δελαΙδα. Ο άντρας της, ο Ντυρσέ, ήθελε, είπε, να δώ

σει το παράδειγμα συγχωρώντας τη λιγότερο από 

μια άλλη, εφόσον μάλιστα είχε προσβάλει τον ίδιο. 

Την είχε οδηγήσει σ' ένα μέρος όπου η εξυπηρέτηση 

που περίμενε aπ, αυτήν ύστερα aπό ορισμένες σω

ματικές λειτουργίες δεν ήταν οπωσδήποτε πολύ κα

θαρή. Όλος ο κόσμος δεν είναι διεφθαρμένος σαν 

τον Κυρβάλ και, παρόλο που ήταν κόρη του, δεν είχε 

καθόλου τα ίδια γούστα. Είτε αντιστάθηκε, είτε φέρ

θηκε άσχημα, είτε ίσως να ήθελε να την πειράξει ο 

Ντυρσέ: όπως και να 'ναι, έγραψαν το όνομά της στο 

ποινολόγιο προς μεγάλη ικανοποίηση της ομήγυρης. 

Επειδή η επιθεώρηση στο διαμέρισμα των αγοριών 

δεν έδωσε τίποτα, οι φίλοι συνέχισαν με τις κρυφές 

απολαύσεις μέσα στο παρεκκλήσι' ήταν μάλιστα 

aπoλαύσεις τόσο πικάντικες και παράδοξες που δεν 

επέτρεψαν ούτε σ' αυτούς που θα ήθελαν να είναι 

εκεί να έρθουν και να τις προσφέρουν. Ήταν εκεί το 

πρωί εκείνο μόνο η Κονστάνς, δυο κατώτεροι γαμιά

δες και η Μισέτ. Στο γεύμα ο Ζέφυρος, που μέρα με 

τη μέρα τούς ευχαριστούσε και πιο πολύ, χάρη στη 

γοητεία του που κάθε μέρα τού χάριζε και περισσό

τερη ομορφιά, αλλά κι επειδή η εκούσια κλίση του 

στην ακολασία δυνάμωνε, ο Ζέφυρος, λέω, έβρισε 

την Κονστάνς, η οποία, αν και δεν βοηθούσε πια στο 

σερβίρισμα, εμφανιζόταν ωστόσο την ώρα του φαγη

τού. Την είπε κουνέλα και τη χτύπησε πολλές φορές 

στην κοιλιά για να της μάθει, όπως έλεγε, να γεννο

βολά όλη την ώρα με τον αγαπητικό της ύστερα 

φίλησε το δούκα, τον χάιδεψε, του έπαιξε για λίγο 

την πούτσα και κατάφερε να τον ξανάψει τόσο καλά 
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που ο Μπλανζί ορκίστηκε πως δεν θα περνούσε τ' 

απόγευμα χωρίς να τον καταβρέξει με ψωλόχυμα. Κι 

ο πιτσιρίκος όλο τον πείραζε και τον προκαλούσε. 

Επειδή έπρεπε να σερβίρει τον καφέ, βγήκε την 

ώρα του φρούτου και ξαναφάνηκε γυμνός πια για να 

σερβίρει το δούκα. Όταν σηκώθηκε από το τραπέζι, 

ο Μπλανζί, πολύ ερεθισμένος, άρχισε τις μουρντα

ριές του· του πιπίλισε το στόμα και τον πούτσο, τον 

έβαλε σε μια καρέκλα μπροστά του, με το στόμα του 

στο ύψος του πισινού του, και του έγλειψε την κωλό

τρυπα για ένα τέταρτο. 

Στο τέλος η πούτσα του τουρλώθηκε, όρθωσε το 

αγέρωχο κεφάλι της, κι ο δούκας κατάλαβε πως τέ

τοια τιμή που του γινόταν απαιτούσε επιτέλους το 

λιβάνι της. Ωστόσο τα πάντα ήταν απαγορευμένα, 
εκτός απ' ό,τι δοκίμασαν την προηγούμενη μέρα. 

Αποφάσισε λοιπόν ο δούκας να μιμηθεί τους συντρό

φους του. Σκύβει τον Ζέφυρο πάνω σ' έναν καναπέ, 

του χώνει το εργαλείο του μέσα στα μπούτια, αλλά 

έγινε ό,τι και με τον Κυρβάλ: το εργαλείο περίσσευε 

κατά δέκα δάχτυλα. 

- Κάνε σαν και μένα, του έλεγε ο Κυρβάλ, παίξε 

την πούτσα του πάνω στη δικιά σου και πότισέ τη με 

το ψωλόχυμά του. 

AJJ...ά ο δούκας θεώρησε πιο ευχάριστο να απαυ

τώσει δύο μαζί: παρακαλά τον αδελφό του να του 

βολέψει εκεί την Αυγουστίνα· την κολλάνε με τους 

γλουτούς της πάνω στα μπούτια του Ζέφυρου και ο 

δούκας γαμά συγχρόνως, ας πούμε, ένα κορίτσι κι 

ένα αγόρι· και για να είναι ακόμη μεγαλύτερη η ακο

λασία, παίζει την ψωλή του Ζέφυρου πάνω στους 

όμορφους στρογγυλούς και κάτασπρους γλουτούς 
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της Αυγουστίνας και τους πλημμυρίζει με το παιδικό 

αυτό ψωλόχυμα που δεν άργησε να κυλήσει άφθονο, 

έτσι που ερεθίστηκε ο μικρός, όπως φαντάζεστε, από 

κάτι τόσο όμορφο. 

Ο Κυρβάλ, που βρήκε την περίπτωση αρκετά δια

σκεδαστική και που έβλεπε τον κώλο του δούκα ορ

θάνοιχτο να χάσκει για μια πούτσα, όπως γίνεται μ' 

όλους τους κώλους των κωλομπαράδων πάνω στην 

καύλα τους, του ανταπόδωσε τη χθεσινή του εκδού

λευση και ο αγαπητός μας δούκας δεν πρόλαβε ακό

μη να αισθανθεί τις ηδονικές δονήσεις αυτής της εισ

βολής και το ψωλόχυμά του τινάχτηκε την ίδια στιγ

μή που έχυνε κι ο Ζέφυρος για να πλημμυρίσει από 

πίσω την άκρη του ναού, ενώ ο Ζέφυρος πότιζε τις 

κολόνες του. Αλλά ο Κυρβάλ δεν έχυσε καθόλου και, 

βγάζοντας από τον κώλο του δούκα το περήφανο και 

νευρικό εργαλείο του, φοβέρισε τον επίσκοπο, που 

μαλακιζόταν με τον ίδιο τρόπο ανάμεσα στα μπούτια 

του Ζιτόν, πως θα είχε την ίδια τύχη με το δούκα. Ο 

επίσκοπος τον προκαλεί κι αρχίζει ο αγώνας ο επί

σκοπος γαμιέται και χάνει, με πολλή γλύκα, ανάμεσα 

στα μπούτια του όμορφου παιδιού που χα'ίδεύει 

πάντα, ένα ακόλαστο ψωλόχυμα που προκλήθηκε 

τόσο ηδονικά. Στο μεταξύ ο Ντυρσέ, θεατής ανιδιο

τελής, μην έχοντας για τον εαυτό του παρά μόνο την 

Ήβη και μια βάγια, αν και τύφλα στο μεθύσι, δεν 

έχανε το καιρό του κι αφηνόταν σιωπηλά σε αισχρό

τατες πράξεις που είμαστε ακόμα αναγκασμένοι να 

μην αποκαλύψουμε. Στο τέλος η γαλήνη ξαναγύρισε, 

αποκοιμήθηκαν, κι όταν ξύπνησαν στις έξι, τα πρό

σωπα του έργου πήγαν στις νέες απολαύσεις που θα 

τους ετοίμαζε η Ντυκλό. 
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Εκείνο το βράδυ οι τετράδες είχαν αλλάξει από το 

ένα φύλο στο άλλο: όλα τα κοριτσάκια ντύθηκαν ναύ

τες και τ' αγοράκια μοδιστρούλες. Το θέαμα ήταν 

μαγευτικό' τίποτα δεν ανάβει τη λαγνεία όσο η μικρή 

αυτή ηδονική αλλαγή ρόλων: είναι ωραίο να βρί

σκουμε σ' ένα αγοράκι κάτι που θυμίζει κορίτσι, και 

η κοπέλα έχει πιο πολύ ενδιαφέρον όταν δανείζεται 

για ν' αρέσει το φύλο που θα θέλαμε να είχε. Εκείνη 

τη μέρα ο καθένας από τους άρχοντες είχε τη γυναί

κα του πάνω στον καναπέ' ο ένας επαινούσε τον 

άλλο για την τόσο θρησκευτική αυτή διαρρύθμιση, κι 

αφού όλοι τους ετοιμάστηκαν ν' ακούσουν, η Ντυκλό 

συνέχισε, όπως θα δούμε, τις λάγνες ιστορίες της: 

Στο σπίτι της κυρίας Γκερέν ήταν μια γυναίκα τριά

ντα περίπου ετών, ξανθιά, κάπως γεμάτη, αλλά με 

εξαιρετικά άσπρο δέρμα και φρεσκάδα. Την έλεγαν 

Αυγή' είχε χαριτωμένο στόμα, ωραία δόντια και γλώσ

σα φιλήδονη, αλλά, ποιος θα το πίστευε, είτε από έλ

λειψη ανατροφής είτε από στομαχική διαταραχή, απ' 

αυτό το αξιολάτρευτο στόμα ξέφευγαν κάθε στιγμή 

πάρα πολλά αέρια, κι αυτό ήταν το ελάττωμά του' και 

όταν μάλιστα είχε παραφάει, καμιά φορά για μια 

ώρα δεν σταματούσε τα ρεψίματα, που θα έβαζαν 

μπροστά μέχρι και μύλο. Έχουν δίκιο όταν λένε πως 

δεν υπάρχει ελάττωμα που να μη βρίσκει το θιασώτη 

του' κι αυτή η όμορφη γυναίκα είχε έναν από τους 

φλογερούς γι' αυτό ακριβώς το ελάττωμά της. Ήταν 

ένας σοφός και σοβαρός θεολόγος της ΣOρβΌWΗς που 

είχε αποκάμει να αποδεικνύει μάταια την ύπαρξη 

του Θεού στη σχολή του κι ερχόταν καμιά φορά στο 

μπουρδέλο να πείσει τον εαυτό του για την ύπαρξη 
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των πλασμάτων του. Ειδοποιούσε πάντα κι εκείνη τη 

μέρα η Αυγή έτρωγε τον περίδρομο. Περίεργη να δω 

αυτή τη θεοσέβαστη συνάντηση, τρέχω στην τρύπα. 

Αφού έσμιξαν οι εραστές μας κι άρχισαν κάτι προκα

ταρκτικά χάδια, όλο γύρω από το στόμα, βλέπω το 

ρήτορά μας να καθι1;ει απαλά την αγαπημένη του 

σύντροφο σε μια καρέκλα και να κάθεται απέναντί 

της αφού απόθεσε ανάμεσα στα χέρια της κάτι λεί

ψανα που είχαν τα χάλια τους, της είπε: 

- Εμπρός, ομορφούλα μου, εμπρός: ξέρετε εσείς 

τον τρόπο για να ξεφύγω από το μαρασμό μου· πιά

στε τα γρήγορα, σας ικετεύω, γιατί αισθάνομαι πως 

θα χύσω όπου να 'ναι. 

Η Αυγή με το ένα χέρι πιάνει το πλαδαρό όργανο 

του καθηγητή, με το άλλο τού αρπάζει το κεφάλι, κολ

λά το στόμα της πάνω στο δικό του και του αδειάζει 

απανωτά καμιά εξηνταριά ρεψίματα. Τίποτα δεν 

μπορεί να περιγράψει την έκσταση αυτού του δούλου 

του Θεού: ήταν στα ουράνια, τα ρουφούσε, κατάπινε 

όλα όσα του εξακόντιζε, λες και θα έμενε απαρηγό

ρητος αν έχανε και το παραμικρό· και στο μεταξύ τα 

χέρια του πλανιούνταν πάνω στο στήθος και κάτω 

από το μεσοφόρι της κοπέλας. Αλλά αυτά τα πασπα

τέματα ήταν σποραδικά· το μοναδικό και κύριο αντι

κείμενο της προσοχής του ήταν το στόμα που τον 

έλιωνε με τις αναθυμιάσεις του. Επιτέλους η πούτσα 

του πρήστηκε από τον ηδονικό ερεθισμό που του 

προκάλεσε αυτή η διαδικασία κι έχυσε μέσα στο χέρι 

της. Έφυγε αμέσως διαλαλώντας πως ποτέ άλλοτε 

δεν δοκίμασε τέτοια ηδονή. 

Ένας άντρας ακόμη πιο καταπληκτικός είχε την 
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απαίτηση, λίγο καιρ6 μετά, να του ικανοποιήσω μια 

ιδιοτροπ{α που αξι'ζει να σας τη διηγηθώ. Η Γκερέν 

με ε{χε βάλει εκείνη τη μέρα να φάω, οχεδ6ν με τη 

βΙα, τ6σο πολύ 6σο και η φfλη μου λίγες μέρες νωρίτε

ρα. Φρ6ντισε να μου σερβ{ρει 6, τι καλύτερο ήξερε 
πως προτιμούσα, κι αφού μου εξήγησε, 6ταν σηκώθη

κα απ6 το τραπέζι, τι έπρεπε να κάνω με το γέρο 

ελευθέριο που θα συναντούσα, μου έδωσε να κατα

πιώ επιτ6που τρεις σπ6ρους εμετικ6 μέσα σ' ένα ζε

στ6 νερ6. Ο γεροπ6ρνος φτάνει' ήταν ένα μπουρδελ6-

μουτρο που πολλές φορές είχα δει να μας έρχεται, 

χωρίς και να πολυσκοτι'ζεται για το τι γύρευε να κά

νει. Μ' αγκαλιάζει, χώνει μια βρ6μικη και σιχαμένη 

γλώσσα στο στ6μα μου που επισπεύδει με τη δυσωδtα 

της την ενέργεια του εμετικού. Βλέπει πως μου έρχε

ται αναγούλα και λιώνει: 

- Κουράγιο, μικρούλα μου, φώναξε, κουράγιο! 

Δ εν θα χάσω ούτε στάλα! 

Μιλημένη για 6, τι έπρεπε να κάνω, τον καθ{ζω σ' 
έναν καναπέ και σκύβω το κεφάλι μου στη μια του 

άκρη. Τα μπούτια του ήταν ανοιχτά' του ξεκουμπώ

νω το παντελ6νι, αρπάζω ένα 6ργανο μικρ6 και πλα

δαρ6 που δεν μου προμηνά καμιά στύση, το τινάζω, 

κι εκείνος ανοίγει το στ6μα του. Ενώ του την έπαιζα 

και τ' αδιάντροπα χέρια του σεργιανούσαν ψηλαφητά 

πάνω στους γλουτούς μου, του εξακοντι'ζω ξαφνικά 

μέσα στο στ6μα το μισοχωνεμένο φαγητ6 που απ6-

διωχνε το εμετικ6. Ο άνθρωπ6ς μας είναι στα ουρά

νια, λιώνει απ6 έκσταση, καταπ{νει, γυρεύει πάνω 

στα χεfλια μου τα μιαρά εμετά που τον μεθάνε' δεν 

χάνει ούτε στάλα, κι 6ταν νομι'ζει πως βρίσκομαι στο 
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τέλος, μου προκαλεί καινούργιο εμετό γαργαλώντας 

με με τη γλώσσα του· κι η πούτσα του, η πούτσα του 

που μόλις αγγι'ζω στα χάλια που βρίσκομαι, αυτή η 

πούτσα που μόνο με τέτοια αίσχη ερεθι1;εται, τώρα 

φουσκώνει, ορθώνεται από μόνη της κι αφήνει να κυ

λήσουν σαν δάκρυα κάτω από τα δάχτυλά μου οι αναμ

φισβήτητες αποδείξεις των εντυπώσεων που του χαρί

ζει αυτός ο βόρβορος. 

- Α, διάολε! είπε ο Κυρβάλ. Να ένα γλυκύτατο 

πάθος, αλλά θα μπορούσε να είναι ακόμη πιο εκλε

πτυσμένο. 

- Και πώς; ρώτησε ο Ντυρσέ με μια φωνή σπα

σμένη από λάγνους αναστεναγμούς. 

- Πώς! είπε ο Κυρβάλ. Ε διάολε, φτάνει να διαλέ-

ξεις το ταίρι σου και τα φαγητά. Το ταίρι σου ... 
- Α, κατάλαβα, θα ήθελες καμιά σαν τη Φανσόν. 

- Ε, φυσικά. 

- Και τα φαγητά; συνέχισε ο Ντυρσέ ενώ η Αδε-

λαιδα τού την έπαιζε. 

- Τα φαγητά; είπε ξανά ο πρόεδρος. Μα για το 

Θεό, αναγκάζοντάς τη να μου ανταποδώσει με τον 

ίδιο τρόπο όσα θα της δίνω εγώ. 

- Δηλαδή, είπε ο τραπεζίτης που άρχισε να χάνει 

τελείως τα λογικά του, θα ξερνούσες μέσα στο στόμα 

της και θα έπρεπε να καταπιεί και να σου ξαναγυρί

σει τα ξερατά; 

- Ακριβώς. 

Κι επειδή οι δυο τους έτρεξαν στα μικρά δωμάτια, 

ο πρόεδρος με τη Φανσόν, την Αυγουστίνα και τον 

Ζέφυρο και ο Ντυρσέ με την Ντεγκράνζ, τη Ροζέτα 
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και τον Πρίαπο, αναγκάσrηκαν οι άλλοι να περιμέ

νουν κάπου μισή ώρα πριν συνεχίσει την αφήγησή 

της η Ντυκλό. Επιτέλους φάνηκαν ξανά. 

- Μου 'κανες πάλι βρομιές, είπε ο δούκας στον 

Κυρβάλ, που γύρισε πρώτος. 

- Κάτι τέτοιο, είπε ο πρόεδρος, αυτή είναι η ευτυχία 

στη ζωή, κι όσο για μένα, δεν εκτιμώ την ηδονή παρά 

μόνο για ό,τι βρομερό και σιχαμερό κλείνει μέσα της. 

- Αλλά, τουλάχιστον, χύθηκε ψωλόχυμα; 

- Τσιμουδιά, είπε ο πρόεδρος. Μήπως νομίζεις 

πως σου μοιάζουμε κι έχουμε σαν εσένα ψωλόχυμα 

για χάσιμο κάθε ώρα και στιγμή; Χαρίζω αυτές τις 

προσπάθειες σε σένα και σε κάτι παλικάρια βαρβά

τα σαν τον Ντυρσέ, συνέχισε βλέποντάς τον να γυρί

ζει χωρίς να μπορεί να σταθεί στα πόδια του από την 

εξάντληση. 

- Πράγματι, είπε ο τραπεζίτης, δεν μπόρεσα να 

αντισταθώ. Αυτή η Ντεγκράνζ είναι τόσο βρόμικη στις 

κουβέντες και τις πράξεις της, έχει μια μεγάλη ευκολία 

για ό,τι θες ... 
- Εμπρός, Ντυκλό, είπε ο δούκας, συνέχισε, γιατί, 

αν δεν του αφαιρέσουμε το λόγο, αυτός ο αδιάκριτος 

φιλαράκος μας θα μας πει ό,τι έκανε χωρίς να σκεφτεί 

τι τρομερό είναι να καμαρώνεις για τα χατίρια που 

σου κάνει μια όμορφη γυναίκα. 

Και η Ντυκλό, υπάκουη, συνέχισε την ιστορία της: 

Αφού αρέσουν τόσο στους κυρ{ους αυτές οι αστε{ες 

περιπτώσεις, είπε η αφηγήτριά μας, λυπάμαι που δεν 

μπόρεσαν να κρατήσουν για λ{γο ακόμη τον ενθου

σιασμό τους, γιατ{ το αποτέλεσμα θα ήταν πιο απο-
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δοτικό, νομιΊ;ω, με όσα έχω ακόμη να σας πω απόψε. 

Αυτό που ισχυρίσrηκε ο κύριος πρόεδρος πως έλειπε 

για να είναι πιο τέλειο το πάθος που σας εξισrόρησα 

βρισκόταν ακριβώς σro πάθος που θ' ακούσετε. Λυ

πάμαι πολύ που δεν μου έδωσε το χρόνο να τελειώσω! 

Η περίπτωση του γέρου προέδρου ντε Λακλάνζ προ

σφέρεΙ, χωρίς καμιά απολύτως διαφορά, την ιδιοτροπία 

που έδειχνε να λαχταρά ο κύριος ντε Κυρβάλ. Είχαν 

διαλέξει για να τα βγάλει πέρα μαζί του την πρεσβύτε

ρη του κύκλου της. Ήταν μια χοντρή και ψηλή κοπέλα 

τριάντα έξι ετών περίπου, γεμάτη σπυριά, μπεκρού, 

βλάσrημη, χυδαfα και φλύαρη, αλλά αρκετά όμορφη. 

Έρχεται ο πρόεδρος' τους σερβίρουν να φάνε' μεθοκο

πάνε κι οι δυο τους, χάνουν τα λόγια τους, ξερνοβολάνε 

από το ένα σrόμα σro άλλο, καταπίνουν κι οι δυο τους 

κι ανταποδίδουν όσα παίρνει ο ένας από τον άλλο. 

Πέφτουν τέλος πάνω σr' αποφάγια, μέσα σrις μαγαρι

σιές που πλημμύρισαν το πάτωμα. Με σrέλνoυν τότε 

εκεί γρήΥορα, γιατί η φίλη μου είχε χάσει τις αισθήσεις 

και την παραμικρή της δύναμη. Αυτή ήταν όμως η πιο 

σημαντική σrιγμή για τον ελευθέριο. Τον βρίσκω κατά

χαμα, με τη πούτσα σrητή και σκληρή σαν κοντάρι' 

φουχτιάζω το μαραφέτι, ο πρόεδρος κάτι ψελλιΊ;ει και 

βλασrημά, με τραβά πάνω του, πιπιλά το σrόμα μου 

και χύνει σαν ταύρος, ενώ γύριζε και ξαναγύριζε και 

συνέχιζε να κυλιέται μέσα σrις μαγαρισιές του. 

Αυτή η ίδια κοπέλα μάς χάρισε λίγο αργότερα το 

θέαμα μιας ιδιοτροπίας τoυλάχισroν εξίσου βρομε

ρής. Ένας χοντρός καλόγερος που την καλοπλήρωνε 

έκατσε καβάλα πάνω σrην κοιλιά της τα μπούτια της 

ήταν όσο γίνεται πιο ανοιχτά και σrερεωμένα πάνω 
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σε κάτι μεγάλα έπιπλα για να μην πα {ζουν. Σ' αυτή τη 

στάση άπλωσαν διάφορα φαγητά, χωρίς κανένα πιά

το, πάνω στην κοιλιά της. Ο φιλαράκος αρπάζει τα 

κομμάτια με το χέρι του, τα χώνει μέσα στο ανοιχτό 

μουνί της Δουλτσινέας του, τα γυρι'ζει και τα στριφο

γυρι'ζει και δεν τα τρώει παρά μόνο αφού ρούφηξαν 

για τα καλά τα άλατα που του χαρι'ζει το μουνί της. 

- Ιδού ένας τελείως νέος τρόπος φαγητού, είπε ο 

επίσκοπος. 

- Και που δεν θα σας άρεσε καθόλου, άρχοντά 

μου; είπε η Ντυκλό. 

- Όχι, για το Θεό! απάντησε ο δούλος της Εκκλη

σίας. Εμένα δεν μ' αρέσει το μουνί σε κάτι τέτοια. 

- Ε, λοιπόν! συνέχισε η αφηγήτριά μας. Ακούστε 

την ιστορία που θα κλείσει αυτή τη βραδιά. Είμαι 

πολύ σίγουρη πως θα σας διασκεδάσει περισσότερο. 

Είχαν περάσει οχτώ χρόνια που ήμουν στο σπίτι της 

κυρίας Γκερέν. Είχα κλείσει τα δεκαέξι και όλο αυτό 

το διάστημα δεν είχε περάσει ούτε μια μέρα που να 

μη δω να έρχεται εκεί, τακτικά κάθε πρωί, ένας δη

μόσιος ταμίας που του κάνανε μεγάλη υποδοχή. Ή

ταν τότε ένας άντρας εξήντα περίπου ετών, χοντρός, 

κοντός και έμοιαζε αρκετά στον κύριο Ντυρσέ. Είχε 

την ίδια φρεσκάδα κι ήταν εξίσου γεμάτος. Του χρει

αζόταν κάθε πρωί μια άλλη κοπέλα κι όσες ήταν του 

σπιτιού τις έπαιρνε στην έσχατη ανάγκη ή όταν η ξένη 

δεν ερχόταν στο ραντεβού της. Ο κύριος Ντυπόν, αυ

τό ήταν τ' όνομά του, ήταν εξίσου δύσκολος στην 

εκλογή των κοριτσιών όσο και στα γούστα του. Δεν 
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ήθελε καθόλου μα καθόλου να είναι πουτάνα η κοπέ

λα, εκτός πια κι αν δεν γινόταν αλλιώς, όπως σας είπα: 

έπρεπε να εργάζονται, να είναι πωλήτριες, κυρίως σε 

καταστήματα μόδας. Φρόντιζε επίσης για την ηλικία 

και το χρώμα τους: έπρεπε να είναι ξανθιές, μεταξύ 

δεκαπέντε και δεκαοχτώ ετών, ούτε πιο πολύ ούτε 

πιο λίγο, και πάνω από κάθε άλλο χάρισμα έπρεπε 

να έχουν έναν κώλο καλοπλασμένο, τόσο μάλιστα 

που το παραμικρό σπυράκι στην τρύπα μπορούσε να 

είναι η αιτία για να την αποκλείσει. Όταν ήταν παρ

θένες, τις πλήρωνε διπλά. 

Περίμεναν για την αφεντιά του εκείνη τη μέρα μια 

νεαρή δαντελού, δεκαέξι ετών, μ' έναν κώλο σωστό 

υπόδειγμα· αιrrός όμως δεν ήξερε το θησαυρό που του 

προόριζαν, κι επειδή η κοπέλα μήνυσε πως δεν μπο

ρούσε εκείνο το πρωί να ξεφορτωθεί τους γονείς της και 

να μην περιμένουν, η Γκερέν, που ήξερε πως ο Nτvπόν 

δεν με είχε δει ποτέ του, με διάλεξε αμέσως να ντυθώ 

σαν κι εκείνη, να πάω να πάρω μια άμαξα στο βάθος 

του δρόμου και να καταφτάσω σπίτι της ένα τέταρτο 

μετά τον Ντυπόν, παι'ζοντας καλά το ρόλο μου και 

παρασταίνοντας τη μοδιστρούλα. Αλλά η πιο σημαντική 

φροντίδα της ήταν να γεμίσω το στομάχι μου με μισό 

κιλό ποτό με γλυκάνισο πίνοντας από πάνω ένα μεγάλο 

ποτήρι βάλσαμο. Όλα έγιναν θαυμάσια: ευτυχώς είχαμε 

λΕγες ώρες μπροστά μας κι έτσι έγιναν όλες οι προετοι

μασίες. Φτάνω μ' ένα ύφος αρκετά κουτό. Με πα

ρουσιάζουν στον εφοριακό που με λοξοκοιτάζει αμέ

σως προσεχτικά, αλλά επειδή ήμουν σχολαστικά προσε

χτική, δεν μπόρεσε να τσακώσει τίποτα πάνω μου που 

να διαψεύδει την ιστορία που σκηνοθέτησαν. 
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- Είναι παρθένα; ρωτά ο Ντυπόν. 

- Όχι από δω, λέει η Γκερέν βάζοντας το χέρι της 

πάνω στην κοιλιά μου, αλλά όσο για την άλλη πλευρά, 

το εγγυώμαι. 

Κι έλεγε ψέματα τόσο αδιάντροπα! Δεν έχει σημα

σ{α, πάντως ο άνθρωπός μας γελάστηκε κι άλλο που 

δεν θέλαμε. 

- Σηκώστε τη φούστα της, λέει ο Ντυπόν. 

Και η Γκερέν σήκωσε τη φούστα μου από πίσω, 

γέρνοντάς με λ{γο πάνω της, κι αποκάλυψε έτσι στον 

ελευθέριο ολόκληρο το ναό που θα τιμούσε. Εκείνος 

λοξοκοιτά, αγγιΊ;ει για λίγο τους γλουτούς μου, τα δυο 

του χέρια τούς ανοίγουν και, ικανοποιημένος δίχως 

άλλο από την έρευνά του, λέει πως ο κώλος είναι 

εντάξει και του αρκεί. Ύστερα με ρωτά για την ηλι

κία μου, τη δουλειά που κάνω, και ευχαριστημένος 

από την προσποιητή αθωότητα και αφέλειά μου, με 

πάει στο διαμέρισμά του (γιατί είχε και δικό του στο 

σπίτι της Γκερέν), όπου κανένας άλλος εκτός απ' 

αυτόν δεν έμπαινε και έτσι δεν μπορούσαν να τον 

δουν. Μόλις μπήκαμε μέσα, κλείνει προσεκτικά την 

πόρτα και, αφού με κοίταξε καλά για λίγο, με ρωτά 

μ' έναν αρκετά σκληρό τόνο και ύφος - αυτή τη σκλη

ρότητα θα τη διατηρήσει ως το τέλος - με ρωτά, λέω, 

αν είναι αλήθεια πως δεν με γάμησαν ποτέ από τον 

κώλο. Επειδή ήταν μέσα στο ρόλο μου να μην ξέρω 

μια τέτοια έκφραση, τον έβαλα να μου την επαναλά

βει βεβαιώνοντάς τον πως δεν την καταλάβαινα· όταν 

με τις χειρονομίες του μου έδωσε να καταλάβω τι ή

θελε να πει, έτσι που δεν γινόταν πια να μην μπω στο 

νόημα, του απάντησα μ' ένα ύφος όλο τρόμο και ov-
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σroλή πως θα με πείραζε πολύ αν ποτέ είχα δοθεί σε 

τέτοια αίσχη. Τότε μου είπε να βγάλω μόνο τη φού

σrα μου' εγώ υπάκουσα, αφήνοντας την μπλούζα μου 

να κρύβει πάντα το μπρoσrινό μέρος εκείνος τη σή

κωσε από πίσω όσο πιο πολύ μπορούσε κάτω από 

τον κορσέ μου, αλλά επειδή την ώρα που μ' έγδυνε το 

μαντίλι που είχα σro λαιμό μου έπεσε και φάνηκε 

ολόκληρο το σrήθoς μου, θύμωσε. 

-Άει σro διάβολο με τα βυζιά σου! ξεφώνισε. Και 

ποιος σου γύρεψε βυζιά, μωρή; Να τι δεν μπορώ μ' 

όλα αυτά τα πλάσματα: αυτή την ξετσίπωτη μανία να 

δείχνουν πάντα τα μαντάλια τους. 

Έσπευσα να τα σκεπάσω και τον πλησίασα σαν να 

του ζητούσα να με συγχωρέσει' αλλά βλέποντας πως 

θα του έδειχνα το μουνί μου με τη σrάση που θα 

έπαιρνα, εξoργίσrηκε ακόμα μια φορά: 

- Για κάτσε λοιπόν εκεί που σε βάλαν, διάολε! είπε 

αρπάζοντας τους γοφούς μου και βολεύοντάς με έτσι 

που να του δείχνω μόνο τον κώλο. Κάτσε έτσι λοιπόν, 

παλιοσκρόφα! Μήτε το μουνί σου θέλω μήτε τα σrή

θια σου: εδώ ήρθα για τον κώλο σου. 

Την ίδια σrιγμή σηκώθηκε και με πήγε σrην άκρη 

του κρεβατιού, όπου με βόλεψε μισοξαπλωμένη μπρού

μυτα' ύσrερα έκατσε σ' ένα πολύ χαμηλό κάθισμα ανά

μεσα σrις γάμπες μου και μ' αυτή τη σrάση το κεφάλι 

του ήταν ακριβώς σro ίδιο ύψος με τον κώλο μου. Με 

λοξοκοιτά ακόμα μια φορά, ύσrερα, νομι"ςοντας πως 

δεν ήμουν ακόμη καλά έτσι, ξανασηκώνεται και μου 

βάζει ένα μαξιλάρι κάτω από την κοιλιά μου, οπότε 

τώρα ο κώλος μου ήταν πιο έξω' ξανακάθεται, εξετά

ζει, κι όλα αυτά με την ψυχραιμία και το φλέγμα του 
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ώριμου ελευθέριου. Ύστερα από λίγο βουτά τα δυο 

μου κωλομέρια, τα ανοίγει, βάζει το στόμα του ανοι

χτό πάνω στην τρύπα, το κολλά πάνω της ερμητικά κι 

αμέσως, σύμφωνα μ' όσα με διέταξαν να κάνω κι 

επειδή η ανάγκη που είχα ήταν αβάσταχτη, του αμο

λάω βαθιά μέσα στο λαρύγγι την πιο βουερή πορδή 

που του χάρισαν ποτέ. Απομακρύνεται μανιασμένος. 

- Μα τι είναι αυτά, μωρή ξετσίπωτη, μου λέει, τολ

μάς να κλάνεις μες στο στόμα μου; 

Και το ξαναχώνει αμέσως πάνω στην τρύπα. 

- Μάλιστα, κύριε, του λέω αμολώντας ένα δεύτερο 

φύσημα, έτσι φέρομαι σ' όσους μου φιλάνε τον κώλο. 

- Ωραία! Κλάσε, κλάσε λοιπόν, μαργιόλα μου! 

Αφού δεν μπορείς να βαστηχτείς, κλάσε όσο θες κι 

όσο σου βαστά. 

Απ' αυτή τη στιγμή δεν κρατιέμαι πια· τίποτα δεν 

μπορεί να εκφράσει την ανάγκη που μου ήρθε ν' αμο

λάω αέρια ύστερα από το φάρμακο που πήρα· ο άν

θρωπός μας, ξελιγωμένος, πότε τα ρουφά με το στό

μα και πότε με τη μύτη. Αφού πέρασε έτσι ένα τέταρ

το, ξαπλώνει επιτέλους σ' έναν καναπέ, με τραβά πά

νω του με τα κωλομέρια μου πάντα πάνω στη μύτη 

του και με διατάζει να του τραβήξω μαλακία· τινάζω 

μια πλαδαρή πούτσα, ούτε πιο μεγάλη ούτε πιο 

χοντρή από ένα δάχτυλο· από το πολύ πασπάτεμα 

και τις τόσες κλανιές, το μαραφέτι τουρλώνεται επι

τέλους. Η συμπεριφορά του, που είναι πιο σκληρή 

ακόμη, προμηνά την έξαψη της ηδονής του ανθρώπου 

μας αλλά και την κρίσιμη στιγμή της. Τώρα είναι η 

γλώσσα του που προκαλεί τις πορδές μου· αυτή πάει 

και χώνεται βαθιά μέσα στον πρωκτό μου, σαν να 
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'θελε να προκαλέσει τα αέρια, πάνω της θέλει να τ' 

απλώσω, παραλογιΊ;εται, δεν ξέρει τι κάνει, εγώ το 

καταλαβαΙνω και το τόσο δα παλιομαραφέτι του πο

τιΊ;ει άδοξα τα δάχτυλά μου με εφτά-οχτώ σταγόνες 

από ένα σπέρμα διάφανο και καστανωπό που τον 

συνεφέρνουν επιτέλους. Αλλά επειδή η θηριωδΙα του 

και υποδαύλιζε την παρεκτροπή και την αναπλήρωσε 

αμέσως, μόλις που πρόλαβα να ΑVΓVριστώ. Με κα

τσάδιαζε, μουρμούριζε βρισιές, με δυο λόγια έβλεπα 

μπροστά μου πόσο απαίσια είναι η διαστροφή αφού 

ικανοποιήσει το πάθος της, αλλά και πόσο απερΙσκε

πτη η αγένεια όταν επιζητά να εκδικηθεί με την περι

φρόνηση το αντικείμενο της λατρείας που ξεγέλασε 

τις αισθήσεις κι όλα αυτά γίνονται μόλις σβήσει η 

λάμψη του πάθους. 

- Ιδού ένας άντρας που τον προτιμώ περισσότερο 

από τους άλλους, είπε ο επίσκοπος ... Μήπως ξέρετε 
αν είχε την άλλη μέρα τη μικρούλα δεκαεξάχρονη 

πρωτάρα του; 

- Μάλιστα, Σεβασμιότατέ μου, την είχε· και την 

παράλλη μέρα μια παρθένα δεκαπέντε ετών, ακόμα 

πιο όμορφη. Επειδή λίγοι πλήρωναν τόσο καλά, λίγοι 

έβρισκαν, σαν κι αυτόν, μια τέτοια εξυπηρέτηση. 

Κι επειδή αυτό το πάθος είχε εξάψει τη φαντασία 

τους που ήταν συνηθισμένη σε τέτοιου είδους ασω

τίες, θυμίζοντάς τους μια ιδιοτροπία που λάτρευαν 

όλοι τους, δεν ήθελαν να περιμένουν άλλο πια για να 

τη ζήσουν. Ο καθένας τους συγκόμισε ό,τι μπόρεσε 

από δω κι από κει. Ήρθε η ώρα του φαγητού· το συν

δύασαν με σχεδόν όλα τα αίσχη που τους είχαν περι-
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γραφεί' ο δούκας μέθυσε την Τερέζα και την έβαλε 

να ξεράσει μέσα στο στόμα του' ο Ντυρσέ έβαλε όλο 

το χαρέμι να κλάσει και ρούφηξε πάνω από εξήντα 

πορδές εκείνο το βράδυ. Όσο για τον Κυρβάλ, που 

επινοούσε κάθε λογής παραξενιές, είπε πως ήθελε 

να ριχτεί στα όργια μόνος του' πήγε και κλείστηκε 

στο μπουντουάρ μαζί με τη Φανσόν, τη Μαρία, την 

Ντεγκράνζ και τριάντα μπουκάλια σαμπάνιες. Πιο 

ύστερα χρειάστηκε να τους πάρουν από κει μέσα 

σηκωτούς και τους τέσσερις: τους βρήκαν να κο

λυμπάνε μέσα σ' ένα σωρό μαγαρισιές και τον πρόε

δρο να κοιμάται με το στόμα του κολλητό πάνω στο 

στόμα της Ντεγκράνζ, που συνέχιζε να ξερνά. Οι 

άλλοι τρεις φίλοι είχαν κάνει σχεδόν άλλα τόσα με 

τον ίδιο ή διαφορετικό τρόπο' πέρασαν επίσης την 

ώρα των οργίων τους πίνοντας. Είχαν μεθύσει τα 

τεκνά τους και τα ανάγκασαν να ξεράσουν, έβαλαν 

τα κοριτσάκια να κλάσουνε, κι εγώ δεν ξέρω τι άλλο 

έκαναν' και χωρίς την Ντυκλό, που είχε διατηρήσει 

την ψυχραιμία της, που νοικοκύρεψε τα πάντα και 

τους έβαλε να κοιμηθούν, δεν είναι καθόλου απίθα

νο να τους έβρισκε η ροδοδάχτυλη αυγή, μισανοί

γοντας τις πύλες των ανακτόρων του Απόλλωνα, βου

τηγμένους μέσα στη μαγαρισιά, πιο πολύ σαν γου

ρούνια παρά σαν ανθρώπους. 

Μη θέλοντας τίποτα άλλο παρά να ξεκουραστούν, 

ο καθένας τους κοιμήθηκε μόνος για ν' αναλάβει 

στους κόλπους του Μορφέα λίγες δυνάμεις για την 

άλλη μέρα. 



Έβδομη μέρα 

Οι φίλοι δεν φρόγτιζαν πια να παίρνουν μέρος κάθε 

πρωί, για μια ώρα, στα μαθήματα της Nτuκλό. Απο

καμωμένοι από τις νυχτερινές aπoλαύσεις και για να 

μη χάνουν σ' αυτά τα γυμνάσια το ψωλόχυμά τους 

τόσο πρωί, συμφώνησαν να τους αναπληρώνουν οι 

γαμιάδες, ένας κάθε μέρα· έκριναν πως αυτή η τελε

τή τούς παρέλυε πολύ νωρίς με τις ηδονές της και τα 

τόσα πρόσωπα, και πως συμφέρον τους ήταν να φυ

λάγovται για αργότερα. 

Η επιθεώρηση είχε τελειώσει· ένα κορίτσι δεν είχε 

ακόμη τιμωρηθεί για να μπορέσουν να τιμωρήσουν 

και τα οχτώ: ήταν η όμορφη και χαριτωμένη Σοφία, 

συνηθισμένη να σέβεται όλα της τα καθήκovτα. Όσο 

γελοία κι αν τα θεωρούσε, τα σεβόταν ωστόσο· αλλά 

ο Nτuρσέ, που είχε προειδοποιήσει τη βάγια της, τη 

Λουιζόν, κατάφερε θαυμάσια να την ξεγελάσει κι 

έτσι έγραψαν και το δικό της όνομα στο μοιραίο ποι

νολόγιο επειδή την τσάκωσαν να σφάλλει. Εξέτασαν 

επίσης από κογτά τη γλυκιά Αλίν και την έκριναν 

επίσης ένοχη· μ' αυτό τον τρόπο βρέθηκαν να είναι 

γραμμένα στον κατάλογο της βραδιάς τα οχτώ κορί

τσια, δύο από τις γυναίκες τους και τέσσερα αγόρια. 
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Αφού έγιναν όλα αυτά, δεν είχαν στο νου τους 

παρά ν' ασχοληθούν με το γάμο που θα λάμπραινε τη 

γιορτή και θα έκλεινε τη μέρα· ο σεβασμιότατος φό

ρεσε τ' αρχιερατικά του άμφια και πήγαν όλοι τους 

στο ιερό. Ο δούκας, που παράσταινε τον πατέρα της 

νύφης, και ο Κυρβάλ, που είχε το ρόλο του πατέρα 

του γαμπρού, οδήγησαν εκεί ο ένας τη Μισέτ και ο 

άλλος τον Ζιτόν. Και τα δύο παιδιά ήταν εξαίσια 

στολισμένα με επίσημο ένδυμα, αλλά αντίθετα από 

το κανονικό: δηλαδή το αγόρι ντύθηκε κορίτσι και το 

κορίτσι αγόρι. Είμαστε δυστυχώς αναγκασμένοι από 

τη σειρά που ορίσαμε σ' αυτή την ιστορία να καθυ

στερήσουμε για λίγο ακόμη την ευχαρίστηση που 

οπωσδήποτε θα δοκιμάζατε αν μαθαίνατε τις λεπτο

μέρειες της θρησκευτικής αυτής τελετής αλλά δεν θ' 

αργήσει η στιγμή που θα μπορέσουμε να σας τις 

αποκαλύψουμε. 

Πέρασαν στο σαλόνι, κι εκεί, περιμένοντας την ώ

ρα του φαγητού, οι τέσσερις ελευθέριοι, κλεισμένοι 

μόνοι με το χαριτωμένο αυτό ζευγαράκι, έγδυσαν τα 

παιδιά και τα ανάγκασαν να κάνουν μεταξύ τους 

όσα από τη γαμήλια τελετή επέτρεπε η ηλικία τους, 

εμποδίζοντας μόνο το πέος του αγοριού να μπει μέ

σα στο αιδοίο της κοπελίτσας κι όμως ήταν κάτι που 

θα μπορούσε να γίνει, αφού το αγόρι είχε καυλώσει 

μια χαρά· κι όμως δεν το επέτρεψαν αυτό, για να μη 

θίξει τίποτα έναν ανθό που προοριζόταν για άλλες 

χρήσεις. Αλλά κατά τα άλλα άφησαν τα παιδιά ν' 

αγγίζονται και να χα"ίδεύονται: η νεαρή Μισέτ έκανε 

το μικρό της σύζυγο να εκσπερματώσει, και ο Ζιτ6ν, 

με τη βοήθεια των κυρίων του, μαλάκισε θαυμάσια 
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τη γυναικούλα του. Ωστόσο και τα δύο τους άρχισαν 

να αισθάνονται με το παραπάνω τη σκλαβιά που τα 

έζωνε και που εμπόδιζε να ξυπνήσει μέσα στην καρ

δούλα τους η ηδονή, έστω κι αυτή που τους επέτρεπε 

η ηλικία τους. 

Δείπνησαν· ο γαμπρός και η νύφη πήραν μέρος στο 

φαγοπότι, αλλά την ώρα του καφέ η φαντασία των 

μεγάλων είχε ανάψει βλέποντας το ζευγαράκι· τα ή

θελαν γυμνά τα παιδιά, όπως ήταν κιόλας ο Ζελαμίρ, 

ο Ερωτιδέας, η Ροζέτα και η Κολόμπα, που σέρβιραν 

τον καφέ εκείνη τη μέρα. Κι επειδή το γαμήσι ανάμε

σα στα μπούτια είχε γίνει της μόδας κάθε τέτοια 

ώρα, ο Κυρβάλ άρπαξε το γαμπρό, ο δούκας τη νύφη 

κι έχωσαν το μαραφέτι τους εκεί μέσα. Ο επίσκοπος 

από τη στιγμή που έφεραν τον καφέ είχε λυσσάξει με 

το χαριτωμένο κώλο του Ζελαμίρ· τον έγλειφε, του 

ζητούσε πορδές και τον απαύτωσε σε λίγο με τον 

ίδιο τρόπο, ενώ ο Ντυρσέ έκανε τις εκλεκτές του 

μουρνταριές με το χαριτωμένο κώλο του Ερωτιδέα. 

ΟΙ δυο πιο σπουδαίοι παλικαράδες μας δεν έχυσαν 

καθόλου και, αφού άρπαξαν ύστερα από λίγο ο ένας 

τη Ροζέτα και ο άλλος την Κολόμπα, τις απαύτωσαν 

από πίσω κι ανάμεσα στα μπούτια, όπως είχαν κάνει 

πριν από λίγο με τη Μισέτ και τον Ζιτόν, διατάζο

ντας τα χαριτωμένα αυτά παιδιά να τους μαλακίσουν 

με τα όμορφα χεράκια τους -και σύμφωνα με τις 

οδηγίες που τους είχαν δώσει- τα τερατώδη κεφάλια 

της πούτσας τους που ξεχώριζαν από κάτω, και συ

νάμα οι ελευθέριοι πασπάτευαν με όλη τους την άνε

ση τις δροσερές και νόστιμες κωλοτρυπούλες τους. 

Ωστόσο δεν έχυσαν καθόλου· ήξεραν πως τους περί-
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μεναν άλλες νοστιμιές για το βράδυ και κρατήθηκαν. 

Απ' αυτή τη στιγμή τα δικαιώματα του μικρού ζευγα

ριού καταργήθηκαν κι ο γάμος τους, αν και έγινε με 

όλους τους τύπους, κατάντησε ένα παιχνίδι. Και τα 

δύο παιδιά πήραν τη θέση τους στις τετράδες τους 

και πήγαν όλοι ν' ακούσουν την Ντυκλό που συνέχι

σε την ιστορία της: 

Εάν συμφωνείτε, κύριοι, θ' αρχίσω τις σημερινές 

μου ιστορίες μ' έναν άνθρωπο που είχε τα {δια γού

στα με το χτεσινοβραδινό μου ήρωα. Ήταν ένας δικα

στικός, εξήντα περίπου ετών, που εκτός από τις άλ

λες του παραξενιές δεν ήθελε παρά γυναίκες πιο με

γάλες του. Η Γκερέν τού έδωσε μια γριά ματρόνα, φί

λη της οι ρυτιδωμένοι γλουτοί της δεν θύμιζαν παρά 

παλιωμένη μεμβράνη απ' αυτές που χρησιμοποιούν 

για να μένει φρέσκος ο καπνός. Κι όμως αυτό ήταν το 

πρόσωπο που θα τιμούσε ο ελευθέριός μας. Γονατι'ζει 

μπροστά σ' αυτό τον καταζαρωμένο κώλο και τον φι

λά με πάθος του κλάνει η γριά στη μούρη, αυτός λιώ

νει, ανο{γει το στόμα του, οι πορδές συνεχι'ζονται κι η 

γλώσσα του αναζητά με έξαψη τα αέρια που ξεφεύ

γουν τόσο απαλά. Ωστόσο δεν μπορεί ν' αντισταθεί 

στο παραλήρημα όπου τον παρασύρει μια τέτοια 

διαδικασία. Βγάζει έξω ένα γέρικο μικρό πέος, χλομό 

και ζαρωμένο σαν τη θεά που προσκυνά. 

- Α. για κλάσε λοιπόν, κλάσε μου, αγαπούλα μου! 

ξεφωνι'ζει ενώ μαλακι'ζεται με όλη του τη δύναμη. 

Κλάσε, καρδούλα μου! Μόνο από τις δικές σου τις 

κλανιές περιμένω να χορτάσει αυτό το σκουριασμένο 

μαραφέτι. 
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Η ματρόνα ξαναρχ{ζει πιο δυνατά και ο ελευθέ

ριος, μεθυσμένος από ηδονή, χάνει ανάμεσα στα πό

δια της θεάς του δυο-τρεις δόλιες στάλες σπέρμα που 

του χαριΊ;ουν και όλη την έκσταση που δοκιμάζει. 

Τι τρομερές συνέπειες έχει ένα τέτοιο παράδειγ

μα! Ποιος θα το πίστευε; Την ίδια στιγμή και σαν να 

είχαν μείνει σύμφωνοι, οι τέσσερις ελευθέριοι κα

λούν κοντά τους τη βάγια aπό κάθε τετράδα. Αρπά

ζουν τους γέρικους κι aπαίσιους κώλους τους, παρα

καλάνε για κλανιές, τις ρουφάνε και είναι έτοιμοι να 

γευτούν την ευτυχία του δικαστικού, αλλά κρατιού

νται γιατί έρχονται στο νου τους οι aπoλαύσεις που 

τους περιμένουν την ώρα των οργίων' δεν συνεχί

ζουν λοιπόν, διώχνει ο καθένας την Αφροδίτη του 

και η Ντυκλό συνεχίζει: 

Δεν θα επιμείνω πολύ στην επόμενη παραξενιά, κύ

ριοι, λέει η αξιαγάπητη αυτή κοπέλα' ξέρω πως έχει 

λίγους θιασώτες μεταξύ σας αλλά μ' έχετε διατάξει 

να σας λέω τα πάντα και γι' αυτό υπακούω. Ένας 

πολύ νέος άντρας, με πολύ ωραίο πρόσωπο, είχε την 

ιδιοτροπία να γλείφει το μουνί μου όταν είχα την πε

ρίοδό μου. Ήμουν ξαπλωμένη ανάσκελα με τα πόδια 

ανοιχτά' εκείνος γονατιστός μπροστά μου με πιπιλού

σε, ανασηκώνοντας τη μέση μου με τα δυο του χέρια 

για να είναι πιο κοντά στο μουνί. Κατάπιε και το χύ

μα μου και το αίμα' τα κατάφερνε τόσο έξυπνα και 

ήταν τόσο όμορφος που πάντα έχυνα. Εκείνος μαλα

κιζόταν, ήταν στα ουράνια, έδειχνε σαν να μην υπήρ

χε τίποτ' άλλο στον κόσμο που να του χάριζε τόση 
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απόλαυση· η πιο ζεσrή και ορμητική εκσπερμάτωση 

που ακολούθησε, ενώ συνέχιζε πάντα τη δουλειά του, 

ήρθε σύντομα να με πείσει για την ηδονή που δοκίμα

σε. Την άλλη μέρα είδε την Αυγή, λίγο αργότερα την 

αδελφή μου, και μέσα σ' ένα μήνα μάς επιθεώρησε 

όλες κι ύσrερα πήγε και συνέχισε, τα ίδια σίγουρα, σ' 

όλα τ' άλλα μπουρδέλα του Παρισιού. 

Αλλά νομιΊ;ω πως θα συμφωνήσετε, κύριοι, πως 

αυτή η ιδιοτροπία δεν είναι ωσrόσo πιο περίεργη από 

μια άλλη που είχε ένας παλιός φίλος της Γκερέν και 

τον οποίο για πολύ καιρό είχε εξυπηρετήσει· μας βε

βαίωνε αυτή πως απόλαυσή του ήταν να τρώει νεκρά 

πρόωρα έμβρυα ή αποβολές. Τον ειδοποιούσαν κάθε 

φορά που μια κοπέλα βρισκόταν σ' αυτή την κατά

σrαση· έτρεχε αμέσως να τη βρει και κατάπινε το έμ

βρυο λιώνοντας από ηδονή. 

- Τον γνώρισα αιπό τον άνθρωπο, είπε ο Κυρβάλ, 

δεν υπήρχε τίποτα πιο βέβαιο στον κόσμο από τη 

ζωή του και τα γούστα του. 

- Έστω, είπε ο επίσκοπος αλλά αιπό που είναι 

εξίσου σίγουρο όσο ο άνθρωπός σας είναι πως δεν 

θα τον μιμηθώ. 

- Και γιατί όλα αιπά; ρώτησε ο Κυρβάλ. Είμαι πε

πεισμένος πως κι έτσι μπορεί κανείς να εκσπερματώ

σει· κι αν η Κονστάνς με αφήσει να κάνω κάτι τέτοιο, 

αφού λένε πως είναι έγκυος, της υπόσχομαι να φέρω 

στον κόσμο το αξιότιμο τέκνο της πριν την ώρα του 

και να το μασουλήσω σαν σαρδέλα. 

- Ω, είναι πασίγνωστη η απέχθειά σας για τις 

έγκυες, απάντησε η Κονστάνς. Ξέρουμε καλά πως 
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ξεφορτωθήκατε τη μητέρα της Αδελαιδας μόνο και 

μόνο επειδή έμεινε έγκυος για δεύτερη φορά, κι ας 

προσέχει η Ιουλία, αν με πιστεύει. 

- Είναι πράγματι βέβαιο, είπε ο πρόεδρος, πως 

δεν μου αρέσουν οι ωτόγονοι· κι όταν αυτό το κτή

νος είναι τoύwτανo, μου εμπνέει μια τρομερή αηδία· 

αλλά αν φαντάζεστε πως σκότωσα τη γυναίκα μου γι' 

αυτόν το λόγο, πέφτετε έξω. Τέτοιο παλιοθήλυκο που 

είσαι, να ξέρεις πως δεν μου χρειάζεται αφορμή για 

να σκοτώσω μια γυναίκα και προπάντων μια γελάδα 

σαν εσένα, που σίγουρα θα την εμπόδιζα να γεννή

σει το μοσχάρι της αν ήταν δικιά μου. 

Η Κονστάνς και η Αδελαιδα άρχισαν να κλαίνε 

και αυτή η στιχομυθία άρχισε ν' αποκαλύπτει το κρυ

φό μίσος που ένιωθε ο πρόεδρος για τη χαριτωμένη 

σύζυγο του δούκα· αυτός πια, μη θέλοντας καν να 

την υπερασπίσει σ' αυτή τη συζήτηση, απάντησε στον 

Κυρβάλ πως έπρεπε να ξέρει καλά πως ούτε σ' αυ

τόν άρεσαν οι ωτόγονοι και πως, αν και η Κονστάνς 

ήταν έγκυος, δεν είχε ακόμη γεννήσει. Σ' αυτό το ση

μείο τα δάκρυα της Κονστάνς κύλησαν πιο άφθονα 

ακόμη· ήταν πάνω στον καναπέ με τον πατέρα της, 

τον Ντυρσέ, ο οποίος για μόνη παρηγοριά τής είπε 

πως, αν δεν το βούλωνε στο λεφτό, θα την πετούσε 

έξω με κλοτσιές στον κώλο παρ' όλη της την κατά

σταση. Η δύστυχη γυναίκα έχυσε πάνω στην πονεμέ

νη της καρδιά τα δάκρυα για τα οποία την κάκιζαν 

και αρκέστηκε να πει: 

- Αλίμονο, Θεέ μου! Είμαι πολύ δυστυχισμένη, 

αλλά αυτή είναι η μοίρα μου και πρέπει να την υπο

μείνω. 
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Η Αδελαίδα, που έλιωνε στα δάκρυα και που ο 

δούκας, έχοντάς τη δίπλα του στον καναπέ, δεν έ

παυε να την πειράζει για να κλαίει ακόμη περισσό

τερο, μπόρεσε στο τέλος να στεγνώσει τα δάκρυά 

της αφού τέλειωσε αυτή η κάπως τραγική σκηνή, αν 

και τόσο απολαυστική για την κακούργα ψυχή των 

ακόλαστων αυτών ανθρώπων, η Ντυκλό συνέχισε με 

αυτά τα λόγια: 

Υπήρχε στο σπίτι της Γκερέν ένα δωμάτιο κατα

σκευασμένο αρκετά έξυπνα και που δεν χρησίμευε 

παρά για έναν μόνο άνθρωπο. Είχε ένα διπλό ταβάνι 

κι αυτός ο αρκετά χαμηλός ημιώροφος όπου μόνο 

ξαπλωμένος χωρούσε κανείς χρησίμευε για να βολεύ

εται εκεί ένας αλλόκοτος πράγματι ελευθέριος για να 

του ικανοποιούν το πάθος του. Κλεινόταν κάτω από 

μια τρύπα που άνοιγαν στο πάνω δωμάτιο. Η κοπέλα 

που κλεινόταν μ' αυτό τον άνθρωπο δεν είχε άλλη 

ασχολία παρά να του τραβά μαλακία κι εγώ, από 

πάνω, έπρεπε να κάνω τα ίδια σ' έναν άλλο τύπο. Η 

τρύπα, που δεν φαινόταν καλά, βρισκόταν εκεί τάχα

τες από κάποια αμέλεια, κι εγώ, για να μη λερωθεί το 

πάτωμα, έπρεπε, ενώ πασπάτευα τον άνθρωπό μου, 

να έχω το νου μου να πέσει το ψωλόχυμά του μέσα 

στην τρύπα και συνεπώς στο πρόσωπο του άλλου που 

βρισκόταν ακριβώς από κάτω. Όλα ήταν καμωμένα 

με τέτοια τέχνη ώστε τίποτα δεν φαινόταν και η επι

χείρηση γινόταν θαυμάσια. Τη στιγμή που έπεφτε 

πάνω στη μύτη του πελάτη μου το ψωλόχυμα εκείνου 

που μαλάκιζα από πάνω, συντόνιζε κι αυτός το δικό 

του κι έτσι όλα τέλειωναν. 
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Ωστόσο η γριά για την οποία σας μι'λησα πριν από 

λίγο ξαναφάνηκε, αλλά ει'-χε να κάνει μ' έναν άλλο 

λεβέντη. Αυτός, σαραντάρης περίπου, την έγδυσε κι 

ύστερα την έγλειψε σ' όλες τις τρύπες του γέρικου 

κουφαριού της κώλο, μOVΝί, στόμα, ρουθούνια, μα

οχάλες, αυτιά· τίποτα δεν ξέχασε ο απαίσιος και σε 

κάθε γλείψιμο κατάπινε ό,τι περιμάζευε. Δεν αρκέ

στηκε σ' αυτά· την έβαλε να μασήσει κομμάτια από 

πάστες και τα κατάπιε αμέσως μέσα από το στόμα 

της αφού τα έλιωσε· την έβαλε να κρατήσει πολλή ώρα 

μέσα στο στόμα της γουλιές από κρασί, να πλύνει το 

στόμα της, να κάνει γαργάρα κι ύστερα το ρούφηξε· 

και η πούτσα του όλη αυτή την ώρα ήταν τόσο τρομε

ρά καυλωμένη που το ψωλόχυμα έδειχνε έτοιμο να 

ξεφύγει χωρίς καν να χρειάζεται να το προκαλέσει. 

Τέλος, αισθάνθηκε να του φεύγει και ξαναχυμώντας 

πάνω στη γριά τής έχωσε όλη οχεδόν τη γλώσσα του 

μέσα στην κωλότρυπα της κι έχυσε σαν μανιασμένος. 

- Ε, διάολε, είπε ο Κυρβάλ, μα πρέπει να είναι 

κάποια νέα κι όμορφη για να χύσουμε; Ακόμη μια 

φορά έχω να πω πως μέσα σ' όλες τις aπoλαύσεις εί

ναι το βρομερό που προκαλεί το χύσιμο: κι όσο πιο 

βρομερή είναι η aπόλαυση, τόσο πιο ηδονικά χύνεις. 

- Είναι τα άλατα, είπε ο Ντυρσέ, που αναδύονται 

από το πρόσωπο που εξυπηρετεί την ηδονή μας 

αυτά ερεθίζουν τα ένστικτά μας και τα ξυπνούν· κι 

όμως, ποιος αμφιβάλλει πως ό,τι είναι γέρικο, βρόμι

κο ή μυρίζει άσχημα δεν έχει και περισσότερα άλατα 

και συνεπώς διεγείρει περισσότερο και καθορίζει 

την εκσπερμάτωσή μας; 
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Συζήτησαν για λίγο ακόμη αυτή την άποψη, κι 

επειδή τους περίμενε πολλή δουλειά μετά το βραδινό 

φαγητό, διέταξαν να τους σερβίρουν κάπως νωρίτε

ρα' την ώρα του φρούτου τα κορίτσια που είχαν τι

μωρηθεί για να εξιλεώσουν τις αμαρτίες τους ξανα

ήρθαν σro σαλόνι, όπου έπρεπε να πληρώσουν γι' 

αυτές, μαζί με τα τέσσερα αγόρια και τις δυο συζύ

γους που είχαν κι αυτές καταδικασrεί' έτσι είχαμε 

δεκατέσσερα θύματα, δηλαδή: τις οχτώ γνωσrές κο

πέλες, την Αδελαιδα, την Αλίν και τα τέσσερα αγό

ρια, τον Νάρκισσο, τον Ερωτιδέα, τον Ζελαμίρ και 

τον Ζιτόν. Οι φίλοι μας, μεθυσμένοι κιόλας από την 

ιδέα της ηδονής που θα τους χάριζαν τα ιδιόρρυθμα 

γoύσrα τους, παραζαλίστηκαν με τα άφθονα κρασιά 

και λικέρ' σηκώθηκαν από το τραπέζι και πέρασαν 

στο σαλόνι όπου τους περίμεναν τα θύματά τους, 

αλλά σε τέτοια κατάσrαση μέθης, παροξυσμού και 

ασέλγειας που δεν υπάρχει σίγουρα άνθρωπος που 

θα ήθελε να βρίσκεται στη θέση των δύσrυχων αυτών 

ενόχων. 

Αυτοί μόνο έπρεπε να παρευρίσκονται σrα όργια 

εκείνη τη μέρα και οι τέσσερις γριές για να τους υπη

ρετούν. Όλα τα θύματα ήταν γυμνά, έτρεμαν, έκλαι

γαν, περίμεναν τη μοίρα τους: σε μια σrιγμή ο πρόε

δρος, καθισμένος σε μια πολυθρόνα, ζήτησε από τον 

Ντυρσέ το όνομα και το παράπτωμα κάθε προσώ

που. Ο Ντυρσέ, μεθυσμένος όσο κι ο συνάδελφός 

του, πήρε το ποινολόγιο και θέλησε να διαβάσει, αλ

λά όλα θόλωναν μπρoσrά του και, αφού δεν μπορού

σε να συνεχίσει, τον αναπλήρωσε ο επίσκοπος αν κι 

εξίσου μεθυσμένος, αλλά αντέχοντας καλύτερα σro 
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κρασί, διάβασε δυνατά ένα-ένα τα ονόματα των ενό

χων και τα παραπτώματά τους αμέσως ο πρόεδρος 

επέβαλλε μια τιμωρία ανάλογη με τις δυνάμεις και 

την ηλικία του παραβάτη, ωστόσο όμως πάντα πολύ 

σκληρή. Αφού τέλειωσε αυτή η τελετή, άρχισε η τιμω

ρία. Είναι μεγάλη η απελπισία μας γιατί η σειρά που 

ορίσαμε στη διήγηση αυτή μας εμποδίζει να περι

γράψουμε εδώ τις ακόλαστες ποινές που επέβαλαν, 

αJJ...ά σας παρακαλούμε να μη μας κρατήσετε κακία 

γι' αιπό. Καταλαβαίνετε, σαν και μας, πόσο αδύνατο 

μας είναι να σας ικανοποιήσουμε αυτή τη στιγμή' να 

είστε βέβαιοι πως δεν θα χάσετε τ(ποτα απ' όλα αιπά. 

Η τελετή κράτησε πάρα πολύ: έπρεπε να τιμωρή

σουν δεκατέσσερα πρόσωπα και συνδύαζαν με τις 

τιμωρίες πολλά άλλα διασκεδαστικά επεισόδια. Δί

χως άλλο όλα ήταν πολύ απολαυστικά, αφού τα τέσ

σερα καθάρματα έχυσαν και αποσύρθηκαν τόσο 

αποκαμωμένα, τόσο μεθυσμένα και από τα κρασιά 

και από τις απολαύσεις που, αν δεν τους βοηθούσαν 

οι τέσσερις γαμιάδες που ήρθαν να τους πάρουν, δεν 

θα έφταναν στα διαμερίσματα τους όπου, παρ' όλα 

όσα είχαν κάνει, τους περίμεναν κι άλλες ακολασίες. 

Ο δούκας, που έπρεπε να έχει το βράδυ την Αδε

λαίδα στο κρεβάτι του, δεν την ήθελε μαζί του. Ήταν 

μια από τους ενόχους και την είχε τιμωρήσει μάλιστα 

τόσο καλά! Είχε χάσει όλο του το ψωλόχυμα για να 

την τιμήσει και δεν τη χρειαζόταν καθόλου πια' την 

έβαλε να ξαπλώσει χάμω σ' ένα στρώμα και έδωσε 

τη θέση της στην Ντυκλό, που ποτέ άλλοτε δεν χάρη

κε την εύνοιά του όσο εκείνο το βράδυ. 



'(};δοη μέρα 

Επειδή τα παραδείγματα της προηγούμενης μέρας 

είχαν κάνει βαθιά εντύπωση, δεν βρήκαν οι άρχο

ντες ούτε μπόρεσαν να βρουν κανέναν που να έχει 

φταίξει. Τα μαθήματα αυνανισμού συνεχίστηκαν με 

τους γαμιάδες, κι επειδή δεν έγινε τίποτα το αξιοση

μείωτο ως την ώρα του καφέ, θ' αρχίσουμε τη μέρα 

μας απ' αυτό το σημείο. Τον σέρβιραν η Αυγουστίνα, 

η Ζελμίρα, ο Νάρκισσος κι ο Ζέφυρος. Το γαμήσι 

στα μπούτια ξανάρχισε' ο Κυρβάλ άρπαξε τη Ζελμί

ρα και ο δούκας την Αυγουστίνα, κι αφού καμάρω

σαν και φίλησαν τους όμορφους γλουτούς τους, που 

κι εγώ δεν ξέρω γιατί είχαν εκείνη τη μέρα τόση χά

ρη και γοητεία, κάτι το ροδαλό που δεν είχαν προσέ

ξει ποτέ άλλοτε, αφού λοιπόν οι ελευθέριοί μας φί

λησαν και χάιδεψαν με το παραπάνω τα χαριτωμένα 

αυτά κωλάκια, διέταξαν κλανιές. Ο επίσκοπος, που 

κρατούσε τον Νάρκισσο, τον είχε κιόλας καταφέρει, 

ενώ άκουγες τις πορδές που αμολούσε ο Ζέφυρος 

στο στόμα του Ντυρσέ - γιατί να μην τους μιμηθούν 

κι οι άλλοι; Η Ζελμίρα τα κατάφερε, αλλά όσο και 

να δοκίμαζε η Αυγουστίνα, όσο και να προσπαθού

σε, όσο και να την απειλούσε ο δούκας για όσα την 
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περίμεναν το άλλο Σάββατο, ακριβώς όπως και το 

προηγούμενο, δεν βγήκε τίποτα και η καημενούλα 

είχε αρχίσει κιόλας να κλαίει, όταν επιτέλους μια 

κουφοπορδή ήρθε να τον ικανοποιήσει. Τη ρούφηξε 

κι ευχαριστημένος απ' αυτό το δείγμα υποταγής της 

όμορφης παιδούλας που αγαπούσε αρκετά, της έ

χωσε το πελώριο μαραφέτι του μέσα στα μπούτια και 

τραβώντας το έξω τη στιγμή που άρχισε να χύνει, της 

πότισε και τα δύο της κωλομέρια. Τα ίδια είχε κάνει 

κι ο Κυρβάλ με τη Ζελμίρα, ενώ ο επίσκοπος και ο 

Nτuρσέ περιορίστηκαν σε κάτι παιχνίδια. Κι αφού 

πήραν έναν υπνάκο, πέρασαν στο σαλόνι όπου η ω

ραία Nτuκλό, φορώντας ε,~είνη τη μέρα ό,τι θα μπο

ρούσε να κρύψει καλύτερα την ηλικία της, φάνταζε 

πράγματι ωραία κάτω από τα φώτα, τόσο μάλιστα 

που οι ελευθέριοί μας, ξαναμμένοι από τη θωριά της, 

δεν ήθέλαν να την αφήσουν να συνεχίσει, εκεί ψηλά 

στο θρόνο της, παρά μόνο αν έδειχνε τους γλουτούς 

της στην ομήγυρη. 

- Πράγματι, έχει ωραίο κώλο, είπε ο Κυρβάλ. 

- Και καλό, φίλε μου, είπε ο Nτuρσέ· σ' το υπο-

γράφω πως λίγους είδα να τον ξεπερνάνε. 

Κι αφού τέλειωσαν τα παινέματα, η ηρωίδα μας κα

τέβασε τη φούστα της, έκατσε και ξανάπιασε την 

αφήγησή της, έτσι όπως θα τη διαβάσετε αν κάνετε 

τον κόπο να συνεχίσετε· δεν έχουμε άλλη συμβουλή 

να σας δώσουμε αν ο νους σας είναι στις απολαύσεις. 

Μια σκέψη κι ένα γεγονός στάθηκαν αφορμή, κύρι

οι, για να περάσω σ' ένα άλλο πεδίο μάχης. Η σκέψη 

είναι αρκετά απλή: την προκάλεσε η δύσκολη οικονο-



ΟΙ 120 ΜΕΡΕΣ ΤΩΝ ΣΟΔΟΜΩΝ 251 

μική μου κατάσrαση. Εδώ κι εwιά χρ6νια που έμενα 

στο σπίτι της κυρίας Γκερέν, χωρίς να έχω πολλά 

έξοδα, δεν μπορούσα να εξοικονομήσω ούτε εκατό 

λουδοβίκεια. Αυτή η γυναίκα, τρομερά επιδέξια και 

ξέροντας θαυμάσια ποιο είναι το συμφέρον της, έβρι

σκε πάντα τον τρόπο να κρατά για λογαριασμό της 

τα δυο τρίτα από τις εισπράξεις και να επιβάλλει 

σημαντικές κρατήσεις σrα υπόλοιπα. Αυτά τα τερτί

πια δεν μου πολυάρεσαν, κι επειδή με θερμοπαρακα

λούσε μια άλλη ματρ6να, Φουρνιέ την έλεγαν, να πάω 

να μείνω μαζί της, ξέροντας πως αυτή η Φουρνιέ δε

χόταν σro σπίτι της κάτι γεροπαραλυμένους πιο κα

λoσrεκoύμενoυς κι ακόμη πιο πλούσιους από τους 

πελάτες της Γκερέν, πήρα την απόφαση να ξεκόψω 

από το σπίτι αυτηνής και να πάω σrην άλλη. Το γεγο

νός όμως που με βοήθησε να το αποφασίσω ήταν που 

έχασα την αδελφή μου' ήμουν πάρα πολύ δεμένη 

μαζί της και δεν μπόρεσα να μείνω παραπάνω μέσα 

σ' ένα σπίτι όπου τα πάντα μού τη θύμιζαν χωρίς να 

την ξαναβρίσκω. 

Εδώ κι έξι μήνες περίπου η αγαπημένη μου αδελ

φούλα δεχόταν κάποιον ψηλό άντρα, ξερακιανό και 

μαυριδερό, που δεν μ' άρεσε καθόλου η όψη του. Κλεί

νονταν κι οι δυο τους μέσα και ούτε που ήξερα τι 

έκαναν, γιατί ποτέ της η αδελφή μου δεν θέλησε να 

μου το πει, ούτε και πήγαιναν στη γωνιά όπου θα 

μπορούσα να τους βλέπω. Όπως και να 'ναι, έρχεται 

μια ωραία πρωία η αδελφή μου σro δωμάτιό μου, με 

αγκαλιάζει και μου λέει πως βρήκε την τύχη της, πως 

θα τη συντηρεί αυτός ο ψηλός άντρας που εγώ δεν τον 

μπορούσα' το μ6νο που έμαθα είναι πως χρωσroύσε 



252 SADE 

στα 6μορφα κωλομέρια της την καλή της τύχη. Έτσι 

κι έγινε, μου έδωσε τη διεύθυνσή της, καν6νισε τους 

λογαριασμούς της με την Γκερέν, μας φίλησε 6λες κι 

έφυγε. Δεν παρέλειψα φυσικά, 6πως το φαντάζεστε, 

να πάω ύστερα απ6 δυο μέρες στη διεύθυνση που 

μου άφησε, αλλά ούτε που καταλάβαιναν εκεί τι τους 

έλεγα. Κατάλαβα πια πως την είχαν εξαπατήσει για 

καλά, γιατί ούτε καν μπορούσα να φανταστώ πως 

ήθελε να μου στερήσει τη χαρά που ένιωθα 6ταν την 

έβλεπα. Όταν παραπονέθηκα στην Γκερέν για 6σα 

έγιναν, είδα πως χαμογελούσε πονηρά και δεν δεχ6-

ταν να εξηγηθεί: έβγαλα λοιπ6ν το συμπέρασμα πως 

ήταν ανακατεμένη στη μυστηριώδη αυτή περιπέτεια, 

αλλά και πως δεν ήθελε να την εξιχνιάσω. Όλα αυτά 

με επηρέασαν και με οδήγησαν στην απ6φαση που 

πήρα' επειδή δεν θα μου δοθεί πια η ευκαιρία να σας 

μιλήσω για την αγαπημένη μου αδελφούλα, έχω να 

σας πω, κύριοι, πως, 6σο κι αν έψαξα, 6σο κι αν κ6-

πια σα για να την ανακαλύψω, στάθηκε αδύνατο να 

μάθω ποτέ μου τι απέγινε. 

- Αυτό πιστεύω κι εγώ, είπε τότε η Ντεγκράνζ, 

αφού δεν ζούσε πια είκοσι τέσσερις ώρες μετά που 

χωρίσατε. Δεν σου έλεγε ψέματα, εκείνη η ίδια ξεγε

λάστηκε' αλλά η Γκερέν τα ήξερε όλα. 

- Θεέ και Κύριε! Τι είναι αυτό που μαθαίνω! είπε 

τότε η Ντυκλό. Αλίμονο! Αν και τη στερήθηκα, ήθε

λα να πιστεύω πως ζούσε πάντα. 

- Άδικα, συνέχισε η Ντεγκράνζ, πάντως δεν σου 

είχε πει ψέματα τότε' τα όμορφα κωλομέρια της κι ο 

καταπληκτικά υπέροχος κώλος της είναι που της στοί-
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χισαν αυτή την περιπέτεια, κι ας καμάρωνε πως είχε 

βρει την τύχη της, ενώ δεν αντάμωσε παρά το Χάρο. 

- Κι εκείνος ο ψηλός, ο ξερακιανός; ρώτησε η 

Ντυκλό. 

- Δεν ήταν παρά ο μεσολαβητής σ' αυτή την περι

πέτεια, δεν δούλευε για λογαριασμό του. 

- Αλλά ωστόσο, είπε η Ντυκλό, την έβλεπε τακτι

κά εδώ κι έξι μήνες. 

- Για να την ξεγελάσει, συνέχισε η Ντεγκράνζ' 

αλλά συνέχισε την ιστορία σου, όλες αυτές οι εξηγή

σεις ίσως να κούρασαν αυτούς τους κυρίους όλη 

αυτή η ιστορία είναι δικιά μου υπόθεση και θα τους 

την αναφέρω πιο καλά αργότερα. 

- Δεν παρατάς τις συγκινήσεις, Ντυκλό, της είπε 

κοφτά ο δούκας βλέποντάς τη να συγκρατεί με δυ

σκολία και χωρίς να το θέλει τα δάκρυά της. Εμείς 

δεν ξέρουμε εδώ από τέτοιες στεναχώριες κι ο κό

σμος να χαλούσε δεν θα μας καιγόταν καρφί. Άσε τα 

δάκρυα για τους ηλίθιους και τα παιδιά' κι ας μη 

μολύνουν ποτέ τα μάγουλα μιας γυναίκας μυαλωμέ

νης και που την εκτιμάμε. 

Ακούγοντας αυτά τα λόγια η ηρωίδα μας συγκρα

τήθηκε και συνέχισε αμέσως την αφήγησή της. 

Γι' αυτούς τους δύο λόγους πήρα λοιπόν την από

φαση, κύριοι, να φύγω' κι επειδή η Φουρνιέ μού έδινε 

μια καλύτερη στέγη, πιο φροντισμένο φαγητό, μια 

πελατεία πιο ακριβή, αν και πιο δύσκολη, αλλά και 

μια δίκαιη πάντα μοιρασιά στα κέρδη χωρίς να 

κρατά τ{ποτα παραπάνω, δεν δίστασα ούτε στιγμή. Η 

κυρία Φουρνιέ είχε τότε ένα ολόκληρο σπ{τι και πέ-
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ντε νέες και όμορφες κοπέλες αποτελούσαν το χαρέμι 

της εγώ ήμουν η έκτη. Όπως κι όταν σας μίλησα για 

τη ζωή μας στο σπίτι της κυρίας Γκερέν, μη σας φανεί 

παράξενο που δεν θα περιγράψω σ' αυτό το σημείο 

τις άλλες κοπέλες, παρά μόνο όταν θα έρθει η σειρά 

τους να μπουν στο χορό. 

Από την άλλη μέρα κιόλας μου έδωσαν απασχόλη

ση, γιατί οι πελάτες πα{ρναν και δίναν στο σπίτι της 

Φουρνιέ και η κάθε μ{α από μας δεχόταν πέντ' έξι 

κάθε μέρα. Αλλά δεν θα σας μιλήσω, όπως έκανα 

άλλωστε κι ως τώρα, παρά μόνο γι' αυτούς που μπο

ρούν να διεγε{ρουν την προσοχή σας με τις ιδιορ

ρυθμ{ες ή τα πικάντικα γούστα τους. 

Ο πρώτος άντρας που ε{δα στη νέα μου διαμονή 

ήταν δημόσιος λειτουργός, πενήντα περίπου ετών. Μ' 

έβαλε να γονατίσω με το κεφάλι σκυμμένο πάνω στο 

κρεβάτι. Βολεύτηκε κι αυτός πάνω στο κρεβάτι, γο

νάτισε από πάνω μου και έπαιζε το καυλί του μέσα 

στο στόμα μου, προστάζοντάς με να το κρατώ ορθά

νοιχτο. Δεν έχασα ούτε μια στάλα κι ο αλιτήριος γλε

ντούσε τρομερά που χτυπιόμουν από την αηδιαστική 

αυτή γαργάρα και προσπαθούσα να ξεράσω. 

Θα προτιμούσα ίσως, κύριοί μου, συνέχισε η Nτu

κλ6, ν' ακούσετε αμέσως τις τέσσερις παρόμοιες πε

ριπέτειες που έζησα όταν ήμουν ακόμα στο σπ{τι της 

κυρ{ας Φουρνιέ, έστω κι αν έγιναν σε διαφορετικά 

διαστήματα. Αυτές οι ιστορ{ες, το ξέρω, δεν θα δυσα

ρεστήσουν καθόλου τον κύριο Ντυρσέ και θα μου 

χρωστά χάρη που θα περιγράψω, στη συνέχεια της 

βραδιάς, μια προσφιλή του ροπή και στην οποία μά

λιστα οφείλω την τιμή της γνωριμ{ας μας. 
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Μπα! είπε ο Ντυρσέ. Θα μου δώσεις και ρόλο 

μέσα στην ισroρία σου; 

- Αν το κρίνετε σωσrό, κύριε, απάντησε η Ντυ

κλό' θα προσέξω μόνο να προειδοποιήσω αυτούς 

τους κυρίους όταν θα φι;άσω στην περίπτωσή σας. 

- Κι εγώ που ντρέπομαι; ... Μα τι λοιπόν! Μπρο
σrά σ' όλες αυτές τις κοπελίτσες θ' αρχίσεις σrα κα

λά καθούμενα να ξεσκεπάζεις όλες μου τις ασωτείες; 

Κι αφού γέλασαν όλοι για τον αστείο φόβο του 

τραπεζίτη, η Ντυκλό συνέχισε μ' αυτά τα λόγια: 

Ένας ελευθέριος, ακόμη πιο γέρος και πιο σιχαμέ

νος από τον άλλο που σας είπα πρωτύτερα, ήρθε να 

μου δώσει μια δεύτερη παράσταση της ίδιας πάντα 

μανίας. Μ' έβαλε να ξαπλώσω γυμνή πάνω σ' ένα 

κρεβάτι, ξάπλωσε πάνω μου με το κεφάλι προς τα 

κάτω, έβαλε την πούτσα του μέσα στο στόμα μου και 

τη γλώσσα του μέσα στο μουνί μου' και σ' αυτή τη 

στάση είχε την απαίτηση να του ανταποδώσω τον 

ηδονικό ερεθισμό που τάχατες μου χάριζε η γλώσσα 

του. Τον πιπίλιζα όσο μπορούσα καλύτερα. Ήταν η 

παρθενιά μου γι' αυτόν' έγλειψε, χώθηκε εκεί μέσα 

και πάσχισε, δίχως άλλο, πιο πολύ για το κέφι του 

παρά για μένα. Όπως και να 'ναι, δεν ένιωθα τίποτα, 

ήμουν μάλιστα πανευτυχής που δεν σιχάθηκα όλη 

αυτή την φρίκη' ύστερα ο ελευθέριος έχυσε' ήταν κάτι 

που κατά παράκληση της Φουρνιέ, που με είχε προει

δοποιήσει για τα πάντα, κάτι, λέω, που προκάλεσα 

με τον πιο λάγνο τρόπο: έσφιγγα τα χει'λια μου, τον 

πιπιλούσα, ρουφούσα όσο μπορούσα καλύτερα μέσα 

στο στόμα μου το χυμό του, ενώ περνούσα το χέρι 
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μου πάνω στον κώλο του για να του γαργαλώ τον 

πρωκτό' ήταν κάτι που μου ζητούσε να του κάνω και 

που ο ίδιος επιχειρούσε πάνω μου όσο ήταν δυνατό ... 
Αφού τέλειωσε η δουλειά, ο άνθρωπός μας χάθηκε, 

αφού βεβαίωσε τη Φουρνιέ πως δεν του είχαν προμη

θεύσει ποτέ άλλοτε κοπέλα που να τον ικανοποίησε 

καλύτερα από μένα. 

Λίγο μετά απ' αυτή την περιπέτεια μια μπαμπόγρια 

εβδομήντα ετών, κάτι σαν μάγισσα. ήρθε στο σπίτι 

μας. Ήμουν περίεργη να μάθω τι γύρευε, γιατί έδει

χνε να περιμένει πελάτη' πράγματι, μου είπαν, για 

κάτι τέτοιο ετοιμαζόταν. Πάρα πολύ περίεργη να δω 

σε τι θα χρησίμευε ένα τέτοιο μπλάστρι, ρώτησα τ' 

άλλα κορίτσια αν είχαν κανένα δωμάτιο όπου θα 

μπορούσαμε να κοιτάμε, όπως γινόταν στο σπίτι της 

Γκερέν. Μια απ' αυτές μου είπε πως υπήρχε πράγμα

τι, με οδήγησε εκεί, κι επειδή χωρούσαμε κι οι δύο, 

πιάσαμε θέση και να τι είδαμε και τι ακούσαμε: υπήρ

χε ένα λεπτό χώρισμα με δυο τρύπες ανάμεσα στα 

δυο δωμάτια και ήταν πολύ εύκολο να μη χάνουμε 

ούτε λέξη. Η γριά έφτασε πρώτη κι αφού κοιτάχτηκε 

συγυρίστηκε, γιατί πίστευε δίχως άλλο πως τα θέλγη

τρά της είχαν ακόμη κάποια πέραση. Λίγο αργότερα 

είδαμε να καταφτάνει ο Δάφνις αυτής της καινούρ

γιας Χλόης. Ήταν ένας εφοριακός το πολύ εξήντα 

ετών, με μεγdλη άνεση και που προτιμούσε να ξοδεύ
ει τα λεφτά του με τέτοια αποβράσματα παρά με 

όμορφες κοπέλες γιατί τα γούστα είναι ιδιόρρυθμα 

κι ας λέτε εσείς, κύριοι, πως τα καταλαβαίνετε και τα 

εξηγείτε. Πλησιάζει, εξετάζει καλά τη Δ ουλτσινέα 

του, που υποκλίνεται βαθιά μπροστά του. 
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- Δεν παρατάς τις τσιριμόνιες, βρομοθήλυκο, της 

λέει ο γεροπόρνος, άντε γδύσου ... Μα για να δω: έχεις 
δόντια; 

- Όχι, κύριε, μήτε ένα, λέει το χούφταλο ανοίγο

ντας το βρομερό της στόμα ... Ρίξτε μια ματιά. 
Σιμώνει τότε ο άνθρωπός μας και αρπάζοντάς την 

από το κεφάλι τής κολλά στα χειλια ένα από τα πιο 

φλογερά φιλιά που είδανε ποτέ τα μάτια μου' όχι μόνο 

τη φιλούσε, αλλά την πιπιλούσε, τη ρουφούσε, έχωνε 

με πάθος τη γλώσσα του βαθιά μέσα στο σάπιο λαρύγ

γι της, κι η καλή σου η γιαγιά, που χρόνια είχε να ζήσει 

τέτοιο γλέντι, του έκανε τα ίδια με μια τέτοια στοργή ... 
που θα μου ήταν δύσκολο να σας περιγράψω. 

- Άντε, της λέει ο κρατικός υπάλληλος, γδύσου τώ

ρα. 

Και στο μεταξύ λύνει το παντελόνι του και πετά έξω 

ένα πέος μαύρο και ζαρωμένο που δεν είχε σκοπό να 

καυλώσει σύντομα. Ωστόσο η γριά ξεγυμνώθηκε και 

πήγε να χαρίσει αδιάντροπα στον εραστή της ένα 

γερασμένο κορμί, κίτρινο και ζαρωμένο, ξερακιανό, 

ξεχειλωμένο και κοκαλιάρικο που η περιγραφή του 

και μόνο, όποια κι αν είναι τα γούστα σας σ' αυτό τον 

τομέα, θα ήταν κάτι φριχτό για σας. Αλλά αντί να τη 

σιχαθεί, ο ελευθέριός μας λιώνει από έκσταση' τη 

βουτά, την τραβά κοντά του, πάνω στην πολυθρόνα 

όπου την έπαιζε περιμένοντας να γδυθεί, της χώνει 

ακόμη μια φορά τη γλώσσα μέσα στο στόμα και γυρ

νώντας την αρχιΊ;ει να τιμά αμέσως την άλλη όψη του 

νομίσματος. Τον είδα πολύ καλά να πασπατεύει τους 

γλουτούς της, μα τι λέω; γλουτούς; τις δύο ζαρωμένες 

πατσαβούρες που έπεφταν κυματιστά από τους γο-
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φούς στα μπούτια της. Όπως και να 'ταν τέλος πά

ντων, τους άνοιξε, κόλλησε ηδονικά τα χει'λια του πά

νω στον απαίσιο βόθρο που περικλείναν, έχωσε τη 

γλώσσα του εκεί μέσα πολλές φορές κι όλα αυτά ενώ 

προσπαθούσε η γριά να δώσει κάποια υπόσταση στο 

νεκρό πέος που τίναζε. 

- Καιρός για το ψητό, λέει ο φλογερός εραστής αν 

δεν μου κάνεις το κέφι μου, όλες οι προσπάθειες θα 

πάνε χαμένες. Σου έχουν μιλήσει; 

- Μάλιστα, κύριε. 

- Και ξέρεις πώς πρέπει να καταπιείς; 

- Ναι, γλύκα μου, ναι, μούρλια μου, θα καταπιώ, 

θα ρουφήξω ό, τι θες. 

Και την ίδια στιγμή τη στήνει ο ελευθέριος πάνω στο 

κρεβάτι με το κεφάλι προς τα κάτω' σ' αυτή τη στάση 

τής βάζει το πλαδαρό του μαραφέτι μέσα στη στομα

τάρα της, το χώνει ως τ' αρχίδια, γυρνά και πιάνει τα 

πόδια της γλυκιάς του, τα στήνει πάνω στους ώμους· 

του κι έτσι βρίσκεται τώρα όλη η μουσούδα του φω

λιασμένη ανάμεσα στους γλουτούς της μπαμπόγριας. 

Ξαναβάζει τη γλώσσα του βαθιά μέσα σ' αυτή τη νό

στιμη τρύπα' η μέλισσα που πάει να ρουφήξει το νέ

κταρ μέσ' από το τριαντάφυλλο δεν πιπιλά με μεγα

λύτερη απόλαυση. Ωστόσο η γριά δεν παύει να τον 

γλείφει κι ο άντρας αρχι'ζ,ει να παραδέρνει. 

- Α, γαμώτο! ξεφωνι'ζ,ει ύστερα από ένα τέταρτο 

φιλήδονης προσπάθειας. Γλείφε, γλείφε, μωρή γαμιό

λα, γλεΕφε και ρούφα, χύνω πανάθεμά σε! Χύνω, δεν 

το νιώθεις; 

Και φιλώντας αυτή τη φορά ό, τι βρίσκει μπροστά 

του, μπούτια, μουνί, γλουτούς, πρωκτό, γλείφει τα 
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πάντα, όλα τα πιπιλά. Η γριά καταπίνει κι ο δύστυ

χος σκατόγερος αποσύρεται με το πέος εξίσου πλα

δαρό όπως κι όταν μπήκε μέσα της καθώς φαίνεται, 

είχε χύσει χωρίς καμιά στύση. Το βάζει στα πόδια τώ

ρα καταντροπιασμένος για την παρεκτροπή του και 

φτάνει όσο πιο γρήγορα μπορεί στην πόρτα για ν' 

αποφύγει να δει με ψύχραιμο μάτι το απαίσιο υπο

κείμενο που τον είχε καταγοητεύσει πριν από λfγο. 

- Και η γριά; ρώτησε ο δούκας. 

Η γριά έβηξε, έφτυσε, ξεμυξιάστηκε, ντύθηκε μάνι

μάνι κι έφυγε. 

Ύστερα από λίγες μέρες ήρθε η σειρά της κοπέλας 

που μου είχε χαρίσει την απόλαυση αυτής της σκηνής. 

Ήταν ένα κορfτσι δεκάξι περfπoυ ετών, ξανθό, μ' ένα 

πολύ γουστόζικο πρόσωπΟ" δεν παρέλειψα να πάω να 

τη δω εν πλήρει δράσει. Ο άντρας που της είχαν συ

στήσει ήταν τουλάχιστον εξίσου γέρος όσο κι ο άλλος. 

Την έβαλε να γονατίσει ανάμεσα στα σκέλια του, της 

κράτησε το κεφάλι ακίνητο αρπάζοντάς την από τ' 

αυτιά και της έχωσε μέσα στο στόμα έναν πούτσο 

που μου φάνηκε πιο βρομερός και σιχαμερός απ' ό,τι 

ένα βρομερό κουρέλι. Η δύστυχη κοπέλα, βλέποντας 

να σιμώνει τ' αφράτα της χείλια αυτό το σιχαμερό 

μαραφέτι, θέλησε να πέσει προς τα πίσω· αλλά δεν 

ήταν για παίξε-γέλασε που ο άνθρωπος αυτός την 

κρατούσε από τ' αυτιά σαν κανένα σκυλάκι. 

- Έλα τώρα, παλιοθήλυκο, της είπε, μας παριστά

νεις και τη δύσκολη; 

Κι απειλώντας την πως θα καλούσε τη Φουρνιέ, που 



260 SADE 

δtχως άλλο της είχε συσrήσει να είναι βολικιά, κατά

φερε να καταπνιςει κάθε της αντίσrαση. Ανοίγει τα 

χείλια, υποχωρεί, τ' ανοίγει ξανά και χώνει επιτέλους, 

ανάμεσα σε λυγμούς, μέσα σro πιο χαριτωμένο σro

ματάκι το απαίσιο λείψανο αυτού του κτήνους. 

- Α, πονηρούλα μου! έλεγε μανιασμένος. Μου κά

νεις και νάζια για να πιπιλήσεις το πιο όμορφο καυλί 

της Γαλλίας! Μπας και νόμισες πως θα κάθομαι να 

πλένομαι κάθε μέρα για χάρη σου; Άντε, γλείψ' το, 

παλιοθήλυκο- γλείψ'το το κουφέτο. 

Κι όσο ξάναβε από τους σαρκασμούς αυτούς και 

την αηδία που προκαλούσε σrην κοπέλα (γιατί είναι 

αλήθεια, κύριοι, πως η αηδία που μας προκαλείτε 

κεντρι'ζει την ηδονή σας), ο ελευθέριος λιώνει κι αφή

νει μέσα σro σrόμα της δύσrυχης τ' αναμφισβήτητα 

δείγματα του ανδρισμού του. Λιγότερο βολικιά από 

τη γριά, δεν κατάπιε τίποτα και, πιο αηδιασμένη 

ακόμα, ξέρασε αμέσως ό, τι είχε σro σroμάχι· ο ελευ

θέριος σιάχτηκε χωρίς να την πολυπροσέχει και σάρ

καζε από μέσα του για τις βάναυσες συνέπειες της 

ακολασίας του. 

Ήρθε κι η σειρά μου, αλλά ήμουν πιο τυχερή από τις 

δυο άλλες, γιατί με προόριζαν γι' αυτό τον ίδιο τον 

Έρωτα· δεν μου απόμεινε, αφού τον ικανοποίησα, πα

ρά η έκπληξη μπρoσrά σrα τόσο περίεργα γoύσrα ενός 

νέου που ήταν φτιαγμένος για ν' αρέσει. Έρχεται, με 

γδύνει, ξαπλώνει σro κρεβάτι, με διατάζει να σrηθώ 

πάνω από το πρόσωπό του και να κάνω ό, τι μπορώ με 

το σrόμα μου για να χύσει ένας πολύ μέτριος πούτσος, 

για τον οποίο καμαρώνει, ικετεύοντάς με να καταπιώ 

το ψωλόχυμα μόλις θα το νιώσω να κυλά. 
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- Αλλά να μη στέκεστε άπρακτη στο μεταξύ, πρό

σθεσε ο ακολαστούλης μου· θέλω το μουν{ σας να 

πλημμυρ{σει από κάτουρο το στόμα μου και σας υπό

σχομαι να το καταπιώ, όπως και σεις θα καταπιε{τε 

το χύσι μου· κι ο όμορφος αυτός κώλος να κλάσει πά

νω στη μύτη μου. 

Βάζω μπροστά και βγάζω πέρα τις τρεις αυτές δου

λειές με τόση τέχνη που η τσουτσουν{τσα του αδειάζει 

ύστερα από λ{γο όλο της τον οργασμό μέσα στο στό

μα μου· κι ενόσω καταπ{νω, καταπ{νει κι ο Άδων{ς 

μου το κάτουρο που τον κατακλύζει, ρουφώντας τις 

πορδές που δεν παύουν να τον τυλ{γOVΝ με το άρωμά 

τους. 

- Για να πω την αλήθεια, δεσποινίς μου, είπε ο 

Ντυρσέ, θα μπορούσατε ν' aποφύγετε ν' αποκαλύψε

τε μ' αυτό τον τρόπο τις νεανικές μου ανοησίες. 

- Α! Α! είπε ο δούκας γελώντας. Μα τι! Εσύ που 

μόλις και τολμάς να κοιτάξεις ένα μουνί σήμερα, τα 

'βαζες να σου κατουράνε εκείνο τον καιρό; 

- Πράγματι, είπε ο Ντυρσέ, και ντρέπομαι γι' αυ

τό· είναι τρομερό να επιτιμάς τον εαυτό σου για τέ

τοιου είδους αίσχη· τώρα πια, φίλε μου, αισθάνομαι 

πόσο με βαραίνουν οι τύψεις ... Αχ, εσείς κώλοι aπο
λαυστικοί! αναφώνησε μέσα στον ενθουσιασμό του 

φιλώντας τον κώλο της Σοφίας που τον είχε κολλήσει 

πάνω του για να τον πασπατέψει λιγουλάκι. Θεσπέ

σιοι κώλοι! Επιτιμώ τον εαυτό μου για το λιβάνι που 

στερηθήκατε! Ω, κώλοι απολαυστικοί, σας υπόσχο

μαι μια εξιλαστήρια θυσία, ορκίζομαι πάνω στο βω

μό σας να μην παραστρατήσω πια στη ζωή μου! 
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Κι επειδή ο όμορφος αυτός πισινός τον είχε κάπως 

ξανάψει, έβαλε ο ελευθέριος την πρωτάρα να πάρει 

μια άσεμνη στάση, έτσι που να μπορεί, όπως είδαμε 

πιο πάνω, να του βυζαίνει την τσουτσουνίτσα του κι 

εκείνος να γλείφει τον πιο δροσερό και πιο ηδονικό 

πρωκτό. Αλλ.ά ο Ντυρσέ, που είχε βαρεθεί μια τέτοια 

απόλαυση, πολύ σπάνια ξανάβρισκε όλο του το σφρί

γος όσο και να τον πιπιλούσαν, όσο και να έγλειφε 

αυτός, δεν γινόταν τίποτα· κι έπρεπε ν' αναβάλει, 

βλαστημώντας και βρίζοντας την κοπέλα, για μια πιο 

ευτυχισμένη στιγμή, τις απολαύσεις που η φύση τού 

αρνιόταν τότε. 

Αλλ.ά όλοι οι άλλοι δεν ήταν τόσο άτυχοι. Ο δούκας, 

που είχε πάρει μαζί του σ' ένα μικρό δωμάτιο την 

Κολόμπα, τον Ζελαμίρ, τον Σκιζοκώλη και την Τερέ

ζα, ακούστηκε να ουρλιάζει από ευτυχία· και η Κολό

μπα, φτύνοντας μ' όλη της τη δύναμη, άφησε να κατα

λάβουν χωρίς καμία αμφιβολία ποιο ναό είχε λιβανί

σει ο δούκας. Όσο για τον επίσκοπο, πολύ άνετα 

ξαπλωμένος πάνω στον καναπέ του, με τους γλουτούς 

της Αδελαιδας πάνω στο πρ6σωπό του και τον πούτσο 

του μέσα στο στόμα της, έλιωνε βάζοντας τη νέα να 

του κλάνει, ενώ ο Κυρβάλ, όρθιος, με την πελώρια 

τρομπέτα του χωμένη στο στόμα της Ήβης, έχανε το 

ψωλόχυμά του έχοντας και αλλού το νου του. 

Σέρβιραν το φαγητό. Ο δούκας θέλησε να υποστη

ρίξει πως, αν ευτυχία σημαίνει να ικανοποιείς από

λυτα όλες τις απολαύσεις των αισθήσεων, ήταν δύ

σκολο να βρεθεί κάποιος άλλος πιο ευτυχισμένος απ' 

αυτούς τους ίδιους. 

- Αυτή η κουβέντα δεν ταιριάζει σ' έναν ελευθέ-
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ριο, είπε ο Ντυρσέ· και πώς γίνεται να είστε ειmιχι

σμένος από τη στιγμή που μπορείτε να ικανοποιείστε 

κάθε ώρα και στιγμή; Δεν βρίσκεται μέσα στην από

λαυση η ευτυχία, σJJ...ά μέσα στην επιθυμία όταν σπά

με τους φραγμσύς που στήνονται μπροστά στην επιθυ

μία. Τι γίνεται λοιπόν εδώ, όπου έχεις ό,τι λαχταράς; 

Ορκίζομαι, είπε, πως από τη στιγμή που ήρθα εδώ δεν 

έχυνα ούτε μια φορά για ό,τι βλέπω γύρω μου· δεν 

έχυνα στη ζωή μου παρά για ό,τι μου έλειψε. Κι έπει

τα άλλωστε, συνέχισε, λείπει κατά τη γνώμη μου κάτι 

ουσιαστικό από την ευτυχία μας: η απόλαυση των συ

γκρίσεων, απόλαυση που πηγάζει μόνο μέσα από το 

θέαμα των δυστυχισμένων, κι εδώ δεν υπάρχει ούτε 

ένας. Από τη θέα εκείνου που δεν απολαμβάνει ό,τι 

έχω εγώ και που υποφέρει γι' αυτό πηγάζει η γοητεία 

της στιγμής που θα μπορώ να πω: είμαι λοιπόν πιο ευ

τυχισμένος απ' αυτόν. Παντού όπου οι άνθρωποι θα 

είναι ίσοι και θα λείψουν οι διαφορές μεταξύ τους, 

δεν θα υπάρχει ποτέ ευτυχία. Είναι σαν την ιστορία 

του ανθρώπου που δεν καταλαβαίνει πόσο αξίζει η 

υγεία παρά μόνο όταν αρρωστήσει. 

- Σε μια τέτοια περίπτωση, είπε ο επίσκοπος, θα 

εξαρτούσατε λοιπόν μια πραγματική σας απόλαυση 

από τα δάκρυα που φέρνει η εξαθλίωση; 

- Βεβαιότατα, είπε ο Ντυρσέ· δεν υπάρχει ίσως 

στον κόσμο ηδονή πιο αισθησιακή από αυτήν εδώ. 

- Μπα, και δεν θ' ανακουφίζατε αυτούς τους δύ

στυχους; ρώτησε ο επίσκοπος, που του καλάρεσε ν' 

αναπτύσσει ο Ντυρσέ ένα θέμα για να το απολαμβά

νουν όλοι τους, ξέροντας πόσο ικανός είναι να το 

χειριστεί ουσιαστικά. 
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- Τι εννοείτε με τη λέξη «ανακουφίζω»; ρώτησε ο 

Ντυρσέ. Μα η ηδονή που γεννιέται μέσα μου όταν 

συγκρίνω με τόση γλύκα την κατάστασή τους με τη 

δική μου δεν θα υπήρχε πια αν τους ανακούφιζα· 

γιατί, αν τους γλίτωνα από τη μητέρα τους, θα τους 

άφηνα να χαρούν μια στιγμή ευτυχίας που θα τους 

εξομοίωνε με μένα κι έτσι θα μου αφαιρούσε κάθε 

απόλαυση για σύγκριση. 

- Ε, λοιπόν, σύμφωνα μ' όλα αιπά, είπε ο δούκας, 

θα έπρεπε κατά κάποιον τρόπο, για να θεμελιώσου

με καλύτερα αυτή την ουσιαστική και απαραίτητη 

διαφορά για την ευτυχία, να επιδεινώσουμε μάλλον 

το χάλι τους. 

- Δεν χωρά αμφιβολία, είπε ο Ντυρσέ, και να πώς 

εξηγούνται τα αίσχη που πάντα μού καταμαρτυρού

σαν. Όσοι δεν ήξεραν τα κίνητρά μου μ' αποκαλού

σαν σκληρό, κτήνος και βάρβαρο, αλλά εγώ γελούσα 

για όλους αυτούς τους χαρακτηρισμούς και συνέχιζα 

το βιολί μου· έκανα, το παραδέχομαι, φριχτά πράγ

ματα, όπως λένε οι ανόητοι, αλλά προκαλούνταν και 

απολαύσεις μ' αυτή την τόσο γλυκιά σύγκριση, κι 

έτσι ήμουν ευτυχισμένος. 

- Πρέπει να ομολογήσεις, του είπε ο δούκας, αλ

λά και να παραδεχτείς πως σου έτυχε να καταστρέ

ψεις καμιά εικοσαριά φορές κάτι φουκαράδες μόνο 

και μόνο για να εξυπηρετήσεις μ' αιπό τον τρόπο τα 

διεστραμμένα γούστα που μας ομολογείς τώρα. 

- Καμιά εικοσαριά μόνο; ρώτησε ο Ντυρσέ· καμιά 

διακοσαριά, φίλε μου, και θα μπορούσα ν' αναφέρω 

χωρίς υπερβολή πάνω από τετρακόσιες οικογένειες 

που κατάντησαν σήμερα να ψωμοζητούν εξαιτίας μου. 
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- Επωφελήθηκες τουλάχιστον; ρώτησε ο Κυρβάλ. 

- Σχεδόν πάντα· αλλά συχνά αιτία ήταν η σταθε-

ρή μοχθηρία που πάντα διεγείρει μέσα μου τα όργα

να της λαγνείας. Κάνοντας κάτι κακό, καυλώνω· το 

κακό έχει για μένα μια αρκετά πικάντικη γοητεία 

που ξυπνά μέσα μου όλα τα αιmτηματα της ηδονής, 

και αφήνομαι στο κακό για το κακό και μόνο, και 

χωρίς άλλο συμφέρον παρά το ίδιο το κακό. 

- Δεν υπάρχει τίποτε άλλο που να καταλαβαίνω 

τόσο καλά όσο μια τέτοια ιδιοτροπία, είπε ο Κυρβάλ. 

Εκατό φορές έδωσα την ψήφο μου, όταν ήμουν στο 

Κοινοβούλιο, για να κρεμάσουν κάτι φουκαράδες, κι 

ας ήξερα πως είναι αθώοι· και ποτέ μου δεν αφέθη

κα σε κάτι τέτοιες μικροαδικίες χωρίς να δοκιμάσω 

στα μύχια της ψυχής μου έναν κάποιο ηδονικό ερεθι

σμό που φλόμωνε αμέσως τ' αρχίδια μου. Μπορείτε 

να κρίνετε πια τι ένιωθα όταν έκανα και χειρότερα. 

- Είναι βέβαιο, είπε ο δούκας, που άρχισε ν' ανά

βει πασπατεύοντας τον Ζέφυρο, πως το έγκλημα έχει 

αρκετή γοητεία ώστε να διεγείρει, αυτό και μόνο, 

όλες τις αισθήσεις, χωρίς ν' αναγκάζεσαι να καταφύ

γεις σε κανένα άλλο τέχνασμα· και κανένας δεν κα

ταλαβαίνει σαν και μένα πόσο κάθε έγκλημα, ακόμη 

κι αmό που δεν έχει καμιά σχεδόν σχέση με τα ελευ

θέρια ήθη, μπορεί να καυλώσει όσο και τ' ακόλαστα. 

Εγώ που σας μιλώ, καύλωσα κλέβοντας, σκοτώνο

ντας, καίγοντας, και είμαι απόλmα βέβαιος πως δεν 

είναι το αντικείμενο της ακολασίας που μας εμψυχώ

νει αλλά η ιδέα του κακού· και πως, συνεπώς, καυ

λώνουμε για το κακό και μόνο κι όχι για το αντικεί

μενο, έτσι ώστε αν αmό το αντικείμενο δεν είχε τη 
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δυνατότητα να μας σπρώξει στο κακό, δεν θα καυλώ

ναμε ποτέ για χάρη του. 

- Τίποτα το πιο σίγουρο, είπε ο επίσκοπος κι από 

εδώ πηγάζει μια άλλη βεβαιότητα: η πιο μεγάλη 

ηδονή προκαλείται απ' ό,τι είναι πιο άτιμο. Κι ένα 

είναι το σύστημα που πρέπει να καθορίζει τη ζωή 

μας πάντα· όσο μεγαλύτερη ηδονή αναζητούμε μέσα 

στο έγκλημα, τόσο πιο φρικτό θα πρέπει να είναι και 

το έγκλημα. Και κατά τη γνώμη μου, κύριοι, πρόσθε

σε ο επίσκοπος, αν μου επιτρέψετε να αναφερθώ 

στον εαυτό μου, σας ομολογώ πως βρίσκομαι στο ση

μείο να μη νιώθω αυτό που λέτε και να μη δοκιμάζω 

πια αυτό το συναίσθημα, αν το έγκλημα είναι μικρό· 

αν αυτό που διαπράττω δεν είναι όσο γίνεται πιο 

ζοφερό, πιο φρικαλέο, πιο ύπουλο και κακόπιστο, 

δεν μου προκαλεί πια καμιά αίσθηση. 

- Εντάξει, είπε ο Ντυρσέ, μα είναι δυνατό να δια

πράττουμε εγκλήματα όπως τα συλλαμβάνει ο νους 

κι όπως το ισχυρίζεστε; Όσο για μένα, ομολογώ πως 

η φαντασία μου σ' αυτό το θέμα ξεπερνούσε πάντα 

τις δυνατότητές μου· χίλιες φορές πιο πολλά απ' όσα 

έκανα είχα συλλάβει με το νου μου, κι αυτό ήταν το 

παράπονό μου με τη φύση, που ενώ μου έδινε την ευ

καιρία να την εξευτελίζω, εκείνη μου αφαιρούσε πά

ντα κάθε δυνατότητα. 

- Φτάνει να κάνεις δυο-τρία εγκλήματα σ' αυτό 

τον κόσμο, είπε ο Κυρβάλ, κι ύστερα δεν χρειάζεται 

τίποτ' άλλο· όλα τ' άλλα δεν έχουν τόση σημασία και 

δεν αισθάνεσαι πια τίποτα. Πόσες φορές, διάολε, 

δεν λαχτάρησα να μπορούσαμε να ριχτούμε καταπά

νω στον ήλιο και να τον στερήσουμε από την πλάση ή 
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να τον χρησιμοποιήσουμε για να κάψουμε τον κόσμο 

όλο! Να τι θα πει έγκλημα, κι όχι εκείνες οι μικρές 

παρεκτροπές που αφηνόμαστε να ζήσουμε και που 

περιορίζονται να μεταμορφώνουν ύστερα από ένα 

χρόνο καμιά δωδεκαριά πλάσματα σε κάτι σβώλους 

χώμα. 

Και σ' αυτό το σημείο, επειδή ερεθίστηκε η φαντα

σία τους και δυο-τρεις κοπέλες είχαν κιόλας επηρεα

στεί απ' όλα αυτά, ενώ οι πούτσες άρχισαν να στυλώ

νονται, σηκώθηκαν από το τραπέζι για να πάνε να 

χύσουν μέσα σε κάτι όμορφα στόματα τα κύματα του 

υγρού που τους έτσουζε και τους έκανε να λένε τόσα 

φριχτά πράγματα. Περιορίστηκαν εκείνο το βράδυ 

στις απολαύσεις από το στόμα, αλλά επινόησαν ένα 

σωρό τρόπους για να τις ποικίλλουν' κι όταν πια χόρ

τασαν, πήγαν να δοκιμάσουν να βρουν, ύστερα από 

λίγες ώρες ξεκούραση, τις απαραίτητες δυνάμεις για 

να ξαναρχίσουν. 



Ένατη μέρα 

Η Nτuκλό ειδοποίησε εκείνο το πρωί πως θα ήταν 

φρόνιμο ή να δώσουν στις κοπελίτσες άλλα πρόσωπα 

(εκτός aπό τους γαμιάδες που χρησιμοποιούσαν) να 

εξασκηθούν στον αυνανισμό ή να σταματήσουν τα 

μαθήματά τους, επειδή πίστευε πως είχαν διδαχτεί 

αρκετά αυτή την τέχνη. Είπε επίσης, και ήταν πολύ 

λογικό και καθόλου απίθανο, πως από την επαφή 

των κοριτσιών μ' αυτούς τους νέους (γνωστούς γα

μιάδες) μπορούσαν να προκύψουν ερωτικές σχέσεις 

που φρόνιμο θα ήταν να τις aπoφύγoυν· άλλωστε αυ

τοί οι νεαροί δεν άξιζαν δεκάρα γι' αυτή την άσκηση 

αφού έχυναν αμέσως κι αυτό ήταν κάτι που θα μείω

νε τις aπoλαύσεις που περίμεναν οι κώλοι των κυ

ρίων τους. Αποφασίστηκε λοιπόν να σταματήσουν τα 

μαθήματα, αφού μάλιστα υπήρχαν κιόλας κοπελίτσες 

που μαλάκιζαν θαύμα. Η Αυγουστίνα, η Σοφία και η 

Κολόμπα θα μπορούσαν ν' αναμετρηθούν στην επι

δεξιότητα και το aπαλό χέρι με τις φημισμένες αυνα

νίστριες της πρωτεύουσας. Ανάμεσά τους μόνο η 

Ζελμίρα ήταν η λιγότερο ικανή: όχι πως της έλειπε η 

σβελτάδα και η επιδεξιότητα, αλλά ο τρυφερός και 

μελαγχολικός χαρακτήρας της την εμπόδιζε να ξεχνά 
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τις στενοχώριες της και ήταν πάντα θλιμμένη και 

σκεφτική. Στην επιθεώρηση που έγινε την ώρα του 

πρωινού η βάγια της την κατηγ6ρησε πως την τσάκω

σε το προηγούμενο βράδυ να προσεύχεται πριν πέ

σει για ύπνο. Την κάλεσαν να παρουσιαστεί, την 

ανέκριναν, τη ρώτησαν ποιο ήταν το αντικείμενο της 

προσευχής της. Στην αρχή αρνήθηκε να το πει, ύστε

ρα 6μως βλέποντας να την απειλούν ομολόγησε κλαί

γοντας πως παρακαλούσε το Θε6 να τη γλιτώσει απ6 

τους κινδύνους που την περιστοίχιζαν και κυρίως 

πριν επιβουλευτεί κανείς την παρθενιά της. Τ6τε ο 

δούκας τής δήλωσε πως της άξιζε να πεθάνει κι έβα

λε να της διαβάσουν το ειδικ6 άρθρο των διατάξεων 

γι' αυτ6 το θέμα. 

- Ε λοιπ6ν, είπε, σκοτώστε με! Ο Θε6ς που επι

καλούμαι θα με σπλαχνιστεί τουλάχιστον. Σκοτώστε 

με πριν με ατιμάσετε, κι αυτή η ψυχή που του αφιε

ρώνω θα πετάξει αγνή μέσα στους κ6λπους του. Θα 

γλιτώσω απ6 το μαρτύριο να βλέπω και ν' ακούω 

τ6σο φριχτά πράγματα κάθε μέρα. 

Μια απάντηση 6που δέσποζε τ6ση αρετή, αθω6τη

τα και πρα6τητα καύλωσε σε τρομερ6 βαθμ6 αυτούς 

τους ελευθέριους. Μερικοί απ' αυτούς ήταν της γνώ

μης να την ξεπαρθενέψουν επιτ6που, αλλά ο δούκας, 

θυμίζοντάς τους τις απαραβίαστες δεσμεύσεις που 

είχαν αναλάβει, περιορίστηκε να την καταδικάσει με 

την ομ6φωνη γνώμη των συναδέλφων του σε μια 

σκληρή τιμωρία για το άλλο Σάββατο και στο μεταξύ 

να πάει γονατιστή να πιπιλίσει επί ένα τέταρτο την 

πούτσα του κάθε φίλου· την προειδοποίησαν πως, αν 

έπεφτε στο ίδιο σφάλμα, θα έχανε οπωσδήποτε τη 
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ζωή της και θα δικαζόταν με όλη την αυστηρότητα 

των νόμων. Η δύστυχη παιδούλα πήγε να εκπληρώ

σει το πρώτο μέρος του εξιλασμού της, αλλά ο δού

κας που είχε ξανάψει από την τελετή και που της εί

χε πασπατέψει τον κώλο κατά κόρον, ύστερα από 

την απόφαση που έβγαλαν, έχυσε σαν χωριάτης όλο 

του το σπέρμα μέσα στο ωραίο αυτό στοματάκι, 

απειλώντας την πως θα την έπνιγε αν έχανε και μία 

στάλα· η καημενούλα το κατάπιε όλο χωρίς να κρύ

βει την παράφορη αποστροφή της. Έγλειψε και τους 

άλλους τρεις, αλλά αυτοί δεν έχασαν τίποτα· ύστερα 

από τις συνηθισμένες επισκέψεις στο θάλαμο των 

αγοριών και στο παρεκκλήσι, που δεν ήταν και τόσο 

αποδοτικές επειδή είχαν αρνηθεί σχεδόν σ' όλο τον 

κόσμο να πάρει μέρος στη διασκέδαση, έφαγαν και 

πήγαν για καφέ. 

Τον σέρβιραν η Φανή, η Σοφία, ο Υάκινθος κι ο Ζε

λαμίρ. Ο Κυρβάλ σκέφτηκε να γαμήσει τον Υάκινθο 

μέσα στα μπούτια και ν' αναγκάσει τη Σοφία να 

έρθει να πιπιλίσει, ανάμεσα στα μπούτια του μικρού, 

τον πούτσο του που εξείχε. Η σκηνή ήταν διασκεδα

στική και ηδονική· μαλάκισε τον πιτσιρίκο και φρό

ντισε να χύσει πάνω στο πρόσωπο της μικρής ο δού

κας, ο μόνος που μπορούσε να μιμηθεί αυτή τη σκηνή 

(τόσο πελώρια ήταν η πούτσα του), τη βόλεψε κατά 

τον ίδιο τρόπο με τον Ζελαμίρ και τη Φανή . .Α)..).ά το 
αγοράκι δεν έχυνε καθόλου ακόμη· κι έτσι στερήθη

κε ο δούκας την ηδονή που γεύτηκε ο Κυρβάλ. Ύ

στερα απ' αυτούς, ο Ντυρσέ και ο επίσκοπος έστη

σαν πάνω τους τα τέσσερα παιδιά και τα έβαλαν να 

τους πιπιλίσουν, αλλά κανένας τους δεν έχυσε· ύστε-
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ρα από μια μικρή ανάπαυση πήγαν στο παλάτι των 

αφηγήσεων όπου, αφού πήρε ο καθένας τη θέση του, 

η Ντυκλό ξανάπιασε τις ιστορίες της. 

Μόνο σε σας και σε κανέναν άλλο κύριο, ε(πε η α

ξιαγάπητη αυτή κοπέλα, δεν θα φοβόμουν ν' αρχίσω 

να διηγούμαι ιστορίες σαν αυτές που θα μας απασχο

λήσουν όλη αυτή την εβδομάδα· αλλά όσο αποτρό

παιο κι αν είναι το θέμα τους, ξέρω πάρα πολύ καλά 

τα γούστα σας, κι αντί να φοβάμαι πως θα σας δυσα

ρεστήσω είμαι με το παραπάνω σίγουρη πως θα σας 

είμαι ευχάριστη. Σας προειδοποιώ πως θ' ακούσετε 

σε λίγο τρομερές βρομιές, αλλά τ' αυτιά σας έχουν 

συνηθίσει, οι καρδούλες σας τις αγαπούν και τις λα

χταρούν και γι' αυτό αρχιΊ;ω χωρίς άλλη καθυστέρη

ση. Είχαμε στο σπίτι της κυρίας Φουρνιέ έναν παλιό 

πελάτη που ήταν γνωστός ως ο Ιππότης κι εγώ δεν 

ξέρω γιατί και πώς του είχαν δώσει αυτό τον τίτλο· 

συνήθιζε να έρχεται τακτικά κάθε βράδυ στο σπίτι 

για μια τελετή απλή όσο και αλλόκοτη: ξεκούμπωνε 

το πανταλόνι του κι έπρεπε η καθεμιά από μας με τη 

σειρά της ν' αποπατήσει εκεί μέσα. Το ξανακούμπω

νε αμέσως κι έφευγε πολύ βιαστικά κουβαλώντας 

αυτό το πακέτο. Ενώ του γεμιΊ;αμε το βρακί, μαλακι

ζόταν για λίγο, αλλά δεν τον είδαμε ποτέ να χύνει και 

ούτε μάθαμε ποτέ μας πού πήγαινε με τα βρακωμένα 

του σκατά. 

- Ω, διάολε! είπε ο Κυρβάλ, που ήθελε πάντα να 

κάνει ό,τι άκουγε. Θέλω να χέσουν μέσα στο βρακί 

μου και να τα κρατήσω πάνω μου όλη τη βραδιά. 



272 SADE 

Και διατάζοντας τη Λουιζόν να του κάνει αυτή τη 

χάρη, έδωσε ο γερο-ακόλαστος στην ομήγυρη μια 

χειροπιαστή αναπαράσταση της ιδιοτροπίας που μό

λις τώρα είχαμε την περιγραφή της. 

- Εμπρός, μη σταματάς, είπε φλεγματικά στην 

Ντυκλό ενώ θρονιαζόταν πάνω στον καναπέ. Δεν 

είναι παρά μόνο η Αλίν, η χαριτωμένη σύντροφος της 

βραδιάς μου, που θα αισθανθεί άσχημα με όλα αυτά' 

όσο για μένα, βολεύομαι μια χαρά. 

Και η Ντυκλό συνέχισε μ' αυτά τα λόγια: 

Μιλημένη για όσα θα συνέβαιναν στο σπίτι του 

ελευθέριου όπου με έστειλαν, ντύθηκα σαν αγόρι κι 

επειδή ήμουν είκοσι ετών, με ωραία μαλλιά κι όμορ

φο προσωπάκι, αυτό το ντύσιμο μου ταίριαζε θαύμα. 

Φροντι'ζ,ω να κάνω πάνω μου πριν φύγω ό, τι ο κύριος 

πρόεδρος φρόντισε να του κάνουν για να τα έχει πά

νω του. Ο άνθρωπός μου με περίμενε στο κρεβάτι' 

πλησιάζω, με φιλά δυο-τρεις φορές στο στόμα με 

πολλή λαγνεία, μου λέει πως είμαι το πιο όμορφο 

αγοράκι που είδε ποτέ του, κι ενώ με παίνευε γυρεύει 

να ξεκουμπώσει το παντελόνι μου. Κάνω πως αμύνο

μαι μόνο και μόνο για να εξάψω περισσότερο τη λα

χτάρα του' με πιέζει, τα καταφέρνει, αλλά πώς να 

σας ζωγραφίσω την έκστασή του μόλις είδε το πακέτο 

που κουβαλούσα και τον παρδαλό λεκέ που είχε 

απλωθεί πάνω στον κώλο μου. 

- Μπα, πονηρούλη μου, μου λέει, χέστηκες πάνω 

σου! Μα τι βρομιές είναι αυτές; 

Κι αμέσως, κρατώντας με πάντα γυρισμένη και με 

κατεβασμένα τα βρακιά, μαλακίζεται, κουνιέται, 
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κολλά πάνω στην πλάτη μου κι εξακοντι'ζει το ψωλό

χυμά του πάνω στο πακέτο, χώνοντας τη γλώσσα του 

μέσα στο στόμα μου. 

- Μα τι λοιπόν! είπε ο δούκας. Δεν άγγιζε τίποτα, 

δεν πασπάτευε τίποτα από τα διαλεγμένα; 

- Όχι, άρχοντά μου, είπε η Ντυκλό, εγώ σας τα 

λέω όλα και δεν σας κρύβω καμιά λεπτομέρεια. Αλ

λά λίγη υπομονή ακόμη και θα φτάσουμε σιγά-σιγά 

σ' αυτό που εννοείτε! 

- Πάμε να δούμε έναν άλλο, αρκετά αστει'ο τύπο, 

μου λέει μια από τις κοπέλες του σπιτιού· αυτός εδώ 

δεν χρειάζεται κορίτσι· το γλεντάει μόνος του. 

Πάμε στην τρύπα, ξέροντας πως στο διπλανό δω

μάτιο όπου θα πή"ιαινε υπήρχε μια καρέκλα με δο

χείΟ" μας είχαν διατάξει να το γεμι'ζ,ουμε τέσσερις μέ

ρες συνέχεια και πρέπει να είχαν μαζευτεί εκεί μέσα 

τουλάχιστον πάνω από μια ντουζίνα σκατά. Ο άν

θρωπός μας φτάνει· ήταν ένας βοηθός εφοριακού, 

εβδομήντα ετών περίπου: κλείνεται μέσα, τραβά ίσα 

στο δοχείο ξέροντας πως περικλείνει τα αρώματα 

που ζήτησε να απολαύσει. Το παίρνει και καθιστός 

σε μια πολυθρόνα εξετάζει με πάθος, μία ολόκληρη 

ώρα, όλο το θησαυρό που του χαρι'ζ,ουν. Τα μυρι'ζ,ει, 

τα αγγι'ζ,ει, τα πασπατεύει, κάνει πως τα βγάζει ένα

ένα για να έχει την ευχαρίστηση να τα κοιτάζει καλύ

τερα. Σαν έλιωσε τέλος από ηδονή, βγάζει από το 

βρακί του ένα παλιοκούρελο μαυριδερό που τινάζει 

μ' όλη του τη δύναμη· το ένα χέρι τραβά μαλακία, το 

άλλο χώνεται μέσα στο δοχείο και δίνει στο μαραφέτι 
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που το γλεντά τροφή που ξανάβει τις επιθυμίες του· 

αλλά και πάλι δεν του σηκώνεται. Υπάρχουν σrιγμές 

που η φύση είναι τόσο δύσrρoπη ώσrε οι καταχρήσεις 

που μας ευφραίνουν περισσότερο δεν καταφέρνουν 

να της αποσπάσουν το παραμικρό. Παρ' όλες του τις 

προσπάθειες δεν του σηκώνεται καθόλου· αφού την 

έπαιξε αρκετά με το ίδιο χέρι που είχε βουτήξει μέσα 

σrα περιττώματα, αρχίζει να εκσπερματώνει: τεντώ

νεται, πέφτει ανάσκελα, μυρίζει, ρουφά τις μυρου

διές, τρίβει τη ψωλή του και χύνει πάνω σro σωρό τα 

σκατά που του χάρισαν τόση ευδαιμονία. 

Ένας άλλος δείπνησε χωρισrά μαζί μου και ήθελε 

πάνω σro τραπέζι δώδεκα πιάτα γεμάτα με τον ίδιο 

μεζέ ανακατεμένο με το κανονικό φαγητό. Μύριζε τα 

πιάτα ένα-ένα, ρουφούσε το άρωμά τους και με διέ

ταξε να τον μαλακίσω, αφού έφαγε, πάνω σ' αυτό που 

του φάνηκε πιο ωραίο. 

Ένας νεαρός δικασrικός πλήρωνε ανάλογα με κάθε 

πλύση που καθόσουν να σου κάνει. Όrαν πήγα μαζί 

του, μου έκανε εφτά πλύσεις και τις εφτά με το ίδιο 

του το χέρι. Μόλις έμπαινε μέσα μου το υγρό και το 

κρατούσα, έπρεπε να ανέβω σε μια μικρή σκάλα· 

εκείνος σrηνόταν από κάτω κι εγώ του άδειαζα πάνω 

σrη πούτσα του, που την έπαιζε σro μεταξύ, όλα τα 

υγρά με τα οποία είχε ποτίσει τα σωθικά μου. 

Δεν είναι δύσκολο να φαvtαστείτε πως όλη εκείνη 

η βραδιά πέρασε μ' ένα σωρό βρομιές, πάνω-κάτω 

σαν κι αυτές που ακούσατε· και πώς να μην πιστέψε

τε κάτι τέτοιο αφού μάλιστα οι τέσσερις φίλοι ήταν 

θιασώτες αυτής της ιδιοτροπίας αν κι ο Κυρβάλ 
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ήταν ο πιο έμπειρος, οι άλλοι τρεις δεν ήταν λιγότε

ρο προσηλωμένοι σ' αυτό το πάθος. Έβαλαν τα οχτώ 

σκατά των μικρών κοριτσιών μέσα στα πιάτα την 

ώρα του φαγητού και, όταν έγιναν τα όργια, φαίνε

ται πως το παράκαναν με τα αγοράκια· κι έτσι τέ

λειωσε η ένατη μέρα· με αφάνταστη χαρά είδαν να 

φτάνει το τέλος της, γιατί περίμεναν ν' ακούσουν την 

άλλη μέρα αφηγήσεις με περισσότερες ακόμη λεπτο

μέρειες γύρω από ένα θέμα που τόσο αγαπούσαν. 



Δέκατη μέρα 

(Μην ξεχνάτε να καλύπτετε όσο μπορείτε στην αρχή όσα θα 

φανερώνετε σιγά-σιγά.) 

Όσο προχωράμε στην ιστορία μας, μπορούμε καλύ

τερα να σας φωτίσουμε για ορισμένα γεγονότα που 

αναγκαστήκαμε να σας κρύψουμε στην αρχή. Τώρα 

πια μπορούμε να σας πούμε ποιο ήταν το αντικείμε

νο των πρωινών επισκέψεων στα δωμάτια των παι

διών, για ποιο λόγο τα τιμωρούσαν όταν παρανομού

σαν και ποιες ήταν οι ηδονές που γεύονταν οι κύριοι 

στο παρεκκλήσι: απαγόρευαν ρητά στα παιδιά, αγό

ρια ή κορίτσια, να πηγαίνουν στην τουαλέτα χωρίς 

ειδική άδεια για να μπορούν έτσι να προμηθεύουν 

ό,τι βαστούσαν μέσα τους σ' αυτ<?ύς που το επιθυ

μούσαν. Η επιθεώρηση γινόταν για να δούνε προσε

κτικά αν κανένα παιδί είχε παραβεί αυτή τη διαταγή: 

ο επιτηρητής του μήνα εξέταζε με φροντίδα όλα τα 

δοχεία, κι αν έβρισκε κανένα γεμάτο, σημείωνε το 

όνομα του παιδιού στο ποινολόγιο. Ωστόσο παραχω

ρούσαν κάποια διευκόλυνση στα αγόρια ή τα κορί

τσια που δεν μπορούσαν πια να κρατηθούν: πήγαι

ναν λίγο πριν το πρωινό στο παρεκκλήσι όπου είχαν 
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διαρρυθμίσει μια τουαλέτα έτσι που να μπορούν οι 

ελευθέριοι ν' απολαμβάνουν την ευχαρίστηση που 

τους χάριζε η ικανοποίηση αυτής της ανάγκης και τ' 

άλλα παιδιά, που τα κρατούσαν πάνω τους, τα έχα

ναν ύστερα μέσα στη μέρα με τον τρόπο που άρεσε 

περισσότερο στους φίλους και πάντα τουλάχιστον 

σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που θ' ακούσετε· γιατί 

αυτές ακριβώς θα καλύψουν όλους τους τρόπους που 

υπάρχουν για να δοθεί κανείς σ' ένα τέτοιο είδος η

δονής. 

Υπήρχε κι ένας άλλος λόγος για τιμωρία· η τελετή 

του μπιντέ, όπως έλεγαν, δεν άρεσε ακριβώς στους 

τέσσερις φίλους μας. Ο Κυρβάλ, για παράδειγμα, 

δεν ανεχόταν να πλένονται όσοι είχαν να κάνουν 

μαζί του· το ίδιο και ο Ντυρσέ· γι' αυτόν το λόγο ει

δοποιούσαν κι οι δυο τους τη βάγια των παιδιών με 

τα οποία σχεδίαζαν να γλεντήσουν την άλλη μέρα 

για να μην τους επιτρέψουν σε καμιά περίπτωση να 

πλυθούν ή να σκουπιστούν. Οι άλλοι δυο, που δεν 

αποστρέφονταν καθόλου κάτι τέτοιο, παρόλο που 

δεν ήταν τόσο σημαντικό όσο για τους δυο πρώτους, 

δέχονταν αυτή τη συνήθεια του Κυρβάλ και του 

Ντυρσέ· κι αν, μετά την απαγόρευση στα παιδιά να 

πλυθούν, ήθελε κάποιο απ' αυτά να είναι καθαρό, 

αμέσως σημείωναν το όνομά του στο ποινολόγιο. 

Έτσι έγινε κι εκείνο το πρωί με την Κολόμπα και 

την Ήβη. Είχαν χέσει την προηγούμενη μέρα κατά 

τη διάρκεια των οργίων, κι επειδή ήξερε ο Κυρβάλ 

πως θα έφερναν τον καφέ το άλλο πρωί και λογάρια

ζε να γλεντήσει μαζί τους, προειδοποιώντας μάλιστα 

πως θα τις έβαζε να κλάσουν, είχε συστήσει αυτός ο 
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κύριος να τις αφήσουν όπως ήταν. Όταν τα παιδιά 

πήγαν για ύπνο, οι δυο κοπελίτσες δεν έκαναν τίποτε 

απ' όλα αυτά. Έγινε επιθεώρηση και μεγάλη ήταν η 

έκπληξη του Ντυρσέ, που είχε υπόψη του τις οδηγίες 

του Κυρβάλ, όταν τις βρήκε πεντακάθαρες του ζήτη

σαν οι μικρές να τις συγχωρέσει λέγοντας πως είχαν 

ξεχαστεί, αλλά παρ' όλα αυτά τις έγραψε στο ποινο

λόγιο. 

Δεν έδωσαν εκείνο το πρωί καμιά άδεια για το πα

ρεκκλήσι (σας παρακαλούμε να έχετε πια στο νου 

σας τι θα εννοούμε μ' αυτή την έκφραση) και, προ

βλέποντας τι θα τους χρειαζόταν το βράδυ, την ώρα 

των αφηγήσεων, δεν επέτρεψαν σπατάλες το πρωί. 

Εκείνη τη μέρα σταμάτησαν και τα μαθήματα αυ

νανισμού για τ' αγόρια. Ήταν πια περιττά, γιατί όλα 

τους έμαθαν να μαλακ(ζουν σαν τις πιο έμπειρες 

πουτάνες με την επιδεξιότητά τους και το ελαφρό 

τους χέρι, και πολύ λίγες πούτσες δεν θα έχυναν μέ

χρι και αίμα ακόμα όταν τις έπαιζαν τόσο σβέλτα και 

νόστιμα χεράκια. 

Δεν έγινε τίποτε άλλο ως τη στιγμή του καφέ' τον 

σέρβιραν ο Ζιτόν, ο Άδωνις, η Κολ6μπα και η Ήβη. 

Τα τέσσερα αυτά παιδιά, μιλημένα, είχαν παραφου

σκωθεί με κάθε είδους φαρμακοπότια απ' αυτά που 

προκαλούν αέρια, και ο Κυρβάλ, που είχε σκεφτεί να 

τα βάλει να κλάσουν, ρούφηξε κάμποσες πορδές. Ο 

δούκας έβαλε τον Ζιτόν να τον γλείψει, κι ας μην μπο

ρούσε καλά-καλά το στοματάκι του να σφίξει την πε

λώρια πούτσα του. Ο Ντυρσέ έκανε κάτι εκλεκτές 

μικροασχήμιες με την Ήβη κι ο επίσκοπος γάμησε 

την Κολ6μπα μέσα στα μπούτια. Σήμαινε έξι ή ώρα, 
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πέρασαν στο σαλόνι, κι αφού βολεύτηκαν όλοι τους, 

άρχισε η Nτuκλό ν' αφηγείται αmά που θα διαβάσετε: 

Πριν λίγο καιρό είχε φτάσει στο σπίτι της κυρίας 

Φουρνιέ μια καινούργια κοπέλα που αξιΊ;ει να σας 

την περιγράψω έστω και με λίγα λόγια, εξαιτίας του 

ρόλου που θα παίξει στο πάθος που ακολουθεί. Ήταν 

μια νεαρή μοδιστρούλα που δούλευε για τη Φουρνιέ 

και που την είχε αποπλανήσει εκείνος ο τύπος για τον 

οποίο σας είχα μιλήσει όταν ήμουν στο σπίτι της Γκε

ρέν. Ήταν μια κοπέλα δεκατεσσάρων ετών, με κα

στανά μαλλιά, με μάτια μελαχρινά και φλογερά, μ' 

ένα προσωπάκι από τα πιο φιλήδονα, με δέρμα λευ

κό σαν τον κρίνο κι απαλό σαν μετάξι, καλοκαμωμέ

νη ωστόσο, κάπως παχουλή - ασήμαντο μειονέκτημα 

που της έδινε όμως έναν κώλο δροσερό και νοστιμού

λη, τον πιο αφράτο και λευκό που υπήρχε ίσως στο 

Παρίσι. Ο άνθρωπος που είδα από την τρύπα ήταν ο 

πρώτος της μποναμάς, γιατί αυτή η κοπέλα ήταν 

παρθένα από κάθε πλευρά. Γι' αυτό και παραχώρη

σαν ένα τέτοιο κομμάτι σ' ένα μεγάλο φιΛ.ο του σπι

τιού: ήταν ο γερο-ηγούμενος ντε ΦιερβιΑ, με αρθριτι

κά από πάνω ως κάτω, φημισμένος για τα πλούτη και 

τις ακολασίες του. Καταφτάνει κουκουλωμένος, 

βολεύεται στο δωμάτιο, εξετάζει όλα τα σκεύη που 

θα του χρησιμέψουν σε λίγο, ετοιμάζει τα πάντα και 

τότε φτάνει η μικρή: την έλεγαν Ευγενία. Κάπως τρο

μαγμένη από το γελοίο πρόσωπο του πρώτου εραστή 

της, χαμηλώνει το βλέμμα και κοκκινιΊ;ει. 

- Πλησιάστε, πλησιάστε, της λέει ο ελευθέριος για 

δείξτε μου τον κώλο σας. 
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- Κύριε ... λέει η παιδούλα αποσβολωμένη. 
- Άντε, άντε λοιπόν, της λέει ο γεροπαραλυμένος 

τίποτα χειρότερο από κάτι τέτοιες πρωτόβγαλτες μι

κρούλες δεν χωρά στο νου τους πως θες να δεις κώ

λο. Άντε λοιπόν, σήκωσε τη φούστα σου, μα σήκωσ' 

τηλοιπόνl 

Κι αφού πλησίασε επιτέλους η μικρή, για να μη δυ

σαρεστήσει τη Φουρνιέ, στην οποία είχε υποσχεθεί να 

είναι βολικιά μαζί του, μισοσηκώνει από πίσω τη φού

στα της. 

- Πιο ψηλά λοιπόν, πιο ψηλά, λέει ο γεροπόρνος. 

Μπας και νομιΊ;εις πως θα σ' τη σηκώσω εγώ ο ίδιος; 

Στο τέλος πια φάνηκε ολωσδιόλου ο όμορφος κώ

λος της. Ο ηγούμενος τον λοξοκοιτάζει, τη βάζει να 

σταθεί ίσια, τη βάζει να σκύψει, της λέει να σφίξει τα 

πόδια της, να τα ανοίξει, κι αφού τη στήριξε πάνω 

στο κρεβάτι, τρίβει άγαρμπα για λίγο πάνω στον ό

μορφο κώλο της Ευγενίας όλα του τα μπροστινά όρ

γανα, σαν για να ηλεκτριστεί και να πάρει πάνω του 

κάτι από τη ζεστασιά της όμορφης αυτής παιδούλας. 

Ύστερα περνά στα φιλιά, γονατιΊ;ει για να είναι πιο 

βολικά και, κρατώντας με τα δυο του χέρια όσο γίνε

ται πιο ανοιχτούς τους ωραίους αυτούς γλουτούς, 

ανασκαλεύει με τη γλώσσα και το στόμα αυτούς τους 

θησαυρούς. 

- Δεν με ξεγέλασαν, λέει, έχεις πράγματι αρκετά 

ωραίο κώλα- πάει καιρός που δεν έχεσες; 

- Τώρα μόλις, κύριε, λέει η μικρή. Πριν ανέβω, 

φρόντισε η κυρία να είμαι έτοιμη. 

- ΑΙ ΑΙ Ώστε τώρα δεν υπάρχει τίποτα εκεί μέσα, 

λέει ο μουρντάρης. Ε λοιπόν, τώρα θα δεις. 
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ΚΙ αρπάζοντας τ6τε μια σύριγγα, τη γεμ(ζει γάλα, 

ξαναγυρνά κοντά της, χώνει το σrόμα κι εξακοντι'ζει 

το κλύσμα. Η Ευγενι'α, μιλημένη, αφήνεται σε όλα 

αυτά· αλλά δεν πρόλαβε το υγρό να περάσει σrην 

κοιλιά της και διατάζει την Ευγενι'α, αφού ξάπλωσε 

ανάσκελα σroν καναπέ, να σrηθει' από πάνω του και 

να αδειάσει μέσα σro σrόμα του. Το άτολμο πλάσμα 

κάνει ό, τι του λένε, σφι'γγεται, ο ελευθέριος μαλακι1;ε

ται και με το σrόμα του κολλημένο σαν βεντούζα πά

νω σrην τρύπα δεν αφήνει να χαθει' ούτε μια σrάλα 

από το πολύτιμο υγρό που κυλά. Το καταπι'νει όλο με 

πολλή προσοχή και, μόλις φτάνει σrην τελευται'α γου

λιά, το ψωλόχυμά του τινάζεται και τον ρι'χνει σε πα

ραλήρημα. Αλλά τι ει'ναι λοιπόν αυτή η περι'εργη διά

θεση, αυτή η αηδι'α που αισθάνονται όλοι σχεδόν οι 

πραγματικοι' ελευθέριοι όταν διαλυθούν πια οι αυτα

πάτες τους; Μόλις τέλειωσε, ο ηγούμενος έσπρωξε 

απ6τομα από πάνω του την κοπελ{τσα, συγυρι'σrηκε, 

ει'πε πως τον ξεγέλασαν όταν του ει'παν πως θα ει'χε 

χέσει από πριν η παιδούλα· ι'σα-ι'σα που δεν ει'χε χέσει 

και κατάπιε εκει'νος το μισό σκατό της. Μη ξεχνάμε 

πως ο κυρ-ηγούμενος δεν ήθελε παρά μόνο γάλα. 

Γκρινιάζει, βρ(ζει, καταριέται, λέει πως δεν θα πλη

ρώσει φράγκο, πως δεν θα ξαναπατήσει εκει' πια, 

χαρά σro πράμα να κουβαλιέται για κάτι τέτοια μυ

ξιάρικα· φεύγει λοιπόν λέγοντας κι από πάνω χαιες 

άλλες βλασrήμιες που θα μου δοθει' η ευκαιρι'α να σας 

αναφέρω όταν θα σας περιγράψω ένα άλλο πάθος 

όπου παι1;ουν βασικό ρόλο, ενώ σ' αυτήν εδώ την 

περ(πτωση δεν έχουν και μεγάλη σημασι'α. 
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- Διάολε, είπε ο Κυρβάλ, σαν πολύ καλομαθημέ

νος ήταν αυτός ο άνθρωπος: ακούς εκεί να θυμώσει 

γιατί του 'τυχαν λίγα σκατά! Αμ αυτοί που τα τρώνε! 

- Υπομονή, υπομονή, άρχovτά μου, είπε η Ντυ

κλό! Επιτρέψτε να συνεχίσω την αφήγησή μου με τη 

σειρά που εσε(ς οι ίδιοι aπαιτήσατε και θα φτάσου

με να μιλήσουμε και για τους ιδιόρρυθμους ελευθέ

ριους που εννοείτε. 

Ύσrερα από δυο μέρες ήρθε η σειρά μου. Με είχαν 

προειδοποιήσει και βασrιόμoυν τριάvrα έξι ώρες. Ο 

ήρωάς μου ήταν ένας γέρος παπάς του παλατιού, 

πιασμένος από τα αρθριτικά, όπως και ο άλλος. Δεν 

έπρεπε να τον πλησιάσω παρά γυμνή' αλλά από 

μπρoσrά, και το σrήθoς μου έπρεπε να είναι προσε

χτικά σκεπασμένο' μου είχαν συσrήσει να σεβασrώ 

αυτό τον όρο με τη μεγαλύτερη ακρίβεια και με βε

βαίωσαν πως αν αυτός, κατά κακή του τύχη, έβλεπε 

να υπάρχει κάτι γυμνό από μπρoσrά, δεν θα τα κα

τάφερνα ποτέ μου να τον κάνω να χύσει. Πλησιάζω, 

εξετάζει προσεκτικά τον πισινό μου, με ρωτά την ηλι

κία μου, αν είναι αλήθεια πως έχω μεγάλη ανάγκη να 

χέσω, τι σόι είναι το σκατό μου, αν είναι μαλακό, αν 

είναι σκληρό και χιλιες δυο άλλες ερωτήσεις που μου 

φαινόταν πως τον ερέθιζαν, γιατί σιγά-σιγά, όσο 

κουβεvrιάζαμε, η πούτσα του άρχισε να σηκώνεται 

και μου την έδειξε. Αυτή η πούτσα, περίπου τέσσερα 

δάχτυλα μήκος και δυο-τρία πάχος, είχε παρ' όλη της 

τη λαμπρότητα ένα ύφος τόσο ταπεινό κι αξιολύπητο 

που έπρεπε να φοράς γυαλιά για να τη μαντέψεις. 

Την άρπαξα ωσrόσo, όπως με παρακάλεσε ο άνθρω-
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πός μου, και βλέποντας πως έτσι που την τίναζα εξά

πτονταν για καλά οι επιθυμίες του, ετοιμάστηκε να 

τελέσει τη θυσία. 

- Μα πράγματι, μου λέει, έχει όρεξη, παιδ( μου, 

να χέσεις όπως μου λες; Γιατί δεν μ' αρέσει να με ξε

γελούν. Για να δούμε αν έχεις πράγματι σκατά στον 

κώλο. 

Και λέγοντας αυτά μου χώνει το μεσιανό δάχτυλο 

του δεξιού χεριού μέσα στον πρωκτό, ενώ με το αρι

στερό του βαστούσε στητό το καυλf που είχα ερεθίσει. 

Το ερευνητικό αυτό δάχτυλο δεν χρειάστηκε να πάει 

βαθιά για να πειστεί ο παπάς πως είχα πράγματι με

γάλη ανάγκη να χέσω, όπως άλλωστε τον βεβαίωνα. 

Μόλις άγγιξε ό, τι γύρευε, άρχισε να λιώνει από ηδονή: 

- Α, διάολε! είπε. Αλήθεια λέει, η κότα θα γεννήσει 

και το νιώθω το αυγό. 

Καταγοητευμένος ο πόρνος μού φιλά αμέσως τον 

πισινό και, βλέποντας πως βιάζομαι και δεν μπορώ 

να βαστηχτώ άλλο πια, με βάζει ν' ανέβω σ' ένα είδος 

σκαλωσιάς σαν κι αυτή που έχετε εδώ, κύριοι, στο 

παρεκκλήσι σας: εκεί πάνω ο πισινός μου, τελείως 

ακάλυπτος μπρος στα μάτια του, μπορούσε ν' αποθέ

σει το περιεχόμενό του μέσα σ' ένα δοχείο που βρι

σκόταν λίγο πιο κάτω, δυο-τρία δάχτυλα από τη μύτη 

του. Είχαν φτιάξει αυτή τη σκαλωσιά ειδικά γι' αυτόν 

και τη χρησιμοποιούσε συχνά, γιατί δεν περνούσε 

μέρα χωρίς να έρθει στο σπίτι της Φουρνιέ γι' αυτόν 

το σκοπό, τόσο με ξένες όσο και με τα κορίτσια του 

σπιτιού. Εκείνος είχε για θρόνο μια πολυθρόνα, κάτω 

από την ανοιχτή βάση που στήριζε τον κώλο μου. 

Μόλις είδε τη στάση που πήρα, βολεύεται και με δια-
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τάζει ν' αρχίσω. Αμολάω μερικές κλανιές, έτσι σαν 

πρελούδιο' τις ρουφά. Τέλος, ξεμυτιΊ;ει το σκατό' εκεί

νος ξελιγώνεται: 

- Χέσε, μικρούλα μου, χέσε, αγγελούδι μου! ξεφω

νι'ζει ξαναμμένος. Άσε με να δω το σκατό να βγαίνει 

απ' το όμορφο κωλί σου. 

Και το βοηθούσε' τα δάχτυλά του παι'ζοντας τον 

πρωκτό διευκόλυναν την έκρηξη' μαλακιζόταν, πα

ρατηρούσε, μεθούσε από τη γλύκα που ένιωθε' η υπερ

βολική ηδονή που τον έριξε σε τρελή παραφορά, οι 

φωνές του, οι στεναγμοί του, τα πασπατέματά του, 

όλα με πείθουν πως αγγι'ζει το τελευταίο στάδιο της 

ηδονής και βεβαιώθηκα γι' αυτό όταν γύρισα το κε

φάλι και είδα το μικροσκοπικό του μαραφέτι ν' αδει

άζει μερικές στάλες από σπέρμα μέσα στο ίδιο δοχείο 

που μόλις ε{χα γεμίσει. Ο παπάς έφυγε κεφάτος με 

βεβαίωνε μάλιστα πως θα μου έκανε την τιμή να με 

ξαναδεί, μολονότι ήμουν σίγουρη για το αντίθετο, ξέ

ροντας καλά πως δεν έβλεπε ποτέ του δυο φορές την 

ίδια κοπέλα. 

- Μα το καταλαβαίνω αυτό, είπε ο πρόεδρος φι

λώντας εκείνη τη στιγμή τον κώλο της Αλίν, που τον 

συντρόφευε πάνω στον καναπέ του' πρέπει να βρί

σκεται κανείς στη δική μας κατάσταση, πρέπει να 

έχει ξεπέσει στην πείνα που μας πνίγει για να βάζει 

έναν κώλο να χέζει πάνω από μια φορά. 

- Κύριε πρόεδρε, είπε ο επίσκοπος, από την κομ

μένη σας φωνή αρχίζω να καταλαβαίνω πως καυλώ

σατε. 

- Α, τσιμουδιά, συνέχισε ο Κυρβάλ, mιλώ τα κω-
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λομέρια της δεσποινίδας κόρης σας που δεν έχει καν 

την ευγένεια να μου αμολήσει καμιά μικροκλανιά. 

- Είμαι λοιπόν εγώ πιο τυχερός από σας, είπε ο 

επίσκοπος, γιατί ιδού η κυρία σύζυγός σας που μου 

χάρισε τώρα μόλις το πιο όμορφο και βαρβάτο σκα

τό ... 
- Σιωπή λοιπόν, κύριοι, σιωπή! είπε ο δούκας, 

που η φωνή του έδειχνε να πνίγεται από κάτι που 

του σκέπαζε το κεφάλι. Σιωπή! Διάολε! Εδώ είμαστε 

για ν' ακούμε κι όχι για να ενεργούμε. 

- Αυτό σημαίνει λοιπόν πως δεν κάνεις τίποτα, 

του είπε ο επίσκοπος, και είναι φαίνεται για ν' ακούς 

που μου έχεις καταχωνιαστεί κάτω από τρεις-τέσσε

ρις κώλους. 

- Άντε, άντε, έχεις δίκιο. Συνέχισε, Ντυκλό, θα 

είναι πιο φρόνιμο για μας ν' ακούμε βλακείες παρά να 

τις κάνουμε· πρέπει να φυλάγουμε τις δυνάμεις μας. 

Και η Ντυκλό ήταν έτοιμη να συνεχίσει, όταν α

κούστηκαν τα συνηθισμένα ουρλιαχτά και οι γνω

στές βλαστήμιες του δούκα καθώς έχυνε· περιτριγυ

ρισμένος από την τετράδα του, έχανε ηδονικότατα το 

ψωλόχυμά του ενώ τον μαλάκιζε με τόση γλύκα η Αυ

γουστίνα, όπως έλεγε, κι είχε το νου του να κάνει με 

τη Σοφία, τον Ζέφυρο και τον Ζιτόν ένα σωρό τρέ

λες του είδους που ακούσατε. 

- Α, διάολε, είπε ο Κυρβάλ, δεν μπορώ ν' αντέξω 

τέτοια κακά παραδείγματα. Δεν ξέρω τίποτα καλύτε

ρο για να χύσω από ένα άλλο χύσιμο· για δες την 

πουτανίτσα, είπε εννοώντας την Αλίν, εδώ και λίγη 

ώρα δεν μπορούσε να κάνει τίποτα και τώρα σου 

κάνει ό,τι θες ... Δεν έχει σημασία, θα κρατηθώ. Α, 
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δεν πά' να χέζεις, παλιοτσούλα, δεν πά' να χέζεις, 

εγώ δεν θα χύσω! 

- Βλέπω λοιπόν, κύριοι, είπε η Ντυκλό, πως, αφού 

σας διέφθειρα, εγώ πάλι πρέπει να σας λογικέψω, 

και για να τα καταφέρω θα ξανaπιάσω τις ιστορίες 

μου χωρίς να περιμένω την προσταγή σας. 

- Ε, όχι, όχι! είπε ο επίσκοπος. Εγώ δεν μπορώ να 

κρατηθώ σαν τον κύριο πρόεδρο' το ψωλόχυμα με 

φαγουρίζει και πρέπει ν' αδειάσω. 

Κι ενώ έλεγε αυτά, τον είδαν να κάνει μπροστά σ' 

όλους τους άλλους πράματα που η σειρά που τάξαμε 

στην αφήγησή μας δεν μας επιτρέπει να φανερώ

σουμε ακόμη' ήταν όμως τόσο ηδονικά όλα αυτά που 

από την πολλή φαγούρα δεν άργησε να χύσει το 

σπέρμα που ενοχλούσε τ' αρχίδια του. Όσο για τον 

Ντυρσέ, που ήταν aπoρρoφημένoς μέσα στον κώλο 

της Τερέζας, δεν ακούστηκε καθόλου' φαίνεται πως 

η φύση τού αρνιόταν ό,τι χάριζε στους δύο άλλους, 

γιατί κανονικά δεν σώπαινε όταν του παραχωρούσε 

την εύνοιά της. Βλέποντας η Ντυκλό πως όλα ηρέμη

σαν επιτέλους, συνέχισε τις λάγνες περιπέτειές της: 

Ένα μήνα μετά είδα έναν άντρα που έπρεπε σχε

δόν να βιάσεις για να κάνει κάτι που θυμιΊ;ει αρκετά 

την ιστορία που σας είπα τώρα δα. Χέζω μέσα σ' ένα 

πιάτο και του το πάω κάτω από τη μύτη του, ενώ 

εκείνος μέσα σε μια πολυθρόνα διάβαζε κάτι χωρίς 

να δείχνει πως με πρόσεξε! ΑρχιΊ;ει να με βριΊ;ει, με 

ρωτά πώς είμαι τόσο αδιάντροπη να κάνω τέτοια 

πράματα μπροστά του' και με το αζημίωτο αρχιΊ;ει 

να μυριΊ;ει το σκατό, να το κοιτάζει και να το πασπα-
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τεύει. Του ζητώ να συγχωρέσει το θράσος μου, συνε

χι'ζει να μου λέει κάτι βλακείες και χύνει, με το σκατό 

πάντα κάτω από τη μύτη του, λέγοντάς μου πως θα 

πέσω καμιά ώρα πάλι στα χέρια του και τότε θα 

δούμε πώς θα τα βγάλω πέρα μαζί του. 

Ένας τέταρτος δεν ήθελε σ' ένα τέτοιο πανηγύρι 

παρά μόνο εβδομηντάρες ή μεγαλύτερες ακόμη. Τον 

είδα μια μέρα να του κρατά συντροφιά μια ογδοντά

ρα τουλάχιστο. Ήταν ξαπλωμένος σ' έναν καναπέ· η 

ματρόνα, καβάλα από πάνω του, του άδειασε την 

πραμάτεια της πάνω στην κοιλιά παι'ζοντάς του μια 

ζαρωμένη παλισψωλή που ούτε καν έχυσε. 

Βρισκόταν στο σπίτι της Φουρνιέ ένα άλλο έπιπλο 

αρκετά περίεργο: κάτι σαν καρέκλα με μια τρύπα 

στη μέση όπου ένας άνθρωπος μπορούσε να χωρέσει 

έτσι ώστε το σώμα του να βγαίνει σ' ένα άλλο δωμά

τιο, ενώ το κεφάλι του βρισκόταν στη θέση του δοχεί

ου. Εγώ ήμουν γονατιστή ανάμεσα στα πόδια του και 

του έγλειφα την ψωλή όσο καλύτερα μπορούσα. Αλλά 

αυτή την αλλόκοτη τελετή τη συμπλήρωνε ένας λαϊ

κός τύπος που πληρωνόταν ειδικά χωρίς να ξέρει ή 

να υποψιαστεί τι έκανε· έμπαινε εκεί που βρισκόταν 

η καρέκλα με το δοχείο, κάθιζε πάνω και αμολούσε 

τα σκατά του που έπεφταν μ , αυτό τον τρόπο ολόισια 
πάνω στο πρόσωπο του πελάτη μου. Αλλά έπρεπε ο 

τύπος που νοικιάζαμε να είναι σωστός χωριάτης κι 

ό, τι πιο απαίσιο μπορούσε να δώσει ο υπόκοσμος 

έπρεπε μάλιστα να είναι γέρος και άσχημος. Τον έ

δειχναν από πριν στον πελάτη μας και, αν δεν είχε 

όλα αυτά τα χαρίσματα, τον διώχναμε. Δεν είδα τ{πο

τα, αλλά άκουσα· τον είδα να βγαίνει από κει μέσα σε 
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μια τέτοια κατάσrαση που κατάλαβα πως τον είχαν 

υπηρετήσει θαυμάσια. Κατά τύχη, όταν τέλειωσε η 

δουλειά, αντάμωσα τον τύπο που τον εξυπηρέτησε: 

ήταν ένας καλοκάγαθος χωριάτης δούλευε σε γιαπιά 

και ήταν πανευτυχής που κέρδιζε λίγα λεφτά σε μια 

δουλειά που τον αλάφρωνε απ' ό, τι είχε μέσα του και 

του ήταν πιο ήρεμη και ευχάρισrη από το κουβάλη

μα. Ήταν φριχτός με την τόση του ασκήμια κι έδειχνε 

να έχει ξεπεράσει τα σαράντα. 

- Μα την πίστη μου, είπε ο Ντυρσέ, τέτοια θέλω. 

Κι αφού πήγε στο μικρό του δωμάτιο με τον μεγα

λύτερο από τους γαμιάδες, την Τερέζα και την Ντε

γκράνζ, τον άκουσαν να ξεφωνίζει ύστερα από λίγο, 

χωρίς να θέλει να πει στην ομήγυρη, όταν γύρισε, τις 

παρεκτροπές στις οποίες είχε επιδοθεί. 

Έφεραν το φαγητό. Το δείπνο ήταν τουλάχιστον 

τόσο ακόλαστο όπως πάντα και τους κάπνισε, ύστε

ρα από το φαγητό, να βολευτούν ο καθένας και σε 

μια γωνιά, αντί να γλεντήσουν όλοι μαζί, όπως συνή

θιζαν πάντα τέτοια ώρα' ο δούκας έπιασε το μπου

ντουάρ στο βάθος μαζί με τον Ηρακλή, τη Μαρταίν, 

την κόρη του την Ιουλία, τη Ζελμίρα, την Ήβη, τον Ζε

λαμίρ, τον Ερωτιδέα και τη Μαρία. 

Ο Κυρβάλ άρπαξε το σαλόνι των αφηγήσεων μαζί 

με την Κονστάνς, που έτρεμε ολόκληρη κάθε φορά 

που έπρεπε να βρίσκεται κοντά του, γιατί δεν φρό

ντιζε και τόσο να την καθησυχάζει' μαζί τους ήταν η 

Φανσόν, η Ντεγκράνζ, ο Σκιζοκώλης, η Αυγουστίνα, 

η Φανή, ο Νάρκισσος κι ο Ζέφυρος. 

Ο επίσκοπος πήγε στο σαλόνι των συγκεντρώσεων 
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μαζί με την Ντυκλό, που έκανε εκείνο το βράδυ απι

στίες στο δούκα για να τον εκδικηθεί επειδή την 

απατούσε παίρνοντας μαζί του τη Μαρταίν· ήταν μα

ζί τους η Αλίν, ο Πρίαπος, η Τερέζα, η Σοφία, η χα

ριτωμένη μικρούλα η Κολόμπα, ο Σελαντ6ν κι ο Ά

δωνις. 

Όσο για τον Ντυρσέ, αυτός έμεινε στη μεγάλη τρα

πεζαρία. Σήκωσαν το τραπέζι κι έριξαν χάμω ταπέτα 

και μαξιλάρια. Κλείστηκε εκεί με την Αδελαίδα, την 

αγαπημένη του σύζυγο, τον Αντίνοο, τη Λουιζόν, τη 

Σαμπβίλ, τη Μισέτ, τη Ροζέτα, τον Υάκινθο και τον 

Ζιτόν. 

Μια έξαρση της λαγνείας τους μάλλον παρά άλλος 

λόγος είχε υπαγορεύσει αυτή τη διαρρύθμιση, γιατί 

είχαν τόσο πολύ ξανάψει εκείνο το βράδυ ώστε όλοι 

μαζί συμφώνησαν να μην πάνε για ύπνο· δεν χωρά 

σε καμιά φαντασία τι αισχρότητες και ατιμίες έγιναν 

σε κάθε δωμάτιο που πήγαν. 

Κατά τα χαράματα αποφάσισαν να στρωθούν ε πά

λι στο τραπέζι, αν κι είχαν πιει πάρα πολύ όλη νύχτα. 

Κάθισαν όλοι μαζί ανάκατα και χωρίς καμιά διάκρι

ση και ξύπνησαν τις μαγείρισσες για να τους στεί

λουν χτυπητά αυγά, φρυγανιές, κρεμμυδόσουπα και 

ομελέτες. Ξαναήπιαν, αλλά η Κονστάνς ήταν τόσο 

θλιμμένη που τίποτα δεν μπορούσε να την ηρεμήσει. 

Το μίσος του Κυρβάλ μεγάλωνε μαζί με την κοιλιά 

της όσο κράτησαν τα όργια, εκείνη ξέρει τι τράβηξε· 

αλλά δεν τη χτύπησαν, γιατί είχαν συμφωνήσει οι 

κύριοι ν' αφήσουν να μεγαλώσει το έμβρυο. Σκέφτη

κε να παραπονεθεί στον Ντυρσέ και στο δούκα, τον 

πατέρα της και το σύζυγό της την έστειλαν στο διάο-
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λο και της είπαν πως έπρεπε σίγουρα να είχε κάποιο 

ελάττωμα που δεν είχαν μυριστεί για να δυσαρεστεί 

μ' αυτό τον τρόπο τον πιο ενάρετο και τον πιο έντιμο 

των ανθρώπων: αυτό ήταν όλο κι όλο. Κι ύστερα 

πήγανε για ύπνο. 



Ενδέκατη μέρα 

Σηκώθηκαν αρκετά αργά και, καταργώντας εντελώς 

εκείνη τη μέρα όλες τις συνηθισμένες τελετές, κάθισαν 

στο τραπέζι αμέσως μετά το κρεβάτι. Όσο έπιναν τον 

καφέ τους, που σέρβιραν ο Ζιτόν, ο Υάκινθος, η Αυ

γουστίνα και η Φανή, όλα ήταν αρκετά ήσυχα. Ωστόσο 

ο Ντυρσέ δεν μπόρεσε να κάνει χωρίς μερικές κλανιές 

της Αυγουστίνας και ο δούκας έχωσε το μαραφέτι του 

στο στόμα της Φανής. Αλλά επειδή για κάτι τέτοια 

μυαλά ένα μόνο βήμα χωρίζει την επιθυμία από τις 

συνέπειές της, ικανοποιήθηκαν εύκολα. Ευτυχώς που 

η Αυγουστίνα βρέθηκε έτοιμη' του αμόλησε καμιά δω

δεκαριά του Ντυρσέ που λίγο έλειψε να τον καυλώ

σουν. Όσο για τον Κυρβάλ και τον επίσκοπο, περιορί

στηκαν να πασπατεύουν τα κωλιά των δυο μικρών 

αγοριών' ύστερα πέρασαν στο σαλόνι των αφηγήσεων. 

- Κοίτα λοιπόν, μου λέει μια μέρα η μικρή Ευγενία, 

που άρχιζε να εξοικειώνεται μαζί μας και που ύστε

ρα από έξι μήνες στο μπουρδέλο είχε γίνει πιο όμορ

φη, κο{τα Ντυκλό, μου λέει σηκώνοντας τη φούστα 

της, πώς θέλει η κυρία Φουρνιέ να έχω τον πισινό μου 

όλη μέρα. 



292 SADE 

Και μου έδειξε μια πλάκα σκατά ένα δάχτυλο πά

χος που σκέπαζε ολότελα την όμορφη κωλοτρυπούλα 

της. 

- Και τι θα τα κάνεις; τη ρωτώ. 

- Είναι για ένα γέρο κύριο που θα έρθει απόψε, 

είπε, και που θέλει να με βρει με σκατά στον κώλο. 

- Ε λοιπόν, της λέω, θα μείνει ευχαριστημένος για

τί είναι αδύνατο να του τύχουν περισσότερα. 

Και μου είπε πως, αφού έχεσε, η Φουρνιέ την πασά

λειψε επίτηδες περίεργη να δω αυτή τη σκηνή, έτρεξα 

στην τρύπα μόλις ζήτησαν το όμορφο αυτό πλασματά

κι. Ήταν ένας καλόγερος, αλλά από τους μεγάλους 

και τρανούς ανήκε στο τάγμα των Κιστερκιανών, 

ήταν χοντρός, ψηλός, ρωμαλέος και κοντά στα εξήντα. 

Χαίδεύει την παιδούλα, τη φιλά στο στόμα, κι αφού τη 

ρώτησε αν είναι καθαρή, της σηκώνει τη φούστα για 

να δει πράγματι με τα μάτια του σε ποια κατάσταση 

είναι η μόνιμη καθαριότητά της όπως τον διαβεβαίωνε 

η Ευγενία· παρόλο που εκείνη ήξερε πως δεν είναι 

αλήθεια, αλλά έτσι της είχαν πει να λέει. 

- Μπα, πονηρούλα μου! της λέει ο καλόγερος βλέ

ποντας ποια ήταν η κατάσταση. Έτσι λοιπόν: τολμά

τε να μου λέτε πως είστε καθαρή μ' έναν τόσο βρόμι

κο κώλο; Πρέπει να μην τον σκουπίσατε για πάνω 

από δυο βδομάδες τώρα είναι που θα ξεθεωθώ, γιατί 

εγώ επιτέλους θέλω να τον βλέπω καθαρό· και να 

τώρα που πρέπει να τον φροντίσω εγώ ο ίδιος. 

Κι όσο μιλούσε, είχε στηρίξει την κοπέλα πάνω σ· 

ένα κρεβάτι και είχε γονατίσει κάτω από τους γλου

τούς της που τους άνοιγε με τα δυο του χέρια. Θα λέ

γατε στην αρχή πως δεν ήθελε παρά να δει μόνο καλά 
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τι συμβαίνει· έδειξε να παραξενεύεται· σιγά-σιγά συ

νηθιΊ;ει την κατάσταση, πλησιάζει τη γλώσσα του, ξε

κολλά μερικά κομμάτια, οι αισθήσεις του ανάβουν, η 

γλώσσα του, όλα δείχνουν να συνεργάζονται εκεί, η 

έκστασή του είναι τόσο γλυκιά που μόλις βρίσκει τη 

δύναμη να μιλήσει· το ψωλόχυμα ανεβαίνει επιτέλους: 

αρπάζει την πούτσα του, την παιΊ;ει, κι ενώ χύνει έχει 

καθαρίσει τόσο καλά αυτό τον πρωκτό που ποιος να 

φανταστεί πως μπόρεσε ποτέ να ήταν βρόμικος έστω 

και για λίγο. 

Αλλά ο ελευθέριος δεν σταμάτησε εδώ· αυτή η ηδο

νική μανία δεν ήταν παρά το προεόρτιο. Σηκώνεται, 

φιλά ξανά τη μικρούλα, της δείχνει ένα χοντρό απαί

σιο και βρόμικο κώλο και τη διατάζει να του δώσει 

ζωή και να του βάλει μέσα το δάχτυλό της αυτά όλα 

τον ξανακαύλωσαν, ξαναβουτά τον κώλο της κοπέ

λας, τον γεμιΊ;ει με νέα φιλιά, κι επειδή όσα ακολού

θησαν δεν είναι της δικαιοδοσίας μου αλλά κι ούτε 

έχουν τη θέση τους σ' αυτές τις προκαταρκτικές αφη

γήσεις, θα μου επιτρέψετε ν' αναθέσω στην κυρία 

Μαρταίν να σας μιλήσει για τις παρεκτροπές αυτού 

του αλιτήριου· αυτή πια κι αν τον γνώρισε με το πα

ραπάνω· και για ν' αποφύγω, κύριοι, κάθε σας ερώ

τηση που οι ίδιοι οι νόμοι με εμποδιΊ;ουν να ικανοποι

ήσω, περνάω τώρα σ' ένα άλλο επεισόδιο. 

- Μια μόνο λέξη, Ντυκλό, λέει ο δούκας. Θα μι

λήσω με υπονοούμενα, οπότε και οι απαντήσεις δεν 

θα παραβούν καθόλου τους νόμους μας. Ο καλόγε

ρος την είχε μεγάλη και ήταν η πρώτη φορά που η 

Ευγενία ... ; 
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- Μάλιστα, άρχovτά μου, ήταν η πρώτη φορά και 

ο καλόγερος την είχε τόσο μεγάλη όσο κι η δικιά 

σας. 

- Α, γαμώτο! είπε ο Nτuρσέ. Τι σκηνή ήταν αυτή 

και πόσο θα 'θελα να 'μουν εκεί! 

Ίσως να εΙχατε την ίδια περιέργεια, είπε η Nτuκλό 

συνεχίζοντας, για το πρόσωπο που έπεσε στα χέρια 

μου λίγες μέρες μετά. Κρατώντας ένα δοχεΙο με οχτώ 

με δέκα σκατά από δω κι από κει, που θα θύμωνε 

πολύ αν μάθαινε ποιοι τα έκαναν, έπρεπε με τα ίδια 

μου τα χέρια να τον τρίψω ολόκληρο μ' αυτή τη μυ

ρωδάτη αλοιφή. Τίποτα δεν γλίτωσε, ούτε καν το 

πρόσωπό του, κι όταν έφτασα στην πούτσα του, που 

έπαιζα ταυτόχρονα, το άτιμο το γουρούνι, που κοιτα

ζόταν με φιλαρέσκεια μέσα σ' έναν καθρέφτη, άφησε 

μέσα στα χέρια μου τα δείγματα του θλιβερού ανδρι

σμούτου. 

Και τώρα ήρθε η ώρα, κύριοι, να τιμήσουμε επιτέ

λους τον πραγματικό ναό. Μου εΙχαν πει να είμαι 

έτοιμη και κρατιόμουν εδώ και δυο μέρες. Ήταν ένας 

αξιωματούχος του τάγματος της Μάλτας που, για μια 

τέτοια επιχεΙρηση, έβλεπε κάθε πρωί και μια διαφο

ρετική κοπέλα' η σκηνή που θα πω έγινε σπίτι του. 

- Τι όμορφα μεριά είναι αυτά, είπε αγκαλιάζο

ντας τον πισινό μου. Αλλά, παιδί μου, δεν φτάνει να 

έχεις ωραίο κώλο, πρέπει ακόμα και να χέζει τέτοιος 

όμορφος κώλος. Έχετε όρεξη; 

- Τόσο πολύ που πεθαίνω, κύριε, του απάντησα. 

- Α, διάολε! Είναι μούρλια, είπε ο αξιωματούχος 

να τι θα πει να μη χαλάς χατίρι' αλλά θα είχατε την 
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καλοσύνη, μικρούλα μου, να χέσετε μέσα στο δοχείο 

που θα σας δώσω; 

- Μα τι λέτε, κύριε, του απάvrησα, έχω τέτοια όρε

ξη που θα έχεζα παvrού, ακόμα και μέσα στο στόμα 

σας ... 
- Α, μέσα στο στόμα μου! Μα ε(ναι μούρλια! Ε, 

λοιπόν, ακριβώς, ε(ναι το μόνο δοχείο που έχω να σας 

δώσω. 

- Εvrάξει! Δώστε το, κύριε, δώστε το γρήγορα, 

απάvrησα, γιατί δεν μπορώ άλλο πια. 

Βολεύεται, ανεβαίνω καβάλα πάνω του· ενώ αδειά

ζω, τον μαλακιΊ;ω· στηριΊ;ει τους γοφούς μου με τα χέ

ρια του και δέχεται ό, τι αδειάζω πάνω στο στόμα 

του, κομμάτι-κομμάτι. Στο μεταξύ έχει λιώσει από 

ηδονή· μόλις που χρειάζεται το χέρι μου για ν' ανα

βλύσουν κύματα από το σπέρμα που χάνει" τον μαλα

κίζω πάvrα, τελειώνω το χέσιμο, ο άνθρωπος λιώνει 

από την έκσταση και τον αφήνω καταγοητευμένο 

μαζί μου· έτσι τουλάχιστον είχε την καλοσύνη να πει 

στη Φουρνιέ, ζητώvrας της όμως ξανά μια άλλη κοπέ

λα για την επομένη. 

Αυτός που ακολούθησε, με τις ίδιες οχεδόν συνήθει

ες, φρόvrιζε επιπλέον να κρατά πιο πολλή ώρα τα 

κομμάτια μέσα στο στόμα του. Τα έλιωνε και ξέπλενε 

για πολλή ώρα μ' αυτό το υγρό το στόμα του, κι όταν 

τα έβγαζε πια ήταν νερό. 

Ένας πέμπτος είχε μια ιδιοτροπία ακόμη πιο αλλό

κοτη, αν είναι δυνατόν. Ήθελε να βρίσκει τέσσερα 

σκατά χωρ(ς μια στάλα κάτουρο μέσα στο δοχείο 

μιας καρέκλας με τρύπα. Τον έκλειναν μόνο μέσα στο 

δωμάτιο με το θησαυρό αυτό· δεν έπαιρνε ποτέ κοπέ-
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λα μαζί του κι έπρεπε να είναι θεόκλειστο το δωμάτιο 

για να μην μπορεί κανείς να τον δει ή να τον ξεχωρί

σει από πουθενά. Τότε μόνο άρχιζε· αλλά τι έκανε 

εκεί είναι κάτι αδύνατο για μένα να σας πω, γιατί 

ποτέ κανένας δεν τον είδε. Ένα ξέρουμε, πως όταν 

πηγαίναμε στο δωμάτιο μετά, βρίσκαμε το δοχείο 

θεοάδειο και πεντακάθαρο: αλλά τι τα είχε κάνει τα 

τέσσερα σκατά; Πιστεύω πως κι ο διάβολος ο ίδιος 

θα δυσκολευόταν να σας το πει. Του ήταν εύκολο να 

τα ρίξει κάπου, αλλά ίσως να έκανε τίποτε άλλο. 

Αυτό που μας κάνει να πιστεύουμε πως δεν έκανε 

αυτό το κάτι άλλο που θα μπορούσατε να υποθέσετε, 

είναι που άφηνε τη φροντίδα στη Φουρνιέ να του προ

μηθεύει τα τέσσερα σκατά χωρίς να θέλει ποτέ του να 

δώσει την παραμικρή οδηγία. Μια μέρα, για να δούμε 

αν αυτό που θα του λέγαμε θα τον αναστάτωνε, οπότε 

και θα μπορούσαμε να φωτιστούμε για την τύχη που 

είχαν τα σκατά, του είπαμε πως αυτά που του είχαμε 

δώσει εκείνη τη μέρα τα έκαναν διάφορα πρόσωπα 

που είχαν σύφιλη. Γέλασε μαζί μας χωρίς να θυμώσει· 

κι όμως ήταν πιθανό να θύμωνε αν δεν είχε στο νου του 

τίποτε άλλο παρά να τα πετάξει. Όταν θελήσαμε μια

δυο φορές να μάθουμε περισσότερα, μας έκοψε την 

κουβέντα και δεν μάθαμε ποτέ μας τίποτα παραπάνω. 

Αυτά είχα να σας πω γι' απόψε, είπε η Ντυκλό· αύ

ριο πια θα περάσω σ' ένα νέο κεφάλαιο, τουλάχιστον 

σχετικά με τη ζωή μου· γιατί σε 6, τι αφορά τη χαρι

τωμένη ιδιοτροπία που τόσο πολύ λατρεύετε, μου 

απομένουν τουλάχιστο δυο-τρεις μέρες, κύριοι, που 

θα έχω ακόμη την τιμή να σας απασχολήσω με κάτι 

τέτοια. 



ΟΙ 120 ΜΕΡΕΣ ΤΩΝ ΣΟΔΟΜΩΝ 297 

Οι γνώμες γύρω από τα σκατά του ανθρώπου για 

τον οποίο μιλήσαμε πιο πάνω διχάστηκαν' κι όσο 

κρατούσε η συζήτηση με διάφορα επιχειρήματα, έβα

λαν μερικούς να χέσουν' και ο δούκας, που ήθελε να 

δει όλος ο κόσμος την προτίμηση που είχε για την 

Ντυκλό, έδειξε σ' όλη τη συντροφιά τον ακόλαστο 

τρόπο με τον οποίο διασκέδαζε μαζί της, αλλά και 

την άνεση, την ικανότητα, την ετοιμότητα, καθώς είχε 

την τέχνη να τον ικανοποιεί συνοδεύοντας όλα αυτά 

με τις πιο όμορφες κουβέντες. 

Το δείπνο και τα όργια ήταν αρκετά ήρεμα και, 

επειδή δεν έγινε τίποτα το σημαντικό ως το επόμενο 

βράδυ, θ' αρχίσουμε την ιστορία της δωδέκατης μέ

ρας με τις ευχάριστες αφηγήσεις της Ντυκλό. 



Δ ωδέκατη μέρα 

Η νέα κατάσrαση πραγμάτων που θ' αρχίσω να σας 

περιγράφω με αναγκάζει, είπε η Ντυκλό, να σας απα

σχολήσω για λίγο, κύριοι, με μερικές λεπτομέρειες για 

την εμφάνιση και το χαρακτήρα μου τότε. Είναι πιο 

εύκολο ν' αναπλάσουμε τις απολαύσεις που μας περι

γράφουν όταν το πρόσωπο που τις προσφέρει μας 

είναι γνωσrό. Μόλις είχα φτάσει σrα είκοσι ένα μου. 

Ήμουν κασrανή, αλλά το δέρμα μου ήταν θελκτικά 

λευκό. Τα πλούσια μαλλιά μου κυλούσαν με κυματι

σrές και φυσικές μπούκλες μέχρι τα γόνατά μου. Είχα 

τα μάτια που βλέπετε μπρoσrά σας και που πάντα τα 

έβρισκαν ωραία. Ήμουν λίγο γεμάτη, αν και ψηλή, 

λυγερή και χαριτωμένη. Όσο για τον πισινό μου, αυτό 

το μέρος του σώματος που τόσο ενδιαφέρει σήμερα 

τους ελευθέριους, ήταν κατά γενική ομολογία ανώτε

ρος απ' ό, τι πιο θεσπέσιο μπορεί να δει κανείς σ' αυτό 

το είδος, και λίγες γυναίκες σro Παρίσι είχαν κώλο 

πλασμένο με τόση γλύκα: ήταν γεμάτος, σrρoυμπoυ

λός, αρκετά αφράτος και πολύ παχουλός, χωρίς όμως, 

παρόλο που ήταν κάπως μπόλικος, να χάνει την κομ

ψότητά του· η πιο ελαφριά κίνηση έφερνε σro φως 

αμέσως το μικρό λουλούδι που τόσο αγαπάτε, κύριοι, 
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και που ε{ναι, το πισrεύω όσο κι εσε{ς, το πιο απο

λαυσrικό θέλγητρο κάθε γυνα{κας. Αν και ζούσα από 

πολύ καιρό μέσα σrην ακολασ{α, ήταν αδύνατο να 

ε{μαι πιο δροσερή, χάρη σrην καλή υγε{α που μου ε{χε 

χαρίσει η φύση και σrην υπερβολική φρονιμάδα μου 

ως προς τις απολαύσεις που μπορούσαν να μαραζώ

σουν τη φρεσκάδα μου ή να βλάψουν την υγεία μου. 

Πολύ λ{γο αγαπούσα τους άντρες και δεν γνώρισα 

παρά μόνο ένα δεσμό. Ο νους μου ήταν μόνο σrην 

ακολασ{α, αλλά σε αφάντασro βαθμό· αφού σας περιέ

γραψα τα θέλγητρά μου, είναι σωσrό να σας πω δυο 

λόγια για τα β{τσια μου. Αγαπώ τις γυναίκες, κύριοι, 

και δεν το κρύβω καθόλου. Όχι ωσrόσo σro βαθμό 

που τις αγαπά η αγαπητή μου συνάδελφος, η κυρία 

Σαμπβίλ· εκε{νη θα σας πει πώς κατασrράφηκε για 

χάρη τους αλλά πάντα σrις απολαύσεις μου τις προτι

μούσα από τους άντρες, κι όσες ηδονές μού χάριζαν 

ήταν πολύ πιο δυνατές από τις αντρικές. Εκτός απ' 

αυτό, είχα το ελάττωμα να μ' αρέσει να κλέβω: είναι 

ασύλληπτο ως ποιο βαθμό καλλιέργησα αυτή τη μαν{α. 

Τελείως πεπεισμένη πως έπρεπε να μοιράζονται εξ{

σου τ' αγαθά σ' αυτό τον κόσμο και πως μόνο η δύνα

μη και η βία εμποδι'ζ,ουν αυτή την ισότητα, τον πρώτο 

φυσικό νόμο, προσπάθησα να επανορθώσω τη μο{ρα 

και ν' απoκατασrήσω την ισορροπία όσο καλύτερα 

μπορούσα. Και χωρίς αυτή την καταραμένη μου μανι'α 

ίσως να ήμουν ακόμη με τον καλοπροαίρετο θνητό για 

τον οποίο θα σας μιλήσω τώρα. 

- Κι έκλεψες πολλά στη ζωή σου; τη ρώτησε ο 

Ντυρσέ. 
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- Απίστευτα πολλά, κύριε· αν δεν σπαταλούσα 

πάντα όσα έκλεβα, θα ήμουν αρκετά πλούσια σήμερα. 

- Αλλ.ά για τις κλοπές σου έχεις να μας πεις κα

μιά επιβαρυντική λεπτομέρεια; συνέχισε ο Ντυρσέ. 

Καμιά διάρρηξη, κατάχρηση εμπιστοσύνης, φανερή 

απάτη; 

- Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, είπε η Ντυκλό· δεν 

θεώρησα πως έπρεπε να σας απασχολήσω μ' αυτό το 

θέμα, για να μην ταράξω τη σειρά που ακολουθεί η 

αφήγησή μου· αλλά τώρα που βλέπω ότι κάτι τέτοια 

μπορούν να σας διασκεδάσουν, δεν θα ξεχνώ στο 

μέλλον να σας τα λέω. 

»Πάντα είχαν να μου προσάψουν πως συνδύαζα 

αυτό το ελάττωμα με την απονιά· αλλά τι φταίω εγώ; 

Δεν είναι η φύση που μας δίνει τα βίτσια μας όσο και 

τα χαρίσματά μας; Και μπορώ ν' απαλύνω εγώ μια 

καρδιά που την έπλασε αναίσθητη; Δεν ξέρω μία 

στιγμή στη ζωή μου που να έκλαψα για τα βάσανά 

μου, κι ακόμα λιγότερο για τους άλλους. Αγαπούσα 

την αδελφή μου και την έχασα χωρίς την παραμικρή 

θλίψη: σταθήκατε μάρτυρες της στωικής αδιαφορίας 

με την οποία έμαθα πριν από λίγο το χαμό της. Δεν 

πάει να χαλάσει ο κόσμος όλος, μα το Θεό, δεν θα 

χύσω ούτε ένα δάκρυ. 

- Έτσι πρέπει να είναι κανείς, είπε ο δούκας η 

συμπόνια είναι αρετή για τους ηλίθιους, κι αν εξετά

σουμε καλά-καλά τον εαυτό μας, θα δούμε πως αυτή 

φταίει και δεν απολαμβάνουμε τόσες και τόσες ηδο

νές. Αλλά μ' ένα τέτοιο ελάττωμα πρέπει να έκανες 

και εγκλήματα, γιατί η αναισθησία οδηγεί κατευθεί

αν σ' αυτά. 
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Άρχοντά μου, είπε η Ντυκλό, οι κανόνες που 

τάξατε για τις αφηγήσεις μας μου απαγορεύουν να 

σας μιλήσω για ένα σωρό πράγματα· αυτή τη φροντί

δα την αναθέσατε στις συναδέλφους μου. Αλλ.ά ένα 

έχω να σας πω: όταν θα σας δείξουν με τις περιγρα

φές τους τι αλιτήριες είναι οι ίδιες, να είστε εντελώς 

βέβαιοι πως ποτέ δεν άξιζα παραπάνω. 

- Να τι θα πει να μιλάς σωστά, είπε ο δούκας. Ε

μπρός, συνέχισε· πρέπει να αρκεστούμε σε όσα θα 

μας πεις, αφού σου θέσαμε περιορισμούς εμείς οι 

ίδιοι· αλλά να έχεις στο νου σου πως, όταν θα βρι

σκόμαστε οι δυο μας, δεν θα σου χαριστώ για τις ιδι

αίτερες μικροασωτίες σου. 

- Δεν θα σας κρύψω τίποτα, άρχοντά μου. Και 

μακάρι, αφού μ' ακούσετε, να μη μετανιώσετε που 

δείξατε κάποια ευμένεια σ' ένα τέτοιο υποκείμενο. 

Και τώρα συνεχίζω. 

Παρ' όλα αυτά τα ελαττώματα και πάνω απ' όλα 

επειδή παραγvωρι1;ω τελείως το ταπεινωτικό συναίσθη

μα της εΥΓVωμoσύνης, που δεν το δεχόμουνα παρά σαν 

ένα βάρος προσβλητικό για την ανθρωπότητα και που 

εξευτελι1;ει ολωσδιόλου την περηφάνια που μας χάρισε 

η φύση, παρ' όλα αυτά τα ελαττώματα, λέω, οι φίλες 

μου μ' αγαπούσαν κι ήμουν η πιο περιζήτητη απ' όλες. 

Α υτή ήταν η κατάστασή μου όταν ένας πλούσιος 

κτηματίας που λεγόταν Ντωκούρ ήρθε να γλεντήσει 

στο σπίτι της Φουρνιέ. Επειδή ήταν ένας από τους 

πελάτες της, αλλά μάλλον για τις εξωτερικές κοπέλες 

παρά για τις δικές μας, τον είχαμε σε μεγάλη εκτίμη

ση, και η Κυρία, που ήθελε οπωσδήποτε να γvωρι-
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υτούμε, με προειδοποίησε δυο μέρες νωρίτερα να του 

κρατήσω αυτά που ξέρετε και που αγαπούσε περισ

σότερο απ' όποιον άλλο είχα δει ως τότε· θ' ακούσετε 

όλες τις λεπτομέρειες για να καταλάβετε. Φτάνει ο 

Ντωκούρ και, αφού με κοιτάζει από πάνω ως κάτω, 

μαλώνει την κυρία Φουρνιέ που δεν του προμήθευσε 

πιο νωρίς ένα τόσο όμορφο πλάσμα. Τον ευχαριστώ 

για τη φιλοφρόνησή του και πάμε πάνω. Ο Ντωκούρ 

ήταν ένας άντρας πενήντα περίπου ετών, χοντρός και 

παχύς, αλλά με ευχάριστο πρόσωπο, πνευματώδης, 

κι αυτό που μου άρεσε περισσότερο σ' αυτόν είναι 

πως ήταν γλυκός κι είχε έναν τίμιο χαρακτήρα· όλα 

αυτά με γοήτευσαν από την πρώτη στιγμή. 

- Πρέπει να έχετε τον πιο ωραίο κώλο, μου λέει ο 

Ντωκούρ τραβώντας με πάνω του. 

Κn.ι χώνοντας το χέρι του κάτω από τη φούστα μου 

το πήγε αμέσως στον πισινό μου: 

- Είμαι γνώστης και οι κοπέλες με το δικό σας 

παράστημα έχουν οχεδόν πάντα ωραίο κώλο. Ε λοι

πόν! Εγώ δεν το λεγα; συνέχισε μόλις τον πασπάτεψε 

για λίγο. Πόσο είναι δροσερός και στρογγυλός! 

Κn.ι γυριΊ;οντάς με με σβελτάδα, σήκωσε με το ένα 

του χέρι τη φούστα μου ως τη μέση μου, κι ενώ με πα

σπάτευε με το άλλο, άρχισε να εξετάζει με προσοχή 

το βωμό της λατρείας του. 

- Διάολε! φώναξε. Είναι πράγματι ένας από τους 

πιο ωραίους κώλους που είδα στη ζωή μου, και δεν 

έχουν δει λίγους τα μάτια μου ... Για ανοι'ξτε τα κωλο
μέρια σας να δω τη φραουλίτσα ... να τη γλείψω ... να 
τη φάω ... Μα τι ωραίος κώλος είν' αυτός, αλήθεια ... 
Και δεν μου λέτε, μικρούλα μου, σας έχουν μιλήσει; 
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- Mάλισrα, κύριε. 

- Από υγεία πώς πάμε; συνεχι'ζει. 

- Ω, κύριε, άλλο τίποτα. 

- Ξέρετε, εγώ το παρατραβάω λιγάκι και, αν δεν 

είσrε τελείως υγιής, θα κινδύνευα. 

- Κύριε, του λέω, μπορείτε να κάνετε ό, τι ακριβώς 

θέλετε. Σας το υπογράφω' ούτε νεογέννητο να ήμουν' 

μπορείτε να προχωρήσετε με σιγουριά. 

Ύσrερα απ' αυτό τον πρόλογο ο Ντωκούρ μ' έβαλε 

να σκύψω προς το μέρος του κρατώντας πάντα ανοι

χτούς τους γλουτούς μου' κολλώντας το σrόμα του 

πάνω σro δικό μου, ρουφούσε το σάλιο μου επί ένα 

τέταρτο. Πού και πού σrαματoύσε για να πετάξει κα

νένα <<γαμώτο!» και συνέχιζε αμέσως μετά να βυζαί

νει το σrόμα μου με πάθος. 

- Φτύσrε, φτύσrε μέσα σro σrόμα μου, μου έλεγε 

πότε-πότε, γεμίσrε το καλά με σάλιο. 

Και τότε ένιωσα τη γλώσσα του να περισrρέφεται 

πάνω σrα ούλα μου, να χώνεται όσο πιο βαθιά μπο

ρούσε, και ήταν σαν να έπαιρνε μαζί της ό, τι έβρισκε 

μπρoσrά της. 

- Άντε, είπε, τώρα καύλωσα, καιρός ν' αρχίσουμε. 

Ξανάρχισε τότε να εξετάζει τους γλουτούς μου, δια

τάζοντάς με να δώσω ζωή σrην ψωλή του. Ξετρύπωσε 

ένα μαραφέτι χοντρό σαν τρία δάχτυλα, μονοκόμμα

το και μεγάλο ως πέντε δάχτυλα' ήταν σκληρό και 

μανιασμένο. 

- Βγάλτε τη φoύσrα σας, μου λέει ο Ντωκούρ, κι 

εγώ θα βγάλω το πανταλόνι μου' πρέπει να είναι άνε

τα τα κωλομέρια μας για την τελετή που θα γίνει. 

Ύσrερα, αφού είδε πως υπακούω: 
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- Σηκώσrε καλά, συνέχισε, την πουκαμίσα ως τον 

κορσέ, να φανεί ολόκληρος ο πισινός σας ... Ξαπλώσrε 
μπρούμυτα σro κρεβάτι. 

Έκατσα τότε σε μια καρέκλα κι άρχισε πάλι να 

χαϊδεύει τους γλουτούς μου, που η όψη τους φαίνεται 

να τον μεθούσε. Για μια σrιγμή τούς άνοιξε κι ένιωσα 

τη γλώσσα του να χώνεται βαθιά μέσα για να εξακρι

βώσει, όπως έλεγε, κατά τρόπο αναμφισβήτητο αν 

ήταν αλήθεια πως η κότα είχε όρεξη να ρι'ξει τ' αυγό: 

σας μεταφέρω τα {δια του τα λόγια. Ωσrόσo δεν τον 

άγγιζα .. έπαιζε ελαφρά ο {δlOς το μικρό αυτό σrεγνό 
πέος που είχα ξετρυπώσει. 

- Άντε, παιδf μου, είπε, καιρός ν' αρχίσουμε' τα 

σκατά ε{ναι έτοιμα, το κατάλαβα, μην ξεχνάτε να χέ

ζετε λίγο-λιγο και να περιμένετε πάντα να καταπιώ 

ένα κομμάτι προτού αμολήσετε κανένα άλλο. Θα 

κρατήσει πολύ αυτή η δουλειά και δεν θέλω βιασύνες. 

Θα σας δίνω μια σrα μεριά για να ξέρετε πότε θ' αμο

λάτε το άλλο, αλλά πάντα ένα-ένα. 

Κι αφού βολεύτηκε όσο καλύτερα γινόταν μπρoσrά 

σro αντικείμενο της λατρείας του, κολλά εκεί πάνω 

το σrόμα του και του χαρι'ζω οχεδόν αμέσως ένα κομ

μάτι σκατό χοντρό σαν αυγουλάκι. Το πιπιλά, το 

γυρνά και το ξαναγυρνά χίλιες φορές σro σrόμα του, 

το μασά, το απολαμβάνει κι ύσrερα από δυο-τρία 

λεπτά βλέπω να το καταπίνει για καλά. Ξανασφίγγο

μαι: πάλι τα ίδια' κι επειδή είχα τρομερή όρεξη να 

χέσω, δέκα φορές συνέχεια γεμι'ζει και αδειάζει το 

σrόμα του, χωρίς να δείχνει καν πως χόρτασε. 

- Εντάξει κύριε, του λέω σro τέλος άδικα θα σφι

χτώπια. 
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Ναι, μωρό μου, λέει, πάπαλα λοιπόν; Άντε λοι

πιίν, ώρα είναι να χύσω, ναι, να χύσω σκουπιΊ;οντας 

ιωτό τον ωραίο κώλο. Ω, διάολε, τι γλύκα είν' τούτη! 

Δεν έφαγα ποτέ πιο νόστιμα σκατά, μπορώ να το βε

βαιώσω πέρα ως πέρα. Δώσε, δώσε, αγγελούδι μου, 

δώσ' μου τον ωραίο σου κώλο να τον γλείψω, μωρέ θα 

τονψίω. 

Και χώνοντας εκεί μέσα όλη του τη γλώσσα ενώ 

{πu.ιζε την ψωλή του ο ίδιος, χύνει ο ακόλαστος το ψω

λ(Jχυμά του πάνω στις γάμπες μου, λέγοντας ένα σωρό 

βρομόλογα και βρισιές, απαραίτητα κι αυτά, απ' ό,τι 

κατάλαβα, για να συμπληρώσει την έκστασή του. 

Αφού τέλειωσε, έκατσε, μ' έβαλε κοντά του και, κοι

nχζοντάς με με πολύ ενδιαφέρον, με ρώτησε αν δεν 

βαρέθηκα πια να ζω στο μπουρδέλο κι αν δεν θα ήταν 

πιο ευχάριστο να βρω κάποιον που θα δεχόταν να με 

βγάλει από κει μέσα. Τώρα που έπεσε στα δίχτυα μου 

έκανα τη δύσκολη και, για να μη σας κουράσω με λε

πτομέρειες χωρίς κανένα ενδιαφέρον για σας, ύστερα 

από μια ώρα συζητήσεων αφέθηκα να με πείσει' απο

φασίσαμε να πάω, από την άλλη μέρα κιόλας, να 

μείνω σπίτι του: θα μου έδινε είκοσι λουδοβίκεια το 

μήνα και την τροφή' κι επειδή είχε χηρέψει, θα μπο

ρούσα χωρίς κανένα εμπόδιο να πιάσω έναν ημιώρο

φο στο αρχοντικό του' εκεί θα είχα μια κοπέλα να με 

υπηρετεί και τη συντροφιά τριών φι'λων του με τις 

φιλενάδες τους οργάνωναν όλοι μαζί ακόλαστες βρα

διές, τέσσερις φορές κάθε βδομάδα, πότε στον έναν, 

πότε στον άλλΟ" μοναδική μου ασχολία θα ήταν να 

τρώω πολύ και πάντα ό, τι θα μου έδινε εκείνος, γιατί, 

κάνοντας ό,τι έκανε, είχε σημασία ν' ακολουθώ μια 



306 SADE 

δικιά του δίαιτα· θα έτρωγα καλά λοιπόν, θα κοιμό

μουν καλά για να χωνεύω εύκολα, θα έπαιρνα κα

θάρσιο μια φορά το μήνα και θα έχεζα δυο φορές τη 

μέρα μέσα στο στόμα του· αυτός ο ρυθμός δεν έπρε

πε να με τρομάζει, γιατί έτσι που θα με παραφού

σκωνε θα είχα όρεξη και για τρεις φορές αντί δύο. Ο 

πλούσιος σαν πρώτη εγγύηση της συμφωνίας μας μου 

χάρισε ένα πολύ ωραίο διαμάντι, με φίλησε, μου είπε 

να τα κανονίσω με τη Φουρνιέ και να είμαι έτοιμη για 

το άλλο πρωί που θα περνούσε να με πάρει ο ίδιος. 

Δ εν άργησα να τις αποχαιρετήσω· η καρδιά μου δεν 

λυπόταν για τίποτα, γιατί δεν ήξερε την τέχνη να 

δένεται με τους άλλους μόνο την Ευγενία νοσταλγού

σαν οι απολαύσεις μου, γιατί μαζι' της ει'χα πολύ στε

νές σχέσεις εδώ και έξι μήνες κι έτσι έφυγα από κει. 

Ο Ντωκούρ με δέχτηκε θαυμάσια και με ταχτοποι'ησε 

ο ι'διος μέσα στο πολύ όμορφο διαμέρισμα όπου θα 

κατοικούσα· κι έτσι σε λιγο εγκαταστάθηκα εκει' μια 

χαρά. Ήμουν καταδικασμένη να τρώγω τέσσερις 

φορές τη μέρα, αν και μου στερούσαν ένα σωρό 

πράγματα που τόσο μου άρεσαν: ψάρι, στρει'δια, πα

στά, αυγά και όλα τα γαλακτερά, αλλά με αντάμει

βαν με τόσα άλλα που θα έπρεπε να ήμουν πολύ ιδιό

τροπη για να έχω παράπονο. Η βασική μου τροφή 

ήταν μπόλικο ψαχνό από πουλερικά, κυνήγι χωρι'ς 

κόκαλα με κάθε εfδους γαρνιρίσματα, λι'γο κρέας, 

καθόλου πάχος, πολύ Μγο ψωμι' και φρούτα. Έπρεπε 

να τρώω αυτά τα κρεατικά ακόμα και με το πρωινό 

μου, αλλά και τ' απόγευμα· μου τα σερβι'ριζαν χωρίς 

ψωμι' κι ο Ντωκούρ σιγά-σιγά με παρακάλεσε να το 

αποφεύγω τελεfως, έτσι που τον τελευταfο καιρό δεν 
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έτρωγα πια καθόλου, όπως ξεσυνήθισα και τη σούπα. 

Το αποτέλεσμα αυτής της δίαιτας, όπως το είχε προ

βλέψει, ήταν δύο κενώσεις την ημέρα, πολύ απαλές 

και μαλακές και με πολύ λεπτή γεύση, όπως ισχυρι

ζόταν, κάτι που δεν θα έδινε μια κανονική τροφή· κι 

έπρεπε να τον πιστεύεις, γιατί ήταν γνώστης. Η δου

λειά μας γινόταν όταν ξυπνούσε κι όταν πήγαινε για 

ύπνο. Οι λεπτομέρειες ήταν σχεδόν σαν κι εκείνες 

που σας είπα: άρχιζε πάντα γλείφοντας για πολλή 

ώρα το στόμα μου κι έπρεπε πάντα να του το παρου

σιάζω όπως ήταν και ποτέ πλυμένο· μόνο μετά μου 

επέτρεπε να το ξεπλύνω. Άλλωστε δεν έχυνε και κάθε 

φορά. Η συμφωνία μας δεν απαιτούσε κάτι τέτοιο: ο 

Ντωκούρ με ε{χε σπίτι του σαν ένα καλό πιάτο φαγη

τό, σαν ένα κομμάτι βοδινό, αλλά αυτό δεν τον εμπό

διζε να διασκεδάζει κάθε πρωί αλλού. 

Δυο μέρες αφού έφτασα εκεί, οι σύντροφοι των 

οργίων του ήρθαν να δειπνήσουν, κι επειδή ο καθένας 

από τους τρεις είχε στην ιδιοτροπία που αναλύουμε 

κι ένα πάθος διαφορετικό, αν και το ίδιο βασικά, θα 

μου επιτρέψετε, κύριοι, για να πλουτίσει η συλλογή 

μας, να τονίσω κάπως τις παραξενιές τους. 

Έφτασαν οι καλεσμένοι. Ο πρώτος ήταν ένας γέ

ρος, σύμβουλος στο κοινοβούλιο, εξήντα περίπου ε

τών και λέγονταν Ντερβίλ· είχε φιλενάδα μια γυναίκα 

σαράντα ετών, πολύ όμορφη, κάπως παχουλή, κι αυ

τό ήταν το μοναδικό της ελάττωμα· την έλεγαν κυρία 

Ντυκάνζ. Ο δεύτερος ήταν ένας απόστρατος σαρά

ντα πέντε ετών που λεγόταν Ντεπρέ· η φιλενάδα του 

ήταν μια πολύ όμορφη ξανθιά, είκοσι έξι ετών, το πιο 

όμορφο πλάσμα που είδα ποτέ μου· την έλεγαν Μα-
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ριάννα. Ο τρίτος ήταν ένας γέρος ηγούμενος εξήντα 

ετών που λεγόταν Ντυκουντραί και είχε για φιλενάδα 

ένα αγόρι δεξαεξάρικο, όμορφο σαν τη μέρα και που 

περνούσε για ανιψιός του. 

Σέρβιραν το φαγητό στον ημιώροφο όπου έμενα κι 

εγώ. Το γεύμα ήταν κεφάτο και τα φαγητά πολύ φί

να· πρόσεξα πως η δεσποινίς κι ο νεαρούλης ακολου

θούσαν την ίδια δίαιτα με μένα. Ενώ τρώγαμε, άρχι

ζαν να εκδηλώνονται οι χαρακτήρες τους. Ήταν αδύ

νατο να βρεθεί άνθρωπος πιο ακόλαστος από τον 

Ντερβίλ· τα μάτια του, τα λόγια του, οι χειρονομίες 

του, όλα προμηνούσαν την κραιπάλη, όλα απεικόνι

ζαν την ακολασία. Ο Ντεπρέ έδειχνε πιο ψυχρός, αλ

λά η λαγνεία δεν ήταν λιγότερο η ψυχή της ζωής του. 

Όσο για τον ηγούμενο, ήταν ο πιο αδιάντροπος άθεος 

που ε{δατε ποτέ σας: σε κάθε του κουβέντα οι βλα

στήμιες πετούσαν πάνω στα χείλια του. Όσο για τις 

δεσποινίδες, ακολουθούσαν σε όλα τους εραστές τους, 

ήταν φλύαρες κι όμως μ' έναν τόνο αρκετά ευχάρι

στο. Ο νεαρούλης μού φάνηκε τόσο κουτός όσο κι 

όμορφος και η Ντυκάνζ έδειχνε κάπως τσιμπημένη 

μαζί του· αν και τον κο{ταζε πότε-πότε τρυφερά, ε

κείνος μόλις της έδειχνε πως καταλαβαίνει. 

Όταν φτάσαμε στο φρούτο, κάθε ευπρέπεια είχε 

χαθεί και οι κουβέντες ήταν πια τόσο αισχρές όσο κι 

οι πράξεις. Ο Ντερβίλ έδωσε συγχαρητήρια στον Ντω

κούρ για το νέο του απόκτημα και τον ρώτησε αν 

είχα ωρα{ο κώλο κι αν έχεζα καλά. 

- Διάολε! του είπε ο πλούσιος κύριός μου. Από σέ

να εξαρτάται να το μάθεις ξέρεις πως μεταξύ μας 

όλα τ' αγαθά είναι κοινά και πως δανει'ζει ο ένας 
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Και πιάνοντάς με αμέσως από το χέρι μού πρότεινε 

να πάμε σ' ένα μικρό δωμάτιο. Επειδή δίσταζα, η 

Ντυκάνζ μού είπε με αναίδεια: 

- Άντε, άντε, δεσποινίς, εδώ δεν ξέρουμε από ευ

γένειες εγώ στο μεταξύ θα περιποιηθώ τον αγαπητι

κόσου. 

Κι επειδή ο Ντωκούρ, που τον συμβουλεύτηκα με 

μια ματιά για να δω τι θα κάνω, έδειξε να συμφωνεί, 

ακολούθησα το γέρο σύμβουλο. Αυτός είναι, κύριοι, 

που θα σας περιγράψω, όπως κι οι δυο άλλοι, τα τρία 

επεισόδια της ιδιοτροπίας που μας απασχολεί και 

που θ' αποτελέσουν το καλύτερο μέρος στην αποψινή 

μας αφήγηση. 

Μόλις κλείστηκα μέσα μαζί με τον Ντερβίλ, αυτός, 

πολύ ξαναμμένος από το μεθύσι, με φίλησε στο στόμα 

μ' έναν υπερβολικό ενθουσιασμό και μου αμόλησε 

τρία-τέσσερα ρεψίματα από κρασί που μου ήρθε να 

πετάξω από το στόμα όσα ετοιμαζόμουν να βγάλω σε 

λίγο από κάπου αλλού. Μου σήκωσε τα ρούχα, εξέτα

σε τον πισινό μου μ' όλη την ασέλγεια έμπειρου ακό

λαστου, ύστερα μου είπε πως δεν του έκανε εντύπω

ση η εκλογή του Ντωκούρ, γιατί πράγματι είχα έναν 

από τους πιο ωραίους κώλους του Παρισιού. Με 

παρακάλεσε ν' αρχίσω με μερικές κλανιές, κι αφού 

του αμόλησα μισή ντουζίνα, ξανάρχισε να με φιλά 

στο στόμα, ενώ με πασπάτευε κι άνοιγε με δύναμη 

τους γλουτούς μου. 

- Σου 'ρχεται η όρεξη; με ρώτησε. 

- Είμαι έτοιμη κιόλας, του είπα. 
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Ε λοιπόν, ωραίο μου παιδάκι, μου λέει, χέσε 

μου μέσα σ' αυτό το πιάτο. 

Και είχε φέρει γι' αυτόν το σκοπό ένα πιάτο από 

άσπρη πορσελάνη που κρατούσε ενώ εγώ σφιγγό

μουν' εκείνος εξέταζε σχολαστικά το σκατό που έ

βγαινε από τον πισινό μου, κι ήταν ένα θέαμα απο

λαυστικό που τον μεθούσε, όπως έλεγε, από ηδονή. 

Αφού τα 'κανα, ξαναπήρε το πιάτο, ρούφηξε με αγαλ

λίαση τη μυρουδιά του ηδονικού φαγητού, πασπάτε

ψε, φfλησε, μύρισε το σκατό' ύστερα, λέγοντάς μου 

πως δεν άντεχε άλλο πια και πως η λαγνεία τον με

θούσε καθώς έβλεπε ένα από τα πιο νόστιμα σκατά 

που είχε δει σ' όλη του τη ζωή, με παρακάλεσε να του 

πιπιλίσω την ψωλή. Αν κι αυτή η δουλειά δεν ήταν 

και τόσο ευχάριστη, ο φόβος μήπως δυσαρεστήσω τον 

Ντωκούρ προσβάλλοντας το φίλο του μ' έκανε να 

δεχτώ τα πάντα. Έκατσε σε μια πολυθρόνα, έβαλε το 

πιάτο πάνω σ' ένα τραπέζι εκε! δίπλα και έγειρε ο μι

σός πάνω του, με τη μύτη μέσα στα σκατά' άπλωσε 

τα πόδια του, έκατσα σ' ένα πιο χαμηλό κάθισμα κο

ντά του και, βγάζοντας από το βρακ! του μια πούτσα 

πλαδαρή, σωστή υπDψfα, αντ! κανένα αληθινό πέος, 

παρ' όλη μου την αηδία, βρέθηκα να γλείφω αυτό το 

παλιολεfψανο με την ελπίδα πως θα έπαιρνε τουλάχι

στον κάποιο σχήμα μέσα στο στόμα μου: έπεσα έξω. 

Μόλις το πήρα στο στόμα μου, ο ακόλαστος άρχισε 

την επιχεfρησή του' δεν έφαγε αλλά μάλλον έχαψε το 

όμορφο και φρεσκότατο αυγουλάκι που του εfχα 

κάνει: ήταν ζήτημα τριών λεπτών και στο μεταξύ τα 

τεντώματα του, οι κινήσεις του, τα στριφογυρfσματά 

του μου προμήνυσαν μια από τις πιο φλογερές και 
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πιο εκφραστικές ηδονές. Αλλά όσο κι αν πάσχιζε, δεν 

του σηκώθηκε καθόλου, και το μικρό παλιομαραφέτι 

του, αφού δάκρυσε, έτσι για πείσμα, μέσα στο στόμα 

μου, αποσύρθηκε πιο ταπεινωμένο από ποτέ κι άφη

σε τον κύριό του σε μια ατονία, μια εγκατάλειψη, μια 

εξάντληση, οδυνηρή συνέπεια κάθε μεγάλης ηδονής. 

Επιστρέψαμε. 

- Α, μα την πίστη μου! είπε ο σύμβουλος. Δεν είδα 

ποτέ μου τέτοιο χέσιμο. 

Δεν ήταν εκεί όταν γυρίσαμε παρά μόνο ο ηγούμε

νος κι ο ανεψιός του, κι επειδή είχαν αρχίσει τα δικά 

τους, μπορώ να σας πω με κάθε λεπτομέρεια τι γινό

ταν εκεί. Όσο και να άλλαζαν οι άλλοι φιλενάδες στη 

μικρή τους κοινωνία, ο Ντυκουντραί, πάντα ευχαρι

στημένος, δεν έπαιρνε ποτέ του άλλη καμιά και δεν 

παραχωρούσε ποτέ τη δικιά του, θα του ήταν αδύνα

το, έμαθα, να γλεντήσει με μια γυναίκα' ήταν η μόνη 

διαφορά ανάμεσα στον Ντωκούρ κι αυτόν. Άλλωστε 

ακολουθούσε το ίδιο σύστημα σ' αυτή την τελετή και, 

όταν φανήκαμε, ο νεαρούλης ακουμπούσε σ' ένα κρε

βάτι, δείχνοντας τον κώλο του στον αγαπημένο του 

θείο, που γονατιστός μπροστά του έπαιρνε με πάθος 

ερωτικό μέσα στο στόμα του και κατάπινε σιγά-σιγά 

ό, τι είχε να του δώσει' στο μεταξύ έπαιζε ο ίδιος μια 

πολύ μικρή ψωλή που είδαμε να κρέμεται ανάμεσα 

στα πόδια του. Ο ηγούμενος έχυσε, αν και ήμαστε 

μπροστά του, δίνοντας όρκο πως αυτό εδώ το παιδί 

έχεζε κάθε μέρα και καλύτερα. 

Η Μαριάννα και ο Ντωκούρ, που διασκέδαζαν με

ταξύ τους, ξαναφάνηκαν σε λίγο κι ύστερα τους ακο

λούθησαν ο Ντεπρέ και η Ντυκάνζ, που πέρασαν την 



312 SADE 

ώρα τους να χαϊδεύονται περιμένοντας να γυρίσουμε, 

όπως ε{παν. 

- Επειδή εκείνη κι εγώ, είπε ο Ντεπρέ, είμαστε πα

λιές γνωριμίες, ενώ εσείς, όμορφη βασίλισσά μου, που 

βλέπω πρώτη φορά, μου εμπνέετε τη πιο φλογερή ε

πιθυμ{α να διασκεδάσω για καλά μαζί σας. 

- Μα, κύριε, του είπα, ο κύριος σύμβουλος τα πή

ρε όλα' δεν έχω πια τίποτα να σας προσφέρω. 

- Ε λοιπόν, μου λέει γελώντας, δεν σας ζητάω τίπο

τα, εγώ είμαι που θα προμηθεύσω τα πάντα' τα δά

χτυλά σας μου αρκούν. 

Περίεργη να δω τι σήμαινε αυτό το αίνιγμα, τον 

ακολουθώ και, μόλις κλειστήκαμε μέσα, ζητά να μου 

φιλήσει τον κώλο για ένα λεπτό μόνο. Του τον προ

σφέρω, κι αφού πιπίλισε δυο-τρεις φορές την τρύπα. 

ξεκουμπώνει το πανταλόνι του και με παρακαλεί να 

του το ανταποδώσω. Η στάση που ε{χε πάρει με έριξε 

σε υποψίες ήταν καβάλα σε μια καρέκλα, ακουμπώ

ντας στην πλάτη της, έχοντας από κάτω ένα δοχείο. 

Επειδή τον έβλεπα έτοιμο να προχωρήσει μόνος του, 

τον ρώτησα τι χρειαζόταν να του φιλήσω τον κώλο. 

- Κάθε άλλο, καρδούλα μου, απάντησε' γιατί ο κώ

λος μου είναι ο πιο καπριτσιόζικος απ' όλους τους 

κώλους: δεν χέζει ποτέ του παρά μόνο όταν τον φι

λούνε. 

Υπακούω, αλλά πήρα και τα μέτρα μου' εκείνος το 

κατάλαβε: 

- Πιο κοντά, διάολε! Πιο κοντά, δεσποινίς, μου 

λέει επιτακτικά. Μα φοβάστε λοιπόν λίγα σκατά; 

Τέλος, έδειξα κάποια συγκατάβαση και πλησ{ασα 

τα χείλια μου κοντά στην τρύπα' αλλά δεν πρόλαβε 
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να τα αισθανθεί εκεί και άδειασε μονομιάς το ξεχεί

λισμα ήταν τόσο απότομο που πασαλείφτηκε το ένα 

μου μάγουλο μια κι έξω και γέμισε όλο το πιάτο. Δεν 

είδα ποτέ στη ζωή μου ένα τέτοιο σκατό: γέμιζε αυτό 

και μόνο μια βαθιά τσανάκα. Ο άνθρωπός μας το 

αρπάζει, ξαπλώνει μαζί του στην άκρη του κρεβα

τιού, μου δείχνει τον κώλο του όλο σκατά και με δια

τάζει να του τον παίξω με δύναμη ενώ εκείνος φρο

ντίζει να ξαναρίξει μέσα στα σωθικά του ό, τι είχε 

βγάλει από μέσα του. Όσο λερωμένος κι αν ήταν 

αυτός ο πισινός, έπρεπε να υπακούσω. Έτσι κάνει 

δίχως άλλο η φιλενάδα του, είπα μέσα μου' δεν πρέ

πει να είμαι πιο δύσκολη εγώ. Χώνω τρία δάχτυλα 

μέσα στη βρομότρυπα που έχω μπροστά μου' ο άν

θρωπος είναι στους εφτά ουρανούς, βουτά μέσα στα 

απορρίμματά του, τσαλαβουτά, τα τρώει, με το ένα 

χέρι βουτά το πιάτο και με τ' άλλο τινάζει μια ψωλή 

που ορθώνεται μεγαλόπρεπα ανάμεσα στα πόδια 

του. Ωστόσο εγώ πολλαπλασιάζω τις φροντίδες μου 

και όχι μάταια' καταλαβαίνω από τη συστολή του 

πρωκτού του πως τα νεύρα είναι έτοιμα να τινάξουν 

το σπέρμα' δεν ταράζομαι καθόλου, το πιάτο αδειά

ζει κι ο φιλαράκος μου χύνει. 

Γυρι'ζ,οντας στο σαλόνι, ξαναβρήκα τον άστατό μου 

Ντωκούρ μαζί με την όμορφη Μαριάννα. Ο αλιτήριος 

την είχε κανονίσει κι αυτήν. Δεν του απόμενε παρά 

μόνο το παιδόπουλο, που θα το είχε βολέψει μια χαρά 

κι αυτό, πιστεύω, αν είχε δεχτεί ο ζηλιάρης ο ηγούμε

νος να του το παραχωρήσει. Όταν συγκεντρωθήκαμε 

όλοι μας, είπαμε να γδυθούμε και να κάνουμε όλοι, ο 

ένας μπροστά στον άλλο, μερικές τρέλες. Μου καλά-
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ρεσε αυτό το σχέδιο, γιατί θα μου έδινε την ευκαιρία 

να δω το σώμα της Μαριάννας που τόσο ποθούσα να 

εξετάσω. Ήταν μούρλια, σφιχτοδεμένο, άσπρο, αρ

μονικό, και ο κώλος της, που τον πασπάτεψα δυο

τρεις φορές έτσι στ' αστεία, μου φάνηκε σωστό αρι

στούργημα. 

- Σε τι σας χρησιμεύει μια τόσο όμορφη κοπέλα; 

είπα στον Ντεπρέ. Τι σχέση έχει με την ηδονή που 

δείχνετε τόσο ν' αγαπάτε; 

- Α, μου λέει, δεν γνωρίζετε όλα μας τα μυστικά. 

Στάθηκε αδύνατο να μάθω περισσότερα' αν και έ

ζησα πάνω από ένα χρόνο μαζί τους, ούτε ο Ντεπρέ 

ούτε η Μαριάννα δεν θέλησαν να με φωτίσουν και δεν 

έμαθα ποτέ μου τι άλλο γινόταν στη μυστική μεταξύ 

τους συνεννόηση' όποια κι αν ήταν αυτή, δεν εμπόδι

ζε την ιδιοτροπία που ικανοποιούσε ο εραστής της 

Μαριάννας μαζί μου να είναι ένα ολοκληρωμένο πά

θος κι άξιο, από κάθε άποψη, να έχει τη θέση του σ' 

αυτή τη συλλογή. Ό, τι άλλωστε κι αν έκανε μαζί της 

θα ήταν κάτι επεισοδιακό, είτε σας το αφηγήθηκαν 

είτε σίγουρα θα σας το αφηγηθούν σε μια από τις 

βραδιές μας. 

Ύστερα από μερικές αρκετά αδιάντροπες ακολα

σίες, μερικές πορδές ακόμα, λίγα περισσευάμενα 

σκατά, πολλές κουβέντες και τρομερές ανοσιουργίες 

του ηγούμενου, που έδειχνε να δοκιμάζει με την ανίε

ρη συμπεριφορά του την πιο τέλεια ηδονή, ντυθήκαμε 

και πήγε ο καθένας μας για ύπνο. Την άλλη μέρα το 

πρωί παρουσιάστηκα όπως πάντα στο δωμάτιο του 

Ντωκούρ, που ετοιμαζόταν να σηκωθεί, χωρίς να επι

πλήξει κανένας από τους δυο μας τον άλλο για τις 
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μικροαπιστίες της προηγούμενης μέρας. Μου είπε 

πως ύστερα από μένα δεν ήξερε άλλη κοπέλα που να 

χέζει καλύτερα από τη Μαριάννα. Άρχισα να τον ρω

τώ τι έκανε μ' έναν εραστή που βολευόταν μόνος του, 

αλλά μου είπε πως ήταν ένα μυστικό που μήτε εκεί

νος μήτε εκείνη θέλησαν ποτέ τους ν' αποκαλύψουν. 

Και συνεχίσαμε ο εραστής μου κι εγώ την κανονική 

ζωούλα μας. 

Δεν ήμουν και τόσο περιορισμένη στο σπίτι του Ντω

κούρ ώστε να μην επιτρέπεται να βγαίνω πότε-πότε. 

Είχε πλήρη εμπιστοσύνη, έλεγε, στην τιμιότητά μου' 

έπρεπε να καταλαβαίνω τον κίνδυνο που θα τον απει

λούσε αν χαλούσα την υγεία μου, κι έτσι μ' άφηνε να 

κάνω ό, τι θέλω. Του έμενα λοιπόν πιστή και τον τιμού

σα για ό,τι αφορούσε την υγεία μου που τόσο εγωιστι

κά φρόντιζε εκείνος αλλά για όλα τ' άλλα θεωρούσα 

τον εαυτό μου ελεύθερο να κάνει ό, τι σχεδόν μπορούσε 

να μου φέρει λεφτά. Κι επειδή ζητούσε πιεστικά η 

Φουρνιέ να πηγαίνω για γλέντια σπίτι της, δινόμουν σ' 

αυτά που θα μου εξασφάλιζαν ένα καλό κέρδος. Δεν 

ήμουν πια μια κοπέλα του σπιτιού, αλλά μια δεσποινίς 

που συντηρούσε ένας πλούσιος κτηματίας και η οποία, 

για να μην της χαλάσει το χατίρι, καταδεχόταν να πε

ράσει λίγη ώρα στο σπίτι της ... Εσείς πια θα κρίνετε 
πόσο καλά πληρωνόμουν. Σ' αυτές τις περαστικές απι

στίες γνώρισα έναν καινούργιο θιασώτη της κοπροφα

γίας που θα σας περιγράψω τώρα. 

- Μια στιγμή, είπε ο επίσκοπος δεν θέλησα να 

σας διακόψω πριν φτάσετε σε κάποιο διάλειμμα' αλ

λά τώρα που ήρθε η στιγμή, για φωτίστε μας, σας πα-
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ρακαλώ, πάνω σε δυο-τρία βασικά σημεία από το 

τελευταίο γλέντι. 'Οταν τελέσατε τα όργια, ύσtερα από 

τις ιδιαίτερες συναντήσεις που είχατε, μήπως ο ηγού

μενος, που δεν είχε χα"ίδέψει ως τότε παρά μόνο το 

τεκνό του, του έκανε απισtίες και σας πασπάτεψε 

και σας; Και οι άλλοι μήπως δεν έκαναν το ίδιο σtις 

γυναίκες τους για να χα'ίδέψουν το νεαρούλη; 

- Σεβασμιότατε, είπε η Ντυκλό, ούτε σtιγμή δεν 

παράτησε ο ηγούμενος το αγόρι του' μόλις που έριξε 

μερικές ματιές πάνω μας, αν και ήμασtε γυμνές και 

δίπλα του. Αλλά διασκέδασε με τον κώλο του Ντω

κούρ, του Ντεπρέ και του Ντερβίλ' τους φίλησε και 

τους έγλειψε και τους τρεις ο Ντωκούρ κι ο Ντερβίλ 

χέσανε μέσα σto σtόμα του, και κατάπιε πάνω από 

τα μισά σκατά τους. Όσο για τις γυναίκες, δεν τις άγ

γιζε. Οι τρεις άλλοι φίλοι δεν τον μιμήθηκαν, αλλά 

πήγαν με το τεκνό του' το φίλησαν, του έγλειψαν την 

κωλότρυπα κι ο Ντεπρέ κλείσtηκε μαζί του κάπου, κι 

εγώ δεν ξέρω για τι ακριβώς. 

- Εντάξει, είπε ο επίσκοπος, είδατε λοιπόν πως 

δεν μας τα είπατε όλα' και πως κι αυτό που δεν μας 

αφηγηθήκατε αποτελεί ένα ακόμα πάθος, δίνοντας 

την εικόνα της ιδιοτροπίας ενός ανθρώπου που βάζει 

άλλους ανθρώπους, αν και αρκετά μεγάλους στην 

ηλικία, να χέσουν σto σtόμα του. 

- Πράγματι, Σεβασμιότατε, είπε η Ντυκλό' έτσι 

μου δείχνετε καλύτερα ποιο είναι το σφάλμα μου' 

αλλά αυτό δεν με σtεναχωρεί, γιατί έτσι τέλειωσε η 

βραδιά μου, που άλλωσtε κράτησε και πολύ. Κάποιο 

καμπανάκι που θ' ακούσουμε σε λίγο θα με έπειθε 

πως δεν θα είχα καιρό να τελειώσω τη βραδιά με την 
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ιστορία που έλεγα ν' αρχίσω· και με την άδειά σας, 

θα την αναβάλουμε για αύριο. 

Πράγματι ακούστηκε το καμπανάκι, κι επειδή 

κανένας δεν είχε χύσει όλο το βράδυ και οι πούτσες 

ωστόσο έδειχναν ψηλά, πήγαν να δειπνήσουν έχο

ντας στο νου τους ν' αποζημιωθούν την ώρα των 

οργίων. Αλλά ο δούκας δεν μπορούσε να περιμένει 

τόσο πολύ· διέταξε τη Σοφ(α να του δείξει τον κώλο 

της, την έβαλε, την όμορφη αυτή κοπέλα, να χέσει 

και κατάπιε το σκατό της για επιδόρπιο. Ο Ντυρσέ, ο 

επίσκοπος και ο Κυρβάλ, όλοι τους εξίσου απασχο

λημένοι, έκαναν τα ίδια· ο ένας με τον Υάκινθο, ο 

δεύτερος με τον Σελαντόν κι ο τρίτος με τον Άδωνη. 

Επειδή αυτός εδώ δεν μπόρεσε να ικανοποιήσει τον 

Κυρβάλ, έγραψαν τ' όνομά του στο μοιραίο ποινολό

γιο· και ο Κυρβάλ, βλαστημώντας σαν κτήνος, έβγα

λε το άχτι του πάνω στον κώλο της Τερέζας, που του 

αμόλησε ξαφνικά το πιο θρεμμένο σκατό που είδαν 

ποτέ τα μάτια σας. Τα όργια ήταν ακόλαστα και ο 

Ντυρσέ, παρατώντας τα σκατά της νεολαίας, ζήτησε, 

για εκείνο το βράδυ, από τους τρεις παλιούς του φί

λους να του δώσουν τα δικά τους. Του έκαναν το χα

τίρι κι ο ακόλαστος φιλαράκος μας έχυσε σαν γομά

ρι χάβοντας τα σκατά του Κυρβάλ. Η νύχτα ήρθε κι 

έφερε κάποια γαλήνη στις τόσες καταχρήσεις, χαρί

ζοντας σ' αυτούς τους ελευθέριους και πόθους και 

δυνάμεις. 



Δέκατη τρίτη μέρα 

Ο πρόεδρος, που πέρασε εκείνο το βράδυ με την κό

ρη του την Αδελαιδα, αφού διασκέδασε μαζί της ώ

σπου να έρθει ο πρώτος ύπνος, την είχε βάλει κατά 

μέρος πάνω σ' ένα στρώμα, χάμω, κοντά στο κρεβάτι 

του· έβαλε στη θέση της τη Φανσόν, που την ήθελε 

πάντα κοντά του όταν ξυπνούσε μέσα του η λαγνεία· 

κι αυτό τύχαινε σχεδόν κάθε βράδυ. Κοντά στις τρεις 

ξυπνούσε, πετιόταν πάνω, έβριζε κι αναθεμάτιζε σαν 

κτήνος. Τον έπιανε τότε κάτι σαν μια λάγνα οργή 

που καμιά φορά καταντούσε επικίνδυνη. Να γιατί 

ήθελε να έχει τότε κοντά του τη γριά Φανσόν, γιατί 

αυτή ήξερε την τέχνη να τον ησυχάζει όσο γινόταν κα

λύτερα, είτε προσφέροντας το κορμί της, είτε φέρνο

ντάς του αμέσως κάποιο πρόσωπο που κοιμόταν μέ

σα στο ίδιο δωμάτιο. 

Εκείνο το βράδυ θυμήθηκε ο πρόεδρος μερικά αί

σχη που έκανε με την κόρη του πριν aπoκoιμηθεί και 

την ξαναζήτησε αμέσως για να τα ξαναρχίσει· αλλά 

εκείνη δεν ήταν εκεί. Μπορείτε να φανταστείτε την τα

ραχή και την αναστάτωση που προκαλεί αμέσως ένα 

τέτοιο γεγονός. Ο Κυρβάλ σηκώνεται μανιασμένος, 

ζητά την κόρη του, ανάβουν κεριά, τη γυρεύουνε, 
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ψάχνουν ε πανωύ, τίποτα. Η πρώτη σκέψη ήταν να 

πάνε στο διαμέρισμα των κοριτσιών' γυρνάνε όλα τα 

κρεβάτια και βρίσκουνε επιτέλους τη θελκτική Α

δελαίδα να κάθεται με το νυχτικό της κοντά στο κρε

βάτι της Σοφίας. Αυτές τις δύο χαριτωμένες κοπέλες 

τις έδενε ο ίδιος στοργικός χαρακτήρας, μια ευλά

βεια, ενάρετα συναισθήματα, μια αφέλεια και πραό

τητα, όλα αυτά στον ίδιο βαθμό και στις δύο' ένιω

θαν εδώ και λίγο καιρό μια πολύ ωραία στοργή η μία 

για την άλλη και βρίσκανε αμοιβαία παρηγοριά 

μπροστά στην απαίσια μοίρα που τις καταπίεζε. Κα

νένας δεν είχε υποψιαστεί ακόμη κάτι τέτοιο, αJJ...ά η 

συνέχεια έδειξε πως δεν ήταν η πρώτη φορά που τύ

χαινε αυτό' και μαθεύτηκε πως η πιο μεγάλη καλ

λιεργούσε στην άλλη τα πιο ευγενικά αισθήματα και 

την εξόρκιζε κυρίως να μην αποκοπεί από τη θρη

σκεία και από τα καθήκοντά της απέναντι σ' ένα θεό 

που θα τις παρηγορούσε μια μέρα για όλα τους τα 

βάσανα. 

Σας αφήνω να κρίνετε την οργή και την παραφορά 

του Κυρβάλ όταν βρήκε εκεί την ωραία ιεραπόστο

λο. Την άρπαξε από τα μαλλιά και βλαστημώντας 

την την έσυρε ως το δωμάτιό του, την έδεσε στην κο

λόνα του κρεβατιού και την άφησε εκεί ως την άλλη 

μέρα το πρωί να αναλογιστεί την παρασπονδία της. 

Κι επειδή έτρεξαν οι άλλοι φίλοι να δουν αυτή τη 

σκηνή, φαντάζεστε εύκολα με πόσο ζήλο φρόντισε ο 

Κυρβάλ να γράψουν τα ονόματα των δύο ενόχων στο 

ποινολόγιο. Η γνώμη του δούκα ήταν να τις τιμωρή

σουν αμέσως και μάλιστα σκληρά, αλλά ο επίσκοπος 

είχε πολύ λογικές αντιρρήσεις αρκέστηκε ο Ντυρσέ 
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να γράψει τ' όνομά τους και δεν έγινε τίποτε άλλο. 

Δεν υπήρχε τρόπος να τα βάλουν με τις γριές οι κύ

ριοι τις είχαν βάλει να κοιμηθούν εκείνο το βράδυ μέ

σα στα δωμάτιά τους. Όλα αυτά όμως έδειξαν καθα

ρά πως κάτι δεν πήγαινε καλά στην οργάνωση, και 

πήραν τα μέτρα τους ώστε στο μέλλον να μένει πά

ντα τακτικά μια γριά μαζί με τις κοπέλες και μια άλ

λη με τ' αγόρια. Πήγανε για ύπνο ξανά και ο Κυρ

βάλ, που ο θυμός τον είχε κάνει αδιάντροπα σκληρό, 

έκανε με την κόρη του πράματα που δεν μπορούμε 

ακόμη να πούμε, αλλά που τον βοήθησαν να χύσει 

πιο γρήγορα' κι έτσι μπόρεσε τουλάχιστον να ξανα

κοιμηθεί ήσυχος. 

Την άλλη μέρα όλες οι κότες ήταν τόσο φοβισμένες 

που δεν βρέθηκε καμιά να παρανομεί' μόνο στ' αγό

ρια ο μικρός Νάρκισσος, στον οποίο είχε απαγορεύ

σει ο Κυρβάλ από το προηγούμενο βράδυ να σκουπί

σει τον κώλο του επειδή τον ήθελε σκατωμένο την 

ώρα του καφέ, είχε καθαρίσει τον πρωκτό του με ιδι

αίτερη φροντίδα, επειδή δυστυχώς είχε ξεχάσει τη 

διαταγή. Όσο και να έλεγε πως το σφάλμα του δεν 

ήταν ανεπανόρθωτο, αφού είχε κιόλας όρεξη να χέ

σει, του είπαν να κρατηθεί, αλλά ωστόσο θα έγρα

φαν τ' όνομά του στο μοιραίο βιβλίο' αυτό έγινε αμέ

σως από τον φοβερό Ντυρσέ μπροστά στο παιδί, 

δίνοντάς του έτσι να καταλάβει πόσο τεράστιο ήταν 

το σφάλμα του' δεν θα χρειαζόταν ίσως παρά κάτι 

τέτοιο για να μη χύσει ο κύριος πρόεδρος. 

Η Κονστάνς, που δεν την ενοχλούσαν πια επειδή 

ήταν σε ενδιαφέρουσα, η Ντεγκράνζ κι ο Σκιζοκώ

λης ήταν οι μόνοι που πήραν άδεια για το παρεκκλή-
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σι' διέταξαν όλους τους άλλους να κρατηθούν για το 

βράδυ. 

Τα γεγονότα της περασμένης βραδιάς συζητήθη

καν την ώρα του φαγητού' περιπαίζανε τον πρόεδρο 

που άφηνε να του ξεφεύγουν τα πουλιά από το κλου

βί' η σαμπάνια τού ξανάδωσε κέφι και πήγαν για τον 

καφέ τους τον σέρβιραν ο Νάρκισσος και ο Σελα

ντόν, η Ζελμίρα και η Σοφία. Αυτή ήταν καταντρο

πιασμένη' τη ρώτησαν πόσες φορές έγινε αυτό' απά

ντησε πως ήταν μονάχα η δεύτερη κι ότι η κυρία 

Ντυρσέ τη συμβούλευε τόσο καλά που θα ήταν πράγ

ματι μεγάλη αδικία να τις τιμωρήσουν και τις δύο γι' 

αυτόν το λόγο. Ο πρόεδρος τη βεβαίωσε πως οι 

καλές συμβουλές, όπως έλεγε, ήταν πολύ κακές αντι

θέτως στην κατάσταση που βρισκόταν, και ότι η θεο

σέβεια με την οποία την εμπότιζε δεν θα εμπόδιζε να 

την τιμωρούν κάθε μέρα' και πως δεν έπρεπε να έχει 

εδώ μέσα άλλους αφέντες και άλλους θεούς παρά 

τους τρεις συναδέλφους του κι εκείνον, κι άλλη θρη

σκεία από την εξυπηρέτησή τους και την τυφλή υπα

κοή στα πάντα. Και όσο κρατούσε αυτός ο εξάψαλ

μος, την έβαλε να γονατίσει ανάμεσα στα πόδια του 

διατάζοντάς τη να του πιπιλίσει την ψωλή' και η καη

μενούλα υπάκουσε τρέμοντας ολόκληρη. Ο δούκας, 

οπαδός πάντα του γαμησιού ανάμεσα στα μπούτια, 

μην έχοντας καλύτερη λύση, απαύτωσε τη Ζελμίρα μ' 

αυτό τον τρόπο, ενώ εκείνη του έχεζε μέσα στη χού

φτα του κι αυτός τα κατάπινε συνέχεια' στο μεταξύ ο 

Ντυρσέ έβαλε τον Σελαντόν να χύσει στο στόμα του 

κι ο επίσκοπος είπε του Νάρκισσου να χέσει. Ύ στε

ρα ξεκουράστηκαν λιγάκι, κι αφού βολεύτηκαν στο 
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σαλόνι των αφηγήσεων, η Ντυκλό συνέχισε ως εξής 

την ιστορία της: 

Ο ευΥενικός ογδοντάρης που μου προόριζε η Φουρ

νιέ ήταν, κύριοι, από το λογιστήριο του Κράτους 

κοντός, γεμάτος, παχουλός, μ' ένα πολύ αντιπαθητικό 

πρόσωπο. Έβαλε ένα δοχείο ανάμεσά μας, στηθήκα

με πλάτη με πλάτη, χέσαμε κι οι δυο μαζί" αρπάζει 

εκείνος το δοχείο, ανακατεύει με τα δάχτυλά του τα 

δυο σκατά και τα καταπίνει ενώ φροντιΊ;ω να χύσει 

μέσα στο στόμα μου. Μόλις που έριξε μια ματιά στον 

πισινό μου κι ούτε τον φι'λησε καθόλου' αλλά ωστόσο 

η έκσταση που δοκίμασε ήταν πολύ δυνατή' σπάραζε 

και βλαστημούσε τρώγοντάς τα και χύνοντας απο

σύρθηκε αφού μου έδωσε τέσσερα λουδοβίκεια γι' 

αυτή την περίεργη τελετή. 

Ωστόσο ο πλούσιος κτηματίας μου μου έδειχνε κά

θε μέρα και περισσότερη εμπιστοσύνη και φιλία, και 

αυτή η εμπιστοσύνη, που δεν άργησα να εκμεταλ

λευτώ, στάθηκε η αφορμή να χωρίσουμε σύντομα για 

πάντα. Μια μέρα που με είχε αφήσει μόνη μέσα στο 

γραφείο πρόσεξα πως γέμιζε το ΠΟυΥκί του πριν φύ

γει από ένα αρκετά μεγάλο συρτάρι, γεμάτο ως πάνω 

με χρυσάφι. Καλή μπάζα, σκέφτηκα. Κ1 επειδή έβαλα 

από κείνη τη μέρα στο νου μου ν' αρπάξω αυτό το 

ποσό, μηχανευόμουνα πώς θα μπορούσε να περάσει 

στα χέρια μου. Ο Ντωκούρ δεν κλείδωνε ποτέ του 

αυτό το συρτάρι, αλλά έπαιρνε μαζί του το κλειδί του 

γραφείου' βλέποντας πως η πόρτα κι η κλειδωνιά δεν 

ήταν τόσο στέρεες, σκέφτηκα πως δεν θα χρειαζόταν 

και πολύς κόπος για να τις παραβιάσω εύκολα. Αφού 
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συνέλαβα αυτό το σχέδιο, η μόνη μου ασχολία ήταν 

να βρω το ταχύτερο την πρώτη ευκαιρία που θα έλει

πε ο Ντωκούρ ολόκληρη μέρα· κι αυτό γινόταν δυο 

φορές την εβδομάδα, όταν πήγαινε σrα κρυφά του 

όργια μαζί με τον Ντεπρέ και τον ηγούμενο· αλλά τι 

έκαναν τότε θα σας το πει ίσως η κυρfα Ντεγκράνζ, 

γιατί αυτά δεν εΕναι της δικής μου δικαιοδοσίας. Αυ

τή η ευνοϊκή σrιγμή παρoυσιάσrηκε σε λίγο καιρό. Οι 

υπηρέτες, ακόλασroι όσο και το αφεντικό τους, δεν 

παρέλειψαν να πάνε κι αυτοί σrα δικά τους γλέντια 

εκείνη τη μέρα, κι έτσι βρέθηκα σχεδόν μόνη σro σπί

τι. Ανυπονώντας να πραγματοποιήσω το σχέδιό μου, 

πάω αμέσως σrην πόρτα του γραφείου, με μια γροθιά 

τη σπρώχνω προς τα μέσα, τρέχω σro συρτάρι και 

βρΕσκω εκεΕ το κλειδί: το ήξερα δα. Παίρνω από κει 

μέσα ό,τι βρήκα· όχι λιγότερα από τρεις χιλιάδες 

λουδοβίκεια. Γεμίζω τις τσέπες μου, ψάχνω και τ' άλ

λα συρτάρια· πέφτω πάνω σε μια πολύτιμη κοσμημα

τοθήκη, τη βουτάω κι αυτή· αλλά και τι δεν βρήκα 

μέσα σr' άλλα συρτάρια του περίφημου αυτού μικρού 

γραφείου!... Τυχερέ Ντωκούρ! Πάλι καλά για σένα 

που μόνο εγώ ανακάλυψα πόσο άμυαλος ήσουν! Ένα 

έχω να σας πω, κύριοι: είχε εκεί μέσα ό, τι χρειαζόταν 

για να τον πιάσουν και να τον βασανΕσουν σroν τρο

χό· εκτός από τα σαφή και παρασrατικά σημειώματα 

που του έσrελναν ο Ντεπρέ και ο ηγούμενος, αναφέ

ροντάς του τα κρυφά τους όργια, βρήκα εκεί μέσα 

όλα τα σύνεργα που χρειαζόταν για τις ατιμίες του ... 
Αλλά ας μην προχωρήσω· τα όρια που μου τάξατε μ' 

εμποδίζουν να σας πω περισσότερα και η Ντεγκράνζ 

θα σας τα εξηγήσει όλα αυτά. Όσο για μένα, αφού 



324 SADE 

έκλεψα, εξαφανίσrηκα ανατριχιάζοντας με τη σκέψη 

και μόνο για όσα ίσως θα κινδύνευα να πάθω συχνά

ζοντας με τέτοια καθάρματα. Έφυγα για το ΛονδίνΟ" 

επειδή η παραμονή μου σ' αυτή την πόλη, όπου έζησα 

έξι μήνες σαν αρχόντισσα, δεν έχει να σας προσφέρει, 

κύριοι, καμιά από τις λεπτομέρειες που σας ενδιαφέ

ρουν, θα μου επιτρέψετε να μην επιμείνω και πολύ σ' 

αυτή την περίοδο της ζωής μου. Δεν είχα διατηρήσει 

επαφή σro Παρίσι παρά μόνο με τη Φουρνιέ, κι επει

δή με ενημέρωσε αυτή για το θόρυβο που ξεσήκωσε ο 

κτηματίας γύρω απ' αυτή την παλιοκλοπή, αποφάσι

σα σro τέλος να τον κάνω να σωπάσει· του έγραψα 

ξερά πως αυτή που βρήκε τα χρήματα είχε βρει κι 

άλλα πράγματα· κι αν ήταν αποφασισμένος να με σύ

ρει σrα δικασrήρια, δεν είχα καμιά αντίρρηση· μόνο 

που θα ζητούσα από τον ίδιο δικασrή σroν οποίο θα 

κατέθετα για όσα υπήρχαν σrα μικρά συρτάρια, να 

τον καλέσει και να καταθέσει τι υπήρχε μέσα σrα πιο 

μεγάλα. Ο άνθρωπός μας έπαψε να μιλά· κι επειδή 

τρεις μήνες αργότερα ξέσπασε το σκάνδαλο για τις 

κραιπάλες τους κι έφυγαν σro εξωτερικό, μην έχο

ντας πια τ{ποτα να φοβηθώ, γύρισα σro Παρίσι. Θέ

λετε να σας ομολογήσω την αμαρτία μου, κύριοι; Γύ

ρισα εξίσου φτωχιά όσο όταν έφυγα, και μάλισrα σε 

τέτοια χάλια οικονομικά που αναγκάσrηκα να πάω 

πάλι σro σπίτι της Φουρνιέ και να ξαναρχίσω την 

παλιά μου ζωή. Ε{κοσι τριών ετών ήμουνα, οι περιπέ

τειες δεν μου έλειψαν. Θ' αφήσω αυτές που δεν είναι 

της δικαιοδοσ{ας μου και θα συνεχίσω, με την άδειά 

σας, κύριοι, με όσες σας ενδιαφέρουν κάπως αυτή τη 

σrιγμή. 
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Οχτώ μέρες μετά που γύρισα έβαλαν μέσα στο δω

μάτιο των ηδονών ένα βαρέλι γεμάτο σκατά. Φτάνει ο 

ομορφονιός μου· ήταν ένας άγιος εκκλησιαστικός, 

αλλά που είχε τόσο χορτάσει από τέτοιου είδους aπο

λαύσεις ώστε τίποτα πια δεν μπορούσε να τον συγκι

νήσει, παρά μόνο οι ακρότητες που θα σας περιγρά

ψω. Μπαίνει· ήμουν γυμνή. Κοιτάζει για λίγο τους 

γλουτούς μου κι ύστερα, αφού τους πασπάτεψε κά

πως β{αια, μου είπε να τον γδύσω και να τον βοηθή

σω να μπει στο βαρέλι. Τον γδύνω, τον βαστάω, το 

βρομογούρουνο χώνεται μέσα στο στοιχε{ο του· από 

μια τρύπα βγάζει σε λ{γο τη μισοκαυλωμένη πούτσα 

του και με διατάζει να τον μαλακ{σω παρόλη τη βρο

μιά και τη φρίκη που τον σκεπάζει. Εκτελώ τη διατα

γή του, εκε{νος βουτά το κεφάλι του μέσα στο βαρέλι, 

τσαλαβουτά, καταπ{νει, ουρλιάζει, χύνει και τρέχει 

ύστερα να πέσει μέσα σε μια μπανιέρα όπου τον αφή

νω να τον καθαρ{σουν επ{ ένα τέταρτο δυο υπηρέ

τριες του σπιτιού. 

Λίγο αργότερα παρουσιάστηκε κάποιος άλλος. Ε{

χα χέσει και κατουρήσει πριν οχτώ μέρες μέσα σ' ένα 

δοχείο που το φύλαγα σαν τα μάτια μου· χρειαζόταν 

αυτό το χρονικό διάστημα για να γίνει το σκατό όπως 

το λαχταρούσε αυτός ο ακόλαστος. Ήταν ένας τρια

νταπεντάρης και νομιΊ;ω πως είχε κάποια σχέση με 

τα οικονομικά. Μπα{νοντας με ρωτά πού ε{ναι το δο

χείο· του το παρουσιάζω, το μυριΊ;ει: 

- Σίγουρα πράματα πως ε{ναι από οχτώ μέρες; 

μου λέει. 

- Σας το εγγυώμαι, κύριε, βλέπετε μάλιστα πως 

μυριΊ;ει μούχλα, του λέω. 
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- Ω, έτσι το θέλω, μου λέει· όση μούχλα και να έχει 

δεν μου φτάνει. Για δει'ξτε μου, σας παρακαλώ, συνέ

χισε, τον όμορφο κώλο που έχεσε εδώ μέσα. 

Του τον δείχνω. 

- Άντε, λοιπόν, λέει, στήσε τον απέναντί μου να 

τον έχω για θέαμα όσο θα τρώω τα έργα του. 

Βολευόμαστε, παίρνει ένα μεζέ για να δοκιμάσει, 

πέφτει σε έκσταση, επανέρχεται δριμύτερος και κα

ταβροχθίζει μέσα σ' ένα λεπτό αυτό το νόστιμο φαγη

τό, με μικρά διαλείμματα μόνο για να παρατηρεί τα 

κωλομέρια μου· αλλά χωρίς κανένα άλλο επεισόδιο, 

γιατί ούτε καν που έβγαλε την πούτσα του μέσα από 

το πανταλόνι του. 

Ένα μήνα μετά ο ελευθέριος που παρουσιάστηκε 

ζήτησε την ίδια τη Φουρνιέ. Χαράς το πράμα που 

διάλεξε, για το Θεό! Αυτή είχε κλείσει για καλά τα 

εξήντα οχτώ· ένα ανεμοπύρωμα της είχε φάει όλο το 

δέρμα και το στόμα της τόσο πολύ βρομούσε από 

οχτώ σάπια δόντια που το στόλιζαν ώστε ήταν αδύνα

το να της μιλήσεις από κοντά. Αλλά αυτά ακριβώς τα 

ελαττώματα μάγευαν τον εραστή της. Περίεργη να δω 

μια τέτοια σκηνή, τρέχω στην τρύπα: ο μορφονιός αυ

τός ήταν ένας γέρος γιατρός, αλλά ωστόσο πιο νέος 

από κείνη. Μόλις την πήρε στην αγκαλιά του, τη φιλά 

στο στόμα επί ένα τέταρτο, κι ύστερα, αφού την έβα

λε να του δει'ξει τον κατσιασμένο κώλο της, σαν μα

στάρι γριάς αγελάδας, τον φιλά και τον γλείφει με βου

λιμία. Του φέρνουν μια σύριγγα και τρεις μπουκάλες 

μισογεμάτες με γλυκά πιοτά· ο οπαδός του Ασκληπι

ού εξακοντιΊ;ει με τη σύριγγα το θεραπευτικό υγρό 

μέσα στα σωθικά της θεάς του· εκείνη το δέχεται και 
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το κρατά· στο μεταξύ ο γιατρός δεν παύει να τη φιλά 

και να τη γλείφει παντού σ' όλο της το σώμα. 

- Α, φι'λε μου, λέει στο τέλος η γριά τσατσά, δεν αντέ

χω άλλο, δεν αντέχω πια! Ετοιμάσου, φι'λε μου, πρέ

πει ν' αδειάσω. 

Ο μαθητής του Ιπποκράτη γονατι'ζει, βγάζει από το 

πανταλόνι του ένα μαύρο και ζαρωμένο κουρέλι που 

το παι'ζει αδιάντροπα· η Φουρνιέ τού στήνει τα βρο

μοκωλομέρια της πάνω στο στόμα του, σφίΎΊεται, ο 

γιατρός πίνει, δίχως άλλο κάποιο σκατό ανακατεύτη

κε μέσα στο υγρό, αδειάζει τελείως η γριά, ο ελευθέ

ριος χύνει και πέφτει ανάσκελα τύφλα στο μεθύσι. Μ' 

αυτό τον τρόπο ικανοποιούσε αυτός ο ακόλαστος συγ

χρόνως δύο πάθη: το αλκοολίκι του και τη λαγνεία 

του. 

- Μια στιγμή, είπε ο Nτuρσέ· αυτές οι ακρότητες 

πάντα με καυλώνουν. Ντεγκράνζ, φαντάζομαι ο κώ

λος σου να είναι σαν κι αυτόν που μας περιέγραψε η 

Nτuκλό: έλα να μου τον βάλεις πάνω στη μούρη μου. 

Η γριά ματρόνα υπάκουσε. 

- Αμόλα τα, αμόλα! της είπε ο Ντυρσέ, που η 

φωνή του ήταν σαν πνιγμένη κάτω από τα απαίσια 

και κατσιασμένα μεριά της. Αμόλα, παλιογαμιόλα! 

Κι αν δεν είναι υγρά, θα είναι κάτι πιο στέρεο. Θα 

καταπιώ ό,τι να 'ναι. 

Και τελειώνει τη δουλειά του, ενώ ο επίσκοπος κά

νει τα ίδια με τον Αντίνοο, ο Κυρβάλ με τη Φανσόν 

και ο δούκας με τη Λουιζόν. Αλλά οι τέσσερις παλι

καράδες μας, κωλοπετσωμένοι σε κάτι· τέτοιες ακρό

τητες, επιδόθηκαν σ' όλα αυτά με τη συνηθισμένη 
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τους ωτάθεια και κατάπιαν τα τέσσερα σκατά χωρίς 

να χύσει κανένας τους ούτε μια στάλα. 

- Άντε, τέλειωνε τώρα, Nτuκλό, λέει ο δούκας αν 

δεν είμαστε πιο ήσυχοι, τουλάχιστο δεν ανυπομονού

με και τόσο και είμαστε σε θέση να σ' ακούσουμε. 

- Αλίμονο, κύριοι, είπε η ηρωίδα μας, η ιστορία 

που ωτομένει να σας πω γι' ωτόψε είναι νομίζω πά

ρα πολύ ωτλή εμπρός στην κατάσταση που βρίσκε

στε, ωτ' ό,τι βλέπω. Αλλά δεν πειράζει, τώρα ήρθε η 

σειρά της. 

Ο ήρωας αυτής της περιπέτειας ήταν ένας γέρος 

ταξίαρχος από το βασιλικό στρατό. Έπρεπε να τον 

γδύσουμε ολότελα κι ύστερα να τον φασκιώσουμε 

σαν μωρό· έτσι που ήταν, έπρεπε να χέσω μπροστά 

του, μέσα σ' ένα πιάτο, και να του δώσω να φάει το 

σκατό μου με τα ίδια μου τα δάχτυλα, λιωμένο σαν 

κουρκούτι. Γίνεται η δουλειά, ο ακόλαστός μας το κα

ταπίνει και χύνει μέσα στις φασκιές του ξεφωνίζο

ντας σαν μωρό παιδί. 

- Ας καταφύγουμε λοιπόν στα παιδιά, είπε ο δού

κας, αφού μας παρατάς με μια παιδική ιστορία. Φα

νή, συνεχίζει, έλα να μου χέσεις μες στο στόμα· και 

μην ξεχνάς να μου γλείφεις τον πούτσο, γιατί καιρός 

είναι να χύσω. 

- Γεννηθήτω λοιπόν το θέλημά σου, είπε ο επίσκο

πος. Για πλησίασε, Ροζέτα! Άκουσες τι προστάξανε 

να κάνει η Φανή· άντε κι εσύ λοιπόν! 

- Η ίδια προσταγή και για σένα, είπε ο Nτuρσέ 

στην Ήβη, που πλησιάζει κι αmή. 
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Πρέπει να ακολουθούμε τη μόδα, είπε ο Κυρ

βάλ. Αυγουστίνα! Έλα να μιμηθείς τις φίλες σου, 

έλα, τέκνο μου' ενώ θα χύνω μες στο στόμα σου, εσύ 

να χέζεις μέσα στο δικό μου. 

Έγιναν όλα αυτά κι αυτή τη φορά όλοι τους άδεια

σαν' από παντού άκουγες πορδές, σκατά να πέ

φτουν, φωνές από το χύσιμο' κι αφού χόρτασε η λαγ

νεία τους, πήγαν να χορτάσουν και την πείνα τους. 

Αλλά όταν άρχισαν τα όργια, ζήτησαν κάτι πιο εκλε

πτυσμένο κι έστειλαν τα παιδιά για ύπνο. Τις θεσπέ

σιες αυτές ώρες τις πέρασαν μαζί με τους τέσσερις 

διαλεχτούς γαμιάδες, τις τέσσερις υπηρέτριες και τις 

τέσσερις αφηγήτριες. Γίναν στουπί στο μεθύσι κι 

ήταν τόσο αισχρές και φριχτές οι πράξεις τους που 

δεν θα μπορούσα να τις αποδώσω χωρίς να μειώσω 

τις λιγότερο ακόλαστες περιγραφές που μου απομέ

νουν να σας προσφέρω. Κουβάλησαν αναίσθητους 

πια τον Κυρβάλ και τον Ντυρσέ, ενώ ο δούκας και ο 

επίσκοπος, ψύχραιμοι σαν να μην είχαν κάνει τίπο

τα, πέρασαν την υπόλοιπη βραδιά μέσα σ' ένα σωρό 

συνηθισμένες ηδονές. 



Δέκατη τέταρτη μέρα 

Ανακάλυψαν εκείνη τη μέρα πως κι ο καιρός ακόμα 

ήθελε να ευνοήσει τα απαίσια σχέδια των ακόλα

στων αυτών ανθρώπων και να τους γλιτώσει από 

κάθε θνητό μάτι, σαν να μην έφταναν οι προφυλά

ξεις που είχαν πάρει. Είχε πέσει τρομερό χιόνι στα 

λαγκάδια ολόγυρα από τον πύργο' ούτε τα θηρία πια 

δεν μπορούσαν να πλησιάσουν το καταφύγιο των 

τεσσάρων αυτών αχρείων' όσο για τους ανθρώπους, 

δεν υπήρχε μήτε ένας που θα μπορούσε να τολμήσει 

να φτάσει ως εκεί. Δεν φαντάζεστε πόσο εξασφαλί

ζεται η ηδονή μ' αυτό τον τρόπο και τι μπορείτε να 

τολμήσετε όταν μπορείτε να πείτε: «Είμαι μόνος 

εδώ. Βρίσκομαι στην άκρη του κόσμου, μακριά από 

κάθε μάτι, κι είναι αδύνατο να με πλησιάσει ψυχή 

καμιά' μήτε χαλινάρι πια, μήτε φραγμός κανένας». 

Από αυτή τη στιγμή οι επιθυμίες εξορμούν με μια βία 

που δεν γνωρίζει πια κανένα όριο και η ατιμωρησία 

που τις ευνοεί αυξάνει με μεγαλύτερη απόλαυση όλη 

τους τη μέθη. Τίποτ' άλλο δεν υπάρχει στον κόσμο' 

παρά μόνο ο Θεός και η συνείδηση' αλλά τι δύναμη 

μπορεί να έχει ο πρώτος φραγμός για έναν που είναι 
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άθεος στην καρδιά και στη σκέψη; Και πώς μπορεί 

να επιβληθεί η συνείδηση σ' αυτόν που συνήθισε 

τόσο καλά να καταπνίγει τις τύψεις του, έτσι που να 

γίνονται γι' αυτόν σχεδόν απολαύσεις; Κακόμοιρο 

κοπάδι, που παραδόθηκες στα κακούργα χέρια τέ

τοιων αχρείων! Πόσο θα έτρεμες αν η πείρα που σου 

έλειπε σου επέτρεπε να έχεις τέτοιες σκέψεις! 

Εκείνη τη μέρα είχαν γιορτή γιατ( είχε τελειώσει η 

δεύτερη εβδομάδα και δεν ασχολήθηκαν παρά με 

την προετοιμασία της. Αυτή τη φορά θα τελούσαν 

τους γάμους του Νάρκισσου και της Ήβης αλλά το 

τρομερό ήταν πως και τα δυο παιδιά έπρεπε να τιμω

ρηθούν εκείνο το βράδυ. Θα περνούσαν από τις απο

λαύσεις του υμεναίου στις πίκρες του σχολείου· τι 

κρίμα! Ο μικρός Νάρκισσος, που δεν ήταν κουτός, 

πρόσεξε αυτή την ειρωνεία της τύχης, αλλά ωστόσο 

έγιναν οι συνηθισμένες τελετές. Χοροστάτησε ο επί

σκοπος, ένωσαν τους δυο συζύγους και τους επέτρε

ψαν να κάνουν μπροστά σε όλους ό,τι ήθελαν. Αλλά 

ποιος θα το πίστευε; Είχαν αφήσει μεγάλη ελευθε

ρία στον πιτσιρίκο γιατί μάθαινε πολύ εύκολα· γοη

τευμένος από το κορμάκι της χαριτωμένης γυναίκας 

του, μην μπορώντας όμως να της τον βάλει, ετοιμαζό

ταν να την ξεπαρθενέψει με τα δάχτυλά του αν τον 

άφηναν. Τον εμπόδισαν εγκαίρως και ο δούκας, αρ

πάζοντας τη νύφη, τη γάμησε στα μπούτια επιτόπου, 

ενώ ο επίσκοπος έκανε τα ίδια με το γαμπρό. 

Έκατσαν να φάνε, επέτρεψαν στα παιδιά να πά

ρουν μέρος στην πανδαισία, κι αφού τους έδωσαν να 

φάνε τον περίδρομο, πριν σηκωθούν από το τραπέζι 

χέσανε και ικανοποίησαν το ένα τον Ντυρσέ και το 
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άλλο τον Κυρβάλ, οι οποίοι κατέβασαν με ανείπωτη 

απόλαυση ό,τι τους χάρισαν τα παιδικά αυτά στομα

χάκια. 

Η Αυγουστίνα, η Φανή, ο Σελαντόν κι ο Ζέφυρος 

σέρβιραν τον καφέ. Ο δούκας διέταξε την Αυγουστί

να να μαλακίσει τον Ζέφυρο, που θα έχεζε στο στό

μα του τη στιγμή που θα έχυνε. Γίναν όλα θαύμα, 

τόσο καλά μάλιστα που ο επίσκοπος ήθελε να κάνει 

τα ίδια με τον Σελαντόν: η Φανή τον μαλάκισε, κι ο 

σεβασμιότατος έδωσε διαταγή στον πιτσιρίκο να 

χέσει στο στόμα του μόλις θα ένιωθε να κυλά το ψω

λόχυμά του. Αλλ.ά εδώ η επιτυχία δεν ήταν τόσο λα

μπρή. το παιδί δεν κατάφερε να χέσει τη στιγμή α

κριβώς που έχυνε· αλλά επειδή αυτό δεν ήταν παρά 

μια δοκιμασία και οι κανονισμοί δεν μιλούσαν για 

μια τέτοια περίπτωση, δεν του επέβαλαν καμιά τιμω

ρία. 

Ο Ντυρσέ έβαλε την Αυγουστίνα να χέσει και ο 

επίσκοπος, που καύλωσε για καλά, είπε στη Φανή να 

τον πιπιλά ενώ θα έχεζε μέσα στο στόμα του· έχυσε 

κι επειδή η κρίσιμη στιγμή ήταν πάρα πολύ δυνατή, 

κακομεταχειρίστηκε κάπως τη Φανή, αλλά δεν μπό

ρεσε δυστυχώς να την τιμωρήσει, όση όρεξη κι αν 

έδειχνε πως είχε για κάτι τέτοιο. Δεν υπήρχε μεγα

λύτερο πειραχτήρι από τον επίσκοπο. Κάθε φορά 

που έχυνε, ευχαρίστως θα έστελνε στο διάολο το 

αντικείμενο της ηδονής του· αυτό το ήξεραν οι άλλοι 

και τίποτα δεν φοβούνταν τα κορίτσια, οι γυναίκες 

τους και τ' αγόρια όσο τον επίσκοπο τη στιγμή που 

φρόντιζαν να χύσει. 

Αφού ξεκουράστηκαν λιγάκι, πήγαν στο σαλόνι, 
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βολεύτηκαν στις θέσεις τους και η Nτuκλό συνέχισε 

τις ιστορίες της: 

Πήγαινα καμιά φορά για γλέντια μέσα σrην πόλη 

και, επειδή συνήθως έφερνα πολλά λεφτά, η Φουρνιέ 

προσπαθούσε ν' αποκομίσει όσο μπορούσε περισσό

τερα για δικό της λογαριασμό. Μ' έσrειλε μια μέρα σ' 

ένα γέρο ιππότη του τάγματος της Μάλτας αυτός 

άνοιξε ένα είδος ντουλάπας όλο θήκες και σε κάθε 

θήκη ήταν ένα δοχείο από πορσελάνη μ' ένα σκατό 

μέσα. Αυτός ο γεροπαραλυμένος είχε συνεννοηθεί με 

μια από τις αδελφές του που ήταν ηγουμένη σ' ένα 

από τα πιο σπουδαία μoνασrήρια του Παρισιού. Αυ

τή η καλή γυναίκα, κατά παράκλησή του, του έσrελνε 

κάθε πρωί κασόνια γεμάτα από τα σκατά των ωραί

ων οικοτρόφων της. Τα τοποθετούσε με τάξη πάντο

τε· όταν έφτασα, με διέταξε να πάρω τον τάδε αριθμό 

που μου έδειξε και που αντισroιχoύσε σrα πιο παλιά. 

Του πήγα το δοχείο. 

- Α, είπε, είναι από μια κοπέλα δεκάεξι ετών, ω

ραία σαν το φως της μέρας. Τράβα μου μαλακία όσο 

θα τρώω. 

Όσο κρατούσε η τελετή, έπρεπε να του την παι'ζω 

και να του δείχνω τους γλουτούς μου, ενώ εκείνος κα

τάπινε, ύσrερα έπρεπε ν' αποθέσω πάνω σro ίδιο πιά

το το δικό μου σκατό. Έβλεπε καλά-καλά, μου σκού

πιζε τον κώλο με τη γλώσσα του κι έχυνε γλείφοντάς 

μου τον πρωκτό. Ύσrερα ξανάκλειναν τα συρτάρια, 

με πλήρωνε, κι ο άνθρωπος μας, τον οποίο επισκεπτό

μουν αρκετά νωρίς το πρωί, έπεφτε ξανά για ύπνο 

σαν να μην είχε γίνει τίποτα. 
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Ένας άλλος πιο καταπληκτικός, κατά τη γνώμη 

μου: ήταν ένας γέρος καλόγερος μπαίνει, ζητά σχ:rώ

δέκα ακατά, ό, τι να 'ναι, από κορίταια ή αγόρια, δεν 

έχει σημααία. Τα ανακατεύει, τα πλάθει, τα δαγκώνει 

και χύνει τρώγοντας τουλάχιστον τα μιαά, ενώ εγώ 

συνεχι'ζω να τον πιπιλάω. 

Κανέναν δεν αιχάθηκα τόαο πολύ α' όλη μου τη ζωή 

όαο έναν τρίτο. Με διατάζει ν' ανοίξω καλά το στόμα 

μου. Ήμουν γυμνή, ξαπλωμένη χάμω, α' ένα στρώμα' 

με καβαλά, αδειάζει την πραμάτεια του μέαα στο 

στόμα μου και ο αλιτήριος γυρνά και τα τρώει μες 

από το στόμα μου ποτι'ζοντας τα βυζιά μου με το ψω

λόχυμά του. 

- Α! Α! Αυτός κι αν έχει καλαμπούρι, είπε ο 

Κυρβάλ. Διάολε! Τώρα μου 'ρχεται να χέσω, πρέπει 

να δοκιμάσω κι εγώ. Ποιον να διαλέξω, κύριε δούκα 

μου; 

- Ποιον; συνέχισε ο Μπλανζί. Μα την πίστη μου, 

σας συνιστώ την κόρη μου, την Ιουλία μου' είναι εκεί, 

δίπλα σας σας αρέσει το στόμα της, γιατί να μην το 

χρησιμοποιήσετε; 

- Ευχαριστώ για τη συμβουλή, είπε η Ιουλία κα

τσουφιάζοντας μα τι σας έκανα λοιπόν για να λέτε 

τέτοιες κουβέντες; 

- Ε, αφού αυτό την πειράζει, είπε ο δούκας, κι εί

ναι αρκετά καλό κορίτσι, να πάρετε τη δεσποινίδα 

Σοφία' όλο δροσιά κι ομορφιά, δεκατεσσάρων χρο

νών πράμα. 

- Άντε, ας είναι, καλή και η Σοφία, είπε ο Κυρ

βάλ με την άστατη πούτσα του να παίζει πέρα-δώθε. 
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Η Φανσόν φέρνει κοντά του το θύμα· η δύστυχη 

παιδούλα αρχίζει κιόλας να νιώθει αναγούλα. Ο 

Κυρβάλ χασκογελά, πλησιάζει το σιχαμερό και βρο

μερό κώλο του στο χαριτωμένο προσωπάκι της και 

μας φέρνει στο νου βάτραχο που θα μαγαρίσει τρια

ντάφυλλο. Τον μαλακίζουν και φεύγει η μπόμπα. Η 

Σοφία δεν χάνει ούτε κομματάκι κι ο σιχαμένος ξα

ναρουφά ό,τι έβγαλε και τα καταπίνει όλα με τέσσε

ρις μπουκιές, ενώ του την παίζουνε πάνω στην κοιλιά 

της δόλιας της μικρούλας, η οποία, μόλις τέλειωσε η 

επιχείρηση, ξέρασε τ' άντερά της πάνω στη μούρη 

του Ντυρσέ, που περίμενε αδιάντροπα να τον κατα

κλύσουν ενώ μαλακιζόταν. 

- Άντε, Ντυκλό, συνέχισε, είπε ο Κυρβάλ, και να 

χαίρεσαι για το αποτέλεσμα των λόγων σου. Βλέπεις 

πόσο πιάνουν. 

Η Ντυκλό συνέχισε λοιπόν μ' αυτά τα λόγια, κατα

γοητευμένη ως τα κατάβαθα της ψυχής της για τις 

επιτυχίες της όχι μόνο στη ζωή αλλά και τις αφηγή

σεις της: 

Ο άνθρωπος που είδα ύστερα από κείνον που σας 

γοήτευσε με όσα έκανε ήθελε οπωσδήποτε να του 

παρουσιάσουν μια γυναίκα με βαρυστομαχιά. Οπότε 

και η Φουρνιέ, χωρίς να μ' έχει προειδοποιήσει για 

τίποτα, μ' έβαλε να καταπιώ αποβραδίς κάποιο φάρ

μακο που μου μαλάκωσε τα σωθικά· όλα νερούλια

σαν μέσα μου σαν να είχα πάρει καθάρσιο. Φτάνει ο 

άνθρωπός μας κι ύστερα από μερικά προκαταρκτικά 

φιλιά στο αντικείμενο της λατρείας του, ενώ εγώ βα

(πιόμουν κι άρχισα να υποφέρω από ένα φοβερό κοι-
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λόπονο, μ' αφήνει στο τέλος να προχωρήσω ελεύθερα. 

Το κλύσμα φεύγει, κρατούσα την ψωλή του, εκε{νος 

λιώνει από ηδονή, τα καταπίνει όλα και μου ξαναζη

τά από τα {δια· του αμολάω ένα δεύτερο κατακλυσμό 

κι έναν τρ{το πιο ύστερα, και η ακόλαστη τσουτσουν{

τσα του αφήνει πάνω στα δάχτυλά μου ολοφάνερα 

δείγματα των αισθημάτων που είχε δοκιμάσει. 

Την άλλη μέρα ασχολήθηκα μ' ένα πρόσωπο του 

οπο{ου η αλλόκοτη μανία θα έχει ίσως μεταξύ σας 

τους οπαδούς της, κύριοι. Τον έβαλαν πρώτα μέσα σ' 

ένα δωμάτιο, Μπλα σ' εκε{νο όπου συνήθως δεχόμα

σταν τους πελάτες μας με την τόσο βολικιά για να 

παρατηρούμε τρύπα ... Βολεύεται μόνος του. Ένας 
άλλος συνεργός με περίμενε στο διπλανό δωμάτιο: 

ένας αμαξάς που είχαν βρει στην τύχη και τον είχαν 

προειδοποιήσει για όλα. Επειδή ήμουν κι εγώ μιλημέ

νη, ήμαστε έτοιμοι να παίξουμε το ρόλο. Έπρεπε να 

χέσει ο αμαξηλάτης μας ακριβώς απέναντι στην τρύ

πα, για να μη χάσει ο κρυμμένος ακόλαστος τίποτα 

απ' όλη την επιχείρηση. Πέφτει το σκατό πάνω σ' ένα 

πιάτο, φροντίζω να πέσει ολόκληρο, ανοίγω τους 

γλουτούς, πιέζω τον πρωκτό, δεν ξεχνάω να κάνω 

ό, τι χρειάζεται για να χέσει άνετα ο αμαξάς. Αφού τέ

λειωσε ο άνθρωπός μου, του αρπάζω την πούτσα και 

τον βάζω να χύσει πάνω στα σκατά του· κι όλα αυτά 

με τέτοιον τρόπο που να μη χάνει τίποτα από το θέα

μα ο παρατηρητής μας. Τέλος, με τη σοδειά έτοιμη, 

τρέχω στο άλλο δωμάτιο. 

- Να τα, φάτε τα γρήγορα, κύριε, φώναξα, τώρα 

που 'ναι ζεστά! 

Δεν χρειάστηκε να το ξαναπώ· αρπάζει το πιάτο, 
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μου δίνει την πούτσα του να του την παι'ξω κι ο μα

σκαράς καταπίνει όλα όσα του δίνω, ενώ ξεπετιέται 

το ψωλόχυμά του χάρη στις ελαστικές κινήσεις του 

φτερωτού χεριού μου. 

- Και τι ηλικίας ήταν ο αμαξάς; ρώτησε ο Κυρβάλ. 

- Τριάντα ετών περίπου, είπε η Ντυκλό. 

- Ω, αυτό δεν είναι τίποτα! απάντησε ο Κυρβάλ. 

Ο Ντυρσέ μπορεί να σας πει όποτε θέλετε πως γνω

ρίσαμε κάποιον που έκανε τα ίδια και ακριβώς κάτω 

από τις ίδιες συνθήκες, αλλά με έναν τύπο εξήντα ως 

εβδομήντα ετών που έπρεπε να πάμε να τον βρούμε 

μέσα στα πιο βρομερά κατακάθια του λαού. 

- Μα τότε μόνο είναι ωραία, είπε ο Ντυρσέ ενώ το 

μικρό του μαραφέτι άρχιζε να σηκώνει κεφάλι αφού 

του το είχε ραντίσει η Σοφία· στοιχηματίζω όποτε 

θέλετε να το κάνω με τον πρύτανη των απομάχων. 

- Καυλώσατε, Ντυρσέ, είπε ο δούκας, σας ξέρω 

καλά: όταν αρχίζετε να λέτε βρομόλογα, είναι γιατί 

βράζει το ψωλόχυμά σας. Ιδού εγώ, που δεν είμαι ο 

πρύτανης των απομάχων, για να ικανοποιήσω την 

ακράτειά σας σας χαρίζω ό,τι έχω στα σωθικά μου 

και πιστεύω πως θα είναι ένα πλούσιο γεύμα. 

- Ω, διάολε! είπε ο Ντυρσέ. Τι τυχερός που είμαι, 

αγαπητέ μου δούκα. 

Αφού πλησίασε ο δούκας, γονατίζει ο Ντυρσέ 

κάτω από τον κώλο που θα του χαρίσει τόση ευδαι

μονία· σφίγγεται ο δούκας, ο Ντυρσέ καταπίνει μέσα 

στην παραφορά που τον ρίχνει η άκρατη ασωτία. 

Χύνει ο τραπεζίτης δίνοντας όρκο πως ποτέ δεν γεύ

τηκε τέτοια ηδονή. 
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Nτuκλό, ε ίπε ο δούκας, έλα να μου ανταποδώ

σεις ό,τι έκανα στον Nτuρσέ. 

- Άρχοντά μου, απάντησε η αφηγήτριά μας, ξέρε

τε καλά πως τα έκανα σήμερα το πρωί και πως τα 

φάγατε μάλιστα. 

- Α ναι, σωστά, είπε ο δούκας. Ε λοιπόν! Μαρ

ταίν, πρέπει να καταφύγω σε σένα, γιατί δεν θέλω 

παιδικό κώλο: αισθάνομαι έξω από το κανονικό. 

Αλλ.ά και η Μαρταίν ήταν ίδια περίπτωση με τη Nτu

κλό' ο Κυρβάλ την είχε βάλει να χέσει το πρωί. 

- Μπα, γαμώτο! είπε ο δούκας. Μα δεν θα βρω 

ένα σκατό απόψε; 

Τότε πια σίμωσε η Τερέζα και πήγε να του χαρίσει 

τον κώλο τον πιο βρόμικο, τον πιο ανοιχτό και πιο 

βρομερό που έγινε ποτέ. 

- Α, πάλι καλά, είπε ο δούκας και στήθηκε από 

κάτω' αν στα χάλια που είμαι δεν δώσει αποτελέ

σματα αυτός ο άτιμος ο κώλος, κι εγώ δεν ξέρω πού 

θα πρέπει να καταφύγω! 

Η Τερέζα σφίγγεται, ο δούκας τα δέχεται' το λιβά

νι ήταν τόσο απαίσιο όσο κι ο ναός απ' όπου ανα

δυόταν' αλλά όταν καυλώνεις όπως είχε καυλώσει ο 

δούκας, δεν κάθεσαι να παραπονιέσαι για την υπερ

βολική βρομισιά. Μεθυσμένος από ηδονή, τα κατα

πίνει όλα το κάθαρμα και τινάζει πάνω στη μούρη 

της Nτuκλό που του την παίζει τις πιο αναμφισβήτη

τες αποδείξεις της αρρενωπής του ρώμης. 

Στρώθηκαν στο τραπέζι και τα όργια αφιερώθηκαν 

στην επιβολή ποινών. Βρέθηκαν εκείνη την εβδομάδα 

εφτά ένοχοι: η Ζελμίρα, η Κολόμπα, η Ήβη, ο Άδω

νις, η Αδελαιδα, η Σοφία και ο Νάρκισσος. Ούτε 
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ίχνος οίκτου για την τρυφερή ΑδελαΙδα. Η Ζελμίρα 

και η Σοφία μείναν με τα σημάδια απ' όσα τράβη

ξαν' κι επειδή οι περιστάσεις δεν μας επιτρέπουν να 

δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες, πήγε ο καθέ

νας τους να κοιμηθεί και ν' ανακτήσει στις αγκάλες 

του Μορφέα τις αναγκαίες δυνάμεις για νέες θυσίες 

στην Αφροδίτη. 



Δέκατη πέμπτη μέρα 

Σπάνια η μέρα που ακολουθούσε τις τιμωρίες είχε 

να δείξει άλλα παραπτώματα. Δεν βρέθηκε λοιπόν 

κανένας παραβάτης εκείνη τη μέρα· αλλά επειδή οι 

άδειες για χέσιμο δεν ήταν και τόσο εύκολες, το πρωί 

χαρίστηκαν μόνο στον Ηρακλή, τη Μισέτ, τη Σοφία 

και την Ντεγκράνζ, και ο Κυρβάλ κόντεψε να χύσει 

βλέποντας την τελευταία ν' αδειάζει. Δεν έγιναν πολ

λά πράματα την ώρα του καφέ· περιορίστηκαν να 

πασπατέψουν κάτι κώλους και να πιπιλίσουν μερικές 

κωλότρυπες, κι όταν σήμανε η ώρα, έσπευσαν να πά

νε και να βολευτούν στο δωμάτιο των αφηγήσεων. Η 

Nτuκλό συνέχισε με αυτά τα λόγια: 

Μόλις είχε φτάσει στο σπίτι της Φουρνιέ μια κοπέ

λα δώδεκα-δεκατριών ετών, που την είχε δελεάσει κι 

αυτήν ο περίεργος άνθρωπος για τον οποίο σας μίλη

σα. Αλλά αμφιβάλλω αν είχε ποτέ του σαγηνέψει, 

ύστερα από τόσο πολύ καιρό, κάτι τόσο νόστιμο, δρο

σερό και όμορφο. Ήταν ξανθιά, ψηλή για την ηλικία 

της, σωστή ζωγραφιά, μ' ένα πρόσωπο τρυφερό και 

φιλήδονο, με τα πιο όμορφα μάτια που είδατε ποτέ 

σας σ' αυτό το χαριτωμένο πλάσμα υπήρχε κάτι γλυ-
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κό κι ελκυστικό που σε μάγευε στο τέλος. Αλλά σε τι 

εξευτελισμό θα κυλούσαν τέτοια θέλγητρα και τι 

αίσχη θα γνώριζαν τα πρώτα της βήματα! Η μητέρα 

της προμήθευε ασπρόρουχα στο παλάτι· ήταν λοιπόν 

μια ευκατάστατη κοπέλα και σίγουρα προοριζόταν 

για μια καλύτερη μοίρα απ' το να γίνει πουτάνα. 

Αλλά όσο πιο πολύ ο άνθρωπός μας στερούσε την 

ευτυχία από τα θύματά του με τα ύπουλα πλανέματά 

του, τόσο μεγαλύτερη ήταν κι η ηδονή του. Η μικρή 

ΛουσιΛ. προοριζόταν να ικανοποιήσει, μόλις θα έφτα

νε στο σπίτι μας, τα βρομερά και σιχαμερά καπρίτσια 

κάποιου που δεν περιοριζόταν να έχει τις πιο ακα

τονόμαστες ροπές ήθελε να 'ναι και παρθένα η κο

πέλα που θα πήγαινε μαζί του. 

'Ερχεται λοιπόν: ήταν ένας ζάπλουτος συμβολαιο

γράφος που εκτός από τα πλούτη του είχε εκείνη την 

κτηνωδία που χαριΊ;ει η τσιγκουνιά και η ασωτία 

όταν συνδυάζονται μέσα σε μια πορωμένη φύση. Του 

δείχνουν την παιδούλα· όσο όμορφη κι αν ήταν, με 

την πρώτη του αντίδραση έδειξε να την περιφρονεί· 

αρχιΊ;ει να μουρμουριΊ;ει κάτι, σαν να βρ{ζει, πως δεν 

είναι πια δυνατό να βρεις σήμερα στο Παρίσι μια 

όμορφη κοπέλα· τέλος, ρωτά αν ειναι σίγουρα παρθέ

να, τον καθησυχάζουν κι είναι έτοιμη η κυρά μας να 

του τη δείξει. 

- Εγώ, κυρία Φουρνιέ, να δω μουνί; Εγώ! Να δω 

μουνί!! Αστειεύεστε, μου φαίνεται· από τότε που 

έρχομαι στο σπίτι σας με είδατε να έχω κοιτάξει πολ

λά; Δεν λέω, μου χρειάζονται, αλλά μ' έναν τρόπο 

που δεν δείχνει, πιστεύω, και μεγάλη αφοσίωση γι' 

αυτά. 
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Ε λοιπόν, κύριε, είπε η Φουρνιέ, αφού είναι έτσι, 

να μας έχετε εμπιστοσύνη· σας δηλώνω πως η μι

κρούλα είναι παρθένα σαν νεογέννητο μωρό. 

Ανεβαίνουν και, δεν είναι δύσκολο να το φανταστεί

τε, περίεργη να τους δω μαζί, πάω και στήνομαι στην 

τρύπα μου. Τη δόλια τη μικρή Λουσιλ την είχε πιάσει 

τέτοια ντροπή που θα μπορούσαμε να την περιγρά

ψουμε χρησιμοποιώντας εκείνες τις υπερθετικές 

εκφράσεις που απεικονιΊ;ουν την αγυρτεία, την κτη

νωδία και τη γρουσουζιά του εξηντάρη εραστή της. 

- Λοιπόν, τι μου στέκεσαι εκεί σαν κούτσουρο, βρε 

κτήνος; της λέει με απότομο τόνο. Εγώ πρέπει να σου 

πω να τα σηκώσεις; Δεν έπρεπε να 'χα δει τον κώλο 

σου εδώ και δυο ώρες; ... Άντε λοιπόν! Άντε, άντε! 
- Μα, κύριε, τι πρέπει να κάνω; 

- Διάολε! Και θέλει ρώτημα αυτό; Ακούς εκεί: τι 

πρέπει να κάνω!! Να τα σηκώσεις και να μου δείξεις 

τον κώλο σου. 

Η Λουσιλ υπακούει τρέμοντας ολόκληρη κι αποκα

λύπτει ένα άσπρο και νόστιμο κωλαράκι, σαν της 

ίδιας της Αφροδίτης. 

- Χμ ... ωραίο πράμα, λέει το κτήνος. Για πλησία
σε ... 
Ύστερα φούχτωσε δυνατά τους δυο γλουτούς και 

τους άνοιξε. 

- Και τι μου λέει αν δεν σου έκαναν τίποτα από δω; 

- Ω, κύριε, ποτέ κανένας δεν μ , άγγιξε. 
- Εντάξει! Κλάσε τώρα! 

- Μα, κύριε, δεν μπορώ. 

- Για δοκίμασε. 

Υπακούει η μικρή, ένα κάποιο άεριο ξεφεύγει και 
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βρίσκει απήχηση στο μολυσμένο στόμα του γερο-ακό

λαστου, που το απολαμβάνει σιγομουρμουρίζοντας. 

- Σου 'ρχεται να χέσεις; συνεχιΊ;ει ο ελευθέριος. 

- 'Οχι, κύριε! Καθόλου, κύριε. 

- Εντάξει! Εμένα μου 'ρχονται και μπόλικα μάλι-

στα, για να ξέρεις δηλαδή. Ετοιμάσου λοιπόν να ικα

νοποιήσεις την ανάγκη μου ... Βγάλε τη φούστα σου. 
Χάνεται η φούστα. 

- Ξάπλωσε πάνω σ' αυτόν το σοφά με τα πόδια 

πολύ ψηλά και το κεφάλι αρκετά κάτω. 

Η Λουσίλ στήνεται, ο γερο-συμβολαιογράφος τη 

σιάχνει και την τοποθετει' έτσι ώστε τα πολύ ανοιγμέ

να πόδια της να προσφέρουν τ' όμορφο μουνάκι της 

όσο πιο ανοιχτό γίνεται και ακριβώς στο ύψος του 

κώλου του για να μπορεί να το χρησιμοποιεί σαν αγ

γειό. Τέτοια ήταν η θεσπέσια πρόθεσή του, και για να 

του είναι πιο βολικό αυτό το φυσικό δοχείο, αρχίζει 

να το ανοίγει με τα δυο του χέρια βάζοντας αρκετή 

δύναμη. Βολεύεται, σφίγγεται κι ένα σκατό πέφτει 

μέσα στο ιερό όπου κι αυτός ο Θεός Έρωτας δεν θα 

περιφρονούσε να έχει το ναό του. ΓυριΊ;ει, και με τα 

δάχτυλά του χώνει μέσα στο μισάνοιχτο αιδοίο, όσο 

είναι δυνατό, το βρομερό κόπρανο που μόλις απίθω

σε εκεί. Ξαναστήνεται, βγάζει ένα δεύτερο, ύστερα 

ένα τρίτο και κάθε φορά τα θάβει ακολουθώντας την 

ίδια διαδικασία. Τέλος, με το τελευταίο είναι τόσο α

πότομος που η μικρή έμπηξε μια φωνή κι έχασε ίσως 

μ' αυτή την αηδιαστική επιχει'ρηση το πολύτιμο λου

λούδι με το οποίο την είχε στολίσει η φύση για να το 

προσφέρει στον Υμέναιο. Αλλά αυτή είναι και η στιγ

μή της ηδονής για τον ακόλαστο γέρο. Η ανώτερη 
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απόλαυσή του ήταν να γεμίσει το δροσερό κι όμορφο 

μουνάκι με σκατά, να τα πατηκώσει και να το ξανα

γεμίσει. Κοντά σ' αυτή την αηδιαστική απασχόληση 

βγάζει από το βρακί του κάτι σαν ψωλή· έτσι πλαδα

ρή που είναι, την πα{ζει δυνατά και καταφέρνει να 

ρίξει καταγής μερικές στάλες από λίγο μαραγκιασμέ

νο σπέρμα. Θα έπρεπε να λυπάται για μια τέτοια α

πώλεια που οφείλεται αποκλειστικά σε τέτοια αίσχη. 

Αφού τέλειωσε τη δουλειά του έφυγε· η Λουσίλ πλύ

θηκε· αυτά και τίποτε άλλο. 

Λίγο καιρό μετά μου έστειλαν έναν άλλο που η μα

νία του μου φάνηκε ακόμη πιο αηδιαστική. Ήταν ένας 

γέρος, ανώτατος δικαστικός έπρεπε όχι μόνο να τον 

βλέπω να χέζει, αλλά να τον βοηθώ, να διευκολύνω με 

τα δάχτυλα την εκκένωση, πιέζοντας, ανοίγοντας, 

σπρώχνοντας ανάλογα τον πρωκτό του· κι αφού τέλει

ωνε η δουλειά, έπρεπε να καθαρίσω με τη γλώσσα μου 

και πολύ προσεκτικά όλο το μέρος που λερώθηκε. 

- Α, διάολε! Αιπό πράγματι είναι αρκετά κοπια

στική αγγαρεία, είπε ο επίσκοπος. Αιπές οι τέσσερις 

κυρίες που βλέπετε εδώ και που είναι ωστόσο οι γυ

ναίκες μας, οι κόρες ή οι ανιψιές μας, με τι άλλο α

σχολούνταν κάθε μέρα; Και σε τι άλλο, διάολε, θα 

χρησίμευε, σας παρακαλώ, η γλώσσα μιας γυναίκας, 

αν όχι να σφουγγαρίζει κώλους; Για μένα δεν έχει 

άλλη αποστολή. Κονστάνς! συνέχισε ο επίσκοπος και 

στράφηκε προς την όμορφη σύζυγο του δούκα που 

έτυχε να βρίσκεται πάνω στο σοφά του: δείξτε λίγο 

στην Ντυκλό πόσο ικανή είστε σε κάτι τέτοια· ορίστε, 

εδώ είναι ο καταλερωμένος κώλος μου· από το πρωί 
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μένει ασφούγγιστος, τον φύλαγα έτσι για σας ... Ε
μπρός, κάντε μια επίδειξη του ταλέντου σας. 

Και το δυστυχισμένο πλάσμα, που είχε τόσο πολύ 

συνηθίσει αυτά τα αίσχη, εκτελεί τα πάντα σαν τέ

λεια σύζυγος. Ποια δεν είναι τα έργα, ύψιστε Θεέ, 

του φόβου και της σκλαβιάς! 

- Ω, διάολε! είπε ο Κυρβάλ δείχνοντας την απαί

σια και θορυβώδη κωλότρυπά του στη χαριτωμένη 

Αλίν. Δεν θα είσαι ο μόνος για παράδειγμα εδώ. Ά

ντε, πουτανίτσα, είπε στην όμορφη και ενάρετη αυτή 

κοπέλα, κοίτα να ξεπεράσεις τη φίλη σου. 

Κι έτσι έγιναν όλα. 

- Εμπρός, συνέχισε, Ντυκλό! είπε ο επίσκοπος. 

Θέλαμε μόνο να σου δείξουμε ότι ο άνθρωπός σου 

δεν απαιτούσε δα και τίποτα το απίθανο και πως η 

γλώσσα της γυναίκας μόνο για να σφουγγαρίζει κώ

λο κάνει. 

Η αξιαγάπητη Ντυκλό άρχισε να γελά και συνέχι

σε με όσα θα διαβάσετε: 

Θα μου επιτρέψετε, κύριοι, είπε, να διακόψω για 

λίγο την αφήγηση αυτών των παθών και να σας μιλή

σω για ένα γεγονός που δεν έχει καμιά σχέση με αυ

τά. Εμένα μόνο αφορά, αλλά επειδή με διατάξατε να 

αναφέρω τα ενδιαφέροντα επεισόδια της ζωής μου 

έστω και αν δεν σχετιΊ;ονται με την περιγραφή των 

διαφόρων κλίσεων, νομιΊ;ω πως αυτό που θα σας πω 

δεν έπρεπε να το καλύψει η σιωπή. 

Είχε περάσει πολύς καιρός που βρισκόμουν στο σπί

τι της κυρίας Φουρνιέ· ήμουν η πιο παλιά μέσα στο 

χαρέμι της και η πιο έμπιστη. Εγώ ήμουν που φρό-
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ντιζα τις περισσότερες φορές για τα γλέντια της και 

τις εισπράξεις. Αυτή η γυναίκα μού στάθηκε σαν μη

τέρα, μου είχε παρασταθεί σε διάφορες δύσκολες στιγ

μές, μου έγραφε τακτικά στην Αγγλία, μου ε{χε ανοί

ξει το σπίτι της σαν μια καλή φι'λη όταν χρειάστηκα 

κάποιο άσυλο σε δύσκολες περιστάσεις. Μου είχε δα

νείσει χρήματα είκοσι φορές, χωρίς να ζητήσει να της 

αποδείξω την ευγνωμοσύνη μου και να ανταποκριθώ 

στην απεριόριστη εμπιστοσύνη που μου είχε· θα κρί

νετε τώρα εσείς, κύριοί μου, πόσο η ψυχή μου δεχό

ταν την αρετή και πόσο εύκολα αυτή τη γέμιζε. Η 

Φουρνιέ πέφτει άρρωστη μια μέρα κι η πρώτη της 

σκέψη είναι να με καλέσει κοντά της. 

- Ντυκλό, παιδί μου, σ' αγαπώ, μου λέει, το ξέρεις 

και θέλω να σ' το αποδείξω με την απεριόριστη εμπι

στοσύνη που σου έχω αυτή τη στιγμή. Παρ' όλα σου 

τα μυαλά, πιστεύω πως ε{σαι ανίκανη να εξαπατήσεις 

μια φίλη· βλέπεις πόσο άρρωστη είμαι· είμαι γριά και 

είναι φυσικό να μην ξέρω τι θα απογίνω. Έχω συγγε

νείς που θα πέσουν πάνω στη κληρονομιά μου, θα 

πάρουν όσα πάρουν, αλλά θέλω και να γλιτώσω εκα

τό χιλιάδες χρυσά φράγκα που έχω σ' αυτή την κασε

τίνα. Εδώ τα έχω, παιδί μου, σου τα δίνω με την απαί

τηση να τα διαθέσεις όπως θα σου ορίσω. 

- Ω, καλή μου μητέρα, της είπα απλώνοντας τα 

χέρια μου για να την αγκαλιάσω, όλες αυτές οι προ

φυλάξεις με γεμιΊ;,ovν θλίψη· σίγουρα είναι περιττές, 

αλλά, αν κατά κακή τύχη γίνουν απαραίτητες, σας 

ορκιΊ;,ομαι πως θα εκπληρώσω τις προθέσεις σας με 

κάθε ακρίβεια. 

- Το πιστεύω, παιδί μου, μου είπε, και να γιατί ο 
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νους μου πήγε σε σένα. Σ' αυτή την κασετίνα λοιπόν 

υπάρχουν εκατό χιλιάδες τύψεις για τη ζωή που έκα

να, για τις τόσες κοπέλες που έριξα στο έγκλημα και 

που άρπαξα από το Θεό· θέλω λοιπόν με δύο τρό

πους να εξευμενίσω τη θεότητα: με την ελεημοσύνη 

και την προσευχή. Θα πάρεις δεκαπέντε χιλιάδες 

φράγκα και θα τα δώσεις στους καπουτσίνους της 

μόνης της οδού Σαιντ-Ονορέ για να προσεύχονται 

στον αιώνα τον άπαντα για τη σωτηρία της ψυχής 

μου· άλλες δεκαπέντε χιλιάδες φράγκα θα δώσεις, 

μόλις κλείσω τα μάτια μου, στον παπά της ενορίας 

για να ελεεί τους φτωχούς της γειτονιάς μας. Είναι 

θαυμάσιο πράγμα η ελεημοσύνη, παιδί μου· τίποτε 

άλλο δεν επανορθώνει ενώπιον του Θεού τις αμαρτίες 

που κάναμε σ' αυτό τον κόσμο. Οι φτωχοί είναι τέκνα 

του Θεού και εκείνος αγαπά όσους τα ανακουφίζουν· 

ποτέ δεν είμαστε τόσο αρεστοί στο Θεό παρά όταν 

ελεούμε τους φτωχούς. Είναι ο τρόπος ο αληθινός για 

να κερδίσουμε τη βασιλεία των ουρανών, παιδί μου! 

Όσο για το τρίτο μερίδιο, θα δώσεις εξήντα χιλιάδες 

φράγκα, αμέσως μετά το θάνατό μου, σε κάποιον 

Πετινιόν, βοηθό παπουτσή στην οδό Μπουλουάρ. 

Αυτό το δύστυχο πλάσμα είναι γιος μου και ούτε που 

το ξέρει, είναι νόθος μοιχογέννητος θέλω να επωφε

ληθεί αυτό το δόλιο ορφανό από τη στοργή μου όταν 

πεθάνω. Τα υπόλοιπα δέκα χιλιάδες φράγκα, αγαπη

μένη μου Ντυκλό, σε παρακαλώ να τα κρατήσεις εσύ 

σαν ένα μικρό δείγμα της στοργής μου για σένα και 

για να σε αποζημιώσω για τη φροντίδα σου να διαθέ

σεις την περιουσία μου εκεί που σου είπα. Και μακά

ρι να σε βοηθήσει αυτό το ασήμαντο ποσό να πάρεις 
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την απόφαση και να παρατήσεις το ατιμωτικό επάγ

γελμά μας, που σ' αυτό δεν θα βρούμε ποτέ τη σωτη

ρία των ψυχών μας ούτε καμιά ελπίδα. 

Καταγοητευμένη μέσα μου που είχα στα χέρια μου 

ένα τόσο σημαντικό ποσό και πολύ αποφασισμένη να 

το κρατήσω όλο για την αφεντιά μου από φόβο μή

πως ανακατέψω τη μοιρασιά, έπεσα με ψεύτικα δά

κρυα στην αγκαλιά της γριάς ματρόνας ανανεώνο

ντας τους όρκους πίστης στο νου μου δεν είχα πια 

παρά πώς να βρω τρόπους που θα την εμπόδιζαν να 

ξαναβρεί την υγε(α της κάτι τέτοιο θα ήταν μια τρο

μερή απογοήτευση, γιατί μπορε( και να έπαιρνε πίσω 

την απόφασή της. Ένας τέτοιος τρόπος παρουσιά

στηκε κιόλας την άλλη μέρα: ο γιατρός είχε ορίσει ένα 

εμετικό φάρμακο, κι επειδή τη φρόντιζα εγώ η ίδια, 

έδωσε σε μένα το πακέτο, τονιΊ;οντάς μου πως υπήρ

χαν εκεί μέσα δύο δόσεις και να προσέξω να τις δώ

σω χωριστά, γιατί θα τη ρκότωνα αν έδινα και τις δύο 

μαζί" και να μη δώσω τη δεύτερη δόση παρά μόνο 

στην περ(πτωση που δεν θα υπήρχε κάποιο αποτέλε

σμα με την πρώτη. Υποσχέθηκα στο μαθητή του 

Ασκληπιού ότι θα προσέχω σαν τα μάτια μου τα δυο· 

δεν πρόφτασε να φύγει καλά-καλά κι εγώ, αποδιώ

χνοντας από την καρδιά μου όλα αυτά τα ασήμαντα 

αισθήματα ευγνωμοσύνης που θα είχαν εμποδίσει 

έναν αδύνατο χαρακτήρα, παραμεριΊ;οντας μέσα μου 

κάθε μεταμέλεια και αδυναμία και μην έχοντας στο 
νου μου παρά μόνο το χρυσάφι μου, τη γλυκιά από

λαυση να γίνει δικό μου και το γλυκό ερεθισμό που 

δοκιμάζουμε κάθε φορά που μελετάμε μια κακή 

πράξη, σίγουρο οιωνό για την ηδονή που θα χαρίσει, 

μ' αυτά όλα στο νου μου, λέω, χωρίς να διπτάσω ούτε 
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λεπτό, έριξα και τις δύο δόσεις σ' ένα ποτήρι νερό 

και έδωσα το γιατρικό στην καλή μου φι'λη. το ρούφη

ξε χωρίς καμιά ανησυχία και βρήκε πολύ γρήγορα το 

θάνατο που βάλθηκα να της προσφέρω. 

Δεν είμαι σε θέση να σας περιγράψω τι ένιωσα όταν 

είδα να πετυχαίνει το σχέδιό μου. Κάθε εμετός της, 

που απολαυστικά αφαιρούσε σιγά-σιγά τη ζωή της, 

προξενούσε σ' όλο μου τον οργανισμό απολαυστικά 

πράγματι συναισθήματα: την άκουγα, την κοίταζα, 

είχα κυριολεκτικά μεθύσει από χαρά. Άπλωνε εκείνη 

τα χέρια της, στέλνοντάς μου έναν ύστατο χαιρετισμό 

κι εγώ έλιωνα από ηδονή, έπλαθα κιόλας ένα σωρό 

σχέδια μ' αυτό το χρυσάφι που θα ήταν πια δικό μου. 

Δ εν κράτησε και πολύ το πανηγύρι· η Φουρνιέ τα τί

ναξε το ίδιο κιόλας βράδυ και το κομπόδεμά της 

ήταν πια ολοδικό μου. 

- Ντυκλό, είπε ο δούκας, πες την αλήθεια: μαλακι

ζόσουν στο μεταξύ; Η λεπτή και ηδονική αίσθηση του 

εγκλήματος δεν σου άγγιξε το όργανο της ηδονής; 

- Και βέβαια, άρχοντά μου, σας το ομολογώ· κι 

έχυσα μάλιστα πέντε φορές συνέχεια το ίδιο εκείνο 

βράδυ. 

- Είναι λοιπόν αλήθεια, είπε ο δούκας με δυνατή 

φωνή, είναι λοιπόν αλήθεια πως το έγκλημα έχει από 

μόνο του μια τέτοια γοητεία που, ανεξάρτητα από 

κάθε ηδονή, μπορεί αυτό και μόνο να αναφλέξει όλα 

τα πάθη και να μας ρίξει στο ίδιο εκείνο παραλήρη

μα που μας προξενούν κι οι ακόλαστες πράξεις! Λοι

πόν, και ύστερα; ... 
- Ε λοιπόν, κύριε δούκα, φρόντισα να θάψουν με 

όλες τις τιμές την κυρά μου· πήρα την κληρονομιά 
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του νόθου παιδιού της, δεν ξόδεψα φράγκο για λει

τουργίες και ούτε νοιάστηκα να ελεήσω τους φτω

χούς, γιατί είναι μια πράξη που απεχθάνομαι τρομε

ρά κι ας έλεγε τόσα καλά η Φουρνιέ. Έχω να το λέω 

πως πρέπει να υπάρχουν δυστυχισμένοι σ' αυτό τον 

κόσμο, πως κάτι τέτοιο θέλει και απαιτεί η φύση και 

είναι σαν να αντιβαίνεις στους νόμους της όταν επι

μένεις ν' αποκαταστήσεις την ισορροπία εκεί όπου 

αυτή έταξε την αταξία. 

- Μα τι είναι αυτά, Ντυκλό, είπε ο Ντυρσέ, μου 

έχεις τώρα και αρχές! Είμαι πανευτυχής που σ' ακούω 

να μιλάς έτσι· κάθε ανακούφιση της δυστυχίας αντι

βαίνει στη φυσική τάξη και είναι σωστό έγκλημα. Η 

ανισότητα που έταξε η φύση στα άτομα μας δείχνει 

πως αυτή η παραφωνία τής αρέσει, αφού αυτή η ίδια 

τη θεμελίωσε και θέλει να υπάρχει στις περιουσίες 

όσο και στα σώματά μας. Κι όπως επιτρέπεται στον 

αδύνατο να την επανορθώσει με την κλοπή, εξίσου 

επιτρέπεται στον ισχυρό να την αποκαταστήσει όταν 

αρνείται να βοηθήσει τους άλλους. Το σύμπαν δεν 

θα υπήρχε ούτε μια στιγμή αν όλα τα πλάσματα ήταν 

εξίσου όμοια· μέσα απ' αυτή την ανομοιογένεια πη

γάζει η τάξη που συντηρεί και καθοδηγεί τα πάντα. 

Πρέπει λοιπόν να προσέχουμε και να μην ταράζουμε 

αυτή τη φυσική τάξη. Άλλωστε, νομίζοντας πως κάνω 

κάτι καλό γι' αυτή τη δυστυχισμένη τάξη των ανθρώ

πων, κάνω πολύ κακό σε μια άλλη, γιατί η δυστυχία 

είναι ο χώρος όπου ο πλούσιος πάει να βρει τα πρό

σωπα που θα ικανοποιήσουν τη λαγνεία του ή την 

απανθρωπιά του· αποστερώ τον πλούσιο απ' αυτή 

την πλευρά της ηδονής του, εμποδίζοντας με τη φι-
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λανθρωπία μου την τάξη των φτωχών να παραδοθεί 

στις επιθυμίες του. Με την ελεημοσύνη λοιπόν δεν 

κάνω τίποτε άλλο παρά να υποχρεώνεται σε μένα, σ' 

ελάχιστο βαθμό, ένα τμήμα της φυλής των ανθρώ

πων, ενώ από την άλλη βλάπτω σε καταπληκτικό 

βαθμό ένα άλλο τμήμα της. Βλέπω λοιπόν την ελεη

μοσύνη όχι μόνο σαν κάτι καθαυτό κακό, αλλά τη 

θεωρώ επιπλέον σαν ένα πραγματικό έγκλημα απέ

ναντι στη φύση, η οποία, δείχνοντάς μας τις διαφο

ρές αυτές, δεν είχε ποτέ της την αξίωση να τις ανα

στατώσουμε. Έτσι λοιπόν, όταν δεν βοηθώ τον φτω

χό, δεν παρηγορώ τη χήρα και δεν ανακουφίζω τ' 

ορφανό, αν η συμπεριφορά μου ακολουθεί τις πραγ

ματικές προθέσεις της φύσης, όχι μόνο θα αφήσω 

αυτά τα πλάσματα εκεί που τα έταξε η φύση, αλλά 

θα της παρασταθώ μάλιστα παρατείνοντας αυτή την 

κατάσταση και θ' αντισταθώ με ορμή για να μην αλ

λάξει τίποτα στη ζωή τους και πιστεύω πως γι' αυτόν 

το σκοπό επιτρέπονται όλα τα μέσα. 

- Δηλαδή, είπε ο δούκας, και να τους κλέβουμε 

ακόμα, και να τους καταστρέφουμε οικονομικά; 

- Βεβαιότατα, είπε ο Ντυρσέ. Θα φροντίσω μάλι

στα να πληθαίνουν, αφού αυτή η τάξη εξυπηρετεί μια 

άλλη· κι όσο πολλαπλασιάζονται, βλάπτω κάπως μια 

τάξη αλλά οφελώ μια άλλη. 

- Ιδού ένα σύστημα αρκετά σκληρό, φίλοι μου, εί

πε ο Κυρβάλ. Κι ωστόσο λένε πως νιώθεις αγαλλία

ση όταν κάνεις καλό στους δυστυχισμένους! 

- Είναι κατάχρηση και τίποτε άλλο, συνέχισε ο 

Ντυρσέ, αυτή η απόλαυση δεν μετρά μπροστά στην 

άλλη. Είναι μια χίμαιρα, ενώ η άλλη είναι πραγματι-
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κή' η μία βασίζεται στην προκατάληψη και η άλλη 

στη λογική' η φιλανθρωπία μέσα από την αλαζονεία, 

την πιο απατηλή απ' όλες μας τις αισθήσεις, μπορεί 

να κολακεύει για λίγο την καρδιά, ενώ η άλλη είναι 

μια πραγματική πνευματική απόλαυση που αναφλέ

γει όλα τα πάθη ακριβώς επειδή αντιβαίνει σ' όλες 

τις τρέχουσες αντιλήψεις. Ένα ξέρω: με τη μια καυ

λώνω, είπε ο Ντυρσέ, ενώ η άλλη δεν μου λέει σχε

δόν τίποτα. 

- Μα πρέπει πάντα μοναδικό μας κριτήριο να 

είναι οι αισθήσεις μας, και μόνο αυτές, πρέπει να μας 

καθοδηγούν σ' όλες τις πράξεις της ζωής μας γιατί 

αυτές και μόνο αυτές ξέρουν να επιβάλλονται. 

- Αλλά αυτό το σύστημα μπορεί να προκαλέσει 

χίλια τόσα εγκλήματα, είπε ο επίσκοπος. 

- Και τι με νοιάζει εμένα το έγκλημα; απάντησε ο 

Ντυρσέ. Αρκεί να ευφραίνομαι εγώ. Το έγκλημα εί

ναι ένα σύστημα μέσα στη φύση, ένας από τους τρό

πους που η φύση προωθεί τον άνθρωπο. Και γιατί 

δεν σας αρέσει ν' αφήνομαι και να με παρασύρει η 

φύση σ' αυτή την κατεύθυνση, όσο και προς την κα

τεύθυνση της aρετής; Η φύση χρειάζεται και το έγκλη

μα και την αρετή και την εξυπηρετώ εξίσου όντας 

ενάρετος όσο και κακούργος. Αλλά αυτή όλη η συζή

τηση θα μας πήγαινε μακριά. Πλησιάζει η ώρα του 

φαγητού και η Ντυκλό έχει πολλά ακόμα να μας πει. 

Συνεχίστε, γλυκό μου κορίτσι, συνεχίστε και θέλω να 

πιστέψετε πως, ομολογώντας μια πράξη και μια θεω

ρία σαν κι αυτές, αξίζετε όχι μόνο τη δική μας εκτί

μηση αλλά και όλων των φιλοσόφων. 
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Η πρώτη μου σκέψη, αφού θάψαμε την καλή μου 

την κυρά, ήταν να αναλάβω εγώ η {δια το σπίτι και να 

το διατηρήσω στο ίδιο ύψος. Ε{πα το σχέδιό μου στις 

άλλες κοπέλες και όλες τους, με επικεφαλής την Ευ

γεν{α, που υπεραγαπούσα, όλες τους μου υποσχέθη

καν να με θεωρούν σαν την καινούργια τους μαμά. 

Δ εν ήμουν δα και τόσο νέα για να μη διεκδικώ αυτό 

τον τίτλο: πλησίαζα τα τριάντα κι ήμουν αρκετά μυα

λωμένη για να αναλάβω και μοναστήρι ακόμη. Και γι' 

αυτό, κύριοι, θα κλείσω την αφήγηση των περιπετει

ών μου, όχι πια με την ιδιότητα μιας δημόσιας γυναί

κας, αλλά σαν μια ηγουμένη, αρκετά όμορφη και νέα 

πάντα ώστε να μπορώ να εξασκώ εγώ η {δια το επάγ

γελμά μου, όπως γινόταν συχνά κι όπως θα φροντίσω 

να σας το δηλώνω κάθε φορά που θα χρειάζεται. Κα

νένας από τους πελάτες της Φουρνιέ δεν μ' εγκατέλει

ψε, κι ήξερα το μυστικό για να κερδίσω κι άλλους, 

χάρη στα καθαρά μου διαμερίσματα αλλά και στην 

υπερβολική υποταγή των κοριτσιών μου σε κάθε 

λογής καπρίτσιο των ακόλαστων πελατών μας, αφού 

μάλιστα διάλεγα προσεχτικά κάθε μου κορίτσι. 

α πρώτος πελάτης που μου έφτασε ήταν ένας γέ

ρος, ανώτερος υπάλληλος του κρατικού θησαυρο

φυλακίου, παλιός φι'λος της Φουρνιέ. Τον έδωσα στη 

μικρή Λουσιλ, που έδειξε να τον ενθουσιάζει. Η συνη

θισμένη του μανία, εξίσου βρομερή όσο και δυσάρε

στη για την κοπέλα, ήταν να χέζει πάνω στο πρόσωπο 

της δουλτσινέας του, να της το πασαλείβει ολόκληρο 

με το σκατό του και ύστερα να τη φιλά και να την 

πιπιλά σ' αυτή την κατάσταση. Η Λουσι1, από φιλία 

και μόνο για μένα, άφησε το γέρο σάτυρο να της κά-
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νει ό,τι ήθελε' έχυσε πάνω στην κοιλιά της φιλώντας 

και ξαναφιλώντας το απαίσιο έργο του. 

Λίγο καιρό μετά ήρθε ένα άλλος που τον ανέλαβε η 

Ευγενία. Ζητούσε να του φέρουν ένα βαρέλι γεμάτο 

σκατά, βουτούσε εκεί μέσα την κοπέλα γυμνή και την 

έγλειφε παντού σ' όλο της το σώμα, καταπίνοντας τα 

πάντα, ωσότου να είναι πάλι καθαρή όπως όταν 

άρχισε μαζί της. Αυτός ήταν ένας διάσημος δικηγό

ρος, άνθρωπος πλούσιος και πασίγνωστος μην έχο

ντας παρά ελάχιστες ικανότητες για να απολαύσει τις 

γυναίκες, αναπλήρωνε αυτή του την ανικανότητα μ' 

αυτό το είδος της ακολασίας που πάντα προτιμούσε 

στη ζωή του. 

Ο μαρκήσιος ντε ... , παλιός πελάτης της Φουρνιέ, 
ήρθε λίγο καιρό αφού πέθανε αυτή να μου εκφράσει 

όλη του τη συμπάθεια. Με βεβαίωσε πως θα συνέχιζε 

να έρχεται σπίτι μου και, για να με πείσει για την 

αφοσίωσή του, από το ίδιο κιόλας βράδυ είδε την Ευ

γενία. Το πάθος αυτού του γέρου ελευθέριου ήταν να 

φιλά στην αρχή παράφορα το στόμα της κοπέλας, 

κατάπινε όσο μπορούσε περισσότερο σάλιο της, ύστε

ρα της φιλούσε επί ένα τέταρτο τους γλουτούς, την 

έβαζε να κλάσει και τέλος ζητούσε το πιο σοβαρό απ' 

όλα! Αφού γινόταν κι αυτό, κρατούσε το σκατό της 

μέσα στο στόμα του, έβαζε την κοπέλα να σκύψει πά

νω του, να τον αγκαλιάζει με το ένα χέρι και να τον 

μαλακιΊ;ει με το άλλο, ενώ εκείνος απολάμβανε τη 

γλύκα του αυνανισμού γαργαλώντας τη σκατωμένη 

τρύπα της κι έπρεπε η κοπέλα να φάει το σκατό της 

μέσα από το στόμα του. Αν και πλήρωνε πολύ ακριβά 

αυτή του την ιδιοτροπία, δεν έβρισκε παρά πολύ 
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λίγες κοπέλες για να του την ικανοποιήσουν. Κι αυτός 

είναι ο λόγος που ο μαρκήσιος με καλόπιανε· όσο 

ήθελε εκείνος να μένει πελάτης μου, άλλο τόσο ήθελα 

κι εγώ να έρχεται στο σπίτι μου. 

Σ' αυτό το σημείο ο δούκας, που είχε ξανάψει, είπε 

πως, ακόμα κι αν σήμαινε η ώρα του φαγητού, εκεί

νος ήθελε πριν κάτσει στο τραπέζι να εκτελέσει μια 

τέτοια παραξενιά. Και να τι έγινε: είπε της Σοφίας 

να πλησιάσει και να του αδειάσει ένα σκατό μέσα 

στο στόμα· ύστερα ανάγκασε τον Ζελαμίρ να το 

φάει. Αυτή η μανία θα μπορούσε να είναι απόλαυση 

για όποιον άλλον εκτός από ένα παιδί σαν τον Ζελα

μίρ· όχι αρκετά ώριμος για να νιώσει τη γλύκα αυτής 

της ηδονής, έδειξε να σιχαίνεται κι άρχισε να κάνει 

τον δύσκολο. Αλλά επειδή ο δούκας τον τρόμαζε με 

την οργή του αν δίσταζε έστω κι ένα λεπτό, το παιδί 

υπάκουσε. Η ιδέα φάνηκε τόσο διασκεδαστική ώστε 

όλοι οι άλλοι μιμήθηκαν λίγο πολύ το δούκα, γιατί ο 

Ντυρσέ ισχυρίστηκε πως δεν έπρεπε να γίνονται 

χατίρια και πως δεν ήταν δίκαιο να τρώνε μόνο τ' 

αγοράκια τα σκατά των κοριτσιών και να μένουν 

νηστικές οι κοπελίτσες γι' αυτό έβαλε τον Ζέφυρο 

να χέσει μέσα στο στόμα του και διέταξε την Αυγου

στίνα να πλησιάσει και να φάει αυτή τη μαρμελάδα· 

η όμορφη κι ενδιαφέρουσα κοπέλα έκανε ό,τι της 

ζήτησε κι ύστερα ξέρασε μέχρι και αίμα ακόμη. 

Ο Κυρβάλ μιμήθηκε αυτή την παραλλαγή, και με 

το σκατό του αγαπημένου του Άδωνη στο στόμα έβα

λε τη Μισέτ να το φάει κι ας έδειξε εκείνη να σιχαί

νεται σαν την Αυγου στ ίνα. Όσο για τον επίσκοπο, 



356 SADE 

αυτός μιμήθηκε τον αδελφό του και έβαλε την ντελι

κάτη Ζελμίρα να χέσει στο στόμα του, αναγκάζοντας 

τον Σελαντόν να πλησιάσει και να καταπιεί τη μαρ

μελάδα. Όλα αυτά συνοδεύτηκαν με λεπτομέρειες 

που προκαλούσαν απέχθεια και που ενδιέφεραν πά

ρα πολύ ακόλαστους σαν κι αυτούς, για τους οποίους 

τα μαρτύρια που επιβάλλουν είναι απολαύσεις. Ο 

επίσκοπος και ο δούκας έχυσαν· οι δυο άλλοι είτε 

δεν μπόρεσαν, είτε δεν το θέλησαν· ύστερα πήγαν να 

δειπνήσουν. Επαίνεσαν με τα πιο εξαίρετα λόγια τη 

συμπεριφορά της Ντυκλό. 

- Είχε την ετοιμότητα να καταλάβει, είπε ο δού

κας, που την προστάτευε σε απίθανο βαθμό, πως η 

ευγνωμοσύνη ήταν μια χίμαιρα και πως οι σχέσεις 

μας με τους άλλους δεν έπρεπε ποτέ ούτε να εμποδί

σουν ούτε να αναστείλουν τις συνέπειες όποιου ε

γκλήματος, γιατί το πρόσωπο που μας εξυπηρέτησε 

δεν αποκτά κανένα δικαίωμα στην καρδιά μας κινή

θηκε για το συμφέρον του και μόνο· η παρουσία του 

και μόνο είναι ταπεινωτική για μια δυνατή ψυχή και 

πρέπει να μισούμε αυτό το πρόσωπο ή να το ξεκά

νουμε. 

- Αυτό είναι τόσο σωστό, είπε ο Ντυρσέ, που δεν 

θα δείτε ποτέ έναν έξυπνο άνθρωπο ν' αποζητά την 

ευγνωμοσύνη των άλλων. Επειδή είναι βέβαιος πως 

με την ευγνωμοσύνη θ' αποκτήσει εχθρούς και μόνο, 

δεν θα επιδιώξει κάτι τέτοιο. 

- Αυτός που σας εξυπηρετεί δεν επιδιώκει να 

ικανοποιήσει εσάς, διέκοψε ο επίσκοπος, αλλά να 

σας επιβληθεί με τις ευεργεσίες του. Και σας ρωτώ: 

πού αποβλέπει με παρόμοιες προθέσεις; Όταν μας 

εξυπηρετεί, δεν λέει: «Σας εξυπηρετώ γιατί θέλω να 
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σας κάνω καλό». Ένα λέει: «Σας υποχρεώνω για να 

σας ταπεινώσω και να βρεθώ πιο ψηλά από σας». 

- Αυτές οι σκέψεις, είπε ο Ντυρσέ, μαρτυρούν 

λοιπόν τι κατάχρηση γίνεται μ' όλες τις εκδουλεύσεις 

που μας κάνουν οι άλλοι και πόσο παράλογο είναι 

να κάνεις το καλό. Αλλά θα σας πουν πάλι: για μένα 

και μόνο, κύριε, κάνω το καλό: ας είναι έτσι για όσους 

έχουν την πνευματική αδυναμία ν' αφήνονται σε κάτι 

τέτοιες μικροαπολαύσεις αλλά άνθρωποι όπως εμείς, 

που τις απεχθάνονται, θα ήταν ηλίθιοι, μα το Θεό, να 

τις επιζητούν. 

Κι επειδή αυτή η θεωρία άναψε τη φαντασία τους, 

ήπιαν οι άρχοντες πάρα πολύ κι επιδόθηκαν στα 

όργιά τους οι άστατοι αυτοί ακόλαστοι σκέφτηκαν 

να στείλουν για ύπνο τα παιδιά και να περάσουν την 

υπόλοιπη βραδιά πίνοντας με μόνη συντροφιά τις 
τέσσερις γριές και τις τέσσερις αφηγήτριες και να 

ριχτούν μαζί τους, όσο γινόταν καλύτερα, σ' ένα σω

ρό ατιμίες και φριχτές πράξεις. Κι επειδή ανάμεσα 

στα δώδεκα αυτά ενδιαφέροντα πρόσωπα δεν υπήρ

χε ούτε ένα που να μην άξιζε την κρεμάλα ή το μαρ

τύριο του τροχού - και όχι μόνο μια φορά- σας 

αφήνω να σκεφτείτε και να φανταστείτε τι ειπώθηκε. 

Από τα λόγια πέρασαν στην πράξη: ο δούκας άναψε 

ξανά και δεν ξέρω ούτε γιατί ούτε πώς έγιναν όσα 

έγιναν, αλλά λένε πως η Τερέζα είχε για πολύ καιρό 

πάνω της τα σημάδια που της άφησε εκείνος. Όπως 

και να 'ναι, ας επιτρέψουμε στα κύρια πρόσωπα αυ

τού του έργου να περάσουν από τις βακχείες τους 

στο αγνό κρεβάτι της συζύγου που είχαν ετοιμάσει 

για τον καθέναν τους εκείνο το βράδυ, κι εμείς ας 

δούμε τι έγινε την άλλη μέρα. 



Δέκατη έκτη μέρα 

Οι ήρωές μας σηκώθηκαν όλοι φρέσκοι-φρέσκοι, λες 

κι είχαν μόλις επιστρέψει από την εξομολόγηση, ε

κτός από το δούκα, ο οποίος άρχιζε να εξαντλείται κά

πως. Το φταίξιμο αποδόθηκε στην Nτuκλ6' είναι σί

γουρο πως η γνναίκα αυτή ήξερε τέλεια την τέχνη να 

του προσφέρει ηδονές και, όπως ομολογούσε ο ίδιος, 

με καμιά άλλη δεν εκσπερμάτωνε τόσο ηδονικά όσο 

με κείνη. Αυτό επιβεβαιώνει την αντίληψη ότι στα 

πράγματα αυτά αποκλειστικό ρόλο παίζει η ψυχική 

διάθεση και η ιδιοσυγκρασία, ότι η ηλικία, η ομορ

φιά, τα προσόντα και όλα τα υπόλοιπα δεν έχουν κα

μιά σχέση, ότι όλα εξαρτώνται από έναν ορισμένο 

τρόπο συμπεριφοράς, που περισσότερο συχνά τον κα

τέχουν οι όμορφες γνναίκες που βρίσκονται στο φθι

νόπωρο της ζωής τους παρά οι άλλες που δεν έχουν 

πείρα και που η άνοιξη τις στεφανώνει ακόμά με όλα 

της τα δώρα. 

Υπήρχε επίσης ένα άλλο πλάσμα στη συντροφιά 

που είχε αρχίσει να γίνεται πολύ αγαπητό και που 

συγκέντρωνε πάνω του μεγάλο ενδιαφέρον. Το πλά

σμα αυτό ήταν η Ιουλία, που έδειχνε κιόλας σημάδια 

φαντασίας, διαφθοράς και ακολασίας. Αρκετά πα-
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νούργα ώστε να καλλιεργεί την εντύπωση πως είχε 

ανάγκη προστασίας, αρκετά ψεύτρα ώστε να χα"ίδεύ

ει ακόμα κι αυτούς που της ήταν εντελώς αδιάφοροι 

στο βάθος, έγινε φίλη της Ντυκλό στην προσπάθειά 

της να διατηρήσει την εύνοια του πατέρα της, που 

την επίδρασή του πάνω στη συντροφιά τη γνώριζε 

πολύ καλά. Κάθε φορά που ήταν η σειρά της να πλα

γιάσει με το δούκα, ταυτιζόταν τόσο πετυχημένα με 

την Ντυκλό, έδειχνε τέτοια επιδεξιότητα και τόση 

χάρη, ώστε ο δούκας ήτανε πάντα βέβαιος πως θα 

πετύχαινε ηδονικότατες εκσπερματώσεις όποτε χρη

σιμοποιούσε τις δύο αυτές υπάρξεις για να τον υπη

ρετήσουν. Ωστόσο ο ενθουσιασμός του δούκα για τη 

θυγατέρα του ξεθύμαινε σιγά-σιγά, και πιθανόν χωρίς 

τη βοήθεια της Ντυκλό, που ασκούσε όλη της την επί

δραση για να την υποστηρίζει, η Ιουλία να μην κατά

φερνε ποτέ να διατηρήσει την ευαρέσκεια του πατέ

ρα της. Ο σύζυγός της, ο Κυρβάλ, βρισκόταν πάνω

κάτω στην ίδια θέση με τον πεθερό του, και παρόλο 

που εκείνη, χρησιμοποιώντας το στόμα της και τα 

βρόμικα φιλιά της, κατάφερνε να τον κάνει να χύνει 

μερικές φορές, η αηδία δεν φαινόταν πως θ' αργού

σε για πολύ· θα 'λεγε μάλιστα κανείς πως γεννιόταν 

από την ίδια τη φλόγα των αδιάντροπων φιλιών της. 

Ο Ντυρσέ την εκτιμούσε ακόμα λιγότερο, γιατί δεν 

τον είχε κάνει να εκσπερματώσει πάνω από δυο φο

ρές στο διάσrημα που βρίσκονταν μαζί. Δεν της από

μενε συνεπώς παρά ο επίσκοπος, που τρελαινόταν 

για το ακόλαστο λεξιλόγιό της και που έβρισκε σ' 

αυτήν τον πιο ωραίο κώλο του κόσμου. Κι είναι βέ

βαιο πως η φύση την είχε προικίσει σ' αυτό το ση-



36Ο SADE 

μείο όπως την ίδια την Αφροδίτη. Εγκαταστάθηκε 

λοιπόν δίπλα του, γιατί ήθελε ν' αρέσει με κάθε τρό

πο και πάση θυσία, και μια που ένιωθε τεράστια ανά

γκη για προστασία, τη βρήκε κοντά στην Ντυκλό. 

Εκείνη τη μέρα δεν εμφανίστηκαν στο παρεκκλήσι 

παρά η Ήβη, η Κονστάνς και η Μαρταίν· καμιά τους 

δεν είχε βρεθεί να σφάλλει εκείνο το πρωί. Μόλις οι 

τρεις κοπέλες απαλλάχτηκαν από τα περιττώματά 

τους, ο Ντυρσέ ένιωσε την επιθυμ~ να κάνει το ίδιο. 

Ο δούκας, που από το πρωί τον τριγύριζε, άδραξε 

την ευκαιρία για να ικανοποιηθεί και κλείστηκαν 

στο παρεκκλήσι κρατώντας μαζί τους μονάχα την 

Κονστάνς για να τους υπηρετεί. Ο δούκας ικανοποι

ήθηκε με το χορταστικό κουράδι που ο Ντυρσέ από

θεσε μέσα στο στόμα του. AJJ...ά οι κύριοι δεν περιο

ρίστηκαν μόνο σε τούτο· όπως είπε η Κονστάνς στον 

επίσκοπο, συνέχισαν για μισή ώρα τις αισχρότητες 

μεταξύ τους. Το είπα όμως ... ήταν φίλοι από την παι
δική τους ηλικία και ποτέ δεν είχαν πάψει από τότε 

να θυμούνται τις ηδονές τους στο σχολείο. Όσο για 

την Κονστάνς, ελάχιστος ήταν ο ρόλος της σ' αυτό το 

τετ-α-τετ: σκούπιζε κανέναν κώλο, μαλάκιζε κάποιον 

ή του έγλειφε τον πούτσο κι αυτό ήταν όλο. 

Πέρασαν στο σαλόνι όπου, ύστερα από λίγη συζή

τηση ανάμεσα στους τέσσερις φίλους, ήρθαν να τους 

αναγγείλουν πως το γεύμα ήταν έτοιμο. Το γεύμα υ

πήρξε υπέροχο και ελεύθερο όπως συνήθως, και ύ

στερα από μερικά πασπατέματα και φιλιά ακόλαστα, 

καθώς κι από αρκετά σκανδαλιστικά λόγια που το 

νοστίμιζαν, πέρασαν πάλι στο σαλόνι, όπου βρήκαν 

τον Ζέφυρο και τον Υάκινθο, τη Μισέτ και την Κο-
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λόμπα να περιμένουν για το σερβίρισμα του καφέ. Ο 

δούκας τον έριξε στα μπούτια της Μισέτ και ο Κυρ

βάλ στου Υάκινθου· ο Ντυρσέ έβαλε την Κολόμπα 

να χέσει και ο επίσκοπος έριξε το σκατό στο στόμα 

του Ζέφυρου. Ο Κυρβάλ θυμήθηκε ξαφνικά ένα απ' 

τα πάθη που τους είχε διηγηθεί την περασμένη μέρα 

η Ντυκλό και θέλησε να χέσει μέσα στο μουνί της Κο

λόμπας η γριά Τερέζα, που ήταν της υπηρεσίας, την 

τοποθέτησε στην κατάλληλη στάση και ο Κυρβάλ 

μπήκε επί το έργον. Αλλά, καθώς άρχισε να βγάζει 

κάτι μεγάλα κουράδια, ανάλογα με τις τεράστιες πο

σότητες φαγητού που καταβρόχθιζε κάθε μέρα, τα 

κουράδια γλίστρησαν όλα σχεδόν στο πάτωμα, με 

αποτέλεσμα να μαγαρίσει μάλλον επιφανειακά, ας 

πούμε, το ωραίο εκείνο παρθένο μουνάκι, που δεν 

φαινόταν άλλωστε να το έχει προορίσει η φύση για 

τόσο βρόμικες ηδονές. 

Ο επίσκοπος, ενώ του την έπαιζε ηδονικότατα ο 

Ζέφυρος, άφησε στωικά το σπέρμα του συνδυάζο

ντας την ηδονή που ένιωθε μ' εκείνη που του πρόσφε

ρε το θαυμάσιο θέαμα που ξετυλιγόταν μπρος στα 

μάτια του. Τον έπιασε μανία: φώναζε στον Ζέφυρο, 

φώναζε στον Κυρβάλ, τα 'βαλε μ' όλο τον κόσμο. Του 

έδωσαν να πιει ένα μεγάλο ποτήρι με ελιξήριο για ν' 

ανακτήσει τις δυνάμεις του. Η Μισέτ και η Κολόμπα 

τον ξάπλωσαν σ' ένα σοφά για να πάρει το μεσημε

ριανό του υπνάκο και δεν έφυγαν καθόλου από δί

πλα του. Ξύπνησε αρκετά ανανεωμένος και, για ν' 

ανακτήσει ακόμα καλύτερα τις δυνάμεις του, η Κο

λόμπα τού έκανε για λίγο τσιμπούκι· το εργαλείο του 

σήκωσε θαρρετά το κεφάλι κι ύστερα απ' αυτό πέρα-
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σαν και οι τρεις στην αίθουσα των αφηγήσεων. Ο 

επ(σκοπος είχε την Ιουλία στον καναπέ του εκείνη τη 

μέρα και, καθώς του άρεσε μάλλον αρκετά, η όψη 

της του έφτιαξε ακόμα περισσότερο τη διάθεση. Ο 

δούκας είχε την Αλίν, ο Ντυρσέ την Κονστάνς και ο 

πρόεδρος την κόρη του. Καθώς όλα ήταν έτοιμα, η 

ωραία Ντυκλό εγκαταστάθηκε στο θρόνο της και 

άρχισε να μιλάει: 

Θα ήταν λάθος να πούμε ότι το χρήμα που αποκτά 

κανε{ς από ένα έγκλημα δεν φέρνει ευτυχία. Δ εν 

υπάρχει μεγαλύτερο ψέμα απ' αυτό, σας βεβαιώ. Όλα 

στο σπ{τι μου πήγαιναν μια χαρά: ποτέ υπό τη διεύ

θυνση της Φουρνιέ δεν ε{χε δει τόσους πελάτες. Τότε 

ήταν λοιπόν που μου ήρθε στο μυαλό μια ιδέα, κάπως 

σκληρή, ομολογώ, αλλά ωστόσο μια από κείνες που, 

όπως κολακεύομαι να πιστεύω, καθόλου δεν θα δυ

σαρεστούσαν την ευγένειά σας, κύριοι. Σχημάτισα τη 

γνώμη πως, όταν κανείς δεν έχει κάνει σε κάποιον το 

καλό που όφειλε να του κάνει, πάει να πει πως υπήρ

χε ένα ε{δος μοχθηρής ηδονής στο να του κάνει κακό, 

και η ύπουλη φαντασία μου μου ενέπνευσε μια μικρή 

απάτη σε βάρος εκείνου του ίδιου Πετινιόν, γιου της 

ευεργέτιδάς μου, στον οποίο είχα επιφορτιστεί να 

παραδώσω μια περιουσία, πολύ ελκυστική σίγουρα 

για κείνον το δυστυχή, και που εγώ είχα αρχίσει ήδη 

να σπαταλώ σε διάφορες τρέλες. Ιδού τώρα τι μου 

έδωσε την ευκαιρ{α. Αυτός ο δύστυχος υποδηματο

ποιός, παντρεμένος με μια φτωχή κοπέλα της σειράς 

του, είχε σαν μοναδικό καρπό του άτυχου γάμου του 

μια κορούλα δώδεκα περ{που χρονών, την οποία μου 
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είχαν περιγράψει σαν ένα πλάσμα που συγκέντρωνε, 

μαζί με τα χαρίσματα της παιδικής ηλικίας, όλες τις 

ιδιότητες της πιο τρυφερής ομορφιάς. Αυτό το παιδί, 

που ανατρεφόταν φτωχικά μεν, αλλά με όλη τη φρο

ντίδα που μπορούσε να επιτρέψει η ανέχεια των γο

νιών για τους οποίους αποτελούσε τη χαρά της ζωής 

τους, μου φάνηκε έξοχη λεία για τα σχέδιά μου. 

Ο Πετινιόν δεν ερχόταν ποτέ στο σπίτι και δεν ή

ξερε τίποτε για τα δικαιώματα που είχε πάνω σ' αυ

τό. Μόλις όμως μου μίλησε σχετικά η Φουρνιέ, η πρώ

τη μου φροντίδα ήταν να συγκεντρώσω πληροφορίες 

για τον ίδιο και το περιβάλλον του, κι έτσι έμαθα πως 

είχε κρυμμένο στο σπίτι του ένα θησαυρό. Την ίδια 

εποχή ο μαρκήσιος ντε Μεσάνζ, φημισμένος έκλυτος, 

για τη σταδιοδρομία του οποίου η Ντεγκράνζ θα έχει 

αναμφίβολα την ευκαιρία να σας μιλήσει πολλές φο

ρές, ήρθε να με δει και μου ζήτησε να του προμηθεύ

σω μια παρθένα που να μην έχει συμπληρώσει τα 

δεκατρία, υποσχόμενος να με πληρώσει όσα-όσα. Δεν 

ξέρω τι σκόπευε να κάνει το εμπόρευμα, γιατί είχε τη 

φήμη πολύ σκληρού και ανενδοίαστου ανθρώπου, αλ

λά η πρότασή του ήταν μάλλον απλή: αφού, με τη 

βοήθεια των ειδικών, θα διαπίστωνε την παρθενία 

του κοριτσιού, θα την αγόραζε από μένα για ένα κα

θορισμένο ποσό και από κει και πέρα δεν θα είχε να 

δώσει λογαριασμό σε κανέναν για τίποτα, μην απο

κλείοντας το ενδεχόμενο, όπως είπε, να στείλει το παι

δί σε ξένη χώρα, απ' όπου δεν θα επέστρεφε ίσως πο

τέ στη Γαλλία. 

Καθώς ο μαρκήσιος ήταν ένας απ' τους ταχτικούς 

πελάτες μου -σύντομα μάλιστα θα τον δείτε και τον 
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ίδιο επί σκηνής- έβαλα τα δυνατά μου να τον ευχαρι

στήσω και η μικρή κόρη του Πετινιόν μού φάνηκε 

πως ήταν ακριβώς αυτό που ζητούσε. Πώς να την α

πομονώσω όμως; Το παιδί δεν έβγαινε ποτέ έξω, του 

είχαν δάσκαλο στο σπίτι και γενικά το επέβλεπαν με 

τόση προσοχή και περίσκεψη που δεν μου άφηναν 

καμιά ελπίδα. Ούτε μου ήταν δυνατό για την ώρα να 

χρησιμοποιήσω τον ξακουστό εκείνο διαφθορέα κο

ριτσιών για τον οποίο σας έχω μιλήσει ήδη: έλειπε 

στην επαρχία εκείνη την εποχή και ο μαρκήσιος με 

πίεζε. Δ εν μου απόμενε λοιπόν παρά ένα μέσο, κι αυ

τό το μέσο ανταποκρινόταν τέλεια στη μικρή μυστική 

κακία που μ' έσπρωχνε να κάνω αυτό το έγκλημα, 

γιατί το καθιστούσε ακόμη χειρότερο. Αποφάσισα να 

δημιουργήσω μπλεξίματα στο σύζυγο και στη γυναί

κα του, να καταφέρω να τους κλείσω και τους δυο 

στη φυλακή, οπότε το κορίτσι, όντας λιγότερο απομο

νωμένο ή έχοντας καταφύγει σε κάποια φιλική οικο

γένεια, θα ήταν πιο εύκολη λεία για την παγίδα μου. 

Έστρεψα λοιπόν εναντίον τους ένα φι'λο μου δικηγό

ρο, άνθρωπο αδίσταχτο και πέρα για πέρα κατάλλη

λο για τέτοιου είδους μηχανορραφίες. Μαζεύει πλη

ροφορίες, εντοπ{ζει τους πιστωτές, τους ξεσηκώνει, 

τους υποστηρι'ζει και, για να μην τα πολυλογώ, σε 

οχτώ μέρες ο σύζυγος και η γυναίκα του βρίσκονταν 

στη φυλακή. Από κει και πέρα όλα μου ήρθαν βολι

κά: μια επιδέξια μαστροπός πλευρι'ζει αμέσως την 

παιδούλα, εγκαταλειμμένη σε κάτι φτωχούς γείτονες, 

και τη φέρνει σε μένα. Η εμφάνισή της ανταποκρινό

ταν τέλεια στις πληροφορίες που είχα πάρει: είχε το 

πιο λευκό δέρμα, τα πιο τορνευτά και τρυφερά κάλ-
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λη ... Ήταν δύσκολο, με δυο λόγια, να βρω ομορφότε
ρο παιδί. 

Καθώς μου είχε στοιχίσει συνολικά είκοσι περίπου 

λουδοβίκεια, και καθώς ο μαρκήσιος θα πλήρωνε ένα 

καθορισμένο ποσό κι από κει και πέρα δεν ήθελε ν' 

ακούσει κουβέντα ούτε για συναλλαγές ούτε για τίπο

τε άλλο, του την άφησα για εκατό λουδοβίκεια· θέλο

ντας όμως να έχω ήσυχο το κεφάλι μου και να μην 

πάρει κανένας μυρουδιά πως ήμουν μπλεγμένη σ' 

αυτή την υπόθεση, περιορίστηκα στα εξήντα κι έδω

σα ακόμα είκοσι στο δικηγόρο μου για να μπερδέψει 

τα πράγματα με τέτοιον τρόπο ώστε η μητέρα κι ο 

πατέρας της παιδούλας να κάνουν πολύ καιρό να μά

θουν τα νέα της κόρης τους. Τα έμαθαν όμως η εξα

φάνιση του παιδιού ήταν αδύνατο να κρυφτεί. Οι γεί

τονες, που ένιωθαν ένοχοι για την αμέλειά τους, δι

καιολογήθηκαν όπως μπόρεσαν, κι όσο για το φουκα

ρά τον παπουτσή και τη γυναίκα του, ο δικηγόρος 

μου τα κατάφερε τόσο έξοχα ώστε δεν μπόρεσαν πο

τέ να ξεπεράσουν την κακοτυχία που τους έλαχε, για

τί πέθαναν κι οι δυο στη φυλακή έντεκα περίπου χρό

νια μετά τη σύλληψή τους. Από τη μικρή αυτή δυστυ

χία κέρδισα διπλά, αφού μαζί με την αδιαφιλονίκητη 

κτήση της μικρής που είχα πουλήσει, μου εξασφάλισε 

και τις εξήντα χιλιάδες φράγκα που είχα πάρει για 

λογαριασμό της. Όσο για την ίδια τη μικρή, ο μαρκή

σιος μου είχε πει την αλήθεια: δεν άκουσα ποτέ να μι

λάνε για λόγου της κι ανήκει προφανώς στην κυρία 

Ντεγκράνζ να σας αποτελειώσει την ιστορία της. Εί

ναι καιρός να σας επαναφέρω στη δική μου ιστορία 

και στα καθημερινά της συμβάντα, που είναι σε θέση 
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να σας προσφέρουν τις απολαυστικές λεπτομέρειες 

που έχουμε ήδη αρχίσει ν' απαριθμούμε. 

- Α, διάβολε! έκανε ο Κυρβάλ. Μ' αρέσει τρομε

ρά η φρόνηση που δείχνεις στις τρέλες σου. Υπάρχει 

σ' αυτή μια μελετημένη δολιότητα, μια μεθοδικότητα 

που μ' αρέσει όσο δεν φαντάζεσαι' κι όσο για την 

παλιανθρωπιά τού να δίνεις άξαφνα το τελικό χτύπη

μα σ' ένα θύμα που μέχρι τότε δεν το είχες γρατσου

νίσει παρά μόνο συμπτωματικά, μου φαίνεται σαν η 

πεμπτουσία της ατιμίας και αξίζει σίγουρα να τοπο

θετηθεί δίπλα στα δικά μας αριστουργήματα. 

- Εγώ θα φερόμουν πιθανόν χειρότερα, είπε ο 

Ντυρσέ, γιατί στο κάτω-κάτω οι γονείς της μικρής 

δεν αποκλείεται να κατάφερναν να βγούνε απ' τη 

φυλακή. Υπάρχουν ένα σωρό ηλίθιοι σ' αυτό τον κό

σμο που δεν σκέφτονται τίποτε άλλο απ' το πώς να 

βοηθήσουν κάτι τέτοιους ανθρώπους. Φαντάζομαι 

ότι αυτά τα έντεκα χρόνια που έζησαν θα ήταν μεγά

λος μπελάς για σένα. 

- Κύριε, απάντησε η Ντυκλό, όταν δεν έχει κανείς 

την επιρροή που έχετε εσείς στην κοινωνία, και συ

νεπώς είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιεί ανθρώ

πους δεύτερης κατηγορίας για τις παλιανθρωπιές 

του, οι προφυλάξεις γίνονται συχνά αναγκαίες και, 

σ' αυτή την περίπτωση, δεν τολμάς να κάνεις ό,τι θα 

ήθελες. 

- Σωστά, σωστά, είπε ο δούκας, δεν μπορούσε να 

κάνει περισσότερα η Ντυκλό. 

Και το αξιέραστο αυτό πλάσμα συνέχισε έτσι την 

αφήγησή του: 
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Είναι φοβερό, κύριοι, είπε η ωραία κοπέλα, που 

πρέπει να συνεχίσω την ομιλία μου με τις ίδιες αι

σχρότητες που σας αφηγούμαι εδώ και αρκετές μέ

ρες. Αλλά εσείς απαιτήσατε να εξιστορήσω καθετί που 

θα μπορούσε να έχει σχέση μ' αυτές και να μην πα

ραλείψω απολύτως τίποτα. Τρία λοιπόν ακόμη πα

ραδείγματα με τέτοιες αποτρόπαιες βρομιές κι ύστε

ρα θα περάσουμε σε άλλες ιδιορρυθμίες. 

Το πρώτο που θα σας αφηγηθώ αφορά ένα γέρο δια

χειριστή, εξήντα έξι χρονών πάνω-κάτω. Έλεγε στη 

γυναίκα να βγάλει όλα της τα ρούχα, κι αφού της πα

σπάτευε τα κωλομέρια μάλλον με τραχύτητα, την υπο

χρέωνε να χέσει μπροστά του, κατάχαμα, στη μέση του 

δωματίου. Αφού είχε απολαύσει το θέαμα, πήγαινε κι 

αυτός με τη σειρά του κι αποπατούσε στο ίδιο μέρος 

κατόπιν, ανακατεύοντας με τα χέρια του τους δυο 

σωρούς, ανάγκαζε την κοπέλα να προχωρήσει με τα 

τέσσερα και να φάει το μίγμα, δείχνοντάς του πάντα τον 

πισινό της, που έπρεπε να προσέχει ώστε να είναι πολύ 

σκατωμένος. Στη διάρκεια αυτής της τελετής εκείνος 

μαλακιζόταν και εκσπερμάτωνε όταν τα σκατά ειχαν 

όλα φαγωθεί. Ελάχιστες κοπέλες, όπως εύκολα καταλα

βαίνετε, κύριοι, συναινούσαν σε τέτοιες γουρουνιές, 

πράγμα που δεν εμπόδιζε ωστόσο το διαχειριστή να τις 

θέλει νέες και ωραίες ... Τις έβρισκα, γιατί βρίσκει κανείς 
ό, τι θέλει στο Παρίσι, αλλά μου στοίχιζαν ακριβά. 

Το δεύτερο παράδειγμα από τα τρία που μου απο

μένουν να σας αφηγηθώ απαιτούσε επίσης ένα είδος 

παράφορης υπακοής από μέρους της κοπέλας αλλά 

καθώς ο ελευθέριος την ήθελε πάρα πολύ νέα, έβρισκα 

ευκολότερα παιδιά, που είναι πιο επιδεκτικά σ' αυτά 
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τα πράγματα από τις σχηματισμένες κοπέλες. Σ' αυτόν 

που θα σας παρουσιάσω έδωσα μια μικρή ανθοπώλιδα 

δεκατριών με δεκατεσσάρων ετών, πολύ ωραία. Έρχε

ται λοιπόν ο κύριος, λέει στο κορίτσι να βγάλει ό,τι 

φοράει απ' τη ζώνη και κάτω, του πασπατεύει λιγάκι 

τον πισινό, το βάζει να κλάσει κι ύστερα κάνει τέσσε

ρα-πέντε κλύσματα στην αφεντιά του κι αναγκάζει την 

παιδούλα να δέχεται στο στόμα της και να καταπίνει 

όλο το υγρό που έβγαζε εκείνος απ' το άντερό του. Σ' 

όλο το διάστημα, καθώς στεκόταν καβαλικευτά πάνω 

απ' το στήθος της, με το ένα χέρι έπαιζε μια αρκετά 

χοντρή ψωλή και με το άλλο τής μάλαζε το εφηβαίο 

που, για το λόγο ακριβώς αυτό, το ήθελε πάντα χωρίς 

την ελάχιστη τρίχα. Ο άνθρωπος που σας περιγράφω 

ήθελε να συνεχίσει και πέρα από το πέμπτο κλύσμα, 

γιατί δεν είχε καταφέρει να εκσπερματώσει ακόμη. Η 

μικρή, που είχε βγάλει τ' άντερά της από τον εμετό, 

τον παρακαλούσε να τη λυπηθεί, αλλά εκείνος της 

γέλασε κατάμουτρα, συνέχισε το βιολί του και μονάχα 

την έκτη φορά είδα το σπέρμα του να κυλάει. 

Ένας γέρος τραπεζίτης θα μας δώσει, τέλος, το τρί

το παράδειγμα γι' αυτές τις βρομερότητες, θεωρούμε

νες ως βασικό στοιχείο της ηδονής, γιατί οφείλω να 

σας προειδοποιήσω ότι ως συμπληρωματικό θα τις 

συναντήσουμε αρκετά συχνά. Ετούτος που σας λέω 

χρειαζόταν μια ωραία γυναίκα, αλλά την ήθελε από 

σαράντα μέχρι σαράντα πέντε χρονών και με στήθος 

εξαιρετικά πλαδαρό. Μόλις βρέθηκε μαζί της, την 

έβαλε να γδυθεί μονάχα απ' τη μέση και πάνω και, 

πασπατεύοντας άγρια τις ρώγες των βυζιών της, άρ

χισε να φωνάζει: 
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Πω πω, κάτι γελαδίσια μαστάρια! Σε τι λοιπόν 

μπορούν να χρησιμέψουν αυτές οι πατσές, αν όχι για 

να μου παστρεύουν τον κώλο; 

Ύστερα τα έσφιγγε, τα δίπλωνε το 'να με τ' άλλο, 

τα τράβαγε, τα έτριβε, τα έφτυνε και μερικές φορές 

έβαζε το βρομοπόδαρό του ανάμεσά τους, επαναλαμ

βάνοντας πάντα πόσο πρόστυχο πράγμα ήταν ένα 

στήθος και πως δεν καταλάβαινε για ποιο λόγο η φύ

ση είχε φτιάξει αυτά τα τσουβάλια από δέρμα, γιατί 

είχε καταστρέψει κι ατιμάσει εξαιτίας τους το σώμα 

της γυναίκας. Μετά τις αλλόκοτες και γελοίες αυτές 

κουβέντες, γδύθηκε ολοτσίτσιδος. Αλλά, Θεέ και Κύ

ριε, τι σώμα ήταν εκείνο! Πώς να σας το περιγράψω, 

κύριοι; Ήταν ολόκληρο ένα έλκος που έβγαζε πύο 

απ' τη κορφή ως τα νύχια και που η αποπνιχτική του 

βρόμα έφτανε μέχρι το διπλανό δωμάτιο όπου βρι

σκόμουν. Κι όμως αυτό το λείψανο η γυναίκα ήταν 

υποχρεωμένη να το γλείψει. 

- Να το γλείψει; είπε ο δούκας. 

Μάλιστα, κύριοι, βεβαίωσε η Nτuκλό, να το γλείψει 

από τα πόδια μέχρι το κεφάλι, χωρίς ν' αφήσει το πα

ραμικρό σημείο απ' όπου να μην περάσει η γλώσσα 

της. Η κοπέλα που του είχα δώσει ήταν καλά ενημε

ρωμένη αλλά, μόλις είδε αυτό το περιφερόμενο πτώ

μα, υποχώρησε με φρίκη. 

- Τι συμβα{νει, παλιοβρόμα; της λέει αυτός. Σ' 

αηδιάζω μήπως; ΚΙ όμως, κουκλ{τσα μου, θα πρέπει 

να με γλείψεις, θα πρέπει η γλωσσίτσα σου να μου κά

νει λαμπ{κο όλο μου το κορμί. Έλα τώρα, μη μας κά-
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νεις τη σιχασιάρα! Έχουν κι άλλες κάνει αυτή τη δου

λειά και μάλιστα μια χαρά. Εμπρός, τελει'ωνε, άσε τις 

ανοησι'ες! 

Έχουν δι'κιο να λένε πως με το χρήμα τα καταφέρ

νεις όλα' η καημένη η γυναι'κα που του ει'χα δώσει βρι

σκόταν σε μεγάλη ανάγκη και της δινόταν η ευκαιρι'α 

να κερδι'σει δύο λουδοβι'κεια' έκανε λοιπόν ό, τι της 

ζητούσαν, ενώ ο γεροπαραλυμένος με την ποδάγρα, 

γοητευμένος που ένιωθε μια γλώσσα να γλει'φει το αη

διαστικό του κορμι' και να καταπραυνει την κακε

ντρέχεια που τον έτρωγε, μαλακιζόταν ηδονικά σ' όλη 

τη διάρκεια της διαδικασι'ας. Όταν αυτή τελει'ωσε και, 

όπως εύκολα μπορει'τε να υποθέσετε, αυτό δεν έγινε 

χωρι'ς τρομερή αποστροφή και αηδι'α από μέρους της 

άτυχης εκε{νης γυναι'κας, όταν τελει'ωσε, λέω, εκει'νος 

την ξάπλωσε κάτω ανάσκελα, καβάλησε αποπάνω 

της, έχεσε πάνω στα βυζιά της και, πιέζοντάς τα κατό

πιν το ένα στ' άλλο, σφούγγισε μ' αυτά τον πισινό του. 

Εκσπερμάτωση ωστόσο δεν ει'δα και, όπως έμαθα 

Μγο καιρό αργότερα, του χρειάζονταν αρκετές παρό

μοιες τελετουργι'ες για να χύσει επιτέλους κι όπως ή

ταν ένας άνθρωπος που ουδέποτε πήγαινε δυο φορές 

στο ι'διο μέρος, δεν τον ξανάδα πλέον, πράγμα που 

δέχτηκα, ομολογώ, με μεγάλη ανακούφιση. 

- Μα την πίστη μου, είπε ο δούκας, βρίσκω την 

κατάληξη της πράξης αυτουνού του ανθρώπου πολύ 

λογική, γιατί κι εγώ ποτέ δεν κατάλαβα σε τι άλλο θα 

μπορούσαν να χρησιμέψουν τα βυζιά από το να σφουγ

γίζουν κώλους. 

- Είναι σίγουρο, είπε ο Κυρβάλ, που πασπάτευε 
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αρκετά άγρια τα βυζιά της τρυφερής και ντελικάτης 

Αλίν, είναι σίγουρο πράγματι πως δεν υπάρχει πιο 

αισχρό πράγμα aπό τα βυζιά. Δεν καταφέρνω ποτέ 

να τα κοιτάξω χωρίς να με πιάσει μανία' βλέποντάς 

τα νιώθω ένα είδος aπέχθειας' ένα είδος αηδίας ... 
Μονάχα το μουνί με κάνει να δοκιμάζω εντονότερη 

aπoστρoφή. 

Και λέγοντας αυτά κλείστηκε στο καμαράκι του, 

σέρνοντας την Αλίν aπό το στήθος και λέγοντας να 

τον ακολουθήσουν η Σοφία και η Ζελμίρα, οι δυο γυ

ναίκες που ανήκαν στο χαρέμι του, καθώς και η Φαν

σόν. Κανένας δεν μπορεί να είναι σίγουρος τι έκανε 

εκεί μέσα, αλλά όλοι άκουσαν μια γυναικεία κραυγή 

και, λίγο αργότερα, τα ουρλιαχτά της εκσπερμάτω

σής του. 'Otav ξαναγύρισαν στη σάλα, η Αλίν έκλαι
γε και κρατούσε ένα μαντίλι απλωμένο πάνω στο 

στήθος της, αλλά καθώς όλα αυτά τα συμβάντα δεν 

προκαλούσαν ποτέ μεγάλη αίσθηση, ή το πολύ-πολύ 

έκαναν ν' ακουστεί κάποιο γελάκι, η Ντυκλό ξανά

πιασε αμέσως το μίτο της ιστορίας της: 

Λίγες μέρες αργ6τερα, είπε, μου έτυχε να εξυπηρε

τήσω ένα γέρο καλόγερο που η μανία του, αν και πε

ρισσότερο κοπιαστική για το χέρι, ήταν λιγότερο απο

κρουστική για το στομάχι. Μου παρουσίασε κάτι 

κωλομέρια χοντρά και άσχημα, που το δέρμα τους εί

χε σκληρύνει και ζαρώσει σαν περγαμηνή' ήθελε να 

του τα μαλάζω, να του τα πασπατεύω, να του τα σφίγ

γω μ , όλη μου τη δύναμη, αλλά 6ταν έφτασα στην κω
λ6τρυπα τίποτε απ' ό,τι έκανα δεν φαινόταν αρκετά 

βίαιο στην αφεντιά του: του έπιανα το δέρμα αυτής 
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της μεριάς, το έτριβα, το τσίμπαγα, το έσφιγγα με δύ

ναμη ανάμεσα στα δάχτυλά μου, και μόνο όταν η βι

αιότητα αυτής της διαδικασίας έφτασε το κορύφωμά 

της, είδα το σπέρμα του ν' αναβλύζει. Κατά τ' άλλα, 

μαλακιζόταν μοναχός του όλο αυτό το διάστημα και 

ούτε καν νοιάστηκε να με γδύσει. Έχω τη γνώμη ότι 

αυτός ο άνθρωπος ήταν από καιρό συνηθισμένος σ' 

αυτή την πρακτική, γιατί ο κώλος του, παρόλο που 

είχε χαλαρώσει και κρέμαγε, είχε αποκτήσει μια πέ

τσα χοντρή σαν δέρμα. 

Την άλλη μέρα, ύστερα από το εγκώμιο της επιδε

ξιότητάς μου που αναμφίβολα θα χε πλέξει στο μο

ναστήρι, μου έστειλε έναν από τους συναδέλφους του, 

που η αδυναμία του ήταν να δέχεται σκαμπίλια στα 

κωλομέρια με όλη τη δύναμη των χεριών μου· μόνο 

που αυτός, όντας πιο ακόλαστος και πιο παράξενος 

από τον άλλο, εννοούσε να περιεργάζεται πρώτα με 

φροντίδα τον πισινό της γυναίκας, κι έτσι ο κώλος μου 

δέχτηκε τα φιλιά και τα γλειψίματά του καμιά δωδε

καριά φορές, που τα διαλείμματά τους καλύπτονταν 

από τα σκαμπίλια που έδινα εγώ στον δικό του. Όταν 

το δέρμα του κοκκίνιζε σαν παπαρούνα, έβλεπα την 

ψωλή του να ορθώνεται αυθάδικα, και μπορώ να σας 

βεβαιώσω πως ήταν ένα από τα πιο ωραία μαραφέτια 

που έχω δει στη ζωή μου· τότε μου την έδινε στο χέρι 

και με πρόσταζε να του την παι'ζω, ενώ με το άλλο 

συνέχιζα να του δίνω σφαλιάρες στον κώλο. 

- Αν δεν απατώμαι, είπε ο επίσκοπος, έχουμε φτά

σει επιτέλους στην κατηγορία των παθητικών μαστι

γώσεων. 
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- Μάλιστα, άρχοvtά μου, απάντησε η Ντυκλό, και 

καθώς για σήμερα έχω εκπληρώσει τα καθήκοντά 

μου, θα μου επιτρέψετε ελπίζω να αναβάλω για αύ

ριο την αρχή της περιγραφής γούστων αυτού του τύ

που, τα οποία άλλωστε θα μας απασχολήσουν σε πολ

λές από τις προσεχείς ακροάσεις. 

Όπως απόμενε ακόμα μισή περίπου ώρα πριν από 

το δείπνο, ο Ντυρσέ είπε πως για να του ανοίξει η ό

ρεξη θα επιθυμούσε να κάνει μερικά κλύσματα για 

να καθαρίσει το άvtερό του· η δήλωση αυτή προκά

λεσε φόβο και οι γυναίκες άρχισαν να τρέμουν, αλλά 

η διαταγή είχε δοθεί και δεν γινόταν πλέον να παρ

θεί πίσω. Η Τερέζα, που τον υπηρετούσε εκείνη τη 

μέρα, τον βεβαίωσε πως θα του έκανε τα κλύσματα 

μια χαρά· από τη βεβαίωση πέρασε στην απόδειξη, 

και μόλις ο μικρόσωμος τραπεζίτης ένιωσε το άvtερό 

του γεμάτο, έκανε νόημα στη Ροζέτα να πλησιάσει 

και ν' ανοίξει το στόμα της. Ακολούθησαν μερικοί δι

σταγμοί, κάποιες δυσκολίες και παρακλήσεις, αλλά η 

υπακοή ήταν υπακοή, και η φτωχή μικρούλα αναγκά

στηκε να καταπιεί δυο εκκενώσεις που, όπως εύκολα 

μπορεί κανείς να φαvtαστεί, θα τις έκανε εμετό κα

τόπιν, πράγμα που δεν άργησε άλλωστε να γίνει. Ευ

τυχώς που σήμανε η ώρα του δείπνου, γιατί ο Ντυρσέ 

φαινόταν διατεθειμένος να συνεχίσει. Η προσδοκία 

όμως του φαγητού άλλαξε τις διαθέσεις όλων κι απα

σχολήθηκαν με άλλου είδους ηδονές. Στο όργιο που 

ακολούθησε αρκετά κουράδια έπεσαν πάνω σε βυ

ζιά και αρκετοί κώλοι έχεσαν· ο δούκας έφαγε μπρο

στά σε όλους το σκατό της Ντυκλό, την ώρα που η 

ωραία αυτή κοπέλα τού έκανε τσιμπούκι κι ενώ τα 
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χέρια του λάγνου φίλου μας ψαχούλευαν όπου έφτα

ναν· το σπέρμα του ανάβλυσε με αφθονία, κι αφού ο 

Κυρβάλ τον μιμήθηκε με τη Σαμπβίλ, αποφάσισαν 

επιτέλους να πάνε για ύπνο. 



Δέκατη έβδομη μέρα 

Η τρομερή αντιπάθεια του προέδρου για την Κον

στάνς εκδηλωνόταν καθημερινά. Είχε περάσει τη νύ

χτα του μαζί της, αφού τα συμφώνησε πρώτα με τον 

Ντυρσέ, και την άλλη μέρα τού την επέστρεψε γε

μάτος πικρά παράπονα για τη συμπεριφορά της. 

- Αφού, εξαιτίας της κατάστασής της, του είπε, 

δεν μπορούμε να την υποβάλουμε στις καθορισμένες 

τιμωρίες, από φόβο μην την στείλουμε στο κρεβάτι 

πριν έρθει η ώρα να δεχτούμε το φρούτο της, θα 'πρε

πε, διάολε, να βρούμε κάποιο άλλο μέσο να τιμωρού

με αυτή την πουτάνα όταν κάνει ανοησίες. 

Ας δούμε όμως λιγάκι τι σόι πράγμα ήταν αυτό το 

καταραμένο πνεύμα των ελευθέριων· και καθώς θα πε

ριγράφουμε το τεράστιο σφάλμα της Κονστάνς, προ

σπάθησε, φίλε αναγνώστη, ν' ανακαλύψεις μόνος σου 

τι ήταν. Σύμφωνα με τα λεγόμενα του Κυρβάλ, η δύ

στυχη κοπέλα τού γύριζε από μπροστά όταν εκείνος 

της ζητούσε από πίσω, κι αυτά τα σφάλματα δεν ήταν 

από κείνα που συγχωρούνται εύκολα. Το χειρότερο 

όμως ήταν η άρνησή της να τον υπακούει· η ίδια βέ

βαια ισχυριζόταν, αρκετά βάσιμα μάλιστα, πως ο πρό

εδρος τη συκοφαντούσε, πως πήγαινε φιρί-φιρί να 
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την καταστρέψει και πως δεν είχε κοιμηθεί ποτέ μαζί 

του χωρίς εκείνος να διαδώσει παρόμοια ψέματα για 

λογαριασμό της. Αλλά καθώς οι νόμοι ήτανε ρητοί 

πάνω σ' αυτό και ποτέ οι γυναίκες δεν γίνονταν πι

στευτές, απομένει να μάθουμε πώς θα τιμωρούσαν 

αυτή τη γυναίκα από κει και πέρα, χωρίς κίνδυνο να 

χάσει τον καρπό που ωρίμαζε μέσα της. Αποφά

σισαν το εξής: για κάθε παράπτωμα που θα έκανε η 

Κονστάνς θ' αναγκαζόταν να τρώει ένα σκατό και, 

κατά συνέπεια, ο Κυρβάλ απαίτησε να εφαρμοστεί η 

ποινή αμέσως. Οι άλλοι τον επιδοκίμασαν. Εκείνη 

την ώρα έπαιρναν το πρ6γευμά τους στο διαμέρισμα 

των κοριτσιών· μόλις δόθηκε παραγγελία να έρθει η 

Κονστάνς, ο πρόεδρος έχεσε στη μέση του δωματίου 

και η κοπέλα διατάχθηκε να πάει ως εκεί με τα τέσ

σερα και να καταβροχθίσει αυτά που είχε κάνει ο 

σκληρός εκείνος άνθρωπος. Έπεσε στα γόνατα, ζή

τησε να τη συγχωρέσουν, αλλά κανένας δεν άκουσε 

τα λόγια της: η φύση είχε βάλει μπρούντζο αντί για 

καρδιά μέσα σε τούτα τα στήθια. Τίποτα δεν μπο

ρούσε να είναι πιο ευχάριστο γι' αυτούς απ' όλες εκεί

νες τις γκριμάτσες αηδίας που έκανε η δύστυχη κο

πέλα πριν υποταχτεί, κι ένας θεός το ξέρει πόσο τους 

διασκέδαζαν. Το πράγμα όμως έπρεπε να τελειώνει· 

η Κονστάνς φαινόταν έτοιμη να καταρρεύσει μέχρι 

να φάει τα μισά σκατά, αλλά αυτό δεν την υποχρέω

νε λιγότερο να τα παστρέψει όλα, πράγμα που τελι

κά το κατάφερε. 

Συνεπαρμένοι από το θέαμα, οι κακούργοι φίλοι 

μας το απολάμβαναν έχοντας βάλει τις μικρές κοπέ

λες να τους μαλακίζουν· ο Κυρβάλ μάλιστα, ιδιαίτε-
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ρα καυλωμένος από τη σκηνή και με την Αυγουστίνα 

να του την παίζει εξαίσια, νιώθοντας έτοιμος να χύ

σει, φώναξε την Κονστάνς που μόλις είχε τελειώσει 

το θλιβερό της γεύμα: 

- Για έλα δω, πουτάνα, της λέει, όταν τρώει κα

νείς ψάρι, πρέπει να βάζει και λίγη σάλτσα' η δική 

μου είναι άσπρη, έλα να σ' τη δώσω ... 
Αλίμονο! Η Κονστάνς δεν μπορούσε να τ' αποφύ

γει ούτε κι αυτό, και ο Κυρβάλ, που στο μεταξύ είχε 

βάλει την Αυγουστίνα να χέσει, άφησε το σπέρμα του 

να πέσει μέσα στο στόμα της δύστυχης συζύγου του 

δούκα, ενώ ταυτόχρονα κατάπινε το φρέσκο και φίνο 

κουραδάκι της χαριτωμένης Αυγουστίνας. Μετά άρχι

σαν οι έρευνες ο Ντυρσέ ανακάλυψε σκατά μέσα 

στο δοχείο της Σοφίας. Η νεαρή κυρία προσπάθησε 

να δικαιολογηθεί λέγοντας πως ήταν αδιάθετη. 

- Όχι, είπε ο Ντυρσέ εξετάζοντας το σκατό με το 

έμπειρο μάτι του, δεν λες αλήθεια' όταν είσαι αδιά

θετος έχεις διάρροια, ενώ ετούτο το σκατό είναι κα

νονικότατο. 

Και παίρνοντας αμέσως το απαίσιο τεφτέρι του έ

γραψε το όνομα της χαριτωμένης εκείνης ύπαρξης 

που μόλις και μετά βίας κατάφερε να κρύψει τα δά

κρυά της και να μην κλάψει τη μοίρα της. Οι άλλες 

κοπέλες βρέθηκαν εντάξει, αλλά στο δωμάτιο των 

αγοριών ο Ζελαμίρ, που είχε χέσει στα όργια της πε

ρασμένης νύχτας και είχε διαταχθεί να μη σκουπίσει 

τον κώλο του, βρέθηκε καθαρός χωρίς να έχει πάρει 

άδεια. Όλα αυτά ήταν θανάσιμες παραβάσεις και το 

όνομα του Ζελαμίρ πέρασε στη λίστα. Παρ' όλα αυ

τά, ο Ντυρσέ τού φίλησε τον κώλο, ενώ ταυτόχρονα 
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του έκαναν για λίγο τσιμπούκι· μετά οι κύριοι πέρα

σαν στο παρεκκλήσι, όπου παρακολούθησαν το χέσι

μο δύο κατώτερων γαμιάδων, της Αλίν, της Φανής, της 

Τερέζας και της Σαμπβίλ. Ο δούκας δέχτηκε στο στό

μα του το σκατό της Φανής και το έφαγε, ο επίσκοπος 

το σκατό της Σαμπβίλ, και ο πρό~δρoς, παρόλο που 

είχε χύσει, καταβρόχθισε το σκατό της Αλίν με την 

ίδια βουλιμία που είχε καταβροχθίσει εκείνο της Αυ

γουστίνας. 

Η σκηνή με την Κονστάνς τούς είχε φαίνεται ανά

ψει τα αίματα, γιατί είχαν πολύ καιρό να επιτρέψουν 

στον εαυτό τους τέτοιου είδους ακρότητες πρωινιάτι

κα. Στη διάρκεια του γεύματος μίλησαν για ηθική. Ο 

δούκας είπε πως δεν καταλάβαινε για ποιο λόγο οι 

νόμοι στη Γαλλία τιμωρούσαν αυστηρά την ακολα

σία, αφού η ακολασία, απασχολώντας τους πολίτες, 

τους απέτρεπε από συνωμοσίες κι επαναστάσεις ο 

επίσκοπος παρατήρησε πως οι νόμοι δεν τιμωρούσαν 

αυστηρά την ακολασία αλλά τις ακρότητές της. Στη 

συνέχεια ανέλυσαν αυτές τις ακρότητες και ο δούκας 

απέδειξε πως δεν υπήρχε σ' αυτές τίποτε το επικίν

δυνο, τίποτε που να δικαιολογεί τους φόβους της κυ

βέρνησης και, συνεπώς, η στάση της δεν ήταν απλώς 

σκληρή αλλά και παράλογη, αφού επέμενε να στηρί

ζεται πάνω σε τέτοιες μικρολεπτομέρειες. 

Κι από τα λόγια πέρασαν στα έργα. Ο δούκας, μι

σομεθυσμένος, παραδόθηκε στην αγκαλιά του Ζέ

φυρου και ρουφούσε για μια ολόκληρη ώρα το στόμα 

του ωραίου αυτού αγοριού, ενώ ο Ηρακλής, επωφε

λούμενος από την κατάσταση, έχωσε το τεράστιο ερ

γαλείο του στον πρωκτό του δούκα. Ο Μπλανζί είχε 
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παραδοθεί ολάκερος, γεμάτος μακαριότητα, και μην 

κάνοντας ουσιαστικά τίποτε άλλο εκτός από το να 

φιλιέται, άλλαζε διαρκώς φύλα, χωρίς καν να το παίρ

νει μυρουδιά. Οι σύντροφοί του, δίπλα του, είχαν επι

δοθεί σε άλλες αισχρότητες, κι ύστερα πέρασαν όλοι 

για καφέ. Καθώς είχαν κάνει ήδη πολλές ανοησίες 

παίζοντας, η ώρα του καφέ ήταν αρκετά ήσυχη και, 

για πρώτη φορά ίσως από την αρχή της παραμονής 

τους σε κείνο το μέρος, κανένας δεν έχυσε. Η Ντυ

κλό βρισκόταν κιόλας στην έδρα της περιμένοντας τη 

συντροφιά και, όταν όλοι πήραν τις θέσεις τους, άρχι

σε με τον ακόλουθο τρόπο: 

Είχα υπoσrεί πρόσφατα μια απώλεια σro σπίτι μου, 

που μου έγινε αισθητή από κάθε άποψη. Η Ευγενία, 

που την αγαπούσα παράφορα και μου ήταν ιδιαίτερα 

χρήσιμη εξαιτίας της εξαιρετικής της ανοχής προς 

κάθε τι που θα μπορούσε να μου αποφέρει χρήματα, 

η Ευγενία, λέω, ήταν γραφτό να φύγει απ' τα χέρια 

μου με τον πιο παράξενο τρόπο. Ένας υπηρέτης, πλη

ρώνοντας το καθορισμένο για την επίσκεψη ποσό, 

πήγε και τη βρήκε για να την καλέσει, όπως είπε, σ' 

ένα δείπνο που θα γινόταν έξω από την πόλη και που 

θα της απέφερε εφτά με οχτώ λουδοβίκεια. Δεν βρι

σκόμουν σro σπίτι όταν συνέβη αυτό το περισrατικό, 

διαφορετικά δεν θα την άφηνα ποτέ να φύγει έτσι μ' 

έναν άγνωσro· αλλά, βλέπεις, ο τύπος απευθύνθηκε 

μονάχα σ' εκείνη, κι εκείνη δέχτηκε ... Μέχρι τώρα δεν 
την έχω ξαναδεί. 

- Και ούτε θα την ξαναδείτε, είπε η Ντεγκράνζ. 
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Το γλέντι που της πρότειναν ήταν το τελευταίο της 

ζωής της, κι ανήκει σε μένα η ευχαρίστηση να δώσω 

τη λύση στην ιστορία της ωραίας αυτής κοπέλας. 

- Ω, Μεγαλοδύναμε! έκανε η Ντυκλό. Μια τόσο 

ωραία κοπέλα, μόλις είκοσι χρονών, με τόσο χαριτω

μένο κι ευχάριστο μουτράκι! 

- Προσθέστε επίσης, είπε η Ντεγκράνζ, πως είχε 

και το πιο ωραίο σώμα του Παρισιού· όλα αυτά τα 

θέλγητρα αποδείχτηκαν μοιραία για λογαριασμό της. 

Συνεχίστε όμως, ας μη σφετεριζόμαστε τα δικαιώμα

τα των 6).J...ων σ' αυτή την υπόθεση. 

Η αvιικαταστάτρια της Ευγενίας ήταν η ΛουσιΛ., συ

νέχισε η Ντυκλό. Πήρε τη θέση της στην καρδιά μου 

και στο κρεβάτι μου, αλλά όχι και στις άλλες δραστη

ριότητες του σπιτιού, γιατί της έλειπαν το φρόνιμο ή

θος και η υπστακτικότητα. Όπως και να 'ναι ωστόσο, 

στα χέρια της εμπιστεύτηκα σε λίγες μέρες τον ηγού

μενο των Βενεδικτίνων, που ερχόταν να μ' επισκεφτεί 

από καιρό σε καιρό και που τον διασκέδαζε συνήθως 

η Ευγενία. Ο άγιος αυτός πατέρας, αφού έκανε γλει

φομούνι για κάμποση ώρα και βύζαινε για καλά το 

στόμα του κοριτσιού, το έβαζε να του μαστιγώνει ελα

φρά τον πούτσο και τα αρχίδια με κάτι λεπτές βέργες 

και εκσπερμάτωνε χωρίς να μαλακίζεται, αρκούμενος 

απλώς στο άγγιγμα και στην τριβή που έκαναν οι βέρ

γες πάνω σ' αυτά τα όργανα. Η μεγαλύτερη ηδονή του 

τότε ήταν να βλέπει το κορίτσι να τινάζει στον αέρα 

με τις βέργες του τις σταγόνες του σπέρματος που έ

βγαινε από την ψωλή του. 

Την άλλη μέρα περιποιήθηκα μονάχη μου έναν κύ-
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ριο που ήθελε να τρώει εκατό ξυλιές, μετρημένες μία

μία, στον πισινό· πριν αρχίσεις να τον χτυπάς, σου φι

λούσε ο ίδιος τον κώλο και, όση ώρα τον έδερνες, μα

λακιζόταν μονάχος του. 

Λίγο αργότερα μου ήρθε ένας τρίτος, αλλά αυτός α

παιτούσε σε όλα πολύ πιο περίπλοκη διαδικασία. Εί

χα ειδοποιηθεί για τον ερχομό του οχτώ μέρες νωρί

τερα και ήμουν υποχρεωμένη να περάσω όλο αυτό το 

διάστημα χωρίς να πλύνω κανένα μέρος του σώματός 

μου και ιδιαίτερα το μουνί μου, τον κώλο μου και το 

στόμα μου· επιπλέον, μόλις έμαθα ότι θα έφτανε, διά

λεξα τρεις χούφτες βέργες και τις έβαλα να μουλιά

ζουν μέσα σ' ένα δοχείο γεμάτο με κάτουρο και σκα

τά. Επιτέλους ήρθε. Ήταν ένας ηλικιωμένος φορο

συλλέκτης, άνθρωπος ευκατάστατος, χήρος, χωρίς παι

διά, που έκανε συχνά τέτοιου είδους γλέντια. Το πρώ

το πράγμα που ενδιαφέρθηκε να πληροφορηθεί ήταν 

αν είχα ακολουθήσει αυστηρά τις οδηγίες του για α

ποχή από την καθαριότητα· τον βεβαίωσα πως τις εί

χα τηρήσει κατά γράμμα· θέλοντας να βεβαιωθεί, μου 

έδωσε ένα φιλί στα χείλια που σίγουρα τον ικανοποίη

σε, γιατί μου είπε ν' ανεβούμε στο δωμάτιό μου, αφή

νοντάς με ταυτόχρονα να καταλάβω πως, αν με το φι

λί διαπίστωνε πως είχα χρησιμοποιήσει κάποιο άρω

μα, αντί το στόμα μου να βρομάει από την απλυσιά, 

δεν θα είχε καμιά διάθεση να συνεχίσει το παιχνίδι. 

Ανεβαίνουμε λοιπόν· κοιτάζει τις βέργες που τις είχα 

τοποθετήσει μέσα στο δοχείο κι ύστερα, προστάζο

ντάς με να γδυθώ, έρχεται κοντά μου κι αρχι'ζει να ο

σμίζεται με προσοχή τα σημεία εκείνα του κορμιού 

μου που είχε απαγορέψει κατηγορηματικά να πλύνω. 
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Καθώς ήμουνα πολύ εντάξει, βρήκε αναμφίβολα σ' 

αυτά τη μυρουδιά που λαχταρούσε, γιατί τον είδα ν' 

αναστατώνεται ολόκληρος και να φωνάζει: 

- Αχ, καύλα μου! Αυτό είναι, αυτό είναι που θέλω! 

Με τη σειρά μου αρχίζω να του πασπατεύω τον κώ

λο: έμοιαζε ακριβώς με βρασμένο πετσί, τόσο από ά

ποψη χρώματος όσο κι από άποψη σκληρότητας του 

δέρματος. Αφού χάιδεψα, πασπάτεψα, ανοιγόκλεισα 

τα γεμάτα ρόζους εκείνα κωλομέρια για λίγο, παίρνω 

τις βέργες από το δοχείο και, χωρίς να τις σκουπίσω, 

του δίνω δέκα τσουχτερές βιτσιές βάζοντας όλη μου 

τη δύναμη· εκείνος όμως έμεινε τελείως απαθής και 

οι βιτσιές μου δεν είχαν την παραμικρή επίδραση πά

νω στο ατάραχο κάστρο του. Ύστερα από τις πρώτες 

αυτές αψιμαχίες τού έχωσα τρία δάχτυλα στην κωλο

τρυπίδα και βάλθηκα να του την οργώνω με όλη μου 

τη δύναμη· αλλά ο άνθρωπός μας ήταν αναίσθητος 

και σ' αυτό το σημείο και οι προσπάθειές μου πήγανε 

στο βρόντο: ούτε ένα σκίρτημα δεν βγήκε από μέσα 

του. Μόλις τελείωσαν αυτές οι δύο φάσεις, πήρε αυ

τός την πρωτοβουλία: μ' έβαλε να ξαπλώσω μπρού

μυτα στο κρεβάτι, γονάτισε, μου χώρισε τα κωλομέ

ρια και άρχισε να κάνει περίπατο τη γλώσσα του πά

νω στις δυο μου τρύπες που, σίγουρα, σύμφωνα με τις 

διαταγές του, δεν πρέπει να ήταν και τόσο μυρωδά

τες. Αφού με έγλειψε αρκετή ώρα, μου είπε να τον μα

στιγώσω πάλι και να του βάλω κωλοδάχτυλο· κατό

πιν ξαναγονάτισε για να με γλείψει εκείνος και συνε

χίσαμε τα ίδια τουλάχιστον πέντε φορές. Τελικά, α

φού μου έδωσε μερικές ακόμη οδηγίες και με διέταξε 

να προσαρμόζω τις κινήσεις μου σύμφωνα με την κα-
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τάστα ση της ψωλής του, που όφειλα να την κοιτάζω 

προσεχτικά αλλά να μην την αγγιΊ;ω, στο τελευταίο 

από τα γονατίσματά μου άφησα με πολλή προσοχή 

ένα κουράδι να γλιστρήσει απ' τον κώλο μου και να 

τον βρει ακριβώς στη μούρη. Πέφτει τότε ανάσκελα, 

με λέει αναιδέστατη και εκσπερματώνει, παιΊ;οντάς 

τη μοναχός του κι αφήνοντας κραυγές που θα μπο

ρούσαν ν' ακουστούν μέχρι το δρόμο αν δεν είχα την 

προνοητικότητα να σφαλίσω τα παντζούρια. Στο με

ταξύ το σκατό είχε πέσει στο πάτωμα· εκείνος από

μεινε να το κοιτάζει και να το μυριΊ;ει, αλλά δεν το έ

φαγε ούτε το άγγιξε καθόλου. Του είχα δώσει τουλά

χιστον διακόσιες ξυλιές, αλλά μπορώ να σας βεβαιώ

σω ότι ο χοντροπετσιασμένος κώλος του, συνηθισμέ

νος από τη μακροχρόνια αυτή διαδικασία, δεν είχε 

πάνω του το παραμικρό σημάδι. 

- Α, διάολε, έκανε ο δούκας, να ένας κώλος, πρό

εδρε, που μπορεί να κάνει πάρολι στον δικό σου. 

- Ναι, ναι, είπε ο Κυρβάλ τραυλίζοντας, γιατί η 

Αλίν τον μαλάκιζε κείνη την ώρα. Ναι, πράγματι, ο 

άνθρωπος για τον οποίο μιλάμε φαίνεται να είχε ο

πωσδήποτε τα δικά μου κωλομέρια και τα δικά μου 

γούστα, γιατί κι εγώ επιδοκιμάζω απόλυτα την απο

χή από την καθαριότητα· μόνο που θα την ήθελα πιο 

παρατεταμένη· τρεις μήνες το λιγότερο, χωρίς καμιά 

επαφή με το νερό. 

- Πρόεδρε, ο πούτσος σου φαίνεται ντούρος, του 

είπε ο δούκας. 

- Νομίζετε; έκανε ο Κυρβάλ. Μα την πίστη μου, 

καλύτερα να ρωτήσετε την Αλίν· αυτή θα σας πει τι 
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ακριβώς συμβαίνει, γιατί εγώ έχω τόσο πολύ συνηθί

σει σ' αυτή την κατάσταση που δεν αντιλαμβάνομαι 

πλέον ποτέ ούτε πότε σηκώνεται ούτε πότε πέφτει. Για 

το μόνο που μπορώ να σας βεβαιώσω αυτή τη στιγμή 

είναι πως θα ήθελα μια πουτάνα πολύ βρόμικη· θα 

'θελα να γεμίσει για χάρη μου ένα αγγειό με κουρά

δια, ο κώλος της να βρομάει σκατίλα και το μουνί της 

να ζέχνει σαν ψοφίμι. Εμπρός, Τερέζα! Ω, εσύ, που 

η βρομιά σου είναι τόσο παλιά όσο ο Κατακλυσμός, 

εσύ, που έχεις να σκουπίσεις τον κώλο σου από την 

εποχή που σε βάφτισαν και που το αισχρό μουνί σου 

μπορεί να μολύνει με την μπόχα του τρεις λεύγες τό

πο ολόγυρά σου, έλα και ρίξε, σε παρακαλώ, ό,τι σου 

είπα πάνω στη μούρη μου, κι αν θέλεις πρόσθεσε 

ακόμα ένα δικό σου σκατό αποπάνω τους. 

Η Τερέζα πλησιάζει και με τα βρόμικα, αηδιαστι

κά και μαραμένα κωλομέρια της τρίβει τη μύτη του 

προέδρου, αποθέτοντας ταυτόχρονα πάνω της το επι

θυμητό κουράδι· η Αλίν τον μαλακίζει, ο ελευθέριος 

χύνει και η Ντυκλό ξαναπιάνει το μίτο της αφήγησή ς 

της: 

Ένας γεροπαραλυμένος, που ήθελε κάθε μέρα μια 

καινούργια κοπέλα για την υπόθεση που θα σας διη

γηθώ, παρακάλεσε μια από τις φίλες μου να με πεισει 

να τον επισκεφτώ· πράγμα που εκείνη δεν παρέλειψε 

να κάνει, δίνοντάς μου ταυτόχρονα και τις σχετικές 

πληροφορίες για το τελετουργικό που συνήθιζε να ε

φαρμόζει αυτός ο ακόλαστος. Φτάνω στο σπίτι του, 

μ' εξετάζει με το φλεγματικό εκεΕνο βλέμμα που συ

ναντάει κανείς στους φανατικούς ελευθέριους, βλέμ-
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μα έμπειρο κι αλάνθαστο, και μέσα σ' ένα λεπτό έχει 

αποτιμήσει το αντικείμενο που του προσφέρεται. 

- Μου είπαν πως έχετε έναν πολύ ωραίο κώλο, 

μου λέει, και, καθώς εδώ κι εξήντα οχεδόν χρόνια τρέ

φω ιδιαίτερη αδυναμία για τους ωραίους πισινούς, θα 

ήθελα να δω με τα μάτια μου αν η φήμη αυτή αντα

ποκρίνεται στην πραγματικότητα ... Ανεβάστε τη φού
στα σας! 

Η τελευταία αυτή φράση, επιτακτικά ειπωμένη, ε

νήργησε πάνω μου σαν διαταγή· δεν περιορίστηκα λοι

πόν μονάχα να προσφέρω τη θέα του θησαυρού μου 

στον δεδηλωμένο αυτόν ελευθέριο, αλλά ζύγωσα όσο 

μπορούσα περισσότερο τη μούρη του. Στην αρχή στε

κόμουν όρθια· μετά αρχίζω να σκύβω λίγο-λίγο, πα

ρουσιάζοντας το αντικείμενο της λατρείας του κάτω 

από όλες τις πιθανές μορφές που θα μπορούσαν να 

τον ευχαριστήσουν. Σε κάθε κίνηση που κάνω αι

σθάνομαι τα χέρια του γερο-λάγνου να περιδιαβά

ζουν πάνω στην επιφάνεια, άλλοτε τελειοποιώντας τη 

στάση που είχα πάρει, άλλοτε σταθεροποιώντας με σ' 

ένα σημείο και άλλοτε κάνοντάς με να πάρω τη στά

ση που τον βόλευε καλύτερα. 

- Η τρύπα του κώλου σου είναι πολύ φαρδιά, μου 

λέει, πρέπει να έχεις σοδομιστεί άγρια στη ζωή σου. 

- Αλίμονο, κύριε, του απαντώ, ζούμε σ' έναν αιώ

να όπου οι άνθρωποι έχουν γίνει τόσο παράξενοι στα 

γούστα τους ώστε, για να τους ευχαριστήσεις, πρέπει 

να είσαι διατεθειμένη για το καθετί. 

Εκείνη τη στιγμή νιώθω το στόμα του να κολλάει 

σαν βδέλλα στην τρύπα του κώλου και τη γλώσσα του 

να προσπαθεί να τρυπώσει μέσα στον πρωκτό μου. 
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Αρπάζω την ευκαιρία που μου παρουσιάζεται και, 

όπως μ' έχουν δασκαλέψει, αφήνω να γλιστρήσει πά

νω στη γλώσσα του μια ξεγυρισμένη και γευστική πορ

δή. Το γεγονός δεν φάνηκε να τον δυσαρέστησε καθό

λου, αλλά ούτε και τον αναστάτωσε περισσότερο· τε

λικά, αφού τον αρωμάτισα πέντ' έξι φορές με τον ίδιο 

τρόπο, σηκώνεται, με οδηγεί στο κρεβάτι του και μου 

δείχνει ένα πήλινο λαγήνι όπου μέσα του μούλιαζαν 

τέσσερις δεσμίδες βέργες. Πάνω από το λαγήνι κρέ

μονταν μια σειρά από μαστίγια με κίτρινους γάν

τζους. 

- Αρματωθείτε, μου λέει ο γερο-έκφυλος πάρτε 

από ένα απ' αυτά τα δύο σύνεργα· να ο κώλος μου. Ό

πως βλέπετε, είναι ξερός, αδύνατος και πολύ σκληρα

γωγημένος αγγίξτε τον. 

Και καθώς τον υπάκουα: 

- Όπως διαπιστώνετε, συνέχισε, πρόκειται για ένα 

παλιό πετσί, αργασμένο από τα χτυπήματα, που δεν 

ζεσταίνεται πλέον παρά μονάχα με πολύ άγρια μετα

χείριση. Θα μείνω σ' αυτή τη στάση, μου λέει ξαπλώ

νοντας πάνω στο κρεβάτι με την κοιλιά και στηρίζο

ντας τις γάμπες του στο πάτωμα· χρησιμοποιήστε με 

τη σειρά και τα δύο όργανα: μια τις βέργες, μια το 

μαστίγιο. Θα χρειαστεί να χτυπάτε πολλή ώρα, αλλά 

σε κάποια στιγμή θα έχετε κάποια σίγουρη ένδειξη 

ότι φτάνουμε στο κρίσιμο σημείο: μόλις δείτε ότι κάτι 

ασυνήθιστο συμβαίνει πάνω σ' αυτό τον κώλο, ετοι

μαστείτε να μιμηθε{τε ό, τι θα δείτε να κάνει αυτός: θ' 

αλλάξουμε θέση, θα γονατίσω μπροστά στα ωραία 

σας κωλομέρια, θα κάνετε αυτό που έχετε δει να κά

νω ο ίδιος, κι εγώ θα εκσπερματώσω. Σας προειδο-



ΟΙ 120 ΜΕΡΕΣ ΤΩΝ ΣΟΔΟΜΩΝ 387 

ποιώ όμως γι' άλλη μια φορά: δεν θα πρέπει να είστε 

ανυπόμονη, γιατί αυτή η διαδικασία θα μας πάρει 

πολλή ώρα. 

Αρχίζω να χτυπάω αλλάζοντας διαρκώς όργανα ό

πως μου είχε συστήσει. Αλλά Θεέ και Κύριε, τι αναι

σθησία ήταν εκείνη! Είχα γίνει μουσκίδι στον ιδρώ

τα ... Για να χτυπάω με περισσότερη άνεση, ο γέρος μ , 
είχε βάλει ν' ανασκουμπώσω τα μανίκια μου μέχρι 

τους αγκώνες, αλλά είχαν περάσει ήδη τρία τέταρτα 

που χτυπούσα με όλη μου τη δύναμη, άλλοτε με τις 

βέργες κι άλλοτε με το μαστίγιο, και δεν έβλεπα να 

φέρνει κανένα αποτέλεσμα ο μόχθος μου. Ο φιλαρά

κος μας, ακίνητος, δεν σάλευε περισσότερο από έναν 

πεθαμένο· θα 'λεγε κανείς πως απολάμβανε σιωπηλά 

την ηδονή που του χάριζε όλη αυτή η διαδικασία, αλ

λά κανένα εξωτερικό ίχνος αυτής της ηδονής, κανένα 

σημάδι, δεν διακρινόταν πάνω στο δέρμα του. Τελικά 

χτύπησε η ώρα δύο κι εγώ είχα αρχίσει από τις έντε

κα! Ξάφνου, τον βλέπω ν' ανασηκώνει τα οπίσθια, ν' 

ανοίγει τα κωλομέρια του, οι βέργες μου συνεχίζουν 

να πέφτουν σφυριΊ;οντας πότε στο ένα πότε στο άλλο, 

ενώ ταυτόχρονα ένα κουράδι προβάλλει από την τρύ

πα του κώλου του· συνεχιΊ;ω το μαστίγωμα, κάνοντας 

τα σκατά να τινάζονται μέχρι το ταβάνι. 

- Έλα, κουράγιο, του κάνω, φτάνουμε σε λίγο. 

Τότε ο άνθρωπός μας πετάγεται πάνω σε έξαλλη 

κατάσταση· η ψωλή του έχει καυλώσει άγρια και κολ

λάει στην κοιλιά του. 

- Μιμηθείτε με, μου λέει, μιμηθείτε με, δεν χρειά

ζεται πλέον παρά ένα σκατό για να χύσω. 

Σπεύδω αμέσως να πάρω τη στάση που είχε ο ίδιος 
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εκείνος γονατίζει όπως είχε πει, κι αφήνω στο στόμα 

του ένα αυγό που το φύλαγα εδώ και τρεις μέρες γι' 

αυτόν το σκοπό. Με το που έπεσε το σκατό, το σπέρ

μα του τινάχτηκε κι ο ίδιος έπεσε ανάσκελα ουρλιά

ζοντας από ηδονή, αλλά το σκατό δεν το έφαγε, ούτε 

το κράτησε περισσότερο από ένα λεπτό στο στόμα 

του. Συμπερασματικά θα μου επιτρέψετε να πω, κύ

ριοι, ότι, με εξαίρεση την αφεντιά σας, που αναμφίβο

λα αποτελεί πρότυπο του είδους, ελάχιστους ανθρώ

πους είδα στη ζωή μου να σπαράζουν τόσο άγρια την 

ώρα της ηδονής: οχεδόν λιποθύμησε καθώς έχυνε. Αυ

τή η παράσταση μου απέφερε δύο χρυσά λουδοβί

κεια. 

Μόλις επέστρεψα στο σπίτι, βρήκα τη Λουσίλ να 

παλεύει μ' έναν άλλο γέρο, ο οποίος, χωρίς κανένα άλ

λο προκαταρκτικό από μέρους της, την έβαζε να τον 

μαστιγώνει από τα κωλομέρια μέχρι τις γάμπες με 

βέργες που είχαν μουλιάσει μέσα σε ξίδι, και, αφού 

του τις έβρεχε με όση δύναμη είχαν τα χέρια της, ε

κείνος τελείωνε το πανηγύρι βάζοντάς τη να του κά

νει τσιμπούκι. Η κοπέλα γονάτιζε μπροστά του μόλις 

της έδινε το σύνθημα και, κανονι'ζοντας έτσι τα πράγ

ματα ώστε τα γέρικα, κρεμασμένα αρχίδια του γέρου 

να χτυπάνε πάνω στους μαστούς της, έπαιρνε το πλα

δαρό μαραφέτι στο στόμα της, όπου ο τσακισμένος 

αυτός αμαρτωλός δεν αργούσε να χύσει τα δάκρυά 

του για τα σφάλματα που είχε διαπράξει στη ζωή του. 

Και η Nτuκλό, τελειώνοντας εδώ όσα είχε να πει 

για κείνο το βράδυ, και καθώς η ώρα του δείπνου 

δεν είχε σημάνει ακόμη, παραχώρησε τη θέση της 
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στους κυρίους για να πουν μερικές αισχρολογίες πε

ριμένΟΥτας. 

- Πρέπει να είσαι πολύ ξαναμμένος, πρόεδρε, εί

πε ο δούκας στον Κυρβάλ. Σε είδα να χύνεις δυο φο

ρές σήμερα και δεν είσαι καθόλου συνηθισμένος να 

χάνεις τόση ποσότητα σπέρματος μέσα σε μια μέρα. 

- Αν θέλεις, στοιχηματίζουμε και για τρίτη, έκανε 

ο Κυρβάλ, που πασπάτευε τα κωλομέρια της Ντυκλό. 

- Μετά χαράς! είπε ο δούκας. 

- Με μια προϋπόθεση όμως, συνέχισε ο Κυρβάλ· 

θα είμαι ελεύθερος να κάνω ό,τι θέλω. 

- Α, όχι, απάΥτησε ο δούκας ξέρεις πολύ καλά 

ότι υπάρχουν πράγματα που έχουμε συμφωνήσει α

μοιβαία να μην τα κάνουμε πριν έρθει η ώρα που κα

θορίσαμε. Το να γαμηθούμε ήταν ένα απ' αυτά, είχα

με πει ότι, για να περάσουμε σ' αυτό το πάθος, θα 

έπρεπε να περιμένουμε ώσπου να μας δοθεί κάποιο 

παράδειγμα· κι όμως, ύστερα από κοινό σας αίτημα, 

κύριοι, υποχωρήσαμε σ' αυτό το σημείο παραβιάζο

Υτας τον κανονισμό. Υπάρχουν πολλές ακόμα ηδονές 

που θα 'πρεπε να τις απαγορέψουμε στον εαυτό μας 

μέχρι να έρθει η σειρά τους στην αφήγηση, και τις ο

ποίες ωστόσο ανεχθήκαμε αρκεί να γίνΟΥταν κατ' 

ιδίαν - είτε στα καμαράκια μας, είτε στα υπνοδωμά

τιά μας. Μόλις πριν από λίγο, πρόεδρε, επιδόθηκες 

σε μια απ' αυτές με την Αλίν· είναι τυχαίο τάχα που 

η κοπέλα έβγαλε εκείνη τη διαπεραστική φωνή και 

που τώρα σκεπάζει το στήθος με το μαΥτίλι της; Ε

Υτάξει, λοιπόν! Διάλεξε ό,τι θέλεις: ή τις μυστηριώ

δεις αυτές απολαύσεις ή εκείνες που επιτρέπουμε 

δημόσια· στοιχηματίζω εκατό χρυσά λουδοβίκεια πως 
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δεν θα τα καταφέρεις να χύσεις με καμιά απ' αmές 

για τρίτη φορά. 

Τότε ο πρόεδρος ρώτησε αν μπορούσε να πάει στο 

μπουντουάρ του βάθους παίρνοντας μαζί του όσα ά

τομα θα θεωρούσε αναγκαία. Του το επέτρεψαν, αλ

λά με την προϋπόθεση ότι θα ήταν παρούσα η Ντυ

κλό και ότι μόνο στη δική της μαρτυρία θα βασίζο

νταν για την τρίτη εκσπερμάτωση. 

- Εντάξει, είπε ο πρόεδρος, δέχομαι. 

Και σαν προκαταρκτικό έβαλε την Ντυκλό να του 

δώσει εκατό βουρδουλιές μπροστά σε όλους όταν 

τελείωσε αυτό, πήρε μαζί του την αγαπημένη και α

φοσιωμένη φίλη του Κονστάνς -για την οποία οι άλ

λοι παρακάλεσαν τον πρόεδρο να προσέξει ώστε να 

μη βλάψει την εγκυμοσύνη της-, την κόρη του Αδε

λαίδα, την Αυγουστίνα, τη Ζελμίρα, τον Σελαντόν, 

τον Ζέφυρο, την Τερέζα, τη Φανσόν, τη Σαμπβίλ, την 

Ντεγκράνζ και την Ντυκλό με τρεις γαμιάδες. 

- Δε μας γαμάς, λέω εγώ! έκανε ο δούκας. Δεν εί

παμε να πάρεις ολόκληρο στρατό μαζί σου. 

Αλλά ο επίσκοπος και ο Ντυρσέ, παίρνοντας το μέ

ρος του προέδρου, παρατήρησαν πως δεν γεννιόταν 

θέμα αριθμού προσώπων. Ο πρόεδρος κλείστηκε λοι

πόν στο μπουντουάρ με την κουστωδία του και σε μι

σή ώρα -κατά την οποία ο επίσκοπος, ο Ντυρσέ και 

ο Μπλανζί, με τα λίγα άτομα που τους είχαν απομεί

νει, δεν έκαναν βέβαια προσευχές στο Θεό- σε μισή 

ώρα, λέω, η Κονστάνς και η Ζελμίρα ξαναγύρισαν 

κλαίγοντας, ενώ ο πρόεδρος τις ακολούθησε σε λίγο 

με το στρατό του, υποβασταζόμενος από την Ντυκλό, 

που έδωσε αποδείξεις για το σφρίγος του και βεβαί-
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ωσε ότι του άξιζε δίκαια ένα στεφάνι από μυρτιά. Ο 

αναγνώστης θα μας επιτρέψει να μην αποκαλύψουμε 

τι είχε κάνει ο πρόεδρος οι συνθήκες δεν μας το επι

τρέπουν ακόμη· το ουσιώδες είναι ότι κέρδισε το στοί

χημα. 

- Αυτά τα λουδοβίκεια, είπε παίρνοντάς τα από 

το δούκα, θα μου χρησιμέψουν για να πληρώσω μια 

ποινή που φοβάμαι σύντομα θα μου επιβάλετε. 

Και πάλι παρακαλούμε τον αναγνώστη να μας επι

τρέψει να μην του εξηγήσουμε αυτή τη φράση πριν 

εκτυλιχθούν τα γεγονότα· για την ώρα μπορεί να πε

ριοριστεί στη διαπίστωση ότι αυτός ο κακούργος εί

χε την ικανότητα να προβλέπει τα σφάλματά του και 

ν' αποδέχεται το τίμημα της ποινής που του άξιζε 

χωρίς να κάνει το παραμικρό για να τα προλάβει ή 

να τα αποφύγει. 

Δεδομένου ότι από τη στιγμή αυτή μέχρι τη στιγμή 

που άρχισαν οι αφηγήσεις της επομένης δεν συνέβη

σαν παρά εντελώς συνηθισμένα πράγματα, μεταφέ

ρουμε αμέσως τον αναγνώστη στην αίθουσα των α

κροάσεων. 



Δέκατη όγδοη μέρα 

Όμορφη, λαμπροστολισμένη και πιο γοητευτική απ6 

κάθε άλλη φορά, η Nτuκλ6 άρχισε έτσι τις ιστορίες 

της δεκάτης ογδ6ης μέρας: 

Σε λίγο καιρό πρόσθεσα στο προσωπικό μου μια 

μεγαλόσωμη, γεροδεμένη κοπέλα που την έλεγαν /ου

στίνη· ήταν είκοσι πέντε χρονών, με ύψος /,65, με στι
βαρά μέλη σαν υπηρέτριας καμπαρέ, αλλά με ωραία 

χαρακτηριστικά, ωραίο δέρμα και το πιο όμορφο 

σώμα του κόσμου. Καθώς στο σπ{τι μου αφθονούσαν 

εκείνη την εποχή οι γερο-έκφυλοι που δεν καταφέρ

νουν να ξαναβρούν μια στάλα από τη χαμένη τους η

δονή παρά μοναχά αν τους υποβάλει ς σε σωματικά 

μαρτύρια, σκέφτηκα ότι μια τέτοια οικότροφος θα 

μου ήταν πολύ χρήσιμη. Την άλλη κιόλας μέρα από 

τον ερχομό της, για να διαπιστώσω τα προσόντα της 

στο μαστίγωμα, που μου τα είχε η ίδια εκθέσει, της 

έδωσα ένα γέρο αστυνόμο της περιοχής που έπρεπε 

να τον μαστιγώσει με δύναμη από το στήθος μέχρι τα 

γόνατα κι από την πλάτη μέχρι τις γάμπες ώσπου η 

επιφάνεια του δέρματος να γίνει κόκκινη απ' το αί

μα. Μόλις η διαδικασία αυτή τελείωσε, ο ελευθέριος 
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της ανασήκωσε απλώς τη φούστα κι απόθεσε το σκα

τό του πάνω στα κωλομέρια της. Η /ουστίνη τα έβγα

λε πέρα σαν ηρωίδα των Κυθήρων, και το γερόντιο 

μου ομολόγησε κατόπιν πως κρατούσα στα χέρια μου 

ένα θησαυρό και πως ποτέ μέχρι τότε δεν τον είχαν 

μαστιγώσει όπως εκείνη η κατεργάρα. 

Για να της δώσω να καταλάβει πόσο υπολόγιζα τη 

συνεισφορά της στη μικρή μας κοινότητα, τη ζευγά

ρωσα σε λίγες μέρες μ' ένα γέρο απόμαχο των Κυθή

ρων, που χρειάστηκε πάνω από χίλιες βουρδουλιές σε 

όλα ανεξαρτήτως τα μέρη του κορμιού του, και που, 

όταν έγινε ολοκόκκινος από το αίμα, έβαλε την κοπέ

λα να κατουρήσει στη χούφτα της και να τον τρίψει 

με το κάτουρό της στα πιο μωλωπισμένα σημεία του 

σώματός του. Ύστερα απ' αυτή την εντριβή, ξανάρχι

σε το μαστίγωμα· τότε εκείνος εκσπερμάτωσε, η κο

πέλα μάζεψε με προσοχή το σπέρμα του και τον έτρι

ψε για δεύτερη φορά με το καινούργιο αυτό βάλσαμο. 

Οι επιτυχίες της κοπέλας μου ακολουθούσαν η μία 

την άλλη και κάθε μέρα οι έπαινοι για λογαριασμό 

της μεγάλωναν, αλλά δεν ήταν δυνατό να τη χρησιμο

ποιήσω σε κάποιο βετεράνο που μου παρουσιάστηκε 

ξαφνικά μια μέρα. Αυτός ο παράξενος άνθρωπος δεν 

ήθελε από το θηλυκό παρά μονάχα το φόρεμα· κατά 

τα άλλα, προτιμούσε να έχει να κάνει μ' έναν άντρα· 

και για να εξηγηθώ καλύτερα: αυτός ο έκφυλος ήθελε 

να μαστιγωθεί από έναν άντρα ντυμένο γυναίκα. Και 

με τι όργανο νομι1;ετε; Όχι βέβαια με τις απλές βερ

γούλες που χρησιμοποιούσαν οι άλλοι, αλλά με μια 

δεσμίδα βίτσες λυγαριάς με τις οποίες έπρεπε να του 

ξεσκίσουν κυριολεκτικά τα κωλομέρια. Στην περί-
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πτωση αυτή, καθώς η υπόθεση μου μύριζε μάλλον 

σοδομία, σκέφτηκα πως δεν θα έπρεπε ν' αναμιχθώ 

υπερβολικά· ωστόσο, μια κι είχα να κάνω μ' έναν πα

λιό πελάτη της Φουρνιέ, άνθρωπο αληθινά αφοσιωμέ

νο στο σπίτι μας σε κάθε εποχή και, από την ίδια του 

τη θέση, κατάλληλο να μας φανεί χρήσιμος σε μερικά 

πράγματα, δεν του έκανα τη δύσκολη· έντυσα λοιπόν 

όμορφα-όμορφα ένα νεαρό αγόρι δεκαοχτώ χρονών, 

που μας έκανε θελήματα μερικές φορές και που είχε 

ένα πολύ ωραίο πρόσωπο, και του το παρουσίασα 

εφοδιασμένο με μια δέσμη βίτσες από λυγαριά. 

Καταλαβαfνετε πόσο ευχάριστο θα ήταν να παρα

κολουθήσει κανείς ένα τέτοιο γλέντι (και φυσικά δεν 

θέλησα να το χάσω). Ο γέρος άρχισε από την εμφάνι

ση της υποτιθέμενης παρθένας του και, βρίσκοντάς 

τη σίγουρα πολύ του γούστου του, μπήκε στο χορό με 

πέντ' έξι φιλιά στο στόμα που πρόδιναν τον κίναιδο 

από μακριά· ύστερα απ' αυτό ξεσκέπασε τα κωλομέ

ρια του και, συνεχίζοντας πάντα να δείχνει με το ύ

φος του πως παίρνει τον νεαρό για κορίτσι, του είπε 

να του τα μαλάξει κάπως τραχιά· ο μικρός, που τον 

είχα ήδη δασκαλέψει αρκετά καλά, έκανε αμέσως 

ό, τι του ζήτησε. 

- Εμπρός, λοιπόν, είπε ο αλιτήριος, άρχισε να με 

μαστιγώνεις και προπάντων μη με λυπάσαι καθόλου. 

Ο νεαρός αρπάζει το δεμάτι με τις βίτσες και με ρω

μαλέο χέρι αφήνει να πέσουν αμέσως πενήντα χτυπή

ματα πάνω στα κωλομέρια που του προσφέρονται· ο 

ελευθέριος, σημαδεμένος ήδη έντονα από τους μώ

λωπες που άφησαν πάνω του οι βfτσες, ρίχνεται στην 

αρσενικιά του μαστιγώτρια, τη γδύνει, επαληθεύει το 
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φύλο της με το ένα χέρι και με το άλλο χουφτώνει ά

πληστα τα δυο κωλομέρια. Για μια στιγμή μένει με

τέωρος, μην ξέροντας σε ποιο βωμό να προσφέρει 

πρώτα τις θυσίες του, αλλά τελικά τον κερδιΊ;ει ο κώ

λος, όπου και κολλάει με πάθος το στόμα του. Ω, τι 

διαφορά λατρείας που χαριΊ;ει η φύση σε κείνο που 

λένε πως την προσβάλλει! Δίκαιε Θεέ, αν η προσβολή 

ήταν αληθινή, πώς θα μπορούσε η προσφορά να γίνε

ται με τόσο πάθος; Ποτέ κώλος γυναίκας δεν έχει 

φιληθεί με τη λατρεία που φιλήθηκε εκείνος του αγο

ριού: τρεις με τέσσερις φορές η γλώσσα του καθάρμα

τος εξαφανίστηκε ολόκληρη μέσα στην κωλοτρυπίδα 

του. Τελικά ξαναπήρε την προηγούμενη στάση του. 

- Ω, αγαπημένο μου παιδί, φώναξε, συνέχισε τη 

δουλειά σου! 

Ο νεαρός αρχιΊ;ει πάλι να τον μαστιγώνει, αλλά κα

θώς ο γέρος έχει καρδαμώσει από την καύλα, υπομέ

νει το δεύτερο γύρο με περισσότερη αντοχή. Ο κώλος 

του πλημμυριΊ;ει αίμα' η ψωλή του σηκώνεται απ' το 

ξύλο κι εκείνος σπεύδει να τη βάλει στο χέρι του λα

τρευτού αντικειμένου της έξαψής του. Ενώ ο τελευ

ταίος αυτός του την παιΊ;ει, ο άλλος θέλει να του αντα

ποδώσει την ίδια υπηρεσία' ανασηκώνει πάλι τη φού

στα του, αλλά αυτή τη φορά πηγαίνει κατευθείαν 

στην ψωλή: την αγγιΊ;ει, την παιΊ;ει, την κουνάει πέρα 

δώθε κι αμέσως τη χώνει στο στόμα του. Ύστερα από 

τα προκαταρκτικά αυτά χάδια, ετοιμάζεται για έναν 

τρίτο κύκλο μαστιγώματος. Η τελευταία αυτή σκηνή 

τον κάνει κυριολεκτικά έξαλλο: ρίχνει τον Άδωνή του 

στο κρεβάτι, ξαπλώνει πάνω του, σφίγγει ταυτόχρονα 

την ψωλή του με του νεαρού, κολλάει το στόμα του 



396 SADE 

στα χε{λια του ωραίου αυτού αγοριού και, έχοντας 

καταφέρει να το καυλώσει με τα χάδια του, το κάνει 

να νιώσει τη θεία ηδονή την ίδια στιγμή που την γεύε

ται κι ο ίδιος: χύνουν και οι δυο ταυτόχρονα. Ο ακό

λαστος φιλαράκος μας, ενθουσιασμένος απ' ό, τι έγινε, 

προσπάθησε να παραμερίσει τις επιφυλάξεις μου και 

μου ζήτησε να του υποσχεθώ ότι θα του προμήθευα 

συχνά την ίδια ηδονή, είτε με κείνο το νεαρό αγόρι εί

τε με άλλα. Έκανα μια απόπειρα να τον μεταστρέψω 

από τη διαστροφή του, βεβαιώνοντάς τον ότι διέθετα 

χαριτωμένα κορίτσια που θα τον μαστίγωναν με την 

ίδια επιτυχία, αλλά εκείνος μου είπε πως δεν ήθελε 

ούτε να τα δει στα μάτια του. 

- Τον πιστεύω, είπε ο επίσκοπος. Όταν κανείς έ

χει πειστεί ότι του αρέσουν οι άντρες, δεν μπορεί ν' 

αλλάξει' η διαφορά ανάμεσα σ' ένα αγόρι και σ' ένα 

κορίτσι είναι τόσο μεγάλη ώστε δεν θα 'χε νόημα ν' 

αποδείξουμε την κατωτερότητα του δεύτερου. 

- Άρχοντά μου, είπε ο πρόεδρος, διατυπώνετε με 

δυο λόγια μια θέση που θ' απαιτούσε μια πραγμα

τεία δύο ωρών. 

- Και που θα κατέληγε πάντα στην επιβεβαίωση 

του δικού μου ισχυρισμού, απάντησε ο επίσκοπος, 

διότι δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι ένα αγόρι α

ξίζει περισσότερο από ένα κορίτσι. 

- Δεν αντιλέγω, συμφώνησε ο Κυρβάλ, αλλά θα 

μπορούσε ωστόσο να σας πει κανείς ότι υπάρχουν κά

ποιες αντιρρήσεις για τη θεωρία σας και ότι, προκει

μένου για τις ηδονές ενός ορισμένου τύπου, όπως λό

γου χάρη εκείνες για τις οποίες θα μας μιλήσουν η 
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Μαρταίν και η Ντεγκράνζ, ένα κορίτσι αξίζει περισ

σότερο από ένα αγόρι. 

- Διαφωνώ, είπε ο επίσκοπος ακόμα και στις η

δονές που αναφέρεστε, το αγόρι είναι προτιμότερο 

από το κορίτσι. Σκεφτείτε το θέμα από την πλευρά 

του κακού, που αποτελεί πάντα το αληθινό θέλγητρο 

της απόλαυσης, και θα δείτε ότι το έγκλημα θα σας 

φανεί μεγαλύτερο μ' ένα ανθρώπινο ον που ανήκει 

στο δικό σας φύλο παρά στο άλλο' από κει και πέρα 

η ηδονή διπλασιάζεται. 

- Ναι, έκανε ο Κυρβάλ, αλλά τι γίνεται μ' εκείνη 

τη δεσποτική εξουσία, μ' εκείνη την υπεροχή, μ' εκεί

νη την ευχαρίστηση που ξεπηδά από την άσκηση της 

δύναμής σου πάνω στον αδύνατο; 

- Trl βρίσκεις κι εδώ, απάντησε ο επίσκοπος. Αν το 
θύμα σού ανήκει ολοκληρωτικά, αυτή η υπεροχή, που 

νομίζεις ότι εφαρμόζεται καλύτερα σε μια γιιναίκα πα

ρά σ' έναν άντρα, βασίζεται απλώς σε μια προκατά

ληψη και ξεκινά από τη συνηθισμένη αντίληψη ότι το 

ένα φύλο υποτάσσεται ευκολότερα στα καπρίτσια σου 

από το άλλο. Απαλλάξου ωστόσο για μια στιγμή από τη 

διαδεδομένη αυτή προκατάληψη και, με την προϋπόθε

ση ότι ο άλλος εξαρτάται απόλυτα από σένα κι ασκείς 

επάνω του την ίδια εξουσία, θα διαπιστώσεις ότι η έν

νοια του εγκλήματος είναι πολύ πιο μεγάλη και συνε

πώς ο πόθος σου πρέπει να διπλασιαστεί. 

- Εγώ συμφωνώ με τον επίσκοπο, είπε ο Ντυρσέ, 

γιατί, από τη στιγμή που η υπεροχή είναι εξασφαλι

σμένη, νομίζω πως είναι πιο απολαυστικό να ασκείς 

την εξουσία σου πάνω σ' έναν όμοιό σου παρά σε μια 

γυναίκα. 
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Κύριοι, είπε ο δούκας, θα προτιμούσα να ανα

βάλλατε τις συζητήσεις σας για την ώρα του φαγητού 

και να μη χρησιμοποιείτε τις ώρες αυτές, που προο

ρίζονται για την ακρόαση των αφηγήσεων, σε παρό

μοιες σοφιστείες. 

- Έχει δίκιο, είπε ο Κυρβάλ. Εμπρός, Ντυκλό, 

συνεχίστε. 

Και η χαριτωμένη διευθύντρια των κυθήρειων ηδο

νών ξανάπιασε το μίτο της ιστορίας της με τα ακό

λουθα λόγια: 

Ένα πρωινό, είπε, ήρθε να μου κάνει βίζιτα ένας 

γερο-γραφιάς του Κοινοβουλίου, και όπως ήταν συνη

θισμένος από την εποχή της Φουρνιέ να μην παίρνει 

άλλη κοπέλα εκτός από μένα, επέμενε να μην αλλάξει 

τη συνήθειά του. Η μέθοδός του ήταν η εξής: ήθελε να 

τον μαλακιΊ;,εις και ταυτόχρονα να του δίνεις χαστού

κια στο πρόσωπο με βαθμιαία κλιμάκωση' δηλαδή 

απαλά στην αρχή, μετά λίγο πιο δυνατά, μόλις έβλε

πες την ψωλή του να σηκώνεται, και, τέλος, με όση 

δύναμη είχαν τα χέρια σου, ώσπου να εκσπερματώ

σει. Είχα μάθει τόσο καλά τις ιδιοτροπίες αυτού του 

τύπου ώστε στο εικοστό χαστούκι τον έκανα να χύνει. 

- Στο εικοστό! έκανε ο επίσκοπος θαυμάζοντας. 

Βρε τον άθλιο! Εμένα μου αρκούσαν ελάχιστα για 

να καυλώσω αμέσως. 

- Ο καθένας με την τρέλα του, φίλε μου, είπε ο 

δούκας δεν πρέπει ποτέ να κατηγορούμε ή να παρα

ξενευόμαστε από την τρέλα του άλλου. Εμπρός, Ντυ

κλό, πες μας άλλη μία και τελείωνε. 
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Η τελευταία περίπτωση που θα σας αφηγηθώ από

ψε, είπε η Ντυκλό, μου έγινε γνωστή από μια φίλη 

μου. Η κοπέλα αυτή έζησε για δυο χρόνια μ' έναν ά

ντρα που δεν του σηκωνόταν ποτέ αν δεν του έδινες 

είκοσι τσιμπιές στη μύτη, αν δεν του τράβαγες τ' αυ

τιά μέχρι να ματώσουν, αν δεν του δάγκωνες τα κω

λομέρια, την ψωλή και τ' αρχίδια. Καυλωμένος τελικά 

από τη βάναυση αυτή προκαταρκτική διαδικασία, με 

την ψωλή του να ορθώνεται σαν του βαρβάτου αλό

γου, έχυνε βρι'ζοντας σαν δαίμονας και σχεδόν πάντα 

πάνω στο πρόσωπο της κοπέλας από την οποία είχε 

δεχτεί αυτή την παράδοξη μεταχείριση. 

Καθώς απ' όλα όσα είχαν ειπωθεί εκείνο το βρά

δυ, μονάχα το μαστίγωμα από αρσενικούς είχε ξανά

ψει τη φαντασία των κυρίων, έσπευσαν όλοι να μιμη

θούν αυτή την ιδιοτροπία. Ο δούκας έβαλε τον Ηρα

κλή να τον μαστιγώσει μέχρι αίματος, ο Ντυρσέ τον 

Πρίαπο, ο επίσκοπος τον Αντίνοο και ο Κυρβάλ τον 

Σκιζοκώλη. Ο επίσκοπος, που δεν είχε κάνει τίποτε 

εκείνη τη μέρα, έχυσε, λένε, στα όργια αυτά, τρώγο

ντας τα σκατά του Ζελαμίρ, που είχε υποχρεωθεί να 

τα κρατήσει δυο ολόκληρες μέρες. Ύστερα πήγαν 

όλοι για ύπνο. 



Δ έκατη ένατη μέρα 

Εκείνο το πρωί, ύστερα από ορισμένες παρατηρή

σεις γύρω από τα σκατά του προσωπικού που προο

ρίζονταν για τις ακολασίες, οι φίλοι μας αποφάσισαν 

πως έπρεπε να δοκιμάσουν αυτό που είχε πει η Ντυ

κλό στις αφηγήσεις της: αναφέρομαι στην απαγόρευ

ση του ψωμιού και της σούπας απ' όλα τα τραπέζια, 

εκτός από εκείνο των αφεντάδων μας. Απαγορεύτη

καν λοιπόν τα δύο αυτά είδη και διπλασιάστηκαν 

αντίθετα τα πουλερικά και το κυνήγι. Πριν περάσουν 

οχτώ μέρες διαπιστώθηκε μια ουσιαστική διαφορά 

στα περιττώματα: ήταν πιο μαλακά, πιο ρευστά, με 

μια άπειρα πιο λεπτή γεύση, πράγμα που οδήγησε 

στο συμπέρασμα ότι η συμβουλή του Ντωκούρ στην 

Ντυκλό ήταν η συμβουλή ενός ελευθέριου πραγμα

τικά έμπειρου σ' αυτά τα ζητήματα. Παρατηρήθηκε 

ωστόσο ότι το νέο αυτό διαιτολόγιο πιθανόν να προ

καλούσε κάποια αλλοίωση στην μυρωδιά της ανα

πνοής. 

- Ε, και τι πειράζει αυτό; έκανε ο Κυρβάλ απευ

θυνόμενος στο δούκα, που είχε κάνει την παρατήρη

ση. Είναι πολύ εσφαλμένη η άποψη που λέει ότι, για 

να προσφέρει ηδονή το στόμα μιας γυναίκας ή ενός 
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αγοριού, πρέπει να είναι απόλυτα καθαρό και να 

μυρίζει ωραία. Παραμερίζοντας την έννοια του βί

τσιου, είμαι πρόθυμος να συμφωνήσω μαζί σας ότι ε

κείνος που προτιμά ένα στόμα που μυρίζει άσχημα 

ωθείται από καθαρή διαστροφή, αλλά θα πρέπει να 

συμφωνήσετε κι εσείς από την πλευρά σας ότι ένα 

στόμα που δεν έχει την παραμικρή μυρουδιά δεν προ

σφέρει καμιά ευχαρίστηση αν το φιλήσεις σ' αυτού 

του είδους τις ηδονές πρέπει να υπάρχει πάντα κά

ποια νοστιμιά, κάποια πικάντικη γεύση, κι αυτή η 

πικάντικη γεύση δεν μπορεί να βρεθεί αν δεν υπάρ

χει λίγη βρόμα. Όσο καθαρό κι αν είναι ένα στόμα, 

ο εραστής που το ρουφά διαπράττει σίγουρα μια βρο

μιά, αλλά δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι από αυ

τήν ακριβώς τη βρομιά αντλεί την ευχαρίστησή του. 

Δώστε μια κάπως μεγαλύτερη ώθηση σ' αυτή την τά

ση, και τότε θα θέλετε το στόμα αυτό να έχει κάτι α

κάθαρτο: μπορεί να μυρίζει σαπίλα κι αποσυντεθει

μένο πτώμα για την ώρα, αλλά δεν θα μυρίζει και 

γαλατάκι σαν του μωρού, πράγμα που το θεωρώ ε

ντελώς απαράδεκτο. Συνεπώς, το διαιτολόγιο που θα 

επιβάλουμε δεν θα έχει σαν αποτέλεσμα να κατα

στρέψει την αναπνοή, αλλά απλώς να την αλλοιώσει 

μέχρι το σημείο που εμείς θεωρούμε αναγκαίο. 

Οι πρωινές έρευνες δεν έφεραν τίποτα στο φως: τα 

παιδιά πρόσεχαν τη συμπεριφορά τους. Κανένας δεν 

ζήτησε την άδεια να πάει στην τουαλέτα το πρωί και η 

συντροφιά πέρασε στο τραπέζι. Η Αδελαιδα, που 

ήταν της υπηρεσίας εκείνη τη μέρα, δεν κατάφερε να 

κλάσει μέσα σ' ένα ποτήρι με σαμπάνια, όπως την 

πρόσταξε ο Ντυρσέ, και ο βάρβαρος σύζυγός της, που 
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απ' την αρχή της εβδομάδας επιζητούσε την ευκαιρία 

να την πιάσει να πέφτει σε παράπτωμα, έσπευσε αμέ

σως να γράψει τ' όνομά της στο μοιραίο βιβλίο. 

Μετά πέρασαν για καφέ· ο καφές σερβιρίστηκε 

από τους Ερωτιδέα, Ζιτόν, Μισέτ και Σοφία. Ο δού

κας τον έριξε στα σκέλια της Σοφίας και, βάζοντάς 

την ταυτόχρονα να χέσει μέσα στη χούφτα του, πασά

λειψε με τα σκατά το πρόσωπό του· ο επίσκοπος έ

κανε το (διο με τον Ζιτόν και ο Κυρβάλ με τη Μισέτ· 

όσο για τον Ντυρσέ, αυτός τον έχωσε στο στόμα του 

Ερωτιδέα ενώ ο μικρός έχεζε. Παρ' όλα αυτά, δεν εκ

σπερμάτωσε κανένας, κι όταν σηκώθηκαν από το με

σημεριανό τους ύπνο, πήγαν ν' ακούσουν την Ντυκλ6. 

Ένας άνθρωπος που δεν τον είχαμε ξαναδεί ποτέ, 

άρχισε η αξιέραστη αυτή κόρη, ήρθε μια μέρα στο 

σπίτι μας και μας πρότεινε μια αρκετά παράξενη τε

λετή: ήθελε να τον δέσουμε πάνω σε μια διπλή φορη

τή σκάλα· στεριώσαμε τα μπούτια και τη μέση του 

στο τρίτο σκαλοπάτι και, σηκώνοντας τα χέρια πάνω 

απ' το κεφάλι του, τα δέσαμε στο πιο ψηλό σημείο της 

σκάλας. Ήταν γυμνός σ' αυτή την κατάσταση και με 

την πλάτη γυρισμένη προς το μέρος μας. Έπρεπε να 

τον μαστιγώσουμε μ' όλη μας τη δύναμη και μέχρι οι 

κόμποι του μαστ{γιου να φθαρούν από τη χρήση. 

Ήταν γυμνός, όπως είπα, και δεν χρειάστηκε καθό

λου να τον αγγίξουμε, αλλά ούτε ο ίδιος αγγίχτηκε 

στο ελάχιστο· σε μια στιγμή όμως, μετά τον τρίτο γύ

ρο, το τεράστιο εργαλε{ο του πήρε να σηκώνεται και 

το βλέπαμε να ταλανΤεύεται ανάμεσα στα σκαλοπά

τια σαν το γλωσσίδι της καμπάνας σε λίγο το σπέρμα 
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του τιναζόταν με ορμή σrη μέση της κάμαρης. Τον 

λύσαμε, πλήρωσε κι αυτό ήταν όλο. 

Την άλλη μέρα μάς έσrειλε έναν απ' τους φι'λovς του, 

που ήθελε να του τσιμπάμε την ψωλή και τ' αρχ{δια, τα 

κωλομέρια και τους μηρούς με μια χρυσή καρφίτσα 

και δεν εκσπερμάτωνε παρά αφού πλημμύριζε σro 

αίμα. Περιποιήθηκα η ίδια αυτό τον κύριο και, καθώς 

μου έλεγε συνέχεια να τον τσιμπώ όλο και πιο δυνατά, 

χρειάσrηκε να του μπήξω ολόκληρη οχεδόν την καρφί

τσα μέσα σrη βάλανο της ψωλής του ώσπου να δω το 

σπέρμα του να χύνεται μέσα σrη χούφτα μου. Την ώρα 

που έχυνε μου άρπαξε το σrόμα, το ρούφηξε λαίμαργα 

και ολοκλήρωσε μ' αυτό τον τρόπο. 

Ένας τρίτος, που γνωριζόταν με τους άλλους δυο, 

με διέταξε να τον μασrιγώσω με τσουκνίδες σε όλα 

ανεξαιρέτως τα μέρη του κορμιού του. Όταν πια τον 

είχα πλημμυρ{σει σro αίμα, κοιτάχτηκε σ' έναν κα

θρέφτη και βλέποντας τον εαυτό του σ' αυτή την κα

τάσrαση έχυσε, χωρίς να χρειασrεί ν' αγγιχτεί καθό

λου και χωρίς ν' απαιτήσει τίποτε από μέρους μου. 

Οι ακρότητες αυτές με ενθουσ{αζαν ιδιαίτερα κι 

ένιωθα μια κρυφή ηδονή να τις υπηρετώ' εξίσου εν

θουσιασμένοι μαζί μου έμεναν κι εκε{νοι που παραδί

δονταν σ' αυτές. Ήταν λοιπόν περίπου την εποχή των 

τριών αυτών περιστατικών που ένας Δανός άρχο

ντας, σrαλμένoς σε μένα για ένα είδος διαφορετικής 

ηδονής που δεν είναι σrην αρμοδιότητά μου να σας 

εξισroρήσω, ε{χε την απρονοησία να έρθει σro σπίτι 

μου με διαμαντικά δέκα χιλιάδων φράγκων, με διά

φορα άλλα κοσμήματα, καθώς και με πεντακόσια 

λουδοβίκεια σε μετρητά. Η λεία ήταν εξαιρετικά πο-
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λύτιμη για να την αφήσω να μου ξεφύγει, οπότε με τη 

βοήθεια της Λουσιλ τού κλέψαμε μέχρι και την τελευ

ταία πεντάρα. Ο Δανός θέλησε να καταγγείλει το γε

γονός, αλλά, καθώς εκείνη την εποχή έκανε κανείς 

ό, τι ήθελε με το χρυσάφι και καθώς εγώ δωροδοκού

σα άγρια την αστυνομία, τον διέταξαν να σταματήσει 

τις κλάψες και τα υπάρχοντά του έγιναν δικά μου, 

εκτός από μερικά κοσμήματα που χρειάστηκε να δώ

σω στους αξιωματικούς για να χαρώ τα υπόλοιπα με 

την ησυχία μου. Δεν μου έτυχε ποτέ να διαπράξω μια 

κλοπή χωρίς να μου φέρει τύχη την άλλη μέρα· στην 

περίπτωση αυτήν η τύχη ήταν ένας καινούργιος πελά

της, αλλά ένας πελάτης από κείνους που στα μπουρ

δέλα θεωρούνται κελεπούρια. 

Το άτομο αυτό ήταν ένας γέρος αυλικός ο οποίος, 

έχοντας μπουχτίσει από τις εκδηλώσεις σεβασμού 

που δεχόταν στο παλάτι, του άρεσε να μεταθέτει το 

ρόλο του στις πουτάνες. Θέλησε ν' αρχίσει με μένα· 

έπρεπε να του παριστάνω τη δασκάλα και, σε κάθε 

λάθος που έκανε, να τον βάζω να γονατίζει και να 

του τις βρέχω άγρια μ' ένα από κείνα τα λουριά που 

χρησιμοποιούν οι δάσκαλοι στα σχολεία, χτυπώντας 

τον άλλοτε στα χέρια και άλλοτε στον πισινό. Δουλειά 

μου επίσης ήταν να παρακολουθώ προσεχτικά πότε 

θα ήταν καυλωμένος για καλά· του άρπαζα τότε την 

ψωλή και του την έπαιζα επιδέξια, συνεχι'ζοντας πά

ντα να τον μαλώνω, αποκαλώντας τον παλιανθρωπά

κο, κακό παιδί και άλλες παιδικές βρισιές που τον έ

καναν να εκσπερματώνει υπέροχα. Αυτή η τελετή ε

παναλαμβανόταν στο σπίτι μου πέντε φορές την εβδο

μάδα, αλλά πάντοτε με μια καινούργια, καλά δασκα-
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λεμένη κοπέλα, πράγμα που σημαίνει πως μου απέ

φερε ε(κοσι πέντε λουδοβίκεια το μήνα. Γνώριζα τό

σες γυναίκες στο Παρίσι ώστε μου ήταν πολύ εύκολο 

να του προμηθεύω ό, τι μου ζητούσε και να κρατώ το 

λόγο μου· διατήρησα στο σπίτι μου το χαριτωμένο αυ

τό μαθητή για μια ολόκληρη δεκαετία, στο τέλος της 

οποίας αποφάσισε να πάει στην κόλαση για να πάρει 

και άλλα μαθήματα. 

Τα χρόνια περνούσαν ωστόσο, και μολονότι το πρό

σωπό μου δεν είναι από κείνα που μαραίνονται εύκο

λα, άρχισα να καταλαβαίνω ότι οι άντρες που συνέχι

ζαν ακόμη να κάνουν συντροφιά μαζί μου το έκαναν 

μάλλον από συνήθεια ή ιδιορρυθμία. Είχα εντούτοις 

αρκετούς ωραίους πελάτες, παρά τα τριάντα έξι μου 

χρόνια, και οι υπόλοιπες περιπέτειες όπου πήρα μέ

ρος χρονολογούνται από την ηλικία αυτή μέχρι τα σα

ράντα. 

Παρά τα τριάντα έξι μου λοιπόν χρόνια, όπως είπα, 

ο ελευθέριος που το βίτσιο του θα σας εξιστορήσω τώ

ρα και που μ' αυτόν θα κλείσει το αποψινό μας βρά

δυ, δεν ήθελε καμιά άλλη εκτός από μένα. Ήταν ένας 

εφημέριος ηλικίας εξήντα περίπου χρονών (γιατί θα 

πρέπει να σας πω πως δεν συνήθιζα να δέχομαι παρά 

ανθρώπους κάποιας ηλικίας, και κάθε γυναίκα που 

θα 'θελε να κάνει την τύχη της στο επάγγελμά μας θα 

σπεύσει σίγουρα να με μιμηθεί σ' αυτό το θέμα). Να 

τος λοιπόν ο άγιος άνθρωπος που καταφτάνει και, 

μόλις μένουμε μονάχοι μας, μου ζητάει να του δείξω 

τον πισινό μου. 

- Έχετε τον πιο ωρα(ο κώλο του κόσμου, μου λέει, 

αλλά δυστυχώς δεν είναι αυτός που θα μου χαρίσει 
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την τροφή που πρόκειται να γευτώ. Oρίσrε, μου κά

νει αποθέτοντας τα κωλομέρια του μέσα σrα χέρια 

μου' να η πηγή που θα μου την προμηθεύσει ... Βοηθή
σrε με να χέσω, σας παρακαλώ. 

Φέρνω ένα πορσελάνινο δοχείο και το τοποθετώ σrα 

γόνατά μου, ο παπάς παίρνει θέση από πάνω του κι 

εγώ αρχιΊ;ω να πιέζω την τρύπα του, να την ανοιγο

κλείνω, να κάνω, με δυο λόγια, ό,τι περνάει απ' το μυα

λό μου για να επισπεύσω την αφόδευσή του. Επιτέ

λους τα καταφέρνει: ένα τεράσrιo κουράδι γεμιΊ;ει τη 

γαβάθα' το προσφέρω σroν ελευθέριο, εκείνος το αρ

πάζει, ρίχνεται πάνω του, αρχιΊ;ει να το καταβροχθί

ζει και εκσπερματώνει ύσrερα από ενός τετάρτου γεν

ναίο μασrίγωμα πάνω σroν ίδιο αυτό πισινό που πριν 

από λίγο είχε γεννήσει για την αφεντιά του ένα τόσο 

ωραίο αυγό. Το καθάρισε όλο' υπολόγισε μάλιστα 

τόσο σοφά την κατάσrαση ώσrε η εκσπερμάτωσή του 

να συμπέσει ακριβώς με την τελευταία μπουκιά. Στο 

'μεταξύ, όση ώρα τον μασrίγωνα δεν έπαυα να τον 

κεντριΊ;ω με τα κατάλληλα λόγια: 

- Κοίτα ο παλιανθρωπάκος, του έλεγα, κοίτα ο 

βρομύλος! Κοίτα με τι όρεξη τρώει τα σκατά! Α, τώρα 

θα σου δείξω εγώ, παλιόπαιδο, να παραδίνεσαι άλλη 

φορά σε παρόμοιες αισχρότητες! 

Και με τις διαδικασίες αυτές και μ' αυτά τα λόγια, 

ο γερo-ακόλασroς έφτανε σro αποκορύφωμα της η

δονής. 

Στο σημείο αυτό ο Κυρβάλ θέλησε να δώσει στη 

συντροφιά πριν από το δείπνο μια πραγματική ανα

παράσταση της ιστορίας που η Ντυκλό είχε σκιαγρα-
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φήσει προφορικά. Κάλεσε τη Φανσόν, της είπε να 

τον βοηθήσει να χέσει και στη συνέχεια ο ελευθέ

ριός μας καταβρόχθισε τα σκατά, ενώ η γριά μάγισ

σα τον ξυλοφόρτωνε με όση δύναμη είχαν τα μπρά

τσα της. Καθώς το θέαμα αυτό θόλωσε τα μυαλά των 

συντρόφων του, άρχισαν όλοι να ζητάνε σκατά δεξιά 

κι αριστερά, και τότε ο Κυρβάλ, που δεν είχε ακόμα 

εκσπερματώσει, ανακάτεψε το υπόλοιπο δικό του σκα

τό με κείνο της Τερέζας, που την είχε βάλει να χέσει 

στο άψε-σβήσε. 

Ο επίσκοπος, που είχε τη συVΉθεια να μιμείται τις 

απολαύσεις του αδελφού του, έκανε το ίδιο με την Ντυ

κλό, ο δούκας με τη Μαρία και ο Ντυρσέ με τη Λουι

ζόν. Ήταν αποτρόπαιο, σίγουρα, ήταν αVΉκoυστO να 

χρησιμοποιούν για την απόλαυσή τους κάτι γριές σκρό

φες σαν κι αυτές τη στιγμή που είχαν στη διάθεσή 

τους τόσο ωραία πλάσματα· aJ..λά, όπως είναι γνωστό, 

ο κόρος είναι τέκνο της αφθονίας, κι όταν κανείς 

είναι δοσμένος για καλά στις ηδονές, αρχίζει να τέρ

πεται περισσότερο με τα βασανιστήρια. 

Καθώς όλες αυτές οι αισχρότητες δεν κατέληξαν 

παρά σε μία και μόνο εκσπερμάτωση - κι εκείνος 

που έχυσε ήταν ο επίσκοπος - οι φίλοι μας πέρασαν 

στο τραπέζι. Προκειμένου δε να συνεχίσουν τις αι

σχρότητες, κράτησαν για τα όργια τις τέσσερις γριές 

και τις τέσσερις αφηγήτριες, ξαποστέλνοντας όλους 

τους υπόλοιπους. Εκεί οι άρχοντές μας είπαν τόσα 

πολλά και έκαναν άλλα τόσα, ώστε κατέληξαν στα 

κρεβάτια τους εξουθενωμένοι από την κούραση και 

στουπί στο μεθύσι. 



Εικοστή μέρα 

Το προηγούμενο βράδυ είχε συμβεί κάτι πολύ δια

σκεδαστικό: ο δούκας, στουπί όπως ήταν, αvι:ί να 

πάει στο δωμάτιό του, βρέθηκε στο κρεβάτι της νεα

ρής Σοφίας, και παρόλο που το καημένο το παιδί, 

που ήξερε πολύ καλά ότι αυτό που έκανε ο αφέντης 

του ήταν αvι:ίθετo με τους κανονισμούς, του υπέδειξε 

διστακτικά το λάθος του, εκείνος συνέχισε να επιμέ

νει, υπoστηρίζovι:ας ότι βρισκόταν στο κρεβάτι του 

με την Αλίν, που είχε οριστεί για σύζυγός του εκεί

νης της νύχτας. Δεδομένου όμως ότι ο δούκας μπο

ρούσε να επιδίδεται με την Αλίν σε ορισμένες ελευ

θεριότητες που του ήταν ακόμη απαγορευμένες με τη 

Σοφία, όταν επιχείρησε να βάλει αυτή την τελευταία 

σε στάση ευνο"ίκή για το κέφι του, και όταν η φτωχή 

παιδούλα, που μέχρι τότε δεν είχε κάνει τίποτε πα

ρόμοιο, ένιωσε το τεράστιο κεφάλι της ψωλής του 

δούκα να χτυπά τη στενή πορτούλα του πισινού της 

και να θέλει να τρυπώσει μέσα, άρχισε να βγάζει κά

τι φοβερές στριγκλιές και βρέθηκε ολόγυμνη στη μέ

ση της κάμαρης τρέχovι:ας να σωθεί. Ο δούκας την 

ακολούθησε βλαστημώντας σαν δαίμονας ξωπίσω 

της, παίρνovι:άς την πάvι:α για την Αλίν: 
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- Μωρή πουτανίτσα, της έλεγε, η πρώτη φορά εί

ναι; 

Και νομίζοντας πως θα καταφέρει να την τσακώ

σει, στο τέλος βρίσκεται στο κρεβάτι της Ζελμίρας, 

που το παίρνει για δικό του, και αγκαλιάζει τη νεαρή 

κοπέλα πιστεύοντας πως είναι η Αλίν που έχει απο

φασίσει επιτέλους να φερθεί λογικά. Ακολουθεί κι 

εδώ η ίδια διαδικασία με της Σοφίας, γιατί ο δούκας 

φαίνεται αποφασισμένος να φτάσει στο σκοπό του, 

αλλά μόλις η Ζελμίρα αντιλαμβάνεται ποιος είναι αυ

τός ο σκοπός, σπεύδει να μιμηθεί τη φιλενάδα της, 

που το είχε βάλει πρώτη στα πόδια. 

Η Σοφία, καταλαβαίνοντας πως δεν υπήρχε άλλος 

τρόπος για να διευθετηθεί αυτή η παρεξήγηση, έψα

ξε να βρει ένα κερί και κάποιο ψύχραιμο άτομο ικα

νό ν' αποκαταστήσει την τάξη. Όπως είναι φυσικό, 

πήγε να βρει την Ντυκλό, αλλά η τελευταία αυτή, που 

είχε φερθεί σαν κτήνος στα όργια, ήταν πεσμένη σχε

δόν αναίσθητη στο κρεβάτι του δούκα και συνεπώς 

δεν μπόρεσε να την βοηθήσει σε τίποτα. Απελπισμέ

νη η Σοφία, μην ξέροντας σε ποιον να καταφύγει κά

τω απ' αυτές τις συνθήκες κι ακούγοντας τις φίλες 

της να φωνάζουν βοήθεια, τόλμησε να μπει στο δω

μάτιο όπου ο Ντυρσέ πλάγιαζε με την Κονστάνς, την 

κόρη του, και διηγήθηκε τι συνέβαινε. Η Κονστάνς, 

παρά τις προσπάθειες που έκανε ο μεθυσμένος Ντυρ

σέ να τη συγκρατήσει λέγοντας πως ήθελε να χύσει, 

κατάφερε τελικά να σηκωθεί από το κρεβάτι και 

παίρνοντας ένα κηροπήγιο κατευθύνθηκε στον κοι

τώνα των κοριτσιών. Τις βρήκε όλες με τα νυχτικά να 

τρέχουν αλαφιασμένες μέσα στην κάμαρη, με τον 
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δούκα να κυνηγά πότε τη μια πότε την άλλη, πιστεύο

ντας πάντα πως έχει να κάνει με την Αλίν που, κατά 

την γνώμη του, είχε μεταμορφωθεί σε μάγισσα εκεί

νη τη νύχτα. Επιτέλους η Κονστάνς κατάφερε να του 

αποδείξει το λάθος του και τον παρακάλεσε να της 

επιτρέψει να τον οδηγήσει την κάμαρά του, όπου η 

Αλίν τον περίμενε, όπως του είπε, έτοιμη ν' ανταπο

κριθεί σε όλες του τις απαιτήσεις. Ο δούκας, που πα

ρά το μεθύσι του ήταν καλόπιστος και δεν είχε πράγ

ματι άλλο σκοπό από το να χώσει το εργαλείο του 

στον κώλο της Αλ(ν, αφέθηκε να τον οδηγήσουν· η ω

ραία κοπέλα τον υποδέχτηκε και έπεσαν στο κρεβάτι. 

Ύστερα απ' αυτό η Κονστάνς αποσύρθηκε και όλα 

ησύχασαν πάλι στον κοιτώνα των κοριτσιών. 

Την άλλη μέρα γέλασαν όλοι με την καρδιά τους 

για τη νυχτερινή περιπέτεια, και ο δούκας ισχυρίστη

κε ότι, αν σε μια τέτοια περίπτωση είχε την ατυχία 

να διαρρήξει έναν παρθενικό υμένα, δεν θα έπρεπε 

να του επιβληθεί πρόστιμο μια και ήταν μεθυσμένος 

οι άλλοι όμως τον βεβα(ωσαν ότι γελιέται και ότι σ(

γουρα θα ήταν υποχρεωμένος να πληρώσει. Πήραν 

το πρωινό τους ανάμεσα στα χανουμάκια τους, όπως 

συνήθως, και όλες ομολόγησαν πως είχαν τρομοκρα

τηθεί φοβερά από τα νυχτερινά συμβάντα. Καμιά 

τους ωστόσο δεν βρέθηκε να έχει παραβιάσει τον κα

νονισμό παρά την ανταρσία τους η ίδια τάξη διαπι

στώθηκε και στο διαμέρισμα των αγοριών και, κα

θώς η ώρα του καφέ όπως και του γεύματος δεν εί

χαν προσφέρει τίποτα το ιδιαίτερο, πέρασαν στην 

αίθουσα των ακροάσεων, όπου η Ντυκλό, έχοντας 

συνέλθει από τις καταχρήσεις της περασμένης νύ-
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χτας, διασκέδασε την ομήγυρη με τις ακόλουθες πέ

ντε ιστορίες: 

Να με και πάλι, κύριοι, πρωταγωνίστρια στο έργο 

που πρόκειται να σας παρουσιάσω. Συμπρωταγωνι

στής μου αυτή τη φορά ένας γιατρός η πρώτη του 

φροντίδα ήταν να επιθεωρήσει προσεκτικά τα κωλο

μέρια μου, και καθώς τα βρήκε υπέροχα, πέρασε μια 

ολόκληρη ώρα μην κάνοντας τίποτε άλλο από το να 

τα φιλάει. Τελικά μου εξομολογήθηκε τις μικρές του 

αδυναμίες: αφορούσαν βασικά το χέσιμο, πράγμα 

που το ήξερα και συνεπώς προετοιμάστηκα ανάλογα. 

Γεμ[ζω το άσπρο πορσελάνινο δοχείο που χρησιμο

ποιώ σ' αυτές τις περιπτώσεις, και μόλις ο λεγάμενος 

το παίρνει στα χέρια του, πετάγεται όρθιος και ρίχνε

ται πάνω του με τα μούτρα· με την πρώτη μπουκιά 

που βάζει στο στόμα του εφοδιάζομαι με μια βοϊδό

πουτσα (αυτό ήταν το εργαλείο που προτιμούσε να 

του χαϊδεύει τον πισινό) κι αρχι'ζ,ω να τον απειλώ, να 

τον χτυπώ, να τον κατσαδιάζω για τα βρομερά πράγ

ματα που έκανε, ενώ εκείνος, χωρίς να δείχνει πως με 

προσέχει, καταπίνει την τελευταία μπουκιά, εκσπερ

ματώνει και το βάζει στα πόδια με ταχύτητα αστρα

πής, ρίχνοντας ένα λουδοβίκειο πάνω στο τραπέζι. 

Λίγο αργότερα δέχομαι την επίσκεψη κάποιου άλ

λου και τον εμπιστεύομαι στα χέρια της Λουσίλ, που 

είδε κι έπαθε ώσπου να τον κάνει να χύσει. Ο τύπος 

αυτός ήθελε πρώτα απ' όλα να είναι βέβαιος ότι το 

σκατό που θα του πρόσφερες προέρχεται από τον 

κώλο μιας γριάς ζητιάνας, και για να πειστεί σχετικά 

η γριά ήταν υποχρεωμένη να χέσει μπροστά του. Του 
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παρουσίασα μια εβδομηντάρα γεμάτη έλκη και χελώ

νια, που το τελευταίο δ6ντι είχε πέσει από το στόμα 

της πριν δεκαπέντε χρόνια. 

- Εντάξει, θαυμάσια, λέει ο τύπος, έτσι ακριβώς 

τη θέλω. 

Μετά κλείνεται με τη Λουσίλ και το σκατό σ' ένα 

δωμάτιο και λέει στην επιδέξια κι εξυπηρετική αυτή 

κοπέλα πως πρέπει να τον διεγείρει σε τέτοιο σημείο 

ώστε να τον κάνει να φάει εκείνο το απαίσιο σκατό. 

Το μυρι'ζει, το κοιτάζεΙ, το αγγι'ζει με τα δάχτυλα, αλ

λά δεν φαίνεται διατεθειμένος να κάνει τίποτε άλλο. 

Τότε η Λουσα, χρησιμοποιώντας τα μεγάλα μέσα, βά

ζει το φτυαράκι του τζακιού στη φωτιά και, βγάζο

ντάς το σε λίγο κατακόκκινο, του δηλώνει απερίφρα

στα πως θα του κάψει τα κωλομέρια αν δεν κάνει ό,τι 

του λέει κι αν δεν αποφασίσει αμέσως να φάει το φαί" 

του. Ο άνθρωπός μας τρέμει, κάνει μια ακόμα προ

σπάθεια, αλλά κωλώνει και πάλι αηδιασμένος. Η Λου

σα, μη χάνοντας πλέον τα λόγια της, του κατεβάζει τα 

βρακιά και, βγάζοντας στην επιφάνεια έναν απαίσιο 

κώλο, γεμάτο ζάρες και σκασίματα από παρόμοιες 

περιποιήσεις, του καψαλι'ζει ελαφρά τα κωλομάγου

λα. Ο έκφυλος αρχι'ζει να βρι'ζει, η Λουσιλ τού προκα

λεί ένα αρκετά βαθύ κάψιμο στη μέση του πισινού 

του· ο πόνος τον αναγκάζει να ενδώσει επιτέλους, δα

γκώνει ένα κομμάτι· η Λουσιλ συνεχι'ζει να τον ερεθί

ζει με καινούργια καψίματα και σιγά-σιγά τον κατα

φέρνει να φάει όλα τα σκατά. Με την τελευταία μπου

κιά ήρθε και η εκσπερμάτωση, και ήταν μια από τις 

πιο βίαιες που έχω δει στη ζωή μου: φώναζε σαν δαι

μονισμένος, κυλιόταν στο πάτωμα· νόμισrι πως ήταν 
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μανιακός ή πως τον είχε πιάσει επιληψία. Ενθουσια

σμένος από την περιποίηση που βρήκε στο σπίτι μας, 

ο ελευθέριος μου υποσχέθηκε πως θα γινόταν ταχτι

κός πελάτης μας, αλλά με την προϋπόθεση πως θα του 

έδινα την ίδια κοπέλα και πάντα καινούργιες γριές. 

- Όσο πιο αηδιαστικές είναι, μου είπε, τόσο καλύ

τερα θα σας πληρώνω. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, 

πρόσθεσε, σε τι ακρότητες με οδηγεί η διαφθορά μου' 

δεν τολμώ σχεδόν ούτε στον εαυτό μου να το ομολο

γήσω. 

Κ1 όμως ένας από τους φίλους του, που μου έστειλε 

την επομένη, προχωρούσε ακόμη μακρύτερα, κατά 

τη γνώμη μου, γιατί αντί να του καψαλιΊ;εις τα κωλο

μέρια προτιμούσε να του τα χτυπάς δυνατά με μια 

πυρωμένη μασιά' κι ακόμη γιατί τα σκατά που ήθελε 

να φάει έπρεπε να προέρχονται από τον πιο γηραλέο, 

τον πιο βρομιάρη και τον πιο αηδιαστικό χαμάλη που 

θα μπορούσες ν' ανακαλύψεις. Ένας γέρος υπηρέτης, 

ογδόντα χρονών, που είχαμε στο σπίτι από αμνημο

νεύτων χρόνων, τον ευχαριστούσε ιδιαίτερα σ' αυτή 

την υπόθεση' καταβρόχθιζε λοιπόν απολαυστικότατα 

το κουράδι του ζεστό-ζεστό, ενώ η /ουστίνη τού αυλά

κωνε τον πισινό με την πυρωμένη μασιά που μόλις 

και μετά βίας μπορούσε να κρατάει την καυτή της 

άκρη. Χρειαζόταν μάλιστα να του αποσπάει ολόκλη

ρα κομμάτια σάρκας με το εργαλείο της, που ήταν 

σχεδ6ν ψημένα. 

Ένας άλλος ήθελε να του τρυπάνε τα κωλομέρια, 

την κοιλιά, τ' αρχίδια και την ψωλή μ' ένα χοντρό 

σουβλί τσαγκάρη, κι όλα αυτά με τις ίδιες λίγο-πολύ 

διαδικασίες δηλαδή, ώσπου να φάει το κουράδι που 
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του σερβίριζα μέσα σ' ένα δαχείο νυκτός, χωρίς να εν

διαφέρεται ωστόσο από ποιον κώλο προερχόταν αυ

τό το κουράδι. 

Είναι δύσκολο, κύριοι, να συλλάβετε μέχρι ποιο ση

μείο μπορούν να φτάσουν οι άνθρωποι μέσα στο ντε

λίριο της ξαναμμένης φαντασίας τους. Μήπως δεν έχω 

δει τάχα έναν απ' αυτούς, που, πάντα κάτω από τις 

ίδιες διαδικασίες, απαιτούσε να του οργώνω άγρια τα 

πισινά μ' ένα μπαστούνι, ώσπου να φάει το κουράδι 

που μας έβαζε να ψαρεύουμε μπροστά του από το 

βάθος του απόπατου του σπιτιού μας; Για μήπως δεν 

δέχτηκα στο στόμα μου το σπέρμα αυτού του μπα

μπέση τη στιγμή ακριβώς που κατάπινε την τελευταία 

μπουκιά του φριχτού εκείνου εδέσματος; 

- Όλα είναι δυνατά, έκανε ο Κυρβάλ πασπατεύο

ντας τα κωλομέρια της Ντεγκράνζ. Δεν διατηρώ κα

μιά αμφιβολία ότι μπορεί κανείς να προχωρήσει α

κόμη πιο πέρα σ' αυτή την υπόθεση. 

- Πιο πέρα; ρώτησε ο δούκας, που χάιδευε κάπως 

άγαρμπα το γυμνό κώλο της Αδελαίδας, γυναίκας 

του για κείνη τη μέρα. Και τι στο δαίμονα θα 'θελες 

να κάνει κανείς; 

- Κάτι χειρότερο, είπε ο Κυρβάλ, πολύ χειρότε

ρο! Έχω τη γνώμη ότι ποτέ κανείς δεν εκμεταλλεύε

ται αρκετά αυτές τις περιπτώσεις. 

- Συμμερίζομαι απόλυτα τη γνώμη του προέδρου, 

είπε ο Ντυρσέ, που τον γαμούσε ο Αντίνοος, και δι

αισθάνομαι πως το μυαλό μου θα είχε την ικανότητα 

να επεξεργαστεί ακόμη περισσότερο αυτές τις αισ

χρότητες. 
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- Βάζω στοίχημα πως ξέρω τι θέλει να πει ο Nτuρ

σέ, είπε ο επίσκοπος, που μέχρι εκείνη τη στιγμή κα

θόταν άπραγος. 

- Και τι στο διάολο είναι αυτό λοιπόν; ρώτησε ο 

δούκας. 

Πάνω σ' αυτό ο επίσκοπος σηκώθηκε, μίλησε χα

μηλόφωνα με τον Nτuρσέ, ο οποίος τον βεβαίωσε πως 

σωστά είχε μαντέψει, μετά ο επίσκοπος το ανακοίνω

σε στον Κυρβάλ, που είπε: «Συμφωνώ απολύτως!» 

και στο δούκα που ανέκραξε: 

- Α, γαμώτο! Ποτέ δεν θα μπορούσα να το βρω! 

Καθώς οι κύριοι αυτοί δεν έδωσαν δημόσια καμιά 

εξήγηση, μας είναι αδύνατο να μάθουμε τι είπαν με

ταξύ τους. Αλλά ακόμα κι αν το ξέραμε, νομίζω πως 

από ντροπή θα ήταν καλύτερο να το κρατήσουμε για 

πάντα μυστικό, γιατί υπάρχουν ένα πλήθος πράγμα

τα που δεν πρέπει κανείς παρά απλώς να τα υποδη

λώνει· μια συνετή διακριτικότητα το επιβάλλει· μπο

ρεί κανείς να συναντήσει και αγνά αυτιά, είμαι δε 

απόλυτα πεπεισμένος ότι ο αναγνώστης θα μας ευγ

νωμονεί για όσην επιδείξαμε απέναντί του μέχρι 

στιγμής όσο περισσότερο μάλιστα θα προχωρεί στην 

ανάγνωση, τόσο περισότερο θα επικυρώνεται η α

ξίωσή μας για τους πιο ειλικρινείς του επαίνους πά

νω στο θέμα αυτό, πράγμα για το οποίο μπορούμε να 

τον βεβαιώσουμε σχεδόν από τώρα. Όπως και να 

'ναι ωστόσο, σίγουρο είναι πως ο καθένας μας έχει 

να σώσει την ψυχή του. Ερωτώ λοιπόν: δεν θα άξιζε 

να τιμωρηθεί, τόσο σ' αυτό τον κόσμο όσο και στον 

άλλο, εκείνος που χωρίς καμιά σύνεση θα ευχαρι

στιόταν λόγου χάρη να ξεσκεπάζει όλες τις ιδιοτρο-
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πίες, όλα τα γούστα και όλα τα φοβερά βίτσια για τα 

οποία οι άνθρωποι είναι ικανοί όταν η φαντασία τους 

είναι ξαναμμένη; Αυτό θα σήμαινε ότι αποκαλύ

πτουν μυστικά που πρέπει να μένουν καταχωνιασμέ

να για χάρη της ευτυχίας της ανθρωπότητας αυτό θα 

σήμαινε ότι επιχειρούν μια γενική έκλυση των ηθών 

και εξωθούν τους εν Χριστώ αδελφούς τους σε όλες 

τις παρεκκλίσεις όπου θα μπορούσαν να τους οδη

γήσουν κάτι τέτοιες σκηνές όσο για μας, ο Θεός που 

βλέπει τα μύχια της ψυχής μας, αυτός ο παντοδύνα

μος Θεός που δημιούργησε τον ουρανό και τη γη και 

που θα πρέπει να μας κρίνει κάποια μέρα, ξέρει πο

λύ καλά αν έχουμε την παραμικρή επιθυμία να τον 

ακούσουμε να μας καταλογίζει τέτοιου είδους εγκλή

ματα! 

Οι άρχοντές μας αποτελείωσαν ορισμένες φρικα

λεότητες που είχαν αρχίσει. Ο Κυρβάλ, για παρά

δειγμα, έβαλε την Ντεγκράνζ να χέσει, ενώ οι άλλοι 

ή ακολούθησαν το παράδειγμά του με διάφορα άτο

μα ή έκαναν πράγματα που δεν ήταν καλύτερα απ' 

αυτό' μετά πήγαν όλοι για δείπνο. Στα όργια που α

κολούθησαν η Ντυκλό, ακούγοντας τους κυρίους αυ

τούς να συζητούν για το καινούργιο διαιτολόγιο που 

αναφέραμε πιο πάνω και που σκοπός του ήταν να 

κάνει τα σκατά πιο άφθονα και πιο μαλακά, παρα

τήρησε ότι της προξενούσε κατάπληξη η διαπίστωση 

ότι, ειδήμονες άνθρωποι όπως η αφεντιά τους, αγνο

ούσαν το πραγματικό μυστικό που θα τους εξασφάλι

ζε άφθονα και γευστικά κουράδια. Όταν τη ρώτησαν 

ποιο ήταν το μυστικό αυτό και τι τρόπο όφειλαν να 

χρησιμοποιήσουν, απάντησε ότι η μόνη μέθοδος ήταν 
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να βάζουν το άτομο να τρώει βιαστικά, σε ώρες ε

κτός γεύματος, προκαλώντας του έτσι μια ελαφριά 

δυσκοιλιότητα, πράγμα που καθιστούσε ανώφελο το 

να του βάζουν να τρώει πράγματα που δεν του άρε

σαν ή που ήταν πιθανόν επικίνδυνα. Έκαναν το πεί

ραμα το ίδιο εκείνο βράδυ: έστειλαν να ξυπνήσουν 

τη Φανή, που δεν την είχε ενοχλήσει κανείς εκείνη 

τη βραδιά και που είχε πάει να κοιμηθεί μετά το δεί

πνο, και την υποχρέωσαν να φάει στα πεταχτά τέσ

σερα μεγάλα μπισκότα, με αποτέλεσμα το πρωί της 

επομένης να τους χαρίσει ένα από τα πιο χοντρά και 

ωραία κουράδια που είχαν καταφέρει να της απο

σπάσουν μέχρι τότε. Υιοθέτησαν λοιπόν αυτό το σύ

στημα, με την προϋπόθεση ωστόσο ότι δεν θα έδιναν 

καθόλου ψωμί, πράγμα που η Ντυκλό επικρότησε 

και που, όπως ήταν φυσικό, δεν μπορούσε παρά να 

βελτιώσει τα πρσ"ίόντα αυτής της μεθόδου. Από κει 

και πέρα δεν πέρασε ούτε μια μέρα χωρίς να προ

καλέσουν κάποια βαρυστομαχιά στα χαριτωμένα ε

κείνα παιδιά, και το αποτέλεσμα ξεπέρασε κάθε φα

ντασία. Αναφέρω το γεγονός αυτό επί τροχάδην, με 

τη βεβαίωση ότι, σε περίπτωση που κάποιος ερασιτέ

χνης θελήσει να χρησιμοποιήσει αυτή τη μέθοδο, θα 

πειστεί απόλυτα πως δεν υπάρχει καλύτερή της. 

Καθώς το υπόλοιπο βράδυ δεν πρόσφερε τίποτε ιδι

αίτερο, πήγαν όλοι να κοιμηθούν ώστε να είναι φρέ

σκοι την επομένη στους λαμπρούς γάμους της Κολό

μπας και του Ζελαμίρ, που επρόκειτο ν' αποτελέ

σουν τη βάση για τα γλέντια της τρίτης εβδομάδας. 



Εικοστή πρώτη μέρα 

Οι προετοιμασίες για την τελετή άρχισαν από νωρίς 

το πρωί σύμφωνα με τις συνηθισμένες διαδικασίες, 

αλλά δεν μπορώ ν' αποφανθώ με σιγουριά αν ήταν 

από τύχη ή όχι που η νύφη βρέθηκε ένοχη παράβα

σης: ο Ντυρσέ βεβαίωσε πως είχε βρει σκατά στο 

αγγειό της. Το κορίτσι υπερασπίστηκε τον εαυτό του 

λέγοντας πως τα σκατά τα είχε κάνει η γριά για να 

την ενοχοποιήσει και πως οι επιστάτριες έκαναν συ

χνά στα κορίτσια τέτοιες απάτες όταν ήθελαν να τα 

τιμωρήσουν. Κανένας, εννοείται, δεν έδωσε ιδιαίτε

ρη προσοχή στα λόγια της και, καθώς στον κατάλογο 

των παραβατών βρισκόταν ήδη και ο νεαρός μέλλων 

σύζυγός της, η ομήγυρη διασκέδασε αρκετά με την 

προοπτική της ταυτόχρονης τιμωρίας των δύο παι

διών. 

Παρ' όλα αυτά, μετά τη γαμήλια λειτουργία οι νεα

ροί νεόνυμφοι οδηγήθηκαν εν πομπή στο μεγάλο σα

λόνι όπου πριν από το γεύμα έπρεπε να ολοκληρω

θεί η τελετή. Τα δυο παιδιά ήταν της ίδιας ηλικίας 

και οι ελευθέριοί μας παρέδωσαν την παιδούλα γυ

μνή στο σύζυγό της, λέγοντάς του πως ήταν στη διά

θεσή του να την κάνει ό,τι θέλει. Τίποτα δεν είναι 
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τόσο μεταδοτικό όσο το παράδειγμα, και φυσικά το 

μέρος που βρισκόμαστε πρόσφερε τα πιο κακά και 

τα πιο διαβρωτικά απ' αυτά. Ο νεαρός λοιπόν δεν δι

στάζει καθόλου: χύνεται σαν βέλος πάνω στη μικρή 

του σύζυγο και, καθώς ήταν πολύ καυλωμένος, αν 

και όχι ακόμη ικανός να εκσπερματώνει, θα τη δια

περνούσε σίγουρα πέρα για πέρα αν δεν βρισκόταν 

ο επίσκοπος να τον συγκρατήσει· γιατί, όσο μικρή κι 

αν ήταν η ζημιά που θα της έκανε, οι άρχοντές μας 

εξαρτούσαν όλο τους το μεγαλείο από το να δρέψουν 

μονάχοι τους τα τρυφερά εκείνα λουλούδια, μην επι

τρέποντας σε κανέναν να τα βλάψει. Μετά τη χειρο

νομία του, ο επίσκοπος έσπευσε να επωφεληθεί από 

τη στύση του μικρού χώνοντας στον κώλο του το όμορ

φο και ήδη σχηματισμένο εργαλείο με το οποίο ο Ζε

λαμίρ θα τρυπούσε το τρυφερόν του ήμισυ. Τι διαφο

ρά όμως για το νεαρό αγόρι! Και τι απόσταση ανά

μεσα στην ξεχειλωμένη κωλοτρυπίδα του γερο-επι

σκόπου και στο σφιχτό μουνάκι μιας μικρής παρθέ

νας δεκατριών ετών! Πώς μπορούσε όμως να εκλογι

κέψει κανείς ανθρώπους που δεν είχαν καμιά κοινή 

λογική; 

Ο Κυρβάλ άρπαξε την Κολόμπα και της τον έριξε 

στα σκέλια, γλείφοντάς της τα μάτια, το στόμα, τα ρου

θούνια κι ολόκληρο το πρόσωπο. Δεν υπάρχει αμφι

βολία ότι στο διάστημα αυτό κάποιος άλλος του πρό

σφερε τις υπηρεσίες του, γιατί ξαφνικά έχυσε, και ο 

Κυρβάλ δεν ήταν από τους ανθρώπους που χάνουν 

το σπέρμα τους με παρόμοια παιδιαρίσματα. 

Ακολούθησε το δείπνο. Το παντρεμένο ζευγάρι ήταν 

παρόν τόσο στην αίθουσα του φαγητού όσο και στο 
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σαλόνι του καφέ, και ο καφές εκείνη τη μέρα σερ

βιρίστηκε ωτό την αφρόκρεμα του προσωπικού, δηλα

δή από την Αυγουστίνα, τη Ζελμίρα, τον Άδωνη και 

τον Ζέφυρο. Ο Κυρβάλ, που επιθυμούσε να ξανα

καυλώσει, θέλησε οπωσδήποτε σκατά και η Αυ

γουστίνα τού χάρισε το πιο ωραίο κουράδι που θα 

μπορούσε κανείς να κάνει. Ο δούκας έβαλε τη Ζελμί

ρα να του τον πάρει τσιμπούκι, ο Ντυρσέ την Κολόμπα 

και ο επίσκοπος τον Άδωνη. Ο τελευταίος αυτός, μόλις 

τελείωσε με τον επίσκοπο, έχεσε μέσα στο στόμα του 

Ντυρσέ. Κανένας ωστόσο δεν έχυσε· το χύσιμο γινό

ταν όλο και πιο σπάνιο μεταξύ τους, γιατί, μην έχοντας 

κάνει καμιά οικονομία από την αρχή και νιώθοντας 

πόσο μεγάλη ανάγκη σπέρματος θα είχαν προς το 

τέλος, συγκρατούσαν τον εαυτό τους. Πέρασαν λοιπόν 

στο σαλόνι των αφηγήσεων, όπου η ωραία Ντυκλό, 

αφού ικανοποίησε την παράκληση των ελευθέριων 

εκθέτοντας ξεδιάντροπα τον πισινό της στη θέα της 

ομήγυρης, ξανάπιασε το μίτο της ομιλίας της: 

Θα σας εκθέσω ένα ακόμη γνώρισμα του χαρακτή

ρα μου, κύριοι, είπε η εξαίρετη εκείνη γυναίκα, ύστε

ρα από το οποίο, καθώς θα τον γνωριΊ;ετε ήδη αρκε

τά, θα έχετε τη δυνατότητα να κρίνετε τι σκοπεύω να 

σας αποκρύψω από ό, τι πρόκειται να σας αφηγηθώ, 

απαλλάσσοντάς με έτσι από τον κόπο να μιλήσω πε

ρισσότερο για τον εαυτό μου. Η μητέρα της ΛουσίΛ. εί

χε πέσει πρόσφατα σε κατάσταση φοβερής φτώχειας, 

πράγμα που η χαριτωμένη εκείνη κοπέλα, που είχε 

να λάβει νέα της από την εποχή που το έσκασε απ' το 

σπίτι της, το έμαθε με τον πιο τυχαίο τρόπο που θα 
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μπορούσατε να φανταστείτε. Μια από τις προμηθεύ

τριές μας, πασχι'ζοντας να ξετρυπώσει μια νεαρή κο

πελίτσα που μου τη ζητούσε ένας από τους πελάτες 

μου με τους (διους όρους που μου την είχε ζητήσει ο 

μαρκήσιος ντε Μεσάνζ, δηλαδή για να την αγοράσει 

και να μην ξανακούσει ποτέ να του μιλάνε γι' αυτή, 

μια από τις προμηθεύτριές μας, λέω, ήρθε μια μέρα 

και μου ανάφερε, καθώς ήμουνα στο κρεβάτι με τη 

ΛουσιΛ., πως είχε ανακαλύψει μια παιδούλα δεκαπέ

ντε χρονών, αναμφισβήτητα παρθένα, πολύ όμορφη, 

απαράλλαχτη σε ομοιότητα με τη δεσποινίδα ΛουσιΛ., 

αλλά σε τέτοια κατάσταση εξαθλίωσης που έπρεπε 

να την κρατήσουμε οπωσδήποτε μερικές μέρες και 

να την παχύνουμε κάπως πριν την πουλήσουμε. Στη 

συνέχεια έκανε την περιγραφή της ηλικιωμένης γυ

ναίκας που μαζ{ της ζούσε η μικρή και έδωσε μια ει

κόνα της φοβερής ανέχειας που την έδερνε. Τα στοι

χεία αυτά -ηλικία, εμφάνιση και ό, τι αφορούσε το 

παιδ{- δημιούργησαν στη Λουσίλ το κρυφό προα{σθη

μα ότι πιθανόν τα πρόσωπα αυτά να ήταν η μητέρα 

της και η αδελφή της ήξερε πως, όταν εγκατέλειψε το 

σπίτι, η τελευτα{α αυτή βρισκόταν σε πολύ μικρή ηλι

κ{α, οπότε, για να επαληθεύσει τις υποψίες της, μου 

ζήτησε την άδεια να πάει να τις βρει. Στο σημε{ο αυτό 

το κολασμένο μου πνεύμα συνέλαβε μια φριχτή ιδέα, 

που είχε σαν αποτέλεσμα να με φουντώσει ολόκληρη 

και με τόσο ακαριαίο τρόπο ώστε, βγάζοντας αμέσως 

έξω την προμηθεύτριά μας και μην μπορώντας να 

καλμάρω τις ξαναμμένες αισθήσεις μου, άρχισα να 

παρακαλώ τη Λουσι1 να με μαλακίσει. Ύστερα, στα

ματώντας ξαφνικά στη μέση αυτή τη διαδικασία: 
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Για ποιο λόγο θέλεις να δεις αυτή τη γριά; της 

λέω. Ποιος είναι ο σκοπός σου; 

- Μα δεν καταλαβαίνεις λοιπόν; έκανε η Λουσιλ, 

που η καρδιά της δεν είχε ακόμα σκληρύνει σαν τη 

δική μου. Έχω υποχρέωση, νομίζω, να την ανακουφί

σω αν μπορώ ... και ιδιαίτερα αν πρόκειται για τη μη
τέραμου. 

- Ανόητη! της κάνω σπρώχνοντάς την από κοντά 

μου. Θέλεις λοιπόν να θυσιάσεις τον εαυτό σου σ' αυ

τές τις ανάξιες λαϊκές προλήψεις; Θέλεις να χάσεις την 

πιο ωραία ευκαιρία που σου δίνεται στη ζωή σου να 

ερεθ{σεις τις αισθήσεις σου με μια φριχτή πράξη που η 

θύμησή της θα σε κάνει να χύνεις για δέκα χρόνια; 

Εμπρ6ς, πήγαινε, αφού δεν τολμάς να τις αψηφήσεις! 

Καθώς η Λουσιλ με κοίταζε έκπληκτη, κατάλαβα 

πως ήταν απαραίτητο να της εξηγήσω τη φιλοσοφία 

μου για την οπο{α δεν είχε ακούσει προφανώς τίποτε 

μέχρι τότε. Το έκανα λοιπόν, δίνοντάς της να καταλά

βει πόσο τιποτένιοι είναι οι δεσμοί που μας αλυσοδέ

νουν με τους υπαίτιους της ύπαρξής μας της απέδει

ξα πως μια μητέρα που μας κουβάλησε στην κοιλιά 

της για εννιά μήνες, αντί ν' αξίζει από μέρους μας κά

ποια ευΥνωμοσύνη, δεν άξιζε παρά το μίσος μας, α

φού για μόνη την ευχαρίστησή της, και με κίνδυνο να 

μας εκθέσει σε όλες τις δυστυχίες που μπορούσαν να 

μας περιμένουν σ' αυτό τον κόσμο, μας είχε ωστόσο 

φέρει στο φως επιδιώκοντας απλώς να ικανοποιήσει 

την κτηνώδη λαγνεία της. Κοντά σ' αυτά πρόσθεσα 

και ό, τι άλλο θα μπορούσε να πει κανείς για να υπο

στηρίξει αυτή τη θεωρία που υπαγορεύεται από την 

ορθή λογική, και που η καρδιά την αποδέχεται όταν 
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δεν έχει διαποτιστεί από τις ανόητες προλήψεις που 

βάζουν μέσα μας κατά τη νηπιακή μας ηλικία. 

- Τι σ' ενδιαφέρει εσένα, εξακολούθησα, αν αυτή 

η γυναίκα είναι ευτυχισμένη ή δυστυχισμένη; Έχει 

καμιά επίδραση η κατάστασή της πάνω στη δική σου; 

Απαλλάξου απ' αυτά τα τιποτένια δεσμά, που τον πα

ραλογισμό τους σου τον απέδειξα ήδη και, απομονώ

νοντας ολοκληρωτικά αυτό το πλάσμα, αποσπώντας 

το εντελώς από τον εαυτό σου, θα διαπιστώσεις ότι η 

δυστυχία του όχι μονάχα σου είναι αδιάφορη, αλλά 

και ότι θα μπορεί να σου προσφέρει μεγάλη ηδονή ο 

διπλασιασμός της. Γιατί στο κάτω-κάτω οφείλεις να 

το μισείς αυτό το πλάσμα - πράγμα που το ξεκαθαρί

σαμε πλέον - και να θέλεις να το εκδικηθείς κάνε 

κάτι που οι ανόητοι το χαρακτηριΊ;,ουν κακή πράξη, 

και ξέρεις πόση επίδραση ασκεί πάντα το έγκλημα 

πάνω στις αισθήσεις. Ιδού λοιπόν δυο πηγές ηδονής 

για σένα από το χτύπημα που θέλω να καταφέρεις σ' 

αυτή τη γυναίκα: από τη μια η ηδονή της εκδίκησης 

και από την άλλη η απόλαυση που βρίσκει πάντα 

κανείς κάνοντας το κακό. 

Είτε γιατί είχα βάλει περισσότερη ευγλωττία στα 

λόγια μου προς τη Λουσίλ απ' όση βάζω εδώ για να 

σας περιγράψω το γεγονός, είτε γιατί το πνεύμα της, 

πολύ ακόλαστο ήδη και πολύ διεφθαρμένο, είχε σπεύ

σει να πληροφορήσει τις αισθήσεις της για την ηδονή 

που έκρυβαν οι θεωρίες μου, διαπίστωσα πως της 

άρεσαν και είδα τα ωραία της μάγουλα να χρωματί

ζονται από εκείνη την ακόλαστη φλόγα που δεν πα

ραλείπει ποτέ να κάνει την εμφάνισή της όταν σπάζει 

κανείς κάποιο φράγμα. 
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- Και λοιπόν, τι πρέπει να κάνουμε; με ρώτησε. 

- Μα πρώτα θα διασκεδάσουμε, της είπα, και 

ταυτόχρονα θα βγάλουμε μερικά χρήματα. Και για 

μεν την ηδονή, αυτή είναι σίγουρη αν υιοθετήσεις τις 

αρχές μου· όσο για τα χρήματα, κι αυτά το ίδιο, αφού 

σκοπεύω να επωφεληθώ τόσο από τη γριά μητέρα 

σου όσο κι από την αδελφή σου· θα κανονίσω δυο 

διαφορετικά γλέντια που θα είναι πολύ επικερδή και 

για τις δυο μας. 

Η ΛουσιΛ. δέχεται· της τραβώ μια μαλακία για να ε

ρεθίσω περισσότερο τις αισθήσεις της προς το έγκλη

μα, κι ύστερα αρχίζουμε να καταστρώνουμε τα σχέ

διά μας. Επιτρέψτε μου, κατ' αρχάς, να σας δώσω το 

περίγραμμα του πρώτου απ' αυτά, δεδομένου ότι α

ξtζει να περιληφθεί στην κατηγορία των παθών που 

έχω επιφορτιστεί να σκιαγραφήσω, αν και θα υπο

χρεωθώ να του αλλάξω κάπως θέση για να το προ

σαρμόσω στη σειρά των γεγονότων· και όταν θα σας 

έχω δώσει αρκετές πληροφορίες για το πρώτο σκέλος 

αυτού του σχεδίου, θα σας αποκαλύψω το δεύτερο. 

Υπήρχε ένας άνθρωπος με μεγάλη υπόληψη στην 

κοινωνία, πολύ πλούσιος και με μια τόσο έντονη πνευ

ματική ιδιορρυθμία που δύσκολα θα μπορούσε κα

νείς να την περιγράψει. Δεδομένου ότι τον γνώρισα 

απλώς με τον τίτλο του κόμη, θα μου επιτρέψετε, φα

ντάζομαι, ανεξάρτητα από το πόσο καλά πληροφο

ρημένη μπορεί να είμαι για τ' όνομά του, να σας τον 

παρουσιάσω μονάχα με τον τίτλο του. Ο κόμης λοι

πόν βρισκόταν εκείνη την εποχή στην πλήρη άνθηση 

των παθών του· τριάντα πέντε χρόνων το πολύ, δεν έ

τρεφε καμιά πίστη ούτε στο Θεό ούτε στο νόμο ούτε 
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σrη θρησκεία και, αντίθετα, ήταν προικισμένος όπως 

εσείς, κύριοι, μ' ένα ακατανίκητο αίσθημα φρίκης γι' 

αυτό που οι άνθρωποι ονομάζουν αίσθημα καλοσύ

νης ή ευσπλαχνίας έλεγε πως ήταν ανώτερο από τις 

δυνάμεις του να την καταλάβει και δεν παραδεχόταν 

πώς μπορούσε κανείς να διανοηθεί να προσβάλει τη 

φύση σε τέτοιο σημείο ώσrε ν' ανατρέψει την τάξη 

που η ίδια είχε επιβάλει όταν δημιουργούσε διαφορε

τικές τάξεις ατόμων, τοποθετώντας, με τη βοήθεια 

της ευσπλαχνίας, τη μια τάξη σrη θέση της άλλης και 

χρησιμοποιώντας γι' αυτό τον παράλογο και εξοργι

σrικό σκοπό ορισμένα ποσά χρημάτων που θα μπο

ρούσαν να διατεθούν για τις απολαύσεις. Διαποτισμέ

νος από αυτές τις αντιλήψεις, προχωρούσε ακόμη πιο 

πέρα: δεν αντλούσε απλώς ευχαρίσrηση με το ν' αρ

νιέται κάθε βοήθεια, αλλά πολλαπλασίαζε αυτή την 

ευχαρίσrηση με το να επιδεινώνει τη δυσrυχία. Μια 

από τις μεγαλύτερες ηδονές του, λόγου χάρη, ήταν να 

περιφέρεται σrις ζοφερές εκείνες συνοικίες όπου η 

εξαθλιωμένη φτωχολογιά, προσπαθώντας να επιβιώ

σει, μασά ένα ξεροκόμματο ποτισμένο με τα δάκρυά 

της και κερδισμένο με το μόχθο της. Καύλωνε με τη 

σκέψη ότι πηγαίνει εκεί όχι μονάχα για ν' απολαύσει 

την πίκρα αυτών των δακρύων, αλλά ακόμα... αλλά 

ακόμα και για να επιδεινώσει την κατάσrαση αυτών 

των δυσrυχισμένων, αφαιρώντας τους, αν ήταν δυνα

τό, το άθλιο ξεροκόμματο που τους κρατούσε σrη 

ζωή. Κι αυτή η κλίση του δεν ήταν μια απλή φαντα

σιοπληξία αλλά αληθινή μανία· δεν υπήρχαν, έλεγε, 

πιο έντονες απολαύσεις απ' αυτή, και τίποτε δεν μπο

ρούσε να ερεθίσει και ν' ανάψει περισσότερο τις αι-
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σθήσεις του όσο αυτές οι ακρότητες. Μια μέρα με δια

βεβαίωσε πως η κατάστασή του δεν ήταν αποτέλεσμα 

διαφθοράς: είχε από την παιδική του κιόλας ηλικία 

την παράξενη αυτή μανία και η καρδιά του, που στο 

μεταξύ είχε σκληρύνει από το θρηνητικό απόηχο της 

δυστυχίας, δεν είχε ποτέ της δοκιμάσει πιο ήπια αι

σθήματα. 

Δεδομένου ότι είναι ουσιώδες να γνωριΊ;ετε τον άν

θρωπο, πρέπει να μάθετε κατ' αρχάς ότι ο ίδιος αυ

τός είχε τρία διαφορετικά πάθη: εκείνο που θα σας 

εξιστορήσω εγώ, ένα που θα σας περιγράψει η Μαρ

ταίν όταν αργότερα θα σας μιλήσει για το ίδιο πρό

σωπο, και ένα, πιο αποτρόπαιο ακόμα, που η Ντε

γκράνζ σάς το επιφυλάσσει σίγουρα για το τέλος αυ

τών των αφηγήσεων, σαν ένα από τα πλέον συναρπα

στικά που θα 'χει αναμφίβολα να σας διηγηθεί. Αλλά 

ας κάνουμε αρχή από το δικό μου. 

Μόλις πληροφόρησα τον κόμη για το άντρο της δυ

στυχίας που είχα ανακαλύψει για χάρη του και για 

τους ενοίκους που το κατοικούσαν, πέταξε από τη 

χαρά του. Καθώς όμως σημαντικότατες υποθέσεις 

που αφορούσαν την περιουσία του και την πρόοδό 

της, πρόοδο που φυσικά δεν την παραμελούσε καθό

λου, μια που σ' αυτήν έβλεπε ένα είδος εγγύησης για 

τις παρεκτροπές του, καθώς, λέω, οι υποθέσεις αυτές 

θα τον απασχολούσαν σχεδόν δεκαπέντε μέρες και 

δεν ήθελε να του ξεφύγει η μικρή μέσα απ' τα χέρια, 

προτίμησε να χάσει κάτι από την ηδονή που του υπο

σχόταν αυτή η πρώτη φάση και να εξασφαλίσει τη 

δεύτερη. Με διέταξε λοιπόν να απαγάγω αμέσως το 

παιδί με οποιονδήποτε τρόπο και να του το στε[λω 
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στη διεύθυνση που μου υποδείκνυε. Και για να μη 

σας κρατώ περισσότερο σε αγωνία, κύριοι, αυτή η 

διεύθυνση ήταν της κυρίας Ντεγκράνζ, που του προ

μήθευε θύματα για τα τρίτης τάξης μυστικά του γλέ

ντια. Αλλά ας επιστρέψουμε στη δική μας σκευωρία. 

Για την ώρα είχαμε καταφέρει να εντοπίσουμε τη 

μητέρα της Λουσίλ και να προετοιμάσουμε τόσο τη 

σκηνή της αναγνώρισης με την κόρη της όσο και τα 

μέσα για την απαγωγή της παιδούλας. Κατά την επί

σκεψή μας η Λουσι:.ι, δασκαλεμένη στην εντέλεια από 

μέρους μου, χαιρέτησε τη μητέρα της μ' ένα πλούσιο 

υβρεολόγιο, λέγοντάς της πως αυτή ήταν η αιτία που 

είχε πέσει στην ακολασία και μην παραλείποντας να 

προσθέσει χι:.ιια δυο παρόμοια λόγια, που σπάραξαν 

την καρδιά της φτωχιάς εκείνης γυναίκας και θόλω

σαν τη χαρά που της είχε δώσει η ανεύρεση της κόρης 

της. Στο σημείο αυτό νόμισα πως είχα την ευκαιρία 

να χρησιμοποιήσω το κόλπο μου και παρατήρησα 

στη μητέρα πως, αφού γλίτωσα από την ακολασία τη 

μεγαλύτερη κόρη της, προσφερόμουν να γλιτώσω και 

τη δεύτερη. Το κόλπο όμως δεν έπιασε· η δύστυχη 

γυνα{κα έβαλε τα κλάματα, λέγοντας πως για τίποτε 

στον κόσμο δεν θα της αποσπούσαν το μόνο στήριγμα 

που αντιπροσώπευε γι' αυτήν η δεύτερη κόρη της, 

πως η ίδια ήτανε γριά, ανάπηρη, πως το παιδί αυτό 

τη φρ6ντιζε και πως το να στερηθεί τη βοήθειά του θα 

σήμαινε γι' αυτή να στερηθεί την ίδια τη ζωή. Εδώ, τ' 

ομολογώ με ντροπή μου, κύριοι, ένιωσα ένα μικρό 

σκίρτημα στο βάθος της καρδιάς μου, που μ' έκανε 

να καταλάβω ότι η ηδονή μου διαρκώς θα μεγάλωνε 

στο μέτρο που θα επεξεργαζόμουν με λεπτότητα το 
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φριχτό μου έγκλημα· λέγοντας λοιπόν στη γριά ότι σε 

λΙγες μέρες η κόρη της θα της έκανε μια δεύτερη επΙ

σκεψη μ' έναν κύριο υψηλής κοινωνικής περιωπής 

που θα μπορούσε να της φανεί πολύ χρήσιμος, εγκα

ταλείψαμε το σπίτι της ύστερα απ' αυτό περιορίστη

κα να χρησιμοποιήσω τα συνηθισμένα μου βρόχια για 

να βάλω στο χέρι τη νεαρή κοπελίτσα. Την είχα ήδη 

περιεργαστεί προσεχτικά και άξιζε τον κόπο: ήταν 

δεκαπέντε χρονών, με ωραία κορμοστασιά, πολύ ω

ραίο δέρμα και θαυμάσια χαρακτηριστικά. Τρεις μέ

ρες αργότερα ήρθε να με βρει και, αφού την εξέτασα 

σε κάθε σημεΙο του σώματός της και δεν βρήκα σ' αυ

τό τΙποτε που να μην εΙναι χαριτωμένο, δροσερό και 

καλοσχηματισμένο, παρά την κακή τροφή που ήταν 

καταδικασμένη να τρώει για πολύ καιρό, την έστειλα 

στην κυρία Ντεγκράνζ, εγκαινιάζοντας έτσι μαζί της 

την εμπορική μας συνεργασία. Στο μεταξύ ο άνθρω

πός μας ξεμπέρδεψε με τις υποθέσεις του· η Λουσιλ. 

τον συνόδεψε στο σπίτι της μητέρας της, κι εδώ ακρι

βώς αρχιΊ;,ει η σκηνή που πρόκειται να σας περιγρά

ψω. Βρήκαν τή γριά μάνα να κείτεται στο κρεβάτι, 

χωρίς φωτιά, παρόλο που ο χειμώνας βρισκόταν στο 

φόρτε του και το κρύο ήταν τσουχτερό, έχοντας δί

πλα στο κρεβάτι της ένα ξύλινο κύπελλο με λίγο γάλα 

μέσα στο οποίο ο κόμης κατούρησε μόλις μπήκε στην 

κάμαρη. Για να προλάβει κάθε είδους ενόχληση και 

για να νιώθει απόλυτος κυρΙαρχος της ελεεινής εκεί

νης τρώγλης, ο κόμης τοποθέτησε δυο ρωμαλέα τσι

ράκια του στη σκάλα με τη ρητή εντολή να μην αφή

σουν κανέναν ν' ανέβει ή να κατέβει από το σπίτι. 

- Λοιπόν, γριά σκρόφα, της λέει ο κόμης, βρισκό-
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μαστε εδώ με την κόρη σου, όπως βλέπεις, που μα 

την πίστη μου είναι μια πολύ ωραία πουτανίτσα' βρι

σκόμαστε λέω εδώ, γριά μάγισσα, για ν' ανακουφίσου

με τη δυστυχία σου, αλλά θα πρέπει πρώτα να μας 

την περιγράψεις. Εμπρός λοιπόν, της κάνει καθίζο

ντας σ' ένα κάθισμα κι αρχιΊ;οντας να πασπατεύει τα 

κωλομέρια της Λουσίλ. Εμπρός, πες μας ένα-ένα τα 

βάσανά σου! 

- Αλίμονο! απάντησε η καημένη η γυναίκα. Βρι

σκόσαστε εδώ μ' αυτή την πρόστυχη για να με προ

σβάλετε μάλλον παρά για να μ' ανακουφίσετε. 

- Πρόστυχη! λέει ο κόμης. Τολμάς να βριΊ;εις την 

κόρη σου; 

Και με τα λόγια αυτά πετάγεται όρθιος και, σέρνο

ντας τη γριά από το άθλιο στρώμα της: 

- Τσακίσου, της κάνει, κατέβα αμέσως από το 

κρεβάτι και ζήτησέ της συγΥνώμη γονατιστή για την 

προσβολή που της έκανες! Κι εσείς, ΛουσιΛ., ανεβάστε 

τη φούστα σας και πέστε στη μητέρα σας να σας φι

λήσει τον κώλο, πράγμα που είμαι βέβαιος πως θα το 

κάνει, αν θέλει να συμφιλιωθεί μαζί σας. 

Η αναίσχυντη Λουσίλ τρίβει τον πισινό της πάνω 

στο γέρικο πρόσωπο της φτωχής μητέρας της, περι

λούζοντάς την ταυτόχρονα μ' ένα σωρό ανόητα βρο

μόλογα. Ύστερα ο κόμης επιτρέπει στη γριά να ξα

πλώσει πάλι και ξαναρχιΊ;ει τη συζήτηση: 

- Σας επαναλαμβάνω άλλη μια φορά, της λέει, 

πως, αν μου πείτε όλα σας τα παράπονα, θα κάνω 

ό, τι μπορώ για να σας ανακουφίσω. 

Είναι γνωστό πως οι δυστυχισμένοι δίνουν εύκολα 

πίστη σ' ό, τι τους λένε και τους αρέσει να παραπο-
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νιoύνrαι' η γριά λοιπόν του είπε όλα της τα βάσανα 

και του παραπονέθηκε ιδιαίτερα για την εξαφάνιση 
της κόρης της, κατηγορώντας ζωηρά τη ΛουσιΛ. πως 

ήξερε πού την είχαν πάει, αφού η κυρία με την οποία 

είχε έρθει να της κάνει επίσκεψη πριν από λίγο καιρό 

τής είχε προτείνει να αναλάβει τη φροντίδα της, πράγ

μα που την έκανε να σκέφτεται, αρκετά δικαιολογη

μένα, πως ήταν αυτή η κυρία που την είχε απαγάγει. 

Στο μεταξύ ο κόμης, κοιτάζοντας επίμονα τον κώλο 

της ΛουσιΛ., που της είχε πει ήδη να βγάλει τη φούστα 

της, φιλώντας από καιρό σε καιρό τα ωραία εκείνα 

κωλομέρια και χτυπώντας μαλακία μονάχος του, ά

κουγε, έκανε ερωτήσεις, ζητούσε λεπτομέρειες, κανο

νι'ζοντας τη διέγερση των αισθήσεών του ανάλογα με 

τις απαντήσεις που λάβαινε. Όταν όμως η γριά είπε 

ότι η απουσία της μικρής της κόρης, που με την εργα

σία της της προμήθευε τα προς το ζην, θα είχε σαν 

αποτέλεσμα να την οδηγήσει σιγά-σιγά στον τάφο, 

αφού της έλειπαν τα πάντα και για τέσσερις μέρες 

είχε ζήσει μονάχα με κείνο το ελάχιστο γάλα που 

μόλις ο ίδιος το 'χε μαγαρίσει: 

- Ε, και λοιπόν, σκρόφα; της λέει στρέφοντας την 

ψωλή του προς το μέρος της και συνεχίζοντας να σφίγ

γει άγρια τα κωλομέρια της Λουσίλ. Ε και λοιπόν, 

πόρνη; Δεν θα 'ναι και μεγάλο δυστύχημα αν τα τινά

ξεις. 

Κω καθώς άφηνε να κυλήσει το σπέρμα του, πρό

σθεσε: 

- Το μόνο που με κάνει να λυπάμαι σ' αυτή την 

περιπτωση είναι που δεν θα έχω ο ίδιος επισπεύσει 

αυτή τη στιγμή ... 
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Θα νόμιζε κανείς πως το επεισόδιο θα τελείωνε εδώ, 

αλλά ο κόμης δεν ήταν από τους ανθρώπους που εκτο

νώνονται με την πρώτη εκσπερμάτωση. Η Λουσο., που 

ήξερε στην εντέλεια το ρόλο που έπρεπε να παίξει, βάλ

θηκε, μόλις εκείνος έχυσε, ν' απασχολήσει τη γριά, ε

μποδι'ζοντάς τη να δει τις μανούβρες του, κι έτσι ο κό

μης, ψάχνοντας παντού στο δωμάτιο, ανακάλυψε ένα 

ασημένιο κύπελλο, μοναδικό υπόλειμμα από τη μικρή 

περιουσία που είχε κάποτε εκείνη η δύστυχη, και το 

έβαλε στην τσέπη του. Καθώς η καινούργια αυτή πα

λιανθρωπιά τον έκανε να ξανακαυλώσει, έσυρε τη γριά 

από το κρεβάτι, τη γύμνωσε και πρόσταξε τη Λουσιλ να 

τον μαλακίσει πάνω στο μαραμένο σώμα της σεβά

σμιας εκείνης γυναίκας. Γι' άλλη μια φορά τίποτε δεν 

μπόρεσε να τον συγκρατήσει, και ο κακούργος τίναξε 

το σπέρμα του πάνω στη γέρικη εκείνη σάρκα πολλα

πλασιάζοντας τις βρισιές του και λέγοντας στη δυστυχι

σμένη αυτή ύπαρξη πως έπρεπε να το θεωρεί βέβαιο 

ότι δεν είχε ακόμα ξεμπερδέψει μαζί της, πως σύντομα 

θα λάβαινε νέα του, όσο και νέα της μικρής της κόρης, 

η οποία, όπως είχε την ευχαρίστηση να την πληροφορή

σει, βρισκόταν στην εξουσία του. Κατόπιν προχώρησε 

στην τρίτη του εσπερμάτωση, με τρομερές ηδονικές 

εξάρσεις, που γίνονταν ακόμη πιο έντονες καθώς η 

ακόλαστη φαντασία του τον έκανε να οραματι'ζεται ή

δη τη φριχτή μοίρα που περίμενε ολόκληρη τη δυστυ

χισμένη αυτή οικογένεια, κι έφυγε. Αλλά για να μην 

είμαι υποχρεωμένη να ξαναγυρίσω σ' αυτή την υπόθε

ση, κύριοι, ακούστε μέχρι ποιο σημείο έφτασε η δολιό

τητά του. Ο κόμης, βλέποντας ότι μπορούσε να μου 

έχει εμπιστοσύνη, με ενημέρωσε για τη δεύτερη φάση 
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των σχεδίων του αναφορικά με τη γριά και τη μικρή 

της κόρη· μου είπε πως ήθελε να του την στείλω αμέσως 

και, παράλληλα, μια που σκόπευε να συγκεντρώσει 

ολόκληρη την οικογένεια, να του παραχωρήσω και τη 

ΛουσιΛ., που το όμορφο σώμα της τον είχε ζωηρά συ

γκινήσει και που - δεν μου το 'κρυβε - σκόπευε να τη 

θυσιάσει κι αυτήν όπως και τις άλλες δύο. 

Αγαπούσα τη ΛουσίΛ., αλλά αγαπούσα ακόμα πε

ρισσότερο το χρήμα· μου πρόσφερε ένα φανταστικό 

ποσό για τις τρεις αυτές υπάρξεις, οπότε συγκατατέθη

κα σε όλα. Τέσσερις μέρες αργότερα η ΛουσιΛ., η μι

κρή της αδελφή και η γριά μητέρα της βρίσκονταν 

μαζί· ανήκει στην κυρία Ντεγκράνζ να σας εξιστορή

σει με ποιον τρόπο. Όσο για μένα, ξαναπιάνω το μίτο 

των αφηγήσεών μου, που το επεισόδιο αυτό έμελλε να 

διακόψει και που, κατά τη γνώμη μου, θα έπρεπε να 

σας το παραθέσω τελευταίο, μια που αποτελεί τη συ

ναρπαστικότερη από τις ιστορίες μου. 

- Μια στιγμή! είπε ο Nτuρσέ. Δεν μπορώ ν' ακούω 

τέτοια πράγματα και να μένω αδιάφορος μου είναι 

δύσκολο να σας περιγράψω πόσο μ' έχουν επηρεάσει: 

κρατιέμαι να μη χύσω από τα μισά κιόλας της ιστο

ρίας. 

Κι ορμώντας στο ιδιαίτερο δωμάτιό του μαζί με τη 

Μισέτ, τον Ζελαμίρ, τον Ερωτιδέα, τη Φανή, την Τε

ρέζα και την Αδελαιδα, ακούστηκε σε λίγα λεπτά να 

ουρλιάζει, και η Αδελαιδα ξαναγύρισε στην αίθουσα 

με κλάματα, λέγοντας πως όλη αυτή η υπόθεση την 

έκανε να νιώθει πολύ δυστυχισμένη, πως δεν ήτανε 

σωστό να ξεσηκώνουν τα μυαλά του άντρα της με πα-
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ρόμοιες ιστορίες και πως το δίκαω θα ήταν να μην 

πληρώνουν άλλοι τα σπασμένα αλλά η ίδια που τις 

αφηγούνταν. Στο διάστημα αυτό ο δούκας και ο επί

σκοπος δεν είχαν αφήσει την ώρα να περάσει ανεκ

μετάλλευτη, αλλά καθώς ο τρόπος με τον οποίο συ

μπεριφέρθηκαν ανήκει σ' εκείνους που τα περιστατι

κά μάς εμποδίζουν ν' αποκαλύψουμε, παρακαλούμε 

τον αναγνώστη να μας επιτρέψει να κατεβάσουμε 

την αυλαία και να προχωρήσουμε αμέσως στις τέσ

σερις ιστοριούλες που απομένουν στην Ντυκλ6 για 

να κλείσει την εικοστή πρώτη βραδιά μας. 

Οχτώ μέρες μετά την αναχώρηση της Λoυσtλ εξυπη

ρέτησα η ίδια έναν ακόλαστο τύπο προικισμένο με 

μια αρκετά διασκεδαστική μανια. Έχοντας ειδοποιη

θεί μερικές μέρες νωρίτερα για τον ερχομό του, είχα 

μαζέψει ένα σωρό κουράδια μέσα στο καρεκλάκι με 

τ' αγγειό, τόσο δικά μου όσο και των κοριτσιών που 

δούλευαν στο σπίτι μου. Να τος λοιπόν που καταφτά

νει ένα πρωινό, μεταμφιεσμένος σε αγρότη της Σα

βοιας, κι αρχι'ζ,ει αμέσως να μου σκουπι'ζ,ει την κάμα

ρη. κατόπιν βγάζει τ' αγγειό από την τρυπητή καρέ

κλα, ανεβαίνει στον απόπατο να το αδειάσει (πράγμα 

που, ας σημειωθεί παρενθετικά, του πήρε αρκετή 

ώρα) και επιστρέφοντας μου δείχνει με πόση φροντί

δα το καθάρισε και μου ζητάει να τον πληρώσω για 

τον κόπο του. Αλλά, καθώς ήμουν ενημερωμένη σχε

τικά με το τυπικό της περίπτωσής του, αρπάζω το 

σκουπόξυλο και ρίχνομαι πάνω του: 

- Να σε πληρώσω για τον κόπο σου, κακούργε; 

του λέω. Να, πάρε για τον κόπο σου! 
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Και του καταφέρνω μια ντουζίνα τουλάχιστον χτυ

πήματα. Εκείνος προσπαθεί δήθεν να ξεφύγει, αλλά 

εγώ τον ακολουθώ κατά πόδας, και καθώς στο μετα

ξύ η καύλα του έχει φτάσει στο ζενίθ, εκσπερματώνει 

πάνω στη σκάλα φωνάζοντας μ' όλη του τη δύναμη 

πως τον σακατεύουν, τον σκοτώνουν, και πως το σπί

τι όπου τον έριξε η τύχη του είναι το σπίτι μιας μέγαι

ρας και όχι μιας τίμιας γυναίκας, όπως νόμιζε. 

Ένας άλλος ήθελε να του τρυπώνω στην ουρήθρα 

του ένα μικρό, γεμάτο κόμπους ραβδάκι, που το κου

βαλούσε γι' αυτόν το σκοπό μέσα σε μια θήκη· έπρε

πε να κουνώ ζωηρά το ραβδάκι αφού πρώτα το έχω

να σε βάθος τριών περίπου πόντων, και με το άλλο 

χέρι να του παι'ζω την ψωλή του με το κεφάλι ξεσκέ

παστο· τη στιγμή που έχυνε τραβούσες έξω το ραβδά

κι, ανασήκωνες από μπροστά τη φούστα σου κι εκεί

νος εκσπερμάτωνε πάνω στο εφηβαίο σου. 

Έξι μήνες αργότερα περιποιήθηκα έναν ηγούμενο 

που ήθελε να κρατώ ένα κηροπήγιο και ν' αφήνω να 

πέφτουν πάνω στην ψωλή και στ' αρχίδια του λιωμέ

νες σταγόνες κεριού· εκσπερμάτωνε μονάχα μ' αυτή 

τη διαδικασία και χωρίς να είσαι υποχρεωμένη να 

τον αγγι'ξεις καθόλου· δεδομένου όμως ότι δεν ήθελε 

να μαλακι'ζεται ποτέ, για να τον καταφέρεις να χύσει 

έπρεπε να καλύψεις τα γεννητικά του όργανα μ' ένα 

τόσο παχύ στρώμα κεριού που στο τέλος δεν αναγνώ

ριζες πλέον σ' αυτά την ανθρώπινη εικόνα τους. 

Ένας φίλος αυτού του τελευταίου ήθελε να του κά

νεις κόσκινο τον κώλο με κάτι χρυσές καρφίτσες, κι 

όταν τα κωλομέρια του, έτσι στολισμένα, έπαιρναν τη 

μορφή της πελότας, καθόταν κάτω για να νιώσει κα-
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λύτερα το τρύπημά τους του παρουσίαζες τότε τα κω

λομέρια σου ανοιχτά, μαλακιζόταν μονάχος του και 

εσπερμάτωνε πάνω στην κωλοτρυπίδα σου. 

- Nτuρσέ, είπε ο δούκας, πολύ θα μου άρεσε να 

δω τον ωραίο, παχουλούτσικο κώλο σου στολισμένο 

μ' αυτές τις χρυσές καρφίτσες είμαι βέβαιος πως το 

θέαμα θα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον. 

- Κύριε δούκα, απάντησε ο τραπεζίτης, γνωρίζετε 

πολύ καλά ότι, εδώ και σαράντα χρόνια, θεωρώ τιμή 

μου και δόξα μου να σας μιμούμαι· αν λοιπόν έχετε 

την καλοσύνη να δώσετε το παράδειγμα, είμαι έτοι

μος να σας ακολουθήσω. 

- Μα το Θεό! έκανε ο Κυρβάλ, που μέχρι τότε 

δεν είχε μιλήσει. Δεν φαντάζεστε πόσο με καύλωσε 

η ιστορία της Λουσίλ! Κρατούσα την ψυχραιμία μου, 

αλλά αυτό δεν σημαίνει πως η φαντασία μου δεν δού

λευε. Κοιτάξτε δω, έκανε δείχνοντας την ψωλή του 

που είχε κολλήσει πάνω στην κοιλιά του· δείτε αν σας 

λέω ψέματα. Έχω μια τρομερή ανυπομονησία να μά

θω την κατάληξη της ιστορίας για τις τρεις αυτές σκρό

φες θέλω να πιστεύω ότι τις ένωσε ο ίδιος τάφος. 

- Σιγά-σιγά, μη βιάζεσαι, είπε ο δούκας ας μην 

προτρέχουμε από τα γεγονότα. Επειδή καυλώσατε, 

κύριε πρόεδρε, θέλετε να σας μιλήσουν αμέσως για 

τροχούς μαρτυρίου και κρεμάλες μοιάζετε πολύ με 

τους ανθρώπους του επαγγέλματός σας που, όπως 

ισχυρίζονται μερικοί, νιώθουν την ψωλή τους να ση

κώνεται κάθε φορά που καταδικάζουν κάποιον σε 

θάνατο. 

- Ας αφήσουμε στην μπάντα το κράτος και τη δι-
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καιοσύνη, είπε ο Κυρβάλ. Γεγονός είναι ότι γοητεύτη

κα ωτό τον τρόπο που ενήργησε η Ντυκλό, ότι τη βρί

σκω αξιαγάπητη κοπέλα και ότι η ιστορία του κόμη 

που μας αφηγήθηκε μου δημιούργησε μια τόσο τρο

μερή αναστάτωση ώστε νομίζω πως με πολλή ευχαρί

στηση θα έβγαινα τώρα στο δημόσιο δρόμο για να λη

στέψω μια άμαξα. 

- Πρέπει να ελέγχουμε τον εαυτό μας, πρόεδρε, 

είπε ο επίσκοπος διαφορετικά θα πάψουμε να είμα

στε ασφαλείς εδώ πέρα. Φοβάμαι πως το λιγότερο 

που θα μπορούσε να κάνει η αφεντιά σας θα ήταν να 

μας στείλει όλους στην κρεμάλα. 

- Εσάς όχι, έκανε ο Κυρβάλ, αλλά δεν σας κρύβω 

πως με πολύ ελαφριά καρδιά θα έστελνα στην κρε

μάλα αυτές τις δεσποινίδες, και ιδιαίτερα την κυρία 

δούκισσα που, όπως βλέπετε, έχει ξαπλώσει σαν γε

λάδα πάνω στον καναπέ μου και φαντάζεται πως δεν 

μπορεί κανείς να την αγγίξει ωτλώς και μόνο επειδή 

κουβαλά λιγάκι γονιμοποιημένο σπέρμα στη μήτρα 

της. 

- Ω, μα βέβαια, είπε η Κονστάνς, είναι απόλυτα 

σίγουρο πως δεν θα μπορούσα να περιμένω από σας 

να σεβαστείτε την κατάστασή μου· ξέρουν όλοι πολύ 

καλά πόσο περιφρονείτε τις έγκυες γυναίκες. 

- Απεριόριστα! είπε ο Κυρβάλ. Αυτό είναι αλή

θεια. 

Και ξεσηκωμένος όπως ήταν προχώρησε προς το 

μέρος της, έχοντας νομίζω κατά νου να διαπράξει 

κάποια ιεροσυλία πάνω στην ωραία εκείνη κοιλιά, 

όταν η Ντυκλό μπήκε ξαφνικά στη μέση. 

- Ελάτε, ελάτε μαζί μου, κύριε πρόεδρε, είπε· α-
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φού αιτία του κακού είμαι εγώ, θέλω να το επανορ

θώσω. 

Και παίρνοντας μαζί τους την Αυγουστίνα, την Ή

βη, τον Ερωτιδέα και την Τερέζα, πέρασαν στο μπου

ντουάρ του βάθους. Πριν περάσουν μερικά λεπτά, ο 

πρόεδρος ακούστηκε να γκαρίζει και, παρ' όλες τις 

φροντίδες της Ντυκλό, η μικρή Ήβη εμφανίστηκε 

στην α(θουσα βουτηγμένη στο κλάμα· για το κλάμα 

αυτό υπήρχε μάλιστα ένας ιδιαίτερος λόγος, αλλά 

προς το παρόν δεν τολμούμε ν' αποκαλύψουμε ποιος 

ήταν· οι συνθήκες δεν μας το επιτρέπουν. Λίγη υπο

μονή, φίλε αναγνώστη, κι όπου να 'ναι δεν θα σου 

αποκρύπτουμε πλέον τίποτε. 

Με την επιστροφή του Κυρβάλ, που συνέχιζε να 

γρυλίζει θυμωμένα ανάμεσα απ' τα δόντια του, λέγο

ντας πως μ' όλους αυτούς τους νόμους που είχαν θε

σπίσει αυτός κι οι φίλοι του το αποτέλεσμα ήταν να 

μην μπορεί κανείς να χύσει με την άνεσή του κ.λπ. πέ

ρασαν στο τραπέζι. Μετά το δείπνο αποσύρθηκαν 

για να επιβάλουν τις τιμωρίες, αλλά οι ένοχοι εκείνο 

το βράδυ δεν ήταν πολυάριθμοι· οι μόνοι που είχαν 

υποπέσει σε παράπτωμα ήταν η Σοφία, η Κολόμπα, η 

Αδελαίδα και ο Ζελαμίρ. Ο Ντυρσέ, που από την αρ

χή ακόμα της βραδιάς ήταν ιδιαίτερα θυμωμένος με 

την Αδελαίδα, δεν της χαρίστηκε καθόλου· η Σοφία, 

που η αφεντιά τους την είχαν κάνει να κλάψει κατά 

την αφήγηση της ιστορίας του κόμη, τιμωρήθηκε τό

σο για το παλιό της παράπτωμα όσο και για το τελευ

ταίο τούτο· το μικρό αντρόγυνο της μέρας, τέλος, ο 

Ζελαμίρ και η Κολόμπα, δέχτηκαν, λένε, τέτοια με

ταχείριση από το δούκα και τον Κυρβάλ που η αυ-
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στηρότητά της έφτασε σχεδόν στα όρια της βαρβαρό

τητας. 

Ο δούκας και ο Κυρβάλ, που βρίσκονταν σε εξαι

ρετικό κέφι, είπαν πως δεν είχαν όρεξη να πάνε για 

ύπνο, κι αφού διέταξαν να τους φέρουν διάφορα λι

κέρ, πέρασαν τη νύχτα τους πίνοντας, μαζί με τις τέσ

σερις αφηγήτριες και την Ιουλία, που, καθώς η ακο

λασία της μεγάλωνε μέρα με τη μέρα, την είχε κατα

στήσει μια πολύ αξιαγάπητη ύπαρξη, άξια, κατά τη 

γνώμη των αρχόντων μας, να τοποθετηθεί στη χορεία 

των αντικειμένων για τα οποία έτρεφαν κάποια εκτί

μηση. Την άλλη μέρα το πρωί ο Ντυρσέ τούς βρήκε 

και τους εφτά να κείτονται σαν πεθαμένοι από την 

κραιπάλη· η Ιουλία βρισκόταν γυμνή ανάμεσα στον 

πατέρα της και το σύζυγό της και σε μια στάση που 

δεν μαρτυρούσε ούτε αρετή, ούτε καν κάποια ευπρέ

πεια μέσα στην ελευθεριότητά της. Ήταν ολοφάνερο 

(ας το πούμε επιτέλους, για να μην κρατάμε σε αγω

νία τον αναγνώστη) πως την είχαν απολαύσει και οι 

δυο ταυτόχρονα. Η Ντυκλό, που στην περίπτωση αυ

τή είχε παίξει προφανώς δεύτερο ρόλο, κειτόταν κου

βαριασμένη δίπλα τους, ενώ οι υπόλοιποι ήταν ο έ

νας πάνω στον άλλο, σε μια άλλη γωνιά, απέναντι 

από το μεγάλο τζάκι που είχαν φροντίσει να το κρα

τήσουν αναμμένο ολόκληρη τη νύχτα. 



Eικoσrή δεύτερη μέρα 

Το αποτέλεσμα από το νυχτερινό αυτό ξεφάντωμα ή

ταν να μη γίνουν παρά ελάχιστα πράγματα ετούτη τη 

μέρα· οι μισές από τις συνηθισμένες διαδικασίες ξε

χάστηκαν, οι ξενύχτηδες γευμάτισαν μισοζαλισμένοι, 

και χρειάστηκε να φτάσει η ώρα του καφέ για ν' αρ

χίσουν να συνέρχονται κάπως. Ο καφές σερβιρίστη

κε από τη Ροζέτα και τη Σοφία, τον Ζελαμίρ και τον 

Ζιτόν. Ο Κυρβάλ, θέλοντας να ξαναβρεί τον εαυτό 

του, είπε στον Ζιτόν να χέσει, ενώ ο δούκας κατα

βρόχθισε το κουράδι της Ροζέτας ο επίσκοπος έβα

λε τη Σοφία να του κάνει τσιμπούκι και ο Ντυρσέ τον 

Ζελαμίρ· κανένας όμως δεν έχυσε. Μετά πέρασαν 

στο σαλόνι· η ωραία Ντυκλό, πολύ άρρωστη από τα 

όργια της περασμένης νύχτας, κάθισε στη θέση της 

με τα βλέφαρά της να κλείνουν από τη νύστα, και οι 

ιστορίες της υπήρξαν τόσο σύντομες και με τόσο λίγα 

επεισόδια ώστε νιώθουμε την υποχρέωση να την 

αναπληρώσουμε εξηγώντας στον αναγνώστη αυτά 

που ε ίπε στους φίλους μας. 

Όπως συνήθως, διηγήθηκε πέντε ιστορίες: η πρώ

τη αφορούσε έναν άνθρωπο που είχε το πάθος να 

του ηδονίζουν τον κώλο μ' έναν τεχνητό πούτσο, κα-
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μωμένο από τσίγκο και σε σχήμα σύριγγας, που τον 

γέμιζαν με ζεστό νερό και που, την ώρα της εκσπερ

μάτωσης, του τον άδειαζαν μέσα στον πρωκτό του· 

την εκσπερμάτωση την προκαλούσε μοναχός και χω

ρίς να τον αγγίζει κανένας. 

Ο δεύτερος είχε την ίδια μανία, αλλά απαιτούσε 

έναν πολύ μεγαλύτερο αριθμό εργαλείων· άρχιζε μ' 

ένα πολύ μικρό και, αντικαθιστώντας το βαθμιαία, 

πόντο-πόντο, με άλλα μεγαλύτερα, έφτανε στο τε

λειτταίο, που το μέγεθός του ήταν τεράστιο και που 

μόνο μ' αιττό κατάφερνε να εσπερματώσει. 

Το πάθος του τρίτου απαιτούσε πιο μυστηριώδη 

διαδικασία. Έμπαινε στο παιχνίδι χώνοντας ένα τε

ράστιο αντικείμενο στον κώλο του· στη συνέχεια του 

το τραβούσαν έξω, τον άφηναν να χέσει, να φάει αυ

τά που είχε κάνει και κατόπιν τον άρχιζαν με το μα

στίγιο. Όταν τελείωνε αιττό, του έβαζαν πάλι το ερ

γαλείο στον πισινό και το ξανατραβούσαν έξω. Αυτή 

τη φορά εκείνος που έχεζε ήταν η πόρνη, κι ενώ αυ

τός έτρωγε τα σκατά που του είχε σερβίρει, εκείνη 

τον μαστίγωνε. Του έχωναν για τρίτη φορά το εργα

λείο, οπότε, χωρίς να τον αγγίζει κανείς κι ενώ από

τρωγε το κουράδι της κοπέλας, κατάφερνε επιτέλους 

να εκσπερματώσει. 

Στην τέταρτη περίπτωση η Nτuκλό μίλησε για έναν 

τύπο που έβαζε να του δένουν όλες τις αρθρώσεις με 

σκοινιά. Για να κάνει μάλιστα πιο ηδονική την εκ

σπερμάτωσή του, ήθελε να του σφίγγουν το λαιμό, 

και σ' αυτή την κατάσταση, μισοπνιγμένος, άφηνε το 

σπέρμα του να κυλήσει πάνω στην κωλοτρυπίδα της 

πόρνης. 
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Η πέμπτη περίπτωση αφορούσε έναν άλλο που ή

θελε να του δένουν σφιχτά τη βάλανο της ψωλής του 

με μια κλωστή· στην άλλη άκρη της κάμαρης μια γυ

μνή κοπέλα περνούσε την κλωστή ανάμεσα στα μπού

τια της και τον τραβούσε προς το μέρος της, δείχνο

ντάς του τα κωλομέρια της ο τύπος εκσπερμάτωνε μ' 

αιπό τον τρόπο. 

Η αφηγήτρια, πραγματικά εξουθενωμένη μετά την 

εκπλήρωση των καθηκόντων της, ζήτησε την άδεια ν' 

αποσυρθεί· της την παραχώρησαν. Κατόπιν φλυάρη

σαν για μερικά λεπτά αισχρολογώντας και στη συνέ

χεια πέρασαν στο τραπέζι, αλλά η αδιαθεσία των δύο 

βασικών πρωταγωνιστών μας εξακολούθησε να τους 

επηρεάζει όλους, με αποτέλεσμα να καθίσουν φρόνι

μοι. Στο διάστημα των οργίων φάνηκαν επίσης όσο 

συνετοί και συγκρατημένοι μπορούσαν να φανούν 

ελευθέριοι του είδους τους, και όλο το προσωπικό πή

γε τελικά για ύπνο αρκετά ήσυχο. 



Εικοστή τρίτη μέρα 

Μα πώς είναι δυνατό να γκαρίζεις και να ουρ

λιάζεις έτσι τη στιγμή που εκσπερματώνεις! είπε ο 

δούκας στον Κυρβάλ καλημερίζοντάς τον το πρωί της 

εικοστής τρίτης μέρας. Τι διάβολο σε πιάνει και φω

νάζεις μ' αυτό τον τρόπο; Ποτέ στη ζωή μου δεν έχω 

ξαναδεί τόσο βίαιες εκσπερματώσεις. 

- Κύριε των δυνάμεων! έκανε ο Κυρβάλ. Τολμάς 

εσύ, που ακούγεσαι μια λεύγα μακριά όταν χύνεις, 

να απευθύνεις σε μένα παρόμοια μομφή; Αυτές οι 

φωνές, φίλε μου, ξεκινάνε από το εξαιρετικά ευαί

σθητο νευρικό μου σύστημα' τα αντικείμενα που εξά

πτουν τα πάθη μας προκαλούν τόσο ζωηρή αναστά

τωση στο ηλεκτρικά φορτισμένο υγρό που κυλάει μέ

σα στα νεύρα μας, το σοκ που δέχονται τα ζωικά 

στοιχεία που συνθέτουν αυτό το υγρό είναι τόσο έ

ντονο, ώστε ολόκληρος ο οργανισμός μας χάνει την 

ισορροπία του, πράγμα που μας καθιστά ανίκανους 

να συγκρατήσουμε τις κραυγές μας καθώς δεχόμαστε 

τους τρομερούς κραδασμούς της ηδονής το ίδιο 

συμβαίνει και όταν δεχόμαστε τις ισχυρές συγκινή

σεις του πόνου. 

- Ομολογώ πως έδωσες πολύ ωραία τον ορισμό. 
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Δεν μου λες όμως, ποιο ήταν το λεπτό αντικείμενο 

που προκάλεσε τη δόνηση των ζωικών σου στοιχείων; 

- Έγλειφα με μανία την ψωλή, το στόμα και την 

κωλοτρυπίδα του Άδωνη, του συντρόφου του κρεβα

τιού μου, απελπισμένος που δεν μπορούσα να του 

κάνω τίποτε περισσότερο' την ίδια στιγμή ο Αντίνο

ος, με τη βοήθεια της Ιουλίας, της αγαπημένης σας 

κόρης, έβαζαν τα δυνατά τους, ο καθένας με τον τρό

πο του, να προκαλέσουν την έκκριση εκείνου του υ

γρού που η ροή του είχε σαν αποτέλεσμα τις κραυγές 

που σας χτύπησαν στ' αυτιά. 

- Και τα κατάφεραν τόσο όμορφα, συνέχισε ο δού

κας, ώστε σήμερα να νιώθετε εξουθενωμένος. 

- Κάθε άλλο, είπε ο Κυρβάλ' αν ευαρεστηθείτε να 

με ακολουθήσετε και να μου κάνετε τη τιμή να με 

παρατηρείτε με προσοχή, θα διαπιστώσετε ότι θα συ

μπεριφερθώ το λιγότερο τόσο καλά όσο κι εσείς. 

Στο σημείο αυτό έκανε την εμφάνισή του ο Ντυρσέ 

για να τους πει ότι το πρόγευμα είχε ήδη σερβιριστεί. 

Πέρασαν στο διαμέρισμα των κοριτσιών, όπου είδαν 

τις οχτώ εκείνες χαριτωμένες οδαλίσκες να σερβί

ρουν σκέτο καφέ. Τότε ο δούκας ρώτησε τον Ντυρσέ, 

που ήταν διοικητικός υπεύθυνος του μήνα, για ποιο 

λόγο σερβίριζαν σκέτο καφέ. 

- Μπορεί να γίνει με γάλα, αν το επιθυμείτε, είπε 

ο τραπεζίτης. Θέλετε γάλα; 

- Μάλιστα, απάντησε ο δούκας. 

- Αυγουστίνα, έκανε ο Ντυρσέ, σερβίρετε, παρα-

καλώ, γάλα στον κύριο δούκα. 

Τότε η παιδούλα, που ήταν προετοιμασμένη, ακού

μπησε το όμορφο κωλαράκι της πάνω στο φλιτζάνι 
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του δούκα και άφησε να κυλήσουν από τον πρωκτό 

της τρεις με τέσσερις κουταλιές ολοκάθαρο γάλα. Γέ

λασαν πολύ με το αστείο κι ο καθένας έσπευσε να ζη

τήσει γάλα. Όλοι οι κώλοι ήταν προετοιμασμένοι 

όπως της Αυγουστίνας: ήταν μια ευχάριστη έκπληξη 

που ο υπεύθυνος για τις ηδονές του μήνα θέλησε να 

προσφέρει στους φίλους του. Η Φανή πλησίασε και 

έχυσε γάλα στο φλιτζάνι του επίσκοπου, η Ζελμίρα 

στου Κυρβάλ και η Μισέτ στου τραπεζίτη. Μετά οι 

κύριοι ζήτησαν δεύτερο φλιτζάνι καφέ και έβαλαν τα 

τέσσερα άλλα κορίτσια να κάνουν μέσα στα και

νούργια φλιτζάνια το ίδιο πράγμα που είχαν κάνει οι 

σύντροφοί τους μέσα στα προηγούμενα. Συνέχισαν 

έτσι, βρίσκοντας όλοι πολύ γουστόζικο το αστείο, αλ

λά ο επίσκοπος, που η φαντασία του είχε πάρει φό

ρα, θέλησε και κάτι άλλο εκτός από γάλα, και η 

ωραία Σοφία πήγε να τον ικανοποιήσει. Παρόλο που 

και τα οχτώ παιδιά ήθελαν πολύ να κάνουν τα κακά 

τους, τους είχαν συστήσει αυστηρά να συγκρατήσουν 

τον εαυτό τους και, στην πρώτη αυτή φάση, να μη 

βγει από μέσα τους τίποτε ά)..λο εκτός από γάλα. 

Μετά πέρασαν στο διαμέρισμα των αγοριών. Ο 

Κυρβάλ έβαλε τον Ζελαμίρ να χέσει για χάρη του και 

ο δούκας τον Ζιτόν. Οι απόπατοι του παρεκκλησιού 

δεν πρόσφεραν παρά δυο κατώτερους γαμιάδες, την 

Κονστάνς και τη Ροζέτα: η τελευταία ήταν μια από τις 

κοπέλες που την προηγούμενη μέρα είχε χρησιμοποι

ηθεί ως πειραματόζωο για το θέμα της δυσκοιλιότη

τας στη διάρκεια του καφέ μόλις και μετά βίας κατά

φερε να συγκρατηθεί και τώρα, επιτέλους, μπόρεσε 

να ανακουφιστεί ελευθερώνοντας από μέσα της ένα 
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από τα πιο θεσπέσια κουράδια που θα μπορούσε κα

νείς να δει στη ζωή του. Οι φίλοι μας συγχάρηκαν την 

Ντυκλό για τη συνταγή της και από κει και πέρα την 

εφάρμοζαν καθημερινά με πολύ μεγάλη επιτυχία. Το 

έξυπνο αστείο του προγεύματος έδωσε ζωντάνια στη 

συζήτηση του γεύματος και έκανε τους συνδαιτυμό

νες να σκεφτούν και άλλα πράγματα παρόμοιου εί

δους για τα οποία θα έχουμε μάλλον την ευκαιρία να 

μιλήσουμε παρακάτω. 

Πέρασαν για καφέ, που σερβιρίστηκε από τέσσερα 

νεαρά πλάσματα της ίδιας ηλικίας: τη Ζελμίρα, την 

Αυγουστ(να, τον Ζέφυρο και τον Άδωνη - όλοι δεκα

πεντάχρονοι. Ο δούκας τον έριξε στα σκέλια της Αυ

γουστίνας, βάζοντάς της κωλοδάχτυλο' ο Κυρβάλ έ

κανε το ίδιο στη Ζελμίρα, ο επ(σκοπος στον Ζέφυρο 

και ο τραπεζίτης τον έδωσε στο στόμα του Άδωνη. Η 

Αυγουστίνα είπε πως περίμενε ανυπόμονα να της ε

πιτρέψουν να χέσει και πως δεν μπορούσε να κρατη

θεί πλέον: ήταν κι αυτή μια από τις κοπέλες που την 

προηγούμενη είχαν υποβληθεί στο πείραμα της δυ

σκοιλιότητας. Ο Κυρβάλ έσπευσε αμέσως να της προ

σφέρει το στόμα του και η χαριτωμένη παιδούλα από

θεσε εκεί ένα τεράστιο κουράδι, που ο πρόεδρος το 

κατάπιε αμάσητο σε τρεις μπουκιές, αφήνοντας ταυ

τόχρονα ένα ποτάμι σπέρμα να κυλήσει στις φούχτες 

της Φανσόν που τον μαλάκιζε. 

- Ορίστε λοιπόν! έκανε γυρ(ζοντας προς το δού

κα. Όπως βλέπετε, οι καταχρήσεις της νύχτας δεν 

φέρνουν καμιά ζημιά στις ηδονές της μέρας, και να 

που εσείς μείνατε πίσω, κύριε δουξ! 

- Δεν θα μείνω για πολύ, είπε ο τελεmαίος, στον 
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οποίο η Ζελμίρα, υπακούοντας σε μια όχι λιγότερο 

επιτακτική ανάγκη, πρόσφερε την ίδια υπηρεσία που 

είχε προσφέρει η Αυγουστίνα στον Κυρβάλ. 

Και πριν προφτάσει να τελειώσει τα λόγια του, ο 

δούκας πέφτει κάτω, αρχίζει να κραυγάζει, καταπί

νει το σκατό και εκσπερματώνει σφαδάζοντας σαν 

μανιακός. 

- Αρκετά ως εδώ, λέει ο επίσκοπος ας κρατή

σουν τουλάχιστον οι δυο από μας τις δυνάμεις τους 

για την ώρα των ακροάσεων. 

Ο Ντυρσέ, που, αντίθετα με τον Κυρβάλ και το δού

κα, δεν συνήθιζε να σπαταλά απερίσκεπτα το σπέρμα 

του, συγκατατέθηκε ευχαρίστως και, αφού οι φίλοι 

μας πήραν ένα σύντομο υπνάκο, εγκαταστάθηκαν στο 

σαλόνι των αφηγήσεων, όπου η πάντα ενδιαφέρουσα 

Ντυκλό ξανάδεσε με τα ακόλουθα λόγια το νήμα της 

γοητευτικής και ακόλαστης ιστορίας της: 

Πώς γίνεται, κύριοι, άρχισε η θαυμάσια αυτή γυ

ναίκα, να υπάρχουν άνθρωποι σων κόσμο που η α

κολασία να τους έχει μουδιάσει τόσο την καρδιά, και 

που τόσο μέσα τους να έχουν αμβλυνθεί όλα τα αι

σθήματα τιμής και λεπτότητας, ώστε να τους βλέπει 

κανείς να χαίρονται και να διασκεδάζουν αποκλει

στικά και μόνο με ό, τι τους υποτιμά και τους εξευτε

λιΊ;ει; Θα έλεγε κανείς πως η απόλαυση γι' αυτούς δεν 

βρίσκεται παρά μέσα στην καταισχύνη, πως δεν μπο

ρεί να υπάρξει γι' αυτούς παρά σε ό, τι τους οδηγεί 

στην ατίμωση και στην εξαχρείωση. Σ' αυτά που πρό

κειται να σας αφηγηθώ, κύριοι, στα διάφορα παρα

δείγματα που θα σας παραθέσω για ν' αποδείξω τον 
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ισχυρισμό μου, μη μου αντιπαραθέσετε, παρακαλώ, 

τις σωματικές αισθήσεις ως βασική αιτία της απόλαυ

σης ξέρω πως συμμετέχουν κι αυτές σ' αυτή τη δια

δικασία, αλλά πρέπει να είστε απολύτως βέβαιοι πως 

δεν λειτουργούν κατά κάποιον τρόπο παρά μόνο χά

ρη στην ισχυρή συμβολή που τους παρέχει ο ψυχισμός 

τους, και πως χωρίς αυτή τη συμβολή θα ήταν πέρα 

για πέρα αδύνατο να ερεθίσετε αυτούς τους ανθρώ

πους. 

Ερχόταν συχνά στο σπίτι μου ένας άντρας του ο

ποίου αγνοούσα το όνομα και την ιδιότητα, αλλά για 

τον οποίο γνώριζα ωστόσο με βεβαιότητα πως ανήκε 

σ' αυτή την κατηγορία. Το είδος της γυναίκας με την 

οποία τον ζευγάρωνα κάθε φορά τού ήταν εντελώς 

αδιάφορο: ωραία ή άσχημη, νέα ή γριά, γι' αυτόν ή

ταν το ίδιο· το μόνο που τον ένοιαζε ήταν να παίζει 

καλά το ρόλο της και ιδού περί τίνος επρόκειτο. Ερ

χόταν συνήθως το πρωί και έμπαινε, δήθεν τυχαία, σε 

μια κάμαρη όπου, ξαπλωμένη σ' ένα κρεβάτι, με τη 

φούστα της ανεβασμένη μέχρι την κοιλιά και σε στά

ση γυναίκας που αυνανίζεται, βρισκόταν μια κοπέλα. 

Μόλις τον έβλεπε να μπαίνει, η γυναίκα, έκπληκτη 

τάχα, πεταγόταν από το κρεβάτι. 

- Τι ήρθες να κάνεις εδώ, παλιάνθρωπε; του έλεγε. 

Ποιος σου έδωσε την άδεια να μ' ενοχλήσεις; 

Εκείνος τότε ζητούσε συγγνώμη, αλλά η κοπέλα, μη 

δίνοντας προσοχή στα λόγια του κι αφού τον περιέ

λουζε μ' ένα καινούργιο κύμα από τις πιο βάναυσες 

και προσβλητικές βρισιές, άρχιζε να του δίνει δυνα

τές κλοτσιές στον κώλο, πράγμα που γινόταν ακόμη 

πιο εύκολο από το γεγονός ότι ο ασθενής, αντί να τις 
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αποφεύγει, δεν παρέλειπε ποτέ να της γυριί,ει και να 

της προσφέρει τον πισινό του, προσποιούμενος ταυ

τόχρονα ότι θέλει να ξεφύγει. Η σκηνή επαναλαμβα

~όταν, ο τύπος εκλιπαρούσε για έλεος, αλλά η μόνη 

απάντηση που λάβαινε ήταν τα χτυπήματα και οι βρι

σιές ύστερα, μόλις ένιωθε αρκετά ερεθισμένος, έβγα

ζε βιαστικά την ψωλή από την κιλότα του, που μέχρι 

εκείνη τη στιγμή δεν την είχε καθόλου ξεκουμπώσει, 

και, παιί,οντάς την ελαφρά τρεις-τέσσερις φορές με 

τη χούφτα του, εκσπερμάτωνε βάζοντάς το στα πό

δια, με τη γυναίκα να τον ακολουθεί βριί,οντας και 

χτυπώντας. 

Ένας δεύτερος, πιο τραχύς ή περισσότερο συνηθι

σμένος σ' αυτού του είδους την άσκηση, δεν μπορού

σε να μπει στο παιχνίδι παρά μονάχα αν στο δωμάτιο 

τον περίμενε κάποιος αχθοφόρος ή γεροδεμένος αλή

της μετρώντας τα λεφτά του. Ο ελευθέριος τρύπωνε 

λαθραία στην κάμαρη και ο αχθοφόρος έβαζε τις φω

νές παίρνοντάς τον δήθεν για κλέφτη. Από τη στιγμή 

αυτή, όπως και στην προηγούμενη περίπτωση, άρχι

ζαν το βρισίδι και οι κλοτσιές, με τη διαφορά όμως 

ότι ο τύπος αυτός, έχοντας συνεχώς κατεβασμένη την 

κιλότα του, προτιμούσε να δέχεται τα χτυπήματα κα

τάσαρκα στα γυμνά του κωλομέρια και απαιτούσε 

από τον τιμωρό του να φοράει παπούτσια χοντρά με 

προκαδούρα και γεμάτα λάσπη. Τη στιγμή που ήταν 

έτοιμος να εκσπερματώσει δεν επιχειρούσε να ξεφύ

γει· ακίνητος στη μέση της κάμαρης, με την κιλότα 

του πάντα κατεβασμένη και τραβώντας μαλακία με 

όλη του τη δύναμη, αντιμετώπιζε άφοβα τα χτυπήμα

τα του εχθρού του και, την τελευταια στιγμή, τον προ-
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καλούσε να τον χτυπήσει δυνατότερα, βρ{ζοντάς τον 

κι αυτός με τη σειρά του και φωνάζοντας πως πεθαί

νει από ηδονή. Όσο πιο ρεμάλι ήταν ο άνθρωπος που 

του προμήθευα, όσο πιο κατακάθι της κοινωνίας, και 

όσο πιο χοντρά και βρόμικα τα παπούτσια που φο

ρούσε, τόσο πιο έντονη γινόταν η ηδονή που του πρό

σφερα. Για να ικανοποιώ τις λεπτεπι'λεπτες αυτές α

παιτήσεις του ήμουν υποχρεωμένη να καταβάλλω τις 

ίδιες φροντίδες που θα κατέβαλλα για έναν άλλο ά

ντρα προκειμένου να καλλωπίσω και να κάνω όμορ

φη μια άσχημη γυναίκα. 

Ένας τρίτος ήθελε να βρίσκεται μέσα σ' αυτό που 

ονομάζουν χαρέμι σ' ένα μπουρδέλο, ενώ την ίδια 

στιγμή δυο άλλοι άντρες, πληρωμένοι γι' αυτόν το 

σκοπό, προκαλούσαν επίτηδες έναν καβγά. Του ρί

χνονταν και οι δυο, εκείνος ζητούσε να τον λυπηθούν, 

έπεφτε στα γόνατα, αλλά κανένας δεν έδινε σημασία 

στα λόγια του' ύστερα ο ένας απ' τους δυο παλικαρά

δες άρπαζε ένα μπαστούνι και άρχιζε να τον ξυλο

φορτώνει, κυνηγώντας τον μέχρι την πόρτα μιας κά

μαρης όπου ο ελευθέριος τρύπωνε για να σωθεί' εκεί 

τον υποδεχόταν μια κοπέλα, τον παρηγορούσε, τον 

χάιδευε σαν παιδί που πάει κλαίγοντας να παραπο

νεθεί και στη συνέχεια σήκωνε τη φούστα της, του έ

δειχνε τον πισινό της και ο φιλαράκος μας εκσπερμά

τωνε πάνω του. 

Ένας τέταρτος απαιτούσε την ίδια προκαταρκτική 

διαδικασία, αλλά μόλις οι μπαστουνιές άρχιζαν να πέ

φτουν βροχή στην πλάτη του, άρπαζε την ψωλή του 

και την έπαιζε μπροστά σε όλους. Καθυστερούσαν 

για μια στιγμή την τελική φάση του βίτσιου του, χωρίς 
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ωστόσο να παύουν να τον χτυπούν και να τον βρί

ζουν, κι ύστερα, μόλις τον έβλεπαν να έχει καυλώσει 

για καλά και να κοντεύει να χύσει, άνοιγαν ένα πα

ράθυρο, τον έπιαναν από τη μέση και τον άφηναν να 

πέσει, από ύψος έξι ποδών το πολύ, πάνω σ' ένα σω

ρό από κοπριά που είχαν ετοιμάσει επίτηδες γι' αυ

τόν το σκοπό. Εκείνη τη στιγμή εκσπερμάτωνε' οι προ

ετοιμασίες ερέθιζαν τη φαντασία του, ενώ παράλληλα 

η ορμή της πτώσης τον αναστάτωνε οργανικά, με α

ποτέλεσμα να χύνει πάντα πάνω στο σωρό της κο

πριάς. Ύστερα απ' αυτό έσπευδε να εξαφανιστεί, 

βγαίνοντας από μια πορτούλα που βρισκόταν κάτω 

και της οποίας είχε το κλειδί. 

Ένας άντρας πληρωμένος γι' αυτόν το σκοπό και 

ντυμένος σαν μάγκας έμπαινε ξαφνικά σ' ένα δωμά

τιο, όπου ο άνθρωπος που μας προσφέρει το πέμπτο 

παράδειγμα βρισκόταν ξαπλωμένος με μια κοπέλα, 

φιλώντας της τον πισινό και περιμένοντας τις εξελί

ξεις. Ο μάγκας, χτυπώντας πίσω του την πόρτα, γύρι

ζε με αναίδεια στο φίλο μας και τον ρωτούσε με ποιο 

δικαίωμα του είχε πάρει την γκόμενά του κι ύστερα, 

ακουμπώντας το χέρι πάνω στο ξίφος του, τον καλού

σε να υπερασπίσει τον εαυτό του. Καταταραγμένος ο 

ελευθέριος έπεφτε στα γόνατα, ζητούσε συγγνώμη, 

φίλαγε τη γη, φίλαγε τα πόδια του εχθρού του και του 

ορκιζόταν πως του έδινε πίσω την ερωμένη του και 

πως δεν είχε καμιά όρεξη να μονομαχήσει για μια 

γυναίκα. Ο μάγκας, που οι ι.κεσίες του αντιπάλου του 

τον έκαναν όλο και περισσότερο αυθάδη, γινόταν 

ακόμη πιο αδυσώπητος: αποκαλούσε τον εχθρό του 

δειλό, τιποτένιο. παλιομπινέ, και τον απειλούσε πως 
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θα του χαράξει το μούτρο με τη λάμα του ξίφους του. 

Κ1 όσο πιο κακός γινόταν ο ένας, τόσο ο άλλος ταπει

νωνόταν μπροστά του. Τελικά, ύστερα από μερικά 

λεπτά συζήτησης, ο βασανιστής προσφερόταν να συμ

βιβάσει τα πράγματα με τον εχθρό του: 

- Εντάξει, του έλεγε· βλέπω πως είσαι πέρα για πέ

ρα χέστης θα σου κάνω τη χάρη, αλλά θα πρέπει 

πρώτα να μου φιλήσεις τον κώλο. 

- Ω, κύριε! Θα κάνω ό, τι θέλετε, έλεγε ο άλλος κα

ταγοητευμένος. Θα σας τον φιλούσα ακόμη και σκα

τωμένο, αν επιθυμείτε, αρκεί να μη μου κάνετε κανέ

να κακό. 

Ξαναβάζοντας το ξίφος στη θήκη του, ο μάγκας 

κατέβαζε την κιλότα του και του πρόσφερε τον πισι

νό του· ο ελευθέριος ριχνόταν πάνω του γεμάτος εν

θουσιασμό, κι ενώ ο νέος άντρας αμόλαγε στη μύτη 

του πέντ' έξι πορδές, ο γερο-πόρνος, στο αποκορύφω

μα της έκστασής του, άφηνε το σπέρμα του να κυ

λήσει γρυλiζ"οντας από ηδονή. 

- Όλες αυτές οι ακρότητες είναι κατανοητές, έκα

νε τραυλίζοντας ο Ντυρσέ (γιατί ο μικροκαμωμένος 

ελευθέριος μαλακιζόταν ακούγοντας τούτες τις αι

σχρότητες). Δεν υπάρχει τίποτε πιο λογικό από το ν' 

αγαπάει κανείς τον εξευτελισμό και να βρίσκει α

πόλαυση στην περιφρόνηση. Όποιος αγαπάει με πά

θος τα πράγματα που τον ατιμάζουν νιώθει ηδονή να 

ατιμάζεται και δεν μπορεί παρά να καυλώνει όταν 

του λένε πως είναι άτιμος. Η πώρωση είναι μια από

λαυση πολύ γνωστή για ορισμένες ψυχές τους α

ρέσει ν' ακούνε αυτό που τους αξίζει, και είναι 00-
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σκολο να ξέρουμε μέχρι πού μπορεί να φτάσει ένας 

άνθρωπος που δεν κοκκινίζει πλέον για τίποτα. Αυτή 

είναι η περίπτωση ορισμένων ασθενών που ηδονίζο

νται να τους κακοποιούν. 

- Όλα αυτά εντάσσονται στο πλαίσιο του κυνι

σμού, είπε ο Κυρβάλ πασπατεύοντας τα κωλομέρια 

της Φανσόν. Ποιος δεν ξέρει ότι ακόμα και η τιμωρία 

προκαλεί ηδονικές εξάρσεις; Μήπως δεν έχουμε δει 

ανθρώπους να καυλώνουν τη στιγμή που τους ατιμά

ζουν δημόσια; Όλος ο κόσμος γνωρίζει την ιστορία 

του μαρκήσιου ντε ... , ο οποίος, μόλις έμαθε την κατα
δίκη του να καεί δημόσια τ' ομοίωμά του, έβγαλε την 

ψωλή από την κιλότα του και φώναξε: «Γαμημένε 

Θεέ! Να με επιτέλους βουτηγμένος στην ντροπή και 

την ατιμία! Αφήστε με, ω αφήστε με, πρέπει να χύσω 

οπωσδήποτε!» Και το έκανε την ίδια στιγμή. 

- Αυτά είναι αναμφισβήτητα γεγονότα, σχολίασε 

ο δούκας. Θα ήθελα όμως να μου εξηγήσετε την αιτία 

τους. 

- Μα αυτή βρίσκεται στην καρδιά μας, απάντησε 

ο Κυρβάλ. Από τη στιγμή που ένας άνθρωπος υποβι

βάζει κι εξευτελίζει τον εαυτό του με τέτοιες ακρότη

τες, αφήνει να μπει στην ψυχή του ένα βιτσιόζικο 

στοιχείο που δεν βγαίνει πλέον με τίποτα. Σε κάθε 

άλλη περίπτωση η ντροπή θα λειτουργούσε σαν αντί

βαρο στα βίτσια στα οποία το πνεύμα του θα τον συμ

βούλευε να παραδοθεί, αλλά εδώ αυτό είναι πια αδύ

νατο: είναι το πρώτο αίσθημα που ο ίδιος έσβησε μέ

σα του, το πρώτο που απόδιωξε μακριά του' έτσι, από 

την κατάσταση του να μην κοκκινίζει πλέον κάποιος 

με τίποτε μέχρι την κατάσταση του να επιθυμεί ό,τι 
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κάνει τους άλλους να κοκκινίζουν, δεν υπάρχει στην 

πραγματικότητα παρά ένα βήμα. Καθετί που πριν 

επιδρούσε δυσάρεστα πάνω του, βρίσκοντας μια ψυ

χή αλλιώτικα προετοιμασμένη, τώρα μεταμορφώνε

ται σε ευχαρίστηση και, από τη στιγμή αυτή και πέ

ρα, κάθε πράγμα που έχει σχέση με τη νέα κατάστα

ση που ο ίδιος υιοθέτησε δεν μπορεί παρά να του 

προσφέρει ηδονή. 

- Ναι, αλλά πόσο δρόμο χρειάζεται να διανύσει 

κανείς στο θέμα του βίτσιου για να φτάσει ως εκεί! 

παρατήρησε ο επίσκοπος. 

- Δεν αντιλέγω, παραδέχτηκε ο Κυρβάλ, αλλά αυ

τή η πορεία γίνεται σιγά-σιγά και ο δρόμος που ακο

λουθεί κανείς είναι στρωμένος με ρόδα· η μια υπερ

βολή οδηγεί στην άλλη· η φαντασία, ακόρεστη πά

ντα, μας οδηγεί σύντομα στο έσχατο όριο, και καθώς 

η διαδρομή της δεν γίνεται χωρίς να σκληρύνει την 

καρδιά, μόλις φτάσει στο σκοπό της, αυτή η καρδιά 

που κάποτε έφερνε μέσα της κάποιες αρετές δεν α

ναγνωρίζει πλέον παρά μονάχα μία. Συνηθισμένη 

ήδη σε συναρπαστικότερα πράγματα, αποτινάζει γρή

γορα από πάνω της τις άνοστες και χλιαρές εντυ

πώσεις που τη μεθούσαν μέχρι τότε, και νιώθοντας 

πως η ντροπή και η ατίμωση θα είναι ο κλήρος των 

καινούργιων της παρορμήσεων, αρχίζει να συμφι

λιώνεται μαζί τους για να μην τα φοβάται. Δεν προ

φταίνει να τα χα·ίδέψει και νιώθει αμέσως να τ' αγα

πά, γιατί υπάγονται στη φύση των καινούργιων της 

κατακτήσεων· κι από κει και πέρα δεν αλλάζει πια. 

- Να λοιπόν τι κάνει τόσο δύσκολη οποιαδήποτε 

επανόρθωση, είπε ο επίσκοπος. 
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Πέστε καλύτερα αδύνατη, φίλε μου. Γιατί πώς 

αλήθεια οι τιμωρίες που επιβάλλετε σ' αυτόν που θέ

λετε να διορθώσετε θα κατάφερναν να τον κάνουν ν' 

αλλάξει, αφού, αν εξαιρέσουμε μια-δυο στερήσεις, η 

κατάσταση εξευτελισμού στην οποία τον υποβάλλετε 

τιμωρώντας τον του αρέσει, τον διασκεδάζει, τον ευ

φραίνει και τον κάνει μέσα του να χαίρεται, επειδή 

κατάφερε να φτάσει τόσο μακριά ώστε ν' αξίζει να 

τον μεταχειρίζονται μ' αυτό τον τρόπο; 

- Ω, τι αίνιγμα που είναι αλήθεια ο άνθρωπος! 

έκανε ο δούκας. 

- Όντως, φίλε μου, απάντησε ο Κυρβάλ. Κι αυτός 

πιθανόν είναι ο λόγος που έκανε ένα σοφό άνθρωπο 

να πει πως ήταν προτιμότερο να τον γαμήσουν παρά 

να προσπαθήσουν να τον καταλάβουν. 

Η αναγγελία του δείπνου ήρθε να διακόψει τους 

συζητητές μας και τους ανάγκασε να περάσουν στην 

τραπεζαρία χωρίς να έχουν κάνει τίποτε στο μεταξύ. 

Κατά τα επιδόρπια όμως ο Κυρβάλ, που ήταν καυλω

μένος σαν σάτυρος, δήλωσε απερίφραστα πως ήθελε 

να πάρει μια παρθενιά, έστω κι αν υποχρεωνόταν να 

πληρώσει είκοσι πρόστιμα, κι αρπάζοντας αμέσως τη 

Ζελμίρα που προοριζόταν γι' αυτόν επιχείρησε να 

την παρασύρει στο μπουντουάρ, όταν οι τρεις φίλοι 

του, φράζοντάς του το δρόμο, άρχισαν να τον εκλιπα

ρούν να σεβαστεί τους νόμους που ο ίδιος είχε ορί

σει, τονίζοντάς του ότι, εφόσον αυτοί, που είχαν του

λάχιστον την ίδια μ' αυτόν επιθυμία να παραβούν αυ

τούς τους νόμους, υποτάσσονταν μολαταύτα, όφειλε 

κι εκείνος να τους μιμηθεί, έστω από αίσθημα συ

ντροφικής αλληλεγγύης. Πάνω στην ώρα έκανε την 



ΟΙ 120 ΜΕΡΕΣ ΤΩΝ ΣΟΔΟΜΩΝ 455 

εμφάνισή της η Ιουλία, που είχε ειδοποιηθεί εσπευ

σμένα, και κάνοντας νόημα στη Σαμπβίλ και στον Σκι

ζοκώλη να τους ακολουθήσουν, πέρασαν στο σαλόνι 

όπου οι τρεις άλλοι φίλοι, όταν πήγαν σε λίγο να τους 

συναντήσουν για ν' αρχίσουν τα όργια, τους βρήκαν 

να παίρνονται ασύστολα, σε διάφορες ασελγείς πό

ζες και ακόλαστες σκηνές, που έκαναν επιτέλους τον 

Κυρβάλ να εκσπερματώσει. 

Ο Ντυρσέ στη διάρκεια των οργίων έβαλε τις γριές 

να του δώσουν κάπου διακόσιες με τριακόσιες κλο

τσιές στον πισινό· ο επίσκοπος, ο δούκας και ο Κυρ

βάλ χρησιμοποίησαν τους γαμιάδες για τον ίδιο σκο

πό" έτσι, πριν πάνε για ύπνο, δεν έμεινε κανένας χω

ρίς να χύσει λίγο-πολύ κάποιο σπέρμα, σύμφωνα με 

τις δυνατότητες που του είχε χαρίσει η φύση. Επειδή 

μάλιστα κανένας δεν μπορούσε ν' αποκλείσει μια 

υποτροπή της διακορευτικής διάθεσης του Κυρβάλ, 

έβαλαν τις γριές να κοιμηθούν στους κοιτώνες των 

αγοριών και των κοριτσιών - φροντίδα που αποδεί

χτηκε περιττή ωστόσο, γιατί η Ιουλία, έχοντάς τον 

στα χέρια της όλη τη νύχτα, τον παρέδωσε την επο

μένη στην κοινότητα σαν στυμμένο λεμόνι. 



Eικoσrή τέταρτη μέρα 

Η θρησκοληψία αποτελεί πραγματική ασθένεια της 

ψυχής, και όσα φάρμακα κι αν χρησιμοποιήσει κα

νείς είναι αδύνατο να τη γιατρέψει, Δεδομένου μάλι

στα ότι τρυπώνει πιο εύκολα στην ψυχή των δυστυχι

σμένων, δίνοντάς τους παρηγοριά και καλλιεργώ

ντας τους ψευδαισθήσεις που ανακουφίζουν τον πό

νο τους, είναι πολύ πιο δύσκολο να την βγάλεις απ' 

αυτές τις ψυχές παρά από άλλες, Αυτή ήταν η περί

πτωση της Αδελα'ίδας: όσο οι σκηνές που ξετυλίγο

νταν μπρος στα μάτια της γίνονταν όλο και πιο ακό

λαστες και διεφθαρμένες, τόσο εκείνη παραδινόταν 

στα χέρια του παρηγορητή Θεού της, ελπίζοντας πως 

κάποια μέρα θα ερχόταν να την απελευθερώσει από 

τα δεινά που - το 'βλεπε πλέον καθαρά - της επιφύ

λασσε η άτυχη μοίρα της, Κανένας δεν ένιωθε καλύ

τερα απ' αυτήν τη σοβαρότητα της κατάστασής της 

το μυαλό της προμάντευε άριστα όλα εκείνα που θ' 

ακολουθούσαν μοιραία την απαίσια αυτή αρχή, που 

τις συνέπειές της είχε ήδη υποστεί και η ίδια, αν και 

κάπως ελαφρά' αντιλαμβανόταν θαυμάσια ότι, στο 

μέτρο που οι αφηγήσεις θα έπαιρναν όλο και πιο 

τραχύ χαρακτήρα, η συμπεριφορά των κυρίων απέ-
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ναντι στην ίδια και στους συντρόφους της θα γινόταν 

όλο και σκληρότερη. Όλα αυτά, παρά τις συστάσεις 

που της είχαν γίνει, την έκαναν να επιζητεί με πάθος 

τη συντροφιά της αγαπημένης της Σοφίας. Δεν τολ

μούσε βέβαια να πηγαίνει κοντά της τη νύχτα, την 

είχαν πιάσει επανειλημμένα και της είχαν απαγορεύ

σει αυστηρά παρόμοιες αποδράσεις, αλλά μόλις έ

βρισκε κάποια μικρή ευκαιρία, έτρεχε κλεφτά να τη 

συναντήσει. Το ίδιο έγινε και το πρωινό ετούτο, που 

καταγράφουμε για χάρη του αναγνώστη: έχοντας ξυ

πνήσει πολύ νωρίς, σηκώθηκε από το πλάι του επι

σκόπου, με τον οποίο είχε κοιμηθεί, και πήγε στον 

κοιτώνα των κοριτσιών να κουβεντιάσει με την αγα

πημένη της Σοφία. Δυστυχώς γι' αυτήν, ο Ντυρσέ, 

που εξαιτίας των καθηκόντων του ως επιμελητή του 

μήνα σηκωνόταν κι αυτός νωρίτερα από τους άλλους, 

την ανακάλυψε εκεί και της δήλωσε απερίφραστα 

πως του ήταν αδύνατο πλέον να κάνει τα στραβά μά

τια και πως θα ανέφερε το περιστατικό στην επιτρο

πή, που θ' αποφάσιζε κατά την κρίση της. Η Αδελαί

δα έβαλε τα κλάματα· ήταν το μόνο όπλο που είχε 

στη διάθεσή της και ήταν φυσικό να καταφύγει σ' 

αυτό. Η μόνη χάρη που τόλμησε να ζητήσει από το 

σύζυγό της ήταν να κάνει μια προσπάθεια να μην τι

μωρηθεί η Σοφία, που δεν μπορούσε να είναι ένοχη, 

αφού η ίδια είχε πάει να τη βρει στο δωμάτιό της και 

όχι η Σοφία στο δικό της. Ο Ντυρσέ είπε πως θ' ανέ

φερε το γεγονός όπως το είδε και πως δεν θα άλλαζε 

το παραμικρό: τίποτε δεν μπορεί να συγκινήσει την 

καρδιά ενός βασανιστή που το μεγαλύτερο ενδιαφέ

ρον του βρίσκεται στο να βασανίζει. Κι αυτή ήταν 
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ακριβώς η περίπτωση εδώ. Υπήρχε αλήθεια τίποτε 

ωραι6τερο απ6 το να τιμωρήσει τη Σοφία; Και τι λ6-

γο είχε ο Nτuρσέ να της χαριστεί; 

Όταν οι αφεντάδες συγκεντρώθηκαν, ο τραπεζίτης 

έκανε την αναφορά του. Ήταν παράπτωμα «καθ' 

υποτροπήν». Ο πρ6εδρος θυμήθηκε ξαφνικά πως, 6-
ταν ήταν ακ6μα στο Μέγαρο της Δικαιοσύνης, οι επι

τήδειοι συνάδελφοί του ισχυρίζονταν 6τι, αφού μια 

υποτροπή αποδείκνυε πως η φύση δρούσε πιο απο

φασιστικά μέσα σ' έναν άνθρωπο απ' 6σο η μ6ρφω

ση και οι ηθικές αρχές, κι αφού κατά συνέπεια υπο

τροπιάζοντας κάποιος επιβεβαίωνε κατά κάποιον 

τρ6πο πως δεν ήταν κύριος του εαυτού του, άξιζε να 

τιμωρηθεί διπλά· θέλοντας λοιπ6ν να κρίνει με την 

ίδια συνέπεια και με το ίδιο πνεύμα που έκριναν οι 

παλιοί του συμμαθητές, αποφάνθηκε 6τι, 6πως είχαν 

τα πράγματα, έπρεπε να τιμωρηθούν και οι δυο - η 

Αδελαίδα και η φίλη της - με 6λη την επιβαλλ6μενη 

αυστηρ6τητα. Καθώς 6μως οι κανονισμοί προέβλε

παν ποινή θανάτου για μια τέτοια περίπτωση, και 

καθώς οι ελευθέριοι ήθελαν να διασκεδάσουν λίγο 

καιρ6 ακ6μα με τις νεαρές αυτές κυρίες πριν τις ξα

ποστείλουν στον άλλο κ6σμο, περιορίστηκαν να τις 

καλέσουν μπροστά τους, να τις βάλουν να γονατίσουν 

και να τους διαβάσουν το άρθρο του κανονισμού, επι

σύροντας την προσοχή τους στο σοβαρ6 κίνδυνο που 

διέτρεξαν διαπράττοντας ένα τέτοιο παράπτωμα. Ύ

στερα απ' αυτ6 τους επέβαλαν μια τιμωρία τρεις φο

ρές μεγαλύτερη απ6 εκείνη που τους είχαν επιβάλει 

το περασμένο Σάββατο, τις έβαλαν να ορκιστούν πως 

δεν θα ξανάπεφταν στο ίδιο σφάλμα, τις διαβεβαίω-
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σαν πως, αν επιχειρούσαν πάλι τα ίδια, θα εξαντλού

σαν όλη τους την αυστηρότητα απέναντί τους και, τέ

λος, έγραψαν τα ονόματά τους στο μοιραίο βιβλίο. 

Η επιθεώρηση του Ντυρσέ είχε σαν αποτέλεσμα 

να προσθέσει τρία ακόμη ονόματα στον κατάλογο: 

δύο κοριτσιών και ενός αγοριού. Και οι τρεις περι

πτώσεις αφορούσαν το νέο πείραμα για τις μικροδυ

σπεψίες το πείραμα προχωρούσε θαυμάσια, αλλά τα 

καημένα τα παιδιά, μην μπορώντας πλέον να συ

γκρατήσουν τα κακά τους, κινδύνευαν κάθε στιγμή 

να τιμωρηθούν. Αυτό είχε συμβεί στη Φανή και στην 

Ήβη, από τη μεριά των κοριτσιών, και στον Υ άκιν

θο, από τη μεριά των αγοριών: τα κουράδια που βρέ

θηκαν μέσα στ' αγγειό τους ήταν τεράστια και ο Ντυρ

σέ διασκέδασε με την ψυχή του. Ποτέ μέχρι τότε δεν 

είχαν ζητηθεί τόσες άδειες για χέσιμο το πρωί, και 

όλος ο κόσμος έβριζε την Ντυκλό, που είχε υποδείξει 

την καταραμένη εκείνη συνταγή. Παρά το πλήθος 

των αιτήσεων ωστόσο, οι μόνοι που πήραν την άδεια 

να χέσουν ήταν η Κονστάνς, ο Ηρακλής, δυο κατώτε

ροι γαμιάδες, η Αυγουστίνα, ο Ζέφυρος και η Ντε

γκράνζ. Οι ελευθέριοι διασκέδασαν για λίγο σχολιά

ζοντας το γεγονός και πέρασαν στην τραπεζαρία. 

- Βλέπεις, είπε ο Ντυρσέ στον Κυρβάλ, τι σφάλμα 

έκανες που επέτρεψες στην κόρη σου να πάρει θρη

σκευτική αγωγή; Άντε τώρα να την κάνεις ν' απαρνη

θεί όλες αυτές τις ηλιθιότητες. Κι όμως, σε είχα προ

ειδοποιήσει εδώ και χρόνια. 

- Μα την πίστη μου, απάντησε ο Κυρβάλ, νόμιζα 

πως αφήνοντάς τη να τις γνωρίσει θα είχε έναν πα

ραπάνω λόγο για να τις σιχαθεί, πως με το πέρασμα 
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της ηλικίας θα πειθόταν για την ανοησία αmών των 

θεωριών. 

- Αmά που λες είναι σωστά για ένα μυαλό που 

ξέρει να κρίνει, είπε ο επίσκοπος δεν πρέπει να πε

ριμένεις τέτοια πράγματα από ένα παιδί. 

- Φοβάμαι πως θ' αναγκαστούμε να καταφύγουμε 

σε δραστικά μέτρα, είπε ο δούκας γνωρίζοντας πολύ 

καλά ότι η Αδελα'ιδα τον άκουγε. 

- Αmό είναι βέβαιο, έκανε ο Ντυρσέ. Μπορώ μά

λιστα να τη βεβαιώσω πως, αν έχει μονάχα εμένα 

σαν συνήγορό της, δεν πρέπει να ελπίζει πολλά πράγ

ματα. 

- Ω, το πιστεύω αmό, κύριε, είπε η Αδελαιδα κλαί

γοντας. Τα αισθήματά σας απέναντί μου είναι αρκε

τάγνωστά. 

- Τα αισθήματά μου; διαμαρτυρήθηκε ο Ντυρσέ. 

Μα, αγαπητή μου συμβία, οφείλω να σας γνωστοποι

ήσω πως δεν είχα ποτέ μου αισθήματα για καμιά γυ

ναίκα, κι ακόμα λιγότερο φυσικά για σας που είστε 

δική μου. Μισώ τη θρησκεία όσο κι εκείνους που της 

αφιερώνονται, και πρέπει να σας προειδοποιήσω ότι 

από την αδιαφορία που αισθάνομαι απέναντί σας θα 

περάσω σύντομα στην πιο έντονη αποστροφή αν συ

νεχίσετε να τρέφετε σεβασμό σε αισχρές και αποτρό

παιες χίμαιρες που υπήρξαν πάντοτε αντικείμενο της 

περιφρόνησής μου. Πρέπει να txn χάσει κανείς πέ
ρα για πέρα το μυαλό του για να παραδέχεται κά

ποιο θεό, και πρέπει να έχει καταντήσει εντελώς ηλί

θιος για να τον λατρεύει. Σας δηλώνω, με δυο λόγια, 

ενώπιον του πατέρα σας και των άλλων κυρίων, πως 

δεν θα διστάσω να φτάσω σε κάθε είδους ακρότητα 
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απέναντί σας αν σας συλλάβω άλλη φορά να αμαρ

τάνετε μ' αυτό τον τρόπο. Θα 'πρεπε να γίνετε καλό

γρια αν θέλατε να λατρεύετε τον κωλογαμημένο θεό 

σας τότε θα μπορούσατε να τον προσκυνάτε μ' όλη 

την ησυχία σας. 

- Α! έκανε η ΑδελαΤδα αναστενάζοντας. Μακάρι, 

Θεούλη μου, να γινόμουν καλόγρια, μακάρι! 

Στο σημείο αυτό ο Ντυρσέ, που στο μεταξύ είχε 

καθίσει απέναντί της, ενοχλημένος ζωηρά από την 

απάντηση, της πέταξε ένα ασημένιο πιάτο καταπρό

σωπο, που σίγουρα θα τη σκότωνε αν την έβρισκε 

στο κεφάλι, γιατί η ορμή του ήταν τόσο έντονη ώστε 

το έκανε να διπλώσει στα δυο χτυπώντας πάνω στον 

τοίχο. 

- Είστε ένα αυθάδικο πλάσμα, είπε ο Κυρβάλ στην 

κόρη του, η οποία, για ν' αποφύγει το πιάτο, είχε βρε

θεί ασυναίσθητα ανάμεσα στον πατέρα της και τον 

Αντίνοο. Για την πράξη σας αυτή θ' άξιζε να σας 

δώσω εκατό κλοτσιές στην κοιλιά. 

Και απωθώντας τη μακριά του με μια γροθιά: 

- Πηγαίνετε να ζητήσετε συγγνώμη γονατιστή από 

το σύζυγό σας, της είπε, αλλιώτικα θα σας υποβάλου

με αμέσως στην πιο σκληρή τιμωρία που υπάρχει. 

Η ΑδελαΤδα έπεσε κλαίγοντας στα πόδια του Ντυρ

σέ, αλλά ο τελευταίος, που είχε καυλώσει ζωηρά πε

τώντας το πιάτο και που έλεγε πως ούτε για χίλια 

λουδοβίκεια δεν θα 'θελε ν' αποτύχει στο σημάδι του, 

δήλωσε πως έπρεπε να της επιβληθεί αμέσως μια γεν

ναία και παραδειγματική τιμωρία, που δεν θα α

ναιρούσε φυσικά εκείνη του Σαββάτου· πρότεινε λοι

πόν ν' απαλλαγούν, για τούτη τη φορά, από την πα-
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ρουσία των παιδιών την ώρα του καφέ και να αφιε

ρώσουν αυτή την ώρα στο να διασκεδάσουν με την 

ΑδελαΙδα. Όλοι συμφώνησαν' η Aδελαtδα και δυο 

από τις γριές, η Λουιζόν και η Φανσόν, οι πιο κακές 

από τις τέσσερις και οι πιο φοβερές απ' όλες τις γυ

ναίκες, πέρασαν στο σαλόνι του καφέ' σJJ..ά εδώ εί

μαστε αναγκασμένοι από τα πράγματα να σύρου με 

την αυλαία πάνω σε ό,τι συνέβη εκεί μέσα. Το σίγου

ρο είναι ότι οι τέσσερις ήρωές μας εκσπερμάτωσαν 

και ότι ύστερα απ' αυτό επέτρεψαν στην Aδελαtδα να 

πάει να κοιμηθεί. Αφήνουμε τον αναγνώστη να κάνει 

τις υποθέσεις του και τους συνδυασμούς του και τον 

παρακαλούμε να μας επιτρέψει να τον μεταφέρουμε 

κατευθείαν στο σαλόνι των αφηγήσεων, όπου η Ντυ

κλό, όταν οι ελευθέριοι πήραν θέση δίπλα στις συζύ

γους τους εκείνης της βραδιάς (εκτός από το δούκα, 

που έπρεπε να έχει την Aδελαtδα και την αντικατέ

στησε με την Αυγουστίνα), ξανάπιασε πάλι το μίτο 

της ιστορίας της: 

Μια μέρα, άρχισε η ωραία αυτή γυναίκα, συζητώ

ντας με μια φι'λη μου μασrρoπό υπoσrήριζα με βεβαι

ότητα πως είχα δει ό, τι πιο ακραίο μπορεί να υπάρ

ξει σro πεδίο των παθητικών μασrιγώσεων, αφού η 

[δια είχα μασrιγώσει ή είχα δει να μασrιγώνoυν αν

θρώπους με αγκάθια και με βοϊδόπουτσες. 

- Α, διάβολε! μου λέει εκείνη. Για να πεισrείς πως 

υπάρχουν ακόμα χειρότερα πράγματα σ' αυτό τον το

μέα, θα σου σrείλω αύριο έναν από τους πελάτες μου. 

Κ1 αφού μου όρισε σαν ώρα της επίσκεψης το πρωί 

της άλλης μέρας και με κατατόπισε πάνω σro τυπικό 
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της τελετής που προσδοκούσε από μένα ο γερο-προϊ

στάμενος εκείνος του Ταχυδρομείου που, όπως θυμά

μαι, ονομαζόταν κύριος ντε Γκρανκούρ, με άφησε να 

ετοιμάσω τα αναγκαία και να περιμένω τον άνθρωπό 

μας συμφωνήσαμε μάλιστα ότι την υπόθεση αυτή θα 

την αναλάμβανα εγώ η ίδια. Να τος λοιπόν που κατα

φτάνει. και αφού κλειστήκαμε σ' ένα δωμάτιο: 

- Κύριε, του λέω, λυπάμαι πάρα πολύ για τα νέα 

που έχω να σας ανακοινώσω, αλλά πρέπει να σας πω 

πως είσαστε αιχμάλωτός μου και δεν μπορείτε πλέον 

να βγείτε από δω μέσα. Νιώθω απέραντα δυστυχής 

που το Κοινοβούλιο καταδέχτηκε ν' αναθέσει σε μένα 

τη σύλληψή σας, αλλά αυτή ήταν η θέλησή του και 

έχω τη σχετική διαταγή στην τσέπη μου. Η γυναίκα 

που σας έστειλε σε μένα σας έστησε παγίδα, διότι 

γνώριζε πολύ καλά περί τίνος πρόκειται και θα μπο

ρούσε σίγουρα να σας είχε προφυλάξει απ' αυτό που 

σας περιμένει. Ξέρετε την υπόθεση' δεν είναι δυνατό 

να παραδίνεται κανείς ατιμώρητα στα φοβερά και 

τρομερά εγκλήματα που έχετε διαπράξει, και σας θεω

ρώ εξαιρετικά τυχερό που την έχετε γλιτώσει τόσο 

φτηνά μέχρι τώρα. 

Ο άνθρωπός μας άκουσε την προσφώνησή μου με 

την πιο μεγάλη προσοχή και, μόλις τελείωσα, ρίχτηκε 

κλαίγοντας στα πόδια μου και μ' εκλιπαρούσε να τον 

συγχωρήσω. 

- Ξέρω καλά, είπε με συντριβή, πως έχω υποπέσει 

σε μεγάλα παραπτώματα. Έχω προσβάλει ασυγχώ

ρητα το Θεό και τη Δικαιοσύνη' αλλά αφού είσαστε 

εσείς, καλή μου κυρία, που έχετε επιφορτιστεί να με 

τιμωρήσετε, σας θερμοπαρακαλώ να με λυπηθείτε. 
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Κύριε, του λέω, θα κάνω το καθήκον μου. Πώς 

μπορείτε να είσr:ε βέβαιος ότι δεν με παρακολουθούν 

κι εμένα και ότι είναι σr:o χέρι μου να ανταποκριθώ 

σr:ις ικεσίες σας και να σας λυπηθώ; Γδυθείτε, παρα

καλώ, και πεΡΙOρισr:είτε να υπακούετε - αυτό είναι 

το μόνο που μπορώ να σας πω. 

Ο Γκρανκούρ υπακούει και, εν ριπή οφθαλμού, μέ

νει ολοτσίτσιδος σαν γυμνοσάλιαγκας. Αλλά, Θεέ με

γαλοδύναμε, τι σώμα ήταν εκείνο που παρoυσιάσr:η

κε σr:α μάτια μου! Δεν θα μπορούσα να το παρομοιά

σω παρά μονάχα με ταφτά πλισέ. Δ εν υπήρχε ούτε 

ένα μέρος σ' αυτό το σώμα που να μη φέρνει πάνω 

του τα σημάδια του βούρδουλα. Κ1 όμως, μέσα σr:o 

τζάκι πύρωνε ήδη ένα σιδερένιο κνούτο με μυτερές 

άκρες, που μου το είχαν σr:είλει το πρωί με ειδικές 

οδηγίες. Το φονικό αυτό όργανο είχε κοκκινίσει την 

ίδια σχεδόν σr:ιγμή που ο Γκρανκούρ ξεγυμνώθηκε. 

Το άρπαξα λοιπόν κι αρχίζοντας να τον μασr:ιγώνω, 

ελαφρά σr:ην αρχή, μετά δυνατότερα, και μετά με όλη 

μου τη δύναμη (κι αυτό αδιακρίτως από τον αυχένα 

μέχρι τις πατούσες), μέσα σ' ένα λεπτό είχα κάνει τον 

άνθρωπό μας κατακόκκινο σr:o αίμα. 

- Eίσασr:ε ένας παλιάνθρωπος, του φώναζα χτυ

πώντας τον, ένας ελεεινός που έχει διαπράξει κάθε 

είδους εγκλήματα. Δεν υπάρχει για σας τίποτε ιερό· 

μόλις πρόσφατα ακόμη άκουσα να λένε πως δηλητη

ριάσατε την ίδια τη μητέρα σας. 

- Αυτό είναι αλήθεια, μαντάμ, αυτό είναι αλήθεια, 

τραύλισε εκείνος καθώς μαλακιζόταν. Είμαι ένα τέ

ρας, είμαι ένας εγκληματίας δεν υπάρχει ατιμία που 

να μην την έχω κάνει και που να μην είμαι έτοιμος να 
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κάνω κάθε στιγμή. Αλίμονο! Μάταια με δέρνετε, δεν 

πρόκειται να διορθωθώ ποτέ, το έγκλημα είναι μεγάλη 

ηδονή για μένα. Και να με σκοτώσετε, πάλι θα το ξα

νακάνω. Το έγκλημα είναι το στοιχείο μου, η ζωή μου: 

μέσα σ' αυτό έζησα και μέσα σ' αυτό θέλω να πεθάνω. 

Όπως καταλαβαίνετε, ενθαρρύνοντάς με μ' αυτά 

τα λόγια, μ' έκανε να τον βρι'ζ,ω και να τον χτυπώ πε

ρισσότερο. Σε μια στιγμή ωστόσο ένα «γαμώ!» ξέφυγε 

απ' τα χείλη του: ήταν το σύνθημα. Ρίχνομαι πάνω 

του με καινούργια ορμή, προσπαθώντας να τον χτυ

πώ στα πιο ευαίσθητα σημεία του κορμιού του. Εκεί

νος κάνει τούμπες, πηδάει, μου ξεφεύγει και εκσπερ

ματώνοντας πάει και πέφτει μέσα σ' έναν κάδο με 

χλιαρό νερό, που του είχαμε ετοιμάσει επίτηδες για 

να πλύνει τα στίγματα της αιματηρής αυτής τελετής. 

Α, μα την πίστη μου, πολύ ευχαρίστως παραχωρούσα 

στη συνάδελφό μου την τιμή να έχει δει περισσότερα 

από μένα σ' αυτό το σημείο, και νομι'ζ,ω πως ήμαστε 

οι μόνες στο Παρίσι τότε που θα μπορούσαμε να καυ

χηθούμε για τα όσα είχαμε δει, διότι ο καλός μας ο 

Γκρανκούρ δεν άλλαζε ποτέ τις συνήθειές του: είχαν 

περάσει πάνω από είκοσι χρόνια που πήγαινε καθη

μερινά σ' αυτή τη γύναικα για να τον περιποιηθεί με 

τον ίδιο τρόπο. 

Λίγο αργότερα η ίδια αυτή φίλη με σύστησε σ' έναν 

άλλο ελευθέριο που τα καπρίτσια του θα σας φανούν, 

πιστεύω, το ίδιο παράξενα. Η σκηνή έλαβε χώρα στο 

μικρό του σπίτι, στη Ρουλ. Μ' έμπασαν σ' ένα δωμά

τιο αρκετά σκοτεινό όπου, σε μια γωνιά, είδα έναν ά

ντρα κρεβατωμένο και στη μέση του δωματίου ένα 

φέρετρο. 
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- Βλέπετε μπροστά σας, μου λέει ο ελευθέριός μας, 

έναν άνθρωπο στο κρεβάτι του θανάτου, που δεν θέ

λησε να κλείσει τα μάτια του χωρίς ν' αποδώσει για 

τελευταία φορά τιμή στο αντικείμενο της λατρείας 

του. Λατρεύω τους κώλους και θέλω να πεθάνω φιλώ

ντας έναν απ' αυτούς. Μόλις θα δείτε να κλείνω τα 

μάτια, θα με τοποθετήσετε μόνη σας σ' αυτό το φέρε

τρο - αφού πρώτα με σαβανώσετε - και κατόπιν θα 

το καρφώσετε. Η τελευταία μου θέληση είναι να πε

θάνω μέσα στην αγκαλιά της ηδονής και κατά τις τε

λευταίες μου στιγμές να δεχτώ τις υπηρεσίες του ίδιου 

του αντικειμένου της λαγνείας μου. Εμπρός λοιπόν, 

πρόσθεσε με σπασμένη κι αδύναμη φωνή, βιαστείτε, 

γιατΙ μόλις προφταίνω. 

Τον πλησιάζω, του γυρι'ζω τα νώτα και του δείχνω 

τα κωλομέρια μου. 

- Α, τι ωραΙος κώλος! τον ακούω να λέει. Πόση 

ανακούφιση νιώθω που θα πάρω μαζί μου στον τάφο 

την ανάμνηση ενός τόσο όμορφου πισινού! 

Και τον μάλαζε, τον ανοιγόκλεινε και τον φιλούσε 

σαν να ήταν ο πιο υγιής άνθρωπος του κόσμου. 

- Αχ! λέει ύστερα από λίγο, εγκαταλείποντας το 

έργο του και γυρι'ζοντας από την άλλη πλευρά. Το ή

ξερα πως δεν θ' απολάμβανα για πολύ αυτή την ευ

χαρίστηση! Πεθαίνω, θυμηθείτε τι σας είπα να κά

νετε ... 
Και με τα λόγια αυτά αφήνει ένα μακρύ αναστε

ναγμό, γίνεται άκαμπτος σαν ξύλο και παι'ζει τόσο 

τέλεια το ρόλο του ώστε ο διάβολος να με πάρει αν 

δεν πίστεψα πως είναι πεθαμένος. Δεν τα 'χα σα ω

στόσο: περίεργη να δω το τέλος μιας τόσο διασκεδα-
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στικής περίπτωσης, τον σαβάνωσα. Είχε πάψει εντε

λώς να κινείται, και είτε γνώριζε κάποιο μυστικό που 

τον έκανε να φαίνεται έτσι, είτε η φαντασία μου είχε 

επηρεαστεί από τα πράγματα, τον ένιωθα κρύο κι α

λύγιστο σαν ένα κομμάτι σίδερο. Μονάχα η πούτσα 

του έδινε κάποια σημεία ζωής, γιατί εξακολουθούσε 

να είναι καυλωμένος και, όπως κόλλαγε πάνω στην 

κοιλιά του, άφηνε να γλιστρούν από μέσα της σταγό

νες υγρό. Μόλις τον τύλιξα στο σάβανο, τον πήρα στα 

χέρια μου, πράγμα που δεν ήταν καθόλου εύκολο, 

γιατί ο τρόπος που κρατούσε το σώμα του αλύγιστο 

τον έκανε βαρύ σαν βόδι. Κατάφερα μολαταύτα να 

τον πάω μέχρι το φέρετρο και να τον ξαπλώσω· ύστε

ρα βάλθηκα να διαβάζω τη νεκρώσιμη ακολουθία και 

τελικά τον κάρφωσα. Αυτή ήταν η κρίσιμη στιγμή για 

κείνον: μόλις άκουσε τα χτυπήματα του σφυριού, άρ

χισε να φωνάζει σαν τρελός: 

- Χύνω, γαμώ το Θεό μου, χύνω! Φύγε, πουτάνα, 

φύγε γρήγορα, γιατί αν σε πιάσω στα χέρια μου θα 

πεθάνεις! 

Κατατρομαγμένη ορμώ προς τη σκάλα, όπου πέ

φτω επάνω σ' ένα διακριτικό θαλαμηπόλο ο οποίος, 

γνωρί~oντας τα βίτσια του κυρίου του, μου δίνει δυο 

χρυσά λουδοβίκεια και μπαίνει βιαστικά στο δωμάτιο 

του πάσχοντος για να τον βγάλει από το φέρετρο όπου 

τον είχα κλείσει. 

- Να ένα αστείο γούστο, είπε ο Nτuρσέ. Λοιπόν, 

Κυρβάλ, τι λες εσύ; Τον καταλαβαίνεις τούτον εδώ; 

- Θαυμάσια! απάντησε ο Κυρβάλ. Πρόκειται για 

ένα άτομο που θέλει να εξοικειωθεί με την ιδέα του 
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θανάτου και που δεν βρήκε καλύτερο μέσο γι' αυτό 

από το να τον συνδέσει με ένα ελευθεριακό νόημα. 

Είναι απόλυτα βέβαιο ότι ο άνθρωπος αυτός θα πε

θάνει πασπατεύο,,:ας κώλους. 

- Αυτό που είναι βέβαιο, είπε η Σαμπβίλ, είναι 

πως έχουμε να κάνουμε μ' ένα φανατικό άθεο. Τον 

γνώρισα ΠΡOΓJωπικά και θα έχω την ευκαιρία να σας 

περιγράψω με τι τρόπο χρησιμοποιεί τα ιερότερα μυ

στήρια της θρησκείας. 

- Έτσι πρέπει να είναι, είπε ο δούκας πρόκειται 

για έναν άνθρωπο που ειρωνεύεται τα πάντα και που 

θέλει να συνηθίσει να σκέφτεται και να ενεργεί το 

ίδιο μέχρι τις τελευταίες του στιγμές. 

- Από τη μεριά μου, πρόσθεσε ο επίσκοπος, βρί

σκω κάτι το πολύ ερεθιστικό σ' αυτό το πάθος και 

δεν σας κρύβω πως είμαι καυλωμένος εξαιτίας του. 

Συνεχίστε, Ντυκλό, συνεχίστε γιατί φοβάμαι πως θα 

κάνω καμιά βλακεία, και θα προτιμούσα να το απο

φύγω σήμερα. 

Εντάξει λοιπόν, είπε η ωραία αυτή γυναίκα· ας πά

ρουμε μια λιγότερο περίπλοκη ιστορία. Πρ6κειται για 

έναν άνθρωπο που μ' επισκεπτόταν πάνω απ6 πέντε 

χρόνια για να 'χει τη μοναδική χαρά να με βάζει να 

του ράβω την κωλ6τρυπά του. Έπεφτε μπρούμυτα 

πάνω σ' ένα κρεβάτι, εγώ θρονιαζ6μουν ανάμεσα στα 

σκέλια του, κι εκεί, εφοδιασμένη με μια βελόνα και 

μισ6 πήχη κερωμένο σπάγκο, του έραβα ολόγυρα τον 

πρωκτ6· φανταστείτε μάλιστα 6τι το δέρμα του αν

θρώπου αυτού σ' εκείνο το σημείο ήτανε τ6σο σκληρ6 

και τ6σο συνηθισμένο στο τρύπημα της βελόνας ώστε 
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κατά τη διάρκεια της εγχε{ρησής μου δεν έβγαζε ούτε 

σ~:..:yόνα αίμα! Μαλακιζόταν μονάχος του όλη αυτή 

. ην ώρα και εκσπερμάτωνε σαν σάτυρος με την τε
λευτα{α βελονιά. Μόλις η έκστασή του πέρναγε, ξή

λωνα γρήΥορα το εργόχειρό μου και η υπόθεση τελε{

ωνε. 

Ένας άλλος μ' έβαζε να τον τρίβω με οινόπνευμα σ' 

όλα τα μέρη του σώματός του που η φύση είχε στολί

σει με τρίχες, κι ύστερα άναβα το χυμένο εκε{νο οινό

πνευμα, που καταβρόχθιζε στο πι και φι όλες τις τρί

χες. Εκσπερμάτωνε βλέποντας τον εαυτό του να κα{

γεται, ενώ εγώ του έδειχνα την κοιλιά μου, το μουνί 

μου και όλα τα μπροστινά μου μέρη, γιατ{ ο άνθρω

πος αυτός ε{χε το άσχημο γούστο να μην κοιτάζει πο

τέ την π{σω μεριά. 

- Πέστε μου όμως, κύριοι, ποιος από σας γνωρί

ζει τον Μιρκούρ, πρόεδρο σήμερα του ανωτάτου Δι

καστηρίου και εκείνη την εποχή εκκλησιαστικό σύμ

βουλο; 

- Εγώ, απάντησε ο Κυρβάλ. 

- Ε λοιπόν, κύριε, είπε η Ντυκλό, ξέρετε ποιο ή-

ταν και ποιο είναι ακόμα, νομίζω, το πάθος του; 

- Όχι' αλλά καθώς θεωρείται ή θέλει να θεωρεί

ται ευσεβής και καλός άνθρωπος, θα ήθελα να το 

μάθω. 

- Μάθετε λοιπόν, κύριε, συνέχισε η Ντυκλό, πως 

του αρέσει να τον παίρνουν για γάιδαρο ... 
- Α, διάβολε! έκανε ο δούκας γυρίζοντας προς 

τον Κυρβάλ. Για φανταστείτε, φίλε μου, γούστο για 

άνθρωπο του κράτους! Θα στοιχημάτιζα ότι εκείνη 
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τη στιγμή αυτός ο αλιτήριος νομίζει πως δικάζει ... Και 
λοιπόν, τι γίνεται ύστερα; ρώτησε ο δούκας. 

- Ύστερα, άρχοντά μου, πρέπει να τον πιάσεις 

από το καπίστρι και να τον σεργιανάς για πολλή ώρα 

μέσα στο δωμάτιο· κι ενώ αυτός γκαρίζει του καλού 

καιρού, μια κοπέλα τον μαστιγώνει σ' όλο του το σώ

μα με μια βίτσα, θέλοντας δήθεν να τον κάνει να βα

δίσει γρηγορότερα. Αυτός επιταχύνει το βήμα, χωρίς 

να πάψει να μαλακίζεται, και καθώς εκσπερματώνει 

σε λίγο αφήνει δυνατές κραυγές, δίνει μια απότομη 

κλοτσιά και πετάει την κοπέλα απ' τους ώμους του. 

- Ω, μα αυτή η ιστορία είναι μάλλον διασκεδαστι

κή παρά ακόλαστη, είπε ο δούκας. Και δεν μου λες 

σε παρακαλώ, Ντυκλό, σου είπε αυτός ο άνθρωπος 

αν έχει κανένα συνάδελφο με παρόμοιο βίτσιο; 

- Μάλιστα, απάντησε η αξιαγάπητη Ντυκλό, μπαί

νοντας αμέσως στο πνεύμα του χαριτολογήματος και 

κατεβαίνοντας από την έδρα της, μια που η αφήγησή 

της είχε τελειώσει. Μάλιστα εξοχότατε· μου είπε ότι 

είχε πολλούς απ' αυτούς, αλλά ότι δεν ήθελαν όλοι 

να τους καβαλικεύουν. 

Καθώς η συγκέντρωση είχε τελειώσει, οι φίλοι μας 

φαίνονταν να έχουν κέφι για κανένα παιχνιδάκι πριν 

από το δείπνο· ο δούκας έσφιγγε ήδη στην αγκαλιά 

του την Αυγουστίνα. 

- Δεν με παραξενεύει καθόλου, έκανε ξαφνικά με 

ονειροπόλο ύφος, παίζοντας με το δάχτυλο την κλει

τορίδα της μικρής και βάζοντάς της την ψωλή του στο 

χέρι· δεν με παραξενεύει καθόλου που μερικές φο

ρές ο Κυρβάλ μπαίνει στον πειρασμό να σπάσει τη 

συμφωνία μας και να τινάξει στον αέρα κάποια παρ-
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θενιά, γιατί κι εγώ, αυτή τη στιγμή λόγου χάρη, νιώ

θω πως με πολλή ευχαρίστηση θα 'στελνα στο διάβο

λο την παρθενιά της Αυγουστίνας μας. 

- Ποια απ' τις δυο; ρώτησε ο Κυρβάλ. 

- Μα την πίστη μου, και τις δυο, είπε ο δούκας. 

Πρέπει όμως να είμαστε φρόνιμοι. Εμπρός, μικρή, 

συνέχισε, για δείξε μου τα κωλαράκια σου! Ίσως 

αυτό ν' αλλάξει τη φύση των σκέψεών μου ... Κύριε 
των δυνάμεων! Δες τι τορνευτό κωλάκι έχει αυτή η 

πουτανίτσα! Κυρβάλ, τι με συμβουλεύεις να του κάνω; 

- Βάλ' του λίγο ξιδάκι, είπε ο Κυρβάλ. 

- Για το Θεό, όχι! φώναξε ο δούκας. Υπομονή 

όμως ... Θα δεις, όλα θα 'ρθούν με τον καιρό τους. 
- Πολυαγαπημένε μου αδελφέ, είπε ο ιεράρχης 

με σπασμένη φωνή, υπάρχει κάτι στα λόγια σας που 

μυρίζει σπέρμα. 

- Αλήθεια; Είναι γιατί έχω μεγάλη όρεξη να σπα

ταλήσω λίγο. 

- Και ποιος σας εμποδίζει να το κάνετε; ρώτησε ο 

επίσκοπος. 

- Ω, ένα σωρό πράματα, απάντησε ο δούκας. Κατ' 

αρχάς, μια μικρή ατιμία που πρέπει να την πραγ

ματοποιήσω αμέσως. 

Και περνώντας στο μπουντουάρ του βάθους μαζί 

με την Αυγουστίνα, τον Ζελαμίρ, τον Ερωτιδέα, την 

Ντεγκράνζ και τον Ηρακλή, ακούστηκε σε λίγο να 

κραυγάζει και να βρίζει, πράγμα που αποδείκνυε 

πως είχε καταφέρει επιτέλους να ηρεμήσει το ξαναμ

μένο του κεφάλι και τ' αρχίδια του. Ελάχιστες πλη

ροφορίες υπάρχουν για το τι έκανε στην Αυγουστί

να, αλλά, παρά την αγάπη που της είχε, την είδαν να 
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ξαναγυρίζει κλαίγοντας και μ' ένα από τα δάχτυλά 

της στραβωμένο! Λυπούμαστε ιδιαίτερα που δεν εί

μαστε σε θέση να εξηγήσουμε στον αναγνώστη όλα 

αυτά τα μυστήρια, αλλά είναι απόλυτα βέβαιο ότι 

αυτοί οι κύριοι, ενεργώντας πονηρά και πριν να έ

χουν το δικαίωμα, επιδίδονταν σε πράγματα που δεν 

περιλαμβάνονταν ακόμα στις αφηγήσεις, παραβιάζο

ντας έτσι τους κανονισμούς που είχαν θεσπίσει οι 

ίδιοι· όταν όμως μια κοινωνία ολόκληρη διαπράττει 

τα ίδια σφάλματα, εύκολα τα συγχωρεί στον εαυτό 

της. Ο δούκας ξαναγύρισε, για να δει μ' ευχαρίστησή 

του ότι ο Ντυρσέ και ο επίσκοπος δεν είχαν χάσει 

την ώρα τους και ότι ο Κυρβάλ, στα χέρια του Σκιζο

κώλη, απολάμβανε καθετί που μπορεί ν' απολαύσει 

κάποιος όταν έχει συγκεντρώσει γύρω του όλα τα 

αντικείμενα ηδονής που μπόρεσε να μαζέψει. 

Το δείπνο σερβιρίστηκε. Ακολούθησαν τα όργια, 

όπως συνήθως, και όλοι πήγαν για ύπνο. Παρά το 

γεγονός ότι η Αδελαιδα κούτσαινε και πονούσε, ο 

δούκας, που ήταν η σειρά του να κοιμηθεί μαζί της 

εκείνη τη νύχτα, την ήθελε κοντά του και, καθώς είχε 

βγει από τα όργια λιγάκι μεθυσμένος, όπως το συνή

θιζε, λένε πως δεν της φέρθηκε καθόλου τρυφερά. 

Τέλος, η νύχτα πέρασε όπως όλες οι προηγούμενες, 

δηλαδή μέσα στο ντελίριο και την κραιπάλη· και 

μόλις ήρθε η ξανθόμαλλη Αυγή, όπως λένε οι ποιη

τές, ν' ανοίξει τις πύλες στο παλάτι του Απόλλωνα, 

αυτού του θεού που ήταν κι ο ίδιος αρκετά ελευθέ

ριος, δεν ανέβηκε στο γαλανόχρωμο άρμα του παρά 

μόνο και μόνο για να πάει να φωτίσει καινΟ1Jργιες 

ακολασίες. 



Εικοστή πέμπτη μέρα 

Μια καινούργια συνωμοσία πλεκόταν ωστόσο αθό

ρυβα π~σω από τους αδιαπέραστους τοίχους του πύρ

γου του Σίλινγκ, αλλά οι συνέπειές της δεν ήταν τόσο 

επικίνδυνες όσο εκείνης που είχε σχέση με την Αδε

λαίδα και τη Σοφία. Ο νέος αυτός δεσμός αφορούσε 

την Αλίν και τη Ζελμίρα· η ομοιότητα του χαρακτήρα 

των δύο αυτών κοριτσιών είχε συμβάλει ιδιαίτερα 

στη σύνδεσή τους: ήταν και οι δυο γλυκιές κι ευαί

σθητες, με διαφορά ηλικίας δυόμισι χρόνων το πολύ, 

αλλά το ίδιο παιδιά, το ίδιο απλές και καλόκαρδες 

από χαρακτήρα· με μια λέξη, είχαν και οι δυο σχε

δόν τις ίδιες αρετές και σχεδόν τα ίδια ελαττώματα, 

γιατί η τρυφερή και γλυκιά Ζελμίρα ήταν το ίδιο 

απρόσεχτη και τεμπέλα όπως η Αλίν. Όλα αυτά λοι

πόν τις έκαναν να ταιριάζουν τόσο πολύ μεταξύ τους 

ώστε το πρωί της εικοστής πέμπτης μέρας τις βρήκαν 

και τις δυο σ' ένα κρεβάτι· και ιδού πώς έγιναν τα 

πράγματα: η Ζελμίρα, που προοριζόταν για τον Κυρ

βάλ, κοιμήθηκε, όπως γνωρίζουμε, στην κάμαρά της 

την ίδια εκείνη νύχτα η Αλίν ήταν παρακοιμώμενη 

του Κυρβάλ· αλλά ο Κυρβάλ, επιστρέφοντας μεθυ

σμένος από τα όργια, δεν ήθελε να κοιμηθεί παρά με 
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τον Πρίαπο, κι έτσι τα δυο αυτά περιστεράκια, εγκα

ταλειμμένα και ενωμένα από την τύχη, αλλ<i και 

επειδή φοβόντουσαν το κρύο, κουρνιάσανε μαζί στο 

ίδιο κρεβάτι, όπου, όπως υποστηρίχτηκε, τα μικρά 

τους δαχτυλάκια δεν περιορίστηκαν απλώς ν' αγγί

ζουν τους μικρούς τους αγκώνες. 

Ο Κυρβάλ, ανοίγοντας τα μάτια του το πρωί και 

βλέποντας τα δυο πουλάκια στην ίδια φωλιά, τα ρώ

τησε τι έκαναν εκεί, και προστάζοντάς τα να έρθουν 

μια στιγμή στο κρεβάτι του τους μύρισε την κλειτορί

δα και διαπίστωσε ολοκάθαρα πως ήταν ακόμη γε

μάτη υγρά. Η υπόθεση ήταν σοβαρή: οι φίλοι μας ή

θελαν βέβαια τις δεσποινίδες αυτές σαν θύματα ασέλ

γειας, αλλά απαιτούσαν σεμνότητα στις μεταξύ τους 

σχέσεις (και τι δεν απαιτεί, αλήθεια, το ελευθέριο ή

θος μέσα στις ατελεύτητες ασυνέπειές του!), κι αν 

καμιά φορά τούς κάπνιζε να επιτρέψουν κάποια ασέλ

γεια μεταξύ των παιδιών, αυτή όφειλε να γίνεται με 

δική τους διαταγή και κάτω απ' τα μάτια τους. 'Ετσι 

λοιπόν η υπόθεση ήρθε στο συμβούλιο και οι δυο πα

ραβάτιδες, που δεν μπόρεσαν ή δεν τόλμησαν ν' αρ

νηθούν το γεγονός, διατάχθηκαν να κάνουν ένα εί

δος αναπαράστασης και να δείξουν σε όλο τον κό

σμο ποιο ήταν το ταλέντο τους σ' αυτό το σημείο. Υ

πάκουσαν κατακόκκινες από ντροπή, κλαίγοντας και 

παρακαλώντας να τις συγχωρήσουν γι' αυτό που εί

χαν κάνει. Αλλά καθώς η προσδοκία της τιμωρίας 

ενός τόσο όμορφου ζευγαριού το ερχόμενο Σάββατο 

ήταν υπερβολικά ευχάριστη για να σκεφτεί κανείς 

να την παραμερίσει δίνοντας άφεση στις μικρές, τα 

ονόματά τους γράφτηκαν αμέσως στο μοιραίο κ<ιτά-
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στιχο του Ντυρσέ, το οποίο, ας σημειωθεί εν παρεν

θέσει, είχε γεμίσει από παραβάτες εκείνη την εβδο

μάδα. 

Μόλις τελείωσε η παράσταση αmή, οι ελευθέριοι 

πήραν το πρόγευμά τους και ο Ντυρσέ έκανε τις κα

θημερινές επιθεωρήσεις του. Το μοιραίο διαιτολόγιο 

είχε ένα ακόμη θύμα: τη μικρούλα Μισέτ· δεν είχε 

μπορέσει να κρατηθεί, έλεγε, της είχαν δώσει να φάει 

πολύ το περασμένο βράδυ, και στη συνέχεια αρά

διασε χίλιες δυο ακόμα παιδιάστικες δικαιολογίες, 

που δεν εμπόδισαν βέβαια να γραφτεί τ' όνομά της 

στο βιβλίο των παραβάσεων. Ο Κυρβάλ, που είχε 

καυλώσει άγρια στο μεταξύ, άρπαξε το δοχείο νυχτός 

και καταβρόχθισε όλο του το περιεχόμενο. Μετά, 

στυλώνοντας τα θυμωμένα μάτια του πάνω της: 

- Ω, μα ναι, διάβολε, της είπε. Ναι, θα τιμωρη

θείς, μικρή μου σκρόφα, και μάλιστα από το ίδιο μου 

το χέρι. Δεν επιτρέπεται να χέζει κανείς μ' αυτό τον 

τρόπο· θα μπορούσες τουλάχιστον να μας ειδοποιή

σεις ξέρεις πολύ καλά πως, όταν πρόκειται για σκα

τά, εμείς είμαστε πάντοτε έτοιμοι όποια ώρα και να 

'ναι. 

Και δίνοντάς της το μάθημα αυτό της πασπάτευε 

άγρια τα κωλομέρια. 

Τα αγόρια βρέθηκαν άψογα· άδειες για το παρεκ

κλήσι δεν δόθηκαν σε κανέναν και οι κύριοι πέρασαν 

στο τραπέζι. Στη διάρκεια του φαγητού έγινε μεγάλη 

συζήτηση για την ενέργεια της Αλίν: τη νόμιζαν όλοι 

για οσία και ξαφνικά αποδείχτηκε μουσίτσα. 

- Λοιπόν, φίλε μου, είπε ο Ντυρσέ στον επίσκο

πο, πρέπει κανείς να δίνει πίστη στην εξωτερική συ-
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μπεριφορά των κοριτσιών τώρα; Συμφώνησαν όλοι 

πως δεν υπήρχε τίποτε πιο ψεύτικο απ' αυτές, και 

πως, καθώς όλες τους ήταν κίβδηλες, δεν χρησιμο

ποιούσαν ποτέ το μυαλό τους παρά μονάχα για να γί

νουν πιο επιδέξιες ψεύτρες. Οι κουβέντες αυτές έφε

ραν τη συζήτηση γενικά σης γυναίκες, και ο επίσκο

πος που τις απεχθανόταν βρήκε την ευκαιρία να εκ

φράσει όλο το μίσος που του ενέπνεαν· τις κατέταξε 

στην κατηγορία των πιο δόλιων ζώων και απέδειξε 

ότι η ύπαρξή τους ήταν τόσο ανώφελη για τον κόσμο 

ώστε θα μπορούσε κανείς να τις εξολοθρέψει όλες 

από προσώπου γης χωρίς να βλάψει στο ελάχιστο 

τους σκοπούς της φύσης, η οποία, έχοντας βρει κά

ποτε τον τρόπο να δημιουργεί χωρίς αυτές, θα τον ξα

νάβρισκε και πάλι όταν δεν θα υπήρχαν παρά μο

νάχα άντρες. 

Μετά πέρασαν για καφέ, που σερβιρίστηκε από 

τους Αυγουστίνα, Μισέτ, Υάκινθο και Νάρκισσο. Ο 

επίσκοπος, που μια από τις μεγαλύτερες απολαύσεις 

του ήταν να κάνει τσιμπούκι στα μικρά αγόρια, επι

διδόταν εδώ και μερικά λεπτά σ' αυτό το παιχνίδι με 

τον Υάκινθο, όταν ξαφνικά έβαλε τις φωνές και τρα

βήχτηκε πίσω με το στόμα μπουκωμένο: 

- Ω, γαμώτο! έκανε τραυλίζοντας. Φίλοι μου, ορί

στε μια παρθενιά! Είναι η πρώτη φορά που εκσπερ

ματώνει ο μικρός αυτός μασκαράς είμαι σίγουρος 

γι' αυτό. 

Κι αλήθεια, κανένας μέχρι τώρα δεν είχε δει τον 

Υ άκινθο να φτάνει ως εκεί· τον νόμιζαν μάλιστα πο

λύ μικρό για κάτι τέτοιο· είχε όμως κλείσει ήδη τα 

δεκατέσσερα, την ηλικία δηλαδή που η φύση μάς ε-
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φοδιάζει με όλα της τα δώρα, και τΙ:Ποτε δεν μπορού

σε να 'ναι πιο αληθινό από τη νίκη που ο επίσκοπος 

φαντάστηκε πως είχε πετύχει. Οι άλλοι ωστόσο ήθε

λαν να διαπιστώσουν μοναχοί τους το γεγονός και να 

γίνουν αυτόπτες μάρτυρες της συναρπαστικής αυτής 

ιστορίας ζύγωσαν λοιπόν τις πολυθρόνες τους και 

κάθισαν ημικυκλικά γύρω απ' το νεαρό αγόρι. Η Αυ

γουστίνα, η πιο μαστόρισσα στο παίξιμο της ψωλής 

απ' όλο το χαρέμι, πήρε διαταγή να μαλακίσει το 

παιδί μπροστά στους συγκεντρωμένους, και στον νεα

ρό έδωσαν την άδεια να την πασπατεύει και να τη 

χα"ίδολογά σε όποιο μέρος του κορμιού της ήθελε. 

Δεν υπάρχει σίγουρα πιο ηδονικό θέαμα από το να 

βλέπεις μια παιδούλα δεκαπέντε χρονών, όμορφη 

σαν τη μέρα, ν' αφήνεται στα χάδια ενός αγοριού δε

κατεσσάρων και να προκαλεί την εκσπερμάτωσή του 

με την πιο γλυκιά μαλακία! 

Ο γ άκινθος, οδηγημένος ίσως απ' τη φύση, αλλά 

περισσότερο μάλλον από τα παραδείγματα που είχε 

μπροστά στα μάτια του, δεν άγγιζε, δεν πασπάτευε 

και δεν φιλούσε παρά μονάχα τα όμορφα κωλαρά

κια της συντρόφισσάς του, και ύστερα από λίγα λε

πτά τα δροσερά του μάγουλα πήραν χρώμα, άφησε 

να του ξεφύγουν δυο-τρεις αναστεναγμοί και το χα

ριτωμένο ψωλάκι του τίναξε, ένα περίπου μέτρο μα

κριά του, πέντε με έξι βολές βελουδένιο σπέρμα, λευ

κό σαν κρέμα, που πήγε κι έπεσε πάνω στο μπούτι 

του Nτuρσέ, που καθόταν πιο κοντά του και είχε βά

λει τον Νάρκισσο να τον μαλακίζει παρακολουθώ

ντας τη σκηνή. Μετά την επαλήθευση του γεγονότος 

χάιδεψαν και φίλησαν όλοι το παιδί, εκφράζοντας 
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ταυτόχρονα την επιθυμία ν' απολαύσουν ο καθένας 

μια μικρή ποσότητα από το νεανικό εκείνο σπέρμα· 

κρίνοντας λouτόν πως για την ηλικία του -και για ξε

κίνημα- έξι εκσπερματώσεις δεν ήταν υπερβολικά 

πολλές (αφού μάλιστα τις δύο τις είχε κάνει στο άψε

σβήσε), οι ελευθέριοι το πήραν με τη σειρά, βάζο

ντάς το να χύσει μέσα στο στόμα τους. 

Ο δούκας, που είχε ανάψει παρακολουθώντας το 

θέαμα, άρπαξε την Αυγουστίνα και βάλθηκε να της 

γλείφει την κλειτορίδα, με αποτέλεσμα να την κάνει 

να χύσει δυο-τρεις φορές, πράγμα που η μικρή εκεί

νη κατεργάρα, γεμάτη φλόγα και καυλιάρα όπως ή

ταν, το πέτυχε μέσα σε λίγα λεπτά. Την ώρα που ο 

δούκ.ας βεβήλωνε μ' αυτό τον τρόπο την Αυγουστίνα 

δεν υπήρχε πιο ευχάριστο θέαμα από το να βλέπεις 

τον Ντυρσέ να δρέπει τα προ·ίόντα της απόλαυση ς 

που προκαλούσε κάποιος άλλος, φιλώντας αχόρταγα 

το στόμα αυτής της όμορφης παιδούλας και καταπί

νοντας, ούτως εuτείν, την ηδονή που ο φίλος του διο

χέτευε μέσα στις αισθήσεις της. Ήταν ήδη αργά· 

αναγκάστηκαν να παραιτηθούν από το μεσημεριαν6 

υπνάκο τους και πέρασαν κατευθείαν στο σαλόνι 

των ακροάσεων, όπου η Ντυκλό τούς περίμενε απc> 

αρκετή ώρα. Μόλις ταχτοποιήθηκαν όλοι, η ωραία 

εκείνη γυναίκα συνέχισε την εξιστόρηση των περιπε

τειών της με τα ακόλουθα λόγια: 

Είχα ήδη την τιμή, κύριοι, να παρατηρήσω ενώπιόν 

σας πόσο δύσκολο είναι να καταλάβουμε τα κάθε 

είδους βασανιστήρια που επινοεί ο άνθρωπος ενα

ντίον του εαυτού του, προκειμένου να ξαναβρεί, μέσα 
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στην εξαχρείωση ή στον πόνο, τους σπινθήρες εκεί

νους της ηδονής που η ηλικία ή ο κόρος τού έχουν 

στερήσει. Θα πιστεύατε αλήθεια ότι ένας άνθρωπος 

αυτού του είδους, ένας άντρας εξήντα χρονών ιδιαίτε

ρα αναίσθητος σε όλες τις τέρψεις της ακολασίας, δεν 

κατάφερνε πλέον να ξυπνήσει τις αισθήσεις του παρά 

μονάχα όταν του έκαιγαν μ , ένα κερί όλα τα μέρη του 
κορμιού του, και προπαντός εκείνα που η φύση τα 

έχει προορίσει γι' αυτές ακριβώς τις τέρψεις; Κι όμως, 

ο ελευθέριος αυτός ήθελε να του καίνε άγρια τα κω

λομέρια, την ψωλή, τ' αρχίδια και, κυρίως, την κω

λότρυπά του. Σ' όλο αυτό το διάστημα ο ίδιος φιλούσε 

κάποιον κώλο, κι όταν η οδυνηρή διαδικασία του 

καψίματος επαναλαμβανόταν, όλο και πιο άγρια, δε

καπέντε με είκοσι φορές, εκσπερμάτωνε γλείφοντας 

τον πρωκτό που του πρόσφερε η βασανίστριά του. 

Λίγο αργότερα γνώρισα κάποιον άλλο που με υπο

χρέωνε να εφοδιάζομαι μ' ένα ξυστρί αλόγου και να 

τον ξυστριΊ;ω μ' αυτό σ' όλο του το σώμα, όπως ακρι

βώς θα έκανε κανείς στο ζώο που σας ανέφερα. Μό

λις το σώμα του πλημμύριζε στο αίμα, το έτριβα με 

οινόπνευμα, κι αυτός ο δεύτερος πόνος τον έκανε να 

χύνει άφθονα στο στήθος μου: αυτό ήταν το πεδίο 

μάχης που ήθελε να ποτίσει με το σπέρμα του. Γονά

τιζα μπροστά του, του έσφιγγα την ψωλή μέσα στα 

βυζιά μου, κι εκείνος τα άλειβε, με την ησυχία του, με 

το στυφό υγρό που είχε βγει μόλις από τ' αρχίδια του. 

Ένας τρίτος ήθελε να του ξεριζώνουν τις τρίχες του 

κώλου του μία-μία. Στη διάρκεια αυτής της διαδικα

σίας εκείνος μαλακιζόταν πάνω από ένα ζεστό κου

ράδι που έκανα για χάρη του. Κατόπιν, τη στιγμή που 
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ένα συμφωνημένο μεταξύ μας «χύνω» με πληροφο

ρούσε ότι ο οργασμός του πλησίαζε, για να τον βοη

θήσω να τελειώσει έπρεπε να του χώνω ένα ψαλίδι 

στα κωλομέρια του, ώσπου να βγάλουν αίμα. Ο κώ

λος του ήταν γεμάτος ανοιχτές πληγές και με δυσκο

λία κατάφερνα να βρω άθικτο μέρος για να του μπή

ξω το ψαλίδι μου δυο φορές. Εκείνη τη στιγμή έχωνε 

τη μύτη του μέσα στα σκατά, πασάλειβε όλο του το 

μούτρο και οι εκρήξεις του σπέρματός του στεφάνω

ναν την έκστασή του. 

Ένας τέταρτος μου έβαζε την ψωλή στο στόμα και 

με πρόσταζε να του τη δαγκώνω με όλη μου τη δύνα

μη. Σ' αυτό το διάστημα του ξέσχιζα τα κωλομάγουλα 

με μια μετάλλινη χτένα που είχε πολύ μυτερά δόντια, 

και τότε, τη στιγμή που ένιωθα το εργαλείο του έτοι

μο να χύσει (πράγμα που μου το προανάγγελνε μια 

πολύ ισχνή στύση), τότε, λέω, του άνοιγα καλά τα δυο 

κωλομέρια και πλησίαζα στην κωλοτρυπίδα του τη 

φλόγα ενός κεριού, που το 'χα ακουμπισμένο δίπλα 

μου γι' αυτόν το σκοπό. Το αποφασιστικό στοιχείο 

για την εκσπερμάτωση ήταν το κάψιμο αυτού του 

κεριού' διπλασίαζα τότε τις δαγκωματιές μου και το 

στόμα μου βρισκόταν σε λίγο γεμάτο. 

- Μια στιγμή, παρακαλώ, έκανε ο επίσκοπος. Δεν 

μπορώ ν' ακούω να μιλάνε για χυσίματα μέσα στο 

στόμα χωρίς αυτό να μου θυμίζει την αγαθή τύχη που 

είχα σήμερα το πρωί και χωρίς να νιώθω τη διάθεση 

για περισσότερη ηδονή αυτού του είδους. 

Και λέγοντας αυτά, τραβάει κοντά του τον Σκιζο

κώλη, που στεκόταν δίπλα του εκείνο το βράδυ, κι 
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αρχίζει να του πιπιλάει τον πούτσο με όλη την ασέλ

γεια ενός πραγματικού aρσενοκοίτη. Το σπέρμα τινά

ζεται, ο ιεράρχης το καταπίνει και επαναλαμβάνει 

αμέσως τα ίδια στον Ζέφυρο. Μαλακιζόταν έξαλλος, 

και σπάνια οι γυναίκες ένιωθαν άνετα δίπλα του ό

ταν βρισκόταν σ' αυτή την κατάσταση. Δυσruχώς για 

κείνη, βρέθηκε η Αλίν, η ανιψιά του. 

- Τι θέλεις εδώ, σκρόφα; της κάνει ο επίσκοπος. 

Δεν βλέπεις ότι έχω άντρες; 

Η Αλίν πάει να το βάλει στα πόδια, σJJ..ά εκείνος 

την αρπάζει από τα μαλλιά και σέρνοντάς την μέσα 

στο καμαράκι του μαζί με τη Ζελμίρα και την Ήβη, 

τις δυο κοπέλες του χαρεμιού του: 

- Θα δείτε. Θα δείτε τώρα, λέει γυρίζοντας στους 

φίλους του, τι μάθημα θα δώσω σ' αυτές τις γκιόσες, 

που με κάνουν να βρίσκω μουνιά κάτω απ' το χέρι 

μου όταν υπάρχουν οι ψωλές που θέλω! 

Η Φανσόν, μ' ένα νεύμα του επισκόπου, ακολού

θησε τις τρεις παρθένες και σε λίγα λεπτά ακούγο

νταν οι κραυγές της Αλίν και τα ουρλιαχτά της εκ

σπερμάτωσης του σεβασμιότατου που μπερδεύονταν 

με τους θρηνητικούς απόηχους της αγαπητής του ανι

ψιάς. Επέστρεψαν όλοι ... Η Αλίν έκλαιγε κρατώντας 
και σφίγγοντας τον πισινό της. 

- Για έλα να δω, της λέει ο δούκας. Τρελαίνομαι 

να βλέπω τα ίχνη της σκληρότητας του αγαπητού μου 

αδελφού. 

Η Αλίν τού έδειξε κι εγώ δεν ξέρω τι, γιατί μου εί

ναι πάντα αδύνατο ν' αποκαλύψω τι συνέβαινε μέσα 

σ' εκείνα τα κολασμένα καμαράκια, αλλά ο δούκας 

ξεφώνισε: 
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- Α, γαμώτο! Αυτό είναι εξαίσιο! Νομίζω πως θα 

πάω κι εγώ να κάνω το ίδιο. 

Ο Κυρβάλ όμως, αφού του παρατήρησε πως ήταν 

αργά και πως είχε να του ανακοινώσει ένα σχέδιο για 

διασκέδαση στα όργια που απαιτούσε καθαρό μυαλό 

και όλο του το σπέρμα, παρακάλεσε την Ντυκλό ν' 

αφηγηθεί την πέμπτη ιστορία της, με την οποία θα 

έκλεινε τrl βραδιά της, πράγμα που εκείνη έσπευσε να 

κάνει αμέσως συνεχίζοντας με τα παρακάτω λόγια: 

Ανάμεσα στους παράξενους αυτούς ανθρώπους, 

είπε η θαυμαστή εκείνη γυναίκα, που το βίτσιο τους 

συνίσταται στην υποτίμηση και τον εξευτελισμό του 

εαυτού τους, υπήρχε κάποιος πρόεδρος Εφετείου 

που ονομαζόταν Φουκολέ. Είναι αδύνατο να φαντα

στείτε μέχρι ποιο σημείο έσπρωχνε τούτος εδώ τη μα

νία του· έπρεπε να του προσφέρεις ένα δείγμα απ' ό

λα οχεδόν τα μαρτύρια. Τον κρεμούσα, αλλά το σκοι

νί έσπαζε πάνω στην ώρα, αφήνοντάς τον να πέσει σ' 

ένα στρώμα· μια ιπιγμή αργότερα τον ξάπλωνα πάνω 

σ' ένα σταυρό σαν εκείνο του Αγίου Ανδρέα και έκα

να δήθεν πως του σπάζω τα άκρα μ' ένα λοστό από 

χαρτόνι· τον σημάδευα στον ώμο μ' ένα κομμάτι σίδε

ρο οχεδόν καυτό, που του άφηνε ένα ελαφρό αποτύ

πωμα· τον μαστίγωνα στη ράχη, όπως ακριβώς κάνει 

ο δήμιος σε ορισμένες περιπτώσεις και όλα αυτά 

ήμουν υποχρεωμένη να τα γαρνίρω με βάναυσες βρι

σιές, με πικρές κατηγορίες για διάφορα εγκλήματα, 

για τα οποία εκείνος, κρατώντας ένα κερί στο χέρι 

και φορώντας μονάχα το πουκάμισό του, ζητούσε 

ταπεινά συγχώρεση από το Θεό και τη Δικαιοσύνη. 
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Τελικά η παράσταση τελε(ωνε πάνω στον πισινό μου, 

όπου ο ελευθέριος έστεργε να ρ(ξει το σπέρμα του 

όταν τα φρένα του ε(χανε φτάσει στο αμήν. 

- Λοιπόν, θα μ' αφήσεις να χύσω ήσυχος τώρα που 

η Nτuκλό τελείωσε; ρώτησε ο δούκας τον Κυρβάλ. 

- Όχι, όχι, απάντησε ο πρόεδρος κράτα το σπέρ

μα σου· σου είπα πως θα το χρειαστώ για τα όργια. 

- Ω, μα εσύ με παίρνεις για υπηρέτη σου, είπε ο 

δούκας. Με θεωρείς λοιπόν τόσο άχρηστο ώστε να 

φαντάζεσαι ότι το λίγο σπέρμα που θα χύσω τώρα θα 

μ' εμποδίσει ν' ανταποκριθώ σε όλες τις αισχρότητες 

που θα σκαρφιστεί το τσερβέλο σου τέσσερις ώρες 

αργότερα; Μη φοβάσαι, φίλε μου, θα είμαι έτοιμος 

κάθε στιγμή· αλλά αφού ο αγαπητός μου αδελφός 

από δω ευαρεστήθηκε να μου δώσει ένα μικρό πα

ράδειγμα υπερβολικής σκληρότητας, θα με στεναχω

ρούσε πολύ αν δεν το εφάρμοζα στην Αδελα·Ιδα, την 

αγαπητή και χαριτόβρυτη κόρη σου. 

Και σπρώχνοντάς την αμέσως στο καμαράκι του, 

μαζί με την Τερέζα, την Κολόμπα και τη Φανή, τις γυ

ναίκες της ακολουθίας του, έκανε προφανώς τα ίδια 

πράγματα που είχε κάνει ο επίσκοπος με την ανεψιά 

του και εκσπερμάτωσε με τις ίδιες διαδικασίες, γιατί 

ακούστηκε, όπως και λίγο πριν, η τρομερή κραυγή του 

νεαρού θύματος και το ουρλιαχτό του ακόλαστου. Ο 

Κυρβάλ θέλησε να διαπιστώσει ποιος από τους δύο 

αδελφούς είχε φερθεί καλύτερα· κάλεσε κοντά του τις 

δυο κοπέλες και, αφού τους εξέτασε τον πισινό με την 

ησυχία του, αποφάνθηκε ότι ο δούκας είχε μιμηθεί τον 

επίσκοπο απλώς για να τον ξεπεράσει. 
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Πέρασαν στην τραπεζαρία, όπου, έχοντας φροντί

σει με τη βοήθεια κάποιου φαρμάκου να παραγεμί

σow μ' αέρια τα έντερα όλου του προσωπικού, αντρών 

και γυναικών, έπαιξαν μετά το δείπνο το παιχνίδι 

«κλάσε μου τη μούρη». Οι τέσσερις φίλοι μας ξάπλω

σαν με τη ράχη πάνω στους καναπέδες με το κεφάλι 

ανασηκωμένο, και τα μέλη του προσωπικού περνού

σαν με τη σειρά και έκλαναν μέσα στο στόμα τους. Η 

Ντυκλό είχε επιφορτιστεί να μετράει και να κατα

γράφει τις πορδές κατ' άτομο, και καθώς υπήρχαν 

τριάντα έξι πορδοπαραγωΥοί συνολικά, έναντι τεσ

σάρων μόνο πορδοκαταναλωτών, θα πρέπει ο κα

θένας τους να δέχτηκε πάνω από εκατόν είκοσι πορ

δές, μια που ο αριθμός των τελευταίων έφτασε σχε

δόν τις πεντακόσιες. Αυτό ήταν το τρικούβερτο γλέντι 

για το οποίο ο Κυρβάλ είχε πει στο δούκα να κρατή

σει το σπέρμα του, σΧλά η σύσταση αυτή αποδείχτηκε 

εντελώς περιττή: ο Μπλανζί, φανατικός θιασώτης της 

ακολασίας, ήταν αδύνατο να παραμείνει αδιάφορος 

σε κάποια καινούργια εκδοχή της, κάτω απ' οποιαδή

ποτε μορφή κι αν του παρουσιαζόταν, και συνεπώς 

εκσπερμάτωσε για δεύτερη φορά ωραιότατα, δεχόμε

νος τα μυρωδάτα αέρια της Φανσόν. Ο φίλος μας ο 

Κυρβάλ χαράμισε το σπέρμα του με τις πορδές του 

Αντίνοου, ο Ντυρσέ με τις πορδές της Μαρταίν και ο 

επίσκοπος με τις πορδές της Ντεγκράνζ. Οι νεαρές 

καλλονές δεν πέτυχαν τίποτε με τις δικές τους, πράγ

μα που αποδεικνύει πως το καθετί ωριμάζει στην 

ώρα του και πως μονάχα οι έκφυλοι άνθρωποι είναι 

κατάλληλοι για ακόλαστα έργα. 



Εικοστή έκτη μέρα 

Καθώς τίποτε δεν ήταν περισσότερο ευχάριστο από 

τις τιμωρCες και τίποτε δεν πρόσφερε μεγαλύτερες 

ηδονές, και μάλιστα του είδους που εCχαν υποσχεθεί 

να μη δοκιμάσουν πριν η πορεία των αφηγήσεων, 

στην εξέλιξή τους, τους δώσει την ευκαιρία να επιδο

θούν σ' αυτές, οι ελευθέριοι επινοούσαν διάφορα κόλ

πα για να κάνουν τα θύματά τους να πέφτουν σε πα

ραπτώματα και να 'χουν έτσι την ευχαρίστηση να τα 

τιμωρούν. Για το σκοπό αυτό οι φίλοι μας, κάνοντας 

έκτακτη σύσκεψη εκείνο το πρωί, πρόσθεσαν διάφο

ρα άρθρα στον Κανονισμό, που η παράβασή τους 

όφειλε να επισύρει απαραίτητα την τιμωρία. Κατ' 

αρχάς απαγόρευσαν κατηγορηματικά στις συζύγους, 

τ' αγόρια και τις κοπέλες να κλάνουν οπουδήποτε 

αλλού εκτός από το στόμα των φίλων. Μόλις κάποιος 

από τους παραπάνω ένιωθε αυτή την επιθυμία, όφει

λε να τρε'ξει αμέσως να βρει έναν από τους τέσσερις 

και να του σερβίρει αυτό που συγκρατούσε μέσα του· 

οι παραβάσεις αυτής της διαταγής θα τιμωρούνταν 

αυστηρά. Απαγορεύτηκε επίσης απόλυτα η χρήση του 

μπιντέ και το κωλοσφούγγι. Όλα τα μέλη του προσω

πικού, χωρίς καμιά εξαίρεση, πήραν διαταγή να μην 
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πλένουν και να μη σκουπίζουν σε καμιά περίπτωση 

τον κώλο τους μετά το χέσιμο· στην περίπτωση που 

ένας κώλος βρισκόταν καθαρός, ο κάτοχός του όφει

λε ν' αποδείξει ότι του τον είχε λαμπικάρει κάποιος 

απ' τους φίλους και ν' αναφέρει τ' όνομά του. Κατά 

την επαλήθευση που ακολουθούσε, ο ελευθέριος που 

ρωτιούνταν, έχοντας το δικαίωμα να αρνηθεί το γεγο

νός αν έτσι του κάπνιζε, πρόσφερε στον εαυτό του 

δυο ηδονές ταυτόχρονα, το γλείψιμο του κώλου που 

είχε κάνει και την τιμωρία του θύματος που του είχε 

προσφέρει αυτή την ηδονή ... Σχετικά παραδείγματα 
θα δώσουμε παρακάτω. 

Στη συνέχεια εγκαινίασαν μια καινούργια τελε

τουργία: το πρωί, μετά τον καφέ, μόλις έμπαιναν στον 

κοιτώνα των κοριτσιών και κατόπιν στον κοιτώνα των 

αγοριών, όλα τα παιδιά, το καθένα με τη σειρά, όφει

λε να πλησιάζει έναν-έναν τους τέσσερις φίλους και 

να του λέει με δυνατή και καθαρή φωνή: «Γαμώ το 

Θεό! Έχω σκατά στον κώλο μου. Θέλετε μερικά;» Σε 

περίπτωση που κάποιος ή κάποια δεν πρόφερε δυνα

τά τόσο τη βλαστήμια όσο και την πρόταση για τα 

σκατά, τ' όνομά του γραφόταν αμέσως στο μοιραίο 

βιβλίο. Εύκολα καταλαβαίνει κανείς πόσο δύσκολο 

ήταν για την Αδελαιδα και τη νεαρή της μαθήτρια 

Σοφία να προφέρουν παρόμοιες αισχρότητες, κι αυτό 

ήταν ακριβώς που διασκέδαζε τρομερά τους ελευθέ

ριους. Όταν όλα αυτά κανονίστηκαν, έστρεψαν την 

προσοχή τους στο θέμα των καταδόσεων και αποφά

σισαν να τις εφαρμόσουν. Το βάρβαρο αυτό μέσο για 

τον πολλαπλασιασμό των ταπεινώσεων, που υιοθετεί

ται απ' όλους τους τυράννους, έγινε θερμά αποδεκτό 
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κι από τους παρόντες. Αποφασίστηκε λοιπόν ότι κάθε 

άτομο που θα διατύπωνε κατηγορία ενάντια σε κά

ποιο άλλο, θα είχε αντάλλαγμα τη μείωση κατά το ή

μισυ της δικής του ποινής για το πρώτο παράπτωμα 

που θα διέπραττε, πράγμα που δεν δέσμευε ωστόσο 

καθόλου τους ελευθέριους, αφού το άτομο που θα εί

χε κατηγορήσει ένα άλλο αγνοούσε πάντα το μέγεθος 

της ποινής που θα του επέβαλλαν και της οποίας υπό

σχονταν να του χαρίσουν τη μισή· έτσι ήταν πολύ εύ

κολο να το τιμωρούν όσο ήθελαν και να το κάνουν 

ταυτόχρονα να πιστεύει πως είχε βγει κερδισμένο 

από την υπόθεση. Οι κύριοι συμφώνησαν και δημοσί

ευσαν την απόφαση ότι οι καταδόσεις θα γίνονταν 

πιστευτές χωρίς αποδείξεις, και ότι αρκούσε να κατη

γορηθεί κάποιος απ' οποιονδήποτε για να περάσει 

αμέσως το όνομά του στο βιβλίο των παραβάσεων. 

Παράλληλα έδωσαν στις γριές μεγαλύτερη εξουσία, 

έτσι που και το παραμικρότερο παράπονό τους ενά

ντια σε κάποιο μέλος να έχει σαν αποτέλεσμα την 

άμεση καταδίκη του. Με λίγα λόγια επέβαλαν πάνω 

σ' αυτόν το μικρό λαό κάθε μορφή καταπίεσης και 

αδικίας, βέβαιοι ότι, όσο καλύτερα ασκούσαν την τυ

ραννία τους, τόσο πιο συναρπαστικές θα ήταν οι η

δονές που θα τους προσπόριζε. 

Όταν τελείωσαν το νομοθετικό τους έργο, πήγαν 

να κάνουν επιθεώρηση στα δοχεία νυκτός. Η Κολό

μπα βρέθηκε ένοχη· δικαιολογήθηκε λέγοντας πως τη 

χτεσινή μέρα τής είχαν δώσει να φάει στο ενδιάμεσο 

των κυρίων γευμάτων της, πράγμα που την έκανε να 

μην μπορέσει να συγκρατηθεί, και στη συνέχεια εξέ

φρασε τη βαθιά της λύπη για το γεγονός και παρατή-
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ρησε πως ήταν η τέταρτη κατά σειρά εβδομάδα που 

την τιμωρούσαν. Όλα αυτά ήταν αληθινά· δεν είχε 

κανείς να μεμφθεί παρά μονάχα τον κώλο της, που 

ήταν ο πιο δροσερός, ο πιο απαλός και ο πιο καλοκα

μωμένος που θα μπορούσε να δει κανείς ποτέ. Η παι

δούλα υπογράμμισε το γεγονός ότι δεν είχε σκουπι

στεί μετά το χέσιμο και διατύπωσε την ελπίδα ότι 

αυτό τουλάχιστον θα 'πρεπε να της αναγνωριστεί σαν 

ελαφρυντικό. Ο Ντυρσέ την εξέτασε και, βρίσκοντας 

πράγματι ένα πολύ χοντρό και μεγάλο στρώμα σκατά 

στον πισινό της, τη βεβαίωσε πως δεν θα την τιμω

ρούσαν με πολλή αυστηρότητα. Ο Κυρβάλ, που στο 

μεταξύ είχε καυλώσει, την περιέλαβε αμέσως, κι 

αφού της έκανε λαμπίκο την κωλοτρυπίδα με τη γλώσ

σα του, πήρε το κουράδι της μικρής και, ενώ εκείνη 

τον μαλάκιζε, άρχισε να το τρώει, διακόπτοντας από 

καιρό σε καιρό για να τη φιλήσει στο στόμα ή να την 

εξαναγκάσει να φάει κι αυτή, με τη σειρά της, ένα μι

κρό μέρος από την ατομική της παραγωγή. Μετά επι

σκέφτηκαν την Αυγουστίνα και τη Σοφία, στις οποίες 

είχαν συστήσει αυστηρά, μετά τις χτεσινές παρατε

ταμένες ανακρίσεις, να παραμείνουν όσο γινόταν πιο 

βρόμικες. Η Σοφία βρέθηκε εντάξει, παρόλο που εί

χε πλαγιάσει με τον επίσκοπο, αλλά η Αυγουστίνα 

ήταν ολοκάθαρη. Όταν τη ρώτησαν γιατί, προχώρησε 

θαρρετά και είπε πως οι κύριοι γνώριζαν πολύ καλά 

ότι είχε κοιμηθεί, όπως συνήθως, στο δωμάτιο του κυ

ρίου δούκα, και ότι πριν πλαγιάσει ο δούκας την είχε 

καλέσει στο κρεβάτι του, όπου της είχε γλείψει την 

κωλοτρυπίδα ενώ εκείνη του έκανε τσιμπούκι. Ο δού

κας, που ρωτήθηκε, απάντησε πως δεν θυμόταν καθό-
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λου το γεγονός (παρόλο που αυτό ήταν αλήθεια) και 

ισχυρίστηκε πως είχε κοιμηθεί με τον πούτσο του μέ

σα στον κώλο της Ντυκλό, πράγμα που, όπως είπε, 

μπορούσε να διαπιστωθεί εύκολα. Το θέμα πήρε με

γάλη έκταση και σοβαρότητα' έστειλαν να φέρουν 

την Nτuκλό, η οποία, καταλαβαίνοντας αμέσως περί 

τίνος πρόκειται, επιβεβαίωσε τα λεγόμενα του δούκα 

και υποστήριξε ότι η Αυγουστίνα δεν είχε πάει στο 

κρεβάτι του εξοχότατου παρά μονάχα μια στιγμή, ό

ταν εκείνος θέλησε να χέσει μέσα στο στόμα της μι

κρής ύστερα όμως την έστειλε πάλι στο κρεβάτι της 

και έφαγε ο ίδιος το σκατό που είχε κάνει. Η Αυγου

στίνα επιχείρησε να υποστηρίξει τη θέση της αμφι

σβητώντας τους ισχυρισμούς της Ντυκλό, αλλά της 

επέβαλαν σιωπή και έγραψαν τ' όνομά της στο βιβλίο 

των παραβάσεων παρόλο που ήταν εντελώς αθώα. 

Πέρασαν στον κοιτώνα των αγοριών, όπου ο Ερω

τιδέας βρέθηκε παραβάτης: ένα λαχταριστό κουράδι 

φιγουράριζε μέσα στ' αγγειό του. Ο δούκας το άρπα
ξε και το καταβρόχθισε, ενώ το νεαρό αγόρι τού έ

κανε τσιμπούκι. 

Καμιά άδεια δεν δόθηκε για το παρεκκλήσι και 

όλοι πέρασαν στην τραπεζαρία. Η όμορφη Κονστάνς, 

που μερικές φορές ήταν απαλλαγμένη από το σερβί

ρισμα εξαιτίας της εγκυμοσύνης της, ένιωθε καλά ε

κείνη τη μέρα και έκανε γυμνή την εμφάνισή της η 

κοιλιά της, που είχε αρχίσει λιγάκι να φουσκώνει, 

άναψε τα αίματα του Κυρβάλ, και οι άλλοι, βλέπο

ντάς τον να πασπατεύει κάπως άγρια τα κωλομέρια 

και το στήθος της δύστυχης αυτής κοπέλας (ήταν φα

νερό πως η φρίκη που ένιωθε για λογαριασμό της με-
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γ6λωνε μέρα με τη μέρα) και θέλοντας να προστατέ

ψουν τον καρπό των σπλάχνων της, τουλάχιστον μέ

χρι μια ορισμένη εποχή, ενέδωσαν στις παρακλήσεις 

της και της επέτρεψαν να μην παρευρεθεί εκείνη την 

ημέρα στις αφηγήσεις της Ντυκλό, από όπου δεν α

πουσίαζε ποτέ. Ο Κυρβάλ βάλθηκε να λέει προστυ

χιές για τις κυοφορούσες γυναίκες και δήλωσε ότι, αν 

ήταν κυβερνήτης της χώρας, θα εφάρμοζε το νόμο 

των κατοίκων της Φορμόζας, που βάζουν τις γκα

στρωμένες μέσα σ' ένα μεγάλο γουδί και τις κάνουν 

λιώμα, ενώ αν ακολουθούσαν το νόμο που υπάρχει 

στη Γαλλία, θα είχαν δυο φορές περισσότερο πληθυ

σμό απ' όσο τους χρειαζόταν. 

Πέρασαν στο σαλόνι για καφέ, που σήμερα σερβι

ριζόταν από τους Σοφία, Φανή, Ζελμίρα και ΆδΩVΗ 

μ' έναν πολύ παράξενο τρόπο: τους τον έδιναν να τον 

πιουν με το στόμα τους. Η Σοφία σερβίριζε το δούκα, 

η Φανή τον Κυρβάλ, ο Ζελαμίρ τον επίσκοπο και ο 

Άδωνις τον Ντυρσέ: έπαιρναν γουλιές μέσα στο στό

μα τους, τις έκαναν για λίγο γαργάρα κι ύστερα τις έ

ριχναν μέσα στο λάρυγγα εκείνου που σερβίριζαν. Ο 

Κυρβάλ, που είχε σηκωθεί από το τραπέζι πολύ 

ξαναμμένος, καύλωσε πάλι από τούτη την καινοτο

μία, κι όταν αυτή τελείωσε, άδραξε τη Φανή και εκ

σπερμάτωσε μέσα στο στόμα της, προστάζοντάς την 

να καταπιεί το υγρό, πράγμα που το δύστυχο εκείνο 

πλάσμα, κάτω απ' την αυστηρή τιμωρία που το απει

λούσε, έκανε χωρίς να φέρει καμιά αντίρρηση. Ο δού

κας και οι δύο άλλοι φίλοι περιορίστηκαν στις πορ

δές και τα σκατά· τέλος, αφού πήραν όλοι το μεση

μεριανό υπνάκο τους, πήγαν να παρακολουθήσουν 
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την Nτuκλό, που ξανάπιασε το μίτο της ιστορίας της 

με τα ακόλουθα λόγια: 

Θα σας εξισroρήσω βιασrικά, ε ίπε η αξιέραστη αυ

τή κοπέλα, τις δύο τελευταίες περιπέτειες που μου 

απομένουν, για τους παράξενους αυτούς ανθρώπους 

που δεν βρίσκουν την ηδονή παρά μονάχα μέσα σroν 

πόνο σroν οποίο υποβάλλουν τον εαυτό τους, και με

τά θα περάσουμε σε άλλες παραλλαγές, αν η εξοχότη

τά σας το επιθυμεί. 

Ο πρώτος, την ώρα που τον μαλάκιζα, γυμνή και 

όρθια, ήθελε να μας ρίχνουν από μια τρύπα σro τα

βάνι μεγάλες ποσότητες οχεδόν βρασroύ νερού καθ' 

όλη τη διάρκεια της συνεύρεαής μας. Aναγκάσrηκα 

να του παρατηρήσω πως, μην έχοντας το ίδιο πάθος 

με την αφεντιά του, δεν ένιωθα καμία διάθεση να γί

νω ζεματισrό γουρουνόπουλο για χάρη του, αλλά ε

κείνος με βεβαίωσε πως δεν θα πάθαινα κανένα κακό 

και πως αυτά τα θερμά λomρά ήταν ένα κι ένα για 

την υγεία. Τον πίσrεψα και δέχτηκα να συνεχίσουμε' 

αλλά καθώς όλα αυτά γινόντουσαν σro σπίτι του, δεν 

ήταν στο χέρι μου να κανονίσω τους βαθμούς του 

νερού, κι αυτό ήταν οχεδόν βρασrό. Είναι αδύνατο να 

φαντασrείτε την αγαλλίαση που ένιωθε εκείνος κα

θώς δεχόταν το νερό πάνω σro κορμί του. Όσο για 

μένα, όση ώρα τον μαλάκιζα όσο πιο γρήγορα μπο

ρούσα, δεν έπαψα, πισrέψτε με, να σrριγκλι'ζ,ω σαν 

γατί που το ζεματάνε. Όπως ήταν φυσικό, το δέρμα 

μου ξεφλούδισε και υποοχέθηκα σroν εαυτό μου να 

μην ξαναπατήσω ποτέ σro σπίτι του εν λόγω κυρίου. 
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- Α, διάβολε! έκανε ο δούκας. Έτσι μου 'ρχεται 

να ζεματίσω κι εγώ τη χαριτωμένη μας Αλίν. 

- Με συγχωρείτε, εξοχότατε, απάντησε ταπεινά η 

παιδούλα, αλλά δεν είμαι γουρούνι ... 
Η αφελής ε ιλικρCνεια της παιδικής απάντησης έκα

νε τους πάντες να γελάσουν, και η Ντυκλό παρακλή

θηκε να δώσει το δεύτερο και τελευταίο παράδειγμα 

αυτού του είδους. 

Ετούτο εδώ δεν ήταν εξαιρετικά οδυνηρ6 για μένα, 

είπε η Ντυκλ6. Το μ6νο που είχα να κάνω ήταν να 

φορέσω ένα καλ6 γάντι στο χέρι μου, μετά να παίρνω 

μ' αυτ6 το χέρι χούφτες καυτή άμμο απ6 ένα τηγάνι 

που πύρωνε πάνω στη θερμάστρα και να τον τρίβω 

δυνατά απ6 τον αυχένα μέχρι τις φτέρνες. Το δέρμα 

του κορμιού του είχε τ6σο πολύ σκληρύνει απ' αυτή 

την άσκηση ώστε είχε γίνει σαν πετσί. Όταν ερχ6ταν 

η ώρα να πιάσω την ψωλή του, έπρεπε να πάρω μια 

χούφτα καυτή άμμο, να χώσω μέσα την ψωλή του και 

ν' αρχίσω να τον μαλακίζω· καύλωνε αμέσως. Ύστε

ρα απ' αυτ6, έπαιρνα μια πυρωμένη μασιά που την 

είχα ετοιμάσει γι' αυτ6 το σκοπ6 και την έβαζα κάτω 

απ' τ' αρχίδια του. Η μαλα~ία που του έπαιζα απ6 τη 

μια μεριά, η πύρα της μασιάς που του τσουρούφλιζε 

τ' αρχίδια απ6 την άλλη, κάποιο άγγιγμα πιθαν6ν στα 

κωλομέρια μου, που έπρεπε να τα έχω γυμνά σ' 6λη 

τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, 6λα αυτά τα στοι

χεία τον έφερναν στο ζενίθ και τον έκαναν να εκσπερ

ματώνει, φρoντiζoντας μάλιστα με προσοχή να χύνει 

το σπέρμα του πάνω στην πυρωμένη μασιά και να το 

βλέπει με αγαλλίαση να καίγεται τσιρίζοντας. 
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Κυρβάλ, είπε ο δούκας, αυτός ο άνθρωπος δεν 

μου φαίνεται ν' αγαπάει την αναπαραγωγή περισσό

τερο από σένα. 

- Έτσι νομίζω κι εγώ, συμφώνησε ο Κυρβάλ' δεν 

σου κρύβω μάλιστα ότι πολύ μου αρέσει η ιδέα του 

να καίει το σπέρμα. 

- Ω, καταλαβαίνω πολύ καλά τι ιδέες θα μπορού

σε να σου εμπνεύσει, είπε ο δούκας. Θα το έκαιγες 

φαντάζομαι με την ίδια ηδονή, ακόμα κι αν είχε γο

νιμοποιηθεί, έτσι δεν είναι; 

- Μα την πίστη μου, φοβάμαι πως ναι, απάντησε 

ο Κυρβάλ, κάνοντας ποιος ξέρει τι στην Αδελαίδα 

που την έκαμε να βγάλει μια δυνατή φωνή. Πού νο

μίζεις πως βρίσκεσαι πόρνη, είπε στην κόρη του, και 

μου κακαρίζεις μ' αυτό τον τρόπο; Δεν ακούς που ο 

δούκας μού μιλάει για το γονιμοποιημένο σπέρμα 

και για το πώς να το καίμε, να το βασανίζουμε ή να 

το μαθαίνουμε καλούς τρόπους; Για μήπως φαντάζε

σαι πως είσαι τίποτε περισσότερο από μια σταλιά 

γονιμοποιημένο σπέρμα που βγαίνει από τ' αρχίδια 

μου; Ντυκλό, συνεχίστε παρακαλώ, πρόσθεσε ο Κυρ

βάλ, γιατί μου φαίνεται πως τα κλάματα αυτής της 

τσούλας θα με κάνουν να χύσω - και δεν θέλω. 

Ερχόμαστε τώρα, είπε η ηρωίδα μας, σε μερικές 

άλλες περιπτώσεις που ίσως να σας αρέσουν περισσό

τερο, γιατί φέρνουν μέσα τους στοιχεία ιδιομορφίας 

πολύ πιο συναρπαστικά. Γνωρι'ζετε βέβαια πως στο 

Παρίσι έχουν το έθιμο να βγάζουν το βράδυ τα φέρε

τρα των νεκρών έξω απ' τις πόρτες των σπιτιών. Υ

πήρχε λοιπόν ένας άντρας του καλού κόσμου που με 
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πλήρωνε δώδεκα λουδοβίκεια για καθένα από τα μα

κάβρια αυτά αντικείμενα, αν κατάφερνα να τον πάω 

κοντά τους κάποια ώρα της νύχτας. Η μεγαλύτερη 

ηδονή του ήταν να πλησιάζουμε όσο κοντύτερα μπο

ρούσαμε, δίπλα στο φέρετρο αν ήταν δυνατό, κι εκεί 

να του τραβώ μαλακία ώσπου να χύσει πάνω στο 

φέρετρο. Συνήθως πηγαίναμε σε τρία-τέσσερα μέσα 

στο {διο βράδυ (ανάλογα με το πόσα είχα μπορέσει ν' 

ανακαλύψω) και σ' όλα κάναμε το ίδιο πράγμα, χω

ρίς ο λεγάμενος να μου αγΥιΊ;ει τ{ποτε άλλο εκτός από 

τον κώλο, κάθε φορά που τον μαλάκιζα. Ήταν ένας 

άντρας τριάντα περίπου χρόνων· τον είχα πελάτη μου 

πάνω από δέκα χρόνια και σ' αυτό το διάστημα ε{μαι 

βέβαιη πως τον έκανα να χύσει πάνω σε δυο χιλιάδες 

φέρετρα τουλάχιστον. 

- Μα δεν έλεγε τίποτε την ώρα που τον μαλάκιζες; 

ρώτησε ο δούκας. Δεν απηύθυνε κάποια κουβέντα σε 

σένα ή στον νεκρό; 

- Έβριζε τον νεκρό, απάντησε η Ντυκλό. Συνή

θως του έλεγε: «Έλα, βρομιάρη! Έλα, παλιάνθρω

πε! Έλα, καργιόλη! Έλα να πάρεις μαζί σου το 

σπέρμα μου στην κόλαση!» 

- Να ένα αληθινά παράξενο βίτσιο, είπε ο Κυρ

βάλ. 

- ΦCΛε μου, είπε ο δούκας, να 'σαι βέβαιος ότι αυ

τός ο άνθρωπος ήταν κάποιος απ' τους δικούς μας 

και σίγουρα δεν περιοριζόταν μονάχα σ' αυτό ... 
- Έχετε δίκιο, άρχοντά μου, είπε η Μαρταίν· σύ

ντομα θα έχω την ευκαιρία να σας τον φέρω πάλι επί 

σκηνής αυτό τον τύπο. 
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Και μέσα στη σιωπή που ακολούθησε η Nτuκλό συ

νέχισε έτσι: 

Ένας άλλος, σπρώχνοντας ακόμη πιο μακριά μια 

λίγο πολύ παρόμοια ιδιορρυθμία, ήθελε να έχω κατα

σκόπους στα νεκροταφεία της περιοχής και να τον 

ειδοποιώ αμέσως κάθε φορά που έθαβαν κάποια κο

πέλα που δεν είχε πεθάνει από επικίνδυνη αρρώστια 

(εφιστούσε ιδιαίτερα την προσοχή μου πάνω σ' αυ

τό). Μόλις του έβρισκα την περίπτωση που ζητούσε

και πλήρωνε πάντα ακριβά για κάθε τέτοια περίπτω

ση - ξεκινούσαμε με το σούρουπο, τρυπώναμε στο 

νεκροταφείο μ' όποιον τρόπο μπορούσαμε και, πη

γαίνοντας κατευθείαν στον τάφο που μας είχε υπο

δε{ξει ο κατάσκοπος και που το χώμα του ήταν α

κόμη αφράτο, αρχι'ζαμε και οι δυο να παραμερι'ζου

με με τα χέρια μας το χώμα που σκέπαζε το πτώμα. 

Όταν το ξεσκεπάζαμε και ο ελευθέριος μπορούσε να 

το αγΥι'ζει, άρχιζα να του την παι'ζω πάνω απ' το μνή

μα, ενώ εκείνος πασπάτευε παντού το λείψανο της 

νεκρής κοπέλας και ιδιαίτερα τα κωλομέρια της, αν 

μπορούσε. Αν τύχαινε να καυλώσει για δεύτερη φορά 

- πράγμα που γινόταν συνήθως - έχεζε πάνω στο 

πτώμα, μ' έβαζε να χέσω κι εγώ και έχυνε πάνω στα 

σκατά, πασπατεύοντας ταυτόχρονα όλα τα σημεία 

του κορμιού της πεθαμένης που έφτανε το χέρι του. 

- Ω, αυτή την περίπτωση τη νιώθω πολύ καλά, 

είπε ο Κυρβάλ, και δεν μπορώ να μη σας ομολογήσω 

ότι την έχω εφαρμόσει αρκετές φορές στη ζωή μου. 

Είναι αλήθεια βέβαια ότι εγώ πρόσθεσα μερικές 
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σκηνές ακόμα, αλλά δεν έχει έρθει ακόμα η ώρα να 

σας πω ποιες ήταν. Όπως και να 'χει το πράγμα, εί

μαι καυλωμένος ανοίξτε τα σκέλια σας, Αδελαίδα ... 
Δεν ξέρω να σας πω τι συνέβη ακριβώς τότε, αλλά 

ο καναπές λύγισε κάτω απ' το βάρος των σωμάτων, 

οι παριστάμενοι άκουσαν ολοκάθαρα τα συμπτώμα

τα μιας εκσπερμάτωσης, κι εγώ τείνω να πιστέψω ότι 

ο κύριος πρόεδρος υπέπεσε απλώς στο αμάρτημα της 

αιμομιξίας. 

- Πρόεδρε, είπε ο δούκας, στοιχηματίζω πως την 

πέρασες για πεθαμένη! 

- Δεν αντιλέγω, απάντησε ο Κυρβάλ' διαφορετι

κά δεν θα κατάφερνα να χύσω ... 
Και η Ντυκλό, βλέποντας πως κανένας δεν μιλού

σε, τελείωσε το βράδυ της με την ακόλουθη ιστορία: 

Για να μη σας αφήσω, κύριοι, με τις μακάβριες ε

ντυπώσεις των προηγουμένων ιστοριών, θα κλείσω 

την αποψινή βραδιά με την περίπτωση και το πάθος 

του δούκα του Μπονφόρ. Ο νεαρός αυτός άρχοντας, 

που τον ψυχαγώγησα πέντ' έξι φορές και που για την 

ίδια υπόθεση επισκεπτόταν και μια από τις φίλες 

μου, είχε την εξής απαίτηση: έβαζε μια γυναίκα εφο

διασμένη μ' έναν τεχνητό πούτσο να μαλακι'ζεται γυ

μνή μπροστά του, χώνοντάς τον μπρος και πίσω της 

τρεις ώρες συνέχεια, χωρίς καμιά διακοπή. Τοποθε

τούσε μπροστά σου ένα ρολόι για να βλέπεις την ώρα, 

κι αν εγκατέλειπες τη δουλειά πριν να συμπληρωθεί 

ακριβώς το τρίωρο, δεν σε πλήρωνε καθόλου. Αυτός 

στεκόταν μπροστά σου, σε κοίταζε, σε γύρναγε και σε 

ξαναγύρναγε απ' όλες τις πλευρές, σε παρότρυνε να 
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λιώσεις, να πεθάνεις από ηδονή, και αν εσύ, συνεπαρ

μένη από τ' αποτελέσματα όλης αυτής της διαδικα

σίας, έφτανες στο σημείο να χάσεις το μυαλό σου από 

ηδονή, τότε είναι σίγουρο πως θα εκσπερμάτωνε κι ε

κείνος. Αλλιώτικα, μόλις το ρολόι ακουγόταν να χτυ

πάει την τρίτη ώρα, σε πλησίαζε και σου έχυνε στα 

μούτρα. 

- Μα την πίστη μου, είπε ο επίσκοπος, δεν κατα

λαβαίνω, Nτuκλό, γιατί προτίμησες να μη μας αφή

σεις με τις προηγούμενες εντυπώσεις και μας σερβί

ρισες τούτες εδώ. Εκείνες είχαν κάτι πικάντικο και 

μας ερέθισαν στα γεμάτα, ενώ το γλυκανάλατο πά

θος που διάλεξες για να κλείσεις το βράδυ σου δεν 

μας αφήνει τίποτε στο κεφάλι. 

- Έκανε πολύ καλά, είπε η Ιουλία που καθόταν 

με τον Nτuρσέ' από μέρους μου, την ευχαριστώ θερ

μά. Έτσι έχουμε την ελπίδα να επιτρέψουν σε όλες 

μας οι κύριοι να κοιμηθούμε ήσυχα, αφού δεν θα έ

χουν στο μυαλό τους όλες εκείνες τις φρικαλεότητες 

που η μαντάμ Nτuκλό τούς αφηγήθηκε πριν από λίγο. 

- Α, φοβάμαι πως κάνετε μεγάλο λάθος, αγαπητή 

μου Ιουλία, είπε ο Nτuρσέ' γιατί, σε ό,τι με αφορά 

τουλάχιστον, δεν θυμάμαι παρά μονάχα το παλιό όταν 

το καινούργιο με κάνει να βαριέμαι. Και για να σας 

το αποδείξω, κάντε τον κόπο να με ακολουθήσετε. 

Και ο Nτuρσέ πετάχτηκε από το καμαράκι του μαζί 

με τη Σοφία και τη Μισέτ για να εκσπερματώσει δεν 

ξέρω ακριβώς πώς, αλλά οπωσδήποτε μ' έναν τρόπο 

που δεν άρεσε καθόλου στη Σοφία, γιατί η τελευταία 

αυτή άφησε μια τρομερή κραυγή και ξαναγύρισε στο 
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σαλ6νι κατακόκκινη σαν το λειρί του κόκορα. 

- Ω, αυτήν εδώ, του είπε ο δούκας, δεν θα μπο

ρούσες ποτέ να την περάσεις για πεθαμένη, γιατί έ

κανες να πεταχτεί από μέσα της το πιο παράφορο 

σημάδι ζωής! 

- Από το φόβο της φώναξε πιο πολύ, είπε ο Ντυρ

σέ. Ρώτησέ την να σου πει τι της έκανα, αλλά να σου 

το πει ψιθυριστά. 

Η Σοφία πλησίασε και κάτι είπε στο αυτί του δού

κα. 

- Α! έκανε ο τελευταίος φωναχτά. Δεν είναι κάτι 

που σε κάνει να φωνάζεις τόσο δυνατά, ούτε κάτι 

που μπορεί να σε κάνει να χύσεις. 

Και καθώς σήμανε το κουδούνι για το δείπνο, οι 

φίλοι μας διέκοψαν τις κουβέντες και τα ηδονικά χα

ριεντίσματα για να πάνε ν' απολαύσουν τις ηδονές 

του τραπεζιού. Το γλέντι στα όργια ήταν μάλλον ή

ρεμο και όλοι πήγαν για ύπνο σαν καλά παιδιά, χω

ρίς κανένα ίχνος μέθης, πράγμα που ήταν εξαιρετικά 

σπάνιο. 



Εικοστή έβδομη μέρα 

Απ' το πρωί της εικοστής έβδομης μέρας οι καταδό

σεις που είχαν θεσμοθετηθεί την προηγούμενη άρχι

σαν να κάνουν την εμφάνισή τους: τα χανουμάκια, 

διαπιστώνοντας πως δεν έλειπε παρά μόνο η Ροζέτα 

για να περάσουν και οι οχτώ στον κατάλογο των πα

ραβάσεων, δεν δίστασαν να πάνε να την κατηγορή

σουν. Ανέφεραν πως είχε περάσει όλη τη νύχτα κλά

νοντας και πως, καθώς το θέμα αυτό έγινε αντικείμε

νο πειράγματος από τη μεριά των κοριτσιών, τσακώ

θηκε με όλο το χαρέμι. Αποτέλεσμα: το όνομά της 

πέρασε αμέσως στον κατάλογο. Όλα τα υπόλοιπα 

πήγαν ρολόι και, με εξαίρεση τη Σοφία και τη Ζελμί

ρα που μάσησαν λιγάκι τα λόγια τους, τα ά"λλα κορί

τσια πλησίασαν θαρρετά τους φίλους λέγοντας την 

καινούργια προσφώνηση: «Γαμώ το Θεό! Έχω σκα

τά στον κώλο μου. Θέλετε μερικά;» Για την ακρίβεια, 

βέβαια, σκατά υπήρχανε παντού, γιατί οι γριές επι

στάτριες, για ν' απομακρύνουν τον πειρασμό του πλυ

σίματος, είχαν εξαφανίσει κάθε αγγειό, κάθε πετσέ

τα και κάθε δοχείο με νερό. Στο μεταξύ η δίαιτα 

κρέας χωρίς ψωμί είχε αρχίσει να φέρνει τα δύσο

σμα αποτελέσματά της στα μικρά εκείνα στόματα 
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που έμεναν άπλυτα, και οι κύριοι διαπίστωσαν πως 

υπήρχε ήδη μεγάλη διαφορά στις ανάσες των παι

διών. 

- Α, διάβολε! είπε ο Κυρβάλ φιλώντας ρουφηχτά 

την Αυγουστίνα. Τώρα μάλιστα, γίνεται κάτι! Καυ

λώνεις όταν τις φιλ<χς! 

Συμφώνησαν όλοι πως είχε γίνει σημαντική βελ

τίωση. 

Μεταφέρουμε τώρα τον αναγνώστη στο σαλόνι του 

καφέ, μια που δεν έγινε τίποτα καινούργιο μέχρι τό

τε. Ο καφές σερβιρίστηκε από τη Σοφία, τη Ζελμίρα, 

τον Ζιτόν και τον Νάρκισσο. Ο δούκας είπε πως ή

ταν απόλυτα βέβαιος ότι η Σοφία ήταν πλέον ώριμη 

για εκσπερμάτωση και ότι έπρεπε να κάνουν οπωσ

δήποτε το εγχείρημα. Απευθυνόμενος στον Ντυρσέ, 

του είπε να παρακολουθεί προσεχτικά και, ξαπλώνο

ντας την παιδούλα πάνω σ' έναν καναπέ, άρχισε να 

της πασπατεύει ταυτόχρονα τα μουνόχειλα, την κλει

τορίδα και την κωλοτρυπίδα, στην αρχή με τα δά

χτυλα και κατόπιν με τη γλώσσα. Η φύση θριάμβευ

σε: ύστερα από ένα τέταρτο η όμορφη παιδούλα έ

δειχνε σημάδια ταραχής, τα μάγουλά της κοκκίνισαν 

και η ανάσα της έγινε κοφτή και λαχανιασμένη' ο 

Ντυρσέ έδειχνε όλα αυτά τα συμπτώματα στον Κυρ

βάλ και στον επίσκοπο, που δεν μπορούσαν να πι

στέψουν πως η μικρή ήταν κιόλας σε θέση να εκ

σπερματώσει' όσο για το δούκα, είχε πολύ περισσό

τερους λόγους απ' τους άλλους για να πειστεί, αφού 

το νεαρό μουνάκι της μικρής κατεργάρας, διάβροχο 

όπως ήταν, του γέμισε τα χείλια με χύσια. Ο δούκας 

δεν μπόρεσε ν' αντισταθεί στη λαγνεία που του προ-
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κάλεσε το εγχείρημά του: σηκώθηκε όρθιος και, σκύ

βοντας πάνω από την παιδούλα, εκσπερμάτωσε πά

νω στο μισάνοιχτο, χνουδωτό λοφάκι της ύστερα, πιά

νοντας με τα δάχτυλα το σπέρμα, το έχωσε όσο βα

θύτερα μπορούσε μέσα στο μουνί της. Ο Κυρβάλ, ξα

ναμμένος από το θέαμα, ρίχτηκε πάνω στη μικρή και 

της ζήτησε κάτι άλλο εκτός από το σπέρμα' εκείνη 

του γύρισε το όμορφο κωλαράκι της, ο πρόεδρος κόλ

λησε εκεί το στόμα του και ο έξυπνος αναγνώστης 

εύκολα μαντεύει τι ήταν αυτό που του σερβίρισε. Στο 

μεταξύ η Ζελμίρα ψυχαγωγούσε τον επίσκοπο: του 

έκανε τσιμπούκι και ταυτόχρονα του έβαζε κωλοδά

χτυλο. Κι όλα αυτά την ώρα που ο Ντυρσέ είχε βάλει 

τον Νάρκισσο να τον μαλακίζει, ενώ ο ίδιος του 

φιλούσε με πάθος τον πισινό. Απ' όλους ωστόσο μο

νάχα ο δούκας έχυσε: καθώς η Ντυκλό είχε αναγγεί

λει για κείνο το βράδυ τις πιο ωραίες από τις ιστο

ρίες της, οι άλλοι έκριναν σκόπιμο να συγκρατήσουν 

τις δυνάμεις τους για την ώρα της ακρόασης. Και μια 

που η ώρα είχε έρθει, πέρασαν όλοι στο σαλόνι, ό

που η τετραπέρατη εκείνη γυναίκα άρχισε την αφή

γησή της με τα ακόλουθα λόγια: 

Μια μέρα, κύριοι, πήρα ένα σημείωμα από έναν 

άνθρωπο που δεν τον είχα γνωρίσει ποτέ μου, που 

δεν ήξερα τίποτε ούτε για το περιβάλλον του ούτε για 

τη ζωή του, και για τον οποίο, συνεπώς, δεν θα μπο

ρούσα να δώσω παρά μια πάρα πολύ ασαφή εικόνα. 

Με το σημείωμα αυτό με παρακαλούσε να τον επι

σκεφτώ στο σπίτι του, στην οδό Μπλανς-ντυ-Ραμπάρ, 

στις εννιά το βράδυ, δηλώνοντάς μου παράλληλα πως 
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δεν έπρεπε να φέρω καμιά δυσπισrία για το άτομό 

του και πώς, παρόλο που δεν με γνώριζε προσωπικά, 

δεν θα είχα κανένα λ6Υο να παραπονεθώ αν αποφά

σιζα να πάω, Δυο λουδοβίκεια συνόδευαν το γράμμα 

του. Παρά τη συνηθισμένη μου φρόνηση, που σίγουρα 

ερχόταν σ' αντίθεση μ' ένα παρόμοιο διάβημα, αφού 

εκείνος που το προκαλούσε μου ήταν εντελώς άγνω

σroς, αποφάσισα να το ρισκάρω, βασισμένη σε κά

ποιο ισχυρό προαίσθημα που φαινόταν να με καθη

συχάζει ψιθυριστά, λέγοντάς μου πως δεν είχα να 

φοβηθώ τίποτε. Φrάνω λοιπόν σrη διεύθυνση που μου 

είχε δώσει. Με υποδέχεται ένας υπηρέτης και με πλη

ροφορεί πως πρέπει να γδυθώ ολοτσίτσιδη, γιατί δια

φορετικά δεν μπορούσε να με μπάσει σro διαμέρισμα 

του κυρίου του' σπεύδω να εκτελέσω τη διαταγή και, 

μόλις με βλέπει σrην επιθυμητή κατάσrαση, με πιάνει 

από το χέρι, κι αφού διασχίζουμε δυο-τρία διαμερί

σματα, χτυπάει επιτέλους μια πόρτα. Η πόρτα ανοί

γει, μπαίνω, ο υπηρέτης αποσύρεται και η πόρτα 

ξανακλείνει' αλλά το μέρος όπου βρέθηκα, ελάχισrα 

φωτεινό, δεν είχε την παραμικρή διαφορά από ένα 

καμίνι, γιατί ούτε φως ούτε αέρας έμπαινε από που

θενά. Μόλις έμεινα μόνη, ένας γυμνός άντρας έρχεται 

κοντά μου και με πιάνει χωρις να πει λέξη' κρατώ 

την ψVχραιμια μου πισrεύoντας ακράδαντα ότι όλο 

αυτό το μυσrήριo δεν αποσκοπει παρά σrην έκκριση 

λίγου σπέρματος, ύσrερα από την οποία θα ήμουν 

απαλλαγμένη απ' όλη αυτή τη νυχτερινή τελετουργία. 

Απλώνω το χέρι κάτω απ' την κοιλιά εκεινου του κτή

νους, θέλοντας να το κάνω να χάσει όσο γινόταν πιο 

σύντομα το δηλητήριο που έτρεφε την κακια του. 
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Ανακαλύπτω μια πούτσα πολύ χοντρή, πολύ σκληρή 

και υπερβολικά καυλωμένη, αλλά την ίδια στιγμή 

νιώθω τα χέρια του να μου ξεσφίγγουν τα δάχτυλα, 

δίνοντάς μου να καταλάβω πως δεν ήθελε ούτε να τον 

αγγιΊ;ω ούτε να κάνω παρόμοιες επαληθεύσεις. Στη 

συνέχεια ο άγνωστος με βάζει να καθίσω σ' ένα σκα

μνί, στρώνεται κι αυτός κοντά μου και πιάνοντάς μου 

τα βυζιά αρχ{ζει να τα μαλάζει και να τα σφίγγει με 

όλη του τη δύναμη, πράγμα που με κάνει να του πα

ρατηρήσω πολύ απότομα: 

- Κύριε, με πονέσατε! 

Τότε σταματάει αμέσως, σηκώνεται, με ρίχνει μπρού

μυτα πάνω σ' ένα σοφά και, καθιΊ;οντας ανάμεσα στα 

μπούτια μου, αρχιΊ;ει πάλι να κάνει στα κωλομέρια 

μου αυτό που έκανε πρωτύτερα στα στήθια μου: να 

τα πασπατεύει και να τα ζυμώνει, να τα φιλάει και 

να τα δαγκώνει, να γλείφει την κωλοτρυπίδα μου κ.λπ. 

Από τη μεριά μου, δεν του έφερνα καμιά αντίσταση, 

σκεπτόμενη ότι όλες αυτές οι επαναλαμβανόμενες 

διαχύσεις ήταν λιγότερο επικίνδυνες σ' εκείνο το μέ

ρος απ' όσο στο άλλΟ" τον άφησα λοιπόν να συνεχιΊ;ει 

το έργο του και προσπαθούσα να μαντέψω ποιος μπο

ρούσε να είναι ο σκοπός αυτού του μυστηρίου, που 

εκφραζόταν με πράγματα που μου φαίνονταν τόσο 

απλά, όταν ξάφνου ακούω τον άνθρωπό μας να βγά

ζει κάτι τρομερές κραυγές: 

- Τρέχα να σωθείς, γαμημένη πόρνη! μου φωνάζει. 

Τρέχα να σωθείς, παλιοκουφάλα! Χύνω και δεν ευθύ

νομαι καθόλου για τη ζωή σου! 

Όπως καταλαβαίνετε, η πρώτη κίνηση ήταν να πε

ταχτώ όρθια· μια φωτεινή χαραμάδα διακρινόταν 
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μπρoσrά μου: ήταν της πόρτας απ' όπου είχα μπει 

πρorrιoύμενα· όρμησα προς τα κει, άνοιξα, βγήκα και 

έπεσα σrην αγκαλιά του υπηρέτη που με είχε υποδε

χτεί .. Μου έδωσε τα ρούχα μου να ντυθώ, μου έβαλε 
σro χέρι δυο λουδοβίκεια κι έΨυΥα γρήγορα, φτύνο

ντας τον κόρφο μου που τη γλίτωσα τόσο φτηνά. 

- Έχετε κάθε λόγο να συγχαίρετε τον εαυτό σας, 

είπε η Μαρταίν, γιατί αυτό που σας έκανε ήταν εντε

λώς ασήμαντο σε σχέση με το πραγματικό του πάθος. 

Θα έχω την ευκαιρία, κύριοι, συνέχισε η τσατσά, να 

σας δείξω αυτό τον άνθρωπο κάτω από επικίνδυνη 

όψη. 

- Όχι βέβαια τόσο απαίσια όσο εκείνη που θα 

παρουσιάσω εγώ στους κυρίους, είπε η Ντεγκράνζ· 

πάντως συμφωνώ απόλυτα με την κυρία Μαρταίν ότι 

σταθήκατε πολύ τυχερή, Ντυκλό, που γλιτώσατε με 

τόσα λίγα, γιατί ο ίδιος άνθρωπος έχει κι άλλα πάθη 

πολύ πιο ιδιόρρυθμα. 

- Ας περιμένουμε λοιπόν για να κρίνουμε μόνοι 

μας όταν θα μάθουμε ολόκληρη την ιστορία του, είπε 

ο δούκας. Και βιάσου τώρα, Ντυκλό, να μας πεις μια 

άλλη για να μας βγάλεις από το μυαλό αυτό το άτο

μο, που θα μας καύλωνε σίγουρα αν ασχολούμαστε 

ακόμα λίγο μαζί του. 

Αυτός που συνευρέθηκα μαζί του αργότερα, κύριοι, 

συνέχισε η Ντυκλό, ήθελε μια γυναίκα που να έχει 

ένα πολύ ωραίο σrήθoς, και καθώς αυτό είναι ένα 

από τα πιο λαχταρισrά μου κάλλη, αφού το εξέτασε 

πολύ προσεχτικά, προτίμησε εμένα απ' όλες τις φίλες 
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μου. Για ποια χρήση όμως νομιΊ;ετε πως προόριζε το 

στήθος και το πρόσωπό μου αυτός ο αναίοχυντος ε

λευθέριος; Ακούστε: με ξαπλώνει σ' ένα σοφά ολό

γυμνη, στήνεται καβαλικευτά πάνω απ' το μπούστο 

μου, βάζει την ψωλή του ανάμεσα στα δυο βυζιά μου, 

με διατάζει να τη σφίξω όσο πιο δυνατά μπορώ, και 

ύστερα από μια σύντομη διαδικασία, ο φριχτός αυτός 

άνθρωπος τα πλημμυριΊ;ει με το σπέρμα του, για να 

μου ρι'ξει στη συνέχεια πάνω από είκοσι ξεγυρισμένες 

φτυσιές στη μούρη. 

- Ελάτε καλέ τώρα! γκρίνιαζε η Αδελαίδα στο 

δούκα, που την είχε φτύσει κατάμουτρα. Δεν βλέπω 

το λόγο να μιμείστε τέτοιες προστυχιές! Τελειώσατε; 

συνέχισε σκουπίζοντας το πρόσωπό της και κοιτάζο

ντας το δούκα, που δεν είχε χύσει. 

- Θα τελειώσω όταν θα μου 'ρθει η όρεξη, κοκό

να μου, της απάντησε ο δούκας. Εσύ όμως δεν πρέ

πει να ξεχνάς ότι, όσο θα είσαι ζωντανή, δεν βρίσκε

σαι εδώ πέρα παρά για να υπακούς και να μην αντι

στέκεσαι σ' ό,τι κι αν σου κάνουν. Συνέχισε, Ντυκλό, 

γιατί δεν αποκλείεται να κάνω τίποτε χειρότερο και, 

καθώς λατρεύω αυτή τη χαριτωμένη παιδούλα, πρό

σθεσε δίνοντας μια χλευαστική απόχρωση στη φωνή 

του, δεν θέλω να την εξουθενώσω εντελώς. 

Δεν ξέρω, κύριοι, είπε η Ντυκλό ξαναπιάνοντας το 

μίτο της αφήγησής της, αν έχετε ακούσει ποτέ να μι

λάνε για το πάθος του διοικητή του Σαιντ-Ελμ. Αυτός 

εfχε μια χαρτοπαικτική λέοχη όπου έγδυνε κυριολε

κτικά εκείνους που πήγαιναν να παι'ξουν, αλλά το πιο 
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περίεργο είναι πως ο διοικητής καύλωνε την ώρα που 

τους ξεπουπούλιαζε: σε κάθε γερή μπάζα που τους 

έπαιρνε έχυνε μέσα στο βρακί του και μερικές φορές, 

όπως μου είπε μια γυναίκα που τη γνώριζα πολύ κα

λά και που εκείνος έζησε μαζί της για μεγάλο διάστη

μα, το πράγμα αυτό τον άναβε σε τέτοιο σημείο ώστε 

αναγκαζόταν να τρέχει κοντά της για ν' ανακουφι

στεί λίγο από τη φλόγα που τον κατέτρωγε. Και δεν 

περιοριζόταν μόνο σ' αυτό: κάθε είδος κλοπής είχε γι' 

αυτόν το ίδιο θέλγητρο και κανένα αντικείμενο δεν 

ήταν ασφαλές κovrά του. Αν έτρωγε στο τραπέζι σας, 

θα σας άρπαζε τα κοσμήματα· αν βρισκόταν δίπλα 

στην τσέπη σας, θα σας σούφρωνε την ταμπακιέρα ή 

το μαντίλι σας. Όλα ήταν καλά για την αφεντιά του, 

αρκεί να μπορούσε να τα βάλει στο χέρι, και όλα τον 

έκαναν να καυλώνει, και μάλιστα να χύνει, μόλις κα

τάφερνε να τα ξαφρίσει. 

Αυτός όμως ήταν σίγουρα λιγότερο ιδιόρρυθμος 

από τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου με τον οποίο σχε

τίστηκα λίγο μετά τον ερχομό μου στο σπίτι της Φουρ

νιέ και τον οποίο διατήρησα για χρόνια σαν πελάτη: η 

περίπτωσή του ήταν πολύ λεπτή και δεν εμπιστευό

ταν καμιά άλλη εκτός από μένα. 

Ο πρόεδρος κρατούσε νοικιασμένο ολοχρονίς ένα 

μικρό διαμέρισμα που έβλεπε στην πλατεία της Γρέ

βης σ' αυτό κατοικούσε μονάχα μια γριά υπηρέτρια, 

που τα μοναδικά της καθήκovrα ήταν να διατηρεί το 

διαμέρισμα καθαρό και να ειδοποιεί τον πρόεδρο 

κάθε φορά που έβλεπε να γίνovrαι στην πλατεία προ

ετοιμασίες για κάποια εκτέλεση. Αμέσως ο πρόεδρος 

μου έστελνε μήνυμα να ετοιμαστώ, ερχόταν και μ' 
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έπαιρνε μεταμφιεσμένος σε αμαξά, και πηγαίναμε να 

εγκατασταθούμε στο διαμερισματάκι. Το παράθυρο 

της κάμαρης ήταν σε τέτοιο σημείο ώστε έβλεπε ακρι

βώς -κι από πολύ κοντά- πάνω στο ικρίωμα. Θρο

νιαζόμαστε εκεί με τον πρόεδρο, πίσω από ένα κα

φασωτό, που στη μια οριζόντια τραβέρσα του εκείνος 

ακούμπαγε ένα θαυμάσιο ζευγάρι κιάλια, και περι

μένοντας να εμφανιστεί ο κατάδικος, ο πιστός λάτρης 

της Θέμιδας χαριεντιζόταν μαζί μου πάνω σ' ένα κρε

βάτι, φιλώντας μου τα κωλομέρια, πράγμα που, ας 

σημειωθεί εν παρενθέσει, του άρεσε ιδιαίτερα. Τελικά 

το βουητό του πλήθους μάς πληροφορούσε ότι το θύ

μα εμφανίστηκε και ο άνθρωπος της Δικαιοσύνης έ

παιρνε τη θέση του μπροστά στο παράθυρο, τοποθε

τώντας δίπλα του κι εμένα, με τη ρητή εντολή να τον 

πασπατεύω και να του παίζω ελαφρά την ψωλή, συ

ντονιΊ;οντας τις κινήσεις μου με τη διαδικασ(α της ε

κτέλεσης που θα παρακολουθούσε και με τέτοιον 

τρόπο ώστε η εκσπερμάτωσή του να συμπέσει ακρι

βώς με τη στιγμή που ο κατάδικος θα παράδινε την 

ψVχή του στο Θεό. ΚανονιΊ;ονταν όλα, ο εγκληματίας 

ανέβαινε πάνω στο ικρίωμα, ο πρόεδρος κοίταζε 

αχόρταγα· όσο ο κατάδικος πλησίαζε το θάνατο, τό

σο η ψωλή του ακόλαστου σπαρταρούσε μέσα στα 

χέρια μου. Τέλος, τη στιγμή που ο πέλεκυς έπεφτε 

αμείλικτος πάνω στον αυχένα του θύματος, εκείνος 

εκσπερμάτωνε φωνάζοντας: 

- Ω, Θεέ! Ω, κωλογαμημένε Θεέ! Πόσο θα ήθελα 

να είμαι ο ίδιος στη θέση του δήμιου, και πόσο καλύ

τερα θα χτυπούσα! 

Θα πρέπει να προσθέσω ότι οι ηδονικές εξάρσ6ις 
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του ποίκιλλαν ανάλογα με το είδος της θανατικής 

εκτέλεσης: το κρέμασμα, λόγου χάρη, δεν του προκα

λούσε παρά μια πολύ ελαφριά έξαψη, ο τροχός τον 

έριχνε σε παραλήρημα, αλλά η πυρά ή ο διαμελισμός 

τον έκαναν να χάνει το μυαλό του από ηδονή. Άντρας 

ή γυναίκα, του ήταν αδιάφορο: 

- Ίσως μονάχα μια έγκυος γυναίκα θα είχε πάνω 

μου μεγαλύτερη επίδραση, είπε μια μέρα. Αλλά δυ

στυχώς αυτό δεν είναι δυνατό. 

- Μα κύριε, του παρατήρησα μια φορά, με το λει

τούργημά σας συντελέσατε στο θάνατο αυτής της δύ

στυχης. 

- Φυσικά, μου απάντησε, κι αυτό είναι που με χα

ροποιεί περισσότερο' τριάντα χρόνια δικαστής, δεν 

έχω εκδώσει άλλη απόφαση εκτός από θάνατο. 

- Και νομιΊ;ετε, του λέω, πως δεν μπορεί κανείς να 

σας κατηγορήσει ότι ο θάνατος αυτών των ανθρώπων 

είναι εν μέρει έγκλημα; 

- Χμ, μου κάνει- χρειάζεται νομίζεις να κοιτάζει 

κανείς τα πράγματα από τόσο κοντά; 

- Μα, επιμένω εγώ, αυτά τα πράγματα η κοινωνία 

τ' αποκαλεί εγκληματικές πράξεις. 

- Ω, μου λέει, πρέπει κανείς να επωφελείται από 

τις εγκληματικές πράξεις εφόσον τον κάνουν να καυ

λώνεΙ, και τούτο για έναν πολύ απλό λόγο: γιατί οι 

πράξεις αυτές, όσο τρομερές κι αν θελήσετε να τις χα

ρακτηρίσετε, χάνουν τον απεχθή τους χαρακτήρα από 

τη στιγμή που σας κάνουν να χύνετε' δεν είναι συνε

πώς τέτοιες παρά στα μάτια των άλλων. Ποιος όμως 

με βεβαιώνει εμένα ότι η γνώμη των άλλων, που είναι 

συνήθως εσφαλμένη σε όλα τα πράγματα, δεν είναι το 



ΟΙ 120 ΜΕΡΕΣ ΤΩΝ ΣΟΔΟΜΩΝ S09 

ίδιο και σ' αυτό; Δεν υπάρχει, συνέχισε, τίποτε ουσια

στικά καλό ή ουσιαστικά κακό· όλα είναι σχετικά, 

δηλαδή σύμφωνα με τα ήθη μας, τις αντιλήψεις και τις 

προκαταλήψεις μας. Μ' αυτό το δεδομένο, είναι εξαι

ρετικά πιθανό ένα πράγμα, αδιάφορο καθαυτό, να 

φαίνεται μισητό στα δικά σου μάτια κι αξιαγάπητο 

στα δικά μου. Και σε ρωτώ: από τη στιγμή που μου 

αρέσει, από τη στιγμή που μ' ευχαριστεί, κι αφού είναι 

δύσκολο να του αποδώσω έναν ακριβή χαρακτήρα, 

δεν θα ήμουν τρελός να το στερηθώ μόνο και μόνο 

επειδή εσύ το καταδικάζεις; Άκουσε, καλή μου Ντυ

κλό: η ζωή ενός ανθρώπου είναι κάτι τόσο ελάχιστα 

σημαντικό ώστε μπορεί κανείς να παίζει μαζί της 

όπως του αρέσει και με τον ίδιο τρόπο που θα έκανε 

με μια γάτα ή μ' ένα σκύλο. Εναπόκειται στους αδύ

ναμους να υπερασπίσουν τον εαυτό τους: διαθέτουν 

οχεδόν τα ίδια όπλα με μας. Κι αφού είσαι τόσο πολύ 

ευσυνείδητη, πρόσθεσε ο άνθρωπός μας, τι θα 'λεγες 

αλήθεια για το βίτσιο ενός απ' τους φίλους μου; 

Ευαρεστηθείτε, κύριοι, είπε η Ντυκλό, να μου επι

τρέψετε να κλείσω το αποψινό μας βράδυ παραθέτο

ντας, σαν πέμπτη ιστορία, όσα μου είπε ο δικαστής 

για το γούστο του φίλου του. 

Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, αυτός ο άνθρωπος 

δεν θέλει πάρε-δώσε παρά μονάχα με γυναίκες που 

είναι υποψήφιες για εκτέλεση. Όσο πλησιέστερα στη 

στιγμή του χαμού τους τις παραδίνουν στα χέρια του, 

τόσο ακριβότερα τις πληρώνει, με την προϋπόθεση 

όμως η συνάντηση να γίνεται πάντα με την ανακοίνω

ση της εκτέλεσης. Χάρη στην κοινωνική του θέση, που 

του παρέχει τα μέσα για τέτοιες ευκαιρίες, δεν του 
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ξεφεύγει ούτε μία, και τον έχω δει να πληρώνει μέχρι 

εκατό λουδοβίκεια για ιδιαίτερες συναντήσεις αυτού 

του είδους. Ωστόσο δεν τις χαίρεται σαρκικά, δεν α

παιτεί απ' αυτές παρά να του δείξουν τα κωλομέρια 

τους και να χέσουν' ισχυρι"ςεται πως τίποτε δεν μπο

ρε!' να συγκριθεί με τα σκατά μιας γυναίκας στην ο

ποία έχουν αναγγείλει μια παρόμοια απόφαση. Κά

νει, εννοείται, ό, τι μπορεί κανείς να φανταστεί για να 

πετύχει αυτές τις ιδιαίτερες συναντήσεις και φυσικά 

φροντι"ςει να μην αναγνωριστεί από το θύμα. Άλλοτε 

λοιπόν υποδύεται τον εξομολόγο, άλλοτε κάποιο φι'λσ 

της οικογένειας, συνοδεύοντας πάντα τις προτάσεις 

του με την ελπίδα ότι θα τους φανεί χρήσιμος αν τις 

δεχτούν ευνοϊκά. 

- Και όταν τελειώνει, όταν έχει ικανοποιήσει αυτή 

του την παραξενιά, με ποιον τρόπο φαντάζεσαι, αγα

πητή μου Ντυκλό, ότι ολοκληρώνει την πράξη του; 

μου είπε ο πρόεδρος ... Με τον ίδιο που την ολοκλη
ρώνω κι εγώ, καλή μου φίλη: κρατάει το σπέρμα του 

για το τέλος και το αφήνει να κυλήσει βλέποντας με 

αγαλλίαση τις καταδικασμένες να ξεψVχάνε. 

- Αυτό είναι εγκληματικό! του κάνω. 

- Εγκληματικό; με διακόπτει. Αυτά είναι ανοη-

σίες, καλό μου παιδί! Τίποτα δεν είναι εγκληματικό 

όταν σε κάνει να καυλώνεις το μόνο έγκλημα που 

υπάρχει στον κόσμο είναι ν' αρνιέσαι κάτι που σε 

κάνει να χύσεις. 

- Έτσι, δεν αρνιόταν τίποτε στον εαυτό του, είπε 

η Μαρταίν' κολακεύομαι να πιστεύω ότι η κυρία 

Ντεγκράνζ και εγώ θα έχουμε την ευκαιρία να σας 
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κρατήσουμε συντροφιά με μερικά από τα ακόλαστα 

αυτά εγκληματικά κατορθώματα αυτού του κυρίου. 

- Α, τόσο το καλύτερο, είπε ο Κυρβάλ, γιατί πρό

κειται για έναν άνθρωπο που ήδη μου αρέσει πολύ. 

Να πώς πρέπει να σκεφτόμαστε στο θέμα των ηδο

νών' η φιλοσοφία του με θέλγει αφάνταστα. Είναι 

απίστευτο πράγματι πόσο οι άνθρωποι, περιορισμέ

νοι ήδη στο πεδίο της ψυχαγωγίας και όλων των φυ

σικών τους δυνατοτήτων, επιζητούν να στενέψουν α

κόμη περισσότερο τα όρια της ζωής τους με τις αι

σχρές προκαταλήψεις τους. Δεν υποπτεύονται λόγου 

χάρη μέχρι ποιο σημείο περιορίζει τις τέρψεις του 

εκείνος που αναγορεύει το φόνο σε έγκλημα' στερεί

ται ένα πλήθος ηδονές, τη μια γλυκύτερη απ' την άλ

λη, υιοθετώντας αστόχαστα την αηδή χίμαιρα αυτής 

της προκατάληψης. Ποια σημασία, διάβολε, μπορεί 

να έχουν για τη φύση ένας, δέκα, είκοσι, εκατό άν

θρωποι λιγότεροι ή περισσότεροι πάνω στη γη; Οι κα

τακτητές, οι ήρωες, οι τύραννοι, επιβάλλουν στον εα

υτό τους εκείνο τον παράλογο νόμο του να μην κά

νουμε στους άλλους ό,τι δεν θέλουμε να μας κάνουν; 

Αληθινά φίλοι μου, δεν σας το κρύβω, αλλά γίνομαι 

θηρίο όταν ακούω μερικούς ηλίθιους να μου λένε ότι 

αυτός είναι ο νόμος της φύσης κ.λπ. Δίκαιοι ουρανοί! 

Μα η φύση κάνει τους νόμους της ακριβώς επειδή 

διψάει για φόνους και εγκλήματα και επειδή θέλει 

να μας τα επιβάλει και να μας τα εμπνεύσει' κι ο μό

νος νόμος που έχει χαράξει βαθύτερα στην καρδιά 

μας είναι να ικανοποιούμε τον εαυτό μας χωρίς να 

νοιαζόμαστε για το ποιος θα πληρώσει. Υπομονή ό

μως θα βρω ίσως σύντομα μια καλύτερη ευκαιρία 
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για να σας αναπτύξω πλατύτερα αυτά τα θέματα' τα 

έχω μελετησει σε βάθος κι ελπίζω πως, εκθέτοντάς 

σας τα συμπεράσματά μου, θα πειστείτε κι εσείς ό

πως εγώ ότι ο μόνος τρόπος να υπηρετησουμε τη φύ

ση είναι ν' ακολουθούμε τυφλά τις επιθυμίες της, ο

ποιουδήποτε είδους κι αν είναι αυτές. Διότι, καθώς η 

κακία της είναι εξίσου αναγκαία με την αρετη για τη 

διατηρηση των νόμων της, ξέρει μονάχη της να μας 

συμβουλεύει κάθε φορά τι έχει περισσότερη ανάγκη 

για τις επιδιώξεις της. Μάλιστα, φίλοι μου, θα συζη

τησω μαζί σας μια άλλη μέρα για όλα αυτά' για την 

ώρα πρέπει ν' απαλλαγώ από το σπέρμα μου, γιατί 

αυτός ο διαβολάνθρωπος με τις εκτελέσεις στην πλα

τεία της Γρέβης έχει κάνει να μου πρηστούν τ' αρ

χίδια. 

Και με τα λόγια αυτά ο πρόεδρος σηκώθηκε απ' τη 

θέση του και προχώρησε στο μπουντουάρ του βά

θους μαζί με την Ντεγκράνζ και τη Φανσόν, που τις 

θεωρούσε σαν τις καλύτερες φίλες του, επειδή ήταν 

εξίσου κακούργες μ' αυτόν, κάνοντας ταυτόχρονα 

νόημα ν' ακολουθήσουν η Αλίν, η Σοφία, η Ήβη, ο Α

ντίνοος και ο Ζέφυρος. Δεν ξέρω τι ακριβώς σοφ(

στηκε να κάνει ο ελευθέριος με τα εφτά αυτά άτομα, 

αλλά η απουσία του παρατάθηκε αρκετά και συχνά 

ακούστηκε να φωνάζει: «Έλα λοιπόν! Γύρνα από 

κει! Όχι, διάβολε, δεν σου ζήτησα αυτό!» και άλλες 

παρόμοιες θυμωμένες εκφράσεις, διανθισμένες με 

βλαστημιες και βρισιές, στις οποίες όλοι ήξεραν πως 

δεν είχε το ταίρι του στις σκηνές της ακολασίας. Πά

ντως, όταν οι γυναίκες ξαναγύρισαν τελικά στην αί

θουσα, ήταν κατακόκκινες, αναμαλλιασμένες και 
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φαίνοvtαν να έχουν υποστεί πολύ άγρια μεταχείριση 

από μέρους του. Στο μεταξύ ο δούκας και οι άλλοι 

δυο δεν είχαν χάσει την ώρα τους, αλλά ο μόνος που 

είχε χύσει ήταν ο επίσκοπος, και μ' έναν τρόπο μάλι

στα τόσο ανορθόδοξο που δεν μας επιτρέπεται ακό

μη να τον αποκαλύψουμε .. 
Πέρασαν στην τραπεζαρία, όπου ο Κυρβάλ συνέχι

σε για λίγο ακόμη να φιλοσοφεί, γιατί τα πάθη στον 

άνθρωπο αυτόν δεν επηρέαζαν στο ελάχιστο το στο

χασμό του· πιστός στις αρχές του, ήξερε να είναι το 

ίδιο ασεβής, το ίδιο άθεος, το ίδιο εγκληματίας όταν 

είχε πια χύσει, όσο και όταν βρισκόταν μέσα στον 

πυρετό των ορμών του· και έτσι θα 'πρεπε να είναι 

όλοι οι σοφοί άνθρωποι. Ποτέ το σπέρμα δεν πρέπει 

να υπαγορεύει ή να κατευθύνει τις αρχές αvtίθετα, 

οι αρχές πρέπει να κανονίζουν με ποιον τρόπο θα 

σπαταλήσουμε το σπέρμα. Και είτε είμαστε καυλω

μένοι είτε όχι, η φιλοσοφία, ανεξάρτητη από τα πά

θη, πρέπει να παραμένει πάvtα η ίδια. 

Η διασκέδαση στα όργια συνίστατο σε μια διαπί

στωση που δεν είχε επιχειρηθεί μέχρι τότε και που 

ήταν ωστόσο πολύ ενδιαφέρουσα: αποφασίστηκε να 

γίνει διαγωνισμός για το ποιο από τα αγόρια και ποιο 

από τα κορίτσια είχε τον πιο ωραίο κώλο. Έτσι, το 

πρώτο πράμα που έκαναν ήταν να βάλουν τα οχτώ 

αγόρια σε μια γραμμή, όρθια αλλά και κάπως σκυ

φτά: αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να εξετά

σεις έναν κώλο και να τον κρίνεις. Η εξέταση κράτη

σε πολλή ώρα και ήταν πολύ αυστηρή· υπήρξαν γνώ

μες αvtικρουόμενες, γνώμες που τροποποιήθηκαν 

βαθμηδόν κατά τις επανειλημμένες εξετάσεις -δεκα-
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πέντε τον αριθμό!- και το μήλο δόθηκε, με γενική 

συμφωνία, στον Ζέφυρο: οι κύριοι αποφάνθηκαν 

ομόφωνα πως ήταν aπoλύτως αδύνατο, aπό πλαστι

κή άπΟψη, να βρεθεί πιο τέλειος και καλοφτιαγμένος 

κώλος. 

Μετά πέρασαν στα κορίτσια. Τα έβαλαν στην ίδια 

στάση, αλλά η διαδικασία της επιλογής κράτησε πολ

λή ώρα: ήταν αδύνατο ν' aπoφασίσoυν ανάμεσα σε 

τρεις υπΟψήφιες: την Αυγουστίνα, τη Ζελμίρα και τη 

Σοφία. Η Αυγουστίνα, πιο ψηλή, καλύτερα σχημα

τισμένη από τις άλλες, θα κέρδιζε αναμφισβήτητα 

μπροστά σε ζωγράφους αλλά οι ελευθέριοι προτιμού

σαν μάλλον τη χάρη aπό την ακρίβεια, την αφράτη 

σάρκα από την αρμονία των αναλογιών, και έβρι

σκαν την υποψήφια κάπως υπερβολικά αδύνατη και 

ντελικάτη. Οι άλλες δυο πρόσφεραν μια σάρκα τόσο 

δροσερή, τόσο αφροπλασμένη, κωλομέρια τόσο λευ

κά και τόσο τορνευτά, μια ράχη που διαγραφόταν 

τόσο αρμονικά και ηδονόχαρα, ώστε παραγκώνισαν 

την Αυγουστίνα. Πώς ν' aπoφασίσεις όμως ανάμεσα 

στις δύο που έμειναν; Ύστερα από δέκα ψηφοφο

ρίες οι γνώμες εξακολουθούσαν να είναι ισόβαθμες. 

Τελικά νίκησε η Ζελμίρα. Οι ελευθέριοι κάλεσαν 

τους δυο χαριτωμένους νικητές, τους φίλησαν, τους 

πασπάτεψαν, τους μαλάκισαν όλο το βράδυ, διέτα

ξαν τη Ζελμίρα να μαλακίσει τον Ζέφυρο, ο οποίος, 

χύνοντας θαυμάσια, πρόσφερε με τον οργασμό του 

το πιο ηδονικό θέαμα στους παρατηρητές με τη σει

ρά του μαλάκισε κι αυτός την παιδούλα κάνοντάς τη 

να σπαρταράει μέσα στα χέρια του. Όλες αυτές οι 

σκηνές ανείπωτης ασέλγειας έκαναν το δούκα και 



ΟΙ 120 ΜΕΡΕΣ ΤΩΝ ΣΟΔΟΜΙJΝ 515 

τον αδελφό του να χύσουν υπέροχα, αλλά άφησαν 

σχεδόν ασυγκίνητους τον Κυρβάλ και τον Ντυρσέ, οι 

οποίοι διαβεβαίωσαν ο ένας τον άλλο ότι η γέρικη, 

κορεσμένη ψυχή τους χρειαζόταν κάτι περισσότερο 

από τριανταφυλλένια θεάματα για να συγκινηθεί, 

και ότι όλες αυτές οι αστειότητες δεν ήταν κατάλλη

λες παρά μονάχα για παιδαρέλια. Εντέλει πήγαν για 

ύπνο, πράγμα που έδωσε στον Κυρβάλ την ευκαιρία 

να βυθιστεί σ' ένα καινούργιο πλέγμα aπό προστυ

χιές, aπoζημιώνoντας έτσι τον εαυτό του για τα βου

κολικά χαριεντίσματα που βρέθηκε στην ανάγκη να 

παρακολουθήσει. 



Εικοστή όγδοη μiρα 

Η ημέρα αυτή ήταν ημέρα γάμου: ο Ερωτιδέας και η 

Ροζέτα επρόκειτο να ενωθούν με τα δεσμά του γμέ

ναιου, αλλά από μια παράξενη όσο και μοιραία σύ

μπτωση διαπιστώθηκε πως και οι δυο ήταν γραμμένοι 

να τιμωρηθούν το ίδιο βράδυ. Καθώς εκείνο το πρωί 

δεν βρέθηκε κανένας παραβάτης, ο χρόνος αφιερώ

θηκε στη γαμήλια τελετή, και μόλις αυτή τελείωσε, 

συγκεντρώθηκαν όλοι στο σαλόνι για να δουν τι θα ε

πακολουθούσε. Όπως ξέρουμε, τα μυστήρια της Α

φροδίτης γιορτάζονταν συχνά παρουσία των παιδιών 

και, παρόλο που κανένα από τα τελευταία δεν είχε 

επωφεληθεί απ' αυτά μέχρι τώρα, στηρίζονταν σε μια 

θεωρία που παρείχε τη δυνατότητα στο κάθε παιδί να 

παίξει σχεδόν το ρόλο του αν ήταν σε θέση να το κά

νει. Ο Ερωτιδέας, που είχε καυλώσει για καλά, έχω

σε το μικρό του πάσσαλο στα σκέλια της Ροζέτας, 

που είχε αφεθεί στα χέρια του με όλη την ειλικρίνεια 

της πιο απόλυτης αθωότητας, και τα κατάφερνε τόσο 

καλά ώστε κατά πάσα πιθανότητα θα πετύχαινε τον 

σκοπό του, αλλά ο επίσκοπος, αποσπώντας τον ξαφ

νικά από κει, τον υποχρέωσε να βάλει στον ίδιο αυτό 

που το παιδί θα προτιμούσε, φαντάζομαι, να το βάλει 
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στη μικρή του σύζυγο. Μπαινοβγαίνοντας στο φαρδύ 

κώλο του επισκόπου, ο Ερωτιδέας κοίταζε τη Ροζέτα 

με μάτια που έδειχναν μεγάλη λύπη, αλλά η τελευ

ταία δεν έμεινε για πολύ χωρίς απασχόληση, γιατί ο 

δούκας την πλησίασε και της τον έριξε στα σκέλια. Ο 

Κυρβάλ, από τη μεριά του, ζύγωσε το μικρό γαμιά 

του επισκόπου, του πασπάτεψε ακόλαστα τον πισινό 

και, διαπιστώνοντας πως ανταποκρινόταν στην επι

θυμητή κατάσταση που όριζαν οι διαταγές, του τον 

έγλειψε και άρχισε να καυλώνει. Όσο για τον Ντυρ

σέ, έκανε το ίδιο στη μικρή Ροζέτα, που ο δούκας εί

χε κολλήσει το στήθος της πάνω στο δικό του. 

Κανένας ωστόσο δεν έχυσε και σε λίγο πέρασαν 

όλοι στην τραπεζαρία. ΟΙ νεαροί νεόνυμφοι που πα

ρακάθισαν στο γεύμα σερβίρισαν στη συνέχεια τον 

καφέ μαζί με την Αυγουστίνα και τον Ζελαμίρ. Η 

τρυφερή Αυγουστίνα, ιδιαίτερα στεναχωρημένη με 

τη χτεσινή της αποτυχία στο διαγωνισμό, περιφερό

ταν μουτρωμένη και ατημέλητη (είχε αφήσει τα μαλ

λιά της άνω-κάτω), πράγμα που την έκανε χίλιες φο

ρές πιο γοητευτική. Ο Κυρβάλ ερεθίστηκε κοιτάζο

ντάς την και, εξετάζοντας τα κωλομέρια της: 

- Δεν μπορώ να καταλάβω, είπε, πώς αυτή η μι

κρή κατεργάρα δεν κέρδισε χτες το έπαθλο της νί

κης ο διάολος να με πάρει αν υπάρχει στον κόσμο 

ωραιότερος κώλος απ' αυτόν εδώ! 

Και ανοίγοντάς τον με τα χέρια του ρώτησε την 

Αυγουστίνα αν ήταν έτοιμη να τον ικανοποιήσει. 

- Μα βέβαια, είπε εκείνη, και μάλιστα στην εντέ

λεια, γιατί δεν μπορώ πλέον να συγκρατήσω την ανά

γκη μου. 
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Ο Κυρβάλ την ανεβάζει τότε πάνω σ' ένα σοφά και 

γονατίζοντας μπροστά στον όμορφο πισινό της κατα

βροχθίζει μέσα σ' ένα λεπτό το κουράδι που του α

φήνει στο στόμα. 

- Ω, Θεοί! λέει ύστερα γυρίζοντας προς τους φί

λους του και δείχνοντάς τους την ψωλή του που του 

είχε κολλήσει πάνω στην κοιλιά. Στην κατάσταση 

που είμαι θα μπορούσα να κάνω τα πιο τρελά πράγ

ματα! 

- Σαν τι πράγματα; ρώτησε ο δούκας, που του ά

ρεσε να τον κάνει να λέει φρικαλεότητες όταν βρι

σκόταν σ' αυτή την κατάσταση. 

- Σαν τι; Οτιδήποτε θα μπορούσες να μου προτεί

νεις: ακόμα και να διαμελίσω τη φύση ή να εξαρ

θρώσω το σύμπαν. 

- Έλα, έλα τώρα, είπε ο Ντυρσέ, που τον έβλεπε 

να ρίχνει άγρια βλέμματα στην Αυγουστίνα· έλα, πά

με ν' ακούσουμε την Ντυκλό, είναι ώρα. Είμαι βέβαι

ος, πρόσθεσε, πως αν σ' αφήσουμε χωρίς χαλινάρι 

αυτή τη στιγμή, η μικρή αυτή πουλαδίτσα θα 'χει ά

σχημα ξεμπερδέματα μαζί σου. 

- Ω, ναι, πολύ άσχημα, έκανε ο Κυρβάλ ξαναμμέ

νος γι' αυτό τουλάχιστον είμαι απόλυτα σίγουρος. 

- Κυρβάλ, είπε ο δούκας, που ήταν το ίδιο ξαναμ

μένος έχοντας μόλις γευτεί τα σκατά της Ροζέτας, 

δώσε τόπο στην οργή προς το παρόν· σε δυο ώρες ε

δώ θα είμαστε πάλι και τότε θα τα ξαναπούμε. 

Ο επίσκοπος και ο Ντυρσέ, πιο ψύχραιμοι από 

τους συντρόφους τους, έπιασαν τους δυο ελευθέρι

ους από το μπράτσο και, στην κατάσταση ακριβώς 

που ήταν, δηλαδή με βρακιά κατεβασμένα στα μπού-
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τια και την ψωλή τους σηκωμένη στον αέρα, τους πέ

ρασαν στο σαλόνι των αφηγήσεων, όπου το ακροατή

ριο, συγκεντρωμένο ήδη, περίμενε ν' ακούσει τις και

νούργιες ιστορίες της Ντυκλό. Η γοητευτική αυτή γυ

ναίκα, προβλέποντας, από την κατάσταση των δύο 

κυρίων, πως δεν θ' αργούσαν να διακόψουν την αφή

γησή της, άρχισε με τα παρακάτω λόγια: 

Ένας ευγενής της Αυλής, ηλικίας τριάντα πέντε χρο

νών, ήρθε μια μέρα και μου ζήτησε, είπε η Ντυκλό, 

μια από τις πιο όμορφες κοπέλες που θα μπορούσα 

να βρω για την αφεντιά του. Δ εν μου έκανε καθόλου 

λόγο για το βίτσιο του και, προκειμένου να τον ικανο

ποιήσω, του έδωσα μια νεαρή μοδιστρούλα που δεν 

είχε ποτέ μέχρι τότε συμμετάσχει σε κόλπα και που 

χωρίς αμφιβολία ήταν από τα πιο ωραία πλάσματα 

που είχαν πέσει στα χέρια μου. Τους έφερα σ' επαφή 

στο σπίτι μου και, περίεργη να δω τι θ' ακολουθούσε, 

πήγα και στήθηκα στην τρυπούλα που είχα για παρα

τηρητήριό μου. 

- Πού στο διάβολο, άρχισε να της λέει εκείνος, κα

τάφερε η μαντάμ Ντυκλό ν' ανακαλύψει μια βρόμικη 

τσούλα σαν εσένα; Σfγουρα σε κανένα σωρό από κο

πριά! Θα ξεχαρμάνιαζες τίποτα φαντάρους όταν σε 

βρήκε, έτσι δεν είναι; 

Η καημένη η κοπέλα, ανfδεη για τις προθέσεις του, 

έγινε κατακόκκινη από ντροπή και δεν ήξερε τι στά

ση να κρατήσει απέναντί του. 

- Εμπρός λοιπόν, βγάλε τα ρούχα σου! συνέχισε ο 

αυλικός. Θεέ και Κύριε, τι βρομοθήλυκο! Άντε λοι

πόν. βιάσου, θα τελειώσουμε καμιά φορά σήμερα; Α, 
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μάλισrα! Να το παινεμένο σωματάκι μας. Κοίτα βυ

ζιά! Δεν μου λες, κοκόνα μου: ποια γριά γελάδα σ' τα 

χάρισε; 

Και λέγοντας αυτά, τα 'τριβε όσο πιο άγρια μπο

ρούσε. 

- Αμ αυτή η κοιλιά! Κοίτα ζάρες! Δηλαδή, πόσα 

παιδιά έχεις γεννήσει; Είκοσι; 

- Ούτε ένα, κύριε, σας βεβαιώ. 

- Α, ναι, ούτε ένα· να πώς μιλάνε όλες οι τσούλες 

σαν και σένα· αν τις πισrέψεις, είναι παρθένες ... Έλα 
τώρα, γύρνα πίσω! ... Πω πω, τι άσχημος κώλος! Τι 
πλαδαρά κι αηδιασrικά κωλομέρια! Δεν υπάρχει αμ

φιβολ{α: απ' τις κλοτσιές σού τα χουν καταντήσει 

έτσι ... 
Κ1 εδώ επιτρέψτε μου, κύριοι, να παρατηρήσω πως 

ήταν ο πιο ωραίος κώλος που θα μπορούσε να δει 

κανε{ς σrη ζωή του. Όπως ήταν επόμενο, η κοπελίτσα 

άρχισε ν' ανασrατώνεται· άκουγα σχεδόν την καρ

δούλα της να χτυπάει δυνατά κι έβλεπα τα όμορφα 

ματάκια της να έχουν θολώσει. Και όσο εκείνη φαινό

ταν να ταράζεται από τη σrάση του, τόσο αυτός ο 

καταραμένος παλιάνθρωπος την ταπείνωνε. Θα μου 

ήταν αδύνατο, κύριοι, να θυμηθώ όλες τις βρισιές που 

ξεσrόμισε εναντίον της δεν θα τολμούσε κανε{ς να 

πει χειρότερες ούτε σro πιο αχρείο και ταπεινό πλά

σμα. Τελικά η καρδιά του κοριτσιού ράγισε και τα 

δάκρυα άρχισαν να τρέχουν απ' τα μάτια του: αυτή 

τη σrιγμή περίμενε ο ελευθέριος, που μαλακιζόταν με 

όλη του τη δύναμη, για να εξαπολύσει το πιο χυδαίο 

υβρεολόγιο εναντίον της. Μου είναι αδύνατο και πάλι 

να σας απαριθμήσω όλα τα φριχτά πράγματα που 
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καταλόγισε στο δέρμα της, στην κορμοστασιά της, 

στα χαρακτηριστικά του προσώπου της, στην απαί

σια μυρουδιά που δήθεν ανάδινε το σώμα της, στην 

ανατροφή της, στο μυαλό της με μια λέξη, έψαξε και 

βρήκε καθετ{ που θα μπορούσε να συντρ{ψει την πε

ρηφάνια της και εκσπερμάτωσε πάνω της, ξερνώντας 

τις πιο βάναυσες εκφράσεις που ούτε ένας αχθοφό

ρος δεν θα τολμούσε να προφέρει. Η έκβαση αυτής 

της ιστορίας ήταν πολύ διασκεδαστική: η κοπέλα 

ορκίστηκε να μην επιτρέψει ποτέ στον εαυτό της μια 

παρόμοια περιπέτεια και, όπως έμαθα, οχτώ μέρες 

αργότερα κατέφυγε σ' ένα μοναστήρι για να περάσει 

τον υπόλοιπο βίο της. Το ε{πα στο νεαρό ευγενή, που 

το βρήκε εξαιρετικά αστε{ο και που μου ζήτησε στη 

συνέχεια να του προμηθέψω καμιά καινούργια για να 

την κάνει κι εκείνη ν' αλλάξει τις ιδέες της. 

Ένας άλλος, συνέχισε η Ντυκλό, απαιτούσε να του 

βρίσκω κοπέλες ιδιαίτερα ευα{σθητες, που να περιμέ

νουν με αγων{α κάποιο νέο και που η δυσάρεστη 

έκβασή του να τους προκαλε{ μεγάλη συγκινησιακή 

αναστάτωση. Ήταν ένα ε{δος που μου στοίχιζε πολύ 

κόπο, γιατί δεν ήταν εύκολο να μπλοφάρεις σ' αυτή 

την περίπτωση: ο άνθρωπός μας είχε μακρόχρονη 

πείρα σ' αυτό το παιχν{δι και με την πρώτη ματιά 

μυριζόταν αμέσως αν το χτύπημα που θα έδινε θα 

έβρισκε το στόχο του. Δ εν τον κορόιδευα λοιπόν και 

του προμήθευα πάντα κοπέλες που βρίσκονταν πραγ

ματικά στην ψυχική διάθεση που επιθυμούσε. Μια 

μέρα τον κάλεσα να δει μΙα απ' αυτές που περ{μενε 

νέα από την Ντιζόν για ένα νεαρό που λάτρευε και 

που τον έλεγαν Βαλκούρ. Τους έφερα σε επαφή. 
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- Από πού είσαστε, δεσποινίς; τη ρωτάει ευγενικά 

ο ελευθέριός μας. 

- Από την Ντιζόν, κύριε. 

- Από την Ντιζόν; κάνει εκείνος δήθεν έκπληκτος. 

Τι περίεργη σύμπτωση, αλήθεια! Μόλις σήμερα πήρα 

γράμμα από κει μ' ένα νέο που με λύπησε τρομερά. 

- Τι συνέβη κύριε; ρωτάει μ' ενδιαφέρον η κοπέ

λα. Καθώς γνωριΊ;ω όλη την πόλη, πιθανόν το νέο αυ

τό να μ' ενδιαφέρει κι εμένα. 

- Ω όχι, απαντάει ο άνθρωπός μας, το νέο αυτό 

δεν αφορά παρά μονάχα εμένα· πρόκειται για το θά

νατο ενός νεαρού που συμπαθούσα ιδιαίτερα. Είχε 

παντρευτεί μια κοπέλα που του είχε προξενέψει ο 

αδελφός του (ζει κι αυτός στην Ντιζόν, ξέρετε), μια 

κοπέλα στην οποία ο νέος ήταν με πάθος αφοσιωμέ

νος, αλλά που του ήτανε γραφτό του να μη χαρεί, 

γιατί την επαύριο των γάμων τους εκείνος πέθανε στα 

καλά καθούμενα. 

- Και πώς τον έλεγαν, κύριε, αν επιτρέπεται; 

- Τον έλεγαν Βαλκούρ· ήταν από το Παρίσι, οδός 

τάδε, αριθμός τάδε ... Α, φυσικά, είναι αδύνατο να τον 
γνωριΊ;ατε. 

Αλλά με τα λόγια αυτά η κοπέλα σωριάζεται στο πά

τωμα λιπόθυμη. Τότε ο ελευθέριος την πλησιάζει συνε

παρμένος και, ξεκουμπώνοντας την κιλότα του, αρχί

ζει να μαλακιΊ;εται από πάνω της μουρμουριΊ;οντας: 

- Ω, γαμώτο! Ω γαμώτο! Να πώς την ήθελα! 

Κι ύστερα: 

- Εμπρός τώρα, βιάσου! λέει στον εαυτό του. Ας 

δούμε τον κώλο της! Ο κώλος της μου φτάνει για να 

χύσω ... 
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Τη γυριΊ;ει αμέσως μπρούμυτα, της ανεβάζει τη 

φούστα και, αναίσθητη όπως είναι, της πλημμυρι'ζει 

τα κωλομέρια ψωλό'χυμα και το βάζει στα πόδια, χω

ρ(ς να νοιάζεται ούτε για τις συνέπειες των όσων της 

ε(πε, ούτε για το τι θ' απογίνει το δύστυχο εκείνο πλά

σμα. 

- Και τα τίναξε; ρώτησε ο Κυρβάλ, που τον γα

μούσαν εκείνη τη στιγμή. 

- Όχι, παραδέχτηκε η Ντυκλό, αλλά έμεινε στο 

κρεβάτι για δέκα βδομάδες. 

- Ω, θαυμάσια, είπε ο δούκας. Εγώ όμως, συνέχι

σε αυτός ο ακόλαστος, θα προτιμούσα να είχε διαλέ

ξει την εποχή των εμμήνων της ο άνθρωπός σας για 

να της πει αυτό το νέο. 

- Μάλιστα, είπε ο Κυρβάλ· γιατί δεν λέτε όμως 

καλύτερα, κύριε δούκα - είσαστε καυλωμένος, το 

βλέπω καθαρά - πως θα προτιμούσατε να έμενε στον 

τόπο η λεγάμενη; 

- Πάρτε το όπως θέλετε, αποκρίθηκε ο δούκας. 

Αφού σας βολεύει έτσι, δεν έχω αντίρρηση. Το ξέρε

τε άλλωστε: εγώ δεν έχω επιφυλάξεις όταν πρόκειται 

για το θάνατο μιας κοπέλας. 

- Ντυρσέ, είπε ο επίσκοπος, αν δεν στείλεις τους 

δυο αυτούς κατεργάρηδες να χύσουν, θα γίνει σαμα

τάςαπόψε. 

- Α, διάβολε! έκανε ο Κυρβάλ γυρίζοντας προς 

τον επίσκοπο. Το υπολογίζετε βλέπω πολύ το ποίμνιό 

σας! Ποια η διαφορά όμως αν θα 'χει δυο-τρία λιγό

τερα ή περισσότερα πρόβατα; Εμπρός, κύριε δούκα! 

Ελάτε να πάμε στο μπουντουάρ. Θέλω όμως να πάμε 
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μαζί και να έχουμε συντροφιά, γιατί, όπως βλέπετε, 

οι φίλοι μας από δω δεν θέλουν να σκανδαλιστούν 

απόψε. 

Και άμ' έπος, άμ' έργον: οι δυο ελευθέριοι πέρα

σαν στο μπουντουάρ συνοδευόμενοι από τους εξής: 

Ζελμίρα, Αυγουστίνα, Σοφία, Κολόμπα, Ερωτιδέα, 

Νάρκισσο, ΆδΩVΗ, Σκιζοκώλη, Πρίαπο, Τερέζα, Φαν

σόν, Κονστάνς και IoυλCα. Μέσα σε λίγα λεπτά ακού

στηκαν δυο-τρεις γυναικείες κραυγές και τα ουρλια

χτά των δύο ακόλαστων φίλων μας που εκσπερμά

τωναν ταυτόχρονα. Η Αυγουστίνα ξαναγύρισε στη 

σάλα κρατώντας ένα μαντίλι στη μύτη της που αιμορ

ραγούσε και η Κονστάνς έχοντας ριγμένο ένα μαντί

λι στο στήθος της. Όσο για την Ιουλία, αρκετά ακό

λαστη πάντα, αλλά και αρκετά επιδέξια για ν' απο

φύγει τις κακοτοπιές, γελούσε σαν τρελή και βεβαίω

νε τους πάντες πως, χωρίς την αφεντιά της, οι δυο φί

λοι δεν θα κατάφερναν να εκσπερματώσουν ποτέ. 

Ξαναγύρισε και το υπόλοιπο κοπάδι· τα κωλομέρια 

του Ζελαμίρ και του Άδωνη ήταν ακόμα γεμάτα 

ψωλόχυμα· κι αφού οι κύριοι βεβαίωσαν τους φίλους 

τους πως είχαν φερθεί με όλη την πρέπουσα σεμνό

τητα και ευκοσμία, για να μην έχουν να τους μεμ

φθούν για τίποτε, και πως τώρα, ήρεμοι πλέον, ήταν 

σε θέση να παρακολουθήσουν την ακρόαση, διέτα

ξαν την Ντυκλό να συνεχίσει την ιστορία της, πράγ

μα που εκείνη έσπευσε να το κάνει με τα ακόλουθα 

λόγια: 

- Λυπάμαι εξαιρετικά φίλοι μου, είπε η όμορφη 

αυτή γυναίκα, που ο κύριος Κυρβάλ βιάστηκε τόσο ν' 

ανακουφίσει την ανάγκη του, γιατί έχω δυο ιστορίες 
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με έγκυες γυναίκες να του αφηγηθώ που θα του πρό

σφεραν νομίζω ιδιαίτερη ευχαρίστηση. Γνωρίζω την 

αδυναμία του γι' αυτού του είδους τις γυναίκες και εί

μαι σίγουρη πως, αν άφηνε λιγάκι πόθο μέσα του, αυ

τές οι δυο ιστορίες θα τον συγκινούσαν. 

- Λέγε, λέγε εσύ και μη λυπάσαι, την καθησύχασε 

ο Κυρβάλ. Δεν ξέρεις τάχα ότι το χύσιμο δεν έχει κα

μιά επίδραση στα αισθήματά μου, και ότι η στιγμή που 

το κακό με συνεπαίρνει περισσότερο είναι η στιγμή 

που έχω εκσπερματώσει; 

Λοιπόν, είπε η Ντυκλό, γνώρισα κάποτε έναν άν

θρωπο που το βίτσιο του ήταν να βλέπει μια γυναίκα 

να γεννάει. Μαλακιζόταν βλέποντάς τη να σπαράζει 

από τους πόνους και εκσπερμάτωνε πάνω στο κεφά

λι του μωρού μόλις έκανε την εμφάνισή του. 

Ένας άλλος έβαζε μια γκαστρωμένη εφτά μηνών να 

σταθεί όρθια πάνω σ' ένα βάθρο που είχε ύψος του

λάχιστον δεκαπέντε πόδια. Ήταν αναγκασμένη να 

στέκεται ίσια και να προσπαθεί να κρατάει την ισορ

ροπία της, γιατί, αν ζαλιζόταν και έπεφτε, πήγαινε 

χαμένη κι αυτή και το παιδί της. Ο ελευθέριος που 

αναφέρω, αδιαφορώντας εντελώς για την αγωνία της 

δύστυχης αυτής γυναίκας - που άλλωστε γι' αυτό την 

πλήρωνε - την κρατούσε εκεί πάνω ώσπου να χύσει 

και μαλακιζόταν μπροστά της φωνάζοντας: 

- Ω! Τι ωραίο άγαλμα! Τι ωραίο στολίδι! Τι ωραία 

βασι1ισσα! 

- Εσύ θα κουνούσες το βάθρο, έτσι δεν είναι, Κυρ

βάλ; ρώτησε ο δούκας. 
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Ω, καθόλου, γελιέστε, φίλε μου. Γνωρίζω πολύ 

καλά το σεβασμό που οφείλουμε στη φύση και στα 

έργα της. Μήπως η αναπαραγωγή του είδους μας δεν 

είναι το πιο ενδιαφέρον πράγμα που υπάρχει; Δεν 

είναι ένα είδος θαύματος που οφείλουμε ακατάπαυ

στα να προσκυνούμε και που πρέπει να μας προκαλεί 

το πιο στοργικό ενδιαφέρον για κείνες που το πραγ

ματοποιούν; Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να δω έγκυο 

γυναίκα χωρίς να νιώσω τρυφερότητα: σκεφτείτε, 

αλήθεια, τι θαυμαστό πράγμα είναι μια γυναίκα η 

οποία, όπως ένας φούρνος, εκκολάπτει μια σταλιά 

μύξα στο βάθος του μουνιού της! Υπάρχει τίποτε πιο 

ωραίο, τίποτε πιο συγκινητικό απ' αυτό; Κονστάνς, 

ελάτε, σας παρακαλώ, ελάτε να φιλήσω τον ιερό βω

μό σας, όπου αυτή τη στιγμή συντελείται ένα τόσο βα

θύ μυστήριο ... 
Και καθώς η Κονστάνς βρισκόταν δίπλα του, μέσα 

στη φωλίτσα της, δεν χρειάστηκε να πάει μακριά για 

να βρει το βωμό που ήθελε να προσκυνήσει. Αλλά 

υπάρχουν σοβαροί λόγοι να πιστέψουμε πως τα πράγ

ματα δεν έγιναν όπως τα περίμενε η Κονστάνς, η ο

ποία άλλωστε δεν πολυπίστεψε τα λόγια του Κυρ

βάλ, γιατί σε λίγο ακούστηκε να βγάζει μια κραυγή 

που δεν είχε καμιά σχέση με τις συνέπειες μιας λα

τρευτικής χειρονομίας ή προσκυνήματος. Μέσα στην 

ησυχία που ακολούθησε, η Ντυκλό ξανάπιασε το 

μίτο της και τελείωσε με την παρακάτω ιστορία: 

Γνώρισα έναν άνθρωπο, είπε η έξοχη αυτή γυναί

κα, που η μανία του ήταν ν' ακούει τα παιδιά να 

κλαίνε γοερά. Του χρειαζόταν μια μάνα που να 'χει 
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ένα παιδί τριών με τεσσάρων χρονών το πολύ. Απαι

τούσε από μέρους της να δέρνει άγρια το παιδί μπρο

στά του, και όταν το μικρό εκείνο πλάσμα, εξαγριω

μένο απ' τη μεταχείριση, άρχιζε να βγάζει δυνατές 

κραυγές, η μάνα έπρεπε να πιάσει την ψωλή του 

έκφυλου εκείνου τύπου και να τον μαλακί'ζ,ει δυνατά 

μπροστά στο παιδί, στο πρόσωπο του οποίου εκσπερ

μάτωνε μόλις το έβλεπε πνιγμένο στα δάκρυα. 

- Στοιχηματίζω, είπε ο επίσκοπος στον Κυρβάλ, 

ότι αυτός ο άνθρωπος δεν ήταν θιασώτης της αναπα

ραγωγής περισσότερο από σένα. 

- Δεν λέω όχι, συμφώνησε ο Κυρβάλ. Σύμφωνα 

μάλιστα με την αρχή μιας κυρίας που φημίζεται για 

το πνεύμα της, άνθρωποι σαν κι αυτόν πρέπει να εί

ναι και μεγάλοι εγκληματίες γιατί κάθε άνθρωπος 

που δεν αγαπάει ούτε τα ζώα σύτε τα παιδιά ούτε τις 

έγκυες γυναίκες είναι, κατά τη γνώμη της, ένα θηρίο 

που του χρειάζονται αλυσίδες. Να με λοιπόν υπόδι

κος στο δικαστήριο της γριάς αυτής γκιόσας, γιατί 

σίγουρα δεν αγαπώ κανένα απ' αυτά τα τρία πράγ

ματα. 

Και καθώς ήταν πλέον αργά, γιατί οι επανειλημμέ

νες διακοπές είχαν φάει αρκετή ώρα της βραδιάς, οι 

ελευθέριοι πέρασαν κατευθείαν στο τραπέζι. Κατά 

τη διάρκεια του δείπνου συζητήθηκαν τα ακόλουθα 

θέματα: πρώτο, σε τι εξυπηρετεί η ευαισθησία τον 

άνθρωπο, και δεύτερο, αν αυτή ήταν απαραίτητη για 

την ευτυχία του ή όχι. Ο Κυρβάλ απέδειξε πως ήταν 

σίγουρα επικίνδυνη για όλους και υποστήριξε την ά

ποψη ότι το αίσθημα αυτό έπρεπε να εξαλείφεται 
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από τα παιδιά, συνηθίζοντάς τα από πολύ μικρή ηλι

κία στην παρακολούθηση των πιο άγριων θεαμάτων. 

Το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε από διάφορες πλευ

ρές, αλλά η κατάληξη ήταν να συμφωνήσουν όλοι με 

τη γνώμη του Κυρβάλ. Μετά το δείπνο ο δούκας και 

ο Κυρβάλ έκαναν την εξής πρόταση: οι γυναίκες και 

τ' αγόρια να πάνε για ύπνο και τα όργια να γίνουν 

μεταξύ αντρών. Συμφώνησαν όλοι με το σχέδιο, κλεί

στηκαν στην αίθουσα με τους οχτώ γαμιάδες και πέ

ρασαν όλη σχεδόν τη νύχτα έχοντας την ψωλή στον 

κώλο τους και πίνοντας τα ψωλοχύματα των γαμιά

δων. Πήγαν στα κρεβάτια τους δυο ώρες πριν ξημε

ρώσει, και η μέρα που ακολούθησε έφερε μαζί της 

τα γεγονότα και τις ιστορίες που ο αναγνώστης θα 

βρει παρακάτω, αν μπει στον κόπο να συνεχίσει το 

διάβασμα. 



Εικοστή ένατη μέρα 

Υπάρχει μια παροιμία (κι είναι κάτι πολύ καλό οι 

παροιμίες) που λέει πως η όρεξη έρχεται τρώγοντας. 

Amή η παροιμία, όσο φτηνή κι αν είναι, έχει ωστόσο 

μια πολύ πλατιά έννοια: θέλει να πει ότι όσο πιο φρι

χτές είναι οι πράξεις μας λαχταράμε άλλες πιο και

νούργιες, και πως όσο πιο πολλές είναι, λαχταράμε 

ακόμα περισσότερες: αmή ήταν η περίπτωση με αυ

τούς τους αχόρταγους ακόλαστους. Με την ασυγχώ

ρητη ωμότητά τους, με την απαίσια επιτήδευσή τους 

σε κάθε ακολασία, είχαν καταδικάσει, όπως είπαμε 

πιο πριν, τις δυστυχισμένες γυναίκες τους όταν έβγαι

ναν από τη τουαλέτα να τους φροντίζουν με τον πιο 

αισχρό και βδελυρό τρόπο, αλλά σαν να μην τους έ

φτανε αυτό, απ' αmή κιόλας τη μέρα έβγαλαν έναν 

καινούργιο νόμο που ήταν αποτέλεσμα της σοδομι

κής ακολασίας τους (της προηγούμενης μέρας)· έναν 

καινούργιο νόμο που όριζε πως θα χρησίμευαν για 

δοχεία στις ανάγκες τους από την πρώτη Δεκεμβρί

ου· όποιες κι αν ήταν οι ανάγκες αυτές, μεγάλες και 

μικρές, θα κατέληγαν στο στόμα τους κάθε φορά 

που αυτοί οι κύριοι θα ήθελαν να ικανοποιήσουν τις 

ανάγκες τους, θα τους συνόδευαν τέσσερις σουλτά-
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νες, για να τους εξυπηρετούν, μετά την ανάγκη τους, 

όπως οι γυναίκες τους άλλοτε, μια που αυτές θα εί

χαν τώρα μια πιο σοβαρή ασχολία· οι τέσσερις σουλ

τάνες που θα χοροστατούσαν ήταν η Κολ6μπα για 

τον Κυρβάλ, η Ήβη για το δούκα, η Ροζέτα για τον 

επίσκοπο και η Μισέτ για τον Ντυρσέ. Το παραμι

κρό λάθος στη μια ή στην άλλη περίπτωση, είτε σε 

ό,τι αφορούσε τις γυναίκες τους είτε τις τέσσερις κο

πέλες, θα κολαζόταν με την πιο μεγάλη αυστηρότητα. 

Οι άμοιρες γυναίκες ούτε που πρόλαβαν να μάθουν 

αυτή τη νέα διαταγή κι άρχισαν να κλαίνε και να οδύ

ρονται, δυστυχώς χωρίς να συγκινήσουν κανέναν. 

Όρισαν μόνο πως κάθε γυναίκα θα υπηρετούσε τον 

άντρα της, και η Αλίν τον επίσκοπο, και πως γι' αυτή 

και μόνο την περίπτωση δεν επιτρεπόταν καμιά αλλα

γή. Αναθέσανε σε δυο γριές διαδοχικά να βρίσκονται 

εκεί για την ίδια εξυπηρέτηση και σαν ώρα γι' αυτά 

ορίστηκε το βράδυ, σταθερά πάντα, ύστερα από τα 

όργια. Συμφώνησαν πως θα προέβαιναν σε όλα αυτά 

από κοινού και πως, όσο κρατούσε αυτή η επιχείρη

ση, οι τέσσερις σουλτάνες, περιμένοντας να έρθει η 

στιγμή που θα τους εξυπηρετούσαν, θα τους έδειχναν 

τα κωλομέρια τους, ενώ οι γριές θα πήγαιναν από τον 

έναν πρωκτό στον άλλο, για να τον πιέζουν, να τον 

ανοίγουν και να τον ερεθίζουν επιτέλους γι' αυτή την 

επιχείρηση. Αφού έβγαλαν αυτό τον κανονισμό, α

σχολήθηκαν εκείνο το πρωί με τις ποινές που παρα

μέλησαν την προηγούμενη μέρα, αφού τους είχε έρ

θει η επιθυμία να ριχτούν σε όργια μεταξύ αντρών. 

Η επιχείρηση έγινε στο διαμέρισμα όπου έμεναν 

οι σουλτάνες τις κανόνισαν και τις οχτώ και ύστερα 
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ακολούθησαν η Αδελα"ιδα, η Αλίν και ο Ερωτιδέας, 

που ήταν και οι τρεις τους γραμμένοι στον μοιραίο 

κατάλογο. Η τελετή, με όλες τις λεπτομέρειες και το 

απαραίτητο γι' αυτή την περίπτωση πρωτόκολλο, 

κράτησε σχεδόν τέσσερις ώρες ύστερα κατέβηκαν 

για το γεύμα με ξαναμμένο το κεφάλι, προπάντων ο 

Κυρβάλ, επειδή λάτρευε τρομερά αυτές τις επιχειρή

σεις όποτε καταπιανόταν με κάτι τέτοια η στύση του 

ήταν σίγουρη. Όσο για το δούκα, είχε χύσει, όπως 

και ο Ντυρσέ. Αυτός μάλιστα, που είχε αρχίσει να 

νιώθει τη διάθεση να πειράζει αρκετά, μέσα στις 

ακολασίες του, την αγαπημένη του γυναίκα την Αδε

λαιδα, την τιμώρησε με βίαιες ηδονικές δονήσεις που 

του στοίχισαν το ψωλόχυμά του. 

Ύστερα από το γεύμα πήραν τον καφέ· θα ήθελαν 

πολύ να χαρίσουν στην αφεντιά τους κώλους δροσε

ρούς, έχοντας για άντρες τον Ζέφυρο και τον Ζιτόν 

και άλλους ακόμη, αν ήθελαν κάτι τέτοιο: μπορού

σαν αυτοί, αλλά ήταν αδύνατο να παίζουν το ρόλο 

της σουλτάνας. Γι' αυτό, απλούστατα, ακολουθώντας 

την τάξη, τους εξυπηρέτησαν η Κολόμπα και η Μι

σέτ. Ο Κυρβάλ, εξετάζοντας τον κώλο της Κολόμπας, 

γεμάτο πολύχρωμους λεκέδες, έργο μάλιστα δικό 

του, άρχισε να νιώθει πολύ αλλόκοτες επιθυμίες και 

της έβαλε την πούτσα του ανάμεσα στα μπούτια από 

πίσω, ενώ πασπάτευε κάμποση ώρα τα κωλομέρια 

της πότε-πότε το μαραφέτι του πισωγυρνούσε και 

χτυπούσε, άθελά του τάχατες, τη νοστιμούλα τρύπα 

της που τόσο θα ήθελε να διαπεράσει. Την κοίταζε 

και τη μελετούσε. 

- Διάολε! είπε στους φίλους του. Δίνω διακόσια 
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λουδοβίκεια, τώρα μάλιστα, στη συντροφιά αν μ' 

αφήσει να γαμήσω αυτόν εδώ τον κώλο. 

Ωστόσο κρατήθηκε κι ούτε καν έχυσε. Ο επίσκο

πος φρ6ντισε να χύσει στο στόμα του ο Ζέφυρος κι 

έχασε το ψωλόχυμά του ενώ κατάπινε ό,τι του χάριζε 

το γλυκύτατο παιδί' όσο για τον Ντυρσέ, έβαζε τον 

Ζιτόν να του δίνει κλοτσιές στον κώλο κι ύστερα να 

χέσει, ενώ εκείνος έμεινε αγνός. Πέρασαν στο σαλό

νι των αφηγήσεων, όπου κάθε πατέρας βολεύτηκε, 

όπως γινόταν συχνά, έχοντας εκείνο το βράδυ την 

κόρη του πάνω στον καναπέ' κι έτσι άκουσαν, με κα

τεβασμένα τα βρακιά, τις πέντε ιστορίες της αγαπη

μένης μας αφηγήτριας. 

Φαίνεται πως από τότε που είχα εκπληρώσει με τό

σο σωστό τρόπο την ευσεβή επιθυμία της Φουρνιέ, η 

ευτυχία πλημμύρισε το σπίτι μου, είπε η όμορφη αυτή 

κοπέλα, ποτέ άλλοτε δεν είχα τόσες πλούσιες γνωρι

μίες. 

Ο ηγούμενος των Βενεδικτίνων, ένας από τους κα

λύτερους πελάτες μου, ήρθε να μου πει μια μέρα πως 

είχε ακούσει να γίνεται λόγος για μια αρκετά περίερ

γη ιδιοτροπία, κι επειδή μάλιστα είχε δει ένα φfλo του 

να την πραγματοποιεί και να ξετρελαίνεται, ήθελε κι 

αυτός με τη σειρά του να τη δοκιμάσει' μου ζήτησε 

λοιπόν μια κοπέλα με πολλές τρίχες. Του έδωσα μια 

κοπελάρα είκοσι οχτώ ετών που είχε τούφες μαλλιά 

έναν πήχυ μάκρος κάτω από τις μασχάλες και στο 

εφηβαίο της. 

- Αυτή μου κάνει, μου είπε. 

Κι επειδή ήταν πάρα πολύ γνωστός μου και είχαμε 
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γλεντήσει συχνά μαζί, δεν πήγε να κρυφτεί για να μην 

τον βλέπω. Είπε της κοπέλας να μείνει γυμνή, να μι

σογείρει πάνω στο ντιβάνι, με τα δυο χέρια ψηλά· κι 

εκείνος, οπλισμένος μ' ένα πολύ ακονισμένο ψαλίδι, 

άρχισε να κουρεύει σύρριζα τις δυο μασχάλες αυτής 

της κοπέλας. Απ6 τις μασχάλες κατέβηκε στο εφηβαίο· 

την κούρεψε κι εκεί, αλλά τ6σο προσεχτικά που ούτε 

στο ένα μέρος ούτε στο άλλο δεν φανταζ6σουν 6τι υ

πήρξε ποτέ η παραμικρή τρίχα. Αφού τελείωσε τη δου

λειά του, φιΆ.ησε τα σημεία που είχε κουρέψει κι άδει

ασε το ψωλ6χυμά του πάνω στο κουρεμένο αυτ6 εφη

βαίο γεμάτος έκσταση για το έργο του. 

Ένας άλλος απαιτούσε μια τελετή που ήταν δίχως 

άλλο ακ6μη πιο αλλ6κοτη: ήταν ο δούκας ντε Φλορ

βίλ. Με διέταξε να πάω σπίτι του μια απ6 τις πιο 6-
μορφες γυναίκες που θα έβρισκα. Ένας υπηρέτης 

μάς υποδέχτηκε και μπήκαμε στο αρχοντικ6 απ6 μια 

απ6μερη π6ρτα. 

- Ας ετοιμάσουμε αυτ6 το ωραίο πλάσμα, μου είπε 

ο υπηρέτης, 6πως ταιριάζει για να μπορέσει ο κύριος 

δούκας να γλεντήσει μαζί του ... Ακολουθήστε με. 
Αφού περάσαμε ένα λαβύρινθο απ6 διαδρ6μους 

σκοτεινούς 6σο και τεράστιους, φτάσαμε επιτέλους σ' 

ένα θλιβερ6 διαμέρισμα που φώτιζαν έξι μ6νο κεριά, 

κατάχαμα γύρω απ6 ένα στρώμα με μαύρο ατλάζι· 

6λο το δωμάτιο ήταν ντυμένο στα μαύρα και τρομά

ξαμε μ6λις μπήκαμε. 

- Μην τρομάζετε, μας είπε ο οδηγ6ς μας, δεν θα 

πάθετε το παραμικρ6 κακ6· αλλά να δοθεί τε στα πά

ντα, είπε στη νεαρή κοπέλα, και να εκτελέσετε προ

πάντων καλά 6,..ι θα σας ορίσω. 
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Έγδυσε την κοπέλα ολότελα, ξέπλεξε τη χτενισιά 

της κι άφησε να κυλήσουν τα θεσπέσια μαλλιά της. 

Ύστερα την ξάπλωσε πάνω στο στρώμα, ανάμεσα 

στα κεριά, της σύστησε να παραστήσει τη νεκρή και 

κυρίως να φροντίσει, κατά τη διάρκεια όλης της σκη

νής να παραμείνει ακίνητη και να αναπνέει όσο μπο

ρούσε λιγότερο. 

- Γιατ(, αν δυστυχώς ο κύριός μου, που θα φαντά

ζεται πως ε{στε πράγματι νεκρή, αντιληφθεί καμιά 

προσπο(ηση, θα φύγει οργισμένος και σίγουρα δεν θα 

πληρωθείτε. 

Μόλις έβαλε την κόρη πάνω στο στρώμα σαν να 

ήταν κανένα πτώμα, έδωσε στο στόμα και τα μάτια 

της ένα ύφος οδυνηρό, άφησε να κυματίσουν τα μαλ

λιά της πάνω στο γυμνό στήθος της, έβαλε δίπλα της 

ένα στιλέτο και της σχεδίασε, στη μεριά της καρδιάς, 

πασαλείβοντάς τη με αίμα από κοτόπουλο, μια πληγή 

μεγάλη σαν ένα χέρι. 

- Κυρ{ως μη φοβάστε καθόλου, είπε ακόμα μια 

φορά στη νέα κοπέλα. Δ εν θα πείτε ούτε θα κάνετε 

τίποτα: σημασία έχει να με(νετε ακίνητη και να παίρ

νετε ανάσα μόνο όταν θα τον βλέπετε να μην είναι και 

τόσο κοντά σας. Εμείς ας αποσυρθούμε τώρα, μου 

ε{πε ο υπηρέτης. Ελάτε, κυρ{α μου· για να μην ανη

συχείτε για την κοπέλα σας, θα σας βάλω σ' ένα μέρος 

απ' όπου θα μπορείτε ν' ακούτε και να παρατηρείτε 

όλη τη σκηνή. 

Βγαίνουμε αφήνοντας στην αρχή την κοπέλα αρκε

τά ταραγμένη, αλλά ωστόσο κάπως πιο ήσυχη με όσα 

ε(χε πει ο υπηρέτης. Με οδηγε{ σ' ένα μικρό δωμάτιο 

γειτονικό στο διαμέρισμα όπου θα γινόταν το μυστή-
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ριο· πίσω από ένα χώρισμα κάπως χαλαρό, που είχαν 

σκεπάσει με το μαύρο ύφασμα, μπορούσα να τ' α

κούω όλα. Μου ήταν ακόμα πιο εύκολο να παρατηρώ 

τι θα γινόταν, γιατί αυτό το ύφασμα ήταν διάφανο: 

ξεχώριζα όλα τα αντικείμενα πίσω από κει σαν να 

ήμουν μέσα στο ίδιο το διαμέρισμα. 

Ο υπηρέτης τράβηξε ένα κορδόνι, το κουδουνάκι 

χτύπησε - γιατί αυτό ήταν το σύνθημα - και ύστερα 

από λίγα λεπτά είδαμε να μπαίνει ένας ψηλός άντρας, 

ξερακιανός κι αδύνατος, εξήντα περίπου ετών. Ήταν 

ολότελα γυμνός κάτω από μια φαρδιά ρόμπα από 

ταφτά των Ινδιών. Σταμάτησε μόλις μπήκε· είναι 

σωστό να σας πω σ' αυτό το σημείο πως το παρατη

ρητήριό μας ήταν καταπληκτικό, γιατί ο δούκας, που 

πίστευε πως είναι τελείως μόνος, ούτε καν φανταζό

ταν πως τον έβλεπαν. 

- Α, τι ωραίο πτώμα! αναφώνησε αμέσως ... Τι 

όμορφη νεκρή ... Ω Θεέ μου! είπε βλέποντας το αίμα 
και το στιλέτο. Τώρα δα μου τη σκοτώσανε ... Α, διάο
λε, τι καύλα που την έχει όποιος τη σκότωσε! 

Κι ενώ μαλακιζόταν: 

- Πώς θα 'θελα να τον έβλεπα να τη χτυπά! 

Κι ενώ πασπάτευε την κοιλιά της: 

- Είναι έγκυος άραγε; ... Όχι, δυστυχώς. 
Και συνεχιΊ;οντας να την πασπατεύει: 

- Τι σάρκα είναι αυτή! ... Ζεστή ακόμη! ... Τι ωραίο 
στήθος! 

Και τότε έσκυψε από πάνω της και τη φίλησε στο 

στόμα μ' ένα απίστευτο πάθος. 

- Βγάζει σάλιο ακόμα, είπε ... Πόσο μ' αρέσει αυ
τό! 
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Και για δεύτερη φορά τής έχωσε τη γλώσσα του 

βαθιά στο λαρύγγι. Ήταν αδύνατο να παίξει καλύτε

ρα το ρόλο της αυτή η κοπέλα· έμενε ολ6τελα ακίνη

τη, κι 6ταν την πλησίασε ο δούκας, ούτε ανάσαινε 

καν. Την άρπαξε επιτέλους και γυρίζοντάς την μπρού

μυτα: 

- Πρέπει να δω καλά αυτό τον ωραίο κώλο, είπε. 

Και μόλις τον είδε: 

- Α, διάολε, τι όμορφα μεριά! 

Τα φίλησε, τα μισάνοιξε και τον είδαμε καθαρά να 

βάζει τη γλώσσα του πάνω στην τόσο νόστιμη τρύπα 

της. 

- Λόγω τιμής, αναφώνησε ξετρελαμένος, ιδού ένα 

από τα πιο υπέροχα πτώματα που είδα ποτέ στη ζωή 

μου! Πόσο ευτυχισμένος είναι αλήθεια αυτός που στέ

ρησε αυτή την όμορφη κοπέλα από τη ζωή, και τι 

ηδονή πρέπει να δοκίμασε! 

Μ' αυτή και μόνο την ιδέα έχυσε· ήταν ξαπλωμένος 

δίπλα της, την κρατούσε σφιχτά, με τα μπούτια του 

κολλητά πάνω στα μεριά της, και έχυνε πάνω στη 

κωλ6τρυπα με απίστευτα δείγματα ηδονής και φωνά

ζοντας σαν διάβολος ενώ έχανε το σπέρμα του: 

- Α, γαμώτο, γαμώτο! Πόσο θα 'θελα να την είχα 

σκοτώσει! 

Έτσι τέλειωσε αυτή η επιχείρηση. Ο ελευθέριος ση

κώθηκε και χάθηκε. Καιρός ήταν να πάμε ν' αναση

κώσουμε την ετοιμοθάνατη. Δεν άντεχε άλλο πια· η 

καταπίεση, ο τρόμος, τα πάντα είχαν απορροφήσει 

τις αισθήσεις της και ήταν έτοιμη να παι'ξει φυσικά το 

πρόσωπο που είχε τόσο καλά μιμηθεί πριν από λίγο. 

Φύγαμε με τέσσερα λουδοβίκεια που μας έδωσε ο υ-
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πηρέτης 6πως το φαντάζεστε βέβαια, μας είχε κλέψει 

τα μισά. 

- Ζήτω ο Θεός! αναφώνησε ο Κυρβάλ. Αυτό εί

ναι πάθος! Πικάντικο και πιπεράτο. 

- Καύλωσα σαν γα·ίδούρι, είπε ο δούκας. Βάζω 

στοίχημα πως αυτός ο τύπος δεν αρκέστηκε σ' αυτό. 

- Να είστε βέβαιος, κύριε δουξ, είπε η Μαρταίν, 

πως σε άλλες περιπτώσεις έδειξε περισσότερο ρεαλι

σμό. Αλλ.ά η κυρία Ντεγκράνζ κι εγώ θα έχουμε την 

ευκαιρία να σας πείσουμε γι' αυτό. 

- Και τι κάνεις, διάολε, στο μεταξύ; είπε ο Κυρ

βάλ στο δούκα. 

- Άσε με, άσε με! είπε ο δούκας. Γαμώ την κόρη 

μου πιστεύοντας πως είναι νεκρή. 

- Α, βρε κάθαρμα, είπε ο Κυρβάλ, να λοιπόν τώ

ρα που έχεις δυο εγκλήματα στο νου σου. 

- Γαμώτο! είπε ο δούκας. Θα ήθελα να είναι πιο 

αληθινά! 

Και το ανόσιο σπέρμα του ξέφυγε μέσα στο αιδοίο 

της Ιουλίας. 

- Εμπρός, συνέχισε Ντυκλό, είπε αφού τέλειωσε, 

συνέχισε, καλή μου φίλη, και μην αφήσεις τον πρόε

δρο να χύσει, γιατί τον ακούω να αιμομικτεί με την 

κόρη του. Ο μπαγάσας κάτι κακό σοφίζεται· οι γο

νείς του μου το εμπιστεύτηκαν: πρέπει να προσέχω 

τα φερσίματά του και δεν θέλω να μου χαλάσει. 

- Ω! είναι αργά πια, είπε ο Κυρβάλ, είναι αργά, 

χύνω! Αχ! Το Θεό σου! Κοίτα τι όμορφη νεκρή που 

είναι! 

Και το κάθαρμα, ενώ γαμούσε από το μουνί την 
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ΑδελαΙδα, φανταζόταν όπως ο δούκας πως γαμούσε 

τη σκοτωμένη κόρη του' απίστευτη παρεκτροπή του 

ακόλαστου, που δεν μπορεί ν' ακούσει ή να δει κάτι 

και να μη θέλει αμέσως να το μιμηθεί! 

- Ντυκλό, συνέχισε, είπε ο επίσκοπος, γιατί το 

παράδειγμα αυτών των αλιτήριων μπορεί να με πα

ρασύρει, και στην κατάσταση που βρίσκομαι θα έκα

να χειρότερα πράγματα απ' αυτούς. 

Λίγο καιρό ύστερα απ' αυτή την περιπέτεια βρέθη

κα μόνη στο σπίτι κάποιου άλλου ελευθέριου, είπε η 

Ντυκλό' η μανία του, αν και πιο ταπεινωτική, ήταν 

ωστόσο εξίσου ζοφερή. Με δέχεται μέσα σ' ένα σαλό

νι όπου ένα πολύ ωραίο ταπέτο στόλιζε το παρκέ' 

μου είπε να γδυθώ και μ' έβαλε να στηθώ με τα χέρια 

και τα πόδια στο πάτωμα: 

- Για να δούμε, είπε αναφερόμενος σε δυο μεγάλα 

δανέζικα σκυλιά που είχε δίπλα του, για να δούμε 

ποιος από τους δυο, τα σκυλιά μου ή εσύ, θα φανείτε 

πιο σβέλτοι. Τρέχα τώρα! 

Και συνάμα ρίχνει κάτι μεγάλα ψημένα κάστανα 

καταγής και μιλώντας μου σαν να ήμουν κανένα ζώο: 

- Πιάσ' το, πιάσ' το! μου λέει. 

Τρέχω με τα τέσσερα πίσω από το κάστανο, έχο

ντας στο νου μου να καταλάβω την ιδιοτροπία του 

και να του το φέρω' αλλά τα δυο μεγάλα σκυλιά όρ

μησαν από πίσω μου και με προσπέρασαν σαν α

στραπή' αρπάζουν το κάστανο και το φέρνουν στον 

κύριό τους. 

- Μα είσαι τρομερά αδέξια, μου είπε τότε το αφε

ντικό, μήπως και φοβάσαι μη σε φάνε τα σκυλιά μου; 
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Μη φοβάσαι καθόλου, δεν θα σε πειράξουν, αλλά 

από μέσα τους θα σε κοροϊδεύουν όσο βλέπουν πόσο 

ακαμάτα είσαι. Εμπρός, κοίτα να βγεις ασπροπρό

σωπη ... Πιάσ' το! 
Πετά ένα άλλο κάστανο και πάλι με νικάνε τα σκυ

λιά. Αυτό το παιχνίδι κράτησε δυο ώρες και μόνο μια 

φορά κατάφερα ν' αρπάξω το κάστανο και να το φέ

ρω με το στόμα μου σ' αυτόν που το πέταξε. Αλλά εί

τε θριάμβευα είτε όχι, ποτέ αυτά τα ζώα, καλά γυ

μνασμένα σ' αυτό το παιχνίδι, δεν με πείραξαν ούτε 

μια φορά' αντίθετα μάλιστα, έδειχναν να με περιπαί

ζουν και να διασκεδάζουν μαζί μου σαν να ήμουν ένα 

μ' αυτά. 

- Εμπρός, είπε το αφεντικό, αρκετά δούλεψες 

πρέπει να φας. 

Χτύπησε το κουδούνι και μπήκε ένας έμπιστος υ

πηρέτης. 

- Φέρε να φάνε κάτι τα ζώα μου, είπε. 

Και ο υπηρέτης έφερε μια γαβάθα από έβενο και 

την άφησε καταγής ήταν γεμάτη από ψιλοκομμένο 

κρέας πολύ τρυφερό. 

- Εμπρός, μου λέει, φάε μαζί με τα σκυλιά μου κι 

έχε το νου σου μη σε ξεπεράσουν στο φαγητό όπως 

έγινε με την πιλάλα. 

Δεν έπρεπε να βγάλω τσιμουδιά αλλά να υπακού

σω, και, πάντα με τα τέσσερα, έχωσα το κεφάλι στη 

γαβάθα' επειδή τα πάντα ήταν πολύ καθαρά και κα

λοφτιαγμένα, άρχισα να τα καταβρσχθι'ζω μαζί με τα 

σκυλιά, που με μεγάλη ευγένεια μου άφησαν το μερ

τικό μου, χωρίς να τα βάλουν καθόλου μαζί μου. Αυ

τό ήταν το κρίσιμο σημείο για τον ακόλαστο αυτόν: η 
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ταπε{νωση, ο εξευτελισμός όπου έριχνε μια γυνα{κα 

ξάναβαν σε απ{στευτο βαθμό το κεφάλι του. 

- Η γαμιόλα! ε{πε τ6τε ενώ μαλακιζ6ταν. Το πα

λιοθήλυκο! Κο{τα πώς τρώει με τα σκυλιά μου! Έτσι 

θα 'πρεπε να μεταχειριζόμαστε όλες τις γυναίκες κι 

έτσι μ6νο δεν θα ήταν πια ξετσίπωτες κατοικίδια 

ζώα σαν κι αυτά τα σκυλιά, για ποιο λ6γο τις μεταχει

ριζόμαστε διαφορετικά απ' αυτά; Α, παλιοθήλυκο! Α, 

πουτάνα! ξεφώνιζε, και αφού προχώρησε έχυσε το 

ψωλ6χυμά του πάνω στον πισινό μου. Α, γαμιόλα, σ' 

έβαλα λοιπόν να φας μαζί με τα σκυλιά μου! 

Αυτό ήταν όλο, ο άνθρωπός μας χάθηκε, ξαναντύ

θηκα βιαστικά και βρήκα δυο λουδοβ{κεια πάνω στο 

πανωφόρι μου, ποσό συνηθισμένο και που πλήρωνε 

δίχως άλλο κάθε φορά για τις απολαύσεις του αυτός 

ο μουρντάρης. 

Σ' αυτό το σημε{ο, κύριοι, συνέχισε η Nτuκλό, είμαι 

υποχρεωμένη να γυρίσω πίσω και να σας αφηγηθώ, 

για να τελειώσει η βραδιά, δυο περιπέτειες που μου 

'τυχαν στα νιάτα μου. Επειδή είναι κάπως σκληρές, 

δεν θα είχαν τη θέση τους στη σειρά των αφελών γεγο

νότων με τα οποία άρχισα, όπως με διατάξατε· ανα

γκάστηκα λοιπ6ν να τις μεταθέσω και να σας τις φυ

λάξω για το τέλος. Δεν ήμουν τ6τε παρά δεκάξι ετών 

και έμενα ακόμα στο σπίτι της Γκερέν· με είχαν βάλει 

στο κάτω μικρό δωμάτιο ενός διαμερίσματος όπου 

έμενε ένας άνθρωπος μεγάλης περιωπής, λέγοντάς 

μου να περιμένω, να ε{μαι ήσυχη και να υπακούω 

στον άρχοντα που θα ερχόταν να διασκεδάσει μαζί 

μου. Αλλά φρ6ντισαν να μη μου πουν τίποτα περισ

σ6τερο· κι όμως δεν θα δοκίμαζα τέτοιο φόβο αν με 
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είχαν προειδοποιήσει' αλλά και ο ελευθέριος αυτός 

σίγουρα δεν θα γνώριζε τόση ηδονή. Είχα περάσει 

οχεδόν μια ώρα μέσα στο δωματιάκι και στο τέλος 

άνοιξε η πόρτα. Ήταν ο ίδιος ο κύριος του σπιτιού. 

- Τι γυρεύεις εδώ, πονηρούλα μου, μου λέει τάχα

τες παραξενεμένος, τέτοια ώρα μέσα στο διαμέρισμά 

μου; Α, πουτάνα! αναφώνησε αρπάζοντάς με από το 

λαιμό έτσι που έχασα την ανάσα μου. Α, κατεργάρα! 

Ώστε ήρθες να με κλέψεις! 

Αμέσως ζητά βοήθεια' παρουσιάζεται ένας πιστός 

υπηρέτης: 

- Λαφλέρ, του λέει ο κύριός του οργισμένος, δες ε

δώ μια κλέφτρα που τη βρήκα να κρύβεται' γδύσε την 

ολότελα κι ετοιμάσου να κάνεις ό, τι θα σε διατάξω. 

Ο Λαφλέρ υπακούει: με γδύνει στο λεπτό και πετά 

τα ρούχα μου ένα-ένα έξω. 

- Εμπρός, λέει ο ακόλαστος στον υπηρέτη του, τρέ

χα βρες ένα τσουβάλι, να μου τη ράψεις την παλιο

βρόμα μέσα και να τη ρι'ξεις στο ποτάμι! 

Ο υπηρέτης βγαίνει και πάει για το τσουβάλι. Σας 

αφήνω να σκεφτείτε πώς επωφελήθηκα στο μεταξύ 

για να πέσω στα πόδια του άρχοντα ικετεύοντάς τον 

να μου χαρίσει τη ζωή και βεβαιώνοντάς τον πως μ' 

έφερε εδώ μέσα η ίδια η κυρία Γκερέν, η δικιά του 

ματρόνα, και πως δεν είμαι καμιά κλέφτρα ... Αλλά ο 
ακόλαστος, χωρίς ν' ακούει τίποτα, μου αρπάζει τα 

δυο κωλομέρια και τα μαλάζει άγρια. 

- Α, γαμώτο, λέει, θα δώσω στα ψάρια να φάνε 

αυτό τον όμορφο κώλο! 

Ήταν η μόνη φιλήδονη πράξη που έδειξε να επιτρέ

πει στον εαυτό του, χωρίς μάλιστα να δω τίποτα που 
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να με κάνει να πιστεύω πως η ακολασία έπαιζε κά

ποιο ρόλο σ' αυτή όλη τη σκηνή. Ο υπηρέτης επιστρέ

φει, φέρνει το τσουβάλι' όσο και να παρακαλούσα, με 

χώνουνε μέσα, με ράβουνε και ο Λαφλέρ με φορτώνε

ται στους ώμους του. Τότε είναι που άκουσα τι ανα

στάτωση έφερε στον ακόλαστο η κρίση που δοκίμα

σε' καθόλου απίθανο, είχε αρχίσει να μαλακa;,εται 

μόλις μ' έβαλαν μέσα στο τσουβάλι. Τη στιγμή ακρι

βώς που με φορτώθηκε ο Λαφλέρ, το ψωλόχυμα του 

παλιανθρώπου τινάχτηκε. 

- Στο ποτάμι ... Στο ποτάμι ... Ακούς, Λαφλέρ; 
έλεγε τραυλι'ζοντας από ηδονή. Ναι, στο ποτάμι, και 

να βάλεις μια κοτρόνα στο τσουβάλι για να πνιγεί πιο 

γρήγορα η πουτάνα! 

Αυτά ειπώθηκαν' βγήκαμε πήγαμε σ' ένα διπλανό 

δωμάτιο όπου ο Λαφλέρ, αφού ξέραψε το τσουβάλι, 

μου γύρισε τα ρούχα μου, μου έδωσε δυο λουδοβίκεια 

και μερικά δείγματα μιας διαφορετικής συμπεριφο

ράς στην ηδονή. Ξαναγύρισα στο σπίτι της Γκερέν 

και τη μάλωσα πάρα πολύ που δεν με είχε καθόλου 

προετοιμάσει' αυτή πια για να συμφιλιωθεί μαζί μου, 

με έστειλε δυο μέρες αργότερα κάπου αλλού, χωρίς 

να μου πει πάλι τίποτα για ό, τι θα γινόταν εκεί. 

Πάνω-κάτω όπως έγινε και με την ιστορία που σας 

είπα, έπρεπε να βρίσκομαι σ' ένα μικρό δωμάτιο στο 

διαμέρισμα κάποιου επόπτη κτημάτων, αλλά αυτή τη 

φορά ήμουν εκεί μαζί με τον υπηρέτη που ε{χε έρθει 

να με πάρει από το σπίτι της Γκερέν εκ μέρους του 

κυρίου του. Περιμένοντας να φανεί το αφεντικό, ο υ

πηρέτης διασκέδαζε δείχνοντάς μου κάμποσα κο

σμήματα που ήταν μέσα σ' ένα γραφείο. 
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- Δ ιάολε, μου λέει ο καλός σου ο μεσολαβητής, δεν 

χάθηκε ο κόσμος αν πάρεις και κανένα από δαύτα· ο 

γερο-Κροίσος είναι πάμπλουτος! Βάζω στοίχημα πως 

δεν έχει ιδέα πόσα και τι σόι είναι τα κοσμήματα που 

φυλάει μέσα στο γραφείο του. Πίστεψέ με και μην ντρέ

πεσαι, ούτε να φοβάσαι μάλιστα μήπως σε προδώσω. 

Αλίμονο! Άλλο που δεν ήθελα για να ακολουθήσω 

την ύπουλη συμβουλή του: γνωρίζετε την κλίση μου, 

σας την έχω πει. Φούχτωσα λοιπόν χωρίς πολλά πα

ρακάλια ένα χρυσό κουτάκι, εφτά-οχτώ λουδοβίκεια 

πράμα, μην τολμώντας ν' αρπάξω τίποτε άλλο μεγα

λύτερης αξίας. Άλλο που δεν ήθελε ο μπαγάσας ο 

υπηρέτης και, για να μην πολυλογώ, έμαθα αργότερα 

πως, αν είχα αρνηθεί να πάρω κάτι, θα είχε χώσει 

κάποιο κόσμημα στην τσέπη μου χωρίς καν να το α

ντιληφθώ. Φτάνει ο κύριος του σπιτιού, με δέχεται κα

λά, βγαίνει ο υπηρέτης και μένουμε οι δυο μας. Αυτός 

δεν έκανε σαν τον άλλο, αλλά διασκέδαζε πραγματι

κά: μου φίλησε τον πισινό, μ' έβαλε να τον μαστιγώ

σω, να κλάσω στο στόμα του, μου έβαλε τον πούτσο 

του στο στόμα μου και παραχόρτασε, που λέτε, με 

κάθε λογής ασέλγειες, χωρίς να με αγγίζει από μπρο

στά· αλλά ό, τι και να έκανε, δεν έχυσε καθόλου. Δ εν 

είχε φτάσει ακόμη η στιγμή, ό, τι είχε κάνει ως τώρα 

δεν ήταν γι' αυτόν παρά για να ετοιμαστεί. Τώρα θα 

δείτε πώς τελείωσε αυτή η ιστορία. 

- Α, διάολε, μου λέει, ξέχασα πως κάποιος ξένος 

υπηρέτης περιμένει έξω ένα μικρό κόσμημα που υπο

σχέθηκα να στείλω τώρα κιόλας στον κύριό του. Με 

συγχωρείς, αλλά πρέπει να είμαι εντάξει, και μόλις 

τελειώσω θα συνεχίσουμε τη δουλειά μας. 
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Νιώθovrας ένοχη για το μικρό παράπτωμα σro ο

ποίο μ' έσπρωξε ο καταραμένος υπηρέτης, σας αφή

νω να φαντασrείτε πόσο μ' έκανε ν' ανατριχιάσω αυ

τή η κουβέντα. Για μια σrιγμή σκέφτηκα να τον κρα

τήσω' ύσrερα καλοσκέφτηκα πως θα άξιζε καλύτερα 

να μην τα χάσω και να διακινδυνεύσω την μπάζα του. 

Ανοίγει το γραφείο, γυρεύει, ψάχνει και, μη βρίσκο

ντας αυτό που χρειαζόταν, μου ρίχνει ένα μανιασμέ

νοβλέμμα. 

- Άτιμη! μου λέει. Εσύ μόνο κι ένας έμπισroς υπη

ρέτης μπήκατε εδώ μέσα πριν από λίγο' λείπει αυτό 

που γυρεύω, ποιος άλλος να το πήρε από σας; 

- Ω, κύριε, του λέω τρέμovrας, να είσrε βέβαιος 

πως είμαι ανίκανη να ... 
- Άντε λοιπόν, διάολε! είπε οργισμένος (κι όμως 

μην ξεχνάτε πως το παντελόνι του ήταν πάντα ξεκου

μπωμένο κι η πούτσα του κολλημένη πάνω σrην κοι

λιά: αυτό και μόνο έπρεπε να μου ανοίξει τα μάτια 

και να μ' εμποδίσει να ανησυχώ και τόσο, αλλά δεν 

έβλεπα, δεν ξεχώριζα πια τίποτα). Άντε, μωρή γαμιό

λα, πρέπει να βρω το κόσμημά μου. 

Με διατάζει να γδυθώ. Είκοσι φορές έπεσα σrα 

πόδια του και τον παρακαλούσα να με απαλλάξει 

από την ταπείνωση μιας έρευνας πάνω μου: τ{ποτα 

δεν τον συγκινεί, τίποτα δεν τον μαλακώνει, τραβά ο 

{διος από πάνω μου τα ρούχα με οργή και, μόλις έ

μεινα γυμνή, ψάχνει τις τσέπες μου κι όπως το περι

μένατε δεν αργεί να βρει το κουτί. 

- Α, κάθαρμα! μου λέει. Τώρα πείσrηκα πια. Γα

μιόλα! Ώσrε πας σrα σπ{τια των ανθρώπων για να 

τους κλέβεις. 



ΟΙ 120 ΜΕΡΕΣ ΤΩΝ ΣΟΔΟΜΩΝ 545 

Και καλώντας αμέσως τον έμπιστό του: 

- Άντε, του λέει μανιασμένος, τρέχα να μου φέρεις 

αμέσως τον αστυνόμο! 

- Ω, κύριε, φώναζα, λυπηθείτε τα νιάτα μου, με ξε

γέλασαν, δεν το 'θελα εγώ η ίδια, με ανάγκασαν ... 
- Ωραία λοιπόν! είπε ο μουρντάρης. Θα πεις όλες 

αυτές τις δικαιολογίες στο δικαστήριο, αλλά εγώ ζη

τάω εκδίκηση. 

Βγαίνει ο υπηρέτης, εκείνος πέφτει σε μια πολυθρό

να, πάντα καυλωμένος και μέσα σε μια μεγάλη ταρα

χή, λέγοντάς μου χαιες δυο βρισιές. 

- Η κατεργάρα, η σκρόφα! έλεγε. Εγώ που ήθελα 

να την ανταμείψω με το παραπάνω κι αυτή ήρθε σπί

τι μου για να με κλέψει! ... Α! διάολε, τώρα θα δεις. 
Την ίδια στιγμή χτυπά η πόρτα και βλέπω να μπαί

νει ένας άντρας με κάπα. 

- Κύριε αστυνόμε, λέει το αφεντικό, σας παραδί

δω αυτή την κατεργάρα και σας την παραδίδω γυ

μνή, έτσι όπως της είπα να μείνει για να την ψάξω· να 

η κοπέλα από τη μια, τα ρούχα της από την άλλη, και 

επιπλέον το κόσμημα που έκλεψε· και προπάντων 

φρoνrίστε να την κρεμάσουν, κύριε αστυνόμε. 

Τότε είναι που ξανάπεσε στην πολυθρόνα του χύνο

ντας μονομιάς. 

- Ναι, να την κρεμάσετε, διάολε! Να τη δω κρεμα

σμένη, διάολε! Κύριε αστυνόμε! Να τη δω κρεμασμέ

νη, αυτό και μόνο απαιτώ από σας. 

Ο ψευτοαστυνόμος με παίρνει με το κόσμημα και 

τα ρούχα μου, με οδηγεί στο διπλανό δωμάτιο, λύνει 

την κάπα του και με αφήνει να δω πως ήταν ο ίδιος ο 

υπηρέτης που με είχε υποδεχτεί και σπρώξει στη κλο-
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πή· η ταραχή στην οποία βρισκόμουνα με είχε εμπο

δίσει να τον αναγνωρίσω. 

- Λοιπόν; μου λέει. Τρόμαξες αλήθεια; 

- Aλfμoνo, του λέω, δεν αντέχω πια. 

- Τελειώσαμε, μου λέει, και πάρε αυτό για ν' απο-

ζημιωθείς. 

Και συνάμα μου δίνει εκ μέρους του κυρίου του το 

κόσμημα που είχα κλέψει, μου επιστρέφει τα ρούχα 

μου, μου δίνει να πιω ένα ποτήρι με λικέρ και με πάει 

πίσω στο σπίτι της κυρίας Γκερέν. 

- Αυτή εδώ η μανία είναι ευχάριστη, είπε ο επί

σκοπος. Μπορεί κανείς να ωφεληθεί πάρα πολύ για 

άλλα πράγματα και με λιγότερη λεπτότητα. Γιατί, να 

σας πω κάτι; Δεν είμαι και τόσο οπαδός των λεπτών 

τρόπων στην ακολασία. Δεν χρειάζονται και πολλά, 

λέω, για να μάθουμε από αυτή την ιστορία τι πράγ

ματι χρειάζεται για να μην παραπονιέται μια πουτά

να, όσο αθέμιτοι κι αν είναι οι τρόποι που χρησιμο

ποιούμε. Αρκεί να της στήνουμε παγίδες για να πέ

φτει μέσα, κι αφού βεβαιωθούμε πως πιστεύει στην 

ενοχή της, μπορούμε πια να κάνουμε ό,τι θέλουμε· κι 

ούτε θα φοβόμαστε αν τολμήσει να παραπονεθεί, για

τί θα τρέμει μήπως την ενοχοποιήσουμε ή τη σύρου με 

στα δικαστήρια. 

- Είναι βέβαιο, είπε ο Κυρβάλ, ότι, αν ήμουν εγώ 

στη θέση του, θα είχα πάει πολύ πιο μακριά και δεν 

φαντάζομαι, ομορφούλα μου Ντυκλό, να τη γλίτωνες 

τόσο φτηνά. 

Επειδή οι ιστορίες είχαν κρατήσει πολύ εκείνο το 

βράδυ, έφτασε η ώρα για το φαγητό χωρίς να προλά-
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βΟ1Ν να ασελγήσΟ1Ν λίγο. Στρώθηκαν λοιπόν στο τρα

πέζι, έχοντας καλά στο νου τους να αποζημιωθούν 

μετά το φαγητό. Έτσι κι έγινε, κι αφού συγκεντρώ

θηκαν όλοι τους, συμφώνησαν να διαπιστώσουν επι

τέλους ποιες κοπέλες και ποια αγόρια μπορούσαν να 

περάσουν στις τάξεις των αντρών και των γυναικών. 

Έγινε λόγος να μαλακίσουν όποιο αγόρι ή κορίτσι 

τούς έδινε μια κάποια υποψία. Ήταν βέβαιοι πως 

ήταν γυναίκες πια η Αυγουστίνα, η Φανή και η Ζελ

μίρα: αυτά τα τρία χαριτωμένα πλασματάκια, δεκα

τεσσάρων και δεκαπέντε ετών, έχυναν και τα τρία με 

την πιο απαλή επαφή' η Ήβη και η Μινέτ, μόλις δώ

δεκα ετών, ούτε καν ήταν για να τις δοκιμάσΟ1Ν. Ό

σο για τις σουλτάνες, όπως η Σοφία, η Κολόμπα και 

η Ροζέτ, η πρώτη ήταν δεκατεσσάρων ετών και οι δυο 

άλλες δεκατριών. 

Για τ' αγόρια ήξεραν πως ο Ζέφυρος, ο Άδωνις και 

ο Σελαντόν έχυναν σαν μεγάλοι' ο Ζιτόν και ο Νάρ

κισσος ήταν πάρα πολύ νέοι για να δοκιμαστούν. Έ

μεναν λοιπόν ο Ζελαμίρ, ο Ερωτιδέας και ο Υ άκιν

θος. Οι φίλοι σχημάτισαν έναν κύκλο γύρω από μια 

στοίβα φαρδιά μαξιλάρια που τοποθέτησαν κατάχα

μα' η Σαμπβίλ και η Ντυκλό ορίστηκαν να μαλακί

σουν τα παιδιά' η μια, με την ιδιότητα της τριβάδας, 

θα μαλάκιζε τις τρεις κοπελίτσες, και η άλλη, που 

ξεχώριζε στην τέχνη να μαλακίζει ψωλές, θα αυνάνι

ζε τα αγόρια. Πέρασαν μέσα στη ζώνη που σχημάτι

ζαν οι πολυθρόνες των φίλων και που την είχαν γεμί

σει με μαξιλάρια και τους παρέδωσαν τη Σοφία, την 

Κολόμπα, τη Ροζέτα, τον Ζελαμίρ, τον Ερωτιδέα και 

τον Υάκινθο' κάθε φίλος, για να ερεθίζεται όσο θα 
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κρατούσε το θέαμα, πήρε ένα παιδί ανάμεσα στα 

μπούτια του. Ο δούκας πήρε την Αυγουστίνα, ο Κυρ

βάλ τη Ζελμίρα, ο Ντυρσέ τον Ζέφυρο και ο επίσκο

πος τον Άδωνη. 

Η τελετή άρχισε με τ' αγόρια και η Ντυκλό, με ξε

σκέπαστα τα κωλομέρια και το στήθος, το μπράτσο 

γυμνό ως τον αγκώνα, έβαλε όλη της την τέχνη να 

αυνανίσει τον ένα μετά τον άλλο καθέναν απ' αυτούς 

τους γλυκύτατους Γανυμήδηδες. Ήταν αδύνατο να 

χαρίσει άλλο χέρι τέτοια ηδονή· έπαιζε το χέρι της 

τόσο πανάλαφρα ... οι κινήσεις της είχαν τόση λεπτό
τητα και βία συνάμα ... χαρίζοντας στα νέα αυτά αγό
ρια το στόμα της, το στήθος της ή τα μεριά της με 

τόση τέχνη που ήταν σίγουρο πια πως όποιος δεν θα 

έχυνε δεν ήταν ακόμη έτοιμος. Ο Ζελαμίρ και ο Ε

ρωτιδέας καύλωσαν κι όμως τίποτα δεν βγήκε. Όσο 

για τον Υάκινθο, η μεταστροφή πέτυχε αμέσως με το 

έκτο τίναγμα του καρπού: το ψωλόχυμα τινάχτηκε 

στο στήθος της και το παιδί έλιωσε ενώ της πασπά

τευε τον πισινό· είναι κάτι που έκανε εντύπωση, για

τί όσο κρατούσε η επιχείρηση ούτε καν φαντάστηκε 

να την αγγίξει από μπροστά. 

Ήρθε η σειρά των κοριτσιών. Η Σαμπβίλ, σχεδόν 

γυμνή, πολύ καλοχτενισμένη και κομψά ντυμένη άλ

λωστε, δεν έδειχνε πάνω από τριάντα ετών, μολονότι 

ήταν πενηντάρα. Ήταν τέτοια η λαγνεία της που χά

ριζε στη διαβόητη αυτή τριβάδα την πιο μεγάλη η

δονή και ζωήρευε τα μεγάλα μαύρα μάτια της, τα πα

νέμορφα όπως πάντοτε. Έδειξε τουλάχιστον την ίδια 

τέχνη στην αποστολή της όση και η Ντυκλό στη δική 

της: αυνάνιζε συνάμα την κλειτορίδα, την είσοδο του 
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κόλπου και την κωλότρυπα· αλλά η φύση δεν φανέ

ρωνε τίποτα στην Κολόμπα και τη Ροζέτα· ούτε την 

παραμικρή ηδονή. Δεν έγινε το ίδιο με την όμορφη 

Σοφία - με το δέκατο παίξιμο των δακτύλων έλιωσε 

πάνω στο στήθος της Σαμπβίλ· κάτι μικροαναστεναγ

μοί κάθε τόσο, τα όμορφα μάγουλα που ζωήρευε ένα 

ροδοκόκκινο χρώμα, τα χείλια της που μισάνοιγαν 

και ύγραιναν, όλα μαρτυρούσαν το παραλήρημα με 

το οποίο την πλημμύριζε η φύση, κι έτσι την ανακή

ρυξαν γυναίκα. Ο δούκας, που είχε καυλώσει σε τρο

μερό βαθμό, διέταξε τη Σαμπβίλ να του την παίξει 

για δεύτερη φορά και, τη στιγμή που έχυνε αυτό το 

κάθαρμα, το ανόσιο ψωλόχυμά του έγινε ένα με το 

χύμα της νεαρής παρθένας. Όσο για τον Κυρβάλ, τη 

βόλεψε ανάμεσα στα μπούτια της Ζελμίρας, κι οι 

δυο άλλοι με τ' αγοράκια που κρατούσαν ανάμεσα 

στα μπούτια τους . 
. Πήγαν για ύπνο και την άλλη μέρα το πρωί, επειδή 
δεν έγινε τίποτα που ν' αξίζει κάποια θέση σ' αυτή 

τη συλλογή, αλλά ούτε και την ώρα του φαγητού και 

του καφέ, πήγαν αμέσως στο σαλόνι, όπου η Ντυκλό, 

εξαίσια ντυμένη, εμφανίστηκε πάνω στο βήμα της 

για να τελειώσει, με τις πέντε αφηγήσεις που θ' ακο

λουθήσουν, τις εκατόν πενήντα ιστορίες που της 

είχαν αναθέσει για τις τριάντα μέρες του Νοεμβρίου. 



Τριακοστή μέρα 

Δεν ξέρω, κύριοι, είπε η όμορφη αυτή κοπέλα, αν α

κσύσατε να γίνεται λόγος για την ιδισrρoπία, παράξενη 

όσο και επικίνδυνη, του κόμη ντε Λερνό' αλλά επειδή 

κάποια σχέση που είχα μαζί του μου επέτρεψε αν γνω

ρίσω κατά βάθος την τακτική του κι επειδή βρήκα πως 

ήταν κάτι το καταπληκτικό, νόμισα πως θα έπρεπε η 

περίπτωσή του να πάρει θέση ανάμεσα στις ηδονές που 

με διατάξατε να σας αφηγηθώ με κάθε λεπτομέρεια. Το 

πάθος του κόμη ντε Λερνό είναι να κακοποιεί όσο μπα

ρεί περισσότερες κοπέλες και παντρεμένες γυναίκες 

χώρια από τα βιβλfα που διαθέτει για να τις αποπλανή

σει, σοφίζεται ένα σωρό τρόπους για να τις ρίξει στα 

χέρια των αρσενικών. Είτε ευνοεί τις πρσrιμήσεις τους 

ταιριάζοντάς τις με το αντικείμενο των προσδοκιών 

τους, είτε τους βρίσκει εραστές αν δεν έχουν. Έχει ένα 

σπίτι ειδικό γι' αυτά όλα, όπου όλες οι περιπτώσεις που 

κανονιΊ;ει βρίσκουν στέγη' ταιριάζει τα ζευΥάρια, τους 

εξασφαλιΊ;ει ησυχία και ανάπαυση κι εκείνος μέσα σ' 

ένα κρυφό δωματιάκι απολαμβάνει να τα βλέπει να 

σμίγουν. Αλλά είναι απίστευτο ως ποιο σημείο πολλα

πλασιάζει όλες αυτές τις ακολασίες και ποια μέσα χρη

σιμοποιεί για να ταιριάζει τους ασήμαντους αυτούς 
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γάμους έχει βοηθούς οχεδόν σε όλα τα μσναστήρια του 

Παρισιού, ανάμεσα σ' ένα σωρό παντρεμένες, και είναι 

τόσο επιτήδειος που δεν περνά μέρα χωρίς τρεις-τέσσε

ρις συναντήσεις σπίτι του. Δεν παραλείπει ποτέ του να 

παραμονέψει τις απολαύσεις τους χωρίς να μπορούν να 

τον αντιληφθούν· στο παρατηρητήριό του, πίσω από 

την τρύπα, είναι πάντα μόνος και κανείς δεν ξέρει ούτε 

πώς φτάνει να χιίσει, ούτε με ποιον τρόπο· ένα μόνο ξέ

ρουμε: αmό και μόνο το γεγονός, και νόμισα πως άξιζε 

να σας το αφηγηθώ. 

Η ιδιοτροπία του γέρου προέδρου Ντεπόρτ θα σας 

διασκεδάσει ίσως περισσότερο. Μιλημένη για το πρω

τόκολλο που ακολουθούσε συνήθως αmός ο γεροπόρ

νος, καταφτάνω σπίτι του κατά τις δέκα το πρωί· τε

λείως γυμνή, του παρουσιάζω τα κωλομέρια μου για 

να τα φιλήσει, σε μια πολυθρόνα όπου είχε στρογγυ

λοκαθίσει· και πρώτα-πρώτα αφήνω μια κλανιά πά

νω στη μούρη του. Ο πρόεδρός μας, εξοργισμένος, ση

κώνεται, αρπάζει ένα δεμάτι βέργες που είχε δίπλα 

του κι αρχιΊ;ει να με κυνηγά, ενώ εγώ δεν ξέρω πώς 

να γλιτώσω. 

- Αδιάντροπη! μου λέει ενώ συνεχιΊ;ει να με κυνη

γά. Τώρα θα σου μάθω να έρχεσαι σπίτι μου για κάτι 

τέτοια αίοχη! 

Εκείνος συνεχιΊ;ει να με κυνηγά κι εγώ να μην ξέρω 

πώς να γλιτώσω. Φτάνω τέλος σε μια γωνιά, κουρνιά

ζω σαν να ήταν απόρθητο καταφύγιο, αλλά και κει 

δεν του ξεφεύγω. Οι απειλές του προέδρου πληθαί

νουν τώρα που με κρατά στο χέρι του. Κi}αδαίνει τις 

βέργες κι απειλεί να με χτυπήσει. Εγώ πάω να στρι

μωχτώ, κάθομαι κατάχαμα, γίνομαι μια σταλιά. Το 
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τρομαγμένο κι εξευτελισμένο ύφος μου προκαλεί επι

τέλους το ψωλόχυμά του κι ο γεροπόρνος το τινάζει 

πάνω στο στήθος μου ενώ ουρλιάζει από ηδονή. 

- Τι; Χωρίς να σε χτυπήσει ούτε μια φορά; είπε ο 

δούκας. 

- Ούτε καν με άγγιξε με τις βέργες, απάντησε η 

Nτuκλό. 

- Υπομονή που την είχε! είπε ο Κυρβάλ. Φίλοι 
μου, πρέπει να παραδεχτείτε πως εμείς δεν θα είχα

με τέτοια υπομονή αν βαστούσαμε βέργα στο χέρι. 

- Κάντε υπομονή, κύριοι, είπε η Σαμπβίλ· σε λίγο 

θα σας πω για κάτι τέτοιους που δεν ήταν τόσο υπο

μονετικοί σαν τον πρόεδρο που μας ανέφερε η κυρία 

Nτuκλό. 

Κι αυτή, βλέποντας πως η σιωπή που απλώθηκε 

την ευκόλυνε να συνεχίσει την αφήγησή της, συνέχι

σε όπως θα δείτε: 

Λίγο καιρό ύστερα από αυτή την περιπέτεια πήγα 

στο σπίτι του μαρκήσιου Σαιν-2ιρώ· αυτός είχε την 

ιδιοτροπία να βάζει μια γυμνή γυναίκα πάνω σε μια 

κούνια και να την ανεβάζει σε μεγάλο ύψος. Σε κάθε 

ανεβοκατέβασμα περνούσα πάνω από τη μούρη του· 

εκείνος περίμενε κι έπρεπε εκείνη τη στιγμή είτε να 

κλάσω είτε να μου δώσει μια πάνω στον κώλο. Τον 

ικανοποίησα όσο μπορούσα καλύτερα· μου 'δωσε 

μερικές χτυπιές κι εγώ αμόλησα κάμποσες κλανιές. 

Κ1 αυτός ο μουρντάρης έχυσε αφού πέρασε μια ώρα 

μ' αυτή την ανιαρή και κουραστική τελετή· η κούνια 

σταμάτησε και μου επέτρεψε να φύγω. 
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Τρία χρόνια αφού ανέλαβα το σπίτι της Φουρνιέ 

κατέφτασε κάποιος που μου πρότεινε κάτι ιδιόρρυθ

μο: έπρεπε να βρω μερικούς ελευθέριους για να το 

γλεντήσουν με τη γυναίκα του και την κόρη του, με 

μοναδικό όρο να τον κρύψω κάπου για να βλέπει τι 

θα τους έκαναν. Θα με άφηνε να τις εκμεταλλεύομαι, 

είπε, κι όχι μόνο τα χρήματα που θα κέρδιζα μαζί 

τους θα ήταν δικά μου, αλλά θα μου έδινε και δυο 

λουδοβίκεια για κάθε γλέντι που θα οργάνωνα. Ένα 

πράγμα τον ένοιαζε: δεν ήθελε για τη γυναίκα του 

παρά άντρες με ορισμένα γούστα και για την κόρη 

του άντρες με άλλους είδους παραξενιά: για τη γυναί

κα του ήθελε να χέζουν πάνω στο στήθος της, και όσο 

για την κόρη του, έπρεπε να της σηκώνουν τη φού

στα, να του δείχνουν τον πισινό της μπροστά στην 

τρύπα όπου θα είχε στηθεί, για να μπορεί να τον κα

μαρώνει με όλη του την άνεση, κι ύστερα να χύνουν 

μέσα στο στόμα της: για κανένα άλλο πάθος εκτός 

απ' αυτά τα δύο δεν μου παραχωρούσε το εμπόρευ

μά του. Αφού έβαλα αυτό τον άνθρωπο να μου υπο

σχεθεί πως θα ήταν δική του η ευθύνη αν η γυναίκα 

και η κόρη του άρχιζαν να παραπονιούνται που ήρ

θαν σπίτι μου, δέχτηκα όσα μου ζήτησε και του υπο

σχέθηκα πως τα πρόσωπα που θα μου έφερνε θα έ

βρισκαν σπίτι μου ό, τι μου ζητούσε αυτός. Την άλλη 

μέρα κιόλας μου έφερε το εμπόρευμά του: η γυναίκα 

του ήταν τριάντα έξι ετών, όχι και τόσο όμορφη, αλλά 

ψηλή και 'καλοκαμωμένη, γλυκιά και σεμνή' η δε
σποινίς ήταν δεκαπέντε ετών, ξανθιά, κάπως παχιά 

και μ' ένα πρόσωπο από τα πιο τρυφερά και ευχάρι

στα. 
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- Αλήθεια, κύριέ μου, είπε η σύζυΥος, τι πράματα 

είναι αυτά που μας ζητάτε ... 
- Λυπούμαι αφάνταστα, είπε ο μουρντάρης, αλλά 

πρέπει να γίνει ό,τι θα γίνει· πιστέψτε με, πρέπει να 

το πάρετε απόφαση, γιατί δεν πρόκειται να υποχω

ρήσω. Κ1 αν φέρετε αντίσταση στο παραμικρό σχέδιο 

και τις πράξεις στις οποίες θα σας υποβάλουμε, εσάς, 

κυρία μου, κι εσάς, δεσποινίς, θα σας πάω αύριο κιό

λας κάπου και τις δυο και δεν σας βλέπω να ξανα

γυριΊ;ετε ζωντανές. 

Η γυναίκα του τότε έκλαψε λίγο, κι επειδή ο άν

θρωπος που της διάλεξα περίμενε, την παρακάλεσα 

να περάσει στο διαμέρισμα που της προόριζα, ενώ η 

κόρη της για περισσότερη ασφάλεια θα έμενε σ' ένα 

άλλο δωμάτιο μαζί με τα κορίτσια μου ωσότου έρθει 

η σειρά της. Αυτή την άπονη στιγμή εκείνη έκλαψε 

ακόμα λίγο και τότε κατάλαβα πως ήταν η πρώτη 

φορά που αυτός ο σκληρός σύζυΥος απαιτούσε κάτι 

τέτοιο από τη γυναίκα του και δυστυχώς η αρχή ήταν 

σκληρή, γιατί, χώρια από την αλλόκοτη ιδιοτροπία 

του προσώπου στο οποίο την παρέδωσα, ήταν ένας 

γέρος ακόλαστος, πολύ αυταρχικός και απότομος 

που δεν θα της φερόταν με το γάντι. 

- Άντε λοιπόν, τέρμα τα δάκρυα, της είπε ο σύ

ζυγος. Μην ξεχνάτε πως θα παρακολουθώ και πως, 

αν δεν ικανοποιήσετε με το παραπάνω τον άρχοντα 

στον οποίο θα σας παραδώσουμε, θα καταφτάσω κι 

εγώ για να σας αναγκάσω. 

Πάει αυτή μέσα κι εγώ με τον άντρα της περνάμε 

στο δωμάτιο απ' όπου θα μπορούσαμε να βλέπουμε 

τα πάντα. Δεν φαντάζεστε σε ποιο βαθμό φούντωσε η 
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φαντασ{α αυτού του απαίσιου γέρου όσο θωρούσε τη 

δυστυχισμένη γυναίκα του να πέφτει θύμα της σκλη

ρής συμπεριφοράς ενός αγνώστου. Ευφραινόταν με 

καθετ{ που της ζητούσε να κάνει· η συστολή, η αφέ

λεια αυτής της κακόμοιρης γυναίκας, που την ταπεί

νωναν οι φριχτοί τρόποι του ακόλαστου που γλεντού

σε μαζί της, ήταν το πιο νόστιμο θέαμα για τον σύ

ζυγο. Αλλά όταν είδε να τη βάζει ο τύπος κατάχαμα, 

και με απότομο τρόπο μάλιστα, και να χέζει πάνω 

στο στήθος της ο ασχημόΥερος στον οποίο την είχα 

παραδώσει, όταν είδε τα δάκρυα και την αηδία που 

δοκίμαζε η γυναίκα του υποκύπτοντας σ' αυτά τα αί

σχη, δεν κρατήθηκε πια και το χέρι μου που τον μα

λάκιζε σκεπάστηκε με ψωλόχυμα. Τέλειωσε επιτέ

λους η πρώτη αυτή σκηνή, κι όση ηδονή κι αν δοκίμα

σε, δεν ήταν τίποτα μπροστά στην άλλη. Με μεγάλη 

δυσκολία και κυρίως με φοβέρες καταφέραμε να φέ

ρουμε μέσα την κοπέλα· αν και είχε δει τη μητέρα της 

να κλαίει, δεν ήξερε τίποτα απ' όσα έγιναν. Το δύ

στυχο παιδί έφερνε ήδη δυσκολίες στο τέλος την πε{

σαμε. Ο άνθρωπος στον οποίο την έδωσα ήταν άρι

στα κατατοπισμένος για όσα έπρεπε να κάνει· ήταν 

ένας από τους συνηθισμένους μου πελάτες και τώρα 

του χάριζα ένα τέτοιο θεσπέσιο δώρο· κι εκείνος από 

ευγνωμοσύνη δεχόταν να κάνει ό, τι του ζητούσα. 

- Ω, τι μούρλια κώλος είν' αυτός! φώναζε ο ακό

λαστος πατέρας μόλις ο πελάτης της κόρης του μας 

τον έδειξε ολότελα γυμνό. Ω, διάολε, τι όμορφα κωλο

μέρια! 

- Μα λοιπόν, του λέω, πρώτη φορά τα βλέπετε; 

- Ναι, πράγματι, μου λέει, χρειάστηκε να σοφιστώ 
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αυτό τον τρόπο για ν' απολαύσω τέτοιο θέαμα' αλλά 

αν είναι η πρώτη φορά που βλέπω έναν τόσο ωραίο 

πισινό, σας βεβαιώ πως δεν θα είναι κι η τελευταία. 

Του την έπαιζα με δύναμη κι εκείνος έλιωνε' αλλά 

όταν είδε την ατιμία που ζητούσε ο άλλος από τη 

νεαρή αυτή παρθένα, όταν είδε τα χέρια του έμπει

ρου αυτού ακόλαστου να πασπατεύουν το όμορφο 

αυτό κορμί που δεν είχε ποτέ ΓVωρίσει τέτοια χάδια, 

όταν είδε να τη γονατιΊ;ει ο άλλος, να την αναγκάζει ν' 

ανοίξει το στόμα της, να της βάζει μέσα μια χοντρή 

πούτσα και να χύνει, τινάχτηκε πίσω βρίζοντας σαν 

δαιμονισμένος, βεβαιώνοντας πως ποτέ άλλοτε δεν 

είχε δοκιμάσει τέτοια ηδονή, ενώ άφηνε πάνω στα 

δάχτυλά μου τα αναμφισβήτητα δείγματά της. Αυτό 

ήταν όλο, οι γυναίκες αποσύρθηκαν κλαίγοντας γοε

ρά και ο σύζυγος, με το παραπάνω ενθουσιασμένος 

από μια τέτοια σκηνή, βρήκε δίχως άλλο τον τρόπο 

να τις πείσει να του προσφέρουν συχνά το ίδιο θέαμα, 

γιατί τις δεχόμουν σπίτι μου πάνω από έξι χρόνια' κι 

εγώ φρόντισα, σύμφωνα με τις διαταγές του συζύγου, 

να ΓVωρίσoυν τα δυο δύστυχα αυτά πλάσματα τα διά

φορα πάθη που σας αφrrrήθηκα, εκτός από δέκα-δώ

δεκα περίπου που δεν ήταν δυνατό να ικανοποιή

σουν, γιατί δεν τα συνήθιζα στο σπίτι μου. 

- Τι κάνει ο άνθρωπος για να ρίξει στην πορνεία 

μια γυναίκα και μια κόρη! είπε ο Κυρβάλ. Σαν να 

ήταν καμωμένα για τίποτ' άλλο αυτά τα παλιοθήλυ

κα! Μήπως δεν ήρθαν στον κόσμο μόνο και μόνο για 

τις aπoλαύσεις μας; Και γι' αυτό ακριβώς δεν πρέπει 

να τις ικανοποιούν με κάθε τρόπο; Είχα πολλές γυ-
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ναίκες, είπε ο πρόεδρος, τρεις-τέσσερις κόρες δεν 

μου απομένει δόξα τω Θεώ παρά η σινιορίνα Αδε

λαιδα, που γαμά τώρα δα ο κύριος δούκας, αν δεν γε

λιέμαι· αλλά αν κανένα απ' αmά τα πλάσματα είχε 

αρνηθεί την εκπόρνευση που τους επέβαλλα τακτικά, 

να κολαστώ ζωντανός ή να με καταδικάσουν, που 

είναι και το χειρότερο, να γαμώ μουνιά και μόνο σ' 

όλη μου τη ζωή, αν δεν τους είχα τινάξει τα μυαλά 

στον αέρα. 

- Πρόεδρε, καυλώσατε, είπε ο δούκας. Οι σκατο

κουβέντες σας σας προδίδουν πάντα. 

- Καύλωσα; Κάθε άλλο, είπε ο πρόεδρος φρόντι

σα να χέσει η σινιορίτα Σοφία και ελπίζω τα νόστιμα 

σκατά της να δώσουν κάποιο αποτέλεσμα ... Ω, μα την 
πίστη μου περισσότερο απ' ό,τι νόμιζα, είπε ο Κυρ

βάλ αφού έχαψε το σκατό. Μα το Θεό, γαμώτο, η 

πούτσα μου σήκωσε κεφάλι! Ποιος από σας, κύριοι, 

θέλει να 'ρθει μαζί μου στο μπουντουάρ; 

- Εγώ, είπε ο Ντυρσέ τραβώντας μαζί του την Α

λίν που πασπάτευε εδώ και κάμποση ώρα. 

Και τους δυο ακόλαστους φίλους μας ακολούθη

σαν η Αυγουστίνα, η Φανή, η Κολόμπα και η Ήβη, ο 

Ζελαμίρ, ο Άδωνις, ο Υάκινθος και ο Ερωτιδέας μα

ζί τους ήταν η Ιουλία και δυο γριές, η Μαρταίν και η 

Σαμπβίλ, ο Αντίνοος και ο Ηρακλής ύστερα από μι

σή ώρα ξαναφάνηκαν με θριαμβεmικό ύφος, αφού 

έχασε ο καθένας τους το ψωλόχυμά του μέσα στις 

πιο γλυκές παρεκτροπές της κραιπάλης και της ακο

λασίας. 

- Εμπρός, είπε ο Κυρβάλ στην Ντυκλό, δώσε μας 

τώρα την έκβαση όλων αmών, καλή μου φίλη. Κι αν 
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τύχει και με ξανακαυλώσεις, θα μπορείς να καμαρώ

νεις για τέτοιο θαύμα, γιατί πάει χρόνος, μα την πί

στη μου, που δεν έχυσα μονομιάς τόσο. Είναι αλή

θεια πως ... 
- Όχι, είπε ο επίσκοπος, αν τον αφήσουμε να μι

λά, θα πει τίποτα χειρότερο από το πάθος που πρέ

πει να μας εξιστορήσει η Ντυκλό. Γι' αυτό, και επει

δή δεν πρέπει να πηγαίνουμε από το καλύτερο στο 

χειρότερο, κάνε μου τη χάρη να πάψεις για ν' ακού

σουμε την αφηγήτριά μας. 

Κι αμέσως μετά, η ωραία κοπέλα τέλειωσε τις ιστο

ρίες της με το πάθος που θ' ακολουθήσει: 

Καιρός είναι επιτέλους, κύριοι, είπε, να σας διηγη

θώ το πάθος του μαρκήσιου ντε Μεσάνζ, στον οποίο, 

όπως θυμάστε, είχα πουλήσει την κόρη του δύστυχου 

τσαγκάρη που έλιωνε στη φυλακή με την κακόμοιρη 

γυναίκα του ενώ εγώ απολάμβανα την κληρονομιά 

που της άφησε η μητέρα της. Επειδή είναι η ΛουσιΛ. 

που τον ικανοποίησε, θα την αφήσω, αν θέλετε, να πει 

αυτή την ιστορία με τα δικά της λόγια: «Φτάνω στο 

σπίτι του μαρκήσιου», μου είπε το χαριτωμένο αυτό 

πλάσμα, «κατά τις δέκα το πρωί. Μόλις μπήκα μέσα, 

έκλεισαν όλες οι πόρτες. 

»- Τι γυρεύεις εδώ, μωρή βρομιάρα; μου λέει ο 

μαρκήσιος φλομωμένος. Ποιος σου επέτρεψε να με 

διακόψει ς; 

»Και επειδή δεν με είχατε καθόλου προετοιμάσει, 

φαντάζεστε εύκολα πόσο με τρόμαξε αυτή η υποδο

χή. 

»- Άντε, γδύσου τώρα! συνέχισε ο μαρκήσιος. Τώ-
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ρα που σε κρατώ, παλιοθήλυκο, δεν θα βγεις από δω 

μέσα ... Θα σ' αφανίσω' έφτασε η στερνή σου ώρα. 
»Τότε με πιάσανε τα δάκρυα, έπεσα στα πόδια του 

μαρκήσιου, αλλά ήταν αδύνατο να τον συγκινήσω. Κ1 

επειδή αργούσα να γδυθώ, μου 'σκι σε ο ίδιος τα ρού

χα μου πετώντας τα με το ζόρι από πάνω μου. Αλλά 

αυτό πια που με κατατρόμαξε ήταν που τα έριχνε 

στη φωτιά όσο τα τραβούσε από πάνω μου. 

»- Όλα αυτά είναι άχρηστα, έλεγε ενώ έριχνε το 

ένα ρούχο μετά το άλλο μέσα στο πελώριο τζάκι. Τι 

τα θέλεις το φουστάνι, τη μαντιΑα, τα στολίδια; Ένα 

φέρετρο σου φτάνει. 

»Μεμιάς βρέθηκα γυμνή. Τότε πια ο μαρκήσιος, 

που δεν με είχε ποτέ του δει, κοίταξε για λίγο στοχα

στικά τον πισινό μου, τον πασπάτεψε βρι'ζ,οντας, τον 

μισάνοιξε, τον έσφιξε, αλλά δεν τον φίλησε καθόλου. 

»- Άντε, πουτάνα, είπε, πάει, τελείωσε! Θα σε στεί

λω να βρεις τα ρούχα σου και θα σε δέσω πάνω στους 

πυροστάτες. Ναι, γαμώτο, ναι, διάολε! Θα σε κάψω 

ζωντανή, παλιοβρόμα, θα 'χω την ευχαρίστηση ν' ανα

πνεύσω τη μυρωδιά που θ' αναδώσει η καημένη σου 

σάρκα! 

»Και λέγοντας αυτά, πέφτει λιγωμένος πάνω στην 

πολυθρόνα του και χύνει τινάζοντας το ψωλόχυμά 

του πάνω στα ρούχα μου που κα{γονταν πάντα. Χτυ

πά το κουδούνι, μπαίνουν οι άνθρωπο{ του, με παίρ

νει ένας υπηρέτης και ξαναβρίσκω, σ' ένα διπλανό 

δωμάτιο, ό, τι χρειάζεται για να ντυθώ με το παραπά

νω, φουστάνια ακόμα πιο όμορφα απ' αυτά που είχε 

κάνει στάχτη η φωτιά». 

Αυτή είναι η αφήγηση από το στόμα της Λουσίλ' δεν 



560 SADE 

απομένει παρά να μάθουμε τώρα αν του χρησίμεψε 

σ' αυτό ή σε τίποτα χειρότερο η νεαρή παρθένα που 

του πούλησα. 

- Και σε πολύ χειρότερα, είπε η Ντεγκράνζ, και 

πολύ καλά κάνατε να μας γνωρίσετε κάπως το μαρ

κήσιο, γιατί θα μου δοθεί η ευκαιρία να μιλήσω γι' 

αυτόν στους κυρίους. 

- Φροντίστε, κυρία, είπε η Ντυκλό στην Ντε

γκράνζ, κι εσείς, καλές μου συντρόφισσες, πρόσθεσε 

μιλώντας στις δυο άλλες φίλες της, να είναι η αφήγη

σή σας πιο πικάντικη, πιο έξυπνη κι ευχάριστη από 

τη δική μου. Ήρθε η σειρά σας, εγώ τελείωσα και 

δεν έχω παρά να παρακαλέσω αυτούς τους κυρίους 

να συγχωρήσουν την πλήξη που προκάλεσα με τη μο

νοτονία που δεν μπορούν ν' αποφύγουν παρόμοιες 

ιστορίες αν ταιριάζουν όλες μαζί στο ίδιο πλαίσιο, 

χάνουν την αξία που έχουν χωριστά. 

Ύστερα απ' αυτά τα λόγια η όμορφη Ντυκλό χαι

ρέτησε με σεβασμό τη συντροφιά και κατέβηκε από 

το βήμα για να πάει κοντά στον καναπέ αυτών των 

κυρίων, που τη χειροκρότησαν και τη χάιδεψαν. Ήρ

θε η ώρα για το γεύμα· ήταν η καλεσμένη τους, εύ

νοια που δεν είχε γίνει ακόμη σε καμιά γυναίκα. Στη 

συζήτηση ήταν εξίσου συμπαθής όπως κι όταν τους 

διασκέδαζε με τις ιστορίες της, και για ν' ανταμεί

ψουν την απόλαυση που χάρισε στη συντροφιά τη 

διόρισαν γενική επόπτρια των δύο χαρεμιών, με την 

υπόσχεση που της έδωσαν κρυφά οι τέσσερις φίλοι, 

πως σ' όποια ακρότητα κι αν έφταναν με τις άλλες 

γυναίκες όσο κρατούσε η παραμονή τους εκεί, θα 
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της φέρονταν πάντα ευγενικά και σίγουρα θα τη γύ

ριζαν σπίτι της στο Παρίσι, όπου η συντροφιά των 

κυρίων θα την αποζημίωνε με το παραπάνω για το 

χρόνο που έχασε μαζί τους και για τους τόσους κό

πους της να τους χαρίσει aπoλαύσεις. Ο Κυρβάλ, ο 

δούκας κι εκείνη μέθυσαν κι οι τρεις τους τόσο πολύ 

που δεν ήταν σχεδόν σε θέση να πάρουν μέρος στα 

όργια. Άφησαν τον Ντυρσέ και τον επίσκοπο να τα 

οργανώσουν κατά το κέφι τους και πήγαν να οργιά

σουν χωριστά, μέσα στο μπουντουάρ στο βάθος, με 

τη Σαμπβίλ, τον Αντίνοο, τον Σκιζοκώλη, την Τερέζα 

και τη Λουιζόν' μπορούμε να βεβαιώσουμε πως εκεί 

έγιναν και ειπώθηκαν τουλάχιστον τόσες φριχτές και 

άσχημες πράξεις όσες κι οι δυο άλλοι φίλοι μπόρε

σαν να φανταστούν aπό την πλευρά τους. 

Στις δύο το πρωί όλοι πήγαν να κοιμηθούν κι έτσι 

τέλειωσε ο Νοέμβριος και το πρώτο μέρος αυτής της 

φιλήδονης και ενδιαφέρουσας ιστορίας δεν θ' αφή

σουμε το κοινό να περιμένει το δεύτερο αν δούμε 

πως δέχεται καλά το πρώτο. 



Λάθη που έκανα 

Γρήγορα αποκάλυψα τις ιστορίες της τουαλέτας στην 

αρχή' δεν πρέπει να τις ανωττύξω παρά μετά τις α

φηγήσεις που αναφέρονται σ' αυτές. 

Είπα πάρα πολλά για την παθητική και ενεργητική 

σοδομία' φροντίστε να την καλύψετε ως τη στιγμή 

των σχετικών αφηγήσεων. 

Δεν είχα δίκιο να δείξω την Ντυκλό να λυπάται για 

το θάνατο της αδελφής της κάτι τέτοιο δεν ανταπο

κρίνεται στο χαρακτήρα της να αλλαχτεί. 

Αν είπα πως η Αλίν ήταν παρθένα φτάνοντας στον 

πύργο, δεν είχα δίκιο: δεν είναι, ούτε πρέπει να εί

ναι' ο επίσκοπος την ξεπαρθένεψε από παντού. 

Κι επειδή δεν μπόρεσα να ξαναδιαβάσω ό,τι έγρα

ψα, πρέπει να είναι σίγουρα πάρα πολλά τα λάθη. 

Όταν θα το καθαρογράψω, μια από τις πρώτες μου 

φροντίδες πρέπει να είναι να έχω πάντα δίπλα μου 

ένα σημειωματάριο όπου θα πρέπει να καταγράφω 

ακριβώς κάθε γεγονός και κάθε πορτρέτο ενόσω το 

περιγράφω, γιατί αλλιώς θα τα θαλασσώσω τρομερά 

με τα τόσα και τόσα πρόσωπα. 

Για το δεύτερο μέρος, να ξεκινήσετε από τη βασι

κή αρχή ότι η Αυγουστίνα και ο Ζέφυρος κοιμούνται 
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κιόλας μέσα στο δωμάτιο του δούκα από το πρώτο 

ήδη μέρος, όπως ο Άδωνις και η Ζελμίρα στο δωμά

τιο του Κυρβάλ, ο Υάκινθος και η Φανή στο δωμάτιο 

του Ντυρσέ, ο Σελαντόν και η Σοφία στο δωμάτιο 

του επισκόπου, αν και κανένα από αυτά τα παιδιά 

δεν έχει ξεπαρθενευτεί.' 

• Το δεύτερο πληθυντικό πρόσωπο που χρησιμοποιεί ο Σαντ στις 
σημειώσεις του οφείλεται στο γαλλικό ιδίωμα' ο Σαντ απευθύνεται 

πάντα στον εαυτό του. (Σ.τ.Μ.) 





ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ 

Τα εκατόν πενήντα πάθη δεύτερης κατηγο

ρίας, ή διπλά, που συνθέτουν τις τριάντα μία 

μέρες του Δεκεμβρίου. Τα εξισcoρεί η Σαμπβίλ: 

συνοδεύονται από το ακριβές ημερολόγιο των 

σκανδάλων σcoν πύργο μέσα σcoν ίδιο αυτό 

μήνα. 





ΠΡΩΤΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ. Η Σαμπβίλ έχει το λόγο και α

φηγείται τις ακόλουθες εκατόν πενήντα ιστορίες. (Οι 

αριθμοί προηγούνται των αφηγήσεων.) 

1. Δεν ξεπαρθενεύει παρά από τριών ως πέντε ε
τών, αλλά από το μουνί. Είναι αυτός που ξεπαρθε

νεύει τη Σαμπβίλ στα πέντε της. 

2. Δένει ένα κορίτσι εννιά ετών σαν κουβάρι και το 

ξεπαρθενεύει πισωκολλητά. 

3. Θέλει να βιάσει ένα κορίτσι δώδεκα ως δεκα
τριών ετών και δεν το ξεπαρθενεύει παρά μ' ένα πι

στόλι πάνω στην καρδιά. 

4. Θέλει να μαλακίσει κάποιον πάνω στο μουνί της 
παρθένας το ψωλόχυμα του χρησιμεύει για αλοιφή· 

ύστερα γαμά την παρθένα ενώ την κρατά ο άλλος. 

5. Θέλει να ξεπαρθενέψει τρία κορίτσια στην αρά
δα, το ένα στην κούνια, το άλλο πέντε ετών, το άλλο 

επτά ετών. 

2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ. 6. Δεν θέλει να ξεπαρθενεύει παρά 
από εννιά ως δεκατριών ετών. Η πούτσα του είναι 

θεόρατη· του χρειάζονται τέσσερις γυναίκες για να 
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κρατάνε την παρθένα. Είναι ο ίδιος της Μαρταίν που 

δεν γαμά παρά από τον κώλο τριών ετών παρθένες 

αυτός που θα δούμε στα επεισόδια της κόλασης, στο 

τέλος. 

7. Βάζει τον υπηρέτη του να ξεπαρθενέψει μπροστά 
του από δέκα ως δώδεκα ετών κοπέλα και δεν την 

αγγίζει όλη την ώρα παρά μόνο στον κώλΟ" πασπα

τεύει πότε τον κώλο της παρθένας και πότε του υπη

ρέτη· χύνει πάνω στον κώλο του υπηρέτη. 

8. Θέλει να ξεπαρθενέψει μια κοπέλα που θα πα
ντρευτεί την άλλη μέρα. 

9. Θέλει να τελειώσει ο γάμος και να ξεπαρθενέψει 
τη σύζυγο μεταξύ της λειτουργίας και της ώρας που 

θα αποσυρθούν για ύπνο. 

10. Θέλει να πηγαίνει ο υπηρέτης του, άνθρωπος 
πολύ ικανός, να παντρεύεται παντού με κορίτσια κι 

ύστερα να του τα φέρνει. Ο κύριός του τα γαμά κι 

ύστερα τα εμπορεύεται με διάφορες ματρόνες. 

3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ. 11. Δεν θέλει να ξεπαρθενεύει παρά 
δυο αδελφές. 

12. Παντρεύεται την κοπέλα, την ξεπαρθενεύει· αλ
λά όλα είναι μια απάτη, ο γάμος ψεύτικος, κι όταν τε

λειώσει η δουλειά, την παρατά και φεύγει. 

13. Δεν γαμά την παρθένα παρά αφού τη σπάσει 
μπροστά του κάποιος άλλος. Θέλει να είναι το μουνί 

της πασαλειμμένο με σπέρμα. 

14. Ξεπαρθενεύει μ' έναν ψεύτικο φαλλό και χύνει 
πάνω στο άνοιγμα που έκανε χωρίς να τη βάλει ο 

ίδιος μέσα. 

15. Δεν θέλει παρά παρθένες από καλά σπίτια και 
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τις πληρώνει χρυσάφι. Ο δούκας είναι που θα ομολο

γήσει πως ξεπαρθένεψε, εδώ και τριάντα χρόνια, 

·περισσότερα από χι'λια πεντακόσια κορίτσια. 

4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ. 16. Αναγκάζει έναν αδελφό να γα
μήσει μπροστά του την αδελφή του κι ύστερα τη γαμά 

ο ίδιος τους βάζει να χέσουν κι οι δυο τους πριν. 

17. Αναγκάζει έναν πατέρα να γαμήσει την κόρη 
του, αφού την ξεπαρθένεψε ο ίδιος. 

18. Πάει την κόρη του εννιά ετών στο μπουρδέλο κι 
εκεί την ξεπαρθενεύει ενώ την κρατά η ματρόνα. Είχε 

δώδεκα κόρες και τις ξεπαρθένεψε όλες μ' αυτό τον 

τρόπο. 

19. Δεν θέλει να ξεπαρθενεύει παρά από τριάντα 
ως σαράντα ετών. 

20. Δεν θέλει να ξεπαρθενεύει παρά καλ6γριες και 
ξοδεύει ολόκληρη περιουσία για να τις βρει' και βρί

σκει πολλές. 

Αυτά στις 4 Δεκεμβρίου το βράδυ, και την ώρα των 
οργίων ο δούκας ξεπαρθενεύει τη Φανή ενώ την κρα

τούν οι τέσσερις γριές και τον υπηρετεί η Ντυκλό. Τη 

γαμά δυο φορές συνέχεια' το κορίτσι λιγοθυμά' τη 

δεύτερη φορά τη γαμά αναίσθητη. 

5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ. Ως συνέπεια αυτών των αφηγήσε

ων, και για να γιορτάσουν την πέμπτη εβδομάδα, πα

ντρεύουν εκείνη τη μέρα τον Υάκινθο και τη Φανή κι 

ο γάμος ολοκληρώνεται μπροστά σ' όλο τον κόσμο. 

21. Θέλει τη μητέρα να κρατά την κόρη της γαμά 
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πρώτα τη μητέρα κι ύστερα ξεπαρθενεύει την παι

δούλα που κρατά η μητέρα. Είναι ο ίδιος της εικο

στής Φεβρουαρίου, της Ντεγκράνζ. 

22. Του αρέσει μόνο η μοιχεία· πρέπει να του βρί
σκουν φρόνιμες γυναίκες και εντάξει στην οικογένειά 

τους φροντίζει να σιχαθούν τον άντρα τους. 

23. Θέλει να ρίχνει ο ίδιος ο σύζυγος στην πορνεία 
τη γυναίκα του και να την κρατά όταν τη γαμάνε. 

Οι φίλοι θα τον μιμηθούν επιτόπου. 

24. Βάζει πάνω στο κρεβάτι μια παντρεμένη γυναί
κα, τη γαμά, ενώ η κόρη της στέκεται από πάνω και 

της φιλά το μουνί ο ίδιος αμέσως μετά γαμά την κό

ρη ενώ φιλά την κωλότρυπα της μητέρας όταν φιλά 

το μουνί της κόρης, τη βάζει να κατουρήσει· όταν φι

λά τον κώλο της μητέρας, τη βάζει να χέσει. 

25. Έχει τέσσερις νόμιμες κόρες παντρεμένες, θέλει 
να γαμήσει και τις τέσσερις κάνει παιδιά και με τις 

τέσσερις για να έχει μια μέρα την ευχαρίστηση να 

ξεπαρθενέψει τα παιδιά τους που οι σύζυγοι νομίζουν 

για δικά τους. 

Ο δούκας αφηγείται κάτι σχετικό, αJJ..ά δεν υπολο

γίζεται σαν πάθος γιατί δεν μπορεί να επαναληφθεί 

από τους άρχοντες λέει λοιπόν πως γνώρισε κάποιον 

που γάμησε τρία παιδιά που είχε από τη μητέρα του· 

απόκτησε μια κόρη και την πάντρεψε με το γιο του· 

έτσι λοιπόν, όταν την γαμούσε, γαμούσε την αδελφή 

του, την κόρη του και τη νύφη του και ανάγκαζε το γιο 

του να γαμά την αδελφή του και την πεθερά του. Ο 
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Κυρβάλ λέει μια άλλη ιστορία όπου ένας αδελφός και 

η αδελφή συμφώνησαν να περνά ο ένας στον άλλο τα 

παιδιά τους. Η αδελφή είχε ένα αγόρι και μια κόρη, 

το ίδιο και ο αδελφός ανακατώθηκαν σε τέτοιο βαθ

μό που πότε γαμούσαν τ' ανίψια τους, πότε τα παιδιά 

τους, και άλλοτε πάλι τα πρώτα ξαδέλφια ή τα αδέλ

φια και οι αδελφές γαμιόντουσαν μεταξύ τους, ενώ οι 

πατέρες και οι μητέρες, δηλαδή ο αδελφός και η α

δελφή του, γαμιόντουσαν επίσης μεταξύ τους. 

Το ίδιο βράδυ η Φανή δίνει το μουνί της στη συ

ντροφιά, αλλά επειδή ο επίσκοπος και ο κύριος Ντυρ

σέ δεν γαμάνε μουνί, γαμιέται μόνο από τον Κυρβάλ 

και το δούκα. Από εκείνη τη στιγμή φορά μια μικρή 

κορδέλα, κι όταν χάσει και τις δυο παρθενιές της, θα 

φορά μια πλατιά ροζ κορδέλα. 

6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ. 26. Του την παι'ζουνε ενώ μαλακί
ζουν μια γυναίκα στην κλειτορίδα· θέλει να χύσει μα

ζί με την κοπέλα, αλλά χύνει πάνω στον κώλο του ά

ντρα που μαλακίζ,ει τη γυναίκα. 

27. Φιλά μια κωλότρυπα ενώ μια άλλη κοπέλα τού 
παι'ζει τον κώλο και μια τρίτη τον πούτσο· αλλάζουν 

ώστε να έχει φιλήσει την κωλότρυπα της καθεμιάς κι 

η καθεμιά να του έχει παι'ξει τον πούτσο και τον κώ

λο. Πρέπει να κλάνουν. 

28. Γλείφει ένα μουνί ενώ γαμά από το στόμα μια 
άλλη και μια τρίτη τού γλείφει τον κώλΟ" αλλάζει με 

όλες. Πρέπει να χύσουν και τα τρία μουνιά κι αυτός 

καταπίνει το χύμα. 

29. Ρουφά ένα σκατωμένο κώλο, βάζει να του παί
ζουν με τη γλώσσα το σκατωμένο κώλο του κι αυτός 
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την παιΊ;ει πάνω σ' ένα σκατωμένο κώλΟ" ύστερα οι 

τρεις κοπέλες αλλάζουν. 

30. Βάζει να μαλακ{σουν μπροστά του δυο κοπέλες 
κι εκείνος γαμά διαδοχικά τις μαλακίστριες πισωκολ

λητά ενώ αυτές συνεχιΊ;ουν το πλακομούνι τους. 

Ανακαλύπτουν εκείνη τη μέρα ότι ο Ζέφυρος και ο 

Ερωτιδέας μαλακίζονται μεταξύ τους, αλλά χωρίς να 

έχει γαμήσει ο ένας τον άλλο· τιμωρούνται. Την ώρα 

των οργίων καταγαμάνε τη Φανή από το μουνί. 

7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ. 31. Θέλει μια μεγάλη κοπέλα που 
να κακοποιεί μια πιο μικρή, να τη μαλακιΊ;ει, να της 

δfνει κακές συμβουλές και στο τέλος να την κρατάνε 

ενώ εκε{νος τη γαμά, παρθένα ή όχι. 

32. Θέλει τέσσερις γυνα{κες γαμά τις δύο από το 
μουν{ και τις άλλες από το στόμα, φροντιΊ;οντας να 

βάζει την πούτσα του στο στόμα της μιας μόλις τη 

βγάλει από το μουνί της άλλης. Όλη αυτή την ώρα μια 

πέμπτη τον ακολουθε{ παιΊ;οντας τον κώλο του μ' 

έναν ψεύτικο φαλλό. 

33. Θέλει δώδεκα κοπέλες, έξι νέες και έξι μεγάλες, 
και αν αυτό γίνεται, έξι μητέρες και έξι κόρες. Τους 

πιπιλά το μουνί, τον κώλο και το στόμα· από το μουνί 

θέλει κάτουρο, από το στόμα θέλει σάλιο, κι όταν φτά

σει στον κώλο, θέλει κλανιές. 

34. Βάζει οχτώ γυνα{κες να του την παιΊ;ουν, η κα
θεμιά τους σε διαφορετική θέση. 

(Πρέπει να απεικονίσω αυτή τη σκηνή.) 
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35. Θέλει να βλέπει τρεις άντρες και τρεις κοπέλες 
να γαμιούνται σε διαφορετικές στάσεις. 

8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ. 36. ΣχηματιΊ;,ει δώδεκα ομάδες από 
δυο κοπέλες η στάση τους είναι τέτοια που δεν δεί

χνουν παρά μόνο τον κώλο τους το υπόλοιπο σώμα 

τους είναι κρυμμένο. Την παιΊ;,ει ενώ βλέπει όλους 

αυτούς τους κώλους. 

37. Βάζει έξι ζευγάρια να μαλακιΊ;,ονται μέσα σε 
μια αίθουσα με καθρέφτες. Κάθε ζευγάρι αποτελείται 

από δυο κοπέλες που μαλακιΊ;,ονται σε στάσεις λάγ

νες και διαφορετικές. Εκείνος είναι στη μέση του σα

λονιού, κοιτάζει και τα ζευγάρια και τον πολλαπλα

σιασμό τους μέσα στους καθρέφτες του και χύνει εκεί 

ανάμεσα ενώ του την παιΊ;,ει μια γριά. Έχει φιλήσει 

τους γλουτούς όλων αυτών των ζευγαριών. 

38. Βάζει να μεθύσουν και να δείρουν τέσσερις πόρ
νες μπροστά του, κι αφού μεθύσουν για καλά, θέλει 

να ξεράσουν μέσα στο στόμα του· πρέπει να είναι οι 

πιο γριές κι οι πιο άσχημες. 

39. Βάζει μια κοπέλα να χέσει μέσα στο στόμα του, 
δεν καταπίνει τίποτα και στο μεταξύ μια άλλη κοπέ

λα τού πιπιλά την πούτσα και του παιΊ;,ει τον κώλο· 

χύνοντας χέζει πάνω στο χέρι της κοπέλας που του 

μαλακιΊ;,ει τον κώλο· αλλάζουν μεταξύ τους. 

40. Βάζει κάποιον να χέσει μέσα στο στόμα του και 
τα τρώει, ενώ του την παιΊ;,ει ένα αγοράκι· ύστερα του 

την παιΊ;,ει ο άλλος και βάζει το αγοράκι να χέσει. 

Εκείνο το βράδυ, την ώρα των οργίων, ο Κυρβάλ ξε

παρθενεύει τη Μισέτ, πάντα με την ίδια τάξη: την 
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κρατούν οι τέσσερις γριές και τον υπηρετεί η Ντυκλό. 

Αυτό δεν θα επαναληφθεί πια. 

9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ. 41. Γαμά μια κοπέλα από το στόμα 
αφού έχεσε μέσα εκεί" μια άλλη βρίσκεται πάνω από 

την πρώτη, έχοντας το κεφάλι της ανάμεσα στα μπού

τια της πάνω στο πρόσωπο της δεύτερης χέζει μια τρί

τη και εκείνος ενώ γαμά το σκατό του μέσα στο στόμα 

της πρώτης, τρώει τα σκατά της τρίτης πάνω στο πρό

σωπο της δεύτερης ύστερα αλλάζουν για να παι'ξουν 

και οι τρεις κοπέλες όλους τους ρόλους διαδοχικά. 

42. Θέλει τριάντα γυναίκες κάθε μέρα και τις βάζει 
όλες να χέσουν μέσα στο στόμα του· τρώει το σκατό 

τριών ή τεσσάρων από τις πιο όμορφες. Αυτό επανα

λαμβάνεται πέντε φορές την εβδομάδα, που σημαίνει 

πως βλέπει μέσα σε μια χρονιά εφτά χιλιάδες οχτακό

σιες κοπέλες. Όταν τον γνωρίζει η Σαμπβίλ, είναι ε

βδομήντα ετών και κάνει αυτή τη ζωή πενήντα ολό

κληρα χρόνια. 

43. Βλέπει δώδεκα κοπέλες κάθε πρωί και καταπί
νει τα σκατά και των δώδεκα· τις βλέπει όλες μαζί. 

44. Μπαίνει μέσα σε μια μπανιέρα όπου κατουρούν 
και χέζουν τριάντα γυναίκες χύνει ενώ τον λούζουν 

όλα αυτά. 

45. Χέζει μπροστά σε τέσσερις γυναίκες έχει την α
παίτηση να τον κοιτάζουν και να τον βοηθούν να βγά

λει το σκατό του· ύστερα θέλει να το μοιραστούν με

ταξύ τους και να το φάνε· μετά κάνουν από ένα η κα

θεμιά τους τα ανακατεύει και τα καταπίνει και τα 

τέσσερα· μόνο που πρέπει να είναι γριές, τουλάχιστον 

Εξήντα ετών. 
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Εκείνο το βράδυ η Μισέτ δίνει το μουνί της στη συ

ντροφιά' από εκείνη τη στιγμή φορά τη μικρή εσάρ

πα. 

10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ. 46. Βάζει μια κοπέλα Α και μια 
άλλη Β να χέσουν' ύστερα αναγκάζει τη Β να φάει το 

σκατό της Α και την Α να φάει το σκατό της Β' ύστε

ρα χέζουν κι οι δυο τους και τρώει τα δυο τους σκα

τά. 

47. Θέλει μια μητέρα και τρεις κόρες και τρώει τα 
σκατά των κοριτσιών πάνω στον κώλο της μητέρας 

και τα σκατά της μητέρας πάνω στον κώλο μιας από 

τις κόρες. 

48. Αναγκάζει μια κόρη να χέσει μέσα στο στόμα 
της μητέρας της και να σκουπίσει τον κώλο της με τα 

βυζιά της μητέρας της ύστερα πάει και τρώει το σκα

τό μέσα από το στόμα της μητέρας και βάζει μετά τη 

μητέρα να χέσει μέσα στο στόμα της κόρης της, όπου 

πάει και το τρώει. 

(Καλύτερα να βάλω ένα γιο και τη μητέρα του για 

να υπάρχει διαφορά με το 47.) 

49. Θέλει έναν πατέρα να τρώει το σκατό του γιου 
του κι εκείνος τρώει το σκατό του πατέρα. 

50. Θέλει να χέσει ο αδελφός μέσα στο μουνί της 
αδελφής του κι εκείνος τρώει το σκατό· ύστερα πρέ

πει να χέσει η αδελφή μέσα στο στόμα του αδελφού 

κι από εκεί τρώει το σκατό. 

11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ. 51. Η Σαμπβι'λ προειδοποιεί πως 
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θα μιλήσει για ασεβείς πράξεις και λέει για κάποιον 

που θέλει την πουτάνα να εκστομa;ει τρομερές βλα

στήμιες ενώ του την παa;ει' λέει κι εκείνος με τη σει

ρά του άλλες πιο φριχτές. Σ' όλο αυτό το διάστημα 

διασκεδάζει φιλώντας τον κώλο της δεν κάνει τίποτε 

άλλο. 

52. Θέλει να του την παa;ει η κοπέλα, βράδυ, μέσα 
σε μια εκκλησία, την ώρα κυρίως που εκτίθεται η 

ΘεΙα Μετάληψη. Στήνεται όσο πιο κοντά μπορεΙ στην 

ΑγΙα Τράπεζα και πασπατεύει τον κώλο της στο με

ταξύ. 

53. Πάει να εξομολογηθεΙ μόνο και μόνο για να καυ
λώσει τον εξομολογητή του' του λέει ένα σωρό αίσχη 

και μαλακa;εται μέσα στο εξομολογητήριο ενώ μιλά. 

54. Θέλει να πάει η κοπέλα για εξομολόγηση' την 
περιμένει να βγει και τη γαμά στο στόμα. 

55. Γαμά μια πουτάνα την ώρα της λειτουργΙας μέ
σα στο δικό του παρεκκλήσι και χύνει όταν ο παπάς 

υψώνει το δισκοπότηρο. 

Εκείνο το βράδυ ο δούκας ξεπαρθενεύει τη Σοφία 

από το μουνί και βλαστημά αφάντασtα. 

12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ. 56. Πληρώνει έναν εξομολογητή 
για να του παραχωρήσει τη θέση του και να εξομολο

γήσει κοπέλες από οικοτροφεΙο' μαθαΙνει έτσι τα μυ

στικά τους και δΙνει, ενώ τις εξομολογεί, τις χειρότε

ρες συμβουλές που μπορεί. 

57. Θέλει να πάει η κόρη του για εξομολόγηση σ' 
έναν καλόγερο που πλήρωσε κι εκείνος βρίσκεται κά

που εκεί για να τ' ακούσει όλα' αλλά ο καλόγερος α-
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παιτεί από την αμαρτωλή να σηκώσει τη φούστα της 

όσο κρατά η εξομολόγηση' ο κώλος της είναι έτσι στη

μένος ώστε να μπορεί να τον βλέπει ο πατέρας: με 

αυτό τον τρόπο ακούει την εξομολόγηση της κόρης 

του αλλά βλέπει και τον κώλο της. 

58. Βάζει να λειτουργηθούν πουτάνες θεόγυμνες κι 
εκείνος μαλακίζεται πάνω στους γλουτούς μιας άλλης 

κοπέλας βλέποντας όλα αυτά. 

59. Στέλνει τη γυναίκα του να εξομολογηθεί σ' έναν 
πληρωμένο καλόγερο, που αποπλανά τη γυναίκα του 

και τη γαμά μπροστά στο σύζυγο που είναι κάπου 

κρυμμένος. Αν η γυναίκα του αρνηθεί, βγαίνει από 

την κρυψώνα του και πάει να βοηθήσει τον εξομολο

γητή. 

Εκείνη τη μέρα γιόρτασαν την έκτη εβδομάδα με 

τον γάμο του Σελαντόν και της Σοφίας, που ολοκλη

ρώνεται μπροστά σε όλους το ίδιο βράδυ η Σοφία 

δίνει το μουνί της και φορά την εσάρπα. Αυτό το γε

γονός εμπόδισε ν' ακουστούν πάνω από τέσσερα πά-

θη. 

Ι3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ. 60. Γαμά πουτάνες πάνω στην Α
γία Τράπεζα τη στιγμή που θ' αρχίσει η λειτουργία' ο 

γυμνός τους κώλος ακουμπά πάνω στην ιερή πέτρα. 

61. Βάζει μια γυμνή κοπέλα καβάλα πάνω σ' ένα 
μεγάλο μετάλλινο εσταυρωμένο: γαμά από το μουνί 

πισωκολλητά, σ' αυτή τη στάση, έτσι ώστε το κεφάλι 

του Χριστού να μαλακιΊ;ει την κλειτορίδα της πουτά

νας. 

62. Κλάνει και βάζει να κλάσουν μέσα στο δισκοπό-



578 SADE 

τηρο· κατουρά και βάζει να κατουρήσουν· χέζει και 

βάζει να χέσουν και στο τέλος χύνει. 

63. Βάζει ένα αγοράκι να χέσει πάνω στο δισκάκι 
και τα τρώει ενώ τον πιπιλά το παιδί. 

64. Βάζει δυο κοπέλες να χέσουν πάνω σ' έναν ε
σταυρωμένο· χέζει κι εκείνος εκεί πάνω· και του την 

παίζουνε πάνω στα τρία σκατά που σκεπάζουν την 

όψη του ειδώλου. 

14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ. 65. Τσακίζει εσταυρωμένους, εικο
νίσματα με την Παρθένο και τον αιώνιο Πατέρα, χέ

ζει πάνω στα κομμάτια και τα καίει όλα. Ο ίδιος άν

θρωπος έχει τη μανία να πηγαίνει μια πουτάνα στο 

κήρυγμα για να του την πα(ςει ενώ ακούγεται ο λόγος 

του Θεού. 

66. Πάει να κοινωνήσει κι όταν γυρίσει πίσω βάζει 
τέσσερις πουτάνες να χέσουν στο στόμα του. 

67. Την πάει να κοινωνήσει και στο γυρισμό τη γα
μά από το στόμα. 

68. Διακόπτει τον παπά την ώρα που λειτουργεί μέ
σα στο σπίτι του, τον διακόπτει, λέω, για να τραβήξει 

μαλακία μέσα στο δισκοπότηρο, αναγκάζει την κοπέ

λα να κάνει τον παπά να εκσπερματώσει εκεί μέσα 

και τον υποχρεώνει να το καταπιεί. • 
70. Τον διακόπτει μόλις ευλογήσει την όστια κι ανα

γκάζει τον παπά να γαμήσει την πουτάνα με την όστια 

του. 

Ανακαλύπτουν εκείνη τη μέρα την Αυγουστίνα και 

• Ο Σαντ ξέχασε το 69. (Σ.τ.Μ.) 
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τη Ζελμίρα να μαλακίζονται μεταξύ τους, τιμωρούν 

και τις δύο πάρα πολύ αυστηρά. 

15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ. 71. Βάζει την κοπέλα να κλάσει 
πάνω στην όστια, κλάνει κι εκείνος κι ύστερα καταπί

νει την όστια γαμώντας την πουτάνα. 

72. Ο ίδιος που θέλει να τον καρφώνουν μέσα σ' 
ένα φέρετρο, και για τον οποίο μι'λησε η Ντυκλό, ανα

γκάζει την πουτάνα να χέσει πάνω στην όστια· χέζει 

κι εκείνος και τα πετά όλα στον απόπατο. 

73. Μαλακι1;,ει μια πουτάνα στην κλειτορίδα με μια 
όστια, τη βάζει να χύσει, ύστερα χώνει μέσα της την 

όστια και τη γαμά, χύνοντας κι ο ίδιος από πάνω. 

74. Τρυπά την όστια με μαχαιριές και ζητά να του 
χώσουν τα κομμάτια μέσα στον κώλο. 

75. Βάζει να του την παι1;,ουν πάνω στην όστια, 
χύνει και ύστερα, ψύχραιμα κι αφού κύλησε το ψωλό

χυμα, βάζει ένα σκύλο να τα φάει όλα. 

Το ίδιο βράδυ ο επίσκοπος αγιάζει μια όστια και ο 

Κυρβάλ ξεπαρθενεύει μ' αυτή την Ήβη, χώνει την ό

στια μέσα στο μουνί της και χύνει από πάνω. Αγιά

ζουν και πολλές άλλες όστιες και γαμά μ' αυτές τις 

σουλτάνες που έχουν κιόλας ξεπαρθενέψει. 

16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ. Η Σαμπβίλ αναγγέλλει πως η ιε

ροσυλία που ως τώρα ήταν το κεντρικό σημείο στην 

αφήγησή της θα περάσει σε δεύτερη μοίρα και την 

πρώτη θέση θα έχουν οι μικρές τελετές για τα πολύ

πλοκα πάθη, όπως τις λένε στο μπουρδέλο. Παρακα

λά να θυμούνται πως ό,τι θα σχετίζεται μ' αυτά όλα 
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θα είναι σε δεύτερη μοίρα· ωστόσο η διαφορά που θα 

υπάρχει ανάμεσα στις ιστορίες της και σ' εκείνες της 

Nτuκλό στο ίδιο θέμα είναι πως η Nτuκλό δεν μίλησε 

παρά μόνο για έναν άντρα με μια γυναίκα, ενώ εκεί

νη θα συνδυάζει πάντα πολλές γυναίκες με έναν 

άντρα. 

76. Βάζει μια κοπέλα να τον μασrιγώνει την ώρα 
της λειτουργίας, γαμά μια άλλη από το στόμα και 

χύνει όταν υψώνει ο παπάς το δισκοπότηρο. 

77. Βάζει δυο γυναίκες να του μασrιγώνoυν απαλά 
τον κώλο μ' ένα πέτσινο μασrίγιo· τον χτυπά η καθε

μιά δέκα φορές παιΊ;οντάς του την κωλότρυπα πάνω 

σrην αλλαγή. 

78. Βάζει να τον μασrιγώνoυν τέσσερις διαφορετι
κές κοπέλες ενώ του κλάνουν μέσα σro σrόμα· αλλά

ζουν έτσι ώσrε η κάθε μια με τη σειρά της να τον μα

σrιγώνει και να κλάνει. 

79. Βάζει τη γυναίκα του να τον μασrιγώνει ενώ γα
μά την κόρη του και ύσrερα την κόρη του γαμώντας 

τη γυναίκα του. Είναι αυτός για τον οποίο μίλησε η 

Ντυκλό και που πορνεύει την κόρη του και τη γυναί

κα του σro μπουρδέλο. 

80. Βάζει δυο κοπέλες να τον μασrιγώνoυν μαζί" η 
μια τον χτυπά από μπρoσrά και η άλλη από πίσω, κι 

όταν είναι έτοιμος, γαμά τη μια ενώ τον μασrιγώνει η 

άλλη· ύσrερα τη δεύτερη ενώ τον μασrιγώνει η πρώτη. 

Το ίδιο βράδυ δίνει το μουνί της η Ήβη και φορά 

τη μικρή εσάρπα. Θα φορέσει τη μεγάλη μόνο όταν 

χάσει και τις δυο της παρθενιές. 



ΟΙ 120 ΜΕΡΕΣ ΤΩΝ ΣΟΔΟΜΩΝ 581 

17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ. 81. Βάζει να τον μασrιγώνoυν ενώ 
φιλά τον κώλο κάποιου αγοριού και γαμά μια κοπέ

λα από το σrόμα' ύσrερα γαμά από το σrόμα το αγό

ρι, φιλώντας τον κώλο της κοπέλας κι ενώ τον μασrι

γώνει πάντα μια άλλη κοπέλα' ύσrερα βάζει το αγόρι 

να τον μασrιγώνει, γαμά από το σrόμα την πουτάνα 

που τον μασrίγωνε και βάζει να τον μασrιγώνει εκεί

νη που της φιλούσε τον κώλο. 

82. Βάζει μια γριά να τον μασrιγώνει, γαμά ένα γέ
ρο από το σrόμα και βάζει την κόρη τους να χέσει μέ

σα σro σrόμα του' ύσrερα αλλάζει για να παι'ξει ο κα

θένας τους και τους τρεις ρόλους. 

83. Βάζει να τον μασrιγώνovv' εκείνος μαλακιΊ;εται 
και χύνει πάνω σ' έναν εσrαυρωμένo που ακουμπά 

σrα κωλομέρια μιας κοπέλας. 

84. Βάζει να τον μασrιγώνoυν ενώ γαμά πισωκολ
λητά μια πουτάνα με την όσrια. 

85. Επιθεωρεί ένα ολόκληρο μπουρδέλο' τον μασrι
γώνουν όλες οι πουτάνες ενώ εκείνος φιλά την κωλό

τρυπα της ματρόνας, που κλάνει και χέζει μέσα σro 

σrόμα του. 

18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ. 86. Βάζει να τον μασrιγώνoυν α
μαξάδες και εργατόπαιδα' τους δοκιμάζει δυο-δυο' ο 

ένας κλάνει σro σrόμα του, ο άλλος τον μασrιγώνει' 

περνούν από το σπίτι του δέκα ως δεκάξι μέσα σ' ένα 

πρωινό. 

87. Τον κρατούν τρεις κοπέλες η τέταρτη τον ξυλο
φορτώνει, καβάλα πάνω του' αλλάζουν οι τέσσερις κι 

ανεβαίνουν πάνω του η καθεμιά με τη σειρά της. 

88. Φrάνει γυμνός ανάμεσα σε έξι κοπέλες ζητά να 



582 SADE 

τον συγχωρέσουν και πέφτει γονατιστός. Κάθε κοπέ

λα τού επιβάλλει μια μετάνοια και τον μαστιγώνουν 

εκατό φορές για κάθε μετάνοια που δεν δέχεται να 

εκτελέσει. Τον μαστιγώνει η κοπέλα που δεν δέχτηκε 

να την υπακούσει. Αλλά αυτές όλες οι μετάνοιες που 

του επιβάλλουν είναι βρομερές: η μία θέλει να χέσει 

μέσα στο στόμα του, η άλλη τον βάζει να γλείψει τις 

ροχάλες της από χάμω, μια τρίτη τον βάζει να της 

γλείψει το μουνί πάνω στην περίοδό της, μια άλλη 

πάλι να τη γλείψει ανάμεσα στα δάχτυλα των ποδιών 

της, μια πέμπτη τη μύξα της κ.λπ. 

89. Περνάνε δεκαπέντε κοπέλες, τρεις-τρεις η μια 
μαστιγώνεΙ, η άλλη τον πιπιλά, η τρίτη χέζει· ύστερα 

αυτή που έχεσε μαστιγώνει, αυτή που πιπίλισε χέζει 

κι αυτή που μαστίγωσε τον πιπιλά. Έτσι περνάνε και 

οι δεκαπέντε· δεν βλέπει τίποτα, δεν ακούει τίποτα, 

έχει μεθύσει. Μια ματρόνα κατευθύνει τα πάντα. Ξα

ναρχίζει αυτό το γλέντι έξι φορές την εβδομάδα. 

(Αιπό το πάθος είναι χαριτωμένο και σας το συνι

στώ· πρέπει όλα να γίνονται πολύ γρήγορα· κάθε κο

πέλα πρέπει να μαστιγώσει είκοσι πέντε φορές και 

στα διαλείμματα πρέπει να πιπιλά η πρώτη και να χέ

ζει η τρίτη. Αν θέλετε να σας μαστιγώνει κάθε κοπέλα 

πενήντα φορές, φτάνουμε τις εφτακόσιες πενήντα, 

που δεν είναι και υπερβολικός αριθμός άλλωστε.) 

90. Είκοσι πέντε πουτάνες τού μαλακώνουν τον κώ
λο από τα πολλά μαστιγώματα και πασπατέματα· 

δεν τον παρατούν παρά μόνο όταν ο πισινός του δεν 

αισθάνεται πια τίποτα. 
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Το βράδυ μαστιγώνουν το δούκα ενώ ξεπαρθενεύει 

τη Ζελμίρα από το μουνί. 

19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ. 91. Βάζει να τον δικάσουν έξι κο
πέλες η καθεμιά έχει το ρόλο της. Τον καταδικάζουν 

να κρεμαστεί. Πράγματι τον κρεμάνε, αλλά σπάζει το 

σκοινί." τη στιγμή που χύνει. 

(Να συνδέσετε αυτό το πάθος μ' εκείνο που αφη

γήθηκε η Ντυκλό και του μοιάζει.) 

92. Βάζει έξι γριές να σχηματίσουν ημικύκλιο· τρεις 
νέες κοπέλες τον χτυπούν μπροστά σ' αυτές τις βά

γιες που όλες τους τον φτύνουν στο πρόσωπο. 

93. Μια κοπέλα τού παι'ζει την κωλότρυπα με τη 
λαβή του μαστίγlOυ, μια άλλη τον μαστιγώνει πάνω 

στους γλουτούς και την πούτσα, από μπροστά: μ' αυ

τό τον τρόπο μπορεί να χύσει πάνω στα βυζιά αυτής 

που τον μαστιγώνει. 

94. Δ υο γυναίκες τον δέρνουν άγρια με βούρδουλα, 
ενώ μια τρίτη, γονατιστή μπροστά του, τον βοηθά να 

χύσει πάνω στα βυζιά της. 

Δεν λέει παρά μόνο τέσσερις ιστορίες εκείνο το 

βράδυ, επειδή θα γίνει ο γάμος της Ζελμίρας με τον 

Άδωνη, για να γιορταστεί η έβδομη εβδομάδα· ο γά

μος ολοκληρώνεται, αφσύ εννοείται ότι έχει ξεπαρθε

νευτεί η Ζελμίρα από το μουνί την προηγούμενη μέ

ρα. 

20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ. 95. Παλεύει με έξι γυναίκες, ενώ 
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τάχατες προσπαθεί ν' αποφύγει το μαστίγωμα· θέλει 

να τους αρπάξει τις βέργες από το χέρΙ, αλλά αυτές 

είναι πιο δυνατές και τον μαστιγώνουν παρ' όλα αυ

τά· είναι γυμνός. 

96. Περνά ανάμεσα σε δυο σειρές από δώδεκα κο
πέλες τον μαστιγώνουν πάνω σ' όλο του το σώμα και 

χύνει αφού πέρασε εννιά φορές ανάμεσά τους. 

97. Βάζει να τον μαστιγώνουν πάνω στις πατούσες 
των ποδιών, την πούτσα, τους γλουτούς, ενώ είναι ξα

πλωμένος σ' έναν καναπέ και τρεις γυναίκες καβάλα 

πάνω του χέζουν μέσα στο στόμα του. 

98. Τρεις κοπέλες τον μαστιγώνουν διαδοχικά, η 
μία με πέτσινο μαστίγιο, η άλλη με βούρδουλα και η 

τρίτη με βέργες μια τέταρτη, γονατιστή μπροστά του, 

κι ενώ ο υπηρέτης αυτού του πόρνου τής παίζει την 

κωλ6τρυπα, του πιπιλά την πούτσα, εκείνος μαλακί

ζει την ψωλή του υπηρέτη και τον κάνει να χύσει ε

πάνω στους γλουτούς της γλείφτρας. 

99. Βρίσκεται ανάμεσα σε έξι κοπέλες η μια τον 
τρυπά, η άλλη τον τσιμπά, η τρίτη τον καίει, η τέταρ

τη τον δαγκάνεΙ, η πέμπτη τον γρατζουνά και η έκτη 

τον μαστιγώνει: όλα αυτά ανάκατα και παvι:oύ· χύνει 

μέσα σ' όλο αυτό το κακό. 

Εκείνο το βράδυ η Ζελμίρα, που ξεπαρθενεύτηκε 

από την παραμονή, δίνει το μουνί της στη συντροφιά, 

δηλαδή όπως πάντα αποκλειστικά στον Κυρβάλ και 

τον δούκα, αφού είναι οι μόνοι από την τετράδα που 

γαμάνε μουνί. Μόλις ο Κυρβάλ γάμησε τη Ζελμίρα, 

το μίσος του για την Κονστάνς και την Αδελαίδα θε

ριεύει· θέλει να υπηρετεί η Κονστάνς τη Ζελμίρα. 
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21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ. 100. Βάζει τον υπηρέτη του να του 
την πα(ζει ενώ μια κοπέλα βρίσκεται γυμνή πάνω σ' 

ένα βάθρο' δεν πρέπει ούτε να κουνιέται ούτε να χά

σει την ισορροπία της όσο του την παι'ζουνε. 

101. Βάζει μια ματρόνα να του την παι'ζει ενώ της 
πασπατεύει τους γλουτούς κρατά στο άλλο της χέρι 

ένα κοντό κερί και δεν πρέπει να το αφήσει πριν χύ

σει ο πόρνος και χύνει μόνο όταν αρχι'ζει να καίγεται 

εκείνη. 

102. Βάζει έξι κοπέλες να ξαπλώσουν μπρούμυτα 
πάνω στο τραπέζι' όσο τρώει, έχει η καθεμιά τους 

ένα κομμάτι κερί στον κώλο. 

103. Βάζει μια κοπέλα να γονατίσει πάνω σε μυτερά 
χαλίκια ενώ εκείνος τρώει' αν κουνηθεί όσο κρατά το 

γεύμα, δεν θα πληρωθεί. Από πάνω της στάζουν δυο 

αναμμένα κεριά στην πλάτη και τα βυζιά της. Με την 

παραμικρή κίνηση τη διώχνει χωρίς να την πληρώσει. 

104. Την αναγκάζει να μείνει μέσα σ' ένα πολύ στε
νό σιδερένιο κλουβί τέσσερις ολόκληρες μέρες δεν 

μπορεί ούτε να κάτσει' ούτε να ξαπλώσει' την ταίζει 

ανάμεσα απ' τα κάγκελα. Γι' αυτόν θα μιλήσει η Ντε

γκράνζ όταν περιγράψει το χορό με τις γαλοπούλες. 

Το ίδιο αυτό βράδυ ο Κυρβάλ ξεπαρθενεύει την 

Κολόμπα από το μουνί. 

22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ. 105. Βάζει μια γυμνή κοπέλα να 
χορεύει μέσα σε μια κουβέρτα, με μια γάτα που την 

τσιμπά, τη δαγκάνει και τη γρατζουνά όταν ξαναπέ

φτει' πρέπει να πηδά, ό, τι κι αν συμβεί, ωσότου χύσει 

αυτός. 
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106. Τρίβει μια γυναίκα με κάποιο φάρμακο που 

προκαλεί τόσο τρομερή φαγούρα που η γυναίκα μα

τώνεται η ίδια· μαλακιΊ;εται ενώ την κοιτάζει. 

107. Με ένα καταπότι σταματά τα έμμηνα μιας γυ
ναίκας με κ{νδυνο να της προκαλέσει τρομερές αρ

ρώστιες. 

108. Της δίνει ένα φάρμακο αλόγου που της προκα
λεί φοβερές κενώσεις την κοιτάζει να χέζει και να υ

ποφέρει όλη μέρα. 

109. Αλείφει μια κοπέλα με μέλι, τη δένει γυμνή πά
νω σε μια κολόνα κι αμολά καταπάνω της ένα σμάρι 

χοντρές μύγες. 

Το ίδιο βράδυ η Κολ6μπα δίνει το μουνί της στη 

συντροφιά. 

23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ. 110. Βάζει την κοπέλα πάνω σ' έ
ναν άξονα που περιστρέφεται με καταπληκτική τα

χύτητα· είναι δεμένη γυμνή και στρέφεται ωσότου χύ

σει αυτός. 

111. Κρεμά μια κοπέλα με το κεφάλι κάτω, ωσότου 
χύσει. 

112. Τη βάζει να καταπιεί μια δυνατή δόση εμετι
κού, την πείθει πως δηλητηριάστηκε και μαλακιΊ;εται 

ενώ την κοιτάζει να ξερνά. 

113. Μαλάζει το στήθος ωσότου μελανιάσει. 
114. Μαλάζει τον κώλο εwιά μέρες συνέχεια, τρεις 

ολόκληρες ώρες κάθε μέρα. 

24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ. 115. Βάζει μια κοπέλα να ανέβει 
σε μια σκάλα είκοσι πόδια ύψος. Εκεί, ένrι σκαλάκι 
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σπάει και η κοπέλα πέφτει, αλλά πάνω σε έτοιμα 

στρώματα. Έρχεται και χύνει πάνω της τη στιγμή 

που πέφτει και καμιά φορά τη γαμά εκείνη την ώρα. 

116. Δίνει σκαμπίλια και με τα δυο του χέρια και 
χύνει· κάθεται σε μια πολυθρόνα και η κοπέλα είναι 

γονατιστή μπροστά του. 

117. Τη μαστιγώνει στις παλάμες. 
118. Χτυπά δυνατά τους γλουτούς ωσότου πυρώσει 

ο πισινός. 

119. Τη φουσκώνει μ' ένα φυσητήρι από την κωλό
τρυπα. 

120. Της κάνει ένα οχεδόν καυτό κλύσμα, γλεντάει 
με τους σπασμούς της και χύνει πάνω στον κώλο της. 

Εκείνο το βράδυ οι τέσσερις φίλοι χτυπούν δυνατά 

την Αλίν στον κώλο ωσότου ροδοκοκκινίσει· μια γριά 

τη βαστά από τους ώμους. Χτυπάνε λίγο και την 

Αυγουστίνα στο ίδιο μέρος. 

25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ. 121. Γυρεύει κάτι θεοφοβούμενες 
και τις μαστιγώνει με εσταυρωμένους και ροζάρια· 

ύστερα τις βάζει να παραστήσουν το άγαλμα της Θεο

τόκου πάνω στην Αγία Τράπεζα, σε μια στάση δύ

σκολη και χωρίς να κουνάνε. Πρέπει η γυναίκα να 

στέκεται εκεί όσο κρατά μια πολύωρη λειτουργία· 

την ώρα που υψώνεται το δισκοπότηρο πρέπει να 

αμολήσει το σκατό της πάνω στην όστια. 

122. Τη βάζει να τρέχει γυμνή μια χειμωνιάτικη πα
γωμένη νύχτα μέσα σ' έναν κήπο· εδώ κι εκεί έχει δέ

σει σκοινιά για να σκουντουφλά και να πέφτει. 

123. Τη ρίχνει, τάχατες από απροσεξία, μόλις ξε-
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γυμνωθεί, μέσα σε μια λεκάνη με νερό σχεδόν καυτό 

και την εμποδιΊ;,ει να βγει ωσότου χύσει πάνω της. 

124. Βάζει να την κρατάνε γυμνή πάνω σε μια κο
λόνα, σrη μέση του κήπου, σrην καρδιά του χειμώνα, 

ωσότου πει πέντε πατερημά και πέντε τροπάρια, ή 

ωσότου χάσει το ψωλόχυμά του που μια άλλη κοπέλα 

ερεθιΊ;,ει μπρoσrά σ' αυτό το θέαμα. 

125. Βάζει κόλλα πάνω σro σrόμιo της λεκάνης και 
τη σrέλνει εκεί να χέσει· μόλις κάθεται, δεν μπορεί να 

ξεκολλήσει· σro μεταξύ από την άλλη μεριά βάζουν 

μια αναμμένη φουφού κάτω από τον πισινό της πάει 

να ξεφύγει, ξεσκιΊ;,εται κι αφήνει όλο της το δέρμα 

πάνω σrη λεκάνη. 

Εκείνο το βράδυ βάζουν την Aδελαtδα και τη Σοφία, 

τις δυο θεοφοβούμενες, να ιεροσυλήσουν και ο δούκας 

ξεπαρθενεύει την Αυγουστίνα, που την αγαπά από 

καιρό· χύνει τρεις φορές μέσα στο μουνί της. Και από 

το ίδιο κιόλας βράδυ προτείνει να 'Π1 βάλουν να τρέξει 

γυμνή μέσα στις αυλές παρ' όλο το τρομερό κρύο. Το 

προτείνει με πείσμα· οι άλλοι δεν θέλουν, γιατί είναι 

πολύ όμορφη και θέλουν να τη διατηρήσουν σε καλή 

κατάσταση· άλλωστε δεν ξεπαρθενεύτηκε ακόμη από 

πίσω. Προσφέρει διακόσια λουδοβίκεια στη συντρο

φιά για να την κατεβάσουν στο υπόγειο το ίδιο κιόλας 

βράδυ και πάλι αρνούνται. Θέλει τουλάχιστον να της 

χτυπήσουν δυνατά τον κώλο· κάθε φίλος τη χτυπά 

είκοσι φορές. AJJ...ά ο δούκας τη χτυπά δυνατά με τα 

δυο του χέρια και χύνει μια τέταρτη φορά ενώ τη 

χτυπά. Κοιμάται μαζί της και τη γαμά από το μουνί 

τρεις φορές ακόμα μέσα στο βράδυ. 
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26 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ. 126. Μεθά την κοπέλα· πέφτει στο 
κρεβάτι· μόλις αποκοιμηθεί, σηκώνουν το κρεβάτι. 

Σκύβει για να πάρει το δοχείο της, καταμεσής στη νύ

χτα. Δεν το βρίσκει και πέφτει γιατί το κρεβάτι είναι 

όρθιο και αναποδογυρι1;ει μόλις σκύβει. Πέφτει πάνω 

σ' έτοιμα στρώματα· ο άνθρωπός μας την περιμένει 

εκεί και τη γαμά μόλις πέσει. 

127. Τη βάζει να τρέχει γυμνή μέσα σ' έναν κήπο 
κυνηγώντας τη μ' ένα μαστίγιο αμαξά· την απειλεί 

και τίποτε άλλο. Πρέπει να τρέχει ωσότου σωριαστεί 

κάτω από εξάντληση: αυτή τη στιγμή ρίχνεται πάνω 

της και τη γαμά. 

128. Μαστιγώνει την κοπέλα από δέκα φορές ως τις 
εκατό μ' ένα μαστίγιο από μαύρο μετάξι· φιλά με 

πάθος τους γλουτούς σε κάθε διάλειμμα. 

129. Τη μαστιγώνει με βέργες που μούλιασαν μέσα 
σε οινόπνευμα και δεν χύνει πάνω στα κωλομέρια της 

κοπέλας παρά μόνο αφού ματώσουν. 

Η Σαμπβίλ δεν λέει παρά τέσσερα μόνο πάθη εκεί

νη τη μέρα, γιατί είναι η γιορτή της όγδοης εβδομά

δας. Την πανηγυρίζουν με το γάμο του Ζέφυρου και 

της Αυγουστ(νας, που και οι δυο τους ανήκουν στο 

δούκα και κοιμούνται στο δωμάτιό του· αλλά πριν 

την τελετή ο δούκας ζητά από τον Κυρβάλ να μαστι

γώσει το αγόρι ενώ εκείνος θα μαστιγώνει το κορί

τσι. Έτσι κι έγινε· εκατό φορές πέφτει το μαστίγιο 

πάνω τους, αλλά ο δούκας, που έχει γίνει θηρίο με 

την Αυγουστίνα επειδή τον έκανε να χύσει πολλές 

φορές, τη μαστιγώνει ωσότου μάτωσε. 
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(Θα πρέπει γι' αυτό το βράδυ να εξηγήσουμε τι ση

μαίνουν οι μετάνοιες που επιβάλλουν, ποια είναι η 

διαδικασία τους και πόσες φορές πρέπει να μαστιγώ

νουν. Θα μπορούσατε να aπαριθμήσετε τα σφάλματα 

γράφοντας δίπλα τον αριθμό των μαστιγώσεων.) 

27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ. 130. Δεν θέλει να μαστιγώνει παρά 
μόνο μικρά κορίτσια πέντε ως εφτά ετών και πάντα 

γυρεύει κάποιο πρόσχημα για να δικαιολογεί καλύτε

ρα την τιμωρία που επιβάλλει. 

131. Μια γυναίκα έρχεται να του εξομολογηθεί, αυ
τός είναι παπάς λέει όλες της τις αμαρτίες και για 

μετάνοια τη μαστιγώνει πεντακόσιες φορές. 

132. Περνά από τα χέρια του τέσσερις γυναίκες και 
μαστιγώνει εξακόσιες φορές την καθεμιά. 

133. Την ίδια δουλειά κάνουν μπροστά του δυο υπη
ρέτες που αλλάζουν' περνάνε από τα χέρια τους είκο

σι γυναίκες: εξακόσιες βουρδουλιές για την καθεμιά' 

δεν είναι καθόλου δεμένες μαλακίζεται μπροστά σ' 

αυτό το θέαμα. 

134. Δεν μαστιγώνει παρά μόνο αγοράκια δεκατεσ
σάρων ως δεκάξι ετών και τα βάζει να χύσουν μέσα 

στο στόμα του. Μαστιγώνει εκατό φορές το καθένα' 

έχει μπροστά του δύο κάθε φορά. 

Εκείνο το βράδυ παίρνουνε την Αυγουστίνα aπό 

το μουνί: ο Κυρβάλ τη γαμά δυο φορές συνέχεια και 

θέλει, σαν το δούκα, να τη μαστιγώσει μετά. Κι οι 

δυο τους φέρονται με λύσσα σ' αυτό το χαριτωμένο κο

ρίτσι' προτείνουν τετρακόσια λουδοβίκεια στη συ

ντροφιά για να την έχουν στην υποταγή τους κι οι 



ΟΙ 120 ΜΕΡΕΣ ΤΩΝ ΣΟΔΟΜΩΝ 591 

δυο από το ίδιο κιόλας βράδυ: δεν δέχονται οι άλλοι. 

28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ. 135. Βάζει μια γυμνή κοπέλα μέσα 
σ' ένα διαμέρισμα' τότε δυο άνθρωποι πέφτουν πάνω 

της και της μαστιγώνουν ο καθένας ένα κωλομέρι ω

σότου ματώσει' είναι δεμένη. Όταν τελειώσουν, μα

λακιΊ;ει τους άντρες πάνω στο ματωμένο πισινό της 

πουτάνας και μαλακ{ζεται κι ο ίδιος εκεί πάνω. 

136. Είναι δεμένη χειροπόδαρα στον τοίχο. Μπρο
στά της, επίσης πάνω στον τοίχο, κρέμεται μια κοφτε

ρή ατσάλινη πλάκα που ανυψώνουν καταπάνω στην 

κοιλιά της. Αν θέλει να γλιτώσει το μαστίγιο, ρίχνεται 

προς τα εμπρός οπότε κόβεται' αν θέλει να γλιτώσει 

από τη μηχανή, πρέπει να ριχτεί πάνω στο μαστίγιο. 

137. Μαστιγώνει μια κοπέλα εννιά μέρες συνέχεια, 
εκατό φορές την πρώτη μέρα' όσο πάει διπλασιάζει 

τις βουρδουλιές ως την ένατη μέρα. 

138. Βάζει την πουτάνα να περπατά με τα τέσσερα, 
την καβαλά με το πρόσωπο στραμμένο προς τα κω

λομέρια της και, σφίγγοντάς τη δυνατά ανάμεσα στα 

σκέλια του έτσι όπως είναι, τη χτυπά πάνω στους 

γλουτούς και το μουνί απ' την ανάποδη' κι επειδή 

χρησιμοποιεί ένα μαστίγιο, του είναι εύκολο να κα

τευθύνει τα χτυπήματα στο εσωτερικό του αιδοίου' 

όπως και γίνεται. 

139. Θέλει μια έγκυο γυναίκα' τη βάζει να γείρει 
προς τα πίσω πάνω σ' έναν κύλινδρο που τη στηριΊ;ει 

στην πλάτη. Το κεφάλι της, που εξέχει από τον κύλιν

δρο, ακουμπά πάνω σε μια καρέκλα και μένει ακίνη

το με ανάκατα τα μαΛλιά. Τα πόδια της μένουν όσο 

γίνεται πιο ανοιχτά και η χοντρή κοιλιά είναι τρομε-



S92 SADE 

ρά τσιτωμένη έτσι που το μουνί της χάσκει μ' όλη του 

τη δύναμη. Εκεί πάνω και στην κοιλιά τη μαστιγώνει 

και, όταν τη βλέπει να ματώνει, περνά πίσω από τον 

κύλινδρο και πάει να χύσει πάνω στο πρόσωπό της. 

(Σημείωση: Τα πρόχειρά μου αναφέρουν τις υιοθε

σίες μόνο μετά τη διακόρευση και έτσι φαίνεται πως 

ο δούκας υιοθετεί εδώ την Αυγουστίνα. Να ελέγξετε 

αν αυτό είναι αλήθεια και αν η υιοθεσία των τεσσά

ρων κοριτσιών δεν έγινε ήδη από την αρχή και αν 

από εκείνη τη στιγμή δεν αναφέρεται ότι κοιμούνται 

μέσα στα δωμάτια εκείνων που τα υιοθέτησαν.) 

Ο δούκας εκείνο το βράδυ αποκηρύσσει την Κον

στάνς, που πέφτει στην πιο μεγάλη δυσμένεια' ωστό

σο δεν την ταλαιπωρούν ακόμη, επειδή είναι έγκυος 

κι έχουν κάτι στο νου τους. Η Αυγουστίνα περνά για 

σύζυγος του δούκα και φέρεται σαν γυναίκα του στο 

σοφά και την τουαλέτα. Η σειρά της Κονστάνς έρχε

ται πια ύστερα από τις γριές. 

29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ. 140. Θέλει οι κοπέλες να είναι δε
καπέντε ετών και τις μαστιγώνει ωσότου ματώσουν 

με βέργες από μυρσίνες και τσουκνίδες είναι πολύ 

δύσκολος όταν διαλέγει τους κώλους. 

141. Δεν μαστιγώνει παρά μόνο με βούρδουλα, ωσό
του καταπληγιάσουν οι γλουτοί. Βλέπει τέσσερις γυ

ναίκες διαδοχικά. 

142. Δεν μαστιγώνει παρά μόνο με μαστίγια με σι
δερένιες μύτες και χύνει μόνο όταν αρχιΊ;ει να κυλά 

το αίμα από παντού. 
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143. Ο ίδιος άνθρωπος για τον οποίο θα μιλήσει η 
Ντεγκράνζ στις είκοσι Φεβρουαρίου θέλει έγκυες γυ

ναίκες τις χτυπά μ' ένα καμουτσίκι βγάζοντας χο

ντρά κομμάτια σάρκας από τους γλουτούς πότε-πό

τε χτυπά και την κοιλιά. 

Εκείνο το βράδυ μασrιγώνoυν τη Ροζέτα και ο Κυρ

βάλ την ξεπαρθενεύει από το μουνί. Ανακαλύπτουν 

εκείνη τη μέρα το ειδύλλιο του Ηρακλή με την Ιου

λία: τον έβαλε να τη γαμήσει. Όταν τη μαλώνουν γι' 

αυτό, απαντά με τον πιο ακόλασro τρόπο· τη μασrι

γώνουν με λύσσα· ύσrερα, επειδή την αγαπούν κα

θώς και τον Ηρακλή, που φέρθηκε πάντοτε καλά, 

τους συγχωρούν και γλεντάν ε μ' αυτή την περιπέτεια. 

30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ. 144. Βάζει ένα κερί σ' ένα ορισμέ
νο ύψος: η κοπέλα έχει δεμένο στο μεσιανό δάχτυλο 

του δεξιού χεριού ένα πολύ μικρό κεράκι που θα την 

κάψει αν δεν βιαστεί. Πρέπει μ' αυτό το κεράκι ν' α

νάψει το άλλο κερί, αλλά επειδή αυτό είναι πολύ ψη

λά, πρέπει να χοροπηδά για να το φτάσει, και ο μουρ

ντάρης μ' ένα πέτσινο μαστίγιο τη χτυπά και με τα 

δυο του χέρια για να την αναγκάζει να πηδά όλο και 

πιο ψηλά ή για να τ' ανάψει πιο γρήγορα. Αν τα κα

ταφέρει, όλα τελειώνουν· αν όχι, τη μαστιγώνει πολύ 

δυνατά .. 
145. Μαστιγώνει τη γυναίκα του και την κόρη του, 

πότε τη μία πότε την άλλη, και τις πορνεύει στο μπουρ

δέλο για να τις μαστιγώνουν μπροστά του· αλλά δεν 

είναι ο ίδιος για τον οποίο μιλήσαμε. 

146. Μαστιγώνει με βέργες από το σβέρκο ως τα 
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μπούτια' η κοπέλα είναι δεμένη, της ματώνει όλο το 

πίσω μέρος. 

147. Δεν μαστιγώνει παρά μόνο βυζιά' τα θέλει πο
λύ θρεμμένα και πληρώνει διπλά όταν οι γυναίκες 

είναι έγκυες. 

Εκείνο το βράδυ παίρνουνε τη Ροζέτα από το μου

νί' αφού ο Κυρβάλ και ο δούκας τη γάμησαν για κα

λά, τη μαστιγώνουν, αυτοί και οι φίλοι τους, πάνω 

στο μουνί. Είναι στα τέσσερα και τη χτυπούν μέσα 

στο μουνί μ' ένα λουρί. 

3] ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ. 148. Δεν μαστιγώνει παρά μόνο 
πάνω στο πρόσωπο με βέργες θέλει χαριτωμένα πρό

σωπα. Γι' αυτόν θα μιλήσει η Ντεγκράνζ στις εφτά 

Φεβρουαρίου. 

149. Μαστιγώνει στα τυφλά με βέργες όλα τα μέρη 
του σώματος τίποτα δεν γλιτώνει, το πρόσωπο, το 

μουνί, τα βυζιά. 

150. Χτυπά διακόσιες φορές με βούρδουλα σ' όλο 
το πίσω μέρος αγόρια δεκάξι ως είκοσι ετών. 

151. Βρίσκεται σ' ένα δωμάτιο' τέσσερις κοπέλες 
τον ερεθίζουν και τον μαστιγώνουν- όταν φουντώνει, 

ρίχνεται πάνω στην πέμπτη, που είναι γυμνή σ' ένα 

αντικρινό δωμάτιο, και τη χτυπά στα τυφλά σ' όλο το 

σώμα με βούρδουλα ωσότου χύσει' αλλά για να γίνει 

αυτό πιο γρήγορα και να υποφέρει το θύμα λιγότερο, 

οι άλλες τον αφήνουν μόνο όταν κοντεύει να χύσει. 

(Να ελέγξετε γιατί υπάρχει ένα παραπάνω πάθος.) 
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Χειροκροτούν τη Σαμπβίλ, την τιμούν όπως έγινε 

και με την Nτuκλό και εκείνο το βράδυ δειπνούν κι 

οι δυο τους με τους φίλους. Εκείνο το βράδυ, την ώ

ρα των οργίων, η ΑδελαΤδα, η Αλίν, η Αυγουστίνα 

και η Ζελμίρα καταδικάζονται να μαστιγωθούν με 

βέργες σ' όλο τους το σώμα, εκτός τα βυζιά· επειδή 

θέλουν να τις απολαύσουν τουλάχιστον δυο μήνες α

κόμα, τις κανακεύουν με το παραπάνω. 





ΤριτοΜΕΡΟΣ 

Τα εκατόν πενήντα πάθη τρίτης κατηγορίας, 

ή εγκληματικά, που συνθέτουν τις τριάντα 

μία μέρες του ΙανουαριΌυ και τα εξιστορεί η 

Μαρταίν· συνοδεύονται από το ημερολόγιο 

των σκανδάλων στον πύργο μέσα στον ίδιο 

αυτό μήνα. 





ΠΡΩΤΗ ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ. 1. Του αρέσει να τον γαμάνε και 
ποτέ δεν βρίσκει όσο χοντρές τις θέλει. Αλλά δεν θα 

επιμείνει, λέει, σ' αυτό το πάθος, γιατί είναι πολύ απλό 

και πάρα πολύ γνωστό στους ακροατές της. 

2. Δεν θέλει να ξεπαρθενεύει από τον κώλο παρά 
μόνο κοριτσάκια τριών έως εφτά ετών. Αυτός είναι 

που της πήρε την παρθενιά της μ , αυτό τον τρόπο: ή
ταν τεσσάρων ετών. Πέφτει άρρωστη, η μητέρα της 

τον ικετεύει να βοηθήσει. Πόσο σκληρός στάθηκε. Εί

ναι ο ίδιος για τον οποίο μι'λησε η Ντυκλό στις 29 Νοεμ
βρίου' η Σαμπβίλ είπε γι' αυτόν στις 2 Δεκεμβρίου 
και είναι ο ίδιος που παρουσιάζεται στην αφήγηση 

της κόλασης. Έχει έναν πούτσο τέρας σωστό. Είναι 

άνθρωπος τρομερά πλούσιος. Ξεπαρθενεύει δύο κο

ριτσάκια κάθε μέρα' ένα από το μovνίτο πρωί, όπως 

είπε η Σαμπβίλ στις 2 Δεκεμβρίου, κι ένα άλλο από 
τον κώλο το βράδυ, και χώρια τα άλλα του πάθη. 

Τέσσερις γυναίκες κρατούσαν την Μαρταίν όταν την 

κωλογάμησε. Η εκσπερμάτωσή του βαστά έξι λεπτά, 

και μουγκρίζει όλο αυτό το διάστημα. Επιδέξιος και 

απλός είναι ο τρόπος που ξεπαρθενεύει τον κώλο, μο

λονότι η Μαρταίν ήταν μόνο τεσσάρων ετών τότε. 
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3. Η μητέρα της πουλά την παρθενιά του μικρού 
αδελφού της Μαρταίν σε κάποιον άλλο, που δεν γαμά 

παρά μόνο αγόρια και τα θέλει εφτά ετών ακριβώς. 

4. Είναι δεκατριών ετών και ο αδελφός της δεκαπέ
ντε· πάνε στο σπ(τι κάποιου που αναγκάζει τον αδελ

φό να γαμήσει την αδελφή του και γαμά από τον κώ

λο πότε το αγόρι και πότε το κορίτσι ενώ είναι αγκα

λιασμένα. 

Η Μαρταίν καμαρώνει για τον κώλο της της ζητά

νε να τσυς τον δείξει· τον δείχνει ψηλά στο θρόνο της. 

Ο άνθρωπος για τον οποίο μίλησε είναι ο ίδιος της 

Ντυκλό (21 Νοεμβρίσυ), ο κόμης, και της Ντεγκράνζ 
(27 Φεβρσυαρίσυ). 

5. Βάζει να τον γαμήσουν ενώ γαμά από τον κώλο 
τον αδελφό και την αδελφή· γι' αυτόν θα μιλήσει η Ντε

γκράνζ στις 24 Φεβρουαρίου. 

Το ίδιο αυτό βράδυ ο δούκας ξεπαρθενεύει την Ή

βη από τον κώλο· είναι δώδεκα ετών. Δυσκολεύεται 

τρομερά· τη βαστούν οι τέσσερις γριές και τον υπη

ρετούν η Ντυκλό και η Σαμπβίλ, κι επειδή είναι γιορτή 

την άλλη μέρα και για να μη χαλάσει η σειρά, από το 

ίδιο κιόλας βράδυ παίρνουνε την Ήβη από τον κώλο 

και την απολαμβάνουν και οι τέσσερις φίλοι. Τη μετα

φέρουν αναίσθητη πια· την κωλογάμησαν εφτά φορές. 

(Να μην πει η Μαρταίν πως έχει ελάττωμα στη μή

τρα· δεν είναι αλήθεια.) 
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2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ. 6. Βάζει τέσσερις κοπέλες να κλά
σουν στο στόμα του ενώ κωλσΥαμά μια πέμπτη· ύστε

ρα αλλάζει. Όλες κλάνουν κι όλες τις γαμά από τον 

κώλο· χύνει μόνο στον πέμπτο κώλο. 

7. Διασκεδάζει με τρία αγοράκια· γαμά και τα βά
ζει να τον χέσουν, αλλάζοντας και τα τρία· μαλαΚί1;ει 

αυτό που είναι έξω απ' το χορό. 

8. Γαμά την αδελφή από τον κώλο βάζοντας τον 
αδελφό να χέσει μέσα στο στόμα του, ύστερα τους αλ

λάζει· και στη μία και στην άλλη απόλαυση τον γαμά 

κάποιος άλλος. 

9. ΚωλσΥαμά μόνο κοπέλες δεκαπέντε ετών, αλλά 
αφού πρώτα τις έχει μαστιγώσει δυνατά. 

10. Κακοποιεί και τσιμπά τους γλουτούς και την 
κωλότρυπα μια ολόκληρη ώρα· ύστερα γαμά από τον 

κώλο ενώ τον μαστιγώνουν δυνατά. 

Γιορτάζουν εκείνο το βράδυ την ένατη εβδομάδα. 

Ο Ηρακλής παντρεύεται την Ήβη και τη γαμά από 

το μουνί. Ο Κυρβάλ και ο δούκας γαμάνε από τον 

κώλο το ζευγάρι. 

3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ. 11. ΚωλσΥαμά την ώρα της λειτουρ
γίας και χύνει όταν υψώνει ο παπάς το δισκοπότηρο. 

12. Δεν κωλσΥαμά παρά ποδοπατώντας έναν εσταυ
ρωμένο και βάζοντας την κοπέλα να τον ποδοπατήσει 

κι εκείνη. 

13. Ο άνθρωπος που γλέντησε με την Ευγενία στην 
ενδέκατη μέρα της Ντυκλό βάζει να χέσουν, σκουπί

ζει το σκατωμένο κώλο, έχει μια πελώρια πούτσα και 

χώνει στον κώλο με το μαραφέτι του μια όστια. 
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14. Γαμά ένα αγόρι με την 6σrια, βάζει να τον γαμή
σουν με την όστια. Πάνω στο σβέρκο του αγοριού που 

γαμά είναι μια άλλη όστια που τη σκατώνει ένα τρίτο 

αγόρΙ. Χύνει μ' αυτό τον τρόπο χωρίς ν' αλλάζει, αλλά 

δεν σταματά να ξεστομιΊ;ει τρομαχτικές βλαστήμιες. 

15. Γαμά τον παπά την ώρα που λειτουργεί, κι όταν 
αυτός καθαγιάζει τα όσια, ο γαμιάς αποσύρεται για 

λίγο' ο παπάς χώνει την όστια στον κώλο του κι εκεί

νος τον ξαναγαμά από πάνω. 

Το βράδυ ο Κυρβάλ ξεπαρθενεύει από τον κώλο, 

με μια όστια, τον νεαρό και χαριτωμένο Ζελαμίρ. Και 

ο Αντίνοος γαμά τον πρόεδρο με μια άλλη όστια' ενώ 

γαμά, ο πρόεδρος χώνει με τη γλώσσα του μια τρίτη 

μέσα στην κωλότρυπα της Φανσόν. 

4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ. 16. Του αρέσει να κωλογαμά μόνο 
πολύ γριές γυναίκες ενώ τον μαστιγώνουν. 

17. Δεν γαμά παρά γέρους ενώ τον γαμάνε. 
18. Έχει κανονικές σχέσεις με το γιο του. 
19. Δεν θέλει να γαμά παρά μόνο τέρατα ή νέγρους 

ή κακοσούλουπους ανθρώπους. 

20. Για να συνδυάσει την αιμομιξία, τη μοιχεία, τη 
σοδομία και την ασέβεια, κωλογαμά την παντρεμένη 

κόρη του με μια όστια. 

Εκείνο το βράδυ οι τέσσερις φίλοι παίρνουν τον 

Ζελαμίρ από τον κώλο. 

5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ. 21. Βάζει να τον γαμήσουν και να 
τον μαστιγώσουν διαδοχικά δυο άντρες, ενώ εκείνος 
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γαμά ένα αγοράκι κι ένας γέρος ρίχ;vει μέσα στο στό

μα του ένα σκατό που το τρώει. 

22. Δυο άντρες τον γαμάνε διαδοχικά, ο ένας από 
το στόμα, ο άλλος από τον κώλο· πρέπει να κρατήσει 

αυτό μια ώρα με το ρολόι. Καταπίνει το ψωλόχυμα 

αυτού που τον γαμά από το στόμα. 

23. Βάζει να τον γαμήσουν δέκα άντρες και τους 
πληρώνει για κάθε χύσιμο· αντέχει ως ογδόντα γαμή

σια τη μέρα χωρίς να χύσει. 

24. Πορνεύει, για να τις γαμήσουν από τον κώλο, τη 
γυναίκα του, την κόρη του και την αδελφή του, κι 

εκείνος βλέπει. 

25. Στήνει οχτώ άντρες γύρω του: έναν μέσα στο 
στόμα, έναν στον κώλο, έναν κάτω από το δεξί του αρ

χίδι, έναν κάτω από το αριστερό· μαλακι'ζει από έναν 

με το κάθε χέρι· ο έβδομος είναι ανάμεσα στα σκέλια 

του και ο όγδοος μαλακι'ζεται πάνω στο πρόσωπό του. 

Εκείνο το βράδυ ο δούκας ξεπαρθενεύει τη Μισέτ 

από τον κώλο και την πονά τρομερά. 

6 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ. 26. Βάζει να γαμήσουν μπροστά του 
ένα γέρο· μπαινοβγάζουν πολλές φορές την πούτσα 

από τον κώλο του γέρου και τη βάζουν μέσα στο στό

μα του θεατή, που την πιπιλά· ύστερα πιπιλά το γέρο, 

τον γαμά κι αυτόν και μαστιγώνεται από την γΚΟ1J

βερνάντα του μουρντάρη. 

27. Σφίγγει ορμητικά το λαιμό μιας κοπέλας δεκα
πέντε ετών ενώ τη γαμά από τον κώλο, για να στενεύ

ει ο πρωκτός της τον μαστιγώνουν μ' ένα βούρδουλα 

όλο αυτό το διάστημα. 
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28. Βάζει να του χώσουν στον κώλο μπούλες χο
ντρές με υδράργυρο. Αυτές οι μπούλες ανεβοκατεβαι

νουν μέσα του, κι ενώ προκαλούν ένα υπερβολικό 

γαργάλημα, αυτός πιπιλά ψωλές, καταπινει ψωλόχυ

μα, βάζει κοριτσια να χέσουν, καταπι'νει τα σκατά. 

Δυο ολόκληρες ώρες βρι'σκεται σ' αυτή την έκσταση. 

29. Θέλει να τον γαμά ο πατέρας ενώ εκε{νος σοδο
μ{ζει το γιο και την κόρη αυτού του ανθρώπου. 

Το βράδυ παίρνσιιν τη Μισέτ ωτό τον κώλο. Ο Nτuρ

σέ παίρνει μαζί του τη Μαρταίν να κοιμηθεί στο δω

μάτιό του, ακολουθώντας το παράδειγμα του δούκα 

που έχει την Nτuκλό, ενώ ο Κυρβάλ έχει τη Φανσόν' 

αυτή η κοπέλα έχει την ίδια λάγνα επιβολή πάνω του 

όπως και η Nτuκλό πάνω στον δούκα. 

7ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ. 30. Γαμά μια γαλοπούλα περνώντας 
το κεφάλι της ανάμεσα στα μπούτια μιας κοπέλας 

ξαπλωμένης μπρούμυτα, έτσι που να φαι'νεται πως 

γαμά την κοπέλα. Τον γαμάνε στο μεταξύ και τη στιγ

μή που χύνει η κοπέλα κόβει το λαιμό της γαλοπούλας. 

31. Γαμά μια κατσ{κα πισωκολλητά ενώ τον μαστι
γώνουν. Κάνει παιδf με την κατσ{κα που το γαμά κι 

αυτό, μολονότι ει'ναι τέρας. 

32. Γαμά τράγους. 
33. Θέλει να δει μια γυνα{κα να χύνει ενώ τη γλε{φει 

ένας σκύλος και σκοτώνει το σκύλο με μια πιστολιά 

πάνω στην κοιλιά της γυναι'κας χωρ{ς να την πληγώσει. 

34. Γαμά έναν κύκνο χώνοντάς του μια όστια στον 
κώλο και στραγγαλιΊ;ει ο ι'διος το ζώο ενώ χύνει. 
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Το ίδιο βράδυ ο επίσκοπος γαμά τον Ερωτιδέα για 

πρώτη φορά. 

8 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ. 35. Τον βάζουν μέσα σ' ένα ειδικό 
πανέρι, που είναι ανοι-χτό σ' ένα μόνο μέρος, όπου σrή

νει την κωλότρυπά του πασαλειμμένη με χύσι φορά

δας το πανέρι έχει το σχήμα αυτού του ζώου και εί

ναι σκεπασμένο με δέρμα ανάλογο. Ένα άλογο ειδι

κά γυμνασμένο τον γαμά, κι εκείνος σro μεταξύ μέσα 

σro πανέρι γαμά μια όμορφη άσπρη σκύλα. 

36. Γαμά μια γελάδα, την γκασrρώνει και γαμά αρ
γότερα το τέρας. 

37. Μέσα σ' ένα πανέρι, ειδικά φτιαγμένο επίσης, 
βάζει μια γυναίκα που δέχεται το όργανο ενός ταύ

ρου· διασκεδάζει με το θέαμα. 

38. Έχει ένα εξημερωμένο φίδι που χώνεται μέσα 
σroν πρωκτό του και τον σοδομι'"ζει, ενώ εκείνος γαμά 

ένα γάτο μέσα σ' ένα πανέρι· δεν μπορεί να του κάνει 

κακό, γιατί είναι κλεισrό καλά. 

39. Γαμά μια γαϊδούρα ενώ τον γαμά ένας γάιδα
ρος μέσα σε ειδικό περίβλημα που θα περιγράψουμε 

λεπτομερώς αργότερα. 

Το βράδυ παίρνουν τον Ερωτιδέα από τον κώλο. 

9 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ. 40. Γαμά μια κατσίκα από τα ρου
θούνια, ενώ σro μεταξύ του γλείφει με τη γλώσσα της 

τ' αρχίδια· όλο αυτό το διάσrημα είτε τον χτυπούν εί

τε του γλείφουν τον κώλο. 

41. Γαμά ένα πρόβατο ενώ ένας σκύλος τού γλείφει 
την κωλότρυπα. 
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42. Γαμά ένα σκύλο που του κόβουν το κεφάλι ενώ 
χύνει. 

43. Αναγκάζει μια πουτάνα να μαλακίσει ένα γάι
δαρο μπροστά του και τον γαμάνε όσο κρατά αυτό 

το θέαμα. 

44. Γαμά έναν πίθηκο από τον κώλο· το ζώο είναι 
κλειστό σ' ένα πανέρι· το βασανίζουν στο μεταξύ για 

να σφίγΥει όσο μπορεί περισσότερο ο πρωκτός του. 

Γιορτάζουν εκείνο το βράδυ τη δέκατη εβδομάδα 

με το γάμο του Σκιζοκώλη και της Μισέτ· ολοκληρώ

νεται, με πολύ οδυνηρό τρόπο για τη Μισέτ. 

10 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ. Αναγγέλλει πως θ' αλλάξει το εί

δος του πάθους και πως το μαστίγωμα, που είχε την 

πρώτη θέση πιο πάνω, στην αφήγηση της Σαμπβίλ, 

θα είναι πια εδώ σε δεύτερη μοίρα. 

45. Πρέπει να του βρίσκουν κοπέλες που έπεσαν σε 
παραπτώματα. Πάει και τις τρομάζει, λέγοντας πως 

θα τις συλλάβουν όπου να 'ναι, αλλά πως αναλαμβά

νει τα πάντα αν δέχονται να τις μαστιγώσει γερά· κι 

έτσι που είναι τρομαγμένες, δέχονται να τις μαστιγώ

σουν ωσότου ματώσουν. 

46. Βάζει να του βρουν μια γυναίκα με όμορφα 
μαλλιά με μοναδικό πρόσχημα να τα εξετάσει· αλλά 

της τα κόβει στα κλεφτά και χύνει βλέποντάς τη να 

θρηνεί τη δυστυχία της εκείνος γελά με την καρδιά 

του. 

47. Ύστερα από πολλές ευγένειες, η κοπέλα μπαί
νει μέσα σ' ένα σκοτεινό δωμάτιο. Δεν βλέπει ψVχή, 
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αλλά ακούει μια συζήτηση που την αφορά (να δώσετε 

λεπτομέρειες) και που μπορεί να την κάνει να πεθά

νει από την τρομάρα της. Τέλος, βροχή πέφτουν πά

νω της τα χαστούκια κι ο/ γροθιές χωρίς να ξέρει από 

πού έρχονται· ακούει κάποιον να χύνει μέσα σε φω

νές και τότε την απελευθερώνουν. 

48. Μπαίνει σ' ένα είδος υπόγειου τάφου που φωτί
ζεται μόνο από λάμπες βλέπει πόσο φριχτά είναι 

εκεί μέσα. Μόλις προλάβει να προσέξει γύρω της, όλα 

σβήνουν κι ακούγεται ένας απαίσιος θόρυβος από 

κραυγές και αλυσίδες λιγοθυμά. Αν όχι, και ωσότου 

λιγοθυμήσει, δυναμώνει η τρομάρα της με μερικά νέα 

επεισόδια. Μόλις χάσει τις αισθήσεις της, κάποιος 

πέφτει επάνω της και τη γαμά από τον κώλο· ύστερα 

την παρατά κι έρχονται υπηρέτες να της παραστα

θούν· θέλει κοπέλες πολύ νέες και πολύ πρωτάρες. 

49. Μπαίνει σ' έναν παρόμοιο χώρο (αλλά που θα 
διαφοροποιήσετε κάπως στις λεπτομέρειες). Την κλεί

νουν γυμνή μέσα σ' ένα φέρετρο, το καρφώνουν κι ο 

άντρας χύνει ακούγοντας τα καρφιά να μπήγονται. 

Εκείνο το βράδυ φρόντισαν επίτηδες να λείπει η 

Ζελμίρα την ώρα των αφηγήσεων. Την κατεβάζουν 

μέσα στο υπόγειο που ξέρετε και που ετοίμασαν σαν 

αυτά που περιγράψαμε. Εκεί μέσα βρίσκονται γυ

μνοί και πάνοπλοι οι τέσσερις φίλοι· η Ζελμίρα λιγο

θυμά και σ' όλο αυτό το διάστημα την ξεπαρθενεύει 

από τον κώλο ο Κυρβάλ. Ο πρόεδρος νιώθει γι' αυτή 

την κοπέλα τα ίδια συναισθήματα αγάπης, ανάμικτης 

με φιλήδονη λύσσα, όπως και ο δούκας για την Αυ

γουστίνα. 
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11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ. 50. Ο {διος άνθρωπος, ο δούκας 
ντε Φλορβίλ, για τον οποίο μfλησε η Ντυκλό (29 Νοεμ
βρ{ου, δεύτερο πάθος) και θα μιλήσει επ{σης η Ντε

γκράνζ (26 Φεβρουαρίου, πέμπτο πάθος). Θέλει να 
αποθέσουν πάνω σ' ένα κρεβάτι με μαύρο σατέν ένα 

ωραίο πτώμα κοπέλας που μόλις σκότωσαν· το πα

σπατεύει παντού και το γαμά από τον κώλο. 

51. Ένας άλλος θέλει δύο πτώματα: μιας κοπέλας 
κι ενός αγοριού· γαμά το πτώμα του μικρού αγοριού 

φιλώντας τους γλουτούς της κοπέλας και χώνοντας τη 

γλώσσα του μέσα στον πρωκτό. 

52. Δέχεται τη κοπέλα μέσα σ' ένα δωματιάκι γεμά
το κέρινα πτώματα, σαν αληθινά. Το καθένα είναι 

μαχαιρωμένο με διαφορετικό τρόπο. Λέει στην κοπέ

λα να διαλέξει πώς θα τη σκοτώσει· δεν έχει παρά να 

πει ποιο πτώμα τής αρέσει περισσότερο, ανάλογα με 

ΤΗVπληγή. 
53. Τη δένει πάνω σ' ένα πραγματικό πτώμα, στόμα 

με στόμα, και τη μαστιγώνει σ' αυτή τη στάση ωσότου 

ματώσει στο πίσω μέρος. 

Εκείνο το βράδυ παίρνουν τη Ζελμίρα από τον κώ

λο, αλλά αφού πρώτα τη δίκασαν και της είπαν πως 

θα σκοτωθεί το ίδιο βράδυ. Το πιστεύει, αλλά αντί 

γι' αυτό, αφού την καταγάμησαν, περιορίζονται να 

τη μαστιγώσουν εκατό φορές ο καθένας και ο Κυρ

βάλ την παίρνει να κοιμηθούν μαζί, όπου και την ξα

ναγαμά από τον κώλο. 

12 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ. 54. Θέλει μια κοπέλα πάνω στην 
περίοδό της. Έρχεται δίπλα του, αλλά εκε{νος βρί-
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σκεται κοντά σ' ένα είδος δεξαμενής με παγωμένο νε

ρό' έχει πλάτος οχτώ τετραγωνικά πόδια επί οχτώ' 

φοράει μάσκα για να μην τον βλέπει η κοπέλα. Μόλις 

φτάνει κοντά του' αυτός τη σπρώχνει μέσα και τη 

στιγμή ακριβώς που πέφτει εκείνος χύνει' τη βγάζουν 

αμέσως από κει μέσα, αλλά επειδή έχει την περίοδό 

της, τις περισσότερες φορές πέφτει βαριά άρρωστη. 

55. Την κατεβάζει γυμνή μέσα σ' ένα πολύ βαθύ πη
γάδι και την απειλεί πως θα το γεμίσει με πέτρες ρί

χνει μερικούς σβώλους χώμα για να την τρομάξει και 

χύνει μέσα στο πηγάδι πάνω στο κεφάλι της πουτά

νας. 

56. Μπάζει σπίτι του μια έγκυο γυναίκα και τη φο
βεριΊ;ει με απειλές κι ένα σωρό λ6Υια' τη μαστιγώνει, 

αρχίζει πάλι να την κακομεταχειριΊ;εται για να απο

βάλει, είτε στο σπίτι του είτε μόλις γυρίσει στο δικό 

της. Αν γεννήσει μέσα στο σπίτι του, την πληρώνει δι

πλά. 

57. Την κλείνει μέσα σ' ένα κατάμαυρο μπουντρού
μι γεμάτο γάτες, ποντίκια κι αρουραίους την πείθει 

πως θα μείνει εκεί όλη της τη ζωή και πηγαίνει κάθε 

μέρα μπροστά στην πόρτα και μαλακίζεται περιπαί

ζοντάςτην. 

58. Της χώνει στον κώλο φιτι'λια για πυροτεχνήμα
τα' οι σπίθες πέφτοντας της τσιγαριΊ;ουν τους γλου

τούς. 

Εκείνο το βράδυ ο Κυρβάλ αναγνωρίζει ως σύζυγό 

του τη Ζελμίρα και την παντρεύεται δημόσια. Τους 

παντρεύει ο επίσκοπος αποκηρύσσει την Ιουλία, που 

πέφτει στην πιο μεγάλη δυσμένεια' αλλά ωστόσο τα 
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ελευθέρια ήθη της τη δικαιολογούν ακόμα στα μάτια 

τους και ο επίσκοπος την προστατεύει κάπως, ως τη 

στιγμή που θα πάρει ολότελα το μέρος της, όπως θα 

δούμε. 

Αντιλαμβάνονται όλοι τους καλύτερα από ποτέ άλ

λοτε, εκείνο το βράδυ, το εριστικό μίσος του Ντυρσέ 

για την ΑδελαΙδα· την ταλαιπωρεί, την περιπαίζει, τη 

φέρνει σε απόγνωση· και ο πρόεδρος, ο πατέρας της, 

δεν της παραστέκεται καθόλου. 

13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ. 59. Δένει μια κοπέλα πάνω σ' ένα 
σταυρ6 που κρέμεται στον αέρα· τη μαστιγώνει με 

δύναμη στο πίσω μέρος. Ύστερα τη λύνει και την πε

τά απ6 το παράθυρο, αλλά πέφτει πάνω σε έτοιμα 

στρώματα· χύνει ενώ την ακούει να πέφτει. Να δώσε

τε με λεπτομέρειες τι της κάνει για να δικαιολογηθεί 

το πάθος αυτ6. 

60. Της δίνει να καταπιεί ένα φάρμακο που στήνει 
στη φαντασία της ένα δωμάτιο γεμάτο φριχτά αντι

κε{μενα. Βλέπει μια λιμνούλα και το νερ6 να την α

πειλεί, ανεβαίνει σε μια καρέκλα για να γλιτώσει. Της 

λένε πως δεν της απομένει παρά να ξεφύγει κολυ

μπώντας ρίχνεται μέσα στο νερ6, αλλά πέφτει πάνω 

στις πλάκες και συχνά χτυπά άσχημα. Αυτήν ακριβώς 

τη στιγμή χύνει ο ελευθέρι6ς μας η απ6λαυσή του λί

γο πριν ήταν να φιλά για πολλή ώρα τον πισιν6 της. 

61. Την κρεμά απ6 μια τροχαλία ψηλά σ' έναν πυρ
γίσκο· εκείνος φτάνει το σκοινί απ6 ένα παράθυρο 

πιο πάνω· μαλακίζεται, τραντάζει το σκοινί και απει

λεί πως θα το κ6ψει χύνοντας. Στο μεταξύ τον μαστι

γώνουν· λίγο πιο πριν είχε βάλει την πουτάνα να χέσει. 
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62. Κρέμεται από τέσσερα λεπτά μικρά σχοινιά δε
μένα στα τέσσερα μέλη της. Έτσι που κρέμεται στην 

πιο σκληρή στάση, ανοίγουν από κάτω μια καταπα

κτή όπου καίνε κάρβουνα: αν σπάσουν τα σχοινιά θα 

πέσει. Τα τινάζουν και ο πόρνος κόβει ένα ενώ χύνει. 

Καμιά φορά τη βάζει στην {δια στάση, της βάζει ένα 

βάρος πάνω στην κοιλιά κι ανεβάζει αρκετά τα τέσ

σερα σκοινιά, έτσι ώστε να σκάσει, ας πούμε το στο

μάχι της και να τσακίσουν τα νεφρά της. Μένει σ' αυ

τή τη στάση ωσότου χύσει. 

63. Τη δένει πάνω σ' ένα σκαμνf' ένα πόδι πάνω 
από το κεφάλι της υπάρχει ένα στιλέτο πολύ ακονι

σμένο που κρέμεται από μια τρίχα' αν σπάσει η τρί

χα, το πολύ μυτερό στιλέτο χώνεται μέσα στο κρανίο 

της. Ο άνθρωπος μαλακι1;εται απέναντι ακριβώς κι 

απολαμβάνει τους μορφασμούς που προκαλεί ο τρό

μος στο θύμα του. Ύστερα από μια ώρα την ξελύνει 

και της καταματώνει τους γλουτούς με τη μύτη αυτού 

του στιλέτου για να της δείξει πόσο σουβλερό ήταν' 

χύνει πάνω στον καταματωμένο κώλο. 

Εκείνο το βράδυ ο επίσκοπος ξεπαρθενεύει την Κο

λόμπα από τον κώλο και τη μαστιγώνει, αφού χύσει, 

ωσότου ματώσει, γιατί δεν μπορεί να ανεχτεί πως μια 

κοπέλα τον έκανε να χύσει. 

14 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ. 64. Γαμά από τον κώλο μια νεόφυ
τη καλόγρια που δεν ξέρει τίποτα και, ενώ χύνει, πυ

ροβολεί δυο φορές πάνω στ' αυτιά της, έτσι που καί

γονται τα μαλλιά της. 

65. Την καθι1;ει σε μια πολυθρόνα με σούστες με το 
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βάρος της παίζουν οι σoύσrες που συνδέονται με τα 

σιδερένια τσέρκια όπου είναι δεμένη' άλλες σoύσrες 

τινάζουν προς τα πάνω της είκοσι σrιλέτα. Ο άνθρω

πος μαλακΓςεται λέγοντάς της πως, αν κουνηθεί η πο

λυθρόνα, θα την τρυπήσουν τα σrιλέτα' φροντa;ει, χύ

νοντας, να τινάξει το ψωλόχυμά του πάνω της. 

66. Πέφτει από μια τραμπάλα μέσα σ' ένα μικρό 
δωμάτιο ντυμένο με μαύρο ύφασμα όπου υπάρχουν 

ένα προσευχητάρι, ένα φέρετρο και νεκροκεφαλές. 

Βλέπει έξι φαντάσματα οπλισμένα με ρόπαλα, σπα

θιά, πισrόλες, ξίφη, σrιλέτα και λόγχες, έτοιμα να την 

πληγώσουν σε διαφορετικό μέρος, παραπατά, την 

πιάνει τρομάρα' μπαίνει ο άνθρωπός μας, την αρπά

ζει και τη μασrιγώνει με δύναμη σ' όλο της το σώμα, 

ύσrερα χύνει ενώ τη γαμά από τον κώλο. Αν μπαίνο

ντας τη βρει λιγοθυμισμένη, κι αυτό γίνεται συχνά, τη 

συνεφέρνει χτυπώντας τη με βέργες. 

67. Μπαίνει η κοπέλα σε ένα δωμάτιο κάποιου 
πύργου' βλέπει σrη μέση αναμμένη φωτιά' πάνω σro 

τραπέζι δηλητήριο κι ένα σrιλέτo. Της λένε να διαλέ

ξει το είδος του θανάτου που προτιμά. Συνήθως δια

λέγει το δηλητήριο: είναι ένα ειδικό ναρκωτικό που 

τη ρίχνει σε μια βαθιά νάρκη, κι όσο κρατά αυτή, ο 

ελευθέριος τη γαμά από τον κώλο. Γι' αυτόν μίλησε η 

Ντυκλό σrις 27 Νοεμβρίου και η Ντεγκράνζ θα μιλή
σει σrις 6 Φεβρουαρίου. 

68. Ο ίδιος άνθρωπος για τον οποίο θα μιλήσει η 
Ντεγκράνζ σrις 16 Φεβρουαρίου ετοιμάζει τα σχετικά 
της τελετής για να κόψει το κεφάλι της κοπέλας όταν 

πέφτει η σπάθα, ένα κορδόνι τραβά βιασrικά το σώ

μα της κοπέλας, η σπάθα πέφτει πάνω στην τάβλα 
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και χώνεται τρία δάχτυλα μέσα. Αν το σκοινί δεν τρα

βήξει εγκαίρως την κοπέλα, πεθαίνεΙ. Αυτός χύνει τη 

στιγμή που αμολά τη σπάθα. Αλλά πιο πριν τη γάμη

σε από τον κώλο, με το κεφάλι της πάνω στην τάβλα. 

Το βράδυ παίρνουνε την Κολόμπα από τον κώλο' τη 

φοβερίζουν και κάνουν πως θα της κόψουν το λαιμό. 

15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ. 69. Κρεμά για καλά την πουτάνα' 
στηρίζει τα πόδια της πάνω σ' ένα σκαμνί: ένα σκοινί 

είναι δεμένο στο σκαμνί' αυτός είναι απέναντι μέσα 

σε μια πολυθρόνα όπου του την παιΊ;ει η κόρη αυτής 

της γυναίκας. Ενώ χύνει, τραβά το σκοινί' η γυναίκα, 

χωρίς στήριγμα πια, βρίσκεται στον αέρα' βγαίνει αυ

τός, έρχονται οι υπηρέτες, ξεκρεμούν τη γυναίκα και 

με μια αφαίμαξη συνέρχεται' αλλά αυτή η βοήθεια 

δίνεται χωρίς να το καταλάβει. Εκείνος κοιμάται με 

την κόρη της και τη σοδομιΊ;ει λέγοντάς της πως κρέ

μασε τη μητέρα της δεν θέλει να μάθει πως βρήκε τις 

αισθήσεις της. Να πείτε πως η Ντεγκράνζ θα ξαναμι

λήσει γι' αυτόν. 

70. Τραβά την κοπέλα από τ' αυτιά και τη σεργιανά 
γυμνή μέσα στο δωμάτιο' τότε χύνει. 

71. Τσιμπά την κοπέλα με πολλή δύναμη σ' όλο της 
το σώμα, εκτός από το στήθος' την παρατά κατά

μαυρη. 

72. Της τσιμπά το στήθος, το βασανίζει και το μα
λάζει ωσότου γεμίσει μώλωπες. 

73. Χαράζει αριθμούς και γράμματα με την άκρη 
μιας βελόνας πάνω στα βυζιά, αλλά η βελόνα είναι μο

λυσμένη, το στήθος πρήζεται, και υποφέρει πολύ. 
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74. Της χώνει χιλιάδες καρφιτσούλες στα βυζιά και 
χύνει όταν κατατρυπηθούν παντού. 

Τσακώνουν εκείνη τη μέρα την Ιουλία, που είναι 

πιο ακόλαστη από ποτέ, να μαλακίζεται με τη Σαμπ

βίλ. Ο επίσκοπος την προστατεύει ακόμα πιο πολύ 

από δω και μπρος και τη δέχεται στο δωμάτιό του, 

όπως ο δούκας έχει την Ντυκλό, ο Ντυρσέ τη Μαρ

ταίν και ο Κυρβάλ τη Φανσόν. Ομολογεί πως ύστερα 

από τη δυσμένεια όπου έπεσε κι επειδή την είχαν 

καταδικάσει να κοιμάται στο στάβλο, η Σαμπβίλ την 

είχε φέρει στο δωμάτιό της και κοιμόταν μαζί της. 

16 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ. 75. Χώνει χαντρές βελόνες μέσα σ' 
6λο το σώμα της κοπέλας, και στα βυζιά ακ6μα· όταν 

γεμίσει παντού, χύνει. Να πείτε πως η Ντεγκράνζ θα 

ξαναμιλήσει σχετικά στο τέταρτο πάθος στις 27 Φε
βρουαρίου. 

76. Τη φουσκώνει μ' ένα ποτ6, ύστερα της ράβει το 
μουνί και τον κώλο· την αφήνει έτσι ωσότου τη δει να 

λιγοθυμά απ6 την ανάγκη να κατουρήσει ή να χέσει 

χωρίς να τα καταφέρνει, είτε επειδή το βάρος απ' 6σα 

έχει μέσα της σπάει τις κλωστές. 

7Ζ Είναι τέσσερις μέσα σ' ένα δωμάτιο και την πι

λατεύουν με κλοτσιές και μπουνιές ωσότου πέσει. Ο έ

νας μαλακίζει τον άλλο και χύνουν μ6λις καθίσει χάμω. 

78. Της αφαιρούν και της δίνουν αέρα μέσα σε μια 
αναπνευστική μηχανή. 

Για να γιορτάσουν την ενδέκατη εβδομάδα, τελούν 

εκείνη τη μέρα το γάμο της Κολόμπας και του Αντίνο-
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ου, που ολοκληρώνεται. Ο δούκας, που γαμά με μα

νία την Αυγουστίνα από το μουνί, καταλαμβάνεται 

εκείνο το βράδυ από μια λύσσα όλο λαγνεία εναντίον 

της: έβαλε την Ντυκλό να την κρατά και τη μαστίγωσε 

τριακόσιες φορές από τη μέση της πλάτης ως τα μπού

τια' ύστερα κωλογάμησε την Ντυκλό ενώ φιλούσε το 

μαστιγωμένο κώλο της Αυγουστίνας. Ύστερα άρχισε 
τις τρέλες για χάρη της: θέλει να την έχει δίπλα του 

την ώρα του φαγητού, τρώει μόνο μέσα από το στόμα 

της χίλιοι δυο άλλοι ακόλαστοι παραλογισμοί απει

κονίζουν το χαρακτήρα όλων αυτών των πόρνων. 

17ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ. 79. Δένει την κοπέλα πάνω σ' ένα 
τραπέζι μπρούμυτα και τρώει πάνω στα μεριά της 

μια καυτή ομελέτα' τσιμπά με δύναμη τα κομμάτια 

μ' ένα πολύ μυτερό πιρούνι. 

80. Της στήνει το κεφάλι πάνω σε μια φουφού ωσό
του λιγοθυμήσει και την κωλογαμά σ' αυτή την κατά

σταση. 

81. Της σιγοψήνει ελαφρά το δέρμα στο στήθος και 
στους γλουτούς με σπίρτα από θειάφι. 

82. Πολλές φορές συνέχεια σβήνει κεριά μέσα στο 
μουνί της, τον κώλο και πάνω στα βυζιά. 

83. Της καίει μ' ένα σπίρτο τις βλεφαρίδες κι έτσι 
δεν μπορεί να κλείσει μάτι το βράδυ, ούτε να ξεκου

ραστεί. 

Εκείνο το βράδυ ο δούκας ξεπαρθενεύει τον Ζι

τόν, που πονά πολύ γιατί ο δούκας είναι πελώριος 

και τον γαμά πολύ βίαια' ο Ζιτόν δεν είναι παρά δώ

δεκα ετών. 
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]8 IΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ. 84. Την αναγκάζει μ' ένα πιστόλι 
στο στήθος να μασήσει και να καταπιε{ ένα αναμμένο 

κάρβουνο κι ύστερα με μια σύριγγα της αδειάζει α

κουαφόρτε μέσα στο μουνί. 

85. Τη βάζει να χορέψει ένα χωριάτικο χορό oλ6γv
μνη γύρω από τέσσερις στύλους αλλά το μόνο μονο

πάτι που μπορεί να περάσει ξυπόλυτη γύρω από αυ

τούς τους στύλους είναι στρωμένο με κοφτερά σιδε

ρικά, ανάποδα καρφιά και κομμάτια γυαλιού· κοντά 

σε κάθε στύλο βρίσκεται κάποιος με ένα δεμάτι βέργες 

στο χέρι· την τσιγκλά ή από μπροστά ή από πίσω ανά

λογα με το σημείο που δε{χνει κάθε φορά που περνά 

δίπλα του. Είναι αναγκασμένη λοιπόν να κάνει μερι

κούς γύρους ανάλογα αν είναι λίγο ή πολύ νέα και ω

ραία· τις πω όμορφες τις κακοποιούν πάντα πιο πολύ. 

86. Της δίνει δυνατές γροθιές στη μύτη ωσότου μα
τώσει και συνεχιΊ;ει ακόμη κι όταν γεμίσει αίματα· χύ

νει και ανακατεύει το ψωλόχυμά του με το αίμα που 

χάνει αυτή. 

87. Την τσιμπά στη σάρκα, και κυρίως στους γλου
τούς, στο εφηβαίο και τα βυζιά, με πολύ ζεστές σιδε

ρένιες τανάλιες. Να πείτε πως η Ντεγκράνζ θα μιλή

σει σχετικά. 

88. Βάζει πάνω στο γυμνό της σώμα εδώ κι εκεί λί
γο μπαρούτι, κυρ{ως στα πιο ευαίσθητα σημεία, και 

βάζει φωτιά. 

'Το βράδυ παίρνουνε τον Ζιτόν από τον κώλο και 

μαστιγώνεται, μετά την τελετή, από τον Κυρβάλ, το 

δούκα και τον επίσκοπο, που τον έχουν γαμήσει. 
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19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ. 89. Της χώνει σro μουνι' έναν κύ
λινδρο γεμάτο μπαρούτι χωρίς κανένα κάλυμμα' βά

ζει φωτιά και χύνει βλέποντας τη φλόγα' πιο πριν της 

είχε φιλήσει τον κώλο. 

90. Την καταβρέχει, απ6 τα π6δια ως το κεφάλι, 
απoκλεισrικά με οιν6πνευμα' βάζει φωτιά και δια

σκεδάζει, ωσ6του χύσει, βλέποντας τη δύσrυχη αυτή 

κοπέλα κυκλωμένη απ6 φωτιά. Επαναλαμβάνει το 

ίδιο δυο-τρεις φορές. 

91. Της κάνει κλύσμα με καυτ6 λάδι. 
92. Της χώνει ένα καυτ6 σι'δερο μέσα σroν πρωκτ6 

κι άλλο ένα σro μουνί, αφού τη μασrίγωσε για τα κα

λάπριν. 

93. Θέλει να ποδοπατά μια έγκυο γυναι'κα ωσ6του 
αποβάλει' πιο πριν τη μασrιγώνει. 

Το ίδιο βράδυ ο Κυρβάλ ξεπαρθενεύει τη Σοφία 

από τον κώλο, αλλά προηγουμένως κάθε φίλος τη μα

στιγ(»νει εκατό φορές, ωσότου ματώσει. Μόλις έχυσε 

ο Κυρβάλ στον κώλο της, προσφέρει στη συντροφιά 

εκατό λουδοβίκεια για να την κατεβάσει το ίδιο βρά

δυ στο υπόγειο και να τη γλεντήσει κατά το κέφι του' 

δεν δέχονται οι άλλοι. Την ξαναγαμά και βγαίνοντας 

από τον κώλο της με το δεύτερο χύσιμο της δίνει μια 

κλοτσιά στον πισινό που την ξαποστέλνει πάνω σε 

κάτι στρώματα δεκαπέντε πόδια πιο πέρα. Από το 

ίδιο κιόλας βράδυ βγάζει το άχτι του πάνω στη Ζελμί

ρα, που τη μαστιγώνει μ' όλη του τη δύναμη. 

20 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ. 94. Κάνει τάχατες πως χαϊδεύει την 
κοπέλα που του την παίζει, κι εκείνη δεν υποπτεύε-
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ται τίποτα· αλλά τη σrιγμή ακριβώς που χύνει της αρ

πάζει το κεφάλι και το βαρά δυνατά πάνω σroν τοί

χο. Το χτύπημα είναι τόσο απρόσμενο και βίαιο που 

συνήθως η κοπέλα λιγοθυμά. 

95. Μαζεύονται τέσσερις ελευθέριοι· δικάζουν μια 
κοπέλα και την καταδικάζουν με όλους τους τύπους: 

η απόφαση είναι να τη βαρέσovν εκατό φορές μ' ένα 

μπασroύνι: ο καθένας τους από είκοσι πέντε φορές ο 

ένας από την πλάτη ως κάτω από τα νεφρά, ο άλλος 

από τη μέση ως τα μπούτια, ο τρίτος από το λαιμό ως 

τον αφαλό, μαζί με τα βυζιά, και ο τέταρτος από την 

κοιλιά ως τα πόδια. 

96. Την τσιμπά με καρφίτσα σε κάθε μάτι, στην 
άκρη του βυζιού και πάνω σrην κλειτορίδα. 

97. Στάζει βουλοκέρι πάνω σroυς γλουτούς, μέσα 
σro μουνί και πάνω σro σrήθoς. 

98. Της ματώνει το μπράτσο και σrαματά το αίμα 
μόνο αφού λιγοθυμήσει. 

Ο Κυρβάλ προτείνει να ματώσουν την Κονστάνς 

επειδή είναι έγκυος: έτσι και γίνεται, ωσότου λιγοθυ

μάει· τη ματώνει ο Ντυρσέ. Εκείνο το βράδυ παίρ

νουνε τη Σοφία από τον κώλο και ο δούκας προτεί

νει να τη ματώσουν, κακό δεν θα της κάνει, κάθε άλ

λο μάλιστα, και με το αίμα της να φτιάξουν μαύρα 

λουκάνικα για το γεύμα. Έτσι και γίνεται· ο Κυρβάλ 

τη ματώνει· η Ντυκλό τού την παίζει στο μεταξύ και 

δεν θέλει να την τρυπήσει παρά τη στιγμή που ξεπε

τιέται το ψωλόχυμά του· η τομή είναι πλατιά, αλλά 

δεν πέφτει έξω. Παρ' όλα αυτά η Σοφία άρεσε στον 

επίσκοπο, που τη διαλέγει για γυναίκα του και απο-
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κηρύσσει την Αλίν, που πέφτει στην πιο μεγάλη δυ

σμένεια. 

21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ. 99. Της ματώνει και τα δυο χέρια 
και θέλει να είναι όρθια ενώ κυλά το αίμα· πότε-π6τε 

σταματά το αίμα για να τη μαστιγώσει· ύστερα ξανα

νοίγει τις πληγές, κι όλα αυτά ωσότου λιγοθυμήσει. 

Δεν χύνει παρά μόνο 6ταν σωριάζεται χάμω· πιο πριν 

την έβαλε να χέσει. 

100. Της ματώνει χέρια, πόδια και λαιμό και μαλα
κίl;,εται βλέποντας να κυλάνε οι πέντε αυτές ματωμέ

νες πληΥές. 

101. Της χαράζει ελαφριά τη σάρκα και κυρίως 
τους γλουτούς, αλλά καθόλου τα βυζιά. 

102. Της χαράζει με δύναμη κυρίως το ένα στήθος 
κοντά στη ρώγα και τους γλουτούς κοντά στην κωλο

τρυπίδα. 

103. Τον δένουν ενώ στήνεται με τα τέσσερα σαν 
άγριο θηρίο· τον σκεπάζουν με δέρμα τίγρη. Σ' αυτή 

τη στάση τον ερεθίζουν, τον φλομώνουν, τον μαστιγώ

νουν, τον χτυπάνε, του μαλακίζουν τον κώλο. Απένα

ντί του βρίσκεται μια νέα κοπέλα πολύ παχιά, γυμνή, 

δεμένη στο πάτωμα από τα πόδια και στο ταβάνι από 

το λαιμό, έτσι που να μην μπορεί να κουνήσει. Μόλις 

ανάψει αρκετά ο μουρντάρης, τον ξαμολάνε, ρίχνεται 

σαν άγριο θηρίο πάνω στην κοπέλα και τη δαγκάνει 

παντού και κυρίως στην κλειτορίδα και τις ρώγες των 

βυζιών, που τις ξεριζώνει συνήθως με τα δόντια. Ουρ

λιάζει και φωνάζει σαν θηρίο και χύνει, ουρλιάζοντας 

πάντα. Πρέπει η κοπέλα να χέσει· πάει και τρώει το 

σκατό της από χάμω. 
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Το ίδιο αυτό βράδυ ο επίσκοπος ξεπαρθενεύει τον 

Νάρκισσο· τον παίρνουνε κι οι άλλοι το ίδιο βράδυ 

για να μη χαλάσει η σειρά της γιορτής δυο μέρες με

τά. Ο δούκας, πριν τον γαμήσει, τον βάζει να χέσει 

στο στόμα του και να του αδειάσει το ψωλόχυμα των 

φίλων του. Μετά το γαμήσι τον μαστιγώνει. 

22 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ. 104. 245εριζώνει δόντια και γρατζαυ

νά τα ούλα με καρφίτσες. Πότε-πότε τις ζεσταίνει. 

105. Της σπάει κανένα δάχτυλο ή και περισσότερα 
καμιά φορά. 

106. Της πατηκώνει με δύναμη ένα πόδι με σφυρί. 
107. Της εξαρθρώνει τον καρπό του χεριού. 
108. Χτυπά με σφυρί τα μπροστινά δόντια και χύ

νει. Πιο πριν η ηδονή του είναι να πιπιλά για πολλή 

ώρα το στόμα. 

Εκείνο το βράδυ ο δούκας ξεπαρθενεύει τη Ροζέτα 

από τον κώλο και τη στιγμή που η πούτσα του χώνε

ται στον κώλο της ο Κυρβάλ τής ξεριζώνει ένα δόντι 

για να δοκιμάσει δυνατά δύο τρομερούς πόνους. Το 

ίδιο βράδυ την παίρνουνε κι οι άλλοι για να μη χαλά

σει η σειρά της γιορτής την άλλη μέρα. Αφού ο Κυρ

βάλ έχυσε μέσα στον κώλο της (τελευταίος πια), μ' 

ένα δυνατό χαστούκι πετά ανάποδα το κοριτσάκι. 

23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ. Επειδή είναι γιορτή, ακούγονται 

τέσσερα μόνο πάθη. 

109. Της εξαρθρώνει ένα πόδι. 
110. Της σπάει ένα χέρι γαμώντας την από τον κώλο. 
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111. Της σπάει ένα κόκαλο στη γάμπα μ' ένα λοστό 
και ύστερα τη γαμά από τον κώλο. 

112. Της δένει, πάνω σε μια διπλή σκάλα, χέρια και 
πόδια με πολύ περίεργο τρόπο. Ένα σκοινί κρέμεται 

από τη σκάλα· τραβάνε το σκοινί, η σκάλα πέφτει και 

η γυναίκα τσακίζει κάποιο χέρι ή πόδι. 

Εκείνη τη μέρα παντρέψανε τον Πρίαπο με τη Ρο

ζέτα για να γιορτάσουν τη δωδέκατη εβδομάδα. Το 

ίδιο βράδυ ματώνουν τη Ροζέτα, αφού γαμήθηκε, και 

την Αλίν, που έβαλαν τον Ηρακλή να τη γαμήσει· μα

τώνουν και τις δυο με τέτοιον τρόπο ώστε το αίμα να 

τινάζεται πάνω στα μπούτια και τις πούτσες των 

ελευθέριων κυρίων, που μαλακ(ζονται βλέποντας αυ

τό το θέαμα και χύνουν όταν λιγοθυμήσουν και οι 

δυο τους. 

24ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ. 113. Της κόβει ένα αυτί. 

(Προσέξτε να μιλάτε κάθε φορά με λεπτομέρειες 

για όσα κάνουν αυτά τα πρόσωπα πιο πριν.) 

114. Της σκι'ζ,ει τα χείλια και τα ρουθούνια. 
115. Της τρυπά τη γλώσσα μ' ένα ζεστό σίδερο, α

φού την πιπίλησε και τη δάγκασε. 

116. Της ξεριζώνει κάμποσα νύχια στα χέρια και 
στα πόδια. 

117. Της κόβει την άκρη ενός δάχτυλου. 

Κι αφού ρώτησαν την αφηγήτρια τι συμβαίνει μ' 

έναν τέτοιο ακρωτηριασμό, τους είπε πως, αν επιδε-
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θεί αμέσως το δάχτυλο, δεν υπάρχουν δυσάρεστες 

συνέπειες οπότε το ίδιο κιόλας βράδυ ο Ντυρσέ κό

βει την άκρη από το μικρό δαχτυλάκι της Αδελαίδας 

που πάνω της ξεσπά όσο πάει και περισσότερο τα 

λάγνα του πειράγματα. Χύνει μέσα σ' έναν άκρατο 

ενθουσιασμό. 

Το ίδιο βράδυ ο Κυρβάλ ξεπαρθενεύει την Αυγου

στίνα από τον κώλο, μολονότι είναι γυναίκα του δού

κα. Υπομένει αυτό το μαρτύριο. Ο Κυρβάλ τα βάζει 

μαζί της με λύσσα ύστερα' συνωμοτεί με τον δούκα 

να την κατεβάσουν στο υπόγειο το ίδιο κιόλας βράδυ 

και λένε στον Ντυρσέ πως, αν τους το επιτρέψουν οι 

άλλοι, θα του επιτρέψουν και κείνου να κανονίσει 

την Αδελαίδα τώρα αμέσως αλλά ο επίσκοπος βγά

ζει λόγο και τους πείθει να περιμένουν λίγο ακόμη, 

για το ίδιο το συμφέρον της ηδονής τους. ΚΙ έτσι ο 

Κυρβάλ και ο δούκας αρκούνται να μαστιγώσουν 

πολύ δυνατά την Αυγουστίνα, έχοντάς την αγκαλιά ο 

καθένας διαδοχικά. 

25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ. 118. Στάζει δεκαπέντε ως είκοσι 
σταγόνες λιωμένο καυτό μολύβι στο στόμα και καίει 

τα ούλα με ακουαφόρτε. 

119. Κόβει ένα κομμάτι από τη γλώσσα, αφού η γυ
ναίκα τού σκούπισε το σκατωμένο κώλο του μ' αυτή 

την ίδια γλώσσα' ύστερα από τον ακρωτηριασμό τη 

γαμά από τον κώλο. 

120. Έχει ένα στρογγυλό σιδερένιο μηχάνημα που 
μπαίνει στη σάρκα, κόβει, και όταν βγει από μέσα 

παίρνει μαζί του ένα στρογγυλό κομμάτι' όσο αφήνει 

το μηχάνημα να βυθιΊ;,εται, πάει και πιο βαθιά. 
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121. Ευνουχίζει ένα αγόρι μεταξύ δέκα και δεκα
πέντε ετών. 

122. Σφίγγει και ξεριζώνει με τανάλιες τις ρώγες 
των βυζιών και τις κόβει με ψαλίδι. 

Το ίδιο βράδυ παίρνουνε όλοι τους την Αυγουστί

να από τον κώλο. Ενώ τη γαμούσε, ο Κυρβάλ ήθελε 

να φιλά το στήθος της Κονστάνς και τη στιγμή που 

έχυνε της ξερίζωσε με τα δόντια του τη ρώγα· αλλά 

επειδή της επιδέσανε αμέσως το τραύμα, τον βεβαιώ

νουν πως δεν θα πάθει τίποτα το έμβρυο. Ο Κυρβάλ 

λέει στους συναδέλφους του, που διασκεδάζουν βλέ

ποντας με πόση λύσσα τα βάζει μ' αυτό το πλάσμα, 

πως δεν μπορεί να επιβληθεί στα αισθήματα λύσσας 

που του εμπνέει αυτή η κοπέλα. 

Όταν ήρθε η σειρά του δούκα να γαμήσει την Αυ

γουστίνα, η λύσσα του εναντίον της όμορφης αυτής κο

πέλας ποτέ δεν ήταν τόσο έντονα φανερή· αν δεν τον 

πρόσεχαν οι άλλοι, θα την είχε πληγώσει είτε στο στή

θος, είτε σφίγγοντάς της το λαιμό με όλη του τη δύνα

μη καθώς έχυνε. Ζητά ακόμη μια φορά από τη συ

ντροφιά να του τη χαρίσουν, αλλά του αντιτείνουν πως 

πρέπει να περιμένει τις αφηγήσεις της Ντεγκράνζ. Ο 

αδελφός του τον παρακαλεί να κάνει υπομονή ως τη 

στιγμή που θα του δώσει το παράδειγμα ο ίδιος με την 

Αλίν, και πως αυτό που θέλει να κάνει πριν θα ανα

στάτωνε όλη τη σειρά των συνδυασμών που έχουν 

προβλέψει. Ωστόσο, κι επειδή δεν κρατιέται πια και 

του είναι απαραίτητο οπωσδήποτε να βασανίσει την 

όμορφη αυτή κοπέλα, του επιτρέπουν να την πληγώσει 

ελαφρά στο μπράτσο: την πληγώνει λοιπόν, ρουφά το 
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αίμα, χύνει κι επιδένουν την πληγή· έτσι ώστε τέσσε

ρις μέρες μετά δεν φαίνεται πια τίποτα. 

26 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ. 123. Σπάει ένα άσπρο λεπτό μπου
κάλι από γυαλί πάνω στο πρόσωπο της κοπέλας, που 

είναι δεμένη κι απροστάτευτη, αφού πρώτα πιπίλισε 

αρκετά το στόμα και τη γλώσσα της. 

124. Της δένει τα δυο πόδια, δεσμεύει το ένα χέρι 
πίσω από την πλάτη, της δίνει στο άλλο ένα μικρό 

στειλιάρι για να προστατεύεται, ύστερα ρίχνεται κα

ταπάνω της μ' ένα σπαθί, την πληγώνει σε πολλά ση

μεία και χύνει πάνω στις πληγές της. 

125. Την ξαπλώνει πάνω σ' ένα σταυρό του Αγ{ου 
Ανδρέα, επιχειρεί να τον σπάσει, ταλαιπωρε{ τρ{α μέ

λη χωgίς να τα εξαρθρώσει και τσακιΊ;,ει για καλά είτε 

ένα χέρι είτε ένα πόδι. 

126. Τη στήνει προφι?., πυροβολεί μια φορά· τα σκά
για περνάνε ξυστά στα δυο της στήθια· σημαδεύει κα

λά ώστε να πληγώσει μια ρώγα. 

127. Τη στήνει είκοσι βήματα μακριά του και πυρο
βολεί πάνω στους γλουτούς της. 

Το ίδιο αmό βράδυ ο επίσκοπος ξεπαρθενεύει τη 

Φανή από τον κώλο. 

27 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ. 128. Ο άνθρωπος για τον οποίο θα 
μιλήσει η Ντεγκράνζ στις 24 Φεβρουαρίου μαστιγώνει 
μια έγκυο γυναίκα πάνω στην κοιλιά ωσότου αποβά

λει· θέλει να τη βλέπει να γεννοβολά μπροστά του. 

129. ΕυνουχιΊ;,ει σύρριζα ένα αγόρι δεκάξι ως δεκα
εφτά ετών. Το γαμά πρώτα και το μαστιγώνει. 
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130. Τη θέλει παρθένα' της κόβει την κλειτορίδα μ' 
ένα ξυράφι, ύστερα τη διακορεύει μ' ένα ζεστό σιδε

ρένιο κύλινδρο που χώνει μέσα της μ , ένα σφυρί. 
131. Στον όΥδοο μήνα αποβάλλει ένα νεκρό παιδί α

φού την έβαλε να πιει ένα καταπότι. Άλλοτε πάλι φρο

ντι'ζει να γεννήσει από τον κώλο, αλλά το παιδί βγαίνει 

νεκρό κι η μητέρα κινδυνεύει να χάσει τη ζωή της. 

132. Κόβει ένα μπράτσο. 

Εκείνο το βράδυ παίρνουνε τη Φανή από τον κώ

λο. Ο Nτuρσέ τη γλιτώνει από ένα μαρτύριο που της 

ετοίμαζαν' την παίρνει για γυναίκα του, τους πα

ντρεύει ο επίσκοπος, κι αποκηρύσσει την Αδελαίδα, 

που δοκιμάζει το μαρτύριο που προοριζόταν για τη 

Φανή, δηλαδή να της σπάσουν ένα δάχτυλο. Ο δού

κας τη γαμά από τον κώλο ενώ ο Nτuρσέ τής σπάει 

το δάχτυλο. 

28 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ. 133. Σπάει τους δυο καρπούς και 
τους καυτηριάζει μ' ένα ζεστό σίδερο. 

134. Κόβει σύρριζα τη γλώσσα και την καυτηριάζει 
μ' ένα ζεστό σίδερο. 

135. Κόβει ένα πόδι και μάλιστα πιο συχνά ζητά να 
της το κόψουν την ώρα που τη γαμά από τον κώλο. 

136. Ξεριζώνει όλα τα δόντια και βάζει στη θέση 
τους ένα καρφί κόκκινο που μπήγει μ' ένα σφυρί. Κι 

όλα αυτά αφού γάμησε τη γυναίκα από το στόμα. 

137. Βγάζει ένα μάτι. 

Εκείνο το βράδυ μαστιγώνουν με δύναμη την Ιου

λία και της τρυπούν όλα τα δάχτυλα με μια βελόνα. 
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Αυτά όλα γίνονταν ενώ τη γαμά ο επίσκοπος από τον 

κώλο, μολονότι την αγαπά αρκετά. 

29 IΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ. 138. Τυφλώνει κι απορροφά τα 
δυο μάτια στάζοντας πάνω τους βουλοκέρι. 

139. Κόβει σύρριζα ένα βυζί και το καυτηριάζει μ' 
ένα ζεστό σίδερο. Η Ντεγκράνζ θα πει αργότερα πως 

είναι ο ίδιος που της έκοψε το βυζί που της λείπει κι 

είναι σίγουρη πως το έφαγε ψητό στη σχάρα. 

140. Κόβει τους δυο γλουτούς, αφού τη γάμησε από 
τον κώλο και τη μαστίγωσε. Λένε επίσης πως τους 

τρώει. 

141. Κόβει σύρριζα τα δυο αυτιά. 
142. Κόβει όλα τα άκρα, τα είκοσι δάχτυλα, την 

κλειτορίδα, τις ρώγες και την άκρη της γλώσσας. 

Εκείνο το βράδυ η Αλίν, αφού μαστιγώθηκε με δύ

ναμη από τους τέσσερις φίλους και τη γάμησε ο επί

σκοπος από τον κώλο για τελευταία φορά, καταδικά

ζεται να της κόψει από ένα δάχτυλο στο χέρι και το 

πόδι ο κάθε φίλος. 

30 IANOYAPIOY. 143. Της αφαιρεί πολλά κομμάτια 
σάρκα. Βάζει να του τα ψήσουν και την αναγκάζει να 

τα φάει μαζί του. Για τον ίδιο θα μιλήσει η Ντεγκράνζ 

στις 8 και 17 Φεβρουαρίου. 
144. Κόβει χέρια και πόδια ενός μικρού αγοριού, γα

μά τον κορμό, το τρέφει καλά και το αφήνει να ζήσει 

έτσι' κι επειδή τα μέλη δεν κόπηκαν σύρριζα, ζει αρ

κετά. Έναν ολόκληρο χρόνο το γαμά όπως είναι. 

145. Δένει σφιχτά μια κοπέλα από το ένα χέρι και 
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την παρατά έτσι χωρίς τροφή· δίπλα της βρίσκεται 

ένα πλατύ μαχαίρι και μπροστά της ένα θαυμάσιο 

γεύμα· αν θέλει να φάει, πρέπει να κόψει το χέρι της, 

αλλιώς θα πεθάνει. Πριν απ' αυτά τη γαμά από τον 

κώλο. Την παρακολουθεί από ένα παράθυρο. 

146. Δένει την κοπέλα και τη μητέρα της για να 
ζήσει μια από τις δυο και να φροντίσει την άλλη να 

μην πεθάνει, πρέπει να κόψει το χέρι της. Διασκεδά

ζει βλέποντας τις προσπάθειές τους και ποια από τις 

δυο θα θυσιαστεί για την άλλη. 

Δεν αφηγείται παρά τέσσερις ιστορίες για να μπο

ρέσουν να γιορτάσουν τη δέκατη τρίτη εβδομάδα· ε

κείνο το βράδυ ο δούκας παντρεύεται σαν γυναίκα 

τον Ηρακλή και σαν άντρας τον Ζέφυρο, στο ρόλο 

της γυναίκας του. Το τεκνό, που όπως ξέρουμε έχει 

τον πιο όμορφο κώλο ανάμεσα στα οχτώ αγόρια, εμ

φανίζεται ντυμένο σαν κορίτσι και είναι γλυκό σαν 

τον Έρωτα. Ο επίσκοπος ευλογεί την τελετή του γά

μου και όλα γίνονται μπροστά στους άλλους. Μόνο 

εκείνη τη μέρα ξεπαρθενεύεται αυτό το αγόρι· ο δού

κας το χαίρεται με όλη του τη καρδιά αν και συναντά 

δυσκολίες το ματώνει. Ο Ηρακλής στο μεταξύ συνε

χίζει να τον γαμά. 

31 IΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ. 147. Της βγάζει τα δυο μάτια και 
την αφήνει κλεισμένη μέσα σ' ένα δωμάτιο, λέγοντάς 

της πως εκεί θα βρει ό,τι χρειάζεται για να φάει και 

δεν έχει παρά να ψάξει. Αλλά για να γίνει αυτό πρέ

πει να περάσει πάνω από μια σιδερένια πλάκα που 

δεν βλέπει και που διατηρούν πάντα πυρακτωμένη. 
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Διασκεδάζει βλέποντας από ένα παράθυρο πώς θα 

τα βγάλει πέρα: αν θα καεί ή αν θα προτιμήσει να 

πεθάνει της πείνας. Πριν απ' αυτά τη μαστιγώσανε 

πάρα πολύ. 

148. Το βασανιστήριο του σκοινιού: της δένει χέρια 
πόδια με σκοινιά και την ανεβάζει ψηλά· την αφήνει 

να πέσει κατακόρυφα: σε κάθε πέσιμο εξαρθρώνο

νται και σπάνε τα μέλη της, αλλά πάντα στον αέρα 

και ενώ δεν τη βαστούν παρά μόνο τα σκοινιά. 

149. Την πληγώνει βαθιά στη σάρκα και στάζει 
μέσα στις πληγές καυτή πίσσα και λιωμένο μολύβι. 

150. Τη δένει γυμνή και αβοήθητη, τη στιγμή που 
γέννησε· δένει το παιδί της απέναντι, αυτό φωνάζει 

και δεν μπορεί να το βοηθήσει· πρέπει να το βλέπει 

να πεθαίνει. Ύστερα μαστιγώνει τη μητέρα με δύνα

μη πάνω στο μουνί χτυπώντας τη μέσα στον κόλπο. 

Συνήθως εκείνος είναι ο πατέρας του μωρού. 

151. Τη φουσκώνει με νερό· ύστερα της ράβει το 
μουνί και τον κώλο αλλά και το στόμα, και την παρα

τά έτσι ωσότου το νερό σπάσει τα σωθικά της ή πεθά

νει. 

(Να ελέγξετε γιατί υπάρχει μία παραπάνω ΙΣCOρία 

και, αν πρέπει να αφαιρεθεί καμιά, να είναι αυτή ε

δώ, που νομίζω πως έχω κιόλας περιγράψει.) 

Το ίδιο βράδυ παίρνουνε τον Ζέφυρο από τον κώ

λο και η Αδελα·Ιδα καταδικάζεται σ' ένα σκληρό μα

στίγωμα· ύστερα απ' αυτό την καίνε μ' ένα ζεστό σί

δερο, πολύ κοντά στο εσωτερικό της μήτρας, κάτω 

από τις μασχάλες, και την τσιγαρίζουν λίγο κάτω από 
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κάθε βυζί. Τα υπομένει όλα στωικά με επικλήσεις 

στο Θεό' αυτό εξοργίζει ακόμα περισσότερο τους δη

μίους της. 





ΤΕΤ ΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ 

Τα εκατόν πενήντα πάθη τετάρτης κατηγο

ρίας, ή φονικά, που συνθέτουν τις είκοσι οχτώ 

μέρες του Φεβρουαρίου· τα εξιστορεί η Ντε

γκράνζ· συνοδεύονται από το ημερολόγιο των 

σκανδάλων που έγιναν στον πύργο μέσα στον 

ίδιο αυτό μήνα. 





Ν
Α ΕΞΗΓΗΣΕΤΕ ΠΡΩΤΑ-ΠΡΩΤΑ ΠΩΣ ΤΑ ΠΑΝΤΑ 

αλλάζουν όψη αυτόν εδώ το μήνα, πως οι άρχο

ντες έχουν αποκηρύξει τις τέσσερις γυναίκες τους ω

στόσο η Ιουλία κέρδισε την εύνοια του επισκόπου, 

ενώ η Αλίν, η Αδελαιδα και η Κονστάνς ζουν σαν τις 

καλαμιές στο κάμπο, εκτός από την τελευταία, που 

επέτρεψαν στην Ντυκλό να τη δεχτεί στο δωμάτιό της 

μόνο και μόνο για να προστατεύσουν το μωρό που 

περιμένει_ Αλλά όσο για την Αδελαιδα και την Αλίν, 

κοιμούνται στο αχούρι μαζί με τα ζώα. Οι σουλτάνες, 

η Αυγουστίνα, η Ζελμίρα, η Φανή και η Σοφία, ανα

πληρώνουν τις γυναίκες τους σε όλα τους τα καθήκο

ντα, δηλαδή: στην τουαλέτα, στο σερβίρισμα του 

φαγητού, στους καναπέδες και στα κρεβάτια των 

κυρίων το βράδυ. Έτσι λοιπόν τα δωμάτιά τους αυτή 

την περίοδο παρουσιάζονται ως εξής κάθε βράδυ: 

εκτός από το γαμιά που περνά από τον έναν κύριο 

στον άλλο, έχουν: 

Ο δούκας την Αυγουστίνα, τον Ζέφυρο και την 

Ντυκλό στο κρεβάτι του μαζί με το γαμιά, ενώ η Μα

ρία κοιμάται στον καναπέ. 

Ο Κυρβάλ κοιμάται μαζί με τον Άδωνη, τη Ζελμί

ρα, ένα γαμιά και τη Φανσόν και κανέναν άλλο. 
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Ο Ντυρσέ κοιμάται με τον Υάκινθο, τη Φανή, ένα 

γαμιά και τη Μαρταίν (να ελέγξετε) και σων κανα

πέ η Λουιζόν. 

Ο επίσκοπος κοιμάται ανάμεσα σων Σελαντόν, τη 

Σοφία, ένα γαμιά και την Ιουλία, και στον καναπέ η 

Τερέζα. 

Αυτό δείχνει πως τα ζευγαράκια Ζέφυρος και Αυ

γουστίνα, Άδωνις και Ζελμίρα, Υάκινθος και Φανή, 

Σελαντόν και Σοφία που παντρεύτηκαν μεταξύ τους, 

ανήκουν στον ίδιο κύριο. Δεν υπάρχουν πια παρά 

τέσσερα μικρά κορίτσια στο χαρέμι των κοριτσιών 

και τέσσερα στο χαρέμι των αγοριών. Η Σαμπβίλ κοι

μάται με τα κορίτσια, ενώ η Ντεγκράνζ με τα αγό

ρια' η Αλίν στο αχούρι, όπως είπαμε, και η Κονστάνς 

μόνη στο δωμάτιο της Ντυκλό, αφού αυτή κοιμάται 

μαζί με το δούκα κάθε βράδυ. 

Το γεύμα προσφέρουν οι τέσσερις σουλτάνες στη 

θέση των συζύγων και το βραδινό οι τέσσερις σουλ

τάνες που απομένουν' μια τετράδα προσφέρει πάντα 

τον καφέ' σJJ...ά οι τετράδες των αφηγήσεων, απένα

ντι σε κάθε φωλιά με τον καθρέφτη, δεν αποτελού

νται πια παρά από ένα αγόρι και μια κοπέλα. 

Σε κάθε ιστορία δένουν την Αλίν και την Αδελαιδα 

πάνω στις κολόνες του σαλονιού των αφηγήσεων για 

το οποίο μιλήσαμε' τις δένουν εκεί με τους γλουτούς 

τους απέναντι στους καναπέδες κοντά τους ένα τρα

πεζάκι γεμάτο βέργες, έτσι ώστε να είναι πάντα έτοι

μες για μαστίγωμα. Δίνουν την άδεια στην Κονστάνς 

να κάθεται στην ίδια σειρά με τις αφηγήτριες. Κάθε 

γριά είναι κοντά στο ζευγάρι της και η Ιουλία, γυμνή, 

πηγαίνει από καναπέ σε καναπέ για να πάρει τις 
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διαταγές και να τις εκτελέσει επιτόπου. Αλλά υπάρ

χει πάντα κι ένας γαμιάς σε κάθε καναπέ. 

Αυτή ήταν η διάταξη των προσώπων όταν άρχισε 

τις ιστορίες της η Ντεγκράνζ. Σ' έναν ιδιαίτερο κανο

νισμό οι φίλοι όρισαν πως μέσα σ' αυτό το μήνα η Α

λίν, η Αδελαίδα, η Αυγουστίνα και η Ζελμίρα θα πα

ραδοθούν στα άγρια πάθη τους και πως θα μπορού

σαν μια ορισμένη μέρα, ή να τις θυσιάσει ο καθένας 

μόνος ή να καλέσει στη θυσία όποιον φίλο του θα ή

θελε χωρίς να θυμώσουν οι άλλοι' όσο για την Κον

στάνς, θα τους χρειαστεί στη γιορτή της τελευταίας 

εβδομάδας, όπως θα εξηγήσουμε εκεί που πρέπει. Ό

ταν λοιπόν ο δούκας και ο Κυρβάλ χηρέψουν ξανά 

και θελήσουν, για να τελειώσουν το μήνα, να ξανα

βρούν μια σύζυγο που να ικανοποιεί τις ανάγκες 

τους, θα μπορέσουν να διαλέξουν ανάμεσα στις υπό

λοιπες τέσσερις σουλτάνες. Αλλά οι κολόνες θ' απο

μείνουν άδειες από τη στιγμή που οι δυο γυναίκες 

που τις στόλιζαν πριν δεν θα βρίσκονται πια εκεί. 

Η Ντεγκράνζ αρχίζει' αφού προειδοποίησε πως δεν 

θα μιλήσει παρά μόνο για φόνους, λέει πως θα φρο

ντίσει, όπως της το έχουν άλλωστε συστήσει, να ανα

φέρει και την παραμικρή λεπτομέρεια και κυρίως να 

τους γνωρίσει ποιες ήταν οι συνηθισμένες ιδιοτροπίες 

με τις οποίες οι ακόλαστοι αυτοί φονιάδες άρχιζαν 

κάθε τους πάθος, για να μπορούν να κρίνουν τις σχέ

σεις που υπάρχουν ανάμεσα στις ιδιοτροπίες και τα 

πάθη και να δουν ποιο είναι το είδος της απλής ακο

λασίας που, όταν το πλουτίσουν μυαλά χωρίς ήθος και 

αρχές, μπορεί να οδηγήσει στο φόνο, και μάλιστα σ' 

ένα ορισμένο είδος φόνου. Ύστερα αρχίζει: 
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ΠΡΩΤΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ. 1. Του άρεσε παλαιότερα να 
διασκεδάζει με μια ζητιάνα που είχε να φάει τρεις μέ

ρες και το πάθος του τώρα είναι ν' αφήνει μια γυναί

κα να πεθάνει της πείνας μέσα σ' ένα μπουντρούμι 

χωρίς να τη βοηθήσει καθ6λου· την παρατηρεί και 

μαλακι'ζεται, αλλά δεν χύνει παρά μ6νο αφού αυτή 

πεθάνει. 

2. Τη συντηρεί κάμποσο καιρ6 σπίτι του, ελαττώνο
ντας κάθε μέρα κι απ6 λίγο τη δ6ση του φαγητού· τη 

βάζει να χέσει πριν και τρώει το σκατ6 της μέσα σ' 

ένα πιάτο. 

3. Του άρεσε να πιπιλά το στ6μα, να καταπίνει το 
σάλιο και σαν δεύτερο πάθος του θέλει να εντοιχι'ζει 

τη γυναίκα μέσα σ' ένα μπουντρούμι, με τρ6φιμα για 

δεκαπέντε μέρες μ6νο· την τριακοστή μέρα μπαίνει 

μέσα και μαλακι'ζεται πάνω στο πτώμα της. 

4. Την έβαζε να κατουρήσει και τώρα φροντι'ζει ν' 
αργοπεθαίνει εμποδι'ζοντάς τη να πιει νερ6, ενώ της 

δίνει να τρώει πολύ. 

5. Μαστίγωνε παλαι6τερα και τώρα οδηγεί τη γυ
ναίκα στο θάνατο εμποδι'ζοντάς την να κοιμηθεί. 

Το ίδιο βράδυ κρεμάνε τη Μισέτ από τα πόδια, α

φού έφαγε πολύ, ωσότου τα ξέρασε όλα πάνω στον 

Κυρβάλ, που μαλακίζεται από κάτω και τα καταπίνει. 

2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ. 6. Την έβαζε να χέσει μέσα στο 
στ6μα του και έτρωγε ταυτ6χρονα· το πάθος του τώ

ρα είναι να την ταtζει μ6νο με ψίχα και κρασί. Τα τι

νάζει ύστερα απ6 ένα μήνα. 
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7. Του άρεσε να γαμά από το μουνί" τώρα περνά 
σr:η γυναίκα ένα αφροδισιακό νόσημα με ένεση αλλά 

είναι τόσο επικίνδυνο που η γυναίκα τα τινάζει ύσr:ε

ρα από λίγες μέρες. 

8. Την έβαζε να ξερνά μέσα σr:o σr:όμα του και για 
δεύτερο πάθος τής δίνει να πιει κάτι, αρπάζει έναν 

κακοήθη πυρετό και τα τινάζει πολύ γρήγορα. 

9. Την έβαζε να χέσει· για δεύτερο πάθος τής κάνει 
ένα κλύσμα με δηλητηριασμένα ΣVσr:ατικά μέσα σε 

καυτό νερό ή ακουαφόρτε. 

10. Ένας φημισμένος μασr:ιγωτής βάζει μια γυναί
κα πάνω σε μια περισr:ρεφόμενη βάση όπου σr:ριφO

γυρνά αδιάκοπα ωσότου πεθάνει. 

Το βράδυ κάνουν ένα καυτό κλύσμα στη Ροζέτα, 

μόλις τη γάμησε ο δούκας. 

3 ΦΕΒΡΟΥ ΑΡΙΟΥ. 11. Του άρεσε να δίνει χασr:oύκια 
και για δεύτερο πάθος σr:ρέφει το λαιμό της ανάπο

δα, έτσι ώσr:ε το πρόσωπό της να είναι από τη μεριά 

του πισινού. 

12. Του άρεσε η κτηνοβασία και για δεύτερο πάθος 
τού αρέσει να βάζει ένα βαρβάτο άλογο να ξεπαρθε

νεύει μια κοπέλα και να τη σκοτώνει. 

13. Του άρεσε να γαμά από τον κώλο και για δεύτε
ρο πάθος τη θάβει μισή και την τρέφει έτσι ωσότου 

σαπίσει το μισό της σώμα. 

14. Του άρεσε να μαλακι7;ει την κλειτορίδα και τώ
ρα βάζει έναν υπηρέτη του να μαλακίσει σr:ην κλειτο

ρίδα μια κοπέλα ωσότου πεθάνει. 
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15. Ένας μασrιγωτής, τελειοποιώντας το πάθος του, 
μασrιγώνει μια γυναίκα παντού σ' όλο της το σώμα 

ωσότου πεθάνει. 

Εκείνο το βράδυ ο δούκας θέλει να μαλακίσουν 

την Αυγουστίνα στην πολύ ευαίσθητη κλειτορίδα της 

την αναλαμβάνουν η Ντυκλό και η Σαμπβίλ, η μια 

μετά την άλλη, και τη μαλακίζουν ωσότου λιγοθυμή

σει. 

4 ΦΕΒΡΟΥ ΑΡΙΟΥ. 16. Του άρεσε παλαιότερα να σφίγ
γει το λαιμό και τώρα δένει την κοπέλα από το λαιμό. 

Mπρoσrά της βρίσκεται ένα πλούσιο γεύμα, αλλά για 

να το φτάσει, πρέπει να πνιγεί μόνη της ή να πεθάνει 

της πείνας. 

17. Ο ίδιος που σκότωσε την αδελφή της Ντυκλό, 
και που η ιδιοτροπία του είναι να μαλάζει για πολλή 

ώρα ένα σώμα, παι'ζ,ει και ζουλά με τέτοια βία το σrή

θος και τα κωλομέρια που η γυναίκα πεθαίνει κάτω 

απ' αυτό το μαρτύριο. 

18. Ο άνθρωπος για τον οποίο μίλησε η Μαρταίν 
σrις 20 Ιανουαρίου και που του άρεσε να ματώνει τις 
γυναίκες, τις σκοτώνει τώρα με τις αλλεπάλληλες 

αφαιμάξεις που τους κάνει. 

19. Αυτός που είχε για πάθος να βάζει μια γυναίκα 
να τρέχει γυμνή ωσότου σωριασrεί χάμω και για τον 

οποίο μιλήσαμε, έχει για δεύτερο πάθος να την κλεί

νει μέσα σ' ένα καυτό λουτρό, όπου πεθαίνει από 

ασφυξία. 

20. Αυτός για τον οποίο μίλησε η Ντυκλό και που 
του άρεσε να τον φασκιώνουν και να τον ταί'7;ει η κο-
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πέλα με τα σκατά της, σφίγιει μια γυναίκα τόσο σφι

χτά μέσα σε φασκιές που πεθαίνει. 

Εκείνο το βράδυ, λίγο πριν πάνε στο σαλόνι των α

φηγήσεων, βρήκαν τον Κυρβάλ να γαμά ωτό τον κώ

λο μια από τις υπηρέτριες της κουζίνας. Πληρώνει 

πρόστιμο' διατάζουν την κοπέλα να βρίσκεται μαζί 

τους την ώρα των οργίων, όπου ο δούκας και ο επί

σκοπος τη γαμάνε ωτό τον κώλο και τη μαστιγώνει ο 

καθένας τους διακόσιες φορές. Είναι μια χοντρή κο

πέλα είκοσι πέντε ετών ωτό τη Σαβο'ία, αρκετά δρο

σερή και μ' έναν πολύ ωραίο κώλο. 

5 ΦΕΒΡΟΥ ΑΡΙΟΥ. 21. Για πρώτο του πάθος είχε την 
κτηνοβασία και για δεύτερο ράβει την κοπέλα μέσα 

σ' ένα φρέσκο δέρμα γαίσάρου, με το κεφάλι έξω' την 

τρέφει και την αφήνει εκεί μέσα ωσότου την πνίξει το 

δέρμα του ζώου καθώς σουρώνει. 

22. Αυτός για τον οποίο μίλησε η Μαρταίν στις 15 
Ιανουαρίου και που του άρεσε να κρεμά για να παί

ζει, κρεμά την κοπέλα από τα πόδια και την παρατά 

έτσι ωσότου να την πνίξει το αίμα. 

23. Ο άνθρωπος της Ντυκλό (27 Νοεμβρίου) που 
του άρεσε να μεθά την πουτάνα, τώρα προκαλεί το 

θάνατο της γυναίκας φουσκώνοντάς τη με νερό μέσα 

από ένα χωνί. 

24. Του άρεσε να κακοποιεί τα βυζιά και τελειοποιεί 
αυτό το πάθος κλείνοντας το κάθε βυζί μέσα σε δυο 

σιδερένιες θήκες ύστερα βάζουν αυτή τη γυναίκα με 

τα θωρακισμένα βυζιά πάνω σε δυο φουφούδες και 

την αφήνουν να τα τινάξει μέσα στους πόνους. 
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25. Του άρεσε να βλέπει μια γυναίκα να κολυμπά 
και για δεύτερο πάθος τη ρίχνει μέσα στο νερό και τη 

βγάζει μισοπνιγμένη. Την κρεμά ύστερα από τα πόδια 

για να βγάλει από μέσα της το νερό. Μόλις συνέλθει 

την ξαναρίχνουν κι αυτό γίνεται πολλές φορές ωσότου 

τα τινάξει. 

Εκείνη τη μέρα, και την ίδια ώρα με την προηγού

μενη μέρα, βρίσκουν το δούκα να γαμά από τον κώ

λο μια άλλη υπηρέτρια' πληρώνει το πρόστιμο' φέρ

νουν την υπηρέτρια στα όργια κι όλος ο κόσμος τη 

χαίρεται, ο Ντυρσέ από το στόμα, οι άλλοι από τον 

κώλο, ακόμα και από το μουνί, γιατί είναι παρθένα, 

και καταδικάζεται να τη μαστιγώσει ο καθένας τους 

διακόσιες φορές. Είναι μια κοπέλα δεκαοχτώ ετών, 

ψηλή και καλοκαμωμένη, λίγο κοκκινομάλλα και μ' 

έναν πολύ ωραίο κώλο. 

Το ίδιο βράδυ ο Κυρβάλ λέει πως έχει μεγάλη ση

μασία να ματώσουν ξανά την Κονστάνς επειδή είναι 

έγκυος ο δούκας τη γαμά από τον κώλο και ο Κυρ

βάλ τής βγάζει αίμα, ενώ η ΑυΥουστίνα τού την παί

ζει πάνω στα κωλομέρια της Ζελμίρας και κάποιος 

τον γαμά. Την κεντά ενώ χύνει, χωρίς να πέσει έξω. 

6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ. 26. Το πρώτο του πάθος ήταν να 
ρίχνει μια γυναίκα στη φωτιά με μια κλοτσιά στον κώ

λο' έβγαινε από κει αρκετά νωρίς, χωρίς να έχει υπο

φέρει πολύ. Τελειοποιεί το πάθος του αναγκάζοντας 

την κοπέλα να στηθεί ακίνητη ανάμεσα σε δυο φωτιές: 

η μια την τσουρουφλίζει από μπροστά και η άλλη από 

πίσω' την αφήνουν εκεί ωσότου λιώσουν τα λίπη της. 
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Η Ντεγκράνζ προειδοποιεί πως θα μιλήσει για φό

νους που προκαλούν ένα γρήγορο θάνατο χωρίς πολ

λά-πολλά βάσανα. 

27. Του άρεσε να εμποδιΊ;,ει την αναπνοή με τα χέρια 
του, είτε σφίγΥοντας το λαιμό, είτε βάζοντας για πολλή 

ώρα το χέρι του πάνω στο στόμα· τελειοποιεί όλα 

αυτά πνίγοντάς την ανάμεσα σε τέσσερα στρώματα. 

28. Αυτός για τον οποίο μι'λησε η Μαρταίν και που 
άφηνε να διαλέξουν ανάμεσα σε τρεις τρόπους θανά

του (14 Ιανουαρίου), τινάζει τα μυαλά της πουτάνας 
με μια πιστολιά χωρίς δικαίωμα επιλογής γαμά από 

τον κώλο, και ενώ χύνει, πυροβολεί. 

29. Η Σαμπβι'λ μι'λησε γι' αυτόν στις 22 Δεκεμβρίου· 
έβαζε τη γυναίκα να πηδά τυλιγμένη σε μια κουβέρτα 

μαζί με μια γάτα· τη ρίχνει τώρα από ψηλά πάνω σε 

χαλίκια και χύνει ακούγοντας το γδούπο της. 

30. Του άρεσε να σφίγΥει το λαιμό γαμώντας από 
τον κώλο (η Μαρταίν αναφέρθηκε σ' αυτόν στις 6 Ια
νουαρίου)· τώρα γαμά από τον κώλο την κοπέλα μ' 

ένα μαύρο μεταξωτό κορδόνι γύρω από το λαιμό· χύ

νει ενώ τη στραγΥαλιΊ;,ει. Να πει πως αυτή η ηδονή εί

ναι μια από τις πιο εκλεπτυσμένες που μπορεί να δο

κιμάσει ένας ελευθέριος. 

Γιορτάζουν εκείνη τη μέρα τη δέκατη τέταρτη εβδο

μάδα και ο Κυρβάλ παντρεύεται σαν γυναίκα τον Σκι

ζοκώλη, στο ρόλο του συζύγου, και σαν άντρας τον 

Άδωνη, στο ρόλο της γυναίκας. Αυτό το παιδί ξεπαρ

θενεύεται για πρώτη φορά εκείνη τη μέρα μπροστά σ' 

όλο τον κόσμο, ενώ ο Σκιζοκώλης γαμά τον Κυρβάλ. 
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Μεθοκοπάνε την ώρα του δείπνου· και μαστιγώ

νουν τη Ζελμίρα και την Αυγουστίνα στα νεφρά, 

τους γλουτούς, τα μπούτια, την κοιλιά, το εφηβαίο 

και μπροστά, πάνω στα μπούτια· ύστερα ο Κυρβάλ 

βάζει τον Άδωνη να γαμήσει τη νέα του σύζυγο, τη 

Ζελμίρα, και γαμά από τον κώλο και τα δύο παιδιά. 

7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ. 31. Του άρεσε παλιά να γαμά μια 
γυναίκα αποκοιμισμένη και τελειοποιεί το πάθος του 

προκαλώντας το θάνατο με μια δυνατή δόση όπιο· τη 

γαμά ενώ κοιμάται τον ύπνο του θανάτου. 

32. Εκείνος για τον οποίο μιλήσαμε πιο πάνω και 
που ρίχνει τη γυναίκα πολλές φορές στο νερό, έχει 

ακόμη για πάθος να πνίγει μια γυναίκα με μια κοτρό

να στο λαιμό. 

33. Του άρεσε να δίνει χαστούκια και για δεύτερο 
πάθος τής χύνει λιωμένο μολύβι στο αυτί ενώ κοιμάται. 

34. Του άρεσε να μαστιγώνει το πρόσωπο. Η Σαμπ
βίλ μι'λησε γι' αυτόν στις 30 Δεκεμβρίου (να ελέγξε
τε). Αφήνει στον τόπο την κοπέλα με μια δυνατή σφυ

ριά πάνω στον κρόταφο. 

35. Του άρεσε να βλέπει ένα κερί αναμμένο να λιώνει 
μέσα στον πρωκτό μιας γυναίκας: τη δένει τώρα πάνω 

σ' ένα αλεξικέραυνο για να τη διαλύσει ο κεραυνός. 

36. Μαστιγωτής. Τη στήνει πισώκωλα μπροστά σ' 
ένα κανόνι· το βλήμα τη διαλύει από τον κώλο. 

Εκείνη τη μέρα βρήκαν τον επίσκοπο να γαμά από 

τον κώλο την τρίτη υπηρέτρια. Πληρώνει το πρόστι

μο· φέρνουν την κοπέλα στα όργια, ο δούκας και ο 

Κυρβάλ τη γαμάνε από μπρος κι από πίσω, γιατί εί-
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ναι παρθένα· ύσrερα τη μασrιγώνoυν οχτακόσιες φο

ρές: από διακόσιες φορές ο κάθε άρχοντας. Είναι 

μια Ελβετίδα δεκαεννιά ετών, με πολύ άσπρο δέρμα, 

πολύ παχιά και μ' έναν πολύ ωραίο κώλο. Οι μαγεί

ρισσες παραπονιούνται και λένε πως δεν θα μπορέ

σουν να συνεχίσουν τη δουλειά τους αν ταλαιπωρούν 

οι κύριοι τις υπηρέτριες τις αφήνουν ήσυχες ως τα 

τέλη Μαρτίου. 

Το ίδιο βράδυ κόβουν ένα δάχτυλο της Ροζέτας και 

καυτηριάζουν την πληγή στη φωτιά. Βρίσκεται ανά

μεσα σroν Κυρβάλ και το δούκα· ο ένας τη γαμά από 

τον κώλο, ο άλλος από το μουνί. Το ίδιο βράδυ πα(ρ

νουνε τον Άδωνη από τον κώλο· ο δούκας λοιπόν γά

μησε εκείνο το βράδυ μια υπηρέτρια και τη Ροζέτα 

από το μουνί, την ίδια υπηρέτρια από τον κώλο, τη Ρο

ζέτα επίσης από τον κώλο και τον Άδωνη. Είναι απο

καμωμένος. 

8 ΦΕΒΡΟΥ ΑΡΙΟΥ. 37. Του άρεσε να μασr:ιγώνει πάνω 
σ' όλο το σώμα μ' ένα βούρδουλα (γι' αυτόν μίλησε η 

Μαρταίν αλλού)· έδενε πάνω σr:oν τρσχό τα τέσσερα 

μέλη της κι έσπαζε ένα χέρι ή πόδι ενώ ψευτoμασr:ί

γωνε τα άλλα. Τώρα τη δένει ολόκληρη πάνω σr:oν 

τρσχό και την πνίγει εκεί. 

38. Μίλησε γι' αυτόν η Μαρταίν: έκανε πως κόβει 
το λαιμό της κοπέλας και την τραβούσαν μ' ένα σχοι

ν{ την τελευτα{α σr:ιγμή· τώρα τον κόβει πραγματικά 

ενώ χύνει. Μαλακι1;εται σr:o μεταξύ. 

39. Γι' αυτόν μίλησε η Μαρταίν σr:ις 30 Ιανουαρίου: 
του άρεσε να χαράζει το δέρμα· τώρα τη βασανι1;ει 

ωσότου πεθάνει. 
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40. Του άρεσε να μαστιγώνει έγκυες γυναίκες στην 
κοιλιά και τελειοποιεί το πάθος του αφήνοντας να πέ

σει πάνω στην κοιλιά μιας γυναίκας ένα μεγάλο βάρος 

που τη λιώνει επιτόπου, αυτή και το έμβρυό της. 

41. Του άρεσε να βλέπει γυμνό το λαιμό μιας κοπέ
λας, να τον σφίγγει, να τον κακοποιεί κάπως: τώρα 

χώνει μια καρφίτσα σ' ένα σημείο του σβέρκου για να 

πεθάνει επιτόπου. 

42. Του άρεσε να σιγοκαίει μ' ένα κερί διαφορετικά 
σημεία πάνω στο σώμα. Τελειοποιεί το πάθος του ρί

χνοντας τη γυναίκα μέσα σ' έναν αναμμένο φούρνο 

που κα[ει τόσο πολύ ώστε γίνεται στάχτη στη στιγμή. 

Ο Ντυρσέ, που είναι πολύ καυλωμένος και που 

όσο κρατούσαν οι αφηγήσεις είχε πάει δυο φορές να 

μαστιγώσει την Αδελαίδα πάνω στην κολόνα, προτεί

νει να τη βάλουν πλαγιαστά μέσα στη φωτιά' κι αφού 

του πέρασε η λαχτάρα ύστερα από μια τέτοια πρότα

ση, που δεν ήταν και τόσο δύσκολο να τη δεχτούν οι 

άλλοι, συμβιβάστηκαν να της κάψουν μόνο τις ρώγες 

των βυζιών: ο Ντυρσέ, ο σύζυγός της, και ο Κυρβάλ, 

ο πατέρας της και οι δυο τους χύνουν. 

9 ΦΕΒΡΟΥ ΑΡΙΟΥ, 43. Του άρεσε παλαιότερα να τσι
μπά με καρφίτσες και τώρα για δεύτερο πάθος χύνει 

χώνοντας τρεις φορές ένα στιλέτο στην καρδιά. 

44. Του άρεσε να καίει ένα πυροτέχνημα μέσα στο 
μουνί' δένει τώρα μια κοπελίτσα, λεπτή και καλοκα

μωμένη, πάνω σε μια ιπτάμενη χοντρή ρουκέτα' την 

ξαποστέλνει ψηλά και ξαναπέφτει πάντα δεμένη. 

45. Ο ίδιος γεμίζει μια γυναίκα με μπαρούτι σ' όλες 



ΟΙ 120 ΜΕΡΕΣ ΤΩΝ ΣΟΔΟΜΩΝ 64S 

της τις τρύπες βάζει φωτιά και η γυναίκα τινάζεται 

στον αέρα χι'λια κομμάτια. 

46. Του άρεσε να ρίχνει κρυφά εμετικό μέσα στο 
φαγητό της κοπέλας για δεύτερο πάθος τη βάζει ν' 

αναπνεύσει μια σκόνη μέσα σε καπνό ή σ' ένα μπου

κέτο λουλούδια που τη ρίχνει χάμω ξερή. 

47. Του άρεσε να μαστιγώνει στο στήθος και το λαιμό: 
τελειοποιεί το πάθος του ρίχνοντας χάμω τη γυναίκα 

αφού τη χτυπήσει δυνατά μ' ένα λοστό στο λαρύγγι. 

48. Ο ίδιος της Ντυκλό (27 Νοεμβρίου) και της 
Μαρταίν (14 Ιανουαρίου) (να ελέγξετε). Έρχεται η 
γυναίκα και χέζει μπροστά στον πόρνο· τη μαλώνει, 

την κυνηγά μέσα σε μια στοά χτυπώντας τη μ' ένα 

καμουτσίκι. Ανοίγει μπροστά της μια πόρτα που οδη

γεί σε μια μικρή σκάλα· νομιl;,ει πως θα γλιτώσει, 

ρίχνεται εκεί, αλλά λείπει ένα σκαλοπάτι και πέφτει 

σε μια μπανιέρα με καυτό νερό που τη σκεπάζει αμέ

σως και όπου πεθαίνει ζεματισμένη, πνιγμένη και 

σκασμέVΗ. Έχει για ιδιοτροπία να βάζει τη γυναίκα 

να χέζει και να τη μαστιγώνει ενώ χέζει. 

Εκείνο το βράδυ, στο τέλος αυτής της ιστορίας, ο 

Κυρβάλ είχε βάλει τη Ζελμίρα να χέσει το πρωί και 

ο δούκας τής ζητά σκατά. Δεν έχει άλλα· την καταδι

κάζουν επιτόπου να της τρυπήσουν τον κώλο με μια 

χρυσή βελόνα ωσότου πλημμυρίσει το δέρμα της από 

αίμα, κι επειδή είναι ο δούκας που βγήκε χαμένος 

από την άρνησή της, την τρυπά ο ίδιος. Ο Κυρβάλ ζη

τά σκατά από τον Ζέφυρο: ο μικρός λέει πως ο δού

κας τον έβαλε να χέσει το πρωί. Ο δούκας δεν το πα

ραδέχεται· ζητάνε τη μαρτυρία της Ντυκλό, που αρνεί· 
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ται κάτι τέτοιο, μολονότι το παιδί έχει δίκιο. Σαν συ

νέπεια όλων αυτών, ο Κυρβάλ έχει το δικαίωμα να 

τιμωρήσει τον Ζέφυρο μολονότι είναι εραστής του 

δούκα, όπως κι αυτός πριν από λίγο τιμώρησε τη 

Ζελμίρα, αν και ήταν σύζυγος του Κυρβάλ. Ο Κυρ

βάλ μαστιγώνει τον Ζέφυρο ωσότου γέμισε αίματα. 

Τρώει και έξι σκαμπίλια πάνω στη μύτη, ματώνει, κι 

ο δούκας σκάει στα γέλια. 

10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ. Η Ντεγκράνζ λέει πως θα μιλή

σει για φόνους και απάτη. Βασικό στοιχείο είναι ο 

τρόπος και το αποτέλεσμα, δηλαδή ο φόνος έρχεται 

σε δεύτερη μοίρα. Και, κατά συνέπεια, λέει πως θα 

μιλήσει πρώτα για τα δηλητήρια. 

49. Ένας άνθρωπος που ε{χε την ιδιοτροπία να γα
μά από τον κώλο και ποτέ διαφορετικά, δηλητηριά

ζει όλες του τις γυναίκες τώρα βρίσκεται στην εικο

στή δεύτερη. Δεν τους γαμούσε παρά μόνο τον κώλο 

και δεν τις ε{χε ποτέ του ξεπαρθενέψει. 

50. Ένας γαμιάς προσκαλε{ σ' ένα μεγάλο συμπόσιο 
τους φfλovς του και δηλητηριάζει μερικούς κάθε φορά. 

51. Αυτός της Ντυκλό (21 Νοεμβρ{ου) και της Μαρ
τα{ν (20 Ιανουαρ{ου), κάνει πως ανακουφι"ζει τους 
φτωχούς τους δfνει τρόφιμα, μόνο που ε{ναι δηλητη

ριασμένα. 

52. Ένας γαμιάς χρησιμοποιε{ ένα φάρμακο που 
αφού το σπε{ρει καταγής ρίχνει νεκρό όποιον το πα

τήσει· το χρησιμοποιε{ συχνά και σε μεγάλες εκτάσεις. 

53. Ένας γαμιάς χρησιμοποιε{ μια άλλη σκόνη που 
προκαλεί το θάνατο μέσα σε αφάνταστα μαρτύρια· 
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κρατάνε δυο εβδομάδες και κανένας γιατρός δεν μπο

ρεί να καταλάβει τι συμβαίνει. Η πιο μεγάλη του από

λαυση είναι να επισκέπτεται τα θύματά του και να τα 

βλέπει μέσα στο χάλι τους. 

54. Ένας γαμιάς αντρών και γυναικών χρησιμοποι
εί μια άλλη σκόνη' χάνουν τις αισθήσεις τους και μοι

άζουν με πεθαμένους νομίζετε πως πέθαναν, τους 

θάβετε κι αυτοί πεθαίνουν απελπισμένοι μέσα στο 

φέρετρό τους όταν αρχίζουν να ξυπνάνε μόλις τους 

θάψουνε. Φροντίζει να βρίσκεται πάνω από τον τάφο 

για να δει αν θ' ακούσει τίποτα κραυγές κι αν ακού

σει, λιώνει από ηδονή. Φρόντισε να πεθάνουν μ' αυτό 

τον τρόπο πολλοί σvγyενείς του. 

Για να γελάσουν, δίνουν στην Ιουλία εκείνο το βρά

δυ μια σκόνη που της προκαλεί φρικτό κάψιμο' της 

λένε πως δηλητηριάστηκε, το πιστεύει κι απελπίζε

ται. Όσο τη βλέπουν να σπαράζει, η Αυγουστίνα μα

λακίζει το δούκα μπροστά στο θύμα. Κατά κακή της 

τύχη σκέπασε το κεφάλι της ψωλής με το πετσάκι, 

κάτι που δεν αρέσει καθόλου στο δούκα' εκεί που 

πήγαινε να χύσει, τώρα δεν μπορεί. Λέει πως θέλει 

να κόψει ένα δάχτυλο της σκρόφας και το κόβει από 

το χέρι που ατύχησε, ενώ η κόρη του η Ιουλία, που 

νομίζει πως δηλητηριάστηκε, έρχεται να του την παί

ξει για να χύσει. Η Ιουλία θεραπεύεται το ίδιο βρά

δυ. 

11 ΦΕΒΡΟΥ ΑΡΙΟΥ. 55. Ένας γαμιάς πήγαινε συχνά 
σε σπίτια γνωστών του ή φι'λων και δεν παρέλειπε πο

τέ του να δηλητηριάζει ό, τι πιο αξιαγάπητο ανάμεσα 
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στα ανθρώπινα πλάσματα είχε αυτ6ς ο φι10ς. Χρησι

μοποιούσε μια σκόνη που προκαλούσε το θάνατο 

ύστερα από δυο μέρες μέσα σε φριχτούς πόνους. 

56. Ένας άνθρωπος που είχε την ιδιοτροπία να κα
κοποιεί το στήθος τελειοποιούσε το πάθος του δηλη

τηριάζοντας παιδιά πάνω στον κόρφο της παραμά

ναςτους. 

57. Του άρεσε να πίνει γάλα που το έβαζε πριν με 
κλύσμα στον κώλο του παρτενέρ του και τώρα, για 

δεύτερο πάθος, ρίχνει δηλητήριο στο κλύσμα που προ

καλεί το θάνατο μέσα σε φριχτούς πόνους στα σωθικά. 

58. Ένας γαμιάς, για τον οποίο θα έχει την ευκαι
ρία να ξαναμιλήσει στις 13 και 26, χαιρόταν να βάζει 
φωτιά στα σπίτια φτωχών ανθρώπων και φρόντιζε 

πάντα να καίγεται πολύς κόσμος, κυρίως παιδιά. 

59. Ένας άλλος πάλι χαιρόταν να βλέπει να πεθαί
νουν λεχώνες πήγαινε επίσκεψη έχοντας πάνω του 

μια σκόνη που η μυρουδιά της έριχνε τη γυναίκα σε 

σπασμούς που κατέληγαν στο θάνατο. 

60. Αυτός για τον οποίο μι1ησε η Ντυκλό στην εικο
στή όγδοη βραδιά της θέλει να δει μια γυναίκα να 

γεννά· σκοτώνει το παιδί μόλις βγει από την κοιλιά 

της και μπροστά στα μάτια της ενώ κάνει πως το χαϊ

δεύει. 

Εκείνο το βράδυ ο κάθε φίλος μαστιγώνει πρώτα 

την Αλίν ωσότου γεμίσει αίματα· ύστερα της ζητάνε 

σκατά· λέει πως τα έδωσε το πρωί στον Κυρβάλ, που 

δεν το παραδέχεται όμως. Κατά συνέπεια, την καίνε 

στα δυο βυζιά και σε κάθε χούφτα, αφήνουν να στά

ζει αναμμένο βουλοκέρι στα μπούτια της και την κοι-
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λιά της, μέσα στον αφαλό της, και της καίνε με οινό

πνευμα τις τρίχες στο μουνί της. Ο δούκας ζητά σκα

τά από τη Ζελμίρα και ο Κυρβάλ τής κόβει δυο δά

χτυλα, ένα στο κάθε χέρι. Μαστιγώνουν την Αυγου

στίνα στο εφηβαίο και τον κώλο. 

12 ΦΕΒΡΟΥ ΑΡΙΟΥ. ΟΙ φίλοι συναθροίζονται το πρωί 

και αποφασίζουν πως πρέπει να διασκεδάσουν και 

να βασανίσουν τις τέσσερις γριές, τη μια μετά την άλ

λη, επειδή είναι άχρηστες πια και μπορούν εύκολα 

να αναπληρωθούν στα καθήκοντά τους από τις τέσ

σερις αφηγήτριες. Θα αρχίσουν από το ίδιο κιόλας 

βράδυ. Προτείνουν στις αφηγήτριες να τις αντικατα

στήσουν· δέχονται με τον όρο πως δεν θα τις θυσιά

σουν καθόλου αυτές. Τους το υπόσχονται. 

61. Οι τρεις φίλοι, ο Ντωκούρ, ο αβάς και ο Ντεπρέ, 
για τους οποίους μίλησε η Ντυκλό στις 12 Νοεμβρfου, 
διασκεδάζουν ακόμη μαζί έχοντας το εξής πάθος: θέ

λουν μια γυναίκα έγκυο στον όγδοο ή ένατο μήνα· της 

ανοίγουν την κοιλιά, ξεριζώνουν το παιδί, το καίνε 

μπροστά στη μάνα του, της ξαναβάζουν στη θέση του 

ένα πακέτο με θειάφι ανάμικτο με υδράργυρο· το 

ανάβουν, ύστερα ξαναράβουν την κοιλιά και την αφή

νουν να πεθάνει έτσι μπροστά τους μέσα σε απερίγρα

πτους πόνους, βάζοντας την κοπέλα που έχουν μαζί 

τους να τους μαλακιΊ;ει (να ελέγξετε το όνομα). 

62. Του άρεσε να ξεπαρθενεύει και τελειοποιεί το 
πάθος του αποκτώντας ένα σωρό παιδιά με πολλές 

γυναίκες ύστερα, μόλις γίνουν πέντ' έξι ετών, τα ξε

παρθενεύει, είτε κορίτσια είτε αγόρια, και τα ρίχνει 
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μέσα σ' έναν αναμμένο φούρνο μόλις τα γαμήσει και 

τη στιγμή μάλιστα που χύνει. 

63. Ο ίδιος άνθρωπος για τον οποίο μίλησε η Ντυ
κλό στις 27 Νοεμβρίου, η Μαρταίν στις 15 Ιανουαρί
ου και η ίδια στις 5 Φεβρουαρίου και που είχε την 
ιδιοτροπία να κρεμά για αστείο και να βλέπει να κρε

μάνε κ.λπ., αυτός ο ίδιος λοιπόν κρύβει διάφορα 

πράγματά του μέσα στα σεντούκια των υπηρετών του 

και λέει πως τον έκλεψαν. Φροντι'ζ,ει να τους πιάσουν 

και να τους κρεμάσουν και, αν τα καταφέρει, πάει να 

απολαύσει το θέαμα· αν όχι, τους κλείνει σ' ένα δω

μάτιο και τους σκοτώνει με στραγγαλισμό. Χύνει όσο 

κρατά η επιχείρηση αυτή. 

64. Κάποιος που λιώνει για σκατά και για τον οποίο 
μίλησε η Ντυκλό στις 14 Νοεμβρίου, έχει σπίτι του 
έτοιμη μια λεκάνη τουαλέτας. Βάζει το πρόσωπο που 

θέλει να ξεπαστρέψει να κάτσει πάνω εκεί και, μόλις 

κάτσει, η βάση βουλιάζει και γκρεμι'ζ,ει το πρόσωπο 

μέσα σε μια τάφρο πολύ βαθιά γεμάτη σκατά, όπου 

το αφήνει να πεθάνει. 

65. Ένας άνθρωπος για τον οποίο μίλησε η Μαρταίν 
και που διασκέδαζε να βλέπει μια κοπέλα να πέφτει 

από μια σκάλα, τελειοποιεί ως εξής το πάθος του 

(αλλά να βρείτε ποιος είναι): βάζει την κοπέλα πάνω 

σ' ένα μικρό τρίποδο, δίπλα σ' ένα βαθύ βάλτο· στην 

άλλη όχθη υπάρχει ένας τοίχος που της προσφέρει ένα 

καταφύγιο, σίγουρο μάλιστα, αφού υπάρχει και μια 

σκάλα ακουμπισμένη σ' αυτό τον τοίχο. Αλλά πρέπει 

να ριχτεί στο βάλτο και να βιάζεται μάλιστα να φτάσει 

απέναντι γιατί πίσω από το τρίποδο όπου βρίσκεται 

την πλησιάζει σιγά-σιγά μια σιγανή φωτιά. Αν την τσα-
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κώσει η φωτιά, θα γίνει σrάχτη· επειδή δεν ξέρει να 

κολυμπά, αν πέσει σro νερό για να γλιτώσει τη φωτιά, 

θα πνιγεί. Έτσι λοιπόν, όταν την πλησιάσει η φωτιά, 

παίρνει την απόφαση να ριχτεί σro νερό και να βρει τη 

σκάλα σroν αντικρινό τοίχο. Τις περισσότερες φορές 

πνίγεται: τότε όλα τελειώνουν. Αν είναι τυχερή και 

φτάσει ως τη σκάλα, σκαρφαλώνει, αλλά ένα σκαλάκι, 

ραγισμένο επίτηδες, σπάει μόλις το πατήσει και την 

γκρεμι1;,ει μέσα σε μια τρύπα σκεπασμένη με χώμα και 

που δεν έχει δει· βουλιάζει εκεί μέσα και πέφτει σ' ένα 

αναμμένο καμίνι όπου πεθαίνει. Ο ελευθέριος είναι 

εκεί κοντά και μαλακι1;,εται βλέποντάς την. 

66. Ο ίδιος για τον οποίο μίλησε η Ντυκλό σrις 29 
Νοεμβρίου, ο ίδιος που ξεπαρθένεψε τη Μαρταίν από 

τον κώλο όταν ήταν πέντε ετών και ο ίδιος επίσης για 

τον οποίο λέει πως θα ξαναμιλήσει σro πάθος που θα 

κλείσει τις ισroρίες της (κόλαση), αυτός ο ίδιος λοιπόν 

γαμά από τον κώλο ένα κορίτσι μεταξύ δεκάξι και 

δεκαοχτώ ετών, που πιο όμορφο δεν θα μπορούσαν να 

του βρουν. Λίγο πριν χύσεΙ, ξαμολά ένα ελατήριο που 

κατεβάζει πάνω σro γυμνό και χωρίς μαλλιά λαιμό της 

μια μηχανή μ' ατσάλινα δόντια και που πριονίζει 

αργά-αργά και με κάθε λεπτομέρεια το λαιμό της 

κοπέλας, ενώ εκείνος χύνει, για αρκετή ώρα πάντα. 

Ανακαλύπτουν εκείνο το βράδυ το ειδύλλιο κάποιου 

αναπληρωματικού γαμιά και της Αυγουστίνας δεν 

την είχε ακόμη γαμήσει, αλλά για να τα καταφέρει 

της πρότεινε μια απόδραση και της την παρουσίασε 

σαν κάτι το πολύ εύκολο. Η Αυγουστίνα ομολογεί 

πως ήταν έτοιμη να του δώσει ό,τι της ζητούσε για να 
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γλιτώσει από έναν τόπο όπου κινδυνεύει η ζωή της, 

όπως πιστεύει. Είναι η Φανσόν που τα ανακάλυψε 

όλα και τα μεταφέρει. Οι τέσσερις φίλοι ρίχνονται 

αναπάντεχα πάνω στο γαμιά, τον δένουν, τον σφίγ

γουν δυνατά και τον κατεβάζουν στο υπόγειο, όπου 

ο δούκας τον γαμά άγρια, χωρίς αλοιφή, ενώ ο Κυρ

βάλ τού πριονίζει το λαιμό και οι άλλοι δύο τον καί

νε με αναμμένο σίδερο σε όλο του το σώμα. 

Αυτή η σκηνή έγινε ύστερα από το γεύμα, στη θέση 

του καφέ· ύστερα, όπως συνήθως, πάνε στο σαλόνι 

των αφηγήσεων και την ώρα του βραδινού φαγητού 

αναρωτιούνται μήπως θα έπρεπε να χαριστούν στη 

Φανσόν (που έπρεπε κανονικά, ύστερα από την πρωι

νή απόφαση, να βασανιστεί το ίδιο βράδυ), ακριβώς 

επειδή ανακάλυψε αυτή τη συνωμοσία. Ο επίσκοπος 

δεν συμφωνεί να την απαλλάξουν από τα μαρτύρια, 

λέγοντας πως θα ήταν ανάξιο γι' αυτούς να υποχωρή

σουν μπροστά στο αίσθημα της ευγνωμοσύνης και 

πως πάντα θα βλέπουν τον ίδιο να προτιμά ό,τι μπορεί 

να προκαλέσει μια ακόμη ηδονή για τη συντροφιά και 

αντίθετο σε ό,τι μπορεί να τους στερήσει μια απόλαυ

ση παραπάνω. Αφού τιμώρησαν λοιπόν την Αυγουστί

να, που αφέθηκε να παρασυρθεί σ' αυτή τη συνωμο

σία, βάζοντάς τη να παρευρεθεί στην εκτέλεση του 

αγαπημένου της, τη γάμησαν από τον κώλο και την 

άφησαν να πιστέψει πως θα της κόψουν το κεφάλι· τέ

λος, ο δούκας της ξεριζώνει δυο δόντια, ενώ ο Κυρβάλ 

γαμούσε από πίσω την όμορφη αυτή κοπέλα· αφού τη 

μαστίγωσαν γερά, διατάζουν να παρουσιαστεί η Φαν

σόν. Τη βάζουν να χέσει, ο κάθε φίλος τη μαστιγώνει 

εκατό φορές και ο δούκας τής κόβει σύρριζα το αρι-
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cπερό βυζί. Διαμαρτύρεται έντονα για την τόση αδικία. 

- Αν έλειπε η αδικία, είπε ο δούκας, δεν θα είχα

με καυλώσει! 

Ύcπερα δένουν το τραύμα για να μπορεί να χρησι

μεύσει σε WJ..a μαρτύρια. 
Αντιλαμβάνονται πως οι αναπληρωματικοί γαμιά

δες είχαν αρχίσει να εξεγείρονται κατά κάποιον τρό

πο, αλλά η θυσία του άλλου τούς ησυχάζει ολότελα. 

Οι τρεις άλλες γριές, όπως και η Φανσόν, καθαιρού

νται από κάθε τους αξίωμα και τις αναπληρώνουν οι 

αφηγήτριες και η Ιουλία. Τρομοκρατούνται, αλλά με 

ποιον τρόπο μπορούν να αποφύγουν τη μοίρα τους; 

13 ΦΕΒΡΟΥ ΑΡΙΟΥ. 67. Ένας άνθρωπος που αγαπού
σε πολύ τον κώλο παρασύρει μια κοπέλα, λέγοντάς 

της πως την αγαπά, σε μια βαρκάδα' ετοιμάζουν τη 

βάρκα, τσακι'ζει στη μέση και η κοπέλα πνίγεται. 

Καμιά φορά ο ίδιος διαλέγει κάτι διαφορετικό: έχει 

ετοιμάσει ένα μπαλκόνι πολύ ψηλά, η κοπέλα ακου

μπά, το μπαλκόνι υποχωρεί και εκείνη σκοτώνεται. 

68. Ένας άνθρωπος που του άρεσε να μαστιγώνει 
και να γαμά ύστερα από τον κώλο τελειοποιεί το πά

θος του παρασύροντας μια κοπέλα σ' ένα ειδικό δω

μάτιο. Υποχωρεί μια καταπακτή, πέφτει σ' ένα υπό

γειο όπου βρίσκεται ο πόρνος της χώνει ένα στιλέτο 

στα βυζιά, το μουνί και την κωλότρυπα μόλις πέσει' 

ύστερα τη ρίχνει ζωντανή ή πεθαμένη σ' ένα άλλο 

υπόγειο που κλείνει με μια πέτρα, και πέφτει πάνω σ' 

ένα σωρό από άλλα πτώματα όπου ξεψυχά, τρελή πια, 

αν δεν έχει κιόλας πεθάνει. Και φροντι'ζει να της μπή

γει ελαφριά το στιλέτο, για να μην τη σκοτώσει αμέ-
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σως κι έτσι να πεθάνει μέσα στο τελευταίο υπάΥειο. 

Γαμά από τον κώλο, μαστιγώνει και χύνει πάντα πριν. 

Όλα αυτά γίνονται με πολλή ψυχραιμία. 

69. Ένας γαμιάς καθιΊ;ει μια κοπέλα πάνω σ' ένα 
ατίθασο άλογο που την παρασέρνει και τη σκοτώνει 

μέσα στους γκρεμούς. 

70. Αυτός για τον οποίο μι'λησε η Μαρταίν στις 18 
Ιανουαρίου και που είχε για νεανικό πάθος να καίει 

σκορπώντας μπαρούτι πάνω στο σώμα της κοπέλας, 

τελειοποιεί το πάθος του βάζοντάς τη μέσα σ' ένα 

ειδικό κρεβάτι. Μόλις ξαπλώσει, το κρεβάτι βουλιά

ζει μέσα σ' ένα αναμμένο καμίνι, απ' όπου μπορεί 

ωστόσο να βγει. Αυτός είναι εκεί κοντά και, όσο πα

σχίζει εκείνη να γλιτώσει, τη σπρώχνει πάνω στη φω

τιά χτυπώντας τη με μια πιρούνα πάνω στην κοιλιά. 

71. Αυτός για τον οπο{ο μι'λησε η ίδια στις 11 και 
που του άρεσε να πυρπολεί τα σπίτια των φτωχών, 

προσπαθεί να προσελκύσει σπίτι του άντρα ή γυναίκα 

με το πρόσχημα της φιλανθρωπ{ας τους γαμά από 

τον κώλο, άντρα ή γυναίκα, ύστερα τους τσακίζει την 

πλάτη και τους αφήνει να πεθάνουν της πείνας μέσα 

σ' ένα μπουντρούμι, ανάπηροι όπως είναι πια. 

72. Αυτός που του άρεσε να ρ{χνει μια γυναίκα από 
το παράθυρο πάνω σε κοπριά και για τον οποίο μι'λη

σε η Μαρταίν, εκτελε{ όσα θα δούμε σαν δεύτερο πά

θος: αφήνει μια κοπέλα να κοιμηθε{ μέσα σ' ένα δω

μάτιο που δεν της ε{ναι άγνωστο και ξέρει πως το πα

ράθυρό του δεν είναι ψηλά· της δίνουν όπιο· μόλις 

αποκοιμηθεί για καλά, τη μεταφέρουν σ' ένα ολόιδιο 

δωμάτιο, αλλά που το παράθυρό του είναι πολύ ψηλά 

και δίνει πάνω σε σουβλερές πέτρες. Ύστερα ο ελευ-
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θέριος μπαίνει βιαστικά, χαλά τον κόσμο και την κα

τατρομάζει· λέει πως θα τη σκοτώσει. Εκείνη, ξέρο

ντας πως το παράθυρο είναι χαμηλά, το ανοίγει και 

ρίχνεται έξω, αλλά πέφτει πάνω στις σουβλερές πέ

τρες από τριάντα πόδια ύψος και σκοτώνεται από 

μόνη της χωρίς να την αγγίξει κανένας. 

Εκείνο το βράδυ ο επίσκοπος παντρεύεται σα γυ

ναίκα τον Αντίνοο στο ρόλο του συζύγου και σαν ά

ντρας τον Σελαντόν στο ρόλο της γυναίκας αυτό το 

παιδί το γαμάνε για πρώτη φορά εκείνο το βράδυ. 

Μ' αυτή την τελετή γιορτάζουν τη δέκατη πέμπτη 

εβδομάδα. Για να ολοκληρωθεί η γιορτή, ο ποιμενάρ

χης θέλει να κακοποιήσουν την Αλίν, γιατί ήρθε η 

ώρα να ξεσπάσει η ακόλαστη μανία του εναντίον 

της. Την κρεμάνε και την ξεκρεμάνε πολύ γρήγορα κι 

όλοι τους χύνουν όσο τη βλέπουνε κρεμασμένη. Ο 

Ντυρσέ ανοίγει τις φλέβες της κι αυτό τη συνεφέρ

νει· την άλλη μέρα δεν εμφανίζεται, αλλά αυτό το 

μαρτύριο την ψήλωσε κατά ένα δάχτυλο. Αφηγείται 

όσα δοκίμασε. Ο επίσκοπος, που βλέπει όλους γύρω 

του να γλεντάνε, κόβει σύρριζα μια ρόγα από το βυζί 

της γριάς Λουιζόν: τότε πια οι δυο άλλες βάγιες κα

ταλαβαίνουν τι τις περιμένει. 

14 ΦΕΒΡΟΥ ΑΡΙΟΥ. 73. Ένας άνθρωπος που είχε πα
λαιότερα την ιδιοτροπία να μαστιγώνει μια κοπέλα 

τελειοποιεί το πάθος του ξεκολλώντας κάθε μέρα ένα 

κομμάτι σάρκα, μικρό σαν μπιζέλι, από το σώμα της 

αλλά δεν δένουν τις πληγές της κι αργοπεθαίνει μ' 

αυτό τον τρόπο. 
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Η Ντεγκράνζ προειδοποιεί πως θα μιλήσει για πο

λύ οδυνηρούς φόνους και το βασικό τους στοιχείο θα 

είναι η άκρατη ωμότητα· οπότε οι άρχοντες της συνι

στούν να μην ξεχάσει καμιά λεπroμέρεια. 

74. Αυτός που του άρεσε ν' ανοίγει φλέβες της κο
πέλας αφαιρεί κάθε μέρα μισή ουγκιά αίμα ωσότου 

πεθάνει. Αυτός πια καταχειροκροτείται. 

75α. Αυτός που του άρεσε να τρυπά τον κώλο με 

βελόνες τον χτυπά κάθε μέρα πάνω-κάτω μ' ένα στι

λέτο. Σταματάνε το αίμα, αλλά χωρίς να δένουν τις 

πληγές, κι έτσι πεθαίνει σιγά-σιγά. 

75β. Ένας μαστιγωτής πριονι1;ει απαλά χέρια και 

πόδια, ένα-ένα. 

76. Ο μαρκήσιος ντε Μεσάνζ (για τον οποίο μι'λησε 
η Ντυκλό σχετικά με την κόρη του παπουτσή Πετι

νιόν που είχε αγοράσει από την Ντυκλό και που το 

πάθος του παλαιότερα ήταν να τον μαστιγώνουν επί 

τέσσερις ώρες χωρίς να χύνει), έχει τώρα για πάθος 

να βάζει ένα κοριτσάκι μέσα στη φούχτα ενός γίγα

ντα που κρεμά την παιδούλα από το κεφάλι πάνω 

από μια δυνατή φωτιά που τη σιγοκαίει· πρέπει οι 

κοπελίτσες να είναι παρθένες. 

77. Το πρώτο του πάθος ήταν να καίει λίγο-λίγο τις 
σάρκες στο στήθος και τους γλουτούς μ' ένα σπίρτο, 

και το δεύτερο να πληγώνει όλο το σώμα της κοπέλας 

με φιτίλια από θειάφι που ανάβουν το ένα ύστερα 

από τ' άλλο· την κοιτάζει να πεθαίνει. 

- Δεν υπάρχει πιο οδυνηρός θάνατος, είπε ο δού

κας, που ομολογεί πως επιδόθηκε σ' αυτή την ατιμία 
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χύνοντας τρομερά όμορφα. Λένε πως η γυναίκα μπο

ρεί να ζήσει έτσι έξι έως οχτώ ώρες. 

Το βράδυ παίρνουνε τον Σελαντόν από τον κώλο· 

ο δούκας και ο Κυρβάλ τον απολαμβάνουν όσο δεν 

γίνεται. Ο Κυρβάλ θέλει ν' ανοίξουν τις φλέβες της 

Κονστάνς επειδή είναι έγκυος και την πληγώνει ο 

ίδιος χύνοντας μέσα στον κώλο του Σελαντόν· ύστε

ρα κόβει μια ρώγα της Τερέζας ενώ γαμά από τον 

κώλο τη Ζελμίρα· ο δούκας γαμά από τον κώλο την 

Τερέζα ενώ την ακρωτηριάζουν. 

15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ. 78. Του άρεσε να πιπιλά ένα στό
μα και να καταπίνει σάλιο και τελειοποιεί το πάθος 

του αναγκάζοντας την κοπέλα να καταπίνει κάθε μέ

ρα, εννιά μέρες συνέχεια, μια μικρή δόση λιωμένο 

μολύβι μ' ένα χωνί· την ένατη μέρα τα τινάζει. 

79. Του άρεσε να στραμπουλά τα δάχτυλα και τώ
ρα, για δεύτερο πάθος, τσακι'ζει χέρια και πόδια, ξε

ριζώνει τη γλώσσα, βγάζει τα μάτια και την αφήνει να 

ζει έτσι, ελαττώνοντας κάθε μέρα την τροφή της. 

80. Ένας βέβηλος, ο δεύτερος για τον οποίο μι'λησε 
η Μαρταίν στις 3 Ιανουαρίου, δένει ένα όμορφο αγο
ράκι με σκοινιά πάνω σ' έναν όρθιο σταυρό και το 

παρατά εκεί να το φάνε τα κοράκια. 

81. Κάποιος που μύριζε τις μασχάλες και τις γα
μούσε και για τον οποίο μι'λησε η Ντυκλό κρεμά μια 

γυναίκα από τις μασχάλες αφού την έδεσε χειροπό

δαρα και κάθε μέρα πάει και την τρυπά σε κάποιο 

μέρος για να τραβήξει το αίμα τις μύγες την παρατά 

έτσι να πεθάνει λίγο-λίγο. 

82. Ένας άνθρωπος παθιασμένος για κώλο ανανεώ-
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νει το πάθος του θάβοντας μια κοπέλα μέσα σ' ένα υ

π6Υειο όπου υπάρχουν τρόφιμα μόνο για τρεις μέρες 

την πληγώνει πρώτα για να είναι πιο οδυνηρός ο θά

νατός της. Τις θέλει παρθένες και τους φιλά τον κώλο 

οχτώ μέρες συνέχεια πριν τις παραδώσει σ' αυτό το 

μαρτύριο. 

83. Του άρεσε να γαμά κώλους και στόματα μι
κρών κοριτσιών· τελειοποιεί το πάθος του ξεριζώνο

ντας την καρδιά μιας θεοζώντανης κοπέλας ανοίγει 

μια τρύπα, γαμά τη ζεστή αυτή τρύπα, ξαναβάζει την 

καρδιά στη θέση της, με το ψωλόχυμα μέσα πάντα· 

ξαναράβουν την πληγή και παρατούν την κοπέλα 

στην τύχη της αβοήθητη· δεν κρατά και πολύ σ' αυτή 

την περίπτωση. 

Εκείνο το βράδυ ο Κυρβάλ, πάντα οργισμένος με 

την όμορφη Κονστάνς, λέει πως μπορεί θαυμάσια να 

γεννήσει μ' ένα σπασμένο μέλος και, κατά συνέπεια, 

τσακίζουν το δεξί μπράτσο αυτής της κακότυχης. Ο 

Ντυρσέ το ίδιο βράδυ κόβει μια ρώγα της Μαρίας 

αφού πρώτα τη μαστίγωσαν και την έβαλαν να χέσει. 

16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ. 84. Ένας μαστιγωτής τελειοποιεί 
το πάθος του απογυμνώνοντας απαλά τα κόκαλα· 

ρουφά το μεδούλι τους και χύνει μέσα λιωμένο μολύβι. 

Σ' αυτό το σημείο ο δούκας φωνάζει δυνατά πως 

δεν θα ξαναγαμήσει ποτέ του πια κώλο αν δεν βασα

νίσει την Αυγουστίνα με τον ίδιο τρόπο. Η δόλια η 

κοπέλα, που στο μεταξύ τη γαμούσε από τον κώλο, 

μπήγει τις φωνές και χύνει ένα ποτάμι δάκρυα. Και 
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επειδή μ' αυτή της τη συμπεριφορά τον εμποδίζει να 

χύσει μέσα της, της δίνει, ενώ μαλακίζεται και χύνει 

μόνος, μια ντουζίνα σκαμπίλια που αντηχούν πέρα 

ως πέρα μέσα στην αίθουσα. 

85. Ένας ακόλαστος ψιλοκόβει μια κοπέλα με μια 
ειδική μηχανή· είναι ένα κινέζικο μαρτύριο. 

86. Του άρεσε να παίρνει τις παρθενιές των κορι
τσιών και το δεύτερο πάθος του είναι να χώνει στο 

μουνί μια παρθένας ένα μυτερό πάσσαλο· είναι κα

βάλα πάνω του, της τον χώνουν μέσα της, έχοντας σε 

κάθε πόδι της μια σιδερένια βαριά σφαίρα από κανό

νι· την παρατά εκεί ν' αργοπεθαίνει. 

87. Ένας μαστιγωτής ξεφλουδιΊ;,ει μια κοπέλα τρεις 
φορές αλείφει το τέταρτο στρώμα με μια διαβρωτική 

καυστική ουσία που την πεθαίνει μέσα σε φριχτούς 

πόνους. 

88. Ένας άνθρωπος που είχε παλαιότερα το πάθος 
να κόβει ένα δάχτυλο έχει τώρα για δεύτερο να τσι

μπά ένα κομμάτι σάρκα με καυτές τανάλιες κόβει με 

ψαλίδι αυτό το κομμάτι, ύστερα καίει την πληγή. Τέσ

σερις-πέντε μέρες συνέχεια απογυμνώνει, με αυτό τον 

τρόπο και σιγά-σιγά, όλο το σώμα από τις σάρκες του 

κι εκείνη πεθαίνει ενώ συνεχιΊ;,εται αυτή η φριχτή εγ

χείρηση. 

Εκείνο το βράδυ τιμωρούν τη Σοφία και τον Σελα

ντόν, που τους βρήκαν να διασκεδάζουν μεταξύ τους. 

Κι οι δυο τους μαστιγώνονται σ' όλο το σώμα από 

τον επίσκοπο, γιατί του ανήκουν. Κόβουν δυο δάχτυ

λα της Σοφίας και 6).λα τόσα του Σελαντόν, αλλά για-
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τρεύονται γρήγορα. Παρ' όλα αυτά ο επίσκοπος χρη

σιμοποιεί ύστερα και τα δυο παιδιά για τις aπολαύ

σεις του. 

Ξαναφέρνουν τη Φανσόν στο προσκήνιο και, αφού 

τη μαστίγωσαν μ' ένα βούρδουλα, την καίνε στις πα

τούσες, σε κάθε γάμπα μπρος και πίσω, στο μέτωπο, 

μέσα σε κάθε χούφτα και της ξεριζώνουν όσα δόντια 

τής aπόμειναν. Ο δούκας έχει σχεδόν όλη την ώρα 

την πούτσα του μέσα στον κώλο της ενώ γίνονται όλα 

αυτά. Να αναφέρετε πως όρισαν να μην πειραχτούν 

καθόλου οι γλουτοί ως τη μέρα του τελευταίου μαρ

τυρίου. 

17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ. 89. Ο άνθρωπος της Μαρταίν (30 
Ιανουαρίου, 5 Φεβρουαρίου) κόβει τα στήθια και τα 
κωλομέρια μιας νέας κοπέλας, τα τρώει και βάζει πά

νω στις πληγές μπλάστρια που καίνε τη σάρκα τόσο 

τρομερά ώστε πεθαίνει. Την αναγκάζει να φάει την 

ίδια τη σάρκα της αφού έψησε ένα κομμάτι. 

90. Ένας ακόλαστος βράζει ένα κοριτσάκι μέσα σε 
μια χύτρα. 

91. Ένας ακόλαστος ψήνει την κοπέλα ζωντανή στη 
σούβλα αφού τη γάμησε από τον κώλο. 

92. Ένας άνθρωπος που το πρώτο του πάθος ήταν 
να βλέπει πελώριες πούτσες να γαμάνε από τον κώλο 

αγόρια και κορίτσια, παλουκώνει από τον κώλο μια 

κοπέλα και την αφήνει να πεθάνει έτσι, παρακολου

θώντας τη να σπαράζει. 

93. Ένας ακόλαστος δένει μια γυναίκα πάνω σ' 
έναν τροχό και, χωρίς να την έχει καθόλου πειράξει 

πιο πριν, την αφήνει να πεθάνει όμορφα και καλά. 
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Εκείνο το βράδυ ο επίσκοπος, πολύ ξαναμμένος, 

θέλει να βασανίσουν την Αλίν' η λύσσα του εναντίον 

της βρίσκεται στο απόγειο. Εμφανίζεται γυμνή, τη βά

ζει να χέσει και τη γαμά από τον κώλο, ύστερα, χωρίς 

να χύσει, βγαίνοντας μανιασμένος από τον όμορφο 

αmό κώλο, της κάνει ένα κλύσμα με καmό νερό' την 

αναγκάζουν να το αδειάσει έτσι καmό που είναι πά

νω στο πρόσωπο της Τερέζας. Ύστερα της κόβουνε 

όσα δάχτυλα της απόμειναν από τα χέρια και τα πό

δια, της τσακίζουν τα δυο μπράτσα, αφού της τα έκα

ψαν πρώτα με αναμμένο σίδερο. Τότε πια τη μα

στιγώνουν και τη χαστουκίζουν και ο επίσκοπος, πά

ντα ξαναμμένος, της κόβει μια ρώγα και χύνει. 

Ύστερα έρχεται η σειρά της Τερέζας της καίνε 

από μέσα το μουνί, τα ρουθούνια, τη γλώσσα, τα πό

δια και τα χέρια και τη χτυπάνε εξακόσιες φορές με 

βούρδουλα' της ξεριζώνουν όσα δόντια τής απόμει

ναν και της καίνε το λάρυγγα μέσα από το στόμα. Η 

Αυγουστίνα, που τα βλέπει όλα, αρχίζει να κλαίει' ο 

δούκας τη μαστιγώνει στην κοιλιά και το μουνί ωσό

του ματώσει. 

18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ. 94. Το πάθος του παλαιότερα 
ήταν να χαρακώνει σάρκα' τώρα είναι να διαμελίζει 

τις κοπέλες αφού τις δέσει ανάμεσα σε τέσσερα λυγε

ρά δέντρα. 

95. Ένας μαστιγωτής κρεμά την κοπέλα από μια 
μηχανή που τη βυθιΊ;ει μέσα σε μια δυνατή φωτιά' τη 

βγάζει αμέσως κι αυτό κρατά ωσότου καεί ολότελα. 

96. Του άρεσε παλαιότερα να σβήνει κεριά κατά
σαρκα' την τυλίγει τώρα με θειάφι και την έχει για 
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λαμπάδα, προσέχovrας 6μως να μην την πνι'ξει ο κα

πν6ς. 

97. Ένας ξεριζώνει τα σπλάχνα κάποιου αγοριού 
και μιας κοπελ{τσας βάζει τα σπλάχνα του αγοριού 

μέσα στο σώμα του κοριτσιού και του κοριτσιού μέσα 

στο σώμα του αγοριού' ύστερα ξαναράβει τις πληγές, 

δένει τα παιδιά πλάτη με πλάτη πάνω σε μια κολ6vα 

για να μην πέσουν κι εκε{νος στήνεται ανάμεσά τους 

και τα κοιτάζει να πεθα{νουν. 

98. Ένας άνθρωπος που του άρεσε να κα{ει απαλά 
τελειοποιε{ το πάθος του ψήvovrας το θύμα του πάνω 

σε μια σχάρα, γυρνώντας και ξαναγυρνώντας. 

Εκείνο το βράδυ χαρίζουν τη Μισέτ στη μανία των 

ακ6λαστων φίλων. Πρώτα-πρώτα τη μαστιγώνουν 

και οι τέσσερις, ύστερα ο καθένας απ' αυτούς της ξε

ριζώνει απ6 ένα δόντι' της κ6βουν τέσσερα δάχτυλα 

(ο καθένας κ6βει απ6 ένα)' της καίνε τα μπούτια 

μπρος και πίσω, σε τέσσερα σημεία' ο δούκας τής μα

λάζει ένα βυζί ώσπου καταντά αγνώριστο, ενώ γαμά 

απ6 τον κώλο τον Ζιτ6ν. 

Ύστερα εμφανίζεται η Λουιζ6ν. Τη βάζουν να χέ

σει, τη χτυπάνε οχτακ6σιες φορές με βούνευρο, της 

ξεριζώνουν 6λα τα δ6ντια, της καίνε τη γλώσσα, την 

κωλότρυπα, το μουνί, τη ρώγα που απομένει και τα 

μπούτια σε έξι σημεία. 

Μ6λις πάνε για ύπνο, ο επίσκοπος πάει και βρί

σκει τον αδελφ6 του. Παίρνουν μαζί τους την Ντε

γκράνζ και την Ντυκλ6' και οι τέσσερις κατεβάζουν 

την Αλίν στο υπ6γειο' ο επίσκοπος τη γαμά απ6 τον 

κώλο, το ίδιο και ο δούκας, της αναγγέλλουν πως θα 
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πεθάνει και την εκτελούν μέσα σε αφόρητα βασανι

στήρια που κρατούν ως τα ξημερώματα. Ανεβαίνο

ντας πάνω, επαινούν τις δυο αφηγήτριες και συμ

βουλεύουν τους δύο άλλους να τις χρησιμοποιούν στα 

μαρτύρια. 

19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ. 99. Ένας ακόλαστος μπήγει τη 
γυναίκα πάνω σ' έναν πάσσαλο μυτερό με τα τέσσερα 

μέλη της στον αέρα, δεμένα με σκοινάκια· οι πόνοι 

και το φριχτό μαρτύριο του προκαλούν γέλια αστα

μάτητα. 

100. Ένας άνθρωπος που του άρεσε να κόβει ένα 
κομμάτι σάρκα από τον κώλο τελειοποιεί το πάθος 

του πριονιΊ;οντας την κοπέλα απαλά ανάμεσα σε δυο 

σανίδες. 

101. Ένας γαμιάς και των δύο φύλων λέει να του 
φέρουν τον αδελφό και την αδελφή. Λέει στον αδελφό 

πως πρόκειται να τον θανατώσει μ' ένα φριχτό μαρ

τύριο εξηγώντας του τη μέθοδο που θα χρησιμοποιή

σει· ωστόσο θα σώσει τη ζωή του αν δεχτεί να γαμήσει 

πρώτα την αδελφή του και να την πνι'ξει ύστερα μπρο

στά του. Ο νεαρός δέχεται, κι ενώ γαμά την αδελφή 

του, ο ελευθέριος γαμά πότε το αγόρι, πότε την αδελ

φή από τον κώλο. Ύστερα ο αδελφός, επειδή φοβάται 

για τη ζωή του, πνίγει με τα χέρια του την αδελφή 

του, και τη στιγμή που την αποτελειώνει ανοίγει μια 

καταπακτή και τα δυο αδέλφια πέφτουν μέσα σ' ένα 

καμίνι ενώ τα βλέπει ο ακόλαστος. 

102. Ένας γαμιάς απαιτεί από έναν πατέρα να γα
μήσει την κόρη του μπροστά του. Ύστερα γαμά από 

τον κώλο την κόρη, που την κρατά ο πατέρας ύστε-
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ρα λέει στον πατέρα πως πρέπει οπωσδήποτε να χά

σει τη ζωή της, αλλά πως του μένει να διαλέξει: ή να τη 

σκοτώσει ο ίδιος πνίγοντάς τη με τα χέρια του, οπότε 

δεν θα υποφέρει καθόλου, ή, αν δεν θέλει να σκοτώ

σει την κόρη του, θα τη σκοτώσει ο ίδιος, αλλά μπρο

στά στα μάτια του πατέρα και μέσα σε φριχτά μαρ

τύρια. Ο πατέρας προτιμά να σκοτώσει την κόρη του 

σφίγγοντας ένα κορδόνι γύρω από το λαιμό της παρά 

να τη βλέπει να βασανιΊ;εται· αλλά εκεί που ετοιμάζε

ται, τον σφιχτοδένουν και δένουν και γδέρνουν την 

κόρη του μπροστά του, την κυλάνε πάνω σε καυτές 

σιδερένιες βελόνες, ύστερα την πετάνε μέσα σ' ένα κα

μίνι και στραγγαλιΊ;ουν τον πατέρα για να του δώσουν 

να καταλάβει, όπως λέει ο ελευθέριος, πως δεν έπρεπε 

να δεχτεί να πνι'ξει ο ίδιος την κόρη του. Ύστερα τον 

πετάνε κι αυτόν μέσα στο καμίνι της κόρης του. 

103. Ένας μεγάλος λάτρης του κώλου και του μα
στίγιου παίρνει μητέρα και κόρη. Λέει στην κόρη πως 

θα σκοτώσει τη μητέρα της αν δεν δεχτεί να της κό

ψουν τα δυο της χέρια: η μικρή δέχεται· τα κόβουν. 

Ύστερα χωριΊ;ουν τα δυο αυτά πλάσματα, δένουν την 

κόρη από το λαιμό σ' ένα σκοινί, με τα πόδια πάνω σ' 

ένα σκαμνί" δένουν στο σκαμνί ένα άλλο σκοινί που η 

άκρη του φτάνει στο δωμάτιο όπου κρατάνε τη μητέ

ρα. Λένε στη μητέρα να τραβήξει αυτό το σχοινί: το 

τραβά χωρίς να ξέρει τι κάνει· την πηγαίνουν αμέσως 

να καμαρώσει το έργο της και πάνω στην απελπισία 

της της κόβουν το κεφάλι από πίσω με μια σπάθα. 

Το ίδιο βράδυ ο Nτuρσέ, επειδή ζηλεύει τους δυο 

αδελφούς για την ηδονή που γνώρισαν το περασμένο 
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βράδυ, θέλει να κακοποιήσουν την Αδελαίδα βεβαιώ

νοντάς την πως όπου να 'ναι έρχεται η σειρά της. Κα

τά συνέπεια, ο Κυρβάλ, ο πατέρας της, και ο Ντυρσέ, 

ο άντρας της, της τσιμπούν τα μπούτια με καυτές τα

νάλιες, ενώ ο δούκας τη γαμά από τον κώλο χωρίς 

αλοιφή. Της τρυπούν την άκρη της γλώσσας, της κό

βουν τις δυο άκριες των αυτιών, της ξεριζώνουν τέσ

σερα δόντια κι ύστερα τη μαστιγώνουν άγρια. Αυτό 

το ίδιο βράδυ ο επίσκοπος ανοίγει τις φλέβες της Σο

φίας μπροστά στην Αδελαίδα, την αγαπημένη φίλη 

της, ωσότου να λιποθυμήσει' τη γαμά από τον κώλο 

και όσο τρέχει το αίμα μένει μέσα στον κώλο της. 

Κόβουνε δυο δάχτυλα του Νάρκισσου ενώ τον γαμά 

ο Κυρβάλ' ύστερα φέρνουν τη Μαρία, της μπήγουν 

από ένα καυτό σίδερο μέσα στον κώλο και στο μουνί, 

την καίνε μ' ένα ζεστό σίδερο σε έξι σημεία στα μπού

τια της, στην κλειτορίδα, στη γλώσσα, στο βυζί που της 

απομένει και της ξεριζώνουν όσα δόντια απόμειναν. 

20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ. 104. Ο άνθρωπος της Σαμπβο.. (5 
Δεκεμβρίου) που είχε την ιδιοτροπία να πορνεύει η 

μητέρα το γιο της για να τον γαμήσει ο ίδιος, τελειο

ποιεί το πάθος του παίρνοντας μαζί τη μητέρα και το 

γιο. Λέει στη μητέρα πως θα τη σκοτώσει, αλλά πως 

θα της χαρίσει τη ζωή αν σκοτώσει το γιο της. Αν δεν 

τον σκοτώσει, κόβει το λαιμό του παιδιού μπροστά 

της, και αν τον σκοτώσει, τη δένουν πάνω στο σώμα 

του γιου της και την αφήνουν να πεθάνει μ' αυτό τον 

τρόπο σιγά-σιγά. 

105. Ένας σπουδαίος αιμομίκτης παίρνει μαζί δυο 
αδελφές αφού τις γάμησε από τον κώλο' τις δένει 
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πάνω σε μια μηχανή μ' ένα στιλέτο στο χέρι καθε

μιάς η μηχανή αρχίζει να λειτουργεί, οι κοπέλες σμί

γουν κι έτσι η μια σκοτώνει την άλλη. 

106. Ένας άλλος αιμομίκτης θέλει μια μητέρα και 
τέσσερα παιδιά· τους κλείνει σ' ένα μέρος απ' όπου 

να μπορεί να τους παρατηρε{· δεν τους δίνει καμιά 

τροφή, για να δει τι συνέπειες θα έχει η πείνα πάνω σ' 

αυτή τη γυναίκα και ποιο παιδί θα φάει πρώτο. 

107. Ο άνθρωπος της Σαμπβfλ (29 Δεκεμβρ{ου) που 
του άρεσε να μαστιγώνει έγκυες γυνα{κες, θέλει τώρα 

να ε{ναι έγκυες μητέρα και κόρη· δένει την καθεμιά 

πάνω σε μια σιδερένια πλάκα, τη μια πάνω από την 

άλλη· ένα ελατήριο αρχίζει να λειτουργεί, οι δυο πλά

κες σμ{γουν και τόσο απότομα μάλιστα που οι δυο 

γυνα{κες γίνονται σκόνη, αυτές και τα έμβρυά τους. 

108. Ένας πολύ ακόλαστος άνθρωπος διασκεδάζει 
με τον εξής τρόπο: πα{ρνει τον εραστή και την αγα

πητικιά του. 

- Ένα μόνο πρόσωπο σ' όλο τον κόσμο, λέει στον 

εραστή, εμποδίζει την ευτυχία σας θα σου το παρα

δώσω. 

Τον οδηγεί σ' ένα σκοτεινό δωμάτιο όπου κάποιος 

κοιμάται πάνω σ' ένα κρεβάτι. Τρομερά αναστατω

μένος, ο νεαρός σκοτώνει μ' ένα μαχα{ρι αυτό το πρό

σωπο. Αμέσως μετά του δε{χνουν πως σκότωσε την 

αγαπητικιά του· τρομερά απελπισμένος, σκοτώνεται 

με το ίδιο του το χέρι. Αν δεν σκοτωθεί, τον σκοτώνει 

ο πόρνος με τουφέκι, μην τολμώντας να μπει στο 

δωμάτιο όπου βρίσκεται μανιασμένος και οπλισμένος 

ο νεαρός. Πιο πριν ε{χε γαμήσει τον νέο και την κοπέ

λα, με την υπόσχεση πως θα τους εξυπηρετούσε και 
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θα τους έφερνε τον έναν κοντά στον άλλΟ" αφού τους 

χάρηκε, έβαλε μπροστά το σχέδιό του. 

Εκείνο το βράδυ, για να γιορτάσουν τη δέκατη έ

κτη εβδομάδα, ο Nτuρσέ παντρεύεται σαν γυναίκα 

τον Πρίαπο στο ρόλο του συζύγου και σαν άντρας 

τον Υάκινθο στο ρόλο της γυναίκας αλλά με την ευ

καιρία του γάμου του θέλει να βασανίσει τη Φανή, τη 

θηλυκιά σύζυγό του. Την καίνε λοιπόν στα μπράτσα 

και στις γάμπες σε ε'ξι σημεία, της ξεριζώνουν δυο δό

ντια, τη μαστιγώνουν, αναγκάζουν τον Υάκινθο, που 

την αγαπά και που έγινε σύζυγός της ύστερα από τους 

φιλήδονους συνδυασμούς για τους οποίους μιλήσαμε 

πιο πριν, τον αναγκάζουν, λέω, να χέσει μέσα στο στό

μα της Φανής κι αυτή να τα φάει. 

Ο δούκας ξεριζώνει ένα δόντι της Αυγουστίνας και 

τη γαμά στο στόμα· αμέσως μετά ξαναφέρνουν τη 

Φανσόν· της ανοίγουν τις φλέβες κι ενώ το αίμα κυ

λά πάνω στο μπράτσο της το τσακίζουν· ύστερα της 

βγάζουν τα νύχια των ποδιών και της κόβουν μερικά 

δάχτυλα από τα χέρια. 

21 ΦΕΒΡΟΥ ΑΡΙΟΥ. Η αφηγήτρια αναγγέλλει πως οι 

άλλες ιστορίες μιλούν για γαμιάδες που θέλουν να 

σκοτώνουν μόνο aρσενικούς. 

109. Κάποιος χώνει το στόμιο παραγεμισμένου του
φεκιού μέσα στον κώλο αγοριού που μόλις γάμησε 

και πυροβολεί ενώ χύνει. 

110. Αναγκάζει το αγόρι να βλέπει πώς ακρωτηριά
ζουν τη φιλενάδα του μπροστά στα μάτια του και του 

δίνει να φάει από τη σάρκα της, κυρίως τους γλου-
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τούς, τα βυζιά και την καρδιά. Πρέπει είτε να φάει 

τέτοw φαγητό είτε να πεθάνει της πείνας. Μόλις τα 

φάει, γιατί προτιμά αυτή τη λύση, του ανοίγει πολλές 

πληγές και το αφήνει να πεθάνει έτσι ενώ χάνει το 

αίμα του' αν δεν φάει τίποτα, πεθαίνει της πείνας. 

111. Του ξεριζώνει τ' αρχίδια και τον βάζει να τα 
φάει χωρίς να του το πει, ύστερα βάζει στη θέση τους 

μπούλες γεμάτες υδράργυρο και θειάφι που του προ

καλούν τόσο αφόρητους πόνους ώστε πεθαίνει. Ενώ 

υποφέρει, τον γαμά και δυναμώνει τους πόνους του 

καίγοντάς τον παντού με φιτίλια από θειάφι, γρα

τζουνώντας και καίγοντας τις πληγές. 

112. Του καρφώνει στην κωλ6τρυπα έναν πολύ στενό 
πάσσαλο και τον παρατά σ' αυτή την κατάσταση. 

113. Τον γαμά, κι ενώ τον σοδομι'ζ,ει, του ανοίγει το 
κρανίο, βγάζει τα μυαλά και βάζει στη θέση τους χυ

μένο μολύβι. 

Εκείνο το βράδυ παίρνουνε τον Υάκινθο από τον 

κώλο αφού τον μαστίγωσαν άγρια. Φέρνουν τον Νάρ

κισσο' του κόβουνε τα δυο αρχίδια. Φέρνουν την Α

δελαιδα' περνάνε ένα πυρωμένο φτυάρι πάνω στις 

γάμπες της από μπρος, της καίνε την κλειτορίδα, της 

τρυπάνε τη γλώσσα, τη μαστιγώνουν στο στήθος, της 

κόβουν τις δυο ρώγες, της τσακίζουν τα δυο μπρά

τσα, της κόβουν όσα δάχτυλα απόμειναν, της ξεριζώ

νουν τις τρίχες από το μουνί, έξι δόντια και μια τού

φα μαλλιά. Όλοι τους χύνουν εκτός από το δούκα, 

που μέσα στη μανιασμένη καύλα του ζητά να σκοτώ

σει μόνος του την Τερέζα. Του το επιτρέπουν' της 

βγάζει μ' ένα σουγιά όλα τα νύχια και της καίει τα 
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δάχτυλα με το κερί του σιγά-σιγά, ύστερα της τσακί

ζει ένα μπράτσο, κι επειδή δεν έχυσε ακόμη, γαμά 

την Αυγουστίνα και της ξεριζώνει ένα δόντι ενώ ξα

μολά το ψωλόχυμά του μέσα στο μουνί της. 

22 ΦΕΒΡΟΥ ΑΡΙΟΥ. 114. Τσακι'ζει ένα αγόρι, ύστερα 

το δένει πάνω στον τροχό όπου το αφήνει να ξεψυ

χήσει· ο τροχός στρέφεται έτσι ώστε να του δεΙχνει 

από κοντά τα κωλομέρια του· το κάθαρμα που το βα

σανι'ζει βάζει το τραπέζι του κάτω από τον τροχό και 

τρώει εκεΙ κάθε μέρα ωσότου ξεψυχήσει το θύμα του. 

115. Ξεφλουδι'ζει ένα αγόρι, το πασαλεΙβει με μέλι 
και το αφήνει να το καταβρoχθIσovν οι μύγες. 

116. Του κόβει την ψωλή, τις ρώγες, καρφώνει ένα 
πόδι του πάνω σ' έναν πάσσαλο κι ένα χέρι πάνω σ' 

έναν άλλΟ" το αφήνει να πεθάνει μ' αυτό τον τρόπο 

όμορφα και καλά. 

117. Ο ΙδlOς που εΙχε βάλει την Ντυκλό να φάει μα
ζΙ με τα σκυλιά του βάζει ένα λιοντάρι να καταβρο

χθΙσει ένα αγόρι μπροστά του, αφού έδωσε στο παιδί 

ένα ραβδάκι για να προστατεύεται· αυτό εΙναι που 

εξαγριώνει ακόμη περισσότερο το θεριό. Χύνει αφού 

δεν μένει τΙποτα. 

118. Σκεπάζει ένα παιδf με δέρμα φοράδας και του 
πασαλείβει την τρύπα με χύσι φοράδας ένα άλογο 

ερεθισμένο γαμά το αγόρι και το σκοτώνει. 

Το ίδιο βράδυ αρχίζουν να βασανίζουν τον Ζιτόν: 

ο δούκας, ο Κυρβάλ, ο Ηρακλής και ο Σκιζοκώλης 

τον γαμάνε χωρίς αλοιφή· τον μαστιγώνουν άγρια, 

του ξεριζώνουν τέσσερα δόντια, του κόβουνε τέσσε-
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ρα δάχτυλα (ο κάθε φίλος από ένα) και ο Ντυρσέ 

τού λιώνει ένα αρχίδι μέσα στα δάχτυλά του. Μαστι

γώνουν και οι τέσσερις την Αυγουστίνα με δύναμη· ο 

όμορφος κώλος της γεμίζει αίματα· ο δούκας τη γα

μά ενώ ο Κυρβάλ την καίει στα μπούτια μ' ένα αναμ

μένο σίδερο σε έξι σημεία· της κόβει ακόμη ένα δά

χτυλο από το χέρι, τη στιγμή που χύνει ο Κυρβάλ, και 

παρ' όλα αυτά πάει να κοιμηθεί πάλι με το δούκα. 

Τσακίζουν το μπράτσο της Μαρίας, της ξεριζώνουν 

τα νύχια από τα δάχτυλα και της τα καίνε. 

Το ίδιο αυτό βράδυ ο Ντυρσέ και ο Κυρβάλ κατε

βάζουν την Αδελαιδα στο υπόγειο με τη βοήθεια της 

Ντεγκράνζ και της Ντυκλό. Ο Κυρβάλ τη γαμά από 

τον κώλο για τελευταία φορά κι ύστερα τη θανατώ

νουν μέσα σε φριχτά μαρτύρια (που πρέπει να περι

γράψετε με λεπτομέρεια). 

23 ΦΕΒΡΟΥ ΑΡΙΟΥ. 119. Βάζει ένα αγόρι μέσα σε μια 
μηχανή που το εξαρθρώνει τραβώντας το πότε προς 

τα πάνω, πότε προς τα κάτω· το τσακίζει λίγο-λίγο, 

το βγάζει και το ξαναβάζει εκεί πολλές μέρες συνέ

χεια ωσότου πεθαίνει. 

120. Βάζει μια όμορφη κοπέλα να μαλακίζει και να 
εξουθενώνει ένα αγόρι· εξαντλείται, δεν το ταίζουν κα

θόλου και πεθαίνει μέσα σε τρομερούς σπασμούς. 

121. Εγχειρίζει κάποιο παλικάρι τέσσερις φορές την 
(δια μέρα: του βγάζει πέτρα από τα νεφρά, τον τρυπα

νίζει, του βγάζει ένα συρfγyιo από το μάτι και τον πρω

κτό. Φροντίζει ν' αποτύχουν όλες οι επεμβάσεις, ύστε

ρα το παρατά όπως είναι, αβοήθητο, ωσότου πεθάνει. 

122. Αφού έκοψε σύρριζα την ψωλή και τ' αρχίδια 
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κάποιου νέου, του φτιά-χνει ένα μουνί με μια πυρωμέ

νη σιδερένια μηχανή που ανοίγει την τρύπα και την 

καυτηριάζει αμέσως τον γαμά από κει και τον στραγ

γαλιΊ;ει ενώ χύνει. 

123. Τον ξύνει με μια ξύστρα για άλογα· αφού τον 
γέμισε αίματα, τον τρίβει με οινόπνευμα που ανάβει, 

ύστερα ξύνει ξανά και ξανατρίβει με οινόπνευμα· 

ανάβει πάλι φωτιά και συνεχιΊ;ει με τον ίδιο τρόπο 

ωσότου πεθάνει. 

Το ίδιο αυτό βράδυ αρχίζουν να βασανίζουν τον 

Νάρκισσο· του καίνε τα μπούτια του και την πούτσα, 

του λιώνουν τα δυο αρχίδια. 

Ξαναπιάνουν την Αυγουστίνα επειδή το ζήτησε ο 

δούκας, που είναι μανιασμένος μαζί της της καίνε τα 

μπούτια και τις μασχάλες, της μπήγουν ένα ζεστό σί

δερο μέσα στο μουνί. Λιγοθυμά· ο δούκας λυσσά ακό

μη περισσότερο: της κόβει ένα βυζί, πίνει το αίμα 

της, της σπάει τα δυο μπράτσα και της ξεριζώνει τις 

τρίχες από το μουνί, όλα της τα δόντια, και της κόβει 

όλα τα δάχτυλα του χεριού, που καυτηριάζει με φω

τιά· κοιμάται και μαζί της και, απ' ό,τι βεβαιώνει η 

Ντυκλό, τη γαμά από το μουνί και από τον κώλο όλη 

νύχτα, αναγγέλλοντάς της πως θα την αποτελειώσει 

την άλλη μέρα. 

Φέρνουνε τη Λουιζόν· της τσακίζουν το μπράτσο, 

την καίνε στη γλώσσα, στην κλειτορίδα, της ξεριζώ

νουν όλα τα νύχια και της καίνε τα ματωμένα δάχτυ

λα στην άκρη. Ο Κυρβάλ τη σοδομίζει σ' αυτή την 

κατάσταση και μέσα στη λύσσα του ποδοπατά και 

μαλάζει μ' όλη του τη δύναμη ένα βυζί της Ζελμίρας 
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ενώ χύνει. Σαν να μη χάρηκε αυτή την ακρότητα, την 

ξαναρπάζει και τη μασtιγώνει με δύναμη. 

24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ. 124. Ο ίδιος της Μαρταίν (1η Τα
νουαρίου, τέταρτο πάθος) θέλει να γαμά τον πατέρα 

ανάμεσα στα δυο παιδιά του, και ενώ χύνει, με το ένα 

χέρι μαχαιρώνει το ένα παιδί και με το άλλο στραγ

γαλι'ζει το δεύτερο. 

125. Ένας άνθρωπος που είχε το πάθος να μαστι
γώνει έγκυες γυναίκες έχει σαν δεύτερο πάθος να συ

γκεντρώνει έξι πάνω στον όγδοο μήνα της εγκυμοσύ

νης. Τις δένει όλες μαζί πλάτη με πλάτη, με την κοι

λιά προς τα έξω' σκίζει το στομάχι της πρώτης, μα

χαιρώνει τη δεύτερη, κλοτσά εκατό φορές το στομάχι 

της τρίτης, χτυπά εκατό φορές με μπαστούνι την τέ

ταρτη, καίει το στομάχι της πέμπτης, ξύνει μ' έναν τρί

φτη την έκτη κι ύστερα αποτελειώνει, χτυπώντας μ' 

ένα ρ6παλο πολλές φορές την κοιλιά εκείνης που δεν 

πέθανε ακόμη ύστερα από τα μαρτύρια. 

Ο Κυρβάλ διακόπτει την αφήγηση με κάποια θη

ριώδη σκηνή, επειδή αυτό το πάθος τον είχε ανάψει 

τρομερά. 

126. Αυτός που αποπλανούσε κοπέλες και για τον 
οποίο μίλησε η Ντυκλό συγκεντρώνει δυο γυναίκες. 

Παροτρύνει τη μία, για να σώσει τη ζωή της, ν' απαρ

νηθεί το Θεό και τη θρησκεία της, αλλά αυτή είναι 

μιλημένη και της ε{παν να μην υποχωρήσει, γιατί αν 

έκανε κάτι τέτοιο θα τη σκότωναν, κι αν αντιστεκό

ταν δεν είχε να φοβάται τίποτα. Αντιστέκεται κι αυ

τός της τινάζει τα μυαλά στον αέρα: 
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- Άρπα τώρα το Θεό σου! 

Φέρνει τη δεύτερη μπροστά του' έχει εντυπωσιαστεί 

από το παράδειγμα της πρώτης, κι επειδή την έχουν 

προετοιμάσει πως μόνο αν απαρνηθεί την πίστη της θα 

σώσει τη ζωή της, κάνει όσα της προτε{νουν. Της τινά

ζει τα μυαλά στον αέρα: 

- Άντε στο διάβολο κι εσύ! 

Το κάθαρμα ξαναρχιΊ;ει αυτό το καλαμπούρι κάθε 

βδομάδα. 

127. Ένας τρομερός γαμιάς: του άρεσε να οργανώ
νει χορούς αλλά το πάτωμα ε{ναι σάπιο και υποχω

ρε{ κάτω από το βάρος όλος οχεδόν ο κόσμος χάνει 

τη ζωή του. Αν έμενε πάντα στην {δια πόλη, θα τον 

ανακάλυπταν, γι' αυτό αλλάζει πολύ συχνά' τον έπια

σαν αφού έδωσε πενήντα χορούς. 

12Βα. Ο ίδιος της Μαρταίν (27 Ιανουαρίου) που 
είχε την ιδιοτροπία να προκαλεί αποβολές στήνει 

τρεις έγκυες γυνα{κες σε τρεις μαρτυρικές στάσεις 

έτσι ώστε να οχηματιΊ;ουν ένα απολαυστικό σύνολο. 

Τις κοιτάζει να γεννούν σ' αυτή την κατάσταση' ύστε

ρα δένει τα παιδιά τους στο λαιμό τους, ωσότου πε

θάνει το μωρό ή το φάνε οι ίδιες, γιατί τις αφήνει χω

ρίς τροφή. 

12Ββ. Ο ίδιος είχε ακόμη ένα άλλο πάθος: έβαζε 

δυο γυναίκες να γεννούν μπροστά του, τους έδενε τα 

μάτια, ανακάτευε τα μωρά, που μόνο εκείνος ξεχώρι

ζε από ένα σημάδι, ύστερα τις διέταζε να τα αναγνω

ρίσουν. Αν δεν έπεφταν έξω, τους χάριζε τη ζωή' αν 

έπεφταν έξω, τις διαπερνούσε μ' ένα σπαθί πολλές 

φορές πάνω στο σώμα του μωρού που είχαν νομίσει 

για δικό τους. 
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Το ίδιο αυτό βράδυ φέρνουν στα όργια τον Νάρ

κισσο: του κόβουν και τα τελευταία δάχτυλα του χε

ριού ενώ τον γαμά aπό τον κώλο ο επίσκοπος και τον 

εγχειρίζει ο Ντυρσέ' του χώνουν μια καυτή βελόνα 

μέσα στο κανάλι της ουρήθρας. Φέρνουν τον Ζιτόν, 

τον πετάνε σαν τόπι, ο ένας στον άλλο' του σπάνε ένα 

πόδι ενώ ο δούκας τον γαμά χωρίς να χύνει. 

Φτάνει η Ζελμίρα: της καίνε την κλειτορίδα, τη 

γλώσσα, τα ούλα, της ξεριζώνουν τέσσερα δόντια, την 

καίνε σε έξι σημεία στις γάμπες μπροστά και πίσω, 

της κόβουν τις δυο ρώγες των βυζιών, όλα τα δάχτυ

λα του χεριού και ο Κυρβάλ τη γαμά aπό τον κώλο, 

σ' αυτή την κατάσταση, χωρίς να χύσει. 

Τους φέρνουν τη Φανσ6ν: της βγάζουν το ένα μάτι. 

Στη μέση της νύχτας ο δούκας και ο Κυρβάλ, με τη 

συνοδεία της Ντεγκράνζ και της Ντυκλό, κατεβάζουν 

την Αυγουστίνα στο υπόγειο. Ο κώλος της ήταν σε 

πολύ καλή κατάσταση, τη μαστιγώνουν, ύστερα ο κα

θένας τους τη γαμά από τον κώλο χωρίς να χύσει' με

τά ο δούκας της ανοίγει πενήντα οχτώ πληγές πάνω 

στους γλουτούς και ρίχνει πάνω τους καυτό λάδι. Της 

μπήγει ένα ζεστό σίδερο στο μουνί και στον κώλο 

και τη γαμά πάνω στις πληγές αφού φόρεσε μια κα

πότα από δέρμα σκυλόψαρου που καταξεσκίζει τις 

πληγές της. Αφού έγιναν αυτά, της aπογυμνώνουν τα 

κόκαλα και της τα πριονίζουν σε διαφορετικά ση

μεία' ύστερα της aπογυμνώνουν τα νεύρα σε τέσσε

ρα σημεία, δένουν την άκρη τους πάνω σε μια περι

στρεφόμενη μηχανή: τα νεύρα της τεντώνουν και οι 

πόνοι είναι αβάσταχτοι. 

Την αφήνουν ν' ανασάνει λίγο για να μπορούν να 
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τη βασανίσουν καλύτερα, ύστερα συνεχίζουν και αυ

τή τη φορά τής γρατζουνάν ε τα νεύρα μ' ένα σουγιά 

όσο που να βγουν έξω. Αφού έγιναν αυτά, ανοίγουν 

μια τρύπα στο λαιμό και περνούν μέσα από κει τη 

γλώσσα της της καίνε με σιγανή φωτιά το βυζί που 

της απόμεινε· ύστερα ο δούκας τής χώνει μέσα στο 

μουνί ένα χέρι οπλισμένο με σκαρπέλο για να σπά

σει το χώρισμα ανάμεσα στον πρωκτό και τη μήτρα· 

παρατά το σκαρπέλο, ξαναχώνει το χέρι του, φτάνει 

ως τα σπλάχνα της και την αναγκάζει να χέσει από 

το μουνί· ύστερα, από το ίδιο άνοιγμα, της σκίζει τη 

σακούλα του στομαχιού. Ύστερα ξαναγυρίζουν στο 

πρόσωπο: της κόβουνε τ' αυτιά, της καίνε τη μύτη 

από μέσα, της σβήνουν τα μάτια στάζοντας μέσα 

τους βουλοκέρι καυτό, της γδέρνουν το κρανίο. Την 

κρεμάνε από τα μαλλιά δένοντας πέτρες στα πόδια 

της, για να πέσει και ν' αποχωριστεί το κρανίο. 

Όταν έπεσε, ζούσε ακόμη και ο δούκας τη γάμησε 

από το μουνί σ' αυτή την κατάσταση· έχυσε και βγή

κε από μέσα ακόμη πιο μανιασμένος. Την άνοιξαν, 

της έκαψαν τα σπλάχνα μέσα στην ίδια την κοιλιά και 

ο πρόεδρος πέρασε από κει το χέρι του μ' ένα σκαρ

πέλο τρυπώντας την καρδιά της από μέσα, σε διά

φορα σημεία. Εδώ πια η ψυχούλα της πέταξε. Έτσι 

χάθηκε δεκαπέντε ετών και οχτώ μηνών ένα από τα 

πιο ουράνια πλάσματα που έφτιαξε η φύση κ.λπ. (να 

ακολουθήσει ο έπαινός της). 

25 ΦΕΒΡΟΥ ΑΡΙΟΥ. Από το πρωί κιόλας ο δούκας 

διαλέγει για σύζυγο την Κολόμπα, που αναλαμβάνει 

από δω και μπρος όλα τα συζυγικά καθήκοντα. 
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129. Ένας λάτρης του κώλου γαμά από τον κώλο τη 
φιλενάδα μπροσι:ά σι:ον ερασι:ή και τον ερασι:ή μπρο

σι:ά σι:η φιλενάδα του· ύσι:ερα καρφώνει τον ερασι:ή 

πάνω στο σώμα της φιλενάδας και τους αφήνει να 

πεθάνουν έτσι ο ένας πάνω σι:ον άλλο και στόμα με 

σι:όμα. 

Έτσι θα μαρτυρήσουν ο Σελαντόν και η Σοφία που 

αγαπιούνται· διακόπτουν το μαρτύριο για ν' αναγκά

σουν τον Σελαντόν να στάξει ο ίδιος βουλοκέρι πάνω 

στα μπούτια της Σοφίας ο μικρός λιγοθυμά· ο επί

σκοπος τον γαμά έτσι όπως είναι. 

130. Ο ίδιος που διασκέδαζε ρίχνοντας μια κοπέλα 
μέσα σι:ο νερό και τραβώντας την έξω, έχει για δεύτε

ρο πάθος να ρίχνει εφτά-οχτώ κοπέλες σε μια λιμνού

λα και να τις βλέπει να χτυπιούνται για να μην πνι

γούν. Τους δίνει να πιασι:ούν από έναν πυρωμένο λο

σι:ό, πάνε να τον αρπάξουν, τις πετά πίσω, και για να 

πεθάνουν πιο σίγουρα, φρόντισε να κόψει ένα πόδι 

σι:ην κάθε μία πριν τις ρίξει σι:ο νερό. 

131. Το πρώτο του πάθος ήταν να προκαλεί εμετό· 
το τελειοποιεί χρησιμοποιώντας μια μυσι:ική μέθοδο 

για να σπείρει την πανούκλα σε μια ολόκληρη επαρ

χία· είναι απίσι:ευτο πόσος κόσμος χάθηκε μ' αυτό 

τον τρόπο. Επίσης tριχνε δηλητήριο σε πηγάδια και 

σε ποτάμια. 

132. Κάποιος που αγαπούσε να μαστιγώνει βάζει 
μέσα σ' ένα σιδερένιο κλουβί τρεις έγκυες ((.αι τα τρία 

παιδιά τους. Ζεσταfνουν από κάτω το κλουβί" όσο 

ζεσι:αίνεται η πλάκα αρχίζουν να χοροπηδούν, παίρ-
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νουν τα παιδιά τους στην αγκαλιά και στο τέλος πέ

φτουν χάμω και πεθαίνουν μ' αυτό τον τρόπο (αυτό 

το πάθος ανήκει κάπου αλλού, να δείτε πού). 

133. Του άρεσε να τρυπά μ' ένα σουβλί και τελειο
ποιεί το πάθος του κλείνοντας μια έγκυο γυναίκα μέ

σα σ' ένα βαρέλι πολλή ώρα μέσα σ' έναν κήπο. 

Όσο στεναχωρέ(1ηκε η Κονστάνς μ' αυτές τις ιστο

ρίες με τα μαρτύρια των εγκύων γυναικών, άJ.λo τόσο 

τις χάρηκε ο Κυρβάλ. Αρχίζει να καταλαβαίνει πια τι 

την περιμένει κι όσο πλησιάζει η στιγμή πιστεύουν πως 

μπορούν ν' αρχίσουν να την κακοποιούν: της καίνε τα 

μπούτια σε έξι σημεία, στάζουν βουλοκέρι πάνω στον 

αφαλό της και της τρυπούν τα βυζιά με καρφίτσες. 

Εμφανίζεται ο Ζιτόν· του μπήγουν μια καυτή βελό

να στο πέος, πέρα ως πέρα, του τρυπάνε τ' αρχίδια, 

του ξεριζώνουν τέσσερα δόντια. 

Ύστερα έρχεται η Ζελμίρα· ο θάνατός της πλησιά

ζει. Της μπήγουν ένα πυρωμένο σίδερο στο μουνί, της 

ανοίγουν έξι πληγές πάνω στο βυζί και δώδεκα στα 

μπούτια· της τρυπούν με βελόνες τον αφαλό αρκετά 

βαθιά, κάθε φίλος τής δίνει είκοσι χαστούκια, της 

ξεριζώνουν τέσσερα δόντια, την τρυπούν στο ένα μάτι, 

τη μαστιγώνουν και τη γαμάνε από τον κώλο. Ενώ τη 

σοδομίζει ο Κυρβάλ, ο σύζυγός της, της αναγγέλλει 

πως θα πεθάνει την άλλη μέρα· άλλο που δεν θέλει, 

λέγοντας πως έτσι θα πάρουν τέλος τα βάσανά της. 

Εμφανίζεται η Ροζέτα· της ξεριζώνουν τέσσερα δό

ντια, τη σημαδεύουν μ' ένα ζεστό σίδερο στις δυο ω

μοπλάτες, την πληγώνουν στα δυο μπούτια και στις 

γάμπες από πίσω. Εμφανίζεται η Τερέζα· της βγά-
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ζουν ένα μάτι και τη χτυπούν με βούρδουλα εκατό 

φορές στην πλάτη. 

26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ. 134. Ένας γαμιάς στήνεται στη 
βάση κάποιου πύργου σ' ένα μέρος γεμάτο μυτερά 

καρφιά. Γκρεμίζουν μπροστά του από ψηλά πολλά 

παιδιά, αγόρια και κορίτσια, αφού πρώτα τα γάμησε 

από τον κώλο: του αρέσει να τα βλέπει να σουβλίζο

νται και να πιτσιλι'ζονται με αίμα. 

135. Ο ίδιος για τον οποίο μίλησε στις 11 και 13 
Φεβρουαρfου και που έχει τη μανία να βάζει φωτιά 

έχει επίσης το πάθος να κλεfνει έξι έγκυες γυναfκες σ' 

ένα μέρος όπου τις δένουν πάνω σε καύσιμες ύλες 

βάζει φωτιά, κι αν δοκιμάσουν να γλιτώσουν, τις πε

ριμένει με ένα σουβλί, τις τρυπά και τις ξαναρfχνει 

στη φωτιά. Ωστόσο, ενώ έχουν μισοψηθεί, το πάτωμα 

βουλιάζει και πέφτουν μέσα σε μια μεγάλη χύτρα με 

καυτό λάδι που έβαλε επίτηδες εκεί, κι αυτή τη φορά 

πεθαfνουν για καλά. 

136. Εκεfνος της Ντυκλό που μισεΙ τους φτωχούς 
και που αγόρασε τη μητέρα της ΛουσΙλ, την αδελφή 

της και την ίδια, και που γι' αυτόν μfλησε η Ντε

γκράνζ (να ερευνηθεη, έχει για άλλο πάθος να συγκε

ντρώνει μια φτωχή οικογένεια πάνω σε μια νάρκη και 

να τη βλέπει να τινάζεται στον αέρα. 

137. Ένας αιμομίκτης, μέγας εραστής της σοδο
μίας, για να ταιριάξει τη σοδομfα με το έγκλημα της 

αιμομιξίας, του φόνου, του βιασμού, της ιεροσυλfας 

και της μοιχεfας, βάζει το γιο του να τον γαμήσει με 

μια όστια στον κώλο, βιάζει την παντρεμένη κόρη του 

και σκοτώνει την ανεψιά του. 
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138. Ένας σπουδαίος οπαδός του κώλου στραγγα
λίt"ει μια μητέρα ενώ τη γαμά από πίσω· αφού πεθά

νει, την αναΠOδoγυρίt"ει και τη γαμά από το μουνί. 

Ενώ χύνει, σκοτώνει την κόρη πάνω στον κόρφο της 

μητέρας βυθίζοντας πολλές φορές ένα μαχαίρι στο 

στήθος της ύστερα γαμά την κόρη από τον κώλο μο

λονότι έχει πεθάνει· ύστερα, με την ιδέα πως δεν πέ

θαναν ακόμη και θα υποφέρουν, πετά τα πτώματά 

τους στη φωτιά και χύνει βλέποντάς τα να καίγονται. 

Είναι ο ίδιος για τον οποίο μίλησε η Ντυκλό στις 29 
Νοεμβρίου και που του άρεσε να βλέπει μια κοπέλα 

πάνω σ' ένα κρεβάτι ντυμένο με μαύρο σατέν ύφα

σμα· είναι επίσης ο ίδιος της Μαρταίν (11 Ιανουαρί
ου, πρώτο πάθος). 

Ο Νάρκισσος οδηγείται στα μαρτύρια· του κόβουν 

τον καρπό του χεριού. Το ίδιο γίνεται και με τον Ζιτόν. 

Καίνε τη Μισέτ μέσα στο μουνί. Το ίδιο και τη Ρο

ζέτα· καίνε και τις δυο στην κοιλιά και τα βυζιά. Αλ

λά ο Κυρβάλ, που δεν μπορεί να συγκρατηθεί παρ' 

όλες τις συμφωνίες, κόβει ένα ολόκληρο βυζί της Ρο

ζέτας ενώ γαμά από τον κώλο τη Μισέτ. 

Ύστερα έρχεται η Τερέζα· της χτυπούν το σώμα 

διακόσιες φορές μ' ένα βούρδουλα και της βγάζουν 

ένα μάτι. 

Εκείνο το βράδυ ο Κυρβάλ έρχεται να πάρει το 

δούκα και με τη συνοδεία της Ντεγκράνζ και της 

Ντυκλό κατεβάζουν τη Ζελμίρα στο υπόγειο όπου τη 

θανατώνουν με τα πιο εκλεπτυσμένα μαρτύρια. Εί

ναι ακόμη πιο τρομερά από εκείνα που δοκίμασε η 

Αυγουστίνα· τα συνεχίζουν ως το άλλο πρωί. Αυτή η 
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όμορφη κοπέλα πεθαίνει δεκαπέντε ετών και δύο 

μηνών: είχε τον πιο όμορφο κu')λο μέσα στο χαρέμι 

των κοριτσιών. Και από την άλλη μέρα ο Κυρβάλ, 

που δεν έχει πια σύζυγο, διαλέγει την Ήβη. 

27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ. Αναβάλλουν για την άλλη μέρα 

τη γιορτη της δέκατης έβδομης και τελευταίας εβδο

μάδας για να μπορέσουν να γιορτάσουν το τέλος των 

αφηγήσεων· και η Ντεγκράνζ διηγείται τα εξής πάθη: 

139. Ένας άνθρωπος για τον οποίο μι'λησε η Μαρ
ταίν στις 12 Ιανουαρίου και που έκαιγε βεγγαλικά 
στον κώλο έχει για δεύτερο πάθος να δένει δυο έγκυες 

γυναίκες μαζί, σαν μπάλα, και να τις τινάζει μακριά 

μέσα από ένα κανόνι. 

140. Κάποιος που είχε την ιδιοτροπία να χαρακώνει 
κοπέλες αναγκάζει δυο γυναίκες έγκυες να παλεύουν 

μέσα σ' ένα δωμάτιο (τις παρατηρεί χωρίς να κιν

δυνεύει), να παλεύουν, λέω, μ' ένα στιλέτο στο χέρι η 

καθεμιά. Είναι γυμνές τις απειλεί μ' ένα τουφέκι στυ

λωμένο καταπάνω τους μήπως λιποψυχήσουν. Αν 

σκοτώσει η μια την άλλη, άλλο που δεν θέλει· αν όχι, 

χυμά μέσα στο δωμάτιο όπου βρίσκονται μ' ένα σπα

θί στο χέρι, κι αφού σκοτώσει τη μία, ξεκοιλιάζει την 

άλλη, της καίει τα σπλάχνα με ακουαφόρτε ή κομμά

τια πυρωμένο σίδερο. 

141. Ένας άνθρωπος που του άρεσε να μαστιγώνει 
έγκυες γυναίκες πάνω στην κοιλιά τελειοποιεί το πά

θος του δένοντας την έγκυο πάνω σ' έναν τροχό· από 

κάτω μέσα σε μια πολυθρόνα έχει στήσει, χωρίς να 

μπορεί να κουνηθεί, τη μητέρα αυτής της κοπέλας, με 
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το σrόμα ανοιχτό προς τα πάνω για να πέσουν ανα

γκασrικά εκεί μέσα όλες οι μαγαρισιές που ξεφεύ

γουν από το πτώμα, και το μωρό ακόμη αν τύχει και 

γεννήσει. 

142. Γι' αυτόν μι'λησε η Μαρταίν σrις 16 Ιανουαρί
ου: του άρεσε να τρυπά τον κώλο· δένει μια κοπέλα 

πάνω σε μια μηχανή γεμάτη μυτερά καρφιά· τη γαμά 

εκεί πάνω, έτσι που σε κάθε σκούντημά του να καρ

φώνεται· ύσrερα τη γυρνά και τη γαμά από τον κώλο 

για να τρυπηθεί και από την άλλη μεριά και τη σπρώ

χνει σrην πλάτη για να μπηχτούν τα καρφιά σrα βυ

ζιά της. Αφού τέλειωσε, βάζει πάνω της μια σανίδα 

επίσης με καρφιά· βιδώνει τις δυο σανίδες και τη 

σφίγγει ανάμεσά τους. Πεθαfνει μ' αυτό τον τρόπο, 

λιωμένη και κατατρυπημένη. Αυτό το σφίξιμο γίνεται 

αργά-αργά· της δίνει όλο τον καιρό για να πεθάνει 

μέσα σε πόνους. 

143. Ένας μασrιγωτής βάζει μια έγκυο γυναίκα πά
νω σ' ένα τραπέζι· την καρφώνει πάνω σro τραπέζι 

μπήγοντας σrην αρχή από ένα καυτό μεγάλο καρφί 

σε κάθε μάτι, σro σrόμα και σε κάθε βυζί" ύσrερα της 

καίει την κλειτορίδα και τις ρώγες μ' ένα κερί και αρ

γά-αργά της μισοπριονιΊ;ει τα γόνατα, της τσακιΊ;ει τα 

κόκαλα των ποδιών και τελειώνει χώνοντας ένα πυ

ρωμένο πελώριο καρφί μέσα σroν αφαλό, που αποτε

λειώνει το έμβρυο κι αυτή την ίδια. Τη θέλει να 'ναι 

ετοιμόγεννη. 

Εκείνο το βράδυ μαστιγώνουν την Ιουλία και την 

Ντυκλό, αλλά για διασκέδαση πιο πολύ, αφού ανή

κουν κι οι δυο τους σ' αυτές που θα βγουν ζωντανές 
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από τον πύργο. Παρ' όλα αυτά καίνε την Ιουλία σε 

δυο σημεία στα μπούτια και την αποτριχώνουν. 

Εμφανίζεται η Κονστάνς, που πρέπει να χάσει τη 

ζωή της την επομένη, αλλά δεν ξέρει ακόμα ποιο εί

ναι το γραφτό της. Της καίνε τις δυο ρώγες, στάζουν 

πάνω στην κοιλιά της βουλοκέρι, της ξεριζώνουν τέσ

σερα δόντια και τρυπάνε με μια βελόνα το ασπράδι 

των ματιών. 

Εμφανίζεται ο Νάρκισσος, που πρέπει κι αυτός να 

θυσιαστεί την επομένη· του βγάζουν ένα μάτι και τέσ

σερα δόντια. 

Βγάζουν από ένα μάτι και τέσσερα δόντια του Ζι

τόν, της Μισέτ και της Ροζέτας, που κι αυτοί πρέπει 

να συνοδέψουν την Κονστάνς στον τάφο· κόβουν της 

Ροζέτας τις δυο ρώγες και έξι κομμάτια σάρκα από 

τα μπράτσα και τα μπούτια· της κόβουν όλα τα δά

χτυλα του χεριού και της μπήγουν ένα πυρωμένο σί

δερο στο μουνί και τον κώλο. Ο Κυρβάλ και ο δού

κας χύνουν από δυο φορές ο καθένας. 

Φτάνει η Λουιζόν· τη δέρνουνε με βούρδουλα εκα

τό φορές ο καθένας, της βγάζουν ένα μάτι και την 

αναγκάζουν να το καταπιεί· το χάβει. 

28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ. 144. Ένας γαμιάς ζητά να του 
βρουν δυο καλές φίλες τις δένει κολλητά στόμα με 

στόμα· απέναντί τους βρίσκεται ένα πλούσιο τραπέζι, 

αλλά δεν μπορούν να το φτάσουν· τις κοιτάζει να κα

τασπαράζουν η μια την άλλη μόλις τις σφίξει η πείνα. 

145. Ένας άνθρωπος που του άρεσε να μαστιγώνει 
έγκυες γυναίκες τώρα κλείνει έξι μέσα σ' έναν κύκλο 

από σιδερένια τσέρκια: έτσι είναι σαν να βρίσκονται 
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μέσα σ' ένα κλουβί η μια απέναντι στην άλλη. Σιγά

σιγά τα τσέρκια στενεύουν και σφίγγουν· μ' αυτό τον 

τρόπο πατηκώνονται μεταξύ τους και σκάνε και οι 

έξι μαζί με τα έμβρυά τους αλλά πριν απ' αυτό, έ

κοψε από κάθε μια ένα γλουτό κι ένα βυζί και τους 

τα κρεμά στο λαιμό σαν γουνάκι. 

146. Ένας άνθρωπος που του άρεσε επίσης να μα
στιγώνει έγκυες γυναίκες δένει δυο απ' αυτές σ' ένα κο

ντάρι την καθεμιά· μια ειδική μηχανή ρίχνει και χτυπά 

τη μια πάνω στην άλλη. Από τις πολλές συγκρούσεις 

σκοτώνει η μια την άλλη κι εκείνος τότε χύνει. Προ

σπαθεί να βρει μητέρα και κόρη ή δυο αδελφές. 

147. Ο κόμης για τον οποίο μίλησε η Ντυκλό και η 
Ντεγκράνζ στις 26, αυτός που αγόρασε τη ΛoυσLΛ., τη 
μητέρα της και τη μικρή της αδελφή και για τον οποίο 

μίλησε και η Μαρταίν τη 1η 1ανουαρίου (τέταρτο πά

θος), έχει για τελευταίο πάθος να κρεμά τρεις γυναίκες 

πάνω από τρεις τρύπες: η μια κρέμεται από τη γλώσσα 

και η τρύπα από κάτω της είναι ένα πολύ βαθύ πηγά

δι· η δεύτερη κρέμεται από τα βυζιά και η τρύπα από 

κάτω της είναι ένα καμίνι· ή τρίτη με δεμένο το κρανίο 

κρέμεται από τα μαλλιά και η τρύπα από κάτω της 

είναι γεμάτη σουβλερά καρφιά. Όταν το βάρος αυτών 

των γυναικών τις παροτρύνει, όταν ξεριζώνονται τα 

μαλλιά μαζί με το δέρμα του κρανίου, όταν τα βυζιά 

σκiζoνται και κόβεται η γλώσσα, γλιτώνουν από το ένα 

μαρτύριο για να πέσουν στο άλλο. Όταν μπορεί, στήνει 

εκεί τρεις έγκυες γυναίκες, κι αν όχι, μια οικογένεια, 

και μ' αυτό τον τρόπο χρησιμοποίησε τη ΛουσιΛ., την 

αδελφή της και τη μητέρα της. 
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148. Το τελευταιΌ πάθος. 

(Να δείτε γιατί λείπουν τα δύο τελευταία· στο πρό

χειρο ήταν όλα σωστά.) 

Για το μεγάλο άρχοντα στον οποίο αναφέρεται το 

τελευταίο πάθος, που θ' αποκαλέσουμε «κόλαση», μι

λήσαμε τέσσερις φορές: είναι ο άνθρωπος της Ντυκλό 

(29 Νοεμβρίου, τελευταίο πάθος), της Σαμπβίλ, που 
δεν ξεπαρθενεύει παρά κοπέλες εννέα ετών, ο ίδιος 

της Μαρταίν που δεν ξεπαρθενεύει από τον κώλο πα

ρά μόνο παιδιά τριών ετών- η Ντεγκράνζ μίλησε γι' 

αυτόν λίγο πιο πάνω (να δείτε πού). 

Είναι ένας άντρας σαράντα ετών, τεράστιος στο 

μπόι και μ' ένα πέος μουλαρίσιο· η πούτσα του έχει 

σχεδόν εννιά δάχτυλα περιφέρεια κι ένα πόδι μήκος. 

Είναι ζάπλουτος, πολύ αρχοντάνθρωπος, πολύ σκλη

ρός και πολύ άγριος. Για το πάθος του αυτό έχει ένα 

σπίτι στην άκρη του Παρισιού, πάρα πολύ απομονω

μένο. Στο διαμέρισμα όπου απολαμβάνει την ηδονή 

του είναι ένα μεγάλο σαλόνι, πολύ απλό, αλλά καλά 

ντυμένο στους τοίχους και γεμάτο στρώματα· ένα με

γάλο παράθυρο είναι το μόνο άνοιγμα που υπάρχει σ' 

αυτό το δωμάτιο· δίνει πάνω σ' ένα τεράστιο υπόγειο. 

είκοσι πόδια κάτω από το πάτωμα του σαλονιού, όπου 

βρίσκεται αυτός, και πίσω από το παράθυρο βρίσκο

νται στρώματα όπου πέφτουν οι κοπέλες καθώς τις 

ρίχνει μέσα στο υπόγειο που θα περιγράψουμε σε λίγο. 

Για το γλέντι του αυτό του χρειάζονται δεκαπέντε κο

πέλες και όλες μεταξύ δεκαπέντε και δεκαεφτά ετών, 

ούτε λιγότερο ούτε περισσότερο. Έξι ματρόνες στο 
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Παρίσι και δώδεκα στις επαρχίες ασχολούνται με το 

να του βρίσκουν ό,τι πιο χαριτωμένο υπάρχει σ' αυτή 

την ηλικία' τις συγκεντρώνουν μία-μία σ' ένα εξοχικό 

μοναστήρι που του ανήκει- κι από κει μέσα, αφού ωρι

μάσουν, βγάζουν τα δεκαπέντε αντικείμενα του πά

θους που απολαμβάνει τακτικά κάθε δεκαπέντε μέρες. 

Την παραμονή εξετάζει ο ίδιος το υλικό του' το πα

ραμικρό ελάττωμα οδηγεί στον αποκλεισμό τους: θέ

λει να είναι οπωσδήποτε πρότυπα ομορφιάς. Φτά

νουν σπίτι του με τη συνοδεία μιας ματρόνας και πα

ραμένουν σ' ένα δωμάτιο δίπλα στο σαλόνι της ηδο

νής. Του τις δείχνουν πρώτα, μέσα σ' αυτό το πρώτο 

δωμάτιο, και τις δεκαπέντε γυμνές τις αγγιΊ;ει, τις πα

σπατεύει, τις εξετάζει, τις πιπιλά στο στόμα και τις 

βάζει να χέσουν όλες, μία-μία μέσα στο στόμα του, 

αλλά δεν τα καταπίνει. 

Αφού γίνει αυτή η πρώτη επιχείρηση μέσα σε μια 

τρομερή σοβαρότητα, τις σημαδεύει όλες στον ώμο μ' 

ένα πυρωμένο σίδερο, δίνοντάς τους έναν αριθμό 

προτεραιότητας. Αφού γίνει κι αυτό, πηγαίνει μέσα 

στο σαλόνι του και μένει για λίγο μόνος, χωρίς να μά

θει κανείς σε τι χρησιμοποιεί αυτές τις στιγμές της 

μοναξιάς του. Ύστερα χτυπά τα χέρια του: του πετά

νε την κοπέλα με τον αριθμό ένα, αλλά του την πετά

νε κυριολεκτικά: η ματρόνα την τινάζει καταπάνω 

του κι αυτός τη δέχεται στα μπράτσα του' είναι γυ

μνή. Κλείνει την πόρτα, πιάνει κάτι βέργες και αρχί

ζει να μαστιγώνει τον κώλΟ" αφού τελειώσει τη σοδο

μιΊ;ει με την πελώρια πούτσα του και χωρίς καμιά 

βοήθεια. Δεν χύνει καθόλου. Βγάζει από μέσα της την 

καυλωμένη πούτσα του, ξαναπιάνει τις βέργες και 
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μαστιγώνει την κοπέλα στην πλάτη, στα μπούτια, 

μπρος και πίσω, ύστερα την ξαναξαπλώνει και την 

ξεπαρθενεύει από μπροστά' ύστερα ξαναπιάνει τις 

βέργες και τη μαστιγώνει με μανία στο στήθος, αρπά

ζει τα δυο της βυζιά και τα μαλάζει με όση δύναμη 

έχει. Αφού γίνει αυτό, ανοίγει έξι πληγές μ' ένα σου

βλί πάνω στη σάρκα της και από μία σε κάθε μωλω

πισμένο βυζί. 

Ύστερα ανοίγει το παράθυρο που βγάζει στο υπό

γειο, στήνει όρθια την κοπέλα με γυρισμένο τον κώλο 

σχεδόν στη μέση του σαλονιού απέναντι στο παρά

θυρο' από κει της δίνει μια κλοτσιά στον κώλο τόσο 

δυνατή που περνά μέσα από το παράθυρο και πέφτει 

πάνω στα στρώματα. Αλλά πριν την ξαποστείλει μ' 

αυτό τον τρόπο, της περνά μια κορδέλα στο λαιμό κι 

αυτή η κορδέλα, που αντιστοιχεί σ' ένα ορισμένο 

μαρτύριο, είναι ανάλογη με το μαρτύριο που φαντά

ζεται να της ταιριάζει περισσότερο ή που θα του χα

ρίσει τη μεγαλύτερη ηδονή' είναι απίστευτη η διαί

σθησή του και η γνώση του σχετικά με όλα αυτά. 

Έτσι περνούν από τα χέρια του όλες οι κοπέλες, η 

μια μετά την άλλη, και όλες τις περιμένει το ίδιο τελε

τουργικό' έτσι ξεπαρθενεύει τριάντα κοπέλες κάθε 

μέρα, χωρίς να ψωλοχύσει ούτε μια στάλα. Το υπό

γειο όπου πέφτουν οι κοπέλες είναι εξοπλισμένο με 

δεκαπέντε διαφορετικά όργανα φριχτών μαρτυρίων 

και ένας δήμιος, με τη μάσκα και το έμβλημα δαίμο

να, πρωτοστατεί σε κάθε μαρτύριο φορώντας το ανά

λογο χρώμα. Η κορδέλα που έχει στο λαιμό η κοπέλα 

αναλογεί στο χρώμα του μαρτυρίου που την περιμέ

νει, και, μόλις πέσει εκεί μέσα, ο δήμιος με το ίδιο 
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χρώμα την αρπάζει και την οδηγεί στο μαρτύριο που 

έχει αναλάβει· αλλά δεν αρχιΊ;ουν να τις βασανιΊ;ουν 

παρά μόνο όταν πέσει και η δέκατη πέμπτη κοπέλα. 

Μόλις πέσει κι αυτή, ο άνθρωπός μας, σε μια έξαλλη 

κατάσταση που πήρε τριάντα παρθενιές χωρίς να χύ

σει, κατεβαίνει σχεδόν γυμνός με την πούτσα κολλη

μένη στην κοιλιά του μέσα σ' αυτό το διαβολικό ά

ντρο. Τότε πια όλα είναι έτοιμα κι όλα τα μαρτύρια 

μπαίνουν σε ενέργεια, την ίδια στιγμή όλα μαζί. 

Το πρώτο μαρτύριο είναι ένας τροχός πάνω του 

ει'ναι η κοπέλα και γυρνά αδιάκοπα περνώντας ξυ~ 

στά κοντά σ' ένα τσέρκι με λεπι'δες από ξυράφι που 

χαράζουν και κόβουν τη δόλια από παντού σε κάθε 

στροφή· αλλά επειδή περνά ξυστά μόνο, γυρνά του

λάχιστον δύο ώρες ωσότου πεθάνει. 

Δεύτερο: η κοπέλα ει'ναι ξαπλωμένη σε δυο δάχτυ

λα απόσταση από μια πυρωμένη πλάκα που τη λιώνει 

σιγά-σιγά. 

Τρι'το: ει'ναι δεμένη πάνω σε μια καυτή σιδερένια 

βάση και τα άκρα της ει'ναι πλεγμένα και φριχτά ε

ξαρθρωμένα. 

Τέταρτο: κάθε χέρι και πόδι ει'ναι δεμένο σ' ένα ε

λατήριο που απομακρύνεται σιγά-σιγά και το τεντώ

νει αργά-αργά ωσότου αποκοπει'· τότε πια ο κορμός 

πέφτει μέσα σ' ένα καμι'νι. 

Πέμπτο: μια κάσκα από πυρωμένο σι'δερο ει'ναι 

πάνω από το κεφάλι της, χωρι'ς να ακουμπά, έτσι 

ώστε να λιώσουν τα μυαλά της σιγά-σιγά και να ψηθεί 

το κεφάλι της όσο πιο αργά γίνεται. 

Έκτο: είναι δεμένη μέσα σε μια λεκάνη με ζεματι

στό λάδι. 
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Έβδομο: τη στήνουν απέναντι σε μια μηχανή που 

της πετά έξι φορές το λεπτό ένα σουβλερό βέλος πά

νω στο σώμα και πάντα σ' ένα διαφορετικό μέρος η 

μηχανή σταματά μόνο αφού τη γεμ{σει βέλη. 

'ΟΥδοο: με τα πόδια μέσα σ' ένα φουρνέλο ένα μο

λυβένιο βάρος κατεβαίνει σιγά-σιγά πάνω στο κεφάλι 

της όσο καίγεται, και πάει. 

Ένατο: ο δήμιός της την τρυπά συνέχεια μ' ένα πυ

ρωμένο σίδερο· είναι δεμένη μπροστά του· μ' αυτό 

τον τρόπο πληγώνει σιγά-σιγά όλο της το σώμα. 

Δέκατο: είναι αλυσοδεμένη πάνω σε μια κολόνα 

κάτω από ένα γυάλινο θόλο και είκοσι πεινασμένα 

φίδια την καταβροχθι?;ουν ζωντανή σιγά-σιγά. 

Ενδέκατο: κρέμεται από το ένα χέρι με δυο βαρί

δια στα πόδια· αν πέσει, θα χαθεί μέσα σ' ένα καμίνι. 

Δ ωδέκατο: την παλουκώνουν στο στόμα με τα πό

δια στον αέρα· μια βροχή από σπίθες φλογερές πέ

φτει συνέχεια πάνω στο σώμα της. 

Δέκατο τρίτο: βγάζουν τα νεύρα από το σώμα, τα 

δένουν σαν κορδόνια και τα τεντώνουν· και στο μετα

ξύ τα τρυπούν με καυτά καρφιά. 

Δέκατο τέταρτο: μια την τσιμπούν με καυτή λαβίδα 

και μια τη μαστιγώνουν στο μουνί και τον κώλο με 

μαστίγιο γεμάτο πυρωμένα ατσάλινα σπιρούνια· πό

τε-πότε τη γρατζουνάνε με ζεστά σιδερένια νύχια. 

Δ έκατο πέμπτο: τη δηλητηριάζουν μ' ένα φάρμακο 

που της καίει και της ξεσκι?;ει τα σπλάχνα, της προ

καλεί φριχτούς σπασμούς και απαίσια ουρλιαχτά· μ' 

αυτό το φάρμακο πρέπει να πεθάνει τελευταία· αυτό 

το μαρτύριο είναι ένα από τα πιο τρομερά. 

Το κάθαρμα περιφέρεται μέσα στο υπόγειο από τη 



ΟΙ 120 ΜΕΡΕΣ ΤΩΝ ΣΟΔΟΜΩΝ 689 

στιγμή που θα κατέβει· εξετάζει επί ένα τέταρτο κάθε 

μαρτύριο, βλαστημώντας σαν κολασμένος και βρι'ζ,ο

ντας το θύμα του με φριχτά λόγια. Όταν στο τέλος 

δεν αντέχει πια, και το ψωλόχυμά του, καταπιεσμένο 

τόση ώρα, είναι έτοιμο να ξετιναχτεί, ρίχνεται σε μια 

πολυθρόνα απ' όπου μπορεί να παρατηρεί όλα μαζί 

τα βασανιστήρια. Δυο από τους δαιμόνους τον πλη

σιάζουν, δείχνουν τον κώλο τους και τον μαλακι'ζ,ουν· 

χάνει το ψωλόχυμά του με ουρλιαχτά που σκεπάζουν 

ολότελα τις γοερές κραυγές των δεκαπέντε θυμάτων 

του. Αφού γίνουν όλα αυτά, βγαίνει· δίνουν τη χαρι

στική βολή σε όσες δεν πέθαναν ακόμη, θάβουνε τα 

κορμιά τους κι όλα τελειώνουν ωσότου περάσουν δε

καπέντε μέρες. 

Σ' αυτό το σημείο η Ντεγκράνζ τελειώνει τις ιστο

ρίες της την επαινούν, την κανακεύουν κ.λπ. Από το 

πρωί κιόλας εκείνης της μέρας, άρχισαν οι τρομερές 

προετοιμασίες για τη γιορτή που στοχάζονται. Ο 

Κυρβάλ, που μισεί την Κονστάνς, πήγε και τη γάμησε 

από το μουνί πρωί-πρωί και της ανάγγειλε την κατα

δίκη της ενώ τη γαμούσε. Τον καφέ τον έφεραν τα πέ

ντε l1ύματα, δηλαδή: η Κονστάνς, ο Νάρκισσος, ο Ζι

τόν, η Μισέτ και η Ροζέτα. Έγιναν τότε φριχτά πράγ

ματα· όσο κρατούσε η αφήγηση που διαβάσατε πιο 

πάνω, οι άρχοντες είχαν φροντίσει να έχουν τα παι

διά γυμνά σε κάθε τετράδα. Και μόλις τέλειωσε η 

Ντεγκράνζ, έφεραν μπροστά τους πρώτα τη Φανή, της 

έκοψαν όσα δάχτυλα απόμεναν από τα χέρια και τα 

πόδια και τη γάμησαν από τον κώλο, χωρίς αλοιφή, ο 

Κυρβάλ, ο δούκας και οι τέσσερις βασικοί γαμιάδες. 
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Φtάνει η Σοφ(α' αναγκάζουν τον Σελαντόν, τον ε

ραστή της, να της κάψει από μέσα το μουνί, της έκο

ψαν όλα τα δάχτυλα των χεριών, τη μάτωσαν στα χέ

ρια και στα πόδια, της έσκισαν το δεξί αυτί και της 

έβγαλαν το αριστερό μάτι. Ο Σελαντόν υποχρεώθηκε 

να τους βοηθήσει σ' όλα αυτά και πολλές φορές να 

πρωτοστατήσει ο ίδιος στην παραμικρή δυσφορία τον 

μαστίγωναν με ένα λουρί γεμάτο καρφιά. Ύστερα 

κάθισαν στο τραπε'ζι' το γεύμα ήταν τρυφηλότατο και 

δεν ήπιαν παρά μόνο σαμπάνια και γλυκά ποτά. 

Τα μαρτύρια θα άρχιζαν την ώρα των οργίων. Ενώ 

τέλειωναν το φαγητό, ειδοποίησαν τους κυρίους πως 

όλα ήταν έτοιμα' κατέβηκαν και βρήκαν το υπόγειο 

στολισμένο και καλά εξοπλισμένο. Η Κονστάνς ήταν 

ξαπλωμένη πάνω σ' ένα είδος μαυσωλείου και τα τέσ

σερα παιδιά στόλιζαν τις τέσσερις γωνιές. Επειδή οι 

κώλοι τους ήταν πολύ αφράτο ι, τους κακοποίησαν 

και η ηδονή που δοκίμασαν ακόμη μια φορά ήταν 

μεγάλη. Τέλος, άρχισαν τα μαρτύρια: ο Κυρβάλ ά

νοιξε ο ίδιος την κοιλιά της Κονστάνς ενώ γαμούσε 

τον Ζιτόν και ξερίζωσε το αρκετά σχηματισμένο έμ

βρυο - αρσενικού φύλου' ύστερα συνέχισαν να βα

σανίζουν τα πέντε θύματα με φριχτό και διαφορετι

κότρόπο. 

Την 1 η Μαρτίου, βλέποντας πως τα χιόνια δεν έ
χουν ακόμη λιώσει, αποφασίζουν ν' αποτελειώσουν 

ένα-ένα τα πρόσωπα που μένουν. Οι φίλοι συνδυά

ζουν νέα ζευγάρια στα δωμάτιά τους και αποφασί

ζουν να δώσουν την πράσινη κορδέλα στα πρόσωπα 

που θα γυρίσουν μαζί τους στη Γαλλία, αρκεί να τους 

βοηθήσουν στα μαρτύρια που θα γίνουν. Δεν λένε τί-
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ποτα στις έξι γυναίκες της κουζίνας, αλλά αποφασί

ζουν να βασανίσουν τις τρεις υπηρέτριες που αξί

ζουν τον κόπο και να γλιτώσουν τις τρεις μαγείρισ

σες τιμώντας έτσι τις ικανότητές τους. Ετοιμάζουν 

λοιπόν τον κατάλογο και διαπιστώνουν ότι ως αυτή 

τη στιγμή θυσιάστηκαν: 

- Σύζυγοι: Αλίν, Aδελαtδα και Κονστάνς ........ 3 
- Σουλτάνες: Αυγουστίνα, Μισέτ, Ροζέτα 

και Ζελμίρα ..................................... 4 
- Τεκνά: Ζιτόν και Νάρκισσος ................... 2 
- Γαμιάδες: ένας κατώτερος ..................... 1 

Σύνολο ......................... 10 

Σχηματίζονται λοιπόν νέα νοικοκυριά. Ο δούκας 

παίρνει μαζί του ή προστατεύει: 

- τον Ηρακλή, την Ντυκλό και μια μαγείρισσα .. 4 
Ο Κυρβάλ παίρνει: 

- τον Σκιζοκώλη, τη Σαμπβίλ 

και μια μαγείρισσα ............................. 4 
Ο Ντυρσέ παίρνει: 

- τον Πρίαπο, τη Μαρταίν και μια μαγείρισσα .. 4 
Και ο επίσκοπος: 

- τον Αντίνοο, την Ντεγκράνζ και την Ιουλία .... 4 

Σύνολο ............ .............. 16 

Και οι κύριοι αποφασίζουν πως μια ορισμένη στιγμή 

και με τη βοήθεια των τεσσάρων γαμιάδων και των 

τεσσάρων αφηγητριών (αποκλείοντας βέβαια τις μα-
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γείρισσες) θα πέσουν πάνω στα πρόσωπα που aπο

μένουν όσο πιο ύπουλα γίνεται, εκτός aπό τις τρεις 

υπηρέτριες, που θα πιάσουν τις τελευταίες μέρες 

aπoφασίζoυν επίσης να μετατρέψουν τα πάνω διαμε

ρίσματα σε τέσσερις φυλακές: στο πιο γερό θα βά

λουν και θ' αλυσοδέσουν τους τρεις κατώτερους γα

μιάδες στο δεύτερο τη Φανή, την Κολόμπα, τη Σο
φία και την Ήβη· στο τρίτο τον Σελαντόν, τον Ζελ

μίρ, τον Ερωτιδέα, τον Ζέφυρο, τον Άδωνη και τον 

γ άκινθο· και στο τέταρτο τις τέσσερις γριές και ε

πειδή θ' aπoτελειώνoυν ένα άτομο κάθε μέρα, όταν 

θα σκεφτούν να συλλάβουν τις τρεις υπηρέτριες, θα 

τις βάλουν στη φυλακή που θα έχει αδειάσει. 

Αφού έγιναν αυτά, αναθέτουν σε κάθε αφηγήτρια 

aπό μια φυλακή. Και οι κύριοι θα διασκεδάζουν, ό

ταν έχουν όρεξη, με αυτά τα θύματα, είτε μέσα στη 

φυλακή τους είτε φέρνοντάς τα μέσα στις αίθουσες 

είτε στο δωμάτιό τους, ανάλογα με το κέφι τους. Κι 

έτσι aπoτελειώνoυν, όπως είπαμε πιο πάνω, από ένα 

άτομο κάθε μέρα με την ακόλουθη σειρά: 

Την Ιη Μαρτίου τη Φανσόν. 

Στις 2 τη Λουιζόν. 
Στις 3 την Τερέζα. 
Στις 4 τη Μαρία. 
Στις 5 τη Φανή. 
Στις 6 και 7 τη Σοφία και τον Σελαντόν μαζί, επει

δή ήταν εραστές, και χάνουν τη ζωή τους, όπως ειπώ

θηκε, καρφωμένοι ο ένας πάνω στον άλλο. 

Στις 8 έναν κατώτερο γαμιά. 
Στις 9 την Ήβη. 
Στις 10 έναν ακόμη κατώτερο γαμιά. 
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Στις 11 την Κολόμπα. 
Στις 12 τον τελειπαίο aπό τους κατώτερους γαμιά-

δες. 

Στις 13 τον Ζελαμίρ. 
Στις 14 τον Ερωτιδέα. 
Στις 15 τον Ζέφυρο. 
Στις 16 τον Άδωνη. 
Στις 17 τον Υάκινθο. 
Στις 18 το πρωί πιάνουν τις τρεις υπηρέτριες, τις 

κλείνουν μέσα στη φυλακή που είχαν για τις γριές 

και τις aπoτελειώνoυν στις 18, 19 και 20 Μαρτίου. 

Σύνολο ......................... 20 

Η ακόλουθη ανακεφαλαίωση δείχνει ποια πρόσω

πα έζησαν όλον αιπό τον καιρό στον πύργο. Από τα 

46 πρόσωπα είχαμε: 

- Κύριοι ........................................... 4 
- Γριές ............................................ 4 
- Στην κουζίνα .................................... 6 
- Αφηγήτριες ..................................... 4 
- Γαμιάδες ........................................ 8 
- Αγόρια .......................................... 4 
- Σύζυγοι ......................................... 4 
- Κορίτσια ........................................ 8 

Σύνολο ......................... 46 

Από το σύνολο αυτό τριάντα θανατώθηκαν και 

δεκάξι ξαναγύρισαν στο Παρίσι. 
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Γενικός απολογισμός: 

- Σφάχτηκαν πριν την 1 η Μαρτίου, 
στ:α πρώτα όργια ............................... 10 

- Μετά την 1 η Μαρτίου ......................... 20 
- Γύρισαν πίσω .................................. 16 

Σύνολο ......................... 46 

Όσο για τα μαρτύρια των είκοσι τελευταίων προ

σώπων και τη ζωή στον πύργο ωσότου γύρισαν στο 

Παρίσι, θα τα περιγράψετε όλα αυτά με κάθε λεπτο

μέρεια και με την ησυχία σας. Θα πείτε πρώτα πως 

οι δώδεκα που απόμειναν έτρωγαν όλοι μαζί· διαλέξ

τε τα μαρτύρια που θέλετε. 



Σημειώσεις 

Να μην αλλάξετε τίποτε σ' αυτ6 το σχέδιο' τα πάντα 

έχουν μελετηθεί πολλές φορές και με την πιο μεγάλη 

ακρίβεια. 

Περισσ6τερες λεπτομέρειες για την αναχώρηση. 

Και γενικά περισσ6τερους ηθικούς προβληματισμούς 

στις συζητήσεις την ώρα του φαγητού. 

Όταν θα καθαροΥράψετε το χειρ6γραφο, να έχετε 

ένα τετράδιο με τα ον6ματα των βασικών προσώπων 

και εκείνων που παίζουν σημαντικό ρ6λο έχοντας πολ

λά πάθη, και για τους οποίους θα ξαναμιλήσετε συχνά, 

Π.χ. ο άνθρωπος της «κ6λασης»' ν' αφήσετε ένα μεγά

λο περιθώριο δίπλα στο 6νομά τους και εκεί να σημει

ώνετε 6,ΤΙ ανάλογο με αυτούς θα συναντάτε 6ταν αντι

γράψετε το χειρ6Υραφο. Αυτές οι σημειώσεις είναι ση

μαντικές και δεν υπάρχει άλλος τρ6πος για να δείτε 

καθαρά τι γίνεται στο βιβλίο σας και για ν' aποφύγετε 

τις επαναλήψεις. 

Να aπαλύνετε αρκετά το πρώτο μέρος: 6λα εκεί ε

ξελίσσονται με υπερβολή' δεν θα έπρεπε 6μως να εί

ναι οι περιγραφές αδύναμες και εξαϋλωμένες. Μην 

επιτρέψετε σε καμιά περίπτωση στους τέσσερις φί-
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λους να κάνουν κάτι που δεν είπαν οι αφηγήτριες. Εί

ναι κάτι που δεν προσέξατε. 

Στο πρώτο μέρος να πείτε πως ο άνθρωπος που 

γαμά από το στόμα το μικρό κορίτσι που πορνεύει ο 

πατέρας του είναι αυτός που γαμά με λερωμένη πού

τσα και για τον οποίον ξαναμίλησε (η Ντυκλό). 

Μην ξεχάσετε να τοποθετήσετε μέσα στον Δεκέμ

βριο τη σκηνή των μικρυΊν κοριτσιών που σερβίρουν 

το δείπνο και που αδειάζουν τα λικέρ από τον κώλο 

τους στα ποτήρια των φίλων' έχετε αναγγείλει αυτή 

τη σκηνή, αλλά δεν την αναφέρατε καθόλου στο σχέ

διο. 

Συμπληρωματικά μαρτύρια 

Με ένα σωλήνα τής περνούν ένα ποντίκι μέσα στο 

μουνί' βγάζουν το σωλήνα, ράβουν το μουνί, και το 

ζώο, μην μπορώντας να βγει, της κατασπαράζει τα 

σπλάχνα. 

Τη βάζουν να καταπιεί ένα φίδι που επίσης θα την 

καταβροχθίσει. 

Γενικά να περιγράψετε τον Κυρβάλ και το δούκα 

σαν δυο μανιασμένα και ορμητικά κτήνη. Έτσι τους 

αντιμετωπίσατε στο πρώτο μέρος και στο σχέδιο' και 

να περιγράψετε τον επίσκοπο σαν ένα ψύχραιμο, με

θοδικό και πωρωμένο κτήνος. Όσο για τον Ντυρσέ, 

πρέπει να είναι πειραχτήρι, ψεύτικος, πανούργος και 

ύπουλος. Σύμφωνα με αυτή την περιγραφή, φροντί

στε να κάνουν ό,τι αναλογεί στο χαρακτήρα τους. 

Να ανακεφαλαιώνετε με φροντίδα τα ονόματα και 
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τις ιδιότητες όλων των προσιί)πων που αναφέρουν οι 

αφηγήτριες για να αποφύγετε τις επαναλΨj.lεις. 

Πάνω σε μια σελίδα του τετραδίου των προσώπων 

να δώσετε το σχέδιο του πύργου, με κάθε διαμέρι

σμα χωριστά' στο περιθώριο δίπλα να σημειώσετε 

όσα τους βάζετε να κάνουν σ' αυτό εκεί το δωμάτιο. 

Όλο αυτό το μεγάλο χειρόγραφο άρχισε στις 22 ο
κτωβρίου 1785 και τέλειωσε μέσα σε τριάντα εφτά 
μέρες. 





ΕΠΙΜΕΤΡΟ 





ΟΙ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΤΟΥ ΕΓΩ 

Παραλλαγές γύρω από τον πειρασμό 

να μιλάς για τον Σαντ 

Κ
ΑΝΕΝΑ ΣγΣΤΗΜΑ ΛΟ ΓΟΤΕΧΝ ΙΚΗΣ ΚΡΙΤιΚΗΣ ΔΕΝ 

υιοθέτησαν οι επόμενες γενιές. Αντίθετα μάλι

στα, κάθε σύστημα λογοτεχνικής κριτικής δείχνει να 

είναι αναγκαστικά στόχος επικρίσεων για τη γενιά 

που ακολουθεί και χωρίς ελπίδα για μια κατοπινή 

αποκατάσταση. Οι σημερινοί επίσημοι κριτικοί χλευ

άζουν τους χτεσινούς κριτικούς που κάθονται άνετα 

μέσα στον αραμπά που τους πηγαίνει, σαν τους προ

κατόχους τους, ολόισια για τη λαιμητόμο. Τα μεγάλα 

έργα, όπως εκείνες οι βασίλισσες που με σύστημα ξε

κάνουν πάνω στα χαράματα τους αγαπητικούς τής 

μιας βραδιάς, ρίχνουν με ακρίβεια κατάχαμα την πε

ριοδική τους δόση από πτώματα κριτικών. 

Φαίνεται μάλλον πως ένα σύστημα λογοτεχνικής 

κριτικής είναι πολύ περισσότερο ένα σύστημα προ

στασίας παρά ένα σύστημα διεισδυτικής μελέτης. Α

φού λειτουργήσει αυτό το σύστημα για μια-δυο γε-
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νιές, έρχεται η στιγμή που ο μηχανισμός του σκου

ριάζει. Αυτό που χαρακτηρ(ζει ένα σύστημα λογοτε

χνικής κριτικής είναι ότι φροντίζει να μοιάζουν με

ταξύ τους όλα τα έργα στα οποία το εφαρμόζουμε. 

Κι επειδή στην τέχνη βασιλεύει η διαφορά, η έννοια 

της κριτικής είναι να δώσει ομοιογένεια σ' αυτή την 

ανησυχητική πολυφωνία που κανένα δείγμα της δεν 

ανάγεται ή δεν θα έπρεπε να ανάγεται στην ίδια 

γλώσσα. 

Γι' αυτό και απαιτούμε επίμονα, με μια ακαταπό

νητη αφέλεια, τη δημιουργία μιας κριτικής γλώσσας. 

«Αυτό που μας λείπει είναι μια γλώσσα», λένε οι κρι

τικοί. Ε, όχι λοιπόν. Είναι το μόνο πράγμα ακριβώς 

που δεν σας λείπει! 

Ένα σύστημα λογοτεχνικής κριτικής που φροντίζει 

να μοιάζουν μεταξύ τους όλα τα έργα είναι λοιπόν η 

έκφραση του ναρκισσισμού εκείνου που γράφει και 

απευθύνεται στο ναρκισσισμό εκείνου που διαβάζει. 

Η λογοτεχνική ανάγκη είναι λίγο διαδεδομένη, η ανά

γκη να νιώσουμε μια λογοτεχνική ανάγκη είναι πολύ 

περισσότερο. Πρέπει λοιπόν να προμηθεύσουμε σε 

όσους τη νιώθουν ένα υποκατάστατο λογοτεχνικής 

ανάγκης. 

Αφού δημιουργήθηκε από και για ανθρώπους α

προσάρμοστους (στον ίδιο τον εαυτό τους, στους άλ

λους και την κοινωνία), η λογοτεχνία επανακτάται 

στη συνέχεια ως όργανο προσαρμογής. 

Ένας άνθρωπος που προσαρμόζεται στη λογοτε

χνία δεν χρειάζεται λογοτεχνία. 

Αντίθετα μάλιστα. Χρειάζεται την κριτική. Αν η 

απελευθέρωση από τη λογοτεχνία -αυτή την αρρώ-
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στια της γλώσσας- σημαίνει επαναφορά μιας λογοτε

χνικής πράξης σε μια άλλη λογοτεχνική πράξη, τότε 

αυτή είναι η αποστολή της κριτικής. Όσο λιγότερο 

αγαπάμε, τόσο πιο πολύ καταπιανόμαστε με τη δρά

ση. Την κριτική αποτελούν ακούραστοι μεσάζοντες 

(αλλά είδατε ποτέ σας χαμαιλέοντα να κουράζεται;) 

και καλοί μικροί στρατιώτες που θα θερίσει σε λίγο 

το μυδράλιο (αλλά φτάνει μια νύχτα για να ξαναγεν

νηθούν άλλοι τόσοι)· αυτή η κριτική αναλαμβάνει να 

συντηρεί μια επιφανειακή «λογοτεχνική» αναταραχή 

-κάτι σαν μια αθλητική εφημερίδα της λογοτεχνίας

και να ερμηνεύει με εκφράσεις επιφανειακής ανατα

ραχής τα έργα του παλιού καιρού που έχουν τώρα την 

τιμή να χρησιμεύουν ως σαλάτα για τους ειδικούς της 

στιγμής. (Επισκεφθείτε τη «Λογοτεχνία»: τα τείχη 

της, τα ξεχωριστά φαγητά της, λειτουργεί στις 9, 
10.30,6 μ.μ.) 

Αυτά δεν λέγονται για να επιτεθούμε στη μόδα. Κα

νένας δεν ακολουθεί τη μόδα. Αν ακολουθούσαμε τη 

μόδα, θα διαβάζαμε όλοι το συγγραφέα της μόδας. 

Κανένας δεν πάει να λειτουργηθεί: αν πηγαίναμε στη 

λειτουργία, θα διαβάζαμε όλοι μας χριστιανούς συγ

γραφείς. Κι όμως κανένας δεν τους διαβάζει αυτούς 

τους κυρίους. Τους βλέπουμε, αλλά αυτό δεν ση

μαίνει πως τους διαβάζουμε. 

Γιατί τα περισσότερα βιβλία δεν είναι παρά ένας 

τίτλος σ' ένα κατάλογος επιτυχιών του Εγώ, τα πε

ρισσότερα άρθρα δεν είναι παρά μερικά τετραγωνι

κά εκατοστόμετρα στην επιφάνεια μιας εφημερίδας. 

Φτάνει να το αντιληφθούμε. 
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Δεύτερος αφορισμός (δεν υπάρχει πρώτος): Το δι

πλό παιχνίδι της κριτικής. 

«Είναι καλό, απόδειξη το ότι πουλιέται». 

«Είναι καλό, κι απόδειξη είναι το ότι δεν πουλιέ

ται». 

Τέταρτος κριτικός αφορισμός (δεν υπάρχει τρί

τος): 

«Είναι καλό, απόδειξη το ότι ο συγγραφέας του έ

δωσε διαλέξεις με θριαμβεmική επιτυχία περιοδεύο

vtας τις Ηνωμένες Πολιτείες». 

«Είναι καλό, απόδειξη το ότι δεν καλούν ε πουθενά 

το συγγραφέα του». 

Οι αφελείς φαvtάζοvtαι πάvtα πως βρέθηκε επιτέ

λους ένας καλός τρόπος να μην ξεφύγει κανένα α

ξιόλογο λογοτεχνικό έργο. 

Τα συστήματα λογοτεχνικής κριτικής γίνοvtαι για 

να ικανοποιήσουν την αδηφάγα απουσία κάθε πε

ριέργειας για τα λογοτεχνικά έργα: κι αmό λέγεται 

δίψα για μόρφωση. 

«Θέλησε να εκφράσει την εποχή του». «Θέλησε να 

δει την ιδιοσυγκρασία του μέσα από τη φύση». «Θέ

λησε να υπερασπίσει τους ισχυρούς που πολεμάνε οι 

αδύνατοι». «Τους αδύνατους που εξαγοράζουν οι ι

σχυροί». «Προέβη εις μίαν πλήρην ανανέωσιν της 

ευαισθησίας». «Θέλησε να περιγράψει την αδυναμία 

του συγγραφέα». «Πρόβαλε τον εσωτερικό του κό

σμο». «Εξέφρασε τις ανάγκες των μαζών». «Στάθηκε 

ένας μοναχικός αvtάρτης». «Επαναθεώρησε τη γλώσ

σα». «Είναι σημασιακός». «Είναι σημαινόμενος». 

«Θέλησε να δει τη γραφή σαν αvtικείμενο της γρα

φής». «Η τέχνη του είναι μια αναζήτηση». «Αγωνία», 
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«ενοχή», «μηδέν», «χαρά», «ζωή», «πρόοδος», «ερ

γασία», «βιοτεχνία», «μαγεία», «λογική», «παραλο

γισμός», «δομή», «Ο1Νείδηση του», «αΟ1Νείδητο», «άρ

νηση», «προσευχή», «ποίηση», «μορφή», «περιεχό

μενο», «παραμόρφωση», «φυγή προς τα εμπρός». 

«Είναι πρώτα-πρώτα κάτι το ανομολόγητο». «Δεν 

μπορούμε να μην το γνωρίσουμε». «Είναι ξεπερασμέ

νος». «Είναι κάτι πολύ ηθελημένο». «Υπερτονισμέ

νο». «Ακούσια ηθελημένο». «Εκούσια ακούαιο». «Δο

μικά εκούσιο». «Εκούσια δομημένο». «Υπαρξιακά 

θεματικό». «Συστηματικό». 

Ευχαριστώ, έτσι κι έτσι, εσείς πως είστε; 

Όταν εξαφανίζονται μια για πάντα τα προηγούμε

να κριτικά συστήματα, αυτό δεν ανησυχεί όσους θα 

δημιουργήσουν τα επόμενα περισσότερο απ' ό,τι ανη

συχεί ένας πραξικοπηματίας που θεμελιώνει ένα νέο 

καθεστώς αφού εξαφανιστεί το προηγούμενο. Στην 

πολιτική δεν χρειάζεται ποτέ να ξέρουμε αν το προη

γούμενο καθεστώς εξηγούσε λίγο ή πολύ καλά τις 

ενσJ.λαγές στην τιμή του σταριού· σημασία έχει κά

ποιος να δώσει τώρα τις σχετικές εξηγήσεις. 

Ο Αντισθένης απέτρεπε τους μαθητές του από το 

να μάθουν ανάγνωση. Είχε δίκιο. Η ανάγνωση δεν 

μαθαίνεται. 

Κάθε γενιά κριτικών τουφεκίζει την προηγούμενη 

με το πρόσχημα ότι μας γλιτώνει «μια φορά και για 

πάντα» (γλυκύτατη έκφραση) από <<τη φλυαρία γύρω 

από τα έργα». Κι ο δρόμος είναι ανοιχτός για ν' αρ

χίσει να φλυαρεί δέκα φορές περισσότερο. 

Ο Πλάτωνας είναι το πιο έξοχο παράδειγμα ενός 

φαινομένου που συναντάμε συχνά στη φιλοσοφία: 
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όταν δηλαδή μια αντικειμενική επαναστροφή παρου

σιάζεται σαν μια θεωρία πιο «σύγχρονη» σε σχέση με 

τις προηγούμενες θεωρίες. Η φιλοσοφία κατέχει σχε

τικά μ' αυτά μια ενδιάμεση θέση ανάμεσα στην επι

στήμη - όπου υπάρχει μια πρόοδος που μπορούμε 

πράγματι να καταμετρήσουμε - και την τέχνη, όπου η 

έννοια της προόδου δεν σημαίνει τίποτα. Υπάρχει 

πράγματι στη φιλοσοφία μια κάποια πρόοδος με την 

έννοια πως υπάρχουν επιχειρήματα και πως μπορού

με να λάβουμε υπόψη μας τα επιχειρήματα που έχουν 

διατυπωθεί. Αλλά δυνατό είναι επίσης και να τα α

γνοήσουμε και να πάρουμε ξανά σαν αφετηρία ένα 

σημείο διαφορετικό και έξω απ' αυτό που φαινόταν 

κεκτημένο. Κι αυτό είναι δυνατό γιατί η φιλοσοφική 

γνώση δεν είναι συσσωρευτική (από την ουσία της), 

όπως γίνεται με την επιστημονική γνώση, και συγγε

νεύει έτσι με μια άλλη από τις όψεις της, με την τέχνη' 

κι αυτό είναι που την απελευθερώνει από τον αυστη

ρό νόμο της προόδου. Υποχρεωτική στην επιστήμη, 

απατηλή στην τέχνη, η πρόοδος είναι προαιρετική στη 

φιλοσοφία. Η λογοτεχνική κριτική είναι μια ταυτό

χρονη παραποίηση της φιλοσοφίας, της τέχνης και της 

επιστήμης. Παραποιεί την επιστημονική πρόοδο, την 

καλλιτεχνική ελευθερία, τη φιλοσοφική επανάληψη. 

Άκουσα ένα Γάλλο πρόξενο να μου λέει κάποτε μι

λώντας για τον Μιχαήλ Άγγελο: «Είναι τρομερός 

αυτός ο τύπος». Αυτό θα πει κριτική στη τέχνη! Αλλά 

δεν είναι όλος ο κόσμος πρόξενος, και κάτι πρέπει 

να κάνεις για να ζήσεις. 

Λέγοντάς μου: «Είναι τρομερός αυτός ο τύπος», αυ

τός ο πρόξενος ήταν με το παραπάνω σίγουρος πως 
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έλεγε μια προσωπική του κρωη και πως κανένας δεν 

είχε διατυπώσει ποτέ κάτι τέτοιο. 

Μιλώντας για τον Μιχαήλ Άγγελο, σίγουρα είχε 

δίκιο. 

Είχε λοιπ6ν σκαρώσει ένα νέο σύστημα κριτικής 

(που δεν ήταν άλλωστε ολ6τελα λαθεμένο). Ούτε χω

ρίς αποτελεσματικ6τητα. Μια κυρία που άκουγε αυ

τή τη φράση σε κείνη τη δεξίωση βρήκε την ώθηση 

που την οδήγησε ως τους τάφους των Μεδίκων που 

δεν θα είχε δει ποτέ στα μάτια της χωρίς μια τέτοια 

κουβέντα. Τι άλλο θέλετε; 

Σε τι θα χρησίμευε η τέχνη αν έπρεπε να μιλάμε γι' 

αυτήν; 

Ο Φρ6υντ έγραψε σ' ένα γράμμα του στον Πφί

στερ: «Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα αληθιν6 αν 

δεν είμαστε λιγουλάκι κακούργοι». 

Οι θεμελιωτές των συστημάτων κριτικής είναι λοι

π6ν οι μ6νοι ολ6τελα αθώοι άνθρωποι. 

Μ6νο ένα άτομο ολ6τελα στερημένο απ6 διαστρο

φή μπορεί να δοκιμάζει την ανάγκη να καλύπτει ένα 

έργο μ' ένα ολοκληρωμένο λ6γο- είναι δεν είναι έ

νας τέτοιος λ6γος αυτ6 το έργο. 

Ο μ6νος τρ6πος να μιλήσουμε χωρίς αφέλεια για 

ένα συγγραφέα είναι να μιλήσουμε 6χι για το έργο 

του, αλλά για 6σα είπε μέσα στο έργο του. Ένας συγ

γραφέας δεν σχολιάζει υποφερτά παρά μ6νο εκεί

νους που αναπληρώνει ή που τουλάχιστον θα ευχ6-

ταν να αναπληρώσει. Πρέπει να τους ζηλεύει γιατί 

είπαν 6σα θα ήθελε να πει ο ίδιος ή να χαίρεται που 

δεν τα είπαν καλά ή 6χι αρκετά καλά. 
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Τονίζουν συχνά πως μόνο οι δημιουργοί είναι αλη

θινοί κριτικοί. Λάθος γιατί η αληθινή τους κριτική 

είναι ακριβώς η δημιουργία τους. Λένε συχνά ακόμα 

πως οι κριτικοί είναι συγγραφείς σαν και τους άλ

λους, πως η κριτική είναι δημιουργία. Λάθος γιατί 

όταν τύχει κάτι τέτοιο, ούτε που το καταλαβαίνουμε. 

Η κριτική δεν μπορεί να περάσει για δημιουργία πα

ρά μόνο όταν δεν είναι κάτι τέτοιο. 

Ένας φίλος μού έλεγε ότι ποτέ του δεν μπόρεσε να 

γράψει «έκθεση» όταν ήταν στο γυμνάσιο. Πράγμα

τι, όταν τον ρωτούσαν: «Ο Χ. είχε δίκιο να γράψει 

πως το γράψιμο είναι γράψιμο;» απαντούσε <<ναι» ή 

«όχι». Δεν μπορούσε ποτέ του να πει τίποτα περισ

σότερο. Ήταν ένας από τους πιο μεγάλους ειδικούς 

της λογοτεχνίας που γνώρισα ποτέ μου. 

«Παρουσιάζετε», θα μου πουν, «απλούστατα την 

απολογία μιας ορισμένης μορφής κριτικής: την ιμπρε

σιονισι;ική και υποκειμενική κριτική: αυτό μ' αρέσει -
αυτό δεν μ' αρέσει». Αν πείτε κάτι τέτοιο, είστε κιόλας 

ένας κατεστημένος κριτικός. Η λογοτεχνία σάς άφησε 

απ' έξω. Γιατί δεν ανήκει παρά μόνο στους νομάδες. 

Οι νομάδες αναγνωρίζονται αμέσως μεταξύ τους. 

Ένας νομάς αναγνωρίζει αμέσως ένα κριτικό. Αλλά 

ένας κριτικός δεν καταλαβαίνει ποτέ του πως έχει να 

κάνει μ' ένα νομάδα. 

Υπάρχουν ειδικά σφυρίγματα που δεν πιάνει το 

ανθρώπινο αυτί, δεν ακούγεται κανένας ήχος τους, 

αλλά που ξεσηκώνουν ξαφνικά όλους τους σκύλους. 

Οι νομάδες είναι αυτοί οι σκύλοι. 

Γιατί να στεναχωρήσουμε όσους αγαπούν αυτό το 

βιβλίο; 
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Ναι, γιατί; Τίποτα δεν σας υποχρέωνε να το διαβά

σετε, τίποτε δεν σας υποχρέωνε να υποχρεώσετε να 

το διαβάσουν αυτοί που δεν ήταν υποχρεωμένοι να 

το διαβάσουν. Ήσασταν όλοι σας ευτυχισμένοι κι ε

μείς επίσης. Δεν έβρεχε και θέλατε οπωσδήποτε να 

μιμηθείτε το θόρυβο της βροχής τινάζοντας μπιζελά

κια μέσα σε μια πάπια. 

Αυτές οι απ6ψεις, θα μου πείτε, αποτελούν μια επι

στροφή στη θεωρία του Βαλερύ, του Προυστ ή των 

φορμαλιστών που θέλουν την κατανόηση του έργου 

από μέσα, μακριά από τα ιστορικά ή αισθητικά σχό

λια που το σκιάζουν κ.λπ., κ.λπ. Έχετε λοιπόν ως 

προϋπόθεση μια αντικειμενική ουσία του έργου στην 

οποία μπορείτε να φτάσετε απευθείας, με τον ίδιο 

πάντα τρόπο κάθε φορά. 

Σας απαντώ όπως και πιο πάνω σχετικά με την 

«υποκειμενική» κριτική· έτσι που μιλάτε, έχετε κιό

λας περάσει στην περιοχή των συστημάτων κριτικής. 

Δεν μ' ενδιαφέρετε πια: ό,τι ετοιμάζεστε να μου πεί

τε είναι κάτι που πρόβλεψα χωρίς να πέσω καθόλου 

έξω. 

Τα συστήματα κριτικής έχουν προορισμό να βοηθή

σουν τους τυφλούς να κρίνουν τα χρώματα. Αυτός 

που ποτέ του δεν άγγιξε το παραμικρό ποίημα, το πα

ραμικρό μυθιστόρημα, ξυπνά μόλις του το ερμηνεύ

σουν με εκφράσεις όπως «άδολη ποίηση», <<υπαρξια

κή ψυχανάλυση», «μαρξιστική» ή «στρουκτουραλιστι

κή ανάλυση» αναπληρώνοντας έτσι τις ελλείψεις της 

ευαισθησίας του. Το να χρειάζεσαι κάτι άλλο πέρα 

από το ίδιο το έργο είναι μια μορφή φετιχισμού. 

Μιλάτε, φίλε μου, και ξέρετε από πριν, όπως κι 
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εγώ το ξέρω, 6,τι ετοιμάζεστε να πείτε και πώς θα το 

πείτε. Δεν υπάρχει διαφορά, στα λόγια σας, ανάμε

σα σ' 6,τι λέτε για ένα βιβλίο και σ' 6,τι λέτε για ένα 

άλλο βιβλίο, για να το παινέψετε ή να το καταδικά

σετε' αλλά υπάρχει ανάμεσα σ' 6,τι λέγατε για 6λα 

τα βιβλία εδώ και πέντε χρ6νια και σ' 6,τι λέτε για 

6λα τα βιβλία τώρα. Αλλ.ά ούτε που υπάρχει διαφορά 

ανάμεσα σ' 6,τι λέτε και σ' 6,τι λέει κάποιος άλλος. 

Το καλ6 είναι που δεν χρειάζεται να σας ακούσουμε 

για να μάθουμε τι σκέφτεστε. Ο Παύλος μού το 'πε 

κι6λας χτες κι ο Γιάννης θα μου το επαναλάβει αύ

ριο, όντας σίγουροι μάλιστα πως είναι οι μ6νοι που 

το σκέφτηκαν. Είχα έρθει να μιλήσουμε για ποίηση 

και εσείς με βάλατε να παρακολουθήσω ένα σεμινά

ριο κοινωνιολογίας! Η διαφορά δεν υπάρχει μεταξύ 

σας, αλλά ανάμεσα στις διαδοχικές στολές που φο

ράνε στα Γράμματα και σε σας που τα «υπηρετείτε». 

Αν φοβάστε να μείνετε μόνος, παρατήστε τη λογοτε

χνία και μελετήστε μαθηματικά. 

Έχετε για τη λογοτεχνία μια αγρονομική αντίλη

ψη: φαντάζεστε πως κάθε χρονιά πρέπει να φέρνει 

τη συγκομιδή της! Κι 6μως το ωραίο δεν είναι ποτέ 

παρά κάτι το ενδεχ6μενο, ποτέ ένα γεγον6ς. Εσείς 

μιλάτε σαν να ήταν κάποιο γεγον6ς. Για σας το πιάτο 

της ημέρας είναι πάντα καλό, αφού κάτι πρέπει να 

φάμε για να σταθούμε. Είστε οι αρχισερβιτ6ροι της 

λογοτεχνίας. 

Δεν μπορεί να υπάρχει αισθητική γιατί κάθε καλ

λιτέχνης δεν λύνει ποτέ του παρά μ6νο τα προβλήμα

τα που δημιούργησε ο ίδιος απ6 το τίποτα. Παρ' 6λα 

αυτά, συνεχίζουμε ακούραστα να πασχίζουμε για να 
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βρούμε μια «αυστηρή» αισθητική που θα μας χάριζε 

τον τρόπο ν' αναγνωρίσουμε πως ένα έργο είναι ω

ραίο. Αυτή η ελπίδα που όλο ξαναγεννιέται εκδηλώ

νεται με δύο είδη αισθητικής: το ένα προσπαθεί να 

αναλύσει την αισθητική «εμπειρία» όπως την «έζη

σε» ο άνθρωπος και να προσδιορίσει ένα γενικό πρό

τυπο· η άλλη προσπαθεί να καθορίσει την ιστορική 

αλληλουχία ανάμεσα στα λογοτεχνικά έργα και τις 

διασυνδέσεις τους με άλλες φάσεις των πολιτισμών. 

Το πρώτο είδος αισθητικής εμπνέεται από τη δρα

στηριότητα του κριτικού που σπάνια τυχαίνει να β~ 
τις λέξεις που θέλει για να βοηθήσει να δούμε πού εί

ναι η ομορφιά του έργου. Η δεύτερη εμπνέεται από 

τη συνηθισμένη ιστορική ερμηνεία που χρειάζεται 

πολύς κόπος για να την ξεδιαλύνουμε με βεβαιότητα 

μέσα από τα πολιτικά, οικονομικά ή κοινωνικά φαι

νόμενα. Στην πρώτη περίπτωση: αυτό που πέτυχαν 

μερικοί κριτικοί για ορισμένα έργα νομίζουμε πως 

μπορούμε να το ξαναδοκιμάσουμε πάνω στο «έργο 

τέχνης γενικά», αυτή την άπιαστη σκιά· και μόνο η α

ναφορά της δείχνει γι' αυτόν που την επικαλείται 

έλλειψη κάθε ποιητικής αίσθησης, αφού το ποιητικό 

είναι πάντα κάτι προσωπικό. Στη δεύτερη περίπτω

ση: την ερμηνευτική μέθοδο που ταιριάζει σε αναπό

φευκτα γεγονότα την εφαρμόζουμε και για γεγονότα 

τυχαία και χωρίς καμιά σκοπιμότητα. 

Πράγματι, αντίθετα από τα άλλα ιστορικά φαινό

μενα, το λογοτεχνικό έργο δεν είναι ποτέ αναγκαίο. 

Θα μας απαντήσουν πως δεν υπάρχει κοινωνία χω

ρίς λογοτεχνία. Αλλά μ' αυτή την απάντηση παρακά

μπτουν το πρόβλημα, γιατί εννοούν μ' αυτό πως δεν 



712 ΕΠΙΜΕΤΡΟ 

υπάρχει κοινωνία απαλλαγμένη από αντικείμενα 

που έχουν την απαίτηση να είναι λογοτεχνία' αντιμε

τωπίζουν δηλαδή τα αισθητικά φαινόμενα, ανάμεσα 

σ' όλα τ' άλλα, χωρίς να τα κρίνουν με διάθεση κριτι

κή. Με άλλα λόγια, αν διατηρήσουμε το κριτικό αι

σθητήριο, έχουμε να κάνουμε συνέχεια με ανθρώ

πους που φαντάζονται πως κάνουν λογοτεχνία ενώ 

δεν κάνουν κάτι τέτοιο. Κοντολογής, μόνο ένα μέρος 

της λογοτεχνίας είναι πράγματι λογοτεχνία. Κι ύστε

ρα, ο καθένας καταπιάνεται να μάθει από την αρχή 

'ιιιοιο είναι αυτό το μέρος, αφού εξαρτάται από τη 
συμμετοχή μας αν θα το αναγνωρίσουμε ως τέτοιο. 

Κάθε κοινωνία παράγει μια τέχνη, δίχως άλλο: αλλά 

μπορώ πάντα να μη δέχομαι πως η τέχνη της είναι 

τέχνη, ενώ δεν μου είναι δυνατό ν' αρνηθώ πως η 

γεωργία της είναι γεωργία, όσο πρωτόγονη κι αν εί

ναι. Οι δυο τρόποι στην αναζήτηση της κατάρτισης 

μιας «αυστηρής» αισθητικής βασίζονται ο ένας στον 

άλλο με μια λαθεμένη αναλογία: ο πρώτος σε μια λα

θεμένη αναλογία με τη λογική ή μαθηματική απόδει

ξη της αλήθειας ο άλλος σε μια λαθεμένη αναλογία 

με τη χρήση, στην ιστορία, της αρχής της αιτιότητας. 

Πιστεύετε μόνο στην απόδειξη κι οι αποδείξεις 

σας είναι οι ίδιες για όλα τα βιβλία. Αλλά οι αποδεί

ξεις αλλάζουν και τα βιβλία παραμένουν. Θέλοντας 

ν' αποδείξετε πάρα πολλά, ένα μόνο μπορείτε ν' 

αποδείξετε: πως δεν ξέρετε παρά μόνο τις αποδεί

ξεις σας και κανένα βιβλίο. Ας μην ξεχνάμε άλλωστε 

πως αυτό είναι ένα επάγγελμα σαν και τόσα άλλα: 

μπορούμε θαυμάσια να μιλάμε για έρωτα με μια γυ

ναίκα μόνο και μόνο επειδή ελπίζουμε να της πουλή-
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σουμε ένα μπουκαλάκι με την τελευταία μάρκα α

φροδισιακού που σκαρώσαμε ή μοιράζουμε, έστω 

και δωρεάν. 

'Οταν λείπει το κείμενο, η μόνη δυνατή κριτική εί

ναι να το αναπολήσουμε: Αν είχαν χαθεί οι 120 μέ
ρες, θα ήθελα πολύ να μου τις διηγηθούν. 

ΖΑΝ-ΦΡΑΝΣΟΥΑ ΡΕΒΕΛ 

Υ.Γ.: Όσο για τον Σαντ, πιο ειδικά, θέλω να σας 

παραπέμψω κυρίως στον πρόλογο που έγραψε ο 

Ζωρζ Μπατάιγ για την Ιουστίνη. Ο Μπατάιγ λέει ε

κεί πολύ σωστά πως «θέλοντας να επαινέσουμε τον 

Σαντ, ανοσταίνουμε τη σκέψη του». Ρωτώ αυτούς 

που χειροκροτάνε στο πρόσωπό του έναν από τους 

μεγάλους πρωτοπόρους στην απελευθέρωση του ση

μερινού ανθρώπου αν είναι έτοιμοι να δικαιολογή

σουν την απαίτηση που εκφράζεται στο λόγο του «άλ

λη μια προσπάθεια, Γάλλοι, για να γίνετε δημοκρά

τες» [Η φιλοσοφ(α στο Μπουντουάρ, σσ. 143-198, 
εκδ. Εξάντας] όπου διεκδικεί τη νομιμοποίηση του 

σεξουαλικού εγκλήματος. Γιατί δεν χωρά αμφισβή

τηση πως ο Σαντ δεν αστειεύται καθόλου όταν ξυπνά 

<<τα εγκλήματα από ηδονή» και περιγράφει το φόνο 

και τα βασανιστήρια σαν προδρόμους του οργασμού. 

Δίνει μάλιστα μια εξήγηση - που τη θεωρεί επιστη

μονική - για την εκσπερμάτωση μέσα από το έγκλη

μα. «[Ο δούκας ντε Μπλανζί] κατάλαβε πως ένας 

βίαιος κλονισμός που επηρεάζει έναν αντίπαλο προ

καλεί στη μάζα των νεύρων μια δόνηση που έχει σαν 

αποτέλεσμα να ερεθίσει τα ζωικά ένστικτα που δια-
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περνούν τα νεύρα και τ' αναγκάζει έτσι να πιέσουν 

τα διεγερτικά νεύρα για να προκαλέσουν, με βάση 

τον αρχικό κραδασμό, αυτό που λέμε ακόλαστη αί

σθηση». Όχι, αστειεύεστε! 

Το να καταπιάνεται κανείς με την καταγραφή 

όλων των παθών πλουτίζει φυσικά τη γνώση και τη 

συνειδητοποίηση της ανθρώπινης ευαισθησίας. Το 

να διακηρύττει το δικαίωμα που έχουν «οι ερωτικές 

μειονότητες» για μια θέση στον ήλιο είναι καθαυτό 

απόδειξη μιας φιλελεύθερης καλής θέλησης. AJJ...ά ο 

Σαντ δεν ανέχεται να τον δαμάσουν ούτε για λόγους 

εξευγενισμού μέσα από τη γνώση ούτε για λόγους 

ανεκτικού φιλελευθερισμού, που αυτοκαταστρέφεται 

και είναι η απόδειξη της ίδιας του της ηλιθιότητας, 

από τη στιγμή που λέμε πως όλα τα πάθη οδηγούν 

αργά ή γρήγορα στο σεξουαλικό έγκλημα. Η φιλε

λεύθερη άποψη έχει ως επιχείρημα, και πολύ δικαιο

λογημένα, το ότι η έννοια της «διαστροφής» είναι 

καθαρά θεολογική και αστυνομική, μιας και οι δυο 

εραστές είναι σύμφωνοι. Αλλά όταν χρειάζεσαι να 

σκοτώσεις για την ηδονή σου, πώς μπορείς να ισχυ

ρίζεσαι πως το ταίρι σου είναι σύμφωνο με κάτι τέ

τοιο; Σίγουρα, αν βρισκόταν κανένας εθελοντής υπο

ψήφιος για αυτοκτονία, θα αφαιρούσε όλη τη γλύκα 

από την πράξη και θα χαλούσε το παιχνίδι. Δυο 

πράγματα μιλάνε στη σεξουαλική φαντασία του Σαντ: 

ο σοδομισμός (με άντρες ή γυναίκες, δεν έχει σημα

σία) και το έγκλημα. Κανένας πολιτισμός δεν απεί

λησε ποτέ στα σοβαρά το σοδομισμό. Συχνά επιτρέ

πεται πιο πολύ απ' ό,τι η συνουσία με γυναίκα έξω 

από το γάμο' και τα κροκοδείλια μοιρολόγια του Σαντ 
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όταν ζητά να επισημοποιηθεί φαίνονται πολύ υπερ

βολικά. Βασικά στόχος του είναι όχι μόνο να δει να 

τον επιτρέπουν αλλά να είναι και υποχρεωτικός. 

Γιατί, πριν ή χωρίς ή με το φόνο, το κοινό στοιχείο 

για να έχουμε σεξουαλικό αποτέλεσμα είναι πάντα ο 

καταναγκασμός του άλλου· έτσι πιστεύει ο Σαντ. 

Αν το άλλο πρόσωπο συγκατανεύει, αν δοκιμάζει 

την παραμικρή ηδονή, αν δίνεται από έρωτα, φιλία ή 

συμφέρον (μπορούμε να το δελεάσουμε με το συμφέ

ρον για να το εξαπατήσουμε μετά, οπότε και η από

λαυση είναι ακόμα πιο μεγάλη), αν με λίγα λόγια 

υπάρχει η παραμικρή επικοινωνία με τον άλλο, τότε 

τίποτα δεν πάει καλά. 

Η σαδικότητα - που περιλαμβάνει το σαδισμό αλ

λά και τον ξεπερνά - είναι λοιπόν ολότελα αντίθετη 

στην εξέλιξη της σημερινής σεξουαλικής ευαισθη

σίας, που βασίζεται ίσα-ίσα μάλιστα ολόκληρη πάνω 

σε έννοιες ανταλλαγής, συνενοχής, κοινού οργα

σμού, υποταγμένης ηδονής - αφού δίνει για να μπο

ρέσει να πάρει. 

Η εποχή μας βοήθησε την ελεύθερη σεξουαλικότη

τα να ξανοιχτεί - σε σχέση με τα προηγούμενα χρό

νια, πρέπει να το τονίσουμε, και όχι σε σχέση με πα

λαιότερες εποχές. Κι αυτό έγινε με τη θεωρία που 

υποστηρίζει πως η σεξουαλικότητα είναι μια μορφή 

επικοινωνίας. 

Αυτή η θεωρία όμως είναι ολότελα αντίθετη με τη 

βασική αρχή της σαδικότητας, που θέλει να προχω

ράμε στη σεξουαλικότητα απομακρύνοντας τον άλλο 

από τον εαυτό μας όσο γίνεται περισσότερο και να 

μην έχουμε μαζί του ποτέ καμιά σχέση συνείδησης με 
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συνείδηση, με την εξαίρεση του δόλου. Ο σαδιστής 

απολαυσίας διψά για ένα σολιψισμό όλο και πιο τέ

λειο. Ο Σαντ αντιστρατεύεται ολότελα τη σημερινή 

σεξουαλικότητα, και γι' αυτό δεν είναι μόνο κάτι κα

θησυχαστικό αλλά και κουτό να τον παρουσιάζουμε 

σαν πρόδρομό της. Είναι μεγάλος ακριβώς επειδή 

είναι αντίθετός της. 

Ο Σαντ κρατά καλά στα χέρια του το μυστηριακό 

πυρήνα της καρδιάς της ανθρωπότητας, δηλαδή: 

γιατί ο άνθρωπος νιώθει απόλαυση να σκοτώνει; Ή 

πιο σωστά: γιατί οι άνθρωποι χωρίζονται σε δυο με

γάλες κατηγορίες, σ' αυτούς που χαίρονται να σκο

τώνουν και σ' αυτούς που νιώθουν φρίκη μπρος στο 

φόνο; 

Νομίζω πως εδώ βρίσκεται μια μεγάλη διαχωριστι

κή γραμμή. 

Ας σημειώσουμε ότι όλοι οι δολοφόνοι από τη φύ

ση τους δεν είναι αναγκαστικά σεξουαλικοί σαδιστές 

και πως όλοι οι σεξουαλικοί σαδιστές δεν δοκιμά

ζουν αναγκαστικά τη χαρά να σκοτώσουν. 

Όπως και να 'ναι, η ανάγκη να μας εγκρίνει αυτός 

ή αυτή που μας χαρίζει την ηδονή είναι μια δημοκρα

τική ανάγκη της εποχής μας και όχι το αντίθετο. Η 

μεγαλοφυια του Σαντ είναι ότι φρόντισε να υποτάξει 

σε μια σεξουαλικότητα ουσιαστικά ξεπερασμένη, με 

λογοτεχνικά μέσα, μια διαλεκτική ικανότητα και ένα 

φιλοσοφικό οπλισμό που του χάρισε μια εποχή μεγά

λου πολιτισμού. 

Ο Σαντ δεν έχει καμιά σχέση με τα ελεύθερα ήθη 

του 18ου αιώνα που βασίζονται στη συνενοχή' όπως 

και η μάχη του Στάλινγκραντ δεν έχει τίποτα το κοι-



οι ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΤΟΥ ΕΓΩ 717 

νό με τη μάχη του ΕρνάνηΌ Η μόνη πολιτισμική πλευ

ρά που κάπως ξεχωρίζει στο έργο του Σαντ, μέσα 

στο μεγαλόπρεπο ύφος του (κι εγώ δεν ξέρω ποιος 

βλάκας τόλμησε να πει ότι δεν ξέρει να γράφει) εί

ναι το χιούμορ που διαθέτει. Και γιατί όχι και το 

κωμικό του στοιχείο: η περιγραφή των τεσσάρων πα

λιανθρώπων, τα τακτικά μουγκρητά και οι συνηθι

σμένες κραυγές του δούκα όταν εκσπερματώνει «α

φού τρέξει να απομονωθεί έχοντας μαζί του εξήντα 

ως ογδόντα μπουκάλες σαμπάνια» ή κρασί Βουρ

γουνδίας και που τις κατεβάζει όσο κρατά μια συ

νουσία κ.λπ., κ.λπ., σε οδηγούν σε τέτοιες κορυφές 

γέλιου που είχαμε να γνωρίσουμε από τον καιρό του 

Ραμπελαί. Μόνο που ο Ραμπελαί αναζητά στα σοβα

ρά το γέλιο, ενώ ο Σαντ σ' αφήνει να το βρεις ανάμε

σα στις γραμμές. Μιλώ για το λευκό του χιούμορ. Για

τί, όσο παράξενο κι αν φαίνεται, στον Σαντ δεν θα 

βρείτε στάλα από μαύρο χιούμορ. 

Στον Σαντ ό,τι είναι μαύρο είναι μαύρο κι ό,τι εί

ναι χιούμορ είναι χιούμορ. Αλλά, όπως λέει ο Πλά

τωνας στον Φίληβο, λίγο άσπρο χρώμα πολύ αγνό α

ξίζει πιο πολύ από μπόλικο άσπρο ανάκατο με μαύ

ρο . 

• Το 1830, όταν επιβλήθηκε ο ρομαντισμός στο Θέατρο. (Σ.τ.Μ.) 
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1740 
2 Ιουνίου. Γέννηση του μαρκήσιου Ντονατιέν-Αλφ6νς
Φρανσουά ντε Σαντ, γιου της Μαρί-Ελεονόρ ντε Μαιλ 

ντε Καρμάν και του Ζαν Μπατίστ-Ζοζέφ-Φρανσουά 

κόμη ντε Σαντ, λόρδου του Σουμάν και της Λακόστ. 

1750 
Εισάγεται στο κολέγιο του Μεγάλου Λουδοβίκου, 

των Ιησουιτών. 

1757 
14 Ιανουαρίου. Σύνταγμα τυφεκιοφόρων της ταξιαρ
χίας του Αγίου Ανδρέα. Παίρνει μέρος στον πόλεμο 

ενάντια στην Πρωσία. 

1759 
21 Ιανουαρίου. Λοχαγός στο σύνταγμα Βουργουν
δών Ιππέων. 

1763 
Φεβρουάριος. Συνδέεται ταυτόχρονα με τη Ρενέ-Πε

λαγία ντε Μοντρέιγ και τη Λώρα ντε Λωρίς. 
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15 Μαρτίου. Απολύεται από το στρατό. 
Aπρiλιoς. Προσπαθεί να πάρει την άδεια του πατέρα 

του για να παντρευτεί τη Λώρα ντε Λωρίς. 

17 ΜαίΟυ. Παντρεύεται τη Ρενέ-Πελαγία ντε Μο
ντρέιγ. 

29 Οκτωβρίου. Με βασιλική διαταγή φυλακίζεται 
στη Βενσέν για όργια σ' ένα πορνείο. Αποφυλακίζε

ται στις 13 Νοεμβρίου, αλλά τίθεται υπό περιορισμό. 

1765 
Συνδέεται με την ελαφρών ηθών ηθοποιό δίδα Μπω

βουαζέν. 

1767 
27 Αυγούστου. Γεννιέται ο πρώτος γιος του. 

1768 
4 Ιανουαρίου. Βιαιοπραγεί ενάντια στη Ροζ Κέλερ 
στη βίλα του στο Αρκέιγ. Καταγγελία. 

7 Απριλίου. Η Ροζ Κέλερ αποσύρει την κατηγορία 
αφού δέχεται 2.400 λίβρες από την κυρία ντε Σαντ. 
12 Απριλίου. Φυλακίζεται στο Σωμύρ. 
30 Απριλίου. Μεταφέρεται στις αυστηρότερες φυλα
κές της Λυών. 

10 ΜαΙσυ. Στην ανάκριση αποδέχεται την κατηγορία. 
16 Νοεμβρίου. Αποφυλακίζεται. Υπό περιορισμό στη 
Λακόστ. 

1770 
Αύγουστος. Διοικητής των Βουργουνδών Ιππέων. 
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1771 
13 Απριλίου. Συνταγματάρχης. 

1772 
20 Ιανουαρίου. Ανεβάζει μια κωμωδία του στο θέα
τρο της Λακόστ. 

27 Ιουνίου. Με τον υπηρέτη του Λατούρ οργανώνουν 
ένα όργιο με τέσσερις πόρνες στις οποίες δίνουν καν

θαριδίνη. Αργότερα την ίδια μέρα δίνουν κανθαριδί

νη σtη Μαργαρίτα Κοστ, που παθαίνει δηλητηρίαση. 

30 Ιουνίου-4 Ιουλίου. Αρχίζουν ανακρίσεις. Ο Σαντ 
εξαφανίζεται. Εκδίδεται ένταλμα σύλληψης. 

8 και 17 Αυγούστου. Δύο από τις πόρνες αναιρούν τις 
καταθέσεις τους. 

3 Σεπτεμβρίου. Ο Σαντ και ο Λατούρ καταδικάζο
νται σε θάνατο. Εκτελούνται συμβολικά στις 12 του 
ίδιου μήνα. 

27 Οκτωβρίου. Ο Σαντ, ο Λατούρ, ένας άλλος υπηρέ
της και η Λαίδη Άννα, αδελφή της γυναίκας του μαρ

κήσιου, φθάνουν στο Σαμπερύ, που ανήκει στο Βασί

λειο της Σαρδηνίας. 

Νοέμβριος. Η πεθερά του μαρκησίου αποσπά από το 

βασιλιά της Σαρδηνίας ένταλμα σύλληψής του. 

8-9 Δεκεμβρίου. Ο Σαντ συλλαμβάνεται. Ο Λατούρ 
τον ακολουθεί σtη φυλακή οικειοθελώς. 

1773 
30 Απριλίου. Δραπετεύουν. Ο Σαντ φτάνει κρυφά 
σtη Λακόστ, όπου βρίσκεται η γυναίκα του. 

16 Δεκεμβρίου. Η πεθερά του, κυρία ντε Μοντρέιγ, 
επιτυγχάνει διαταγή επαναφυλάκισής του. Ο Σαντ 

εξαφανίζεται. 
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1774 
Ο Σαντ πάντα κρυμμένος με τη γυναίκα του και την 

αδελφή της. 

1775 
Ιανουάριος. Οι υπηρέτριες του ζεύγους κατα'Γ'{έλλουν 

το μαρκήσιο. Η σύζυγός του προσπαθεί να σκεπάσει 

την υπόθεση. 

3 ΜαΙου. Οι πληροφορίες των αρχών φέρουν το μαρ
κήσιο να συνεχίζει τα όργια στη Λακόστ με αγόρια 

και κορίτσια που αγαπάει από τη Λυών. 

11 Μαί"ου. Ο θείος του Σαντ ζητά τη σύλληψη και τον 
εγκλεισμό του σε ψυχιατρείο. 

18 Μα/ου. Μαζί με άλλα η Νανόν, καμαριέρα στη 
Λακόστ, καταγγέλλει ότι το παιδί που γέννησε ανή

κει στο μαρκήσιο. Η κυρία ντε Σαντ επιτυγχάνει τη 

σύλληψη και φυλάκισή της για υποτιθέμενη κλοπή. 

29 Σεπτεμβρίου. Ο Σαντ φτάνει στη Ρώμη. 

1776 
26 Ιουνίου. Επιστροφή στη Λακόστ. 

1777 
17 1ανουαρίου. Ο Τριγιέ, πατέρας μιας καμαριέρας 
στη Λακόστ που την αποκαλούν Ζυστίν, προσπαθεί 

να πάρει πίσω την κόρη του και πυροβολεί το μαρκή

σιο. Ανακρίσεις. 

10-12 Φεβρουαρίου. Ο Σαντ, η γυναίκα του και η 
νεαρή Τριγιέ φθάνουν στο Παρίσι. Η κυρία ντε Σαντ 

ειδοποιεί τη μητέρα της για τον ερχομό τους. 

13 Φεβρουαρίου. Ο Σαντ συλλαμβάνεται και κλείνε
ται στη Βενσέν. 



XPONOΛOΓJO 723 

23 Σεπτεμβρίου. Η κυρία ντε Σαντ και η μητέρα της 
ζητούν την ακύρωση της καταδίκης του 1792. 

1778 
23 ΜαΙου. Ο Σαντ υποβάλλει στο Εφετείο της Προ
βηγκίας έφεση για την καταδίκη του 1772. 
14 Ιουλίου. Το δικαστήριο θεωρεί τον Σαντ απλώς έ
νοχο οργίων και υπερβολικής ελευθεριότητας, τον α

παλλάσσει από την κατηγορία της φαρμακείας και 

της σοδομίας και του επιβάλλει πειθαρχημένη δια

βίωση και απαγόρευση εισόδου στη Μασσαλία για 

τρία χρόνια. Ο Σαντ επιστρέφει στη Βενσέν όπου πα

ρά την αθώωσή του θα επαναφυλακιστεί με βάση το 

Lettre de cαchet της 13ης Φεβρουαρίσυ 1777. 
16 Ιουλίου. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού προς τη 
Βενσέν ο Σαντ δραπετεύει, ενώ η συνοδεία διανυ

κτερεύει στη Βαλάνς, και ξαναγυρίζει στη Λακόστ. 

26 Σεπτεμβρίου. Συλλαμβάνεται πάλι και φυλακίζε
ται στη Βενσέν, στο κελί αρ. 6. 

1782 
12 Ιουλίου. Πάντα στη φυλακή, τελειώνει το Διάλογο 
ανάμεσα σ' έναν ιερέα κι έναν μελλοθάνατο. 

6 Αυγούστου. Του στερούν τα βιβλία επειδή «τον 
εξάπτουν» και τον κάνουν να γράφει «απαράδεκτα 

πράγματα» . 

1784 
29 Φεβρουαρίου. Μεταφέρεται στη Βαστίλλη. 
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1785 
22 Οκτωβρίου. Αρχίζει την τελική γραφή των 120 η
μερών των Σοδόμων πάνω σ' ένα ρολό χαρτιού μή

κους 12 μέτρων. 
28 Νοεμβρίου. Τελειώνει το χειρόγραφο των Σοδό
μων όπως το γνωρίζουμε σήμερα. 

1787 
25 Μαίαυ. Η κυρία ντε Σαντ διαπιστώνει ότι ο σύζυ
γός της έχει παχύνει υπερβολικά. 

1788 
8 Ioυλioυ. Πρώτη μορφή των Ατυχιών της Αρετής. 
1 Μαρτίου. Αρχίζει και τελειώνει σ' έξι μέρες την 
Ευγεν{α ντε Φρανβάλ. 

1789 
2 Ιουλίου. Από το παράθυρο του κελιού του καλεί το 
λαό να τον ελευθερώσει. 

4 Ιουλίου. Μεταφέρεται στο άσυλο του Σαραντόν δί
χως να του επιτραπεί να πάρει τίποτα από τα πράγ

ματάτου. 

14 Ιουλίου. Εισβολή στη Βαστίλλη. «Καίγονται, λεη
λατούνται, σκίζονται» τα έπιπλα και τα χειρόγραφα 

που η κυρία ντε Σαντ δεν είχε προλάβει να πάρει. 

1790 
2 Απριλίου. Απελευθερώνεται από τον Σαραντόν σύμ
φωνα με το διάταγμα της Συντακτικής, που απελευ

θερώνει όσους κρατούνται δίχως δικαστικές αποφά

σεις. 
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3 Απριλίου. Η κυρία ντε Σαντ, που έχει καταφύγει 
στο μοναστήρι του Σαιντ-Ωρ, αρνείται να δει το σύ

ζυγό της. 

28 Απριλίου. Η κυρία ντε Σαντ υποβάλλει αίτηση 
διαζυγίου. 

9 Ιουνίου. Κερδίζει το διαζύγιο. 
Ι Ιουλίου. Ο ντε Σαντ αποκτά ταυτότητα «ενεργού 

πολίτη» του τομέα της Πλατείας Βαντόμ. 

3 Αυγούστου. Το ιταλικό θέατρο δέχεται ν' ανεβάσει 
το μονόπρακτό του Ο διαφθορέας. 

28 Αυγούστου. Συνδέεται με τη νεαρή ηθοποιό Μα
ρί-Κονστάνς Ρενέλ, πρώην κυρία Κενέ, που θα του 

μείνει πιστή σ' όλη του τη ζωή. 

16 Σεπτεμβρίου. Η Κομεντί Φρανσαίζ δέχεται ομό
φωνα το πεντάπρακτο έργο του Μισάνθρωπος από 

έρωτα ή Σολί και Ντεφράνκ. 

1791 
12 Ιουνίου. Εκδίδεται η Ζυστίν. 
22 Οκτωβρίου. Στο Θέατρο Μολιέρου ανεβάζεται το 
έργο Οξτέρν ή Οι συνέπειες της ελευθεριότητας. Μια 

δεύτερη παράσταση στις 4 Νοεμβρίου προκαλεί επει
σόδια και ο Σαντ αναστέλλει τις παραστάσεις. 

1792 
Μάιος. Ο γιος του Σαντ Ντονατιέν-Κλωντ-Αρμάν 

λιποτακτεί. 

18 Αυγούστου. Ο Σαντ για να σωθεί αποκηρύσσει 
την ενέργεια του γιου του. 

3 Σεπτεμβρίου. Κατά τη διάρκεια των σφαγών της 
μέρας εκείνης ο Σαντ είναι για πρώτη φορά γραμμα

τέας του τομέα του. 
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21 Σεπτεμβρίου. Το πλήθος λεηλατεί τη Λακόστ. 
13 Δεκεμβρίου. Από λάθος ή συκοφαντία ο Σαντ, με 
το λαθεμένο όνομα Λουί-Αλφόνς-Ντονατιέν Σαντ, 

εγγράφεται στον κατάλογο των εμιγκρέδων του δια

μερίσματος. 

1793 
13 Απριλίου. Διορίζεται ειρηνοδίκης. 
23 Απριλίου. Πρόεδρος του τομέα του. 
8 Δεκεμβρίου. Εκδίδεται ένταλμα συλλήψής του για 
μια επιστολή που είχε γράψει πριν δυο χρόνια στον 

δούκα ντε Μπρισάκ, διοικητή της φρουράς του Λου

δοβίκου ΙΣΤ·. Φuλακίζεται στη Μαντελονέτ. 

1794 
13 Ιανουαρίου. Μεταφέρεται στη φυλακή των Καρ
μηλιτισσών. 

22 Ιανουαρίου. Μεταφέρεται στο Σαιν-Λαζάρ. 
27 Ιουλίου. Γλιτώνει την εκτέλεση υπό άγνωστες συν
θήκες. 

28 Ιουλίου. Εκτέλεση του Ροβεσπιέρρου και των συ
νεργατών του. 

15 Οκτωβρίου. Ο Σαντ αποφυλακίζεται. 

1796 
13 Οκτωβρίου. Πώληση της Λακόστ. 

1799 
13 Δεκεμβρίου. Ξαναπαίζεται ο Οξτέρν. Σ' ένα ρόλο 
ο ίδιος ο Σαντ. 
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1800 
22 Οκτωβρίου. Ο κριτικός Βιλτέρκ επιτίθεται βίαια 
εναvrίον των Εγκλημάτων του έρωτα, που μόλις έ

χουν εκδοθεί. Στο άρθρο αποδίδεται στον Σαvr η πα

τρότητα της ΖυστΙν. 

1801 
6 ΜαρτΙov. Ο Σαvr και ο εκδότης Μασέ συλλαμβά
vovraL για την έκδοση της Ζυστίν και της Ιovλιέττας. 
7 Μαρτίου. Ανακρίσεις. Ο Μασέ αποκαλύπτει πού 
είναι αποθηκευμένη η έκδοση της Ιovλιέττας. Ο Σαvr 

αρνείται ότι είναι ο συγγραφέας της. 

2 Απριλίου. Ο διευθυντής της Αστυνομίας και ο υ
πουργός Ασφαλείας αποφασ(ζουν ότι «μια δίκη θα 

προκαλούσε τέτοιο σκάνδαλο που δεν θα το απάλυνε 

τότε μια παραδειγματική καταδίκη». Συμφωνούν στον 

εγκλεισμό του Σαvr στη φυλακή της Αγίας Πελαγίας 

ως διοικητική ποινή για τη συγγραφή της «διαβόητης 

Ζυστίν» και του «ακόμα πιο φριχτού έργου Ιovλιέτ

τα». 

5 Απριλίου. Ο Σαvr φυλακ(ζεται στην Αγία Πελαγία. 

1803 
14 Μαρτίου. Μεταφέρεται στην Μπισέρτ. 
27 Απριλίου. Ύστερα από αίτηση της οικογένειάς 
του εγκλείεται στο Άσυλο του Σαραvrόν. 

1804 
8 Σεπτεμβρίου. Ο αστυνομικός Ντυμπουά σε έκθεσή 
του χαρακτηρ(ζει τον Σαvr «αδιόρθωτο» που ζει σε 

μια κατάσταση «σταθερής φιλήδονης διαταραχής», 
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και συνισrά συνέχιση της διοικητικής κράτησής του. 

1805 
17 Μαίου. Ο Ντυμπουά απευθύνει επιτίμηση σroν 
διευθυντή του Σαραντόν για τις διάφορες ελευθερίες 

που επέτρεψε σroν Σαντ, μεταξύ άλλων και την πα

ρακολούθηση της Λειτουργίας του Πάσχα όπου ο 

Σαντ κρατούσε το δίσκο. 

1806 
30 Ιανουαρίου. Ο Σαντ συντάσσει τη διαθήκη του. 

1807 
25 Απριλίου. Ο Σαντ τελειώνει το δεκάτομο έργο του 
Les joumees de Florbelle, το οποίο κατάσχει η αστυ
νομία σrις 5 Ιουνίου και καίνε οι κληρονόμοι του με
τά το θάνατό του. 

1810 
7 Ιουλίου. ΠεθαCνει η κυρCΑ ντε Σαντ. 
18 Οκτωβρίου. Ο υπουργός Εσωτερικών δίνει οδη
γίες για μεγαλύτερη αυστηρότητα ενάντια σroν κρα

τούμενο. 

1811 
9 Ιουλίου. Υπό την προεδρία του Ναπολέοντα το Υ
πουργικό Συμβούλιο αποφασίζει τη συνέχιση της 

κράτησης. 

1813 
6 Μαίου. Υπουργική απόφαση απαγορεύει τις θερα-
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πευτικές θεατρικές παραστάσεις στο Σαραντόν, ό

που ο μαρκήσιος έπαιζε τον κύριο ρόλο. 

9 Μα ίΟυ. Τελειώνει η Κρυφή ιστορία της Ισαβέλλας 
της Βαυαρίας. Εκδίδεται ανώνυμα το μυθιστόρημα 

Lα mαrquΊSe de Gαnges. 

1814 
2 Δεκεμβρfου. Ο Σαντ πεθαίνει στο άσυλο σε ηλικία 
74 ετών. 
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	SADE_120 μέρες των σοδομων ΕΞΑΝΤΑΣ_Page_028
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	SADE_120 μέρες των σοδομων ΕΞΑΝΤΑΣ_Page_044
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	SADE_120 μέρες των σοδομων ΕΞΑΝΤΑΣ_Page_060
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	SADE_120 μέρες των σοδομων ΕΞΑΝΤΑΣ_Page_068
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	SADE_120 μέρες των σοδομων ΕΞΑΝΤΑΣ_Page_072
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	SADE_120 μέρες των σοδομων ΕΞΑΝΤΑΣ_Page_078
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	SADE_120 μέρες των σοδομων ΕΞΑΝΤΑΣ_Page_111
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	SADE_120 μέρες των σοδομων ΕΞΑΝΤΑΣ_Page_153
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	SADE_120 μέρες των σοδομων ΕΞΑΝΤΑΣ_Page_168
	SADE_120 μέρες των σοδομων ΕΞΑΝΤΑΣ_Page_169
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	SADE_120 μέρες των σοδομων ΕΞΑΝΤΑΣ_Page_213
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	SADE_120 μέρες των σοδομων ΕΞΑΝΤΑΣ_Page_223
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	SADE_120 μέρες των σοδομων ΕΞΑΝΤΑΣ_Page_266
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	SADE_120 μέρες των σοδομων ΕΞΑΝΤΑΣ_Page_270
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	SADE_120 μέρες των σοδομων ΕΞΑΝΤΑΣ_Page_275
	SADE_120 μέρες των σοδομων ΕΞΑΝΤΑΣ_Page_276
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	SADE_120 μέρες των σοδομων ΕΞΑΝΤΑΣ_Page_295
	SADE_120 μέρες των σοδομων ΕΞΑΝΤΑΣ_Page_296
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	SADE_120 μέρες των σοδομων ΕΞΑΝΤΑΣ_Page_334
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	SADE_120 μέρες των σοδομων ΕΞΑΝΤΑΣ_Page_340
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	SADE_120 μέρες των σοδομων ΕΞΑΝΤΑΣ_Page_363
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	SADE_120 μέρες των σοδομων ΕΞΑΝΤΑΣ_Page_413
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	SADE_120 μέρες των σοδομων ΕΞΑΝΤΑΣ_Page_428
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	SADE_120 μέρες των σοδομων ΕΞΑΝΤΑΣ_Page_490
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	SADE_120 μέρες των σοδομων ΕΞΑΝΤΑΣ_Page_497
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	SADE_120 μέρες των σοδομων ΕΞΑΝΤΑΣ_Page_504
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	SADE_120 μέρες των σοδομων ΕΞΑΝΤΑΣ_Page_525
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	SADE_120 μέρες των σοδομων ΕΞΑΝΤΑΣ_Page_531
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	SADE_120 μέρες των σοδομων ΕΞΑΝΤΑΣ_Page_540
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	SADE_120 μέρες των σοδομων ΕΞΑΝΤΑΣ_Page_548
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	SADE_120 μέρες των σοδομων ΕΞΑΝΤΑΣ_Page_569
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	SADE_120 μέρες των σοδομων ΕΞΑΝΤΑΣ_Page_588
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	SADE_120 μέρες των σοδομων ΕΞΑΝΤΑΣ_Page_606
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	SADE_120 μέρες των σοδομων ΕΞΑΝΤΑΣ_Page_624
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	SADE_120 μέρες των σοδομων ΕΞΑΝΤΑΣ_Page_638
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	SADE_120 μέρες των σοδομων ΕΞΑΝΤΑΣ_Page_651
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	SADE_120 μέρες των σοδομων ΕΞΑΝΤΑΣ_Page_653
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	SADE_120 μέρες των σοδομων ΕΞΑΝΤΑΣ_Page_658
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	SADE_120 μέρες των σοδομων ΕΞΑΝΤΑΣ_Page_673
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	SADE_120 μέρες των σοδομων ΕΞΑΝΤΑΣ_Page_708
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	SADE_120 μέρες των σοδομων ΕΞΑΝΤΑΣ_Page_712
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