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Ένας άντρας, όχι πια νέος, σε ένα δωμάτιο τη νύχτα. Γύρω του φα-
νάρια και λάμπες, πυρσοί στ’ άγκιστρά τους, ένα όμορφο τραπέζι, 

σφαλισμένα παράθυρα με τα παραθυρόφυλλα κλειστά, ελαιογραφίες 
κρυμμένες στις σκιές των τοίχων. Δεν είναι μόνος. Μα πάλι, ο νους του 
τρέχει στην εποχή που, στ’ αλήθεια, ήταν νέος ακόμη. Και ποιος δεν το 
κάνει αυτό. Μας ταξιδεύει ένα άρωμα, μια φωνή, ένα όνομα, ένας άν-
θρωπος που μας θυμίζει κάποιον που ξέραμε...

Υπάρχουν γεγονότα σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή, ταυτόχρονα όμως 
υπάρχει και μια ύφεση, μια παύση στη σπουδή των ανθρώπων που 
πάνε κι έρχονται – εξάλλου, όταν έρχεται η νύχτα, το παρελθόν φα-
ντάζει εγγύτερο.

Συλλογίζεται μια ιστορία από τον καιρό που μάθαινε τον κόσμο και 
τη θέση του μέσα σ’ αυτόν. Δε δύναται να την εξιστορήσει ολόκληρη – 
και δεν προτίθεται. Μονάχα φευγαλέες εικόνες μάς αποκαλύπτει η ιστο-
ρία, ακόμα και η δική μας ιστορία. Που καν δεν είναι ολοκληρωτικά 
δική μας – τι στη μνήμη, τι στη γραφή, τι στην ακρόαση ή στην ανάγνω-
ση. Δεν είμαστε σε θέση να ανακτήσουμε παρά ένα μικρό κομμάτι του 
παρελθόντος. Καμιά φορά, είναι αρκετό...

� 

Οι ναυτικοί λένε ότι η βροχή νοσταλγεί το σύννεφο απ’ όταν ξεκινά 
να πορεύεται προς τη θάλασσα μέσα στο φως της μέρας ή στο σκο-
τάδι της νύχτας. Έτσι νοσταλγώ κι εγώ εκείνη καθώς πορεύομαι μέ-
σα στη ζωή, μέσα στο χρόνο, μέσα στο χάος των καιρών μας. Ακόμη 
την ονειρεύομαι κάπου κάπου τη νύχτα· ωστόσο, δεν υπάρχει τίποτα 
που να προσδίδει βαρύτητα ή αξία σε αυτές τις ονειροπολήσεις – το 
μόνο που υπάρχει είμαι εγώ, εγώ κι αυτό που θα ήθελα να είναι αλη-
θινό. Το μόνο που υπάρχει είναι το αίσθημα της λαχτάρας.
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***
ΘΥΜΑΜΑΙ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ εκείνη τη φθινοπωρινή νύχτα. Το περίερ-
γο θα ήταν να μην τη θυμάμαι, παρ’ όλο που με οδήγησε σ’ ένα μο-
νοπάτι διαφορετικό απ’ αυτό όπου νόμιζα πως βρισκόμουν. Άλλαξε 
τη ροή των ημερών μου, όπως θα ’λεγε κι ο Γκουαρίνο. Εύκολα θα 
μπορούσα να είχα σκοτωθεί. Κι ύστερα, στερεμένη η ροή. Εικόνες 
λεπίδων εισέβαλλαν για καιρό στο μυαλό μου. Η μία που κουβαλού-
σα και άλλη μία, που είχε χρησιμοποιηθεί πριν από τη δική μου.

Χρωστώ τη ζωή μου στον Μοράνι ντι Ρόσο. Ποτέ δε θα πάψω να 
τον μνημονεύω. Καλός άνθρωπος· θαρρώ δεν υπάρχει φίλος του 
Γκουαρίνο που να μην είναι καλός άνθρωπος. Ο Μοράνι ήταν αρχι-
επιστάτης στο παλάτι της Μυλασίας. Με είχε δεχτεί ύστερα από σύ-
σταση του Γκουαρίνο. Αυτός είναι λόγος για τον οποίο βρισκόμουν 
στο παλάτι τη νύχτα που ο κόμης Ουμπέρτο, γνωστός κι ως Τέρας, 
δολοφονήθηκε από το κορίτσι.

Να πω κατ’ αρχάς ότι δε μαθήτευσα στη σχολή του Γκουαρίνο 
επειδή ο πατέρας μου ανήκε σε κάποια ανώτερη τάξη. Ο Γκουαρίνο, 
κατά τη γνώμη μου ο πιο αξιόλογος άντρας της εποχής μας, όταν 
κλήθηκε να ιδρύσει σχολή στην αυλή της Αβένιας έθεσε ως όρο να 
του επιτρέπεται να δέχεται και μερικά παιδιά κατώτερης καταγωγής 
-έξυπνα παιδιά, όσα έδειχναν πολλά υποσχόμενα- ώστε να εκπαιδεύ-
ονται μαζί με τους γιους και κάποιες από τις κόρες των ευγενών.

Έτσι έγινα κι εγώ δεκτός. Ο πατέρας μου ήταν ράφτης στη Σερέ-
σα. Δεν ντρέπομαι να το πω. Ξέρω πολύ καλά τι ήταν ο πατέρας μου, 
τι ήμουν εγώ τότε, μα και τι είμαι τώρα. Ο κληρικός στην εκκλησία 
της γειτονιάς μας, εκείνης δίπλα στο κανάλι, ήταν ο πρώτος άνθρω-
πος που με ξεχώρισε. Είχα σπιρτάδα, έλεγε, καλή διάπλαση, καλούς 
τρόπους, κι έπαιρνα από γράμματα και αριθμούς.  

Οι ράφτες στη Σερέσα (κι αλλού) διατηρούν πράγματι κάποιο 
κύρος. Μπαίνουν στα σπίτια και στα ιδιαίτερα δωμάτια των πιο 
σπουδαίων, συζητούν μαζί τους κατά τη διάρκεια της πρόβας, μα-
θαίνουν τις ανάγκες τους (όχι μόνο όσον αφορά τα ρούχα) και μερι-
κές φορές καθοδηγούν κιόλας αυτές τις ανάγκες. Η δημόσια εικόνα 
μετράει πολύ στον αιώνα μας. Όπως και στους περισσότερους αιώ-
νες, πιθανότατα.

Ύστερα από παρότρυνση του κληρικού μας, ο πατέρας μου μίλησε 
για μένα σε έναν από τους πελάτες του, μέλος του Συμβουλίου των Δώ-
δεκα. Έπειτα, ο κληρικός έγραψε ένα γράμμα στον ίδιο αυτόν άνθρω-
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πο και... τα πράγματα πήραν το δρόμο τους. Θυμάμαι τη μητέρα μου 
το πρωί της αναχώρησής μου – έσωσε ένα κίτρινο πουλί από μια γάτα. 
Απόδιωξε τη γάτα κακήν κακώς κι ύστερα γύρισε και με αγκάλιασε. Δεν 
ξέρω αν έκλαψε· αν το έκανε, θα ήταν αφού είχα φύγει.

Πέρασα εφτά χρόνια με τον Γκουαρίνο στην Αβένια. Πλέον, υπάρχει 
μια προτομή του στην αυλή του παλατιού εκεί, έξω από τα δωμάτια 
όπου κάποτε βρισκόταν η σχολή. Η σχολή έχει κλείσει εδώ και χρόνια. 
Ο Γκουαρίνο έχει πεθάνει, ο πατέρας μου (είθε ο Τζαντ ν’ αναπαύει την 
ψυχή του) το ίδιο· πολλοί από εκείνους που είχαν κάποια αξία για μένα 
έχουν πεθάνει. Αυτό συμβαίνει αν ζεις πολύ καιρό. 

Σ’ αυτή τη σχολή στην Αβένια έζησα κι εγκατέλειψα την παιδική 
μου ηλικία. Έμαθα να γράφω με επιδεξιότητα, όχι απλώς μ’ ευχέ-
ρεια. Να μιλάω με χάρη όταν βρίσκομαι με ανθρώπους ανώτερης 
τάξης και να συνδιαλέγομαι με σαφήνεια. Να τα καταφέρνω στα 
όπλα και στα σύγχρονα οικονομικά. Να τραγουδάω (όχι και με τόση 
χάρη, για να πω την αλήθεια), να ιππεύω και να φροντίζω τα άλογα 
– που έγιναν η μεγαλύτερη χαρά της ζωής μου. 

Έμαθα, επίσης, να απευθύνομαι στους ανωτέρους μου ευπρεπώς 
και στους ίσους ή στους κατωτέρους μου αναλόγως, και μάλιστα συ-
νεχώς αποπνέοντας έναν αέρα άνεσης – το λιγότερο. Διδάχτηκα κομ-
μάτια από την ιστορία της Βατιάρης και γεγονότα που διαδραματί-
στηκαν στην εποχή μας – αν και όσον αφορά τα τελευταία μάς μιλού-
σαν διστακτικά, επειδή κάποια πράγματα δεν μπορούσαν να ειπω-
θούν, ούτε καν στη σχολή. Όταν πλησίαζε το τέλος της εκπαίδευσής 
μου, βοηθούσα τους νεότερους μαθητευόμενους. Δεν ένιωθα καμία 
βιασύνη να αφήσω αυτό το τόσο προστατευμένο μέρος. 

Μερικοί από εμάς μάθαμε να διαβάζουμε τα κείμενα των Αρχαίων. 
Διδαχτήκαμε για το Σαράντιον στην ανατολή, την Πόλη των Πόλεων, 
γι’ αυτό που ήταν χιλιάδες χρόνια πριν, γι’ αυτό που είναι τώρα και 
για το πώς οι Ασαρίτες, οι λάτρεις των αστεριών, απείλησαν το μεγα-
λείο του. Ακούσαμε ιστορίες για αυτοκράτορες και ηνιόχους. 

Αυτές οι γλώσσες και οι ιστορίες του παρελθόντος, σε συνδυασμό με 
την πρόσβαση που είχα στ’ άλογα του παλατιού της Αβένιας, ήταν σε 
μεγάλο βαθμό ο λόγος που παρέμεινα με το δάσκαλό μου περισσότερο 
καιρό από τους υπόλοιπους. Αυτά, κι η αγάπη μου για τον ίδιο.

Σκεφτόμουν σιγά σιγά να γίνω βιβλιοπώλης και βιβλιοδέτης πίσω 
στη Σερέσα, όπου ο κλάδος ανθούσε, αλλά ο Γκουαρίνο είπε ότι αυτό 
που θα μου ταίριαζε θα ήταν να υπηρετήσω σε κάποια αυλή, για να 
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εκμεταλλευτώ και να μοιραστώ όσα μου είχε διδάξει. Θεωρούσε πως 
ήταν μέρος της αποστολής του να στέλνει άντρες και ενίοτε και γυ-
ναίκες ανά τον κόσμο για να ασκήσουν κάποια επιρροή, να καθο-
δηγήσουν τους ανθρώπους προς κάτι καλύτερο, σε μια εποχή που 
βίαιοι άντρες ασκούσαν την εξουσία και την τέχνη του πολέμου στη 
Βατιάρη και αλλού.

Θα έχεις όσο χρόνο θέλεις για να φτιάχνεις και να πουλάς βιβλία 
αργότερα, μου είχε πει – αν τελικά αποφασίσεις πως αυτό θέλεις να 
κάνεις. Πρώτα, όμως, να δουλέψεις κάπου όπου θα μπορέσεις να 
μεταδώσεις κάτι απ’ όσα διδάχτηκες εδώ. 

Έγραψε ένα γράμμα σε έναν παλιό του φίλο, και με αυτόν τον 
τρόπο ο Μοράνι ντι Ρόσο κι η Μυλασία μπήκαν στη ζωή μου. Ο Μο-
ράνι μού έδωσε μια θέση στην αυλή. Την αυλή του Τέρατος. 

Κάποιες φορές αποφασίζουμε μόνοι μας, και κάποιες αποφασί-
ζουν άλλοι για εμάς. 

Πολλές φορές αναρωτήθηκα πόσο διαφορετική θα ήταν η ζωή μου 
αν αντ’ αυτών είχα επιστρέψει στο σπίτι μου, στη Σερέσα, και είχα 
ανοίξει μόνος μου ή με συνέταιρο ένα βιβλιοπωλείο. Ο ξάδερφός μου 
ο Αλβίσο είχε μόλις ανοίξει ένα, στην όχθη ενός από τα μικρότερα κα-
νάλια. Όμως, ο Αλβίσο δεν είχε φοιτήσει στην πασίγνωστη σχολή της 
Αβένιας. Δεν είχε αυτή την τύχη στη ζωή του. Οι ευκαιρίες που μας δί-
νονται κρύβουν κι υποχρεώσεις. Στη σχολή μάς το έμαθαν αυτό. 

Έτσι, πήγα στη Μυλασία. Εκεί υπήρχαν -και υπάρχουν- άνθρωποι 
φαύλοι, που διοικούσαν τόσο μεγάλες όσο και μικρές πόλεις-κράτη 
της Βατιάρης. Ωστόσο, και δε νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί που θα 
διαφωνούσαν μαζί μου, ο Ουμπέρτο της Μυλασίας συγκαταλέγεται 
ανάμεσα στους χειρότερους εκείνων των ημερών. 

Είχε ενδιαφέρον, κατά μια έννοια ακόμη έχει, ο τρόπος με τον 
οποίο μοχθηροί άνθρωποι αποκτούσαν εξουσίες και απόλαυαν απο-
δοχής, καθώς και υποστήριξης από τους κυβερνώντες, ως αντάλλαγ-
μα για λίγα ψήγματα ειρήνης. Για γεμάτες σιταποθήκες και για χορ-
τάτους πολίτες. Για τον περιορισμό του λιμού έξω από τα τείχη της 
πόλης. Ο Ουμπέρτο ήταν ένας άνθρωπος που είχε χώσει έναν εχθρό 
του σε ένα βαρέλι ελπίζοντας, όταν εκείνος πέθαινε, να μπορέσει να 
δει την ψυχή του ν’ αποδράσει.

Αν είναι να πεθάνει κόσμος, ας πεθάνει, αρκεί να πεθάνει αλλού. 
Έτσι είμαστε εμείς οι άνθρωποι, ακόμα κι όταν προσευχόμαστε. Σ’ 
ετούτα τα χρόνια που στρατιές μισθοφόρων περιδιαβάζουν βουνά 
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και κάμπους, είτε πολεμώντας στο πλευρό της πόλης-κράτους που 
τους προσέλαβε είτε λεηλατώντας προς ίδιον όφελος, σ’ ετούτα τα 
χρόνια που οι Μεγάλοι Πατριάρχες βρίσκονται σε ρήξη με τη μισή 
αριστοκρατία και συνωμοτούν με την άλλη μισή, ορισμένοι βλέπουν 
τις διαμάχες των ισχυρών σαν γλυκές, δελεαστικές ευκαιρίες επέκτα-
σης της επιρροής τους.  

Χωριά και πόλεις καταστρέφονται από εξαγριωμένους στρατιώ-
τες και κάναν χρόνο μετά λεηλατούνται εκ νέου. Ξεσπάει λιμός και, 
μαζί του, λοιμός. Όταν οι καιροί προμηνύονται σκοτεινοί, ο ηγέτης 
που είναι σε θέση να ασκήσει αρκετή δύναμη -και αρκετό τρόμο- 
ώστε να κρατήσει ασφαλή την πόλη του, συγχωρείται για έναν ικα-
νό αριθμό ανοσιουργημάτων που μπορεί να λαμβάνουν χώρα μέσα 
στο παλάτι του.

Δεν ήταν και μυστικό. Όλοι γνώριζαν τι έκανε ο Ουμπέρτο της 
Μυλασίας στα ιδιωτικά του διαμερίσματα τη νύχτα, όταν είχε τα κέ-
φια του. Κυκλοφορούσαν ιστορίες για σώματα γεμάτα νιότη, που 
έβγαιναν από τις πίσω πόρτες του παλατιού μέσα στο σκοτάδι, νεκρά 
και κατακρεουργημένα. Και παρ’ όλα αυτά, εξακολουθούσαν να τον 
υπηρετούν καλοί άνθρωποι – συμφιλιώνοντας εαυτόν με το θεό μας 
όσο καλύτερα μπορούσαν. 

Εξισορροπητικές προσπάθειες της ψυχής. Η συγκατάβαση είναι 
πιο συχνή από το αντίθετό της – την αντίδραση, την άρνηση. Σ’ αυτόν 
τον κόσμο, όσοι λύκοι υπάρχουν μες στ’ ανήλιαγα δάση και στην 
άγρια φύση, τόσοι υπάρχουν και μες στα ιδανά παλάτια. Εκείνα τα 
χρόνια, οι άνθρωποι από τη Μυλασία και τις γειτονικές φάρμες 
έστελναν μακριά τις κόρες τους, επειδή ο Ουμπέρτο ήταν αυτός που 
ήταν. Όταν δεν υπήρχαν άμεσα διαθέσιμες νεαρές κοπέλες, επαρ-
κώς θελκτικές, διέταζε να του φέρουν αγόρια. 

Όπως είπα, ήταν γνωστά αυτά. Είχαμε ακούσει φήμες μέχρι και 
στην Αβένια. Κάποιοι από τους άλλους μαθητές στη σχολή, ανώτερης 
καταγωγής από μένα, είχαν αστειευτεί κιόλας, λέγοντας πως το να 
διατάζουν να τους φέρνουν γυναίκες τη νύχτα (κανείς δεν αστειευό-
ταν για τ’ αγόρια, επρόκειτο για επικίνδυνο αστείο) ήταν ένα από τα 
ελκυστικά προνόμια της εξουσίας. Πάντως, για να είμαστε δίκαιοι, 
αυτό για το οποίο μιλούσαν δεν ήταν ο φόνος, αλλά η ηδονή της μίας 
νύχτας, ενίοτε και περισσότερων νυχτών.

Ο Ουμπέρτο δεν κρατούσε κανέναν για πάνω από μία νύχτα. Όσοι 
από τους καλεσμένους του επιβίωναν, επέστρεφαν στο σπίτι τους και 
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μάλιστα ανταμείβονταν με νομίσματα – δεδομένου ότι τα κορίτσια 
δύσκολα θα παντρεύονταν μετά και τα αγόρια θα είχαν ατιμαστεί. 

Ωστόσο, δεν τα κατάφερναν όλοι να φύγουν από το παλάτι ζωντα-
νοί. Δεν τα κατάφερναν όλοι.

Ο ΠΡΩΤΟΣ ΤΡΟΠΟΣ με τον οποίο θα μπορούσα να είχα χάσει τη 
ζωή μου εκείνη την ανεμοδαρμένη φθινοπωρινή νύχτα θα ήταν η 
απόφαση του Μοράνι να μη με στείλει τελικά να φέρω κρασί από τις 
σκάλες που χρησιμοποιούσαν οι υπηρέτες, όταν μάθαμε ότι είχε 
φτάσει το κορίτσι.

Όποτε έφερναν εκείνον που ήταν να φέρουν στον κόμη μέσα στη 
νύχτα, ο ίδιος ο Μοράνι πήγαινε να σταθεί έξω από την πόρτα του 
Ουμπέρτο. Ήταν σαν να μην ήθελε να επιβαρύνει καμία άλλη ψυχή 
με ό,τι γινόταν εκεί μέσα. Απ’ ό,τι φαίνεται, το έκανε αυτό για χρόνια. 

Το καλοκαίρι και το φθινόπωρο ήθελε να μένω μαζί του πριν και 
μετά την άφιξη του κοριτσιού ή του αγοριού – όχι όμως και όταν 
ανέβαινε τις σκάλες. Τρεις φορές είχε γίνει αυτό. Εκείνη η νύχτα 
ήταν η τέταρτη. Δεν πιστεύω στις αριθμολογίες. Απλώς εξιστορώ τα 
γεγονότα όπως τα θυμάμαι.

Έξω από τα διαμερίσματα του κόμη, ο Μοράνι κι εγώ συζητούσα-
με σχετικά με τη σοφία του παρελθόντος. Του απήγγελλα ποίηση, 
όποτε μου το ζητούσε, ενώ πίσω από την πόρτα ο Ουμπέρτο έκανε 
ό,τι έκανε. Μερικές φορές, ακούγαμε κάτι από μέσα. Τότε το πρόσω-
πο του Μοράνι γέμιζε θλίψη, καμιά φορά θαρρώ και κάτι ακόμα. Ως 
επί το πλείστον, ήθελε να συνεχίζω να λέω αυτό που έλεγα – για φι-
λοσόφους, για αρχές εγκράτειας, για την επίκτητη αδιαφορία προς 
την αστάθεια της τύχης. Έπινε το κρασί που έφερνα, αλλά ποτέ δεν 
το παράκανε. 

Δεν μπορούσε να με προστατεύσει από το βάρος της γνώσης τού 
τι συνέβαινε, παρά μόνο από το βάρος τού να διαδραματίζω κάποιο 
ρόλο στην είσοδο ενός ανθρώπου στο δωμάτιο. Ωστόσο, την υπόλοι-
πη ώρα με ήθελε μαζί του. Ίσως του φαινόταν δύσκολο να μένει εκεί 
μόνος του. Ίσως πίστευε ότι μαζί με την καλή και φωτεινή πλευρά 
του κόσμου έπρεπε να μάθω και τη σκοτεινή. Πάντως από τότε σκε-
φτόμουν ότι, κατά κάποιον τρόπο, αυτή είναι η Βατιάρη της εποχής 
μας: τέχνη, φιλοσοφία και τέρατα. 

Αν στεκόμουν δίπλα του καθώς το κορίτσι άρχιζε ν’ ανεβαίνει τη 
σκάλα συνοδευόμενο από άντρες που κρατούσαν πυρσούς, αν οι 
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φρουροί που την είχαν φέρει με είχαν δει εκεί μαζί του, θα είχα 
θεωρηθεί εξίσου υπεύθυνος για τ’ ακόλουθα, χωρίς την παραμικρή 
αμφιβολία. 

Ωστόσο, εμένα δε με είχαν δει. Μόνο ο Μοράνι βρισκόταν εκεί, 
για να τη χαιρετήσει με ευγένεια και να της νεύσει να περάσει, αφού 
την ψάξει προσεκτικά για τυχόν κρυμμένα όπλα. Οι φρουροί θα την 
είχαν ήδη ψάξει, αλλά, ως επικεφαλής επιστάτης, ο Μοράνι ήταν 
επίσημα υπεύθυνος έξω από εκείνη την πόρτα.

Όμως, ήμουν εκεί. Και την είδα. 
Είχα ήδη ανέβει κρατώντας τη φιάλη με το κρασί. Ήμουν κρυμ-

μένος στις σκιές, στο πίσω μέρος της σκάλας, εκεί όπου δεν μπορού-
σαν να με δουν οι φρουροί και το κορίτσι, όμως εγώ τους έβλεπα 
όλους. Κι έτσι είδα ποια ήταν. 

Δεν πίστευα πως θα με θυμόταν, ακόμα κι αν με έβλεπε, όμως εγώ 
την αναγνώρισα αμέσως. Δεν είχε περάσει και τόσος καιρός εξάλλου. 
Κι αμέσως συνειδητοποίησα πως κάτι δεν πήγαινε καλά.

Δεν έκανα τίποτα, δεν είπα τίποτα. Απλώς το άφησα να συμβεί. 
Δικαίως θα μπορούσε να πει κανείς πως εγώ ευθύνομαι για το 

θάνατο του Μοράνι ντι Ρόσο. Του χρωστούσα πολλά και τον συμπα-
θούσα πολύ. Ήταν ένας καλός άνθρωπος, με μωρά παιδιά. Εγώ ανα-
γνώρισα τη γυναίκα, εντούτοις άφησα τα γεγονότα να εξελιχθούν 
απρόσκοπτα, συμπεριλαμβανομένων της εκτέλεσης και του διαμελι-
σμού του στην κεντρική πλατεία λίγο αργότερα. 

Πολλές φορές συλλογίστηκα πως -τουλάχιστον στη δική μας επο-
χή- ο κόσμος που δημιούργησε ο Θεός δε φέρεται και πολύ καλά 
στους ενάρετους. Δεν ξέρω τι λέει αυτό για εμένα και το βίο μου. 

Συσσωρεύουμε αμαρτίες και τύψεις απλά και μόνο ζώντας τις μέ-
ρες μας, κάνοντας επιλογές, πράττοντας και μη. Για το θάνατό του 
θα κριθώ. Υπάρχουν κι άλλοι. 

�

Είδε τη σιλουέτα ενός υπηρέτη κρυμμένου στις σκιές της δεύτερης 
σκάλας. Κρατούσε κάτι, μάλλον κρασί. Δεν είχε καμία σημασία. Αυ-
τό που είχε σημασία ήταν να δείξει αγχωμένη μπροστά στο θαλαμη-
πόλο, αλλά όχι τρομοκρατημένη, σαν να κρύβει κάτι. Θυμήθηκε να 
καμωθεί την αμήχανη με τα ακριβά ρούχα που της είχαν στείλει από 
το παλάτι. 
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Το είχαν συζητήσει όταν κατέστρωναν το σχέδιο, όταν συμφωνού-
σε να το κάνει, αν κι ο Φόλκο τής είχε ξεκαθαρίσει ότι ήταν απλώς 
μια σκέψη, μια ιδέα. Δεν μπορούσε να την υποχρεώσει. Φυσικά και 
όχι. Είχε πει, ωστόσο, πως ήταν αρκετά βέβαιος ότι αυτό το σχέδιο 
θα πετύχαινε.

Τον είχε πιστέψει. Δε θα την έστελνε σε μια αποστολή αυτοκτονίας, 
όχι για τη Μυλασία. Για τίποτα βασικά. Θα απέφευγε το θάνατο ενόσω 
θα έφερνε εις πέρας αυτό που της είχε αναθέσει. Εκείνη ήταν ένα από 
τα όπλα του, και κανένας καλός στρατηγός δε θέλει να χάσει τα όπλα 
του. Επίσης ήταν και ανιψιά του. 

Είχε δεχτεί αμέσως, χωρίς δισταγμό. Δεν ήταν στη φύση της να 
διστάζει. Υπήρχαν πολλοί λόγοι για να συμφωνήσει. Κατ’ αρχάς, ο 
Ουμπέρτο της Μυλασίας έπαιρνε παιδιά και τα σκότωνε. Δεν ήταν 
ιδιαίτερα ευαίσθητη, δεδομένης της οικογενείας της, όμως ο Ου-
μπέρτο… την πρόσβαλλε. Δεν είχε σκοτώσει ποτέ κανέναν, επομένως 
τη βασάνιζε αυτό – κάτι σκιρτούσε μέσα της εκείνο το βράδυ. Δεν 
ήταν, λοιπόν, δύσκολο να δείξει αγχωμένη μπροστά στον υπηρέτη. 
Ήταν αγχωμένη. Του χαμογέλασε τρέμοντας. Ήταν καλή ηθοποιός· 
κι αυτός ήταν ένας από τους τρόπους με τους οποίους μπορούσε να 
φανεί χρήσιμη. 

Ο θαλαμηπόλος συστήθηκε με ευγένεια. Την έψαξε για όπλα, 
όπως είχαν κάνει κι οι φρουροί πριν από αυτόν. Εκείνοι το είχαν δι-
ασκεδάσει. Ο θαλαμηπόλος είχε αξιοπρέπεια, όμως ο έλεγχός του 
ήταν εξονυχιστικός. 

«Ποιο είναι το όνομά σου, κορίτσι μου;» είχε ρωτήσει.
Χρησιμοποίησε το όνομα που είχαν σκαρφιστεί όταν είχε μετακο-

μίσει στη φάρμα έξω από τα τείχη, τέσσερις μήνες πριν. 
Το ζευγάρι που είχε πληρωθεί για να παριστάνει πως η νεαρή 

ήταν συγγενής, που είχε έρθει να μείνει μαζί τους ύστερα από το 
θάνατο της μητέρας της, θα έφευγε για κάπου μακριά απόψε. Βα-
σικά, θα έπρεπε να βρίσκονται κιόλας στο δρόμο, να κινούνται όσο 
πιο γρήγορα μπορούσαν μέσα στο σκοτάδι του φθινοπώρου. Η μό-
νη τους ελπίδα ήταν το χάος που θα επικρατούσε στο παλάτι και 
στην πόλη, το οποίο θα καθυστερούσε τις έρευνες και την καταδί-
ωξη – δε θα υπήρχε κανείς με την ισχύ και τη διαύγεια να δώσει 
διαταγές.

Μέρος της συμφωνίας τους ήταν ένα άλογο και μία καρότσα, που 
θα τους περίμεναν έτοιμα, καθώς και περισσότερο ασήμι απ’ ό,τι 
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είχαν δει ποτέ στη ζωή τους. Θα έφευγαν από τη φάρμα τους χωρίς 
σχεδόν κανένα προσωπικό αντικείμενο, αφήνοντας τη φωτιά να 
καίει στην εστία, τον καπνό να βγαίνει από την καμινάδα, ώστε να 
μην κινήσουν υποψίες. Είχαν πάρει ένα πραγματικά τεράστιο ρί-
σκο, όμως αυτά κάνεις αν θέλεις να πας μπροστά στη ζωή. Οι 
άντρες του Φόλκο ήξεραν να κρίνουν τους ανθρώπους, και η επιλογή 
τους ήταν καλή. Η Άντρια ευχήθηκε τύχη στο ζευγάρι, όμως δεν ξό-
δεψε παραπάνω χρόνο να τους σκεφτεί. Η τύχη ήταν απρόβλεπτη κι 
η πίστη αποτελούσε πρόκληση για την ίδια, για διάφορους λόγους. 

«Είναι ήρεμος απόψε» της είπε ο επιστάτης. 
Δεν είχε την παραμικρή ιδέα αν έλεγε την αλήθεια ή αν τα λόγια 

αυτά αποσκοπούσαν απλώς στο να ανακουφίσουν τον προφανή φόβο 
της. Ένευσε. Είπε, μαλακά: «Είναι καλό αυτό, άρχοντά μου;»

Εκείνος αναστέναξε. Θρηνούσε για εκείνη, το έβλεπε. Δεν την 
ένοιαζε. Ακόμη κι έτσι, την έστελνε μέσα, σ’ αυτόν τον άνθρωπο, έτσι 
δεν είναι;

Δεν είχε σημασία. Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο -είτε ολοκλήρωνε 
την αποστολή της είτε αποτύγχανε μέσα στο δωμάτιο- αυτός ο 
άντρας, ο ντι Ρόσο, βρισκόταν πλέον σε θανάσιμο κίνδυνο. Εκτός κι 
αν, αυτή τη στιγμή, καθώς την έψαχνε…

Δε βρήκε τίποτα. Μια γυναίκα θα μπορούσε να το είχε προσέξει, 
αν και θα ήταν μάλλον απίθανο, όσο απίθανο θα ήταν ούτως ή άλλως 
να βρίσκεται γυναίκα εκεί. Ο Φόλκο είχε πλέον στην υπηρεσία του 
κάποιον από την Εσπεράνα, κι αυτός ο άντρας διέθετε ικανότητες 
που δεν ήταν διαδεδομένες στη Βατιάρη. Ένιωθε φοβισμένη καθώς 
ετοιμαζόταν, αφότου η πρόσκληση είχε φτάσει στη φάρμα – το φόβο, 
όμως, μπορείς να τον κατανικήσεις, δεν είναι κάτι που σε καθορίζει. 
Ο Φόλκο το έλεγε αυτό σ’ όλους όλη την ώρα. Δεν πρέπει να αρνηθείς 
ότι τον νιώθεις, πρέπει να τον εξουσιάσεις. 

Ήταν πιο μεγάλη από τα -εξαιρετικά νεαρά- κορίτσια που συνή-
θως προτιμούσε ο Ουμπέρτο, και κατά πάσα πιθανότατα πιο ψηλή 
απ’ ό,τι έπρεπε, όμως ήταν όμορφη γυναίκα και δεν είχαν μείνει πολ-
λές τέτοιες μέσα ή γύρω από τη Μυλασία. Δεν είχε πάει ποτέ της στην 
αγορά, θα ήταν υπερβολικά προκλητικό, υπερβολικά δελεαστικό, 
όμως δεν είχε κρυφτεί κιόλας από τους ανθρώπους στις γειτονικές 
φάρμες – και πάντα υπήρχαν κάποιοι πρόθυμοι να πληροφορήσουν 
τους φρουρούς του παλατιού για ένα υποψήφιο κορίτσι, με το αζημί-
ωτο. Σ’ αυτό στηρίζονταν κι οι ίδιοι εξάλλου. Οι άνθρωποι είναι προ-
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βλέψιμοι σε γενικές γραμμές, άμα σκεφτείς τι γίνεται. Ο Φόλκο το 
έλεγε κι αυτό όλη την ώρα. 

Παρ’ όλα αυτά, ευχήθηκε κακό θάνατο στον άντρα που είχε πλη-
ροφορήσει τους φρουρούς. Θα μπορούσε να είναι και γυναίκα, φυ-
σικά. Προτίμησε να μην το σκέφτεται αυτό, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Οι 
άνθρωποι ήταν τρομερά φτωχοί. Οι αγρότες υπέφεραν τα πάνδεινα, 
υπέμεναν αβάσταχτους φόρους, προκειμένου οι τεχνίτες κι οι έμπο-
ροι να παραμένουν ευχαριστημένοι παρέα με τους άρχοντές τους –
και κατ’ επέκταση λιγότερο επικίνδυνοι. Ακόμα κι ο ίδιος ο Φόλκο 
χρησιμοποιούσε την ίδια τακτική στο Ακόρσι. Λίγα παραπάνω νομί-
σματα σε μια φάρμα ενώ ερχόταν ο χειμώνας σήμαιναν ξύλα για 
φωτιά, σήμαιναν φαγητό, μπορούσαν να κρατήσουν έναν άνθρωπο 
στη ζωή, μαζί και τα παιδιά του.

Όλοι ήθελαν κάτι που δεν είχαν· κάποιοι ήθελαν απλά πράγματα, 
όπως ψωμί ή ζεστασιά. Ο Γκουρτσού, ο ηγέτης των Ασαριτών στην 
ανατολή, ήθελε να καταλάβει το Σαράντιον, την Πόλη των Πόλεων. 
Εκείνη ήθελε περισσότερη ελευθερία απ’ αυτή που φύλαγε αυτός ο 
κόσμος για τις γυναίκες. Κάποιοι άλλοι ήθελαν αγάπη.

Ο Φόλκο ήθελε τη Μυλασία. Ήταν μια κίνηση σε ένα πολύπλοκο 
και χρονοβόρο παιχνίδι ενάντια σε έναν παλιό εχθρό, που δεν ήταν 
καν ο Ουμπέρτο. 

Δύσκολο να κατορθώσει να κατακτήσει την πόλη αμέσως, όμως 
υπήρχε μια πιθανότητα, μέσα στην αναταραχή που θα προκαλούσε 
απόψε εκείνη. Και ακόμη και η απειλή πως ο Φόλκο πλησίαζε θα 
προκαλούσε ανησυχία στον Τεομπάλντο Μοντικόλα, του οποίου η 
πόλη και η γη απλώνονταν νότια από δω. Κι ένας ριψοκίνδυνος και 
βίαιος άνθρωπος όπως ο Μοντικόλα μπορεί να έκανε λανθασμένες 
κινήσεις μέσα στην ταραχή του. 

Ήξερε από καιρό ότι το μίσος ανάμεσα στον Φόλκο Τσίνο ντ’ 
Ακόρσι και στον Μοντικόλα ντι Ρεμίτζιο ήταν παροιμιώδες σ’ αυτόν 
τον κόσμο, ή τουλάχιστον σ’ αυτό το κομμάτι του κόσμου.

Αυτό την είχε οδηγήσει εδώ απόψε, έτσι δεν είναι; Σε αυτό το πα-
λάτι. Από δική της επιλογή. Αυτό έλεγε στον εαυτό της, τουλάχιστον. 
Ήταν σχεδόν αλήθεια. 

«Όταν είναι ήρεμος, συνήθως κι η νύχτα είναι ήρεμη» είπε ο θαλα-
μηπόλος, απαντώντας στην ερώτησή της. Ήρεμη, σκέφτηκε εκείνη. 
«Να είσαι… πρόθυμη, αλλά όχι υπερβολικά. Του αρέσει… Στον κόμη 
αρέσει όταν ένα κορίτσι δεν ξέρει τίποτα για… αυτά τα ζητήματα.»
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«Είμαι ακόμη παρθένα» είπε εκείνη. Τύχαινε να είναι και η αλήθεια. 
«Μα, φυσικά, φυσικά!» απάντησε εκείνος γρήγορα. Τον είδε να 

κοκκινίζει κάτω από το φως του αναμμένου πυρσού. Έβηξε και κα-
θάρισε το λαιμό του. «Θα περιμένω. Ακριβώς απ’ έξω.»

«Γιατί, άρχοντά μου;» ρώτησε. Ήταν λίγο ριψοκίνδυνη ερώτηση.
«Εεε, για να καλέσω τους φρουρούς να σε συνοδεύσουν σπίτι σου, 

μετά.»
«Α, μάλιστα» είπε εκείνη. «Γι’ αυτό. Σας ευχαριστώ.» Μίλησε με 

επαρχιώτικη προφορά. «Θα με πονέσει;» ρώτησε. Σκέφτηκε πως, απ’ 
ό,τι ήξερε, κάτι τέτοιο θα ρωτούσε μια παιδούλα. Ο θαλαμηπόλος 
κοίταξε αλλού. «Απλώς… να είσαι πρόθυμη. Όπως σου είπα, είναι 
ήρεμος απόψε.» 

«Μάλιστα, άρχοντά μου» είπε εκείνη. 
Ακόμη μπορούσε να διακρίνει τη σιλουέτα του υπηρέτη στις σκάλες. 

Οι δύο φρουροί είχαν κιόλας ξανακατέβει από την κεντρική σκάλα. 
«Έλα τώρα» είπε ο επιστάτης. Την οδήγησε σε μια βαριά πόρτα. 

Χτύπησε, απαλά. 
«Στείλε τη μέσα» ακούστηκε αμέσως μια φωνή. Ακούγοντάς την, 

ένιωσε πράγματι μεγάλο φόβο. Ο θαλαμηπόλος άνοιξε την πόρτα. 
Η Άντρια μπήκε. Εκείνος έκλεισε την πόρτα πίσω της. 
Ήταν όμορφο δωμάτιο. Είχε ανατραφεί σε μεγαλύτερο και πολυ-

τελέστερο παλάτι, διαφορετικά θα είχε εντυπωσιαστεί. Όμως, αυτή 
την εντύπωση έπρεπε να δώσει, υπενθύμισε στον εαυτό της. 

Υπήρχαν παράθυρα εκατέρωθεν ενός τζακιού στον τοίχο απέναντί 
της. Άλλη μια πόρτα αριστερά της, μισάνοιχτη. Αυτή, πιθανότατα, 
οδηγούσε στο υπνοδωμάτιο. Υπήρχε ένα χαλί με περίτεχνα σχέδια 
στο δάπεδο στη μία πλευρά του δωματίου, μπροστά από ένα δεύτερο 
τζάκι. Λάμπες πετρελαίου στο τραπέζι ανέδιδαν περισσότερο φως, 
κρασί τοποθετημένο δίπλα. Μία σχεδόν άδεια φιάλη, παρατήρησε. 

Στα αριστερά της, στον τοίχο με τη μισάνοιχτη πόρτα, υπήρχε ένα 
κρεβάτι.  Δεν υπήρχε χαλί εκεί και το ξύλινο δάπεδο ήταν λεκιασμέ-
νο με σκούρες κηλίδες. Ήξερε από τι. Δε θα υποτασσόταν στο φόβο, 
είπε μέσα της. Δύο ταπισερί ήταν κρεμασμένες στον τοίχο δεξιά της. 
Το φως της φωτιάς τις έλουζε. Και οι δύο απεικόνιζαν σκηνές κυνη-
γιού. Ο κόμης νόμιζε πως ήταν θήραμά του.

Όμως, εκείνη βρισκόταν εκεί για ν’ αντιστρέψει τους ρόλους. Από-
ψε εκείνος ήταν ένα άγριο θηρίο κι εκείνη η κυνηγός. Κυνηγούσε ζώα 
όλη της τη ζωή, στα δάση έξω από το δικό τους παλάτι. Αυτή η σκέψη 
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τη γέμιζε κουράγιο. Χαμογέλασε, τρέμοντας ακόμη, και βύθισε τα 
γόνατά της στο χαλί σε μια αμήχανη υπόκλιση. Χαμήλωσε το κεφάλι 
της, σταύρωσε τα χέρια της, δε έβγαλε άχνα. Θα ήταν φοβερή αυθά-
δεια για ένα κορίτσι τόσο ταπεινής καταγωγής να μιλήσει στον κόμη 
της Μυλασίας προτού της απευθύνει το λόγο. 

«Σήκω» της είπε με μια βαθιά, απαλή φωνή. «Θέλω να σε κοιτάξω.»
Σηκώθηκε αμέσως. Κράτησε, όμως, το κεφάλι της κάτω. Τη διέταξε 

να το σηκώσει. Το έκανε. Πρόσεξε να μη συναντήσει το βλέμμα του. 
Φορούσε μια μπλε μεταξωτή ρόμπα, δεμένη χαλαρά. Από κάτω τίπο-
τα. Ήταν σωματώδης, δεν τον έλεγες νέο, αλλά τα μαλλιά του ήταν 
ακόμη σκούρα. Είχε υπάρξει στρατηγός εν καιρώ πολέμου, διέτασσε 
στρατούς, είχε κατακτήσει μια πόλη με το σπαθί του. Έτσι συνέβαινε 
μερικές φορές. Κι ο Φόλκο μισθοφόρος ήταν.

Όμως, ο Φόλκο δεν ήταν σαν κι αυτόν εδώ τον άντρα. Αυτός ήταν 
ένα τέρας κι εκείνη είχε μπει στη φωλιά του. Το φως της φωτιάς τρεμό-
παιξε. Από δική μου επιλογή, είπε η Άντρια ξανά στον εαυτό της. 

«Είσαι πολύ μεγάλη» είπε ο κόμης της Μυλασίας. «Σαν εμπόρευμα 
πάνω σε πάγκο, ξεχασμένο στον ήλιο. Ξεθωριασμένο, όπως όλα τα 
λαμπερά πράγματα που ξεθωριάζουν.» Τα λόγια του ακούγονταν 
σχεδόν ποιητικά. Δεν είχε βρει ποτέ της χρόνο να διδαχτεί ποίηση. 
«Ξεκούμπωσε το ρούχο σου» της είπε. «Κάν’ το, τώρα! Δείξε μου το 
σώμα σου.» 

Τον κοίταξε με τα μάτια της ορθάνοιχτα. Την ακούμπησε στον 
ώμο, όχι άγρια, απλώς για να τη μετακινήσει πιο κοντά στη φωτιά. 
Για να βλέπει καλύτερα, συνειδητοποίησε. Ήθελε να τη δει. Έτρεμε 
ολόκληρη. Απροσποίητα. Το φόβο δεν τον αρνιέσαι – τον εξουσιά-
ζεις. Έφερε τα δάχτυλά της στα κουμπιά του φορέματος που της εί-
χαν φέρει στη φάρμα. Ο κορσές ήταν πράσινος. Τα μανίκια έβγαι-
ναν, είχαν ένα κοκκινωπό χρώμα, όπως κι η φούστα της μακριάς 
τουαλέτας κοντά στους αστραγάλους της. 

Την παρατηρούσε. Το βλέμμα του ήταν καρφωμένο στα δάχτυλά 
της. Τα κουμπιά ήθελαν κόπο ν’ ανοίξουν, συνεπώς δεν ήταν δύσκο-
λο να προσποιηθεί πως τέτοιου είδους ενδύματα της ήταν πρωτόγνω-
ρα. Εξάλλου, έπρεπε να φαίνεται ως ένα ψηλό, άχαρο κορίτσι, μεγα-
λωμένο σε φάρμα, συνηθισμένο σε κάποιο απλό φουστάνι μέχρι τα 
γόνατα, που δεν είχε παρά να το σηκώσει για να το βγάλει. Αν εκείνος 
εξέταζε τα χέρια της, θα διαπίστωνε πως ήταν τραχιά. Εγκαταστάθη-
κε στη φάρμα πριν από μήνες, ενώ προτού κατευθυνθεί νότια έκανε 
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χειρωνακτικές εργασίες στο Ακόρσι. Ιδέα του Φόλκο. Ήταν από τους 
ανθρώπους που προετοιμάζουν κάθε τους κίνηση. 

Ο κόμης έκανε ένα βήμα πίσω, παρατηρώντας την εξονυχιστικά. 
Αφού τελείωσε με τα κουμπιά, το πάνω μέρος της τουαλέτας έπεσε.

«Μεγάλη» είπε ξανά ο Ουμπέρτο. Αυτή τη φορά κοίταζε το στήθος 
της, όχι τα χέρια της. «Υπερβολικά ψηλή, υπερβολικά μεγάλη. Πα-
ραγινωμένο φρούτο και σάρκα. Και λεπτό στόμα.» 

Είχε ανάγκη το φιλί του. Διαφορετικά, θα του φιλούσε το χέρι. Δεν 
έπρεπε να καταλάβει ότι ήθελε να τη φιλήσει. Όλοι κάτι θέλουν, 
σκέφτηκε. Την πλησίασε ξανά. Εκείνη έγειρε το κεφάλι στο πλάι.

«Όχι» είπε ο κόμης Ουμπέρτο της Μυλασίας. «Όχι. Δεν έχεις το 
δικαίωμα να κάνεις ό,τι θέλεις. Όχι μ’ εμένα.»

Παρέμεινε σιωπηλή. Ακούμπησε δύο δάχτυλα του αριστερού του 
χεριού στο μάγουλό της και με δύναμη την ανάγκασε να γυρίσει και να 
τον κοιτάξει. Ένιωσε ένα τρέμουλο. Εκείνος το κατάλαβε και χαμογέ-
λασε. Το απολαμβάνει όταν βλέπει ότι τον φοβούνται, σκέφτηκε.

Τότε, πήρε το χέρι του από το μάγουλό της, το έφερε στο πίσω 
μέρος του κεφαλιού της, κρατώντας σφιχτά τα μαλλιά της, και την 
τράβηξε πάνω του – το στόμα του καταπλάκωσε το δικό της, σκληρό, 
βαρύ. Και την ίδια στιγμή, κάρφωσε στο μηρό της τη λεπίδα που 
κρατούσε στο δεξί του χέρι. 

Η Άντρια ούρλιαξε. Ένα ταχύ, αμείλικτο κύμα πόνου την τράντα-
ξε, και γνώριζε μάλιστα πως ο άντρας αυτός ίσως να είχε ποτίσει τη 
λεπίδα με δηλητήριο.Όπως κι εκείνη τα χείλη της. 

Για την ακρίβεια, η δεύτερη στρώση αυτού που φορούσε στα χείλη 
της ήταν δηλητήριο. Η πρώτη στρώση την προστάτευε. Ή τουλάχιστον 
έτσι της είχε υποσχεθεί στο Ακόρσι ο άντρας από την Εσπεράνα.

Ο Ουμπέρτο έστριψε τη λεπίδα μέσα στην πληγή και μετά την 
τράβηξε. Ο πόνος πλημμύρισε την Άντρια, όπως κι η απόγνωση. Πα-
ραπάτησε. Την άφησε να πέσει, κοιτάζοντάς τη με ενθουσιασμό.

«Άρχοντά μου!» φώναξε. «Γιατί…;»
«Πονάει, έτσι δεν είναι; Οι πιο βαθιές απολαύσεις εμπεριέχουν 

πόνο» είπε ο άντρας, που εκείνη τη στιγμή είχε το πάνω χέρι. «Θα το 
ανακαλύψεις κι εσύ απόψε.» Ακόμη κρατούσε στα χέρια του τη λεπί-
δα. Η Άντρια κοίταξε κάτω. Η σκισμένη τουαλέτα της είχε αίματα, 
όπως και το χαλί. Είχε τραυματιστεί άσχημα. Δεν ήταν σίγουρη πως 
μπορούσε να περπατήσει. Αν δεν μπορούσε, ήταν καταδικασμένη.

Όμως…
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Πήγε παραπατώντας προς τη φωτιά, λες και το τραύμα στο πόδι της 
της είχε στερήσει την αίσθηση της ισορροπίας. Εκείνος την παρακο-
λουθούσε. Τα μάτια του ήταν σκοτεινά. Πεινασμένα, θα ’λεγες. «Γεν-
νιόμαστε μέσα στο αίμα» είπε ο Ουμπέρτο της Μυλασίας. «Ένα κορί-
τσι στη δική σου ηλικία θα ’πρεπε να το γνωρίζει ήδη αυτό.»

Η Άντρια ακούμπησε το χέρι της στον τοίχο δίπλα στο τζάκι.
«Άρχοντά μου» είπε ξανά, κι η φωνή της ακούστηκε σαν κλαυθμυ-

ρισμός. Ένιωθε το πόδι της έτοιμο να την εγκαταλείψει. Στην πραγ-
ματικότητα, δε γνώριζε αν θα άντεχε το βάρος της. Ήθελε να βάλει 
τα κλάματα. Όλοι κάτι θέλουν.

«Γδύσου» της είπε. «Για να δούμε το τραύμα σου. Πρέπει να το 
φροντίσουμε.»

«Εσύ με μαχαίρωσες, άρχοντά μου» απάντησε εκείνη. Άφηνε το 
χρόνο να περάσει. Ο Εσπερανός τής είχε πει πως το δηλητήριο δε θ’ 
αργούσε να δράσει.

«Ναι, το έκανα. Και πιθανόν να το κάνω ξανά, μαζί με κάποια 
άλλα–»

Ο Εσπερανός τής είχε πει την αλήθεια. Ο Ουμπέρτο της Μυλασίας 
άρχισε αυτή την πρόταση, όμως δεν την τελείωσε – ούτε αυτή ούτε 
καμία άλλη. 

Είδε το εγχειρίδιο να γλιστράει από το χέρι του. Ανάμεσα σε όλα τα 
άλλα, ένιωσε μια άγρια, ψυχρή ευχαρίστηση βλέποντάς τον. Όχι 
απλώς ανακούφιση. Αν δεν ήταν σε θέση να περπατήσει κανονικά, θα 
μπορούσε να πεθάνει εδώ, απόψε. Ο άντρας μπροστά της έφερε το 
χέρι του στο λαιμό κι άνοιξε το στόμα του για να φωνάξει, αλλά δε 
βγήκε ούτε ένας ήχος. Άλλη μία από τις υποσχέσεις του Εσπερανού. 
Το θύμα δε θα μπορούσε να φωνάξει, να καλέσει βοήθεια. Θα πέσει 
άλαλος – αν και η πτώση θα μπορούσε να προκαλέσει κάποιο θόρυβο. 

Και τον προκάλεσε, αλλά όχι πολύ δυνατά. Εκείνος πρόταξε το 
χέρι του, προσπαθώντας να πιαστεί από κάπου, όμως δεν υπήρχε 
τίποτα γύρω του. Ο απαλός γδούπος όταν έπεσε καταγής θα μπορού-
σε να σημαίνει πολλά πράγματα για όποιον άκουγε απ’ έξω, όπως 
ακριβώς κι η δική της κραυγή. Εξάλλου, δεν ήταν η πρώτη που ούρ-
λιαζε στο δωμάτιο του Ουμπέρτο της Μυλασίας, σκέφτηκε η Άντρια. 

Θα είναι, όμως, η τελευταία. Κάτι ήταν κι αυτό.
Τα μάτια του ορθάνοιχτα· είδε τρόμο μέσα τους. Και τα δύο του 

χέρια βρίσκονταν πλέον στο λαιμό του, καθώς πάλευε να πάρει ανά-
σα. Η ευχαρίστηση που ένιωθε εκείνη πιθανόν να μην είχε καμία 
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σημασία. Δεν υπήρχε χρόνος για τέτοια. Τρέκλισε από τη φωτιά 
προς τον τοίχο. Το πόδι της παραλίγο να την εγκαταλείψει κι έβγαλε 
μια φωνή. Η λεπίδα δεν είχε βυθιστεί ολόκληρη στη σάρκα της, όχι 
μέχρι τη λαβή πάντως. Το μόνο που ήθελε εκείνος ήταν να τη δει να 
φοβάται. Κατά πάσα πιθανότατα, το αίμα τον διέγειρε, ωστόσο εκεί-
νη δε θα έπαιρνε δηλητήριο μέσα της. Όχι εκείνη. 

Κοίταξε καλά τον άντρα που κειτόταν στο χαλί. Ακόμη πάσχιζε να 
φωνάξει κάποιον -το θαλαμηπόλο έξω από την πόρτα, τον ιερό 
Τζαντ- ή απλώς να ξορκίσει τους δαίμονες που ίσως τον ζύγωναν 
καθώς η ζωή του έφτανε στο τέλος της.

Όμως, δεν είχε πεθάνει ακόμη. Η Άντρια έσκυψε, υποφέροντας σε 
κάθε της κίνηση, και πήρε το πεσμένο εγχειρίδιο. Στάθηκε από πάνω 
του. Ήρεμα, με την κανονική της προφορά πια, του είπε: «Ο Φόλκο 
Τσίνο ντ’ Ακόρσι αποφάσισε πως είσαι σπατάλη του δώρου ζωής του 
Τζαντ. Στάλθηκα για να δώσω ένα τέλος. Το όνομά μου είναι Άντρια 
Ρίπολι. Θα καταλάβεις από ποια γενιά κρατάω. Είθε ο θάνατός σου 
να είναι οδυνηρός και φως να μη βρεις στο δρόμο σου.» Η μπλε ρό-
μπα είχε ανοίξει τελείως. Ρίχνοντας το βάρος της στο καλό της πόδι, 
έσκυψε και βύθισε μια φορά το εγχειρίδιο στα γεννητικά του όργανα. 
Ύστερα κι άλλη μία, τόσο για να σιγουρευτεί όσο και για να πάρει 
εκδίκηση για όλα τα παιδιά που είχαν χάσει τη ζωή τους εκεί.

Δεν ήταν καλόψυχη γυναίκα -κανείς στην οικογένειά της δεν ήταν 
καλόψυχος- όμως, σχηματίζοντας στο νου σου την εικόνα ενός τρο-
μοκρατημένου παιδιού να σέρνεται σ’ αυτό το δωμάτιο μόνο και μό-
νο για να κακοποιηθεί βάναυσα και, καμιά φορά, να δολοφονηθεί, 
εύκολα μπορείς ν’ αρπάξεις ένα μαχαίρι και να το χρησιμοποιήσεις 
κάπως έτσι, κι ας έχουν όσο δηλητήριο θέλουν τα χείλη σου.

Τον παρακολουθούσε να πεθαίνει. Κι άλλο αίμα -πολύ για τη 
ακρίβεια- πάνω σ’ αυτό το υπέροχο ανατολίτικο χαλί. Η κατακρεουρ-
γημένη γύμνια του ήταν το τέλος που του άρμοζε, σκέφτηκε. Αν 
υπήρχαν κι άλλοι άντρες τέτοιου φυράματος στον κόσμο, δε θα ’θελε 
να ξαναβρεθεί με κάποιον απ’ όλους τους σ’ ένα δωμάτιο. Τώρα η 
ψυχή του ανήκε στον Τζαντ, περιμένοντας την κρίση της. Εκείνη τον 
είχε στείλει εκεί.

Είχε κι άλλα να κάνει -αν τα κατάφερνε- αν ήθελε να ζήσει. Και το 
ήθελε, απελπισμένα· δεν ήταν έτοιμη για τη δική της κρίση.

«Άρχοντά μου, σας παρακαλώ!» είπε δυνατά με εκείνη την επαρχι-
ώτικη προφορά.
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Έριξε το μαχαίρι καταγής και, χωλαίνοντας, πασχίζοντας να μην 
ουρλιάξει από τον πόνο, διέσχισε το δωμάτιο ίσαμε τα παράθυρα. 
Μοντέρνο θύρωμα στο ένα, παλιομοδίτικα παντζούρια στο άλλο. Μέ-
χρι κι αυτό το είχαν λάβει υπόψη τους προτού τη στείλουν εκεί. Ο 
Φόλκο σκεφτόταν τα πάντα. Το ίδιο κι οι άντρες του, αλλιώς δεν 
έμεναν στην υπηρεσία του πολύ καιρό. 

Άνοιξε τα παραθυρόφυλλα. Έτριξαν, αλλά όχι πολύ. Δε θα ακου-
γόταν. Έγειρε μπροστά κι έριξε μια ματιά.

Το σκοινί βρισκόταν εκεί, δεμένο σε ένα καρφί στον πέτρινο τοίχο, 
πέφτοντας προς το σκοτάδι. Είχαν βάλει έναν άνθρωπο στη Μυλασία 
πριν από λίγο καιρό, έναν που ήξερε να σκαρφαλώνει. Θα στερέωνε 
το καρφί κάποιες νύχτες πριν και, το ίδιο βράδυ, με το που θα μάθαι-
ναν ότι εκείνη κλήθηκε στο παλάτι, θα έδενε και το σκοινί. Εκείνη 
έπρεπε να ανοίξει τα παραθυρόφυλλα, να αφήσει του φρουρούς να 
ορμήσουν στο δωμάτιο, να κοιτάξουν έξω, να δουν το σκοινί…

Και να καταλήξουν σε εσφαλμένο συμπέρασμα. Διότι στην πραγ-
ματικότητα δε θα το έσκαγε απ’ το παράθυρο του παλατιού. Βρισκό-
ταν τρεις ορόφους πάνω, και παρ’ όλο που διέθετε ταλέντα ικανά να 
φανούν χρήσιμα και στην ίδια και στον Φόλκο, η κατάβαση με τις 
χούφτες να πιάνουν και ν’ αφήνουν ένα σκοινί δεν ήταν ένα από αυ-
τά· συν τοις άλλοις, η πλατεία από κάτω είχε συνεχώς φρουρούς.
Εκείνοι, όμως, που θα έμπαιναν σ’ αυτό το δωμάτιο δε θα είχαν την 
παραμικρή ιδέα για το τι μπορούσε να κάνει ή όχι. Ούτε θα γνώριζαν 
πως ο Φόλκο είχε δωροδοκήσει έναν υπηρέτη του παλατιού για να 
περιγράψει τα ιδιαίτερα δωμάτια του κόμη και να του πει πού βρι-
σκόταν η κρυμμένη σκάλα. Πάντα υπάρχει μια κρυφή έξοδος από τα 
ιδιαίτερα δωμάτια των ευγενών, είχε πει ο Φόλκο. Η Άντρια το γνώ-
ριζε αυτό και από το παλάτι της οικογένειάς της. 

Έπρεπε να φτάσει σ’ αυτή τη σκάλα, να την κατέβει, κι ύστερα 
γραμμή προς το σημείο όπου κάποιοι άντρες θα περίμεναν να τη 
φυγαδεύσουν. Όπου ένα άλογο θα την περίμενε να καλπάσουν 
προς την ελευθερία, προς τη ζωή. Όμως, καλά καλά δεν μπορούσε 
να κουνηθεί. 

Φοβόταν πως θα λιποθυμούσε από τον πόνο. Έβρισε. Αν αυτός ο 
μπάσταρδος δεν την είχε μαχαιρώσει…

Ο μπάσταρδος είχε σκοπό να κάνει χειρότερα. Ήταν νεκρός τώ-
ρα. Εκείνη, όχι. 

Κανείς ποτέ δεν της υποσχέθηκε μια εύκολη ζωή. Και σίγουρα όχι 
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ο πατέρας της. Δεν ήταν τέτοιου είδους άνθρωπος. Ζούσε πλουσιοπά-
ροχα, καθότι θυγατέρα ενός δούκα, αλλά όχι κι εύκολα. Γυναίκα 
ήταν, εξάλλου. 

Γύρισε πίσω, στο νεκρό άντρα. Έσκυψε, αγκομαχώντας από την 
προσπάθεια, και πήρε ξανά το εγχειρίδιο. Έκοψε λίγο ύφασμα από 
τη ρόμπα κι έδεσε το τραύμα της. Πήρε τη ζώνη από τη ρόμπα του 
άντρα που μόλις είχε δολοφονήσει, τραβώντας την από κάτω του. 
Την έδεσε γύρω από το καλυμμένο τραύμα της. Δεν έπρεπε να στάξει 
καθόλου αίμα στο δρόμο της διαφυγής της. Ωστόσο, ίσα που πρόλα-
βε να πνίξει μια κραυγή. Ύστερα όμως το ξανασκέφτηκε· πράγματι, 
άφησε μια απαλή κραυγή, για να την ακούσουν εκείνοι που στέκο-
νταν απ’ έξω.

Κοίταξε γύρω της, μην τυχόν είχε ξεχάσει κάτι. Για την ώρα, το 
τραύμα της δεν έβγαζε άλλο αίμα. Όμως, σύντομα, το ύφασμα που 
είχε χρησιμοποιήσει για να καλύψει την πληγή θα γινόταν μούσκε-
μα, σκέφτηκε.

Κινήθηκε χωλαίνοντας, αναπνέοντας με δυσκολία, προς τη μισά-
νοιχτη πόρτα και πέρασε μέσα. Της είχαν πει να πάει στο τρίτο δω-
μάτιο: υπήρχε ένα πλαίσιο στον τοίχο στο αριστερό της χέρι, στην 
άλλη άκρη από το τζάκι. Εκεί πάνω, στο στόμα ενός ξυλόγλυπτου 
λιονταριού, ήταν κρυμμένο ένα χερούλι.

Θα επιδείκνυε αδυναμία εάν λιποθυμούσε τώρα, υπενθύμισε 
στον εαυτό της καθώς πάλευε να προχωρήσει. Θα επιδείκνυε, επί-
σης, διάθεση να πεθάνει. Συνέχισε να κινείται, στηρίζοντας το βά-
ρος της σε τραπέζια ή στον τοίχο και στα δοκάρια ενός κρεβατιού 
στο δεύτερο δωμάτιο. Δάκρυα έτρεχαν πια στα μάγουλά της από 
τον πόνο. Τα σκούπισε.

Επιτέλους, έφτασε εκεί, στο τρίτο δωμάτιο. Εντόπισε τη μορφή 
του λιονταριού, πίεσε το χερούλι και το πλαίσιο άνοιξε. Πίσω βρι-
σκόταν μια σκάλα. Όπως της είχαν υποσχεθεί, έτσι δεν είναι;

Επικρατούσε το απόλυτο σκοτάδι. Η Άντρια γύρισε πίσω βρίζο-
ντας και βάδισε μέχρι την άλλη άκρη του δωματίου, για να πάρει ένα 
φανάρι από ένα τραπέζι. Στρίμωξε το ματωμένο μαχαίρι στη ζώνη 
της ρόμπας της. Τότε ήταν που συνειδητοποίησε πως τα κουμπιά της 
ήταν ακόμη ανοιχτά. Τα κούμπωσε. Να είσαι στα πρόθυρα του θα-
νάτου και να σκέφτεσαι τη σεμνότητα – θα της φαινόταν αστείο, 
μετά όμως θυμήθηκε τη ρημαγμένη γυμνή σορό του Ουμπέρτο, που 
είχε μόλις αφήσει πίσω της, και δε γέλασε καθόλου.
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Ξαναγύρισε προς την ανοιχτή πόρτα, και καθώς έσκυβε για να 
χωρέσει, άφησε μια σιγανή κραυγή από τον πόνο. Τράβηξε το ξύλινο 
πλαίσιο πίσω της για να κλείσει. Ήταν πολύ πιθανό να υπάρχει αίμα 
στο δάπεδο και στα χαλιά απ’ όπου είχε περάσει, το ήξερε. Αλλά δεν 
μπορούσε να κάνει και τίποτ’ άλλο. Έπρεπε να ελπίζει -να προσευ-
χηθεί;- πως δε θα το παρατηρούσε κανείς, τουλάχιστον όχι απόψε. 
Πως θα ήταν πολύ ταραγμένοι και φοβισμένοι, θα έτρεχαν προς το 
ανοιχτό παράθυρο, θα έβλεπαν το σκοινί και θα ορμούσαν κάτω στην 
πλατεία, φωνάζοντας τους φρουρούς. 

Όμως, λίγα βήματα μετά, η Άντρια συνειδητοποίησε πως τίποτε 
απ’ όλα αυτά δεν είχε σημασία. Είχε ακόμη δύο ορόφους να κατέβει, 
σε αυτά τα στενά και ολισθηρά σκαλιά, κρατώντας ένα φανάρι, και 
δε θα τα κατάφερνε. 

�

Δε θα μπορούσα να ξεχάσω μια τέτοια συνάντηση. 
Πριν από ένα χρόνο και κάτι, ο Φόλκο Τσίνο, φημισμένος ανάμε-

σα στους στρατιωτικούς ηγέτες της Βατιάρης και, μετά το θάνατο του 
πατέρα του εδώ και κάποια χρόνια, λόρδος του Ακόρσι, είχε επισκε-
φτεί την οικογένεια Ριτσαρντιάνο, που εξουσίαζε την Αβένια. Το 
πρωί της δεύτερης μέρας που βρισκόταν στην Αβένια, είχε κάνει μια 
στάση για να χαιρετήσει τον Γκουαρίνο, το δάσκαλό μας. Ο Φόλκο 
πρέπει να ήταν ο πιο διαπρεπής απόφοιτος της σχολής μας.

Όλοι τον αποκαλούσαν έτσι, σύνηθες καθώς ήταν για τους άρχο-
ντες πόλεων. Ο Γκουαρίνο μάς είχε πει ότι ήταν εσκεμμένο. «Είναι ο 
τρόπος του να καμώνεται τον ευγενή. Μπορεί να γίνει κι ευγενής, 
αλλά μη σας ξεγελάει» είχε πει.

Και πώς να μας ξεγελάσει. Ήταν ένας από τους πιο τρομακτι-
κούς μισθοφόρους διοικητές των ημερών του. Προτιμούσε το όνο-
μα που του είχε δοθεί – αυτό δεν το βγάζεις εύκολα απ’ το μυαλό 
σου, σκεφτόμουν.

Είχε φέρει δύο ανθρώπους μαζί του εκείνη τη μέρα. Ο ένας από 
αυτούς ήταν η ψηλή γυναίκα, που αργότερα θα έβλεπα να οδηγείται 
σ’ ένα δωμάτιο όπου θα την περίμενε ο Ουμπέρτο της Μυλασίας. 

Θα την αναγνώριζα στη Μυλασία, επειδή ήμουν ένας από αυτούς 
που βρίσκονταν στον κήπο της σχολής τη μέρα που ο Φόλκο είχε 
έρθει να μας δει ένα χρόνο πριν, μαζί με κάποιους μεγαλύτερους 
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μαθητές και δύο από τους νεότερους, τα δίδυμα. Τα δύο νεαρά αδέρ-
φια έλεγαν ένα τραγούδι για το καλωσόρισμα καθώς ο διάσημος επι-
σκέπτης μας διέσχιζε την είσοδο. Οι φωνές τους ηχούσαν γλυκά στο 
πρωινό φως τού αποκαλόκαιρου. 

Όταν τελείωσαν, ο Γκουαρίνο έκανε ένα ανεπαίσθητο νεύμα επι-
δοκιμασίας. Ο Φόλκο ντ’ Ακόρσι είπε χαμογελώντας πλατιά: «Θυμά-
μαι να το τραγουδάω αυτό το τραγούδι!»

Έδωσε σε κάθε αγόρι από ένα νόμισμα και μετά προχώρησε για 
να αγκαλιάσει το δάσκαλό μας με περίσσιο ενθουσιασμό, σχεδόν 
σηκώνοντάς τον από το έδαφος. Όλοι μας ξαφνιαστήκαμε. Σοκαρι-
στήκαμε, για την ακρίβεια. Μόλις ο Γκουαρίνο απελευθερώθηκε, 
ίσιωσε την γκρίζα ρόμπα του κι είπε: «Η αξιοπρέπεια πρέπει να φυ-
λάσσεται, ίσως πάνω απ’ όλα τα άλλα.»

Ο Φόλκο γέλασε. Από εκεί όπου στεκόμασταν μπορούσα να δια-
κρίνω την περίφημη άδεια κόγχη του δεξιού του ματιού. Αρνείτο να 
φορέσει καλύπτρα. Όλοι γνώριζαν για το τραύμα του. Κυκλοφορού-
σαν αντικρουόμενες ιστορίες για το πώς είχε συμβεί. Μία από αυτές 
έλεγε ότι το είχε προκαλέσει ο Τεομπάλντο Μοντικόλα, που ίσως 
εξηγούσε πολλά. 

«Παραθέτεις τα λόγια του Ατζοπάρντι, Δάσκαλε; Μα, εσύ δε συμ-
φωνείς καν με τον Ατζοπάρντι! Τι θα έλεγες για το “Κανείς δεν αξίζει 
την αγάπη σου περισσότερο απ’ αυτόν που σου διδάσκει τη σοφία”;» 
είπε ο Φόλκο.

«Ναι, κι αυτό δικό του είναι» είπε ο Γκουαρίνο με ψυχραιμία. «Κα-
λύτερη σκέψη, συμφωνώ. Χαίρομαι ιδιαιτέρως που δεν έχεις ξεχάσει 
τα διδάγματά σου. Όμως, η αγάπη μπορεί να εκδηλωθεί με ποικί-
λους τρόπους.» Και χαμογέλασε, το θυμάμαι. Τα λεπτά του μαλλιά 
μπερδεύονταν στον άνεμο. 

«Ναι, μπορεί» συμφώνησε ο άρχοντας του Ακόρσι. «Θα δειπνήσεις 
μαζί μας, Δάσκαλε, αφού επιστρέψουμε από το κυνήγι; Ο Ερίτζιο 
μου είπε να σε προσκαλέσω.»

Τον φανταζόμουν πιο σωματώδη, καθώς η φήμη του από τα πεδία 
της μάχης ήταν ανυπέρβλητη. Τα μαλλιά του Φόλκο Τσίνο είχαν 
ανοιχτό καστανό χρώμα, μ’ ένα απαλό κόκκινο στην κορφή κι εδώ κι 
εκεί κάποιες γκρίζες τούφες. Η μύτη του ήταν γαμψή σαν ράμφος, 
ενώ μια ουλή διέτρεχε το μάγουλο κάτω από το ανύπαρκτο μάτι. 
Ήταν γεροδεμένος, μυώδης. Κανείς δε θα ήθελε να παλέψει μαζί 
του, σκεφτόμουν.
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«Ευχαρίστως θα δειπνήσω μαζί σας» είπε ο Γκουαρίνο. «Μετάφε-
ρε τις ευχαριστίες μου στον κόμη. Μα, πριν φύγεις: έχω φέρει μαζί 
μου κάποιους από τους μαθητές μας για να σου δείξουν τις δεξιότη-
τές τους, αν συμφωνείς.»

«Θα το ήθελα πολύ, αν μου το επέτρεπε ο χρόνος. Όμως, θα φύγω 
με τον Ερίτζιο και τον Εβάρντο, καθώς έχουμε κάποια θέματα να 
συζητήσουμε πριν από το κυνήγι, σχετικά με τη Ροδία και τη Φιρέ-
ντα και τις εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα εκεί.»

«Πράγματι» είπε ο δάσκαλός μας. «Οι Σάρντι έχουν γίνει πολύ 
ισχυροί.» 

«Έχουν γίνει, ναι» είπε ο Φόλκο ντ’ Ακόρσι. «Ο Πιέρο θέλει να με 
προσλάβει ξανά. Το στρατό μου, δηλαδή.»

«Φυσικά και θέλει» είπε ο Γκουαρίνο. 
Ο άρχοντας του Ακόρσι μάς τίμησε με ένα φευγαλέο βλέμμα. «Δεν 

έχω την παραμικρή αμφιβολία πως είστε υποδειγματικοί, όλοι σας. 
Διαφορετικά, ο δάσκαλός σας δε θα σας είχε φέρει τούτο το πρωινό 
μαζί του. Παρακαλώ, δεχτείτε τη συγγνώμη μου και τις καλύτερες 
ευχές μου. Να ακολουθείτε το δρόμο σας και να τιμάτε το δάσκαλό 
σας – είναι ο καλύτερος όλων μας. Κόπο, Άντρια, ελάτε, θα μας περι-
μένουν.» Έκανε μια υπόκλιση στον Γκουαρίνο, γύρισε και απομακρύν-
θηκε από το μικρό μας κήπο, ένας άντρας φτιαγμένος για βία, τέχνη 
κι εξουσία, με το ένα μάτι αστραφτερό και το άλλο άδειο και σκοτεινό. 
Η ψηλή κοπέλα κι ο άντρας τον ακολούθησαν, ντυμένοι για ιππασία. 

Το ξέρουμε ότι είναι ο καλύτερος όλων μας, ήθελα να του πω, αλλά 
ήξερα πως δεν έπρεπε να μιλήσω. Επομένως, εκείνο το πρωινό δεν 
ίππευσα για χάρη του Φόλκο ντ’ Ακόρσι, για να του δείξω τι ήμουν 
ικανός να κάνω. Είναι πιθανό κάποια πράγματα να είχαν εξελιχθεί 
διαφορετικά, αν το είχα κάνει. Καμιά φορά το σκεφτόμουν. Μα σε 
κανέναν δεν το εξομολογήθηκα.

Εκείνη τη γυναίκα πάντως την είχα δει το ίδιο πρωί. Ψηλή, με 
καστανοκόκκινα μαλλιά, αδύνατη. Κι άκουσα ακόμα και το όνομά 
της και την είδα να κοιτάζει βαριεστημένα γύρω γύρω στον κήπο. 
Αργότερα, την κουβεντιάσαμε. Πώς γίνεται να μην την κουβεντιά-
σουμε, παλικαράκια πράμα να βλέπουν την Άντρια, τη μικρότερη 
κόρη του Δούκα Αριμάνο Ρίπολι της Ματσέρας, ανιψιά της Κατερίνα 
Ρίπολι ντ’ Ακόρσι κι εξ αγχιστείας του Φόλκο. Μαζί του είχε μπει 
στον κήπο μας και μαζί του είχε περπατήσει μετά προς την έξοδο. 

Όμως, δεν ήταν αυτό το όνομα που την είχα ακούσει να λέει στον 
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Μοράνι, στη Μυλασία, όταν τη φέρανε στο παλάτι, σαν ένα απλό 
κορίτσι από μια γειτονική φάρμα, καλεσμένη μόνο και μόνο για την 
απόλαυση του κόμη. 

Στεκόμουν στη σκιά στο πίσω μέρος της σκάλας και δεν έκανα 
τίποτα. Παρακολούθησα τον Μοράνι να την ψάχνει για όπλα, να την 
πηγαίνει στην πόρτα, να χτυπάει και να την αφήνει να μπει με την 
άδεια του κόμη. 

Γι’ αυτό το λόγο, ακόμη και σήμερα, νιώθω πως η ψυχή του Μο-
ράνι, ο θάνατός του, βαραίνει το δικό μου λογαριασμό με το θεό. 

Όταν έρθει η ώρα μου, όταν η ζωή μου τελειώσει και σταθώ μπρο-
στά στον κριτή μου, θα ζητήσω ο θάνατος του Ουμπέρτο εκείνη τη 
νύχτα, οι αθώες ψυχές που σώθηκαν και δικαιώθηκαν, να χρησιμο-
ποιηθούν ως εξισορροπητικές δυνάμεις. Δε δολοφόνησα εγώ τον Ου-
μπέρτο, φυσικά, όπως δε σκότωσα και τον Μοράνι. Όμως, καθώς 
έβλεπα τη γυναίκα να μπαίνει στο δωμάτιο, γνώριζα πως την είχε 
στείλει ο Φόλκο για να σκοτώσει. 

Όχι για την απόδοση δικαιοσύνης, αλλά για την απόκτηση εξου-
σίας, για το στυγνό της παιχνίδι, για το χορό της αλαζονείας και του 
μίσους του καιρού μας. Είχα υπάρξει μαθητής του Γκουαρίνο, σω-
στά; Γνώριζα τη γεωγραφία αυτής της γωνιάς του κόσμου. Ήξερα 
πού βρισκόταν το Ρεμίτζιο, η πόλη του Τεομπάλντο Μοντικόλα. Και 
το Ακόρσι του Φόλκο, κι αυτό το γνώριζα. Με τη Μυλασία να βρίσκε-
ται ανάμεσά τους. 

Κι αποφάσισα, παρακολουθώντας, κρατώντας σφιχτά τη φιάλη 
του κρασιού που με είχε στείλει ο Μοράνι να φέρω, πως αυτό το 
γιατί δεν είχε καμία αξία για εμένα, αρκεί το Τέρας να πέθαινε 
εκείνη τη νύχτα. Βρισκόμουν στο παλάτι αρκετό καιρό, είχα δει τι 
είδους άνθρωπος ήταν, κι ήμουν νέος. Η δικαιοσύνη είχε ακόμη 
κάποιο νόημα για μένα. 

Δε μου περνούσε καν από το μυαλό ότι η γυναίκα θα μπορούσε να 
αποτύχει. Γεγονός που τώρα πια με αφήνει ενεό στη σκέψη.

Περίμενα για λίγο και μετά μπήκα στον προθάλαμο. Έμοιαζε πε-
ρισσότερο με μεγάλο πλατύσκαλο παρά μ’ οτιδήποτε άλλο. Υπήρχε 
μια επιμήκης, χαμηλή συρταριέρα κολλημένη στον τοίχο του δωμα-
τίου όπου βρισκόταν ο κόμης με τη γυναίκα. Ο Μοράνι καθόταν πά-
νω στο έπιπλο. Του έδωσα τη φιάλη κι ένα ποτήρι. Έβγαλε το πώμα 
κι ήπιε, μη δίνοντας καν σημασία στο ποτήρι, και μετά έδωσε και σ’ 
εμένα να πιω.

KAPOTE ENA FOS.indd   43 1612//21   3:35 PM



44  guy gavriel kay

Εγώ κούνησα αρνητικά το κεφάλι. Τα φρύδια του σηκώθηκαν με 
απορία. Συνήθως έπινα μαζί του εκείνες τις νύχτες. Με μια αδιάφορη 
κίνηση των ώμων του, ήπιε κι άλλο. Παρέμεινα όρθιος, πράγμα φυ-
σιολογικό για μένα. Φοβόμουν, το θυμάμαι, κι ήξερα πως δεν έπρεπε 
να το δείξω. Προσέχαμε μήπως ακούσουμε ήχους από το δωμάτιο, 
προσποιούμενοι πως κάναμε κάτι άλλο. Μπορούσαμε να ξεχωρίσου-
με τις φωνές, μα όχι και τα λόγια τους, εκτός κι αν μιλούσαν δυνατά. 

Ο Μοράνι είπε, σιγανά (επειδή κι εμείς μπορούσαμε να ακουστού-
με μέσα): «Δε θες κρασί;»

Σήκωσα κι εγώ τους ώμους με τη σειρά μου και του είπα ένα ψέμα. 
«Ήπια πολύ χτες βράδυ.»

«Οι νέοι θα έπρεπε να τα αντέχουν αυτά» είπε προσπαθώντας να 
χαμογελάσει.

Κατάφερα να σχηματίσω ένα ειρωνικό χαμόγελο. Για να είμαι 
ειλικρινής, από τη στιγμή που είχα δει τη γυναίκα, κάτι μου έλεγε 
πως έπρεπε να μείνω σε εγρήγορση. «Γνωρίζεις κάποιο ποίημα που 
να μιλάει για κήπους, Γκουιντάνιο;» είπε ο Μοράνι. «Κήπους την 
άνοιξη;» Σχεδόν πάντα χρησιμοποιούσε ολόκληρο το όνομά μου. 
Οι περισσότεροι με φώναζαν Ντάνιο, ή με όποια άλλη παραλλαγή 
του ονόματός μου από την παιδική μου ηλικία, που δε μου άρεσε 
και πολύ. 

«Νομίζω πως ξέρω ένα» είπα εγώ. Ακούσαμε τη φωνή του κόμη 
πίσω από τον τοίχο, από τη μεριά του δωματίου που βρισκόταν πιο 
κοντά μας, μακριά από το κρεβάτι και το τραπέζι όπου φύλαγε τα 
παιχνίδια του. 

Ο Μοράνι ήπιε ξανά. 
Εγώ είπα κάτι μάλλον ανόητο: «Αξίζει αυτό που κάνουμε; Και ο 

ένας και ο άλλος;»
Με κοίταξε. «Για την ψυχή μας, εννοείς;»
«Ναι.» Αν και δεν ήταν ακριβώς αυτό που ήθελα να πω.
«Όχι, δεν αξίζει» είπε εκείνος. «Θα στείλω γράμματα για σένα το 

χειμώνα, Γκουιντάνιο. Θα σου βρω καλύτερη θέση.»
«Ξέρετε πως είναι τιμή μου να σας υπηρετώ, σινιόρε. Ξέρετε, εγώ–»
«Δεν υπηρετείς εμένα!» είπε.  Άφησε έναν αναστεναγμό. «Γίνομαι 

όλο και πιο μεγάλος και τόσο πολλοί εξαρτώνται από μένα. Συνεχίζω 
να βρίσκομαι εδώ, επειδή προσπαθώ να... κάνω τα πράγματα καλύτε-
ρα.» Γύρισε και με κοίταξε, με μια έκφραση σχεδόν παρακλητική. 
«Έχω δει λιμό, Γκουιντάνιο. Πολιορκίες, πόλεις λεηλατημένες και κα-
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μένες. Έχω δει φριχτά πράγματα. Η Μυλασία είναι προστατευμένη 
απ’ αυτά πλέον, οι άνθρωποι είναι ασφαλείς, επειδή εκείνος είναι–» 

Η φωνή του κόμη· διαπεραστική. Κι ύστερα το ουρλιαχτό τής γυ-
ναίκας. 

Έμοιαζε να έρχεται κατευθείαν πίσω από το μέρος όπου καθόταν 
ο Μοράνι. Τινάχτηκα. Εκείνος ανασηκώθηκε λιγάκι κι ύστερα ξανά-
γειρε βαρύς στο έπιπλο. Κοιταχτήκαμε. Είναι ήρεμος απόψε, έτσι της 
είχε πει.

«Άρχοντά μου… γιατί;» την ακούσαμε να φωνάζει. 
«Έναν κήπο» είπε ο Μοράνι γρήγορα. «Ένα ποίημα για έναν κή-

πο, Γκουιντάνιο. Ή κάτι άλλο. Οτιδήποτε! Για το φως του ήλιου.»
Η φωνή του κόμη: σιγανή, απαλή σαν ελαιόλαδο, ζεστή σαν κρασί 

σιγοβρασμένο το χειμώνα. Τίποτε άλλο δεν ακούστηκε από το κορί-
τσι. Έπρεπε να πω ένα ποίημα. Τελικά, έπιασα τη φιάλη και μου 
έβαλα ένα ποτό. Σέρβιραν καλό κρασί στη Μυλασία υπό την ηγεσία 
του κόμη Ουμπέρτο εκείνες τις μέρες. Η καρδιά μου χτυπούσε δυνα-
τά, το θυμάμαι. 

«Είναι δύσκολο να θυμηθώ» είπα.
Τα μάτια του Μοράνι καρφώθηκαν στα δικά μου. «Στις δυσκολίες 

είναι που πρέπει να βάζουμε τα δυνατά μας!» είπε.
Χαμήλωσα το βλέμμα. Ο Γκουαρίνο είχε πει το ίδιο πράγμα. Στη 

σχολή. Με τον κήπο της. Και την αποστολή της να διδάσκει σε άντρες 
και γυναίκες πώς να ζουν με χάρη και να αντεπεξέρχονται σε καθετί. 
Ίσως και πώς να πράττουν με αγαθοσύνη -κατά το δυνατόν-, ειδικά 
όσοι κατείχαν εξουσία. Οι περισσότεροι στη σχολή προέρχονταν από 
την εξουσία και, αποφοιτώντας, θα ξαναγυρνούσαν σ’ αυτήν. Είπα:

Υπάρχει ένα μέρος που θυμάμαι τις καλοκαιρινές νύχτες,
μόνο που το έχω χάσει πια, όπως κι όλοι οι άνθρωποι.
Σιντριβάνια αναβλύζουν ανάμεσα στις πορτοκαλιές,
και το άρωμα του γιασεμιού γεμίζει τη νύχτα.
Ήμουν–

Ακούσαμε κάποιον να παλεύει από την άλλη μεριά του τοίχου και 
μετά κάτι διαφορετικό, έναν πνιχτό ήχο. 

Ο Μοράνι γύρισε το κεφάλι ν’ αφουγκραστεί. 
Αυτό που έκανα στη συνέχεια δεν άλλαξε τίποτα, επειδή ο Ου-

μπέρτο ήταν ήδη νεκρός. Αυτό το γνωρίζω τώρα. Είχε ήδη φιλήσει το 
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κορίτσι που είχαν στείλει σ’ αυτόν – ή, μάλλον, στο κατόπι του. Τότε 
δεν το γνώριζα, και σκαρφίστηκα κάτι για να κρατήσω τον Μοράνι 
ντι Ρόσο στη θέση του, αφού ακούσαμε κι οι δύο έναν ήχο σαν κά-
ποιος να πέφτει.

«Ξέρετε αυτόν το στίχο, σινιόρε;» είπα. «Είναι μεταφρασμένος από 
τη γλώσσα των Ασαριτών, από τη δύση, όταν είχαν τον έλεγχο της 
Εσπεράνας, προτού οι άπιστοι βρουν το θάνατό τους από το ξίφος 
του αγίου Τζαντ.»

«Γιατί να μου απαγγείλεις το ποίημα ενός άθεου;» Έστρεψε το 
βλέμμα του πίσω σ’ εμένα. 

«Ο Γκουαρίνο λέει πως μπορεί να υπάρχει σοφία κι ομορφιά σε 
αναπάντεχα μέρη. Οφείλουμε ένα μεγάλο μέρος της γνώσης μας για 
τους Αρχαίους στους Ασαρίτες που μετέφρασαν τα κείμενά τους.»

«Το ξέρω αυτό» είπε. Ήπιε λίγο ακόμη. Με κοίταζε. «Ξέρω, επί-
σης, ότι θέλουν να καταστρέψουν το Σαράντιον τώρα που μιλάμε. Τη 
χρυσή πόλη…» Έχασε τον ειρμό της σκέψης του. 

«Ζητήσατε να σας περιγράψω έναν κήπο» είπα. 
Ακούσαμε τη φωνή του κοριτσιού ξανά. Πολύ σιγανά για να κατα-

λάβουμε τι είχε πει. Αλλά μετά: «Άρχοντά μου, σε παρακαλώ!»
Και, όσο φριχτό κι αν ακούγεται, ο Μοράνι χαλάρωσε στη θέση 

του, σίγουρος πως τίποτα δεν πήγαινε στραβά. Επειδή μια γυναίκα 
μόλις είχε ακουστεί τρομοκρατημένη στο δωμάτιο πίσω του, κι εμείς 
ήμαστε συνηθισμένοι σε τέτοια ακούσματα.

Το ξέρω, το ξέρω… είπα πως ήταν καλός άντρας. Είτε θα αποδε-
χτείτε τα λεγόμενά μου είτε θα αρνηθείτε να πιστέψετε πως έτσι 
έχουν τα πράγματα. Όλοι μας θα κριθούμε στο τέλος. 

Συνέχισα με το ποίημά μου. Δεν ήξερα το όνομα του ποιητή· με το 
πέρασμα του καιρού, πολλά ονόματα χάνονται. Το δικό μου σίγουρα 
θα χαθεί, έχω κάνει ελάχιστα πράγματα για να μείνει ανεξίτηλο. Το 
όνομα του Ουμπέρτο μπορεί να μείνει στην ιστορία – ως ενός άθλιου 
τέρατος ή ως ενός άρχοντα που κράτησε τη Μυλασία ασφαλή για 
είκοσι χρόνια; Ίσως και τα δύο. Πιστεύω πως ο Φόλκο ντ’ Ακόρσι κι 
ο Τεομπάλντο Μοντικόλα ντι Ρεμίτζιο θα μνημονεύονται για πολύ 
καιρό. Μπορεί να κάνω και λάθος. Πάντα είναι πιθανό να σφάλλου-
με όσον αφορά το χρόνο. Επίσης, δεν έχω ιδέα τι θα λέγεται γι’ αυ-
τούς, όταν θα έχουν περάσει αιώνες κι οι ιστορίες θα είναι λανθασμέ-
νες ή διαστρεβλωμένες, ίσως όταν ακόμα και τα παλάτια που έχουν 
χτίσει ή επεκτείνει έχουν γίνει ερείπια, και κανείς δε θα ξέρει πόσο 
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όμορφος άντρας ήταν ο ένας ή πόσο εντυπωσιακή γυναίκα η άλλη, 
εκτός ίσως χάρη σε κάποιο πορτρέτο. 

Ίσως η τέχνη να ξεπερνά τους πάντες σε υστεροφημία. Ωστόσο, 
έχω δει τουλάχιστον ένα πορτρέτο από τον περίφημο Μερκάτι που, 
αν και υπέροχο έργο τέχνης, δε μοιάζει καθόλου με το εικονιζόμενο 
πρόσωπο, το οποίο και τύχαινε να γνωρίζω.

Από την άλλη, όσον αφορά τους καλλιτέχνες που ζουν περισσότε-
ρο στη μνήμη απ’ όσο εμείς, απήγγειλα ένα ποίημα που τότε αγαπού-
σα πάρα πολύ και δεν είχα ιδέα ποιος το είχε γράψει. 

Μια σιγανότερη κραυγή. Όχι τόσο πόνου, αυτή τη φορά, όσο από-
γνωσης. Και πάλι από τη λάθος μεριά του δωματίου, κοντά στις τα-
πισερί. 

«Να τον φωνάξω;» ρώτησε ο Μοράνι. 
Ποτέ δε μου είχε ξανακάνει τέτοια ερώτηση. Εάν ήταν ανάγκη, και 

σύμφωνα με τις εντολές που είχε, καλούσε τον κόμη κατά τα διαλείμ-
ματα. Ο Ουμπέρτο γνώριζε πως ήταν μισητός. Ήταν προσεκτικός. 

«Δεν είναι πολύ νωρίς;» ρώτησα εγώ με αδιάφορο ύφος. 
Μακάρι να με συγχωρήσει ο Τζαντ και γι’ αυτό. Γνώριζα πως κάτι 

μπορεί να συνέβαινε εκεί μέσα, κάτι που δεν έπρεπε. 
«Πολύ νωρίς» συμφώνησε.
Τελείωσα το ποίημά μου από τη δύση. Απήγγειλα άλλο ένα, ένα 

πιο καινούργιο, αγαπημένο του Μοράνι, γραμμένο από τον Ματέο 
Μερκάτι, ο οποίος θεωρείτο ευρέως όχι μόνο ο καλύτερος γλύπτης 
και ζωγράφος των ημερών μας αλλά και καταξιωμένος ποιητής. Και 
γι’ αυτό του συγχωρούνταν οι πολλές του αμαρτίες. Πέθανε λίγο και-
ρό πριν. Τον είχα συναντήσει μια φορά.

Μέσα στα χρόνια, συλλογίστηκα πολλές φορές τους λόγους για 
τους οποίους κάποιοι άνθρωποι συγχωρούνται ενώ άλλοι όχι. Κράτη-
σα τον Μοράνι καθισμένο εκεί για ένα μικρό διάστημα, να πίνει το 
καλό κρασί. Αλλά όχι για πολύ· ήταν φανερά ανήσυχος. Ξαφνικά, 
πετάχτηκε όρθιος. 

«Θα τον φωνάξω» είπε. 
Περπάτησε προς την πόρτα. Η καρδιά μου άρχισε να χτυπάει 

δυνατά. 
«Άρχοντά μου!» φώναξε ο Μοράνι δυνατά. «Είναι όλα καλά μέσα;»
Αυτό τον είχαν διατάξει να κάνει τα βράδια σαν το αποψινό. Μέχρι 

το κορίτσι ή το αγόρι να βγει. Ή μέχρι να κληθούν οι φρουροί για να 
παραλάβουν το σώμα ενός νεκρού παιδιού. Ο Ουμπέρτο θα είχε ήδη 

KAPOTE ENA FOS.indd   47 1612//21   3:35 PM



48  guy gavriel kay

πάει στα ιδιωτικά του διαμερίσματα μέχρι να φτάσουν. Δεν έμενε εκεί 
να παρακολουθεί τον Μοράνι να προχωράει τη διαδικασία. 

Όταν ο Μοράνι τον καλούσε πίσω από την πόρτα, ο κόμης της Μυ-
λασίας θα απαντούσε: «Όλα καλά, θαλαμηπόλε» κι ο Μοράνι θα κου-
νούσε το κεφάλι του ελαφρά, παρ’ όλο που μόνο εγώ ήμουν εκεί για να 
τον δω, και μετά θα επέστρεφε στη θέση του σ’ εκείνο το έπιπλο. 

Εκείνη τη νύχτα δεν υπήρξε απάντηση. 
Ο Μοράνι επανέλαβε τα λόγια του. Βαριά σιωπή απλωνόταν πίσω 

από την πόρτα. Ανατρίχιασα.
Άλλη μία φορά, και τότε ο Μοράνι πήρε μια βαθιά ανάσα κι άνοι-

ξε την πόρτα. Είδα ότι το χέρι του έτρεμε. Μπήκε. Τον ακολούθησα. 
«Μα τον πανάγαθο Τζαντ, που αγαπά όλα του τα τέκνα» είπε ο 

Μοράνι ντι Ρόσο.
Ακόμη θυμάμαι τη φωνή του ενώ ξεστόμιζε αυτά τα λόγια. Νομίζω 

πως από εκείνη τη στιγμή γνώριζε πως κι ο ίδιος ήταν ήδη νεκρός. 

�

Καταπώς φαίνεται, το θάρρος και η θέληση δεν αρκούν πάντα. Δύ-
σκολο να το χωνέψεις αυτό, σκέφτηκε η Άντρια. 

Αποδεικνυόταν ιδιαίτερα δύσκολο να παραμείνει σε εγρήγορση ή 
έστω απλώς να διατηρήσει τις αισθήσεις της, με τον πόνο που ένιωθε. 
Έκανε τόσο κρύο στη γεμάτη υγρασία σκάλα, που μούδιαζε ολόκλη-
ρη. Άκουγε αρουραίους γύρω της και πιθανότατα κι άλλα μικρά ζώα. 
Κρατούσε το φανάρι, μπορούσε να διακρίνει τα γλιστερά σκαλοπά-
τια, όμως το αριστερό της πόδι δε συμπεριφερόταν όπως θα έπρεπε. 
Δεν μπορούσε να κατέβει τα σκαλιά κανονικά. Είχε καταφέρει να 
καθίσει και σερνόταν προς τα κάτω, με το τραυματισμένο της πόδι 
τεντωμένο, καθώς δεν μπορούσε να το λυγίσει χωρίς να φωνάξει από 
τον πόνο και δεν ήξερε ποιος βρισκόταν στην άλλη μεριά του τοίχου, 
που μπορούσε να την ακούσει. 

Όχι πως θα είχε και καμιά σημασία, αν δεν κατάφερνε να φτάσει 
στο ισόγειο και στη μικρή πόρτα -κρυμμένη πίσω από θάμνους, έτσι 
της είχαν πει- που θα οδηγούσε σε μια φθινοπωρινή νύχτα έξω από 
τα τείχη της πόλης, στον Κόπο και στους άλλους, στα άλογα και, τε-
λικά, στη σωτηρία της.

Βρισκόταν σε ένα κεφαλόσκαλο και προσπαθούσε να συγκεντρώ-
σει τις δυνάμεις της. Αυτός πρέπει να ήταν ο δεύτερος όροφος του 

KAPOTE ENA FOS.indd   48 1612//21   3:35 PM



kaΠΟΤΕ ΕΝΑ ΦΩΣ  49

παλατιού. Αν έψαχνε, πιθανόν να έβρισκε κι εδώ μια πόρτα. Χρεια-
ζόταν ξεκούραση, το ήξερε πως ήταν επικίνδυνο, όμως… χρειαζόταν 
ξεκούραση, ακόμα κι αν ήταν για λίγο.

Ξύπνησε απότομα από έναν ήχο και μια σουβλιά. Είδε φως από 
ένα άλλο φανάρι να ανακλάται στον τοίχο από πάνω της στις σκάλες, 
πέρα ψηλά από εκεί όπου βρισκόταν. Η λάμπα κι αυτός που την 
κουβαλούσε δε φαίνονταν ακόμη. Το δικό της φως είχε σβήσει. Όχι 
πως είχε καμιά σημασία.

Θα την υπέβαλλαν σε τρομακτικά βασανιστήρια, σκέφτηκε. Είχε, 
όμως, το εγχειρίδιο το Ουμπέρτο στη ζώνη της. Ακόμα και στο τέλος 
μπορούσες να ελέγξεις κάποια πράγματα. Θα μπορούσε να σκοτώσει 
κάποιον προτού χρειαστεί να αυτοκτονήσει; Ή μήπως ζητούσε πολ-
λά από το θεό; 

�

Πρώτα είδαμε το αίμα. 
Είχε σχηματίσει μια λιμνούλα, πηχτό και σκούρο, γύρω από τα 

γεννητικά όργανα του κόμη. Στην αρχή κοίταζα επίμονα, μετά απέ-
στρεψα το βλέμμα, καταπίνοντας με δυσκολία. Δεν είχα δει ποτέ ξα-
νά κάτι τέτοιο. Ήμουν παιδί και μετά, καθώς έμπαινα στην εφηβεία, 
βρέθηκα στην Αβένια· δεν είχα δει ποτέ μου πόλεμο. Είχαμε ακούσει 
ιστορίες για όσα γίνονταν μετά την κατάκτηση μιας πόλης, για μωρά 
που τα πετούσαν στο κενό και που, όταν έπεφταν, καρφώνονταν σε 
μυτερούς πασσάλους, έτσι για την πλάκα. Όμως, αυτά ήταν απλώς 
ιστορίες που ακούγαμε στη σχολή, όσο τρομακτικές κι αν ήταν. Με-
λετούσαμε τη φιλοσοφία των Αρχαίων και μουσική και το σωστό τρό-
πο συμπεριφοράς στις αυλές. Πολεμούσαμε μεταξύ μας με ξύλινα 
σπαθιά και μετά, προσεκτικά, με αληθινά, πάντα υπό την επίβλεψη 
κάποιου. Είχαν υπάρξει κάποια σπασμένα κόκαλα, λίγοι τραυματι-
σμοί κι ένα μαχαίρωμα ανάμεσα σε δύο αγόρια από οικογένειες που 
μισούνταν, αλλά όχι… αυτό. 

Όταν, όμως, κοίταξα το πρόσωπο του κόμη, είδα κάτι. Τα χέρια 
του βρίσκονταν στο λαιμό του, τον κρατούσαν σφιχτά, σαν να προ-
σπαθούσε να εκβιάσει τον εαυτό του να πάρει ανάσα. Το έκανα κι 
εγώ αυτό: ανάγκασα τον εαυτό μου να αναπνεύσει. Και να σκεφτεί.

Ο Γκουαρίνο πάντοτε έλεγε πως ένας αληθινός αυλικός πορεύεται 
με υπομονή προς την άντληση συμπερασμάτων όταν έρχεται αντιμέ-
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τωπος με κάτι αναπάντεχο. Εγώ δεν ήμουν αυλικός, εκείνος όμως 
ήταν δάσκαλός μου, οπότε προσπαθούσα να ζήσω τη ζωή μου όπως 
μου είχε διδάξει.

Κοίταξα προσεκτικά τον Ουμπέρτο, τη θέση των χεριών του. Η 
γυναίκα, η Άντρια Ρίπολι, δε θα μπορούσε να είχε μπει στο δωμάτιο 
με μαχαίρι. Την είχαν ελέγξει δύο φορές. Όμως, θα μπορούσε– 

«Κοίτα!» είπε ο Μοράνι.
Διέσχισε γρήγορα το δωμάτιο κατευθυνόμενος στα παραθυρόφυλ-

λα. Δεν έπρεπε να είναι ανοιχτά, ειδικά μια φθινοπωρινή νύχτα. Τον 
ακολούθησα πηγαίνοντας περιμετρικά από τη λίμνη αίματος. Δεν 
ένιωθα καλά. Ο ψυχρός αέρας με βοήθησε καθώς έσκυβα έξω από 
το παράθυρο, δίπλα στον Μοράνι. Έδειξε με το δάχτυλό του και 
τότε είδα το καρφί στον τοίχο, ακριβώς από κάτω μας – μαζί κι ένα 
σκοινί να πέφτει δεμένο. 

«Φρουροί!» φώναξε ο Μοράνι. «Φρουροί, εσείς εκεί κάτω! Δολοφό-
νος! Mια γυναίκα το σκάει ανάμεσά σας! Βρείτε τη!» Με κοίταξε με 
μια έντρομη έκφραση. «Του πήρε το μαχαίρι; Κι υπερίσχυσε απένα-
ντί του; Πώς;»

Γύρισα πίσω προς το δωμάτιο κι ανάγκασα τον εαυτό μου να κοι-
τάξει το πτώμα του κόμη που κειτόταν στο χαλί. Η ρόμπα του ήταν 
ανοιχτή, ήταν προκλητικά εκτεθειμένος στο θάνατο. Τα μάτια του, 
ορθάνοιχτα, κοίταζαν το κενό. Εκείνα τα χέρια στο λαιμό του. Δεν 
είδα κανένα μαχαίρι δίπλα στο πτώμα. 

Ο Μοράνι βρισκόταν ακόμη στο παράθυρο, φωνάζοντας ξανά 
στους φρουρούς στην πλατεία. Άκουσα μακρινά κι αχνά λόγια από 
κάτω σαν απάντηση. Ο θαλαμηπόλος θα είχε ακουστεί και σ’ όλο το 
παλάτι πλέον. Άντρες θα έσπευδαν στο δωμάτιο και θα έβλεπαν τι 
είχε συμβεί. 

Κοίταξα ξανά τριγύρω. Προσπαθώντας να δω, να καταλάβω. Κι 
αυτή τη φορά, παρατήρησα κάτι διαφορετικό, ίσως επειδή το βλέμμα 
μου προσπαθούσε να αποφύγει το νεκρό άντρα. Δεν ένιωθα καμία 
θλίψη για τον Ουμπέρτο της Μυλασίας, όμως ταραζόμουν στη θέα του 
νεκρού του κορμιού. Κι έτσι, αποστρέφοντας το βλέμμα, είδα τρεις 
σκούρες κηλίδες από αίμα στο ξύλινο δάπεδο, κοντά στην εσωτερική 
πόρτα που οδηγούσε σε ένα από τα ιδιαίτερα δωμάτια του κόμη. 

Ο Μοράνι ξαφνικά γύρισε προς το μέρος μου, κοιτάζοντας πάνω 
από τον ώμο του. «Γκουιντάνιο» είπε -και δε θα ξεχάσω ποτέ την 
καλοσύνη, την έγνοια για τη ζωή ενός ξένου, που έδειξε εκείνη τη 
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στιγμή- «φύγε από εδώ! Μου έφερες το κρασί μου, μου το έδωσες, 
κατέβηκες πάλι. Τώρα φύγε, γρήγορα! Πήγαινε στο κρεβάτι σου ή 
οπουδήποτε αλλού θα βρισκόσουν αντί για εδώ!»

Δεν περίμενε να δει αν θα υπάκουγα. Συνέχισε να σκύβει έξω από 
το παράθυρο απ’ όπου είχε δραπετεύσει η δολοφόνος. Πλέον, υπήρ-
χαν περισσότεροι άντρες που φώναζαν από κάτω, λογικά θα ξεπρό-
βαλλαν κι οι πυρσοί.

Μόνο που δεν είχε κάνει αυτό. Δεν είχε δραπετεύσει από εκεί. 
Ήταν παγίδα. Είχε προηγηθεί προσεκτικός σχεδιασμός. Όμως, σκέ-
φτηκα, δεν είχαν υπολογίσει το ενδεχόμενο μιας αιμορραγίας. 

Έκανα αυτό που έπρεπε να κάνω. Κι ας μη χρειαζόταν. Θα μπο-
ρούσα να είχα αποσυρθεί στο δωμάτιό μου, όπως μου είχε υποδείξει 
ο Μοράνι, κατεβαίνοντας από τη σκάλα της υπηρεσίας και ανεβαί-
νοντας γοργά μαζί με όλους τους άλλους καθώς το παλάτι θα βυθιζό-
ταν στο χάος. Η ζωή μου θα εξελισσόταν εντελώς διαφορετικά. 

Σιγουρεύτηκα πως ο Μοράνι δε με έβλεπε και διέσχισα την πόρτα 
προς το εσωτερικό δωμάτιο. Όμως, πρώτα έσκυψα γρήγορα και 
σκούπισα τις σταγόνες αίματος από το δάπεδο, με ένα πανί που βρή-
κα στο βοηθητικό τραπέζι εκεί κοντά. Πήρα μαζί μου το πανί, περ-
νώντας από τη μισάνοιχτη πόρτα, κι ακολούθησα τα ίχνη που έβλε-
πα, σκουπίζοντας τις κόκκινες κηλίδες όπως πήγαινα. 

Επομένως, μπορείς να με θεωρήσεις συνεργό, αν θέλεις. Δε θα το 
αρνηθώ. Είχα καταλάβει ποια ήταν όταν ανέβηκε με τους φρουρούς. 
Γνώριζα πως όλο αυτό ήταν παγίδα. Πως ο Φόλκο ντ’ Ακόρσι είχε βάλει 
το χέρι του. Και μετά την ακολούθησα, σβήνοντας τα ίχνη από αίμα. 

Πρώτο δωμάτιο, δεύτερο. Είχε τραυματιστεί, αλλά είχε προσπα-
θήσει να σταματήσει κάπως την αιμορραγία. Ωστόσο, υπήρχε αρκε-
τό αίμα για να βρω το δρόμο. Όπως θα τον έβρισκαν κι άλλοι, αν το 
είχα αφήσει εκεί. Αλλά δεν το άφησα. 

Καθώς έμπαινα στο τρίτο δωμάτιο, παρατήρησα ότι τα ίχνη οδη-
γούσαν σε έναν τοίχο κοντά στο τζάκι. Πήγα μέχρι εκεί και κοίταξα 
προσεκτικά. Δεν υπήρχε τίποτα να δω, αλλά έτσι κι αλλιώς δε θα 
ήταν τόσο εύκολο. Είχα ζήσει για χρόνια στο συγκρότημα του παλα-
τιού της Αβένιας. Είχαμε μάθει πράγματα. Χρησιμοποίησα τα χέρια 
μου, ψηλάφησα. Έβαλα το χέρι μου μέσα στο στόμα ενός σκαλιστού 
λιονταριού στο πλαίσιο του τοίχου, βρήκα ένα πόμολο, το τράβηξα 
κι ένα μέρος του τοίχου άνοιξε μ’ έναν ανεπαίσθητο ήχο. Μια σκάλα, 
σκοτεινή σαν αφέγγαρη νύχτα. Ή ακόμα πιο σκοτεινή. Βγήκα και 
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πήρα ένα φανάρι από ένα στρογγυλό τραπέζι στο κέντρο του δωμα-
τίου. Παρατήρησα άλλη μία κηλίδα αίματος δίπλα στο τραπέζι. Τη 
σκούπισα, κατευθύνθηκα πάλι στο άνοιγμα στον τοίχο και πριν προ-
λάβω να σκεφτώ και πολύ τι ετοιμαζόμουν να κάνω, την τρέλα του 
εγχειρήματός μου, μπήκα σ’ αυτόν το χώρο σκύβοντας κι έκλεισα την 
πόρτα πίσω μου – όπως θα είχε κάνει κι εκείνη. 

Στάθηκα ακίνητος για μια στιγμή κι ένιωσα τον τρόμο να με κατα-
λαμβάνει με τη διαπίστωση ότι πρόδιδα τον άρχοντα της Μυλασίας, 
καθώς και τον καλό άνθρωπο που με είχε δεχτεί εδώ και μου είχε 
φερθεί τόσο καλά.

Εφόσον, όμως, ο Ουμπέρτο ήταν νεκρός, υπήρχε πράγματι προ-
δοσία; (Όχι η πιο τίμια σκέψη της ζωής μου.) Κι αν κατέβαινα αυτά 
τα κρυμμένα σκαλοπάτια κι αιχμαλώτιζα το κορίτσι…;

Όμως, δεν ήταν αυτός ο λόγος για τον οποίο βρισκόμουν εκεί, έτσι 
δεν είναι; Διαφορετικά, δε θα είχα καλύψει τα ίχνη της διαδρομής 
της, έτσι δεν είναι;

Στερέωσα το πανί στη ζώνη μου, δίπλα από τη θήκη του μαχαιριού 
μου, κι άρχισα να κατεβαίνω. Ακόμη και με το φως της λάμπας ήταν 
επικίνδυνα. Παραλίγο να γλιστρήσω σε ένα πιο στενό σκαλί. Δεν 
έβλεπα κανένα φως από κάτω. Ήταν πολύ πιθανό να βρισκόταν ήδη 
έξω, οπουδήποτε τέλος πάντων κατέληγε αυτή σκάλα. 

Όμως, καθώς συνέχιζα, το φανάρι που κουβαλούσα αποκάλυπτε 
όλο και περισσότερο αίμα, όχι απλώς σταγόνες, κι έτσι υπέθεσα ότι 
δε θα προχωρούσε και πολύ γρήγορα. Η απουσία φωτός μπροστά 
μου με ανησυχούσε. Εκείνη θα μπορούσε να δει τη λάμψη από το 
δικό μου φως αν κοίταζε πίσω της. 

Άκουσα φωνές μέσα από τους τοίχους. Το παλάτι θα είχε ξεσηκω-
θεί για τα καλά πια με την τραγωδία. Βέβαια, δε θα θλίβονταν όλοι, 
αλλά κανείς δεν μπορούσε κιόλας να προβλέψει τι θα επακολουθού-
σε. Αν έπιανα το κορίτσι ή το σκότωνα, μπορεί να γινόμουν ήρωας 
στη Μυλασία – ή και όχι, ανάλογα με το ποιος θα διαδεχόταν τον 
Ουμπέρτο. Ο μοναχογιός του ήταν ακόμη μικρό παιδί, η γυναίκα του 
ζούσε τον περισσότερο καιρό στην εξοχική τους κατοικία. Σκέφτηκα 
πως αυτό το αγόρι μάλλον θα δολοφονούταν. 

Κατέβηκα κι άλλο τις σκάλες και την είδα από κάτω μου, μέσα 
από το θαμπό φως του φαναριού. Σταμάτησα.

Καθόταν σ’ ένα σκαλί, εκεί όπου πρέπει να βρισκόταν η πόρτα του 
δευτέρου ορόφου. Μόνο μέχρι εκεί είχε καταφέρει να φτάσει. Η λά-
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μπα της είχε σβήσει ή την είχε σβήσει η ίδια. Σήκωσε το χέρι και το 
κεφάλι της και με κοίταξε.

Σιγανά, επειδή μπορούσαμε να ακούσουμε ανθρώπους να κινού-
νται στο δωμάτιο από την άλλη μεριά του τοίχου, είπε: «Σκότωσέ με, 
αν έχεις έστω και λίγη ανθρωπιά. Δείξε λίγη γενναιότητα.»

Η φωνή της δεν ήταν απλώς σιγανή, ήταν ασθενική, τρομακτικά 
κουρασμένη. 

«Πονάς» της είπα. «Σε μαχαίρωσε, και μετά χρησιμοποίησες το 
μαχαίρι του εναντίον του. Όμως, ήταν ήδη νεκρός, έτσι δεν είναι;»

Ο στάση της άλλαξε. Κούνησε τους ώμους της, αλλά δεν προσπά-
θησε να σηκωθεί. Δε νομίζω πως μπορούσε εξάλλου. «Ήταν σχεδόν 
νεκρός. Όχι ακριβώς. Θα έλεγα πως το απόλαυσα.»

«Με το μαχαίρι;» Απόλαυση, σκέφτηκα. «Επομένως, είχες δηλητή-
ριο;»

Κατέβηκα μερικά σκαλοπάτια. Έπρεπε να κάνουμε ησυχία. 
«Εσύ είσαι ο άντρας που στεκόταν στο πίσω μέρος της σκάλας» 

είπε εκείνη, χωρίς να απαντήσει στη δική μου ερώτηση. «Σε είδα.»
Δεν το ήξερα αυτό. «Ναι» είπα εγώ. «Ξέρω ποια είσαι.»
«Τι;»
Ανασήκωσα τους ώμους μου, δήθεν άνετος, στην πραγματικότητα, 

όμως, δεν αισθανόμουν ούτε στο ελάχιστο την ηρεμία ενός αυλικού. 
«Είσαι η Άντρια Ρίπολι από τη Ματσέρα, κόρη του δούκα, ανιψιά της 
Κατερίνα Ρίπολι ντ’ Ακόρσι. Είχες έρθει με τον Φόλκο στην Αβένια 
κάποτε.»

Έβρισε άγρια, σαν στρατιώτης. «Μακάρι ο Τζαντ ν’ αφήσει την 
ψυχή σου να σαπίσει!» είπε. «Είσαι το χειρότερο που θα μπορούσε 
να μου συμβεί!»

Χειρότερο από το να πεθάνεις εδώ; παραλίγο να πω.
«Επειδή σε ξέρω;» Την είδα να κάνει μια κίνηση να πιάσει τη ζώ-

νη της. «Δεν είσαι σε θέση να με μαχαιρώσεις» είπα. «Μπορώ να 
μείνω εδώ που κάθομαι. Μπορώ να υψώσω τη φωνή μου και να κα-
λέσω τους φρουρούς να μπουν από την είσοδο που βρίσκεται ακρι-
βώς δίπλα σου.»

Το χέρι της κοκάλωσε, γύρισε και με κοίταξε. Είχε κόκκινα μαλ-
λιά, το θυμόμουν από τον κήπο. Τα μάτια της ήταν μεγάλα, δεν μπο-
ρούσα να διακρίνω το χρώμα τους, δεν το είχα συγκρατήσει την πρώ-
τη φορά που την είχα δει. Όλοι παρατηρούσαμε τις κινήσεις που 
έκανε ο Φόλκο. 
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Έκλεισε τα μάτια της και το εξέλαβα ως σημάδι πόνου. Φυσικά κι 
ήταν πόνος, γιατί άλλωστε να κάθεται σ’ αυτό το σκαλί μέσα στο 
σκοτάδι; Ύστερα, συνειδητοποίησα και κάτι άλλο. 

«Είμαι το χειρότερο που μπορούσε να σου συμβεί, επειδή μπορώ 
να σε συνδέσω με τον Φόλκο και να υπονομεύσω τις επόμενες κινή-
σεις του εδώ.»

«Αν ποτέ μαθευτεί ποια είμαι, δε θα μπορώ ν’ ασχοληθώ με τίποτε 
απ’ όλα αυτά πια. Ακόμα κι αν με κάποιον τρόπο καταφέρω να επι-
ζήσω.»

«Να ασχοληθείς με τι; Με τις δολοφονίες για λογαριασμό του Φόλ-
κο ντ’ Ακόρσι;»

Σήκωσε το κεφάλι της ξανά και με κοίταξε. Ύστερα από μια παύ-
ση, είπε: «Με μια ζωή που έχω διαλέξει εγώ.»

«Εσύ… το διάλεξες αυτό; Τη σκάλα; Το φόνο;»
Στην αρχή, δεν απάντησε. Κούνησε το κεφάλι της. Μετά, χρησι-

μοποιώντας ένα διαφορετικό τόνο: «Βρισκόσουν στον κήπο όταν πή-
γαμε στη σχολή του. Ήσουν ένας από αυτούς που παρήλαυναν έξω, 
για να του κάνουν επίδειξη. Έτσι κατάλαβες… Ω, κατάρα να ρίξει ο 
Τζαντ στα γυρίσματα της τύχης.»

Και πάλι έμεινα έκπληκτος. Εκείνη η συνάντηση· τόσο σύντομη, 
προτού ο ντ’ Ακόρσι φωνάξει εκείνη και τον άλλον ακόλουθο για να 
φύγουν. Για κυνήγι, αν θυμάμαι καλά.

Σκεφτόμουν αδιάκοπα. Αλλά όχι με ιδιαίτερη διαύγεια. Δε μου 
άρεσε αυτή η αίσθηση. «Αν βρισκόμουν εδώ για να σε σκοτώσω ή για 
να αποκαλύψω την ταυτότητά σου, θα είχα ήδη φωνάξει τους φρου-
ρούς, έτσι δεν είναι;» είπα.

Χρειάστηκε να πάρει λίγες ανάσες ακόμα προτού μπορέσει να 
μιλήσει ξανά. «Γιατί βρίσκεσαι εδώ τότε;» ρώτησε.

«Θα ένιωθα κι εγώ ο ίδιος πιο ήρεμος άμα γνώριζα» απάντησα. 
Γέλασε απαλά. Γέλασε πράγματι, σε εκείνο το κρύο, γεμάτο φόβο 

μέρος, τραυματισμένη, περιμένοντας να πεθάνει. 
«Τότε, πρέπει με κάποιον τρόπο να σε ηρεμήσουμε. Θα μπορούσα 

να σε φιλήσω;» είπε.
Αυτή η πρόταση δεν ήταν αυτό που φαινόταν, σκέφτηκα. 
«Με αυτόν τον τρόπο τον δηλητηρίασες;»
Μια στιγμή μετά, κατένευσε. «Έξυπνο από μέρους σου. Ο Φόλκο 

είπε πως ο Γκουαρίνο ήταν ο καλύτερος δάσκαλος στη Βατιάρη.»
Εγώ απάντησα: «Προτιμάμε να λέμε ο καλύτερος άνθρωπος.»
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Ήταν η δική της σειρά να ανασηκώσει τους ώμους της. «Κι εκεί-
νος το ίδιο λέει. Λοιπόν, γιατί δεν έχεις καλέσει ήδη τους φρουρούς; 
Τι γυρεύεις, πέρα απ’ την ηρεμία σου;»

Δεν απάντησα. Ήταν ήσυχα στην άλλη μεριά του τοίχου τώρα, το 
δωμάτιο δίπλα πρέπει να είχε αδειάσει. 

«Αυτή σκάλα οδηγεί έξω από την πόλη;» ρώτησα. Το παλάτι ήταν 
χτισμένο μέσα από τα τείχη της Μυλασίας, κι αν η τελευταία στροφή 
της σκάλας οδηγούσε δυτικά…

«Έτσι μου είπαν» απάντησε εκείνη. 
«Έχουν κάποιο άλογο για σένα; Σε περιμένουν;»
«Ναι» είπε εκείνη. Πήρε μια ανάσα. «Αυτό ήταν το αρχικό σχέδιο. 

Προτού αυτό το απαίσιο πλάσμα εκεί πάνω με μαχαιρώσει και στρί-
ψει το μαχαίρι στην πληγή μου.» 

«Δεν μπορείς να περπατήσεις;»
«Μπορώ να τρέξω και να χορέψω» είπε εκείνη με πικρία. «Καθό-

μουν εδώ για να θαυμάσω τη θέα και να ανταλλάξω έξυπνα, πνευμα-
τώδη λόγια με όποιον ερχόταν για να με αιχμαλωτίσει.»

«Πάμε» είπα. Έτσι απλά. Οι ζωές αλλάζουν μέσα σε μια στιγμή. 
«Αν στηριχτείς πάνω μου, θα μπορέσεις να κατέβεις τα σκαλιά;»

Με κοίταξε υπό το τρεμάμενο φως του φαναριού. «Γιατί να κάνεις 
κάτι τέτοιο;» με ρώτησε.

Μια πολύ καλή ερώτηση. 
Αποκρίθηκα: «Δεν είμαι σίγουρος. Μισούσα τον Ουμπέρτο, δε 

χρειάστηκα και πολύ για να τον μισήσω. Ο άντρας που σεβόμουν εδώ 
είναι σχεδόν στα σίγουρα νεκρός τώρα πια – εξαιτίας σου. Κατάφε-
ρες να περάσεις από τον έλεγχό του με το δηλητήριο και σκότωσες 
τον κόμη. Και… δε με κόφτει κιόλας αν αποκτήσει ο Φόλκο ντ’ Ακόρ-
σι τον έλεγχο της Μυλασίας.»

«Πολύ ακριβής απάντηση» είπε εκείνη ύστερα από μια στιγμή. 
«Και πολύ έξυπνη, επίσης.»

«Τα παραλές. Λέγε μου τώρα. Μπορείς να σηκωθείς; Μπορείς να 
κουνηθείς;»

«Με βοήθεια, ίσως ναι.»
«Το μαχαίρι, βάλ’ το πίσω στη θέση του» είπα.
«Θα μπορούσα να το ξαναβγάλω οποιαδήποτε στιγμή.» Αλλά 

όντως το στρίμωξε στη ζώνη της. 
Έσκυψα προς το μέρος της. Το αριστερό της πόδι ήταν το τραυ-

ματισμένο. Είχε δέσει κάτι γύρω του, ψηλά. Την πλησίασα από εκεί-
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νη την πλευρά, έπιασα το φανάρι με το άλλο χέρι και τη σήκωσα με 
κόπο. Της κόπηκε η ανάσα, παραπάτησε. Πέρασα το χέρι της πάνω 
από τον ώμο μου.

«Δε χρειάζεται να βιαστούμε» είπα.
«Αδύνατο» μουρμούρισε εκείνη, με τα δόντια της σφιγμένα από τον 

πόνο. 
«Κατεβαίνω εγώ ένα σκαλί κι εσύ χοροπηδάς στο καλό σου πόδι.»
«Α, χα. Στην Αβένια σάς διδάσκουν αυτόν το χορό;» 
Ήταν η δική μου σειρά να νιώσω το ξάφνιασμα ενός γέλιου. Όπως 

και κάτι ακόμα. 
«Και στο τέλος φιλάμε ο ένας τον άλλον στο μάγουλο» είπα εγώ 

μέσα από τα δόντια μου, ζυγίζοντας το βάρος της όσο καλύτερα 
μπορούσα. 

«Αυτό θα σε σκότωνε» είπε εκείνη σιγανά.
Το είχα ξεχάσει. Για μια στιγμή, το είχα ξεχάσει.
«Σε αυτή την περίπτωση, μπορούμε σίγουρα να αναβάλουμε το φι-

λί» είπα κατεβαίνοντας το πρώτο σκαλί. Κρατούσα τη λάμπα στο αρι-
στερό μου χέρι. Τη χρειαζόμασταν. Το δεξί μου χέρι ήταν τυλιγμένο 
γύρω από τη μέση της, στηρίζοντάς την όσο καλύτερα μπορούσα. 

«Να το αναβάλουμε, σινιόρε; Να αναβάλουμε το πρώτο μας φιλί;» 
είπε η Άντρια Ρίπολι κι εγώ ένιωσα να χάνομαι. 

Το θυμάμαι ολοκάθαρα. Εκείνη τη στιγμή, δέκα λέξεις ειπωμένες 
απαλά καθώς τη βοηθούσα να ξεφύγει. Η ανάμνηση είναι τόσο κα-
θαρή. Κάποιες φορές, νιώθω πως θα ζήσω για πάντα στη θύμηση των 
δυο μας να κατεβαίνουμε τα σκαλιά. 

Ύστερα από αυτό, δεν την ξαναείδα για πολύ καιρό. 
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