Οι περιπέτειες τοσ Χάραλντ
Οι μάγοι, τα πλάσματα κι οι υίλοι
τοσ Φώτη Κοσνέλη

1
Ο Υάξαιλη ήηαλ φξζηνο θαη θνίηαγε απφ ην παξάζπξν ηε λχρηα πνπ είρε ζθεπάζεη ηα πάληα κε
καχξν. Η θαηλνχξηα ζειήλε δελ έξηρλε, παξά ειάρηζην θσο, ηθαλφ κφλν λα δηαθξίλεηο ηε ιίκλε
Νηξαθφξληηα. Δίρε πεξάζεη κε ην άινγν ηνπ δίπια απφ ηε ιίκλε δχν ήιηνπο λσξίηεξα θαζψο
εξρφηαλ ζην παλδνρείν.
Θπκήζεθε φηαλ ρηχπεζε ηελ πφξηα ηνπ παλδνρείνπ θαη είδε απφ έλα κηθξφ πνξηάθη ζηε κέζε
ηεο πφξηαο έλα δεπγάξη θαθεηηά γπλαηθεία κάηηα λα ηνλ ζαξψλνπλ απφ πάλσ σο θάησ. Δπηπρψο
ηνπ επέηξεςαλ λα κπεη. Απηφο ζην παλδνρείν θαη ην άινγν ηνπ ζην ζηάβιν. Με δχν αζεκέληα
κέξιηλ ην βξάδπ, ζα πξνηηκνχζε λα βξεη θάηη θζελφηεξν, αιιά δελ είρε θνληά θάπνηα άιιε
ιχζε. Οη θαηξνί αλ κε ηη άιιν ζίγνπξα δελ επέηξεπαλ λα θνηκεζεί έμσ γηαηί φπσο ηνπ απάληεζε
ε παλδνρέαο, φρη θαη ηφζν θαινζπλάηα, νη θαηξνί είλαη πεξίεξγνη.
Δίρε απφιπην δίθην. Έλησζε εδψ θαη κέξεο έλα ξίγνο ζηε πιάηε ηνπ πνπ δελ ηνλ άθελε λα
μεθνπξαζηεί. Ήηαλ απηή ε εζπρία πξηλ απφ ηε κεγάιε θαηαηγίδα. Πξνζπαζνχζε λα θαηαιάβεη
πνηα ζα είλαη ε θαηαηγίδα θνηηάδνληαο ηε λχρηα. Να βξεη έζησ έλα ζεκάδη αιιά δελ σθεινχζε.
Έθπγε απφ ην παξάζπξν ηνπ θαη πήγε λα θάηζεη ζην θξεβάηη ηνπ. Έπηαζε ην ζεθάξη πνπ είρε
αθνπκπήζεη δίπια απφ ην πξνζθέθαιν ηνπ θξεβαηηνχ θαη έβγαιε απφ κέζα ην ζπαζί ηνπ. Η
ιαβή είρε πάλσ ηεο θεληεκέλα δχν θίδηα λα δηαζηαπξψλνληαη ζε φιν ηεο ην κήθνο. Μφιηο ε
παιάκε ηνπ θαη ηα δάρηπια ηνπ αθνπκπνχζαλ ηε ιαβή έλησζε ηα θίδηα λα δσληαλεχνπλ θαη λα
ρνξεχνπλ πάλσ ηνπ ζαλ λα ήηαλ θνκκάηη ηνπ εαπηνχ ηνπ.
Αθνχκπεζε ηε ιάκα επάλσ ζηα γφλαηα ηνπ, έπηαζε ηε πέηξα κε ην δεμί ηνπ ρέξη θαη άξρηζε λα
ηελ αθνλίδεη. Φσο δελ ππήξρε, πέξα απφ ην ειάρηζην ηνπ θεγγαξηνχ πνπ έκπαηλε ακπδξά κέζα
απφ ην παξάζπξν, αιιά δελ ην ρξεηαδφηαλ θηφιαο. Ήμεξε ην ζπαζί ηνπ ζπηζακή πξνο ζπηζακή,
ζαλ ην θνξκί κηαο γπλαίθαο πνπ ηελ αγγίδεηο γηα δεθαπέληε ρξφληα θαη δελ κπνξείο λα βξεηο έλα
ζεκείν ηεο πνπ λα κελ ην μέξεηο. Κάζε θνξά πνπ ην αθφληδε ςέιιηδε κεξηθνχο ζηίρνπο απφ έλα
ηξαγνχδη πνπ ηνπ έιεγε πάληα ε κεηέξα ηνπ.

“Ο ηαμηδηψηεο πάεη καθξηά,
ζάιαζζεο βιέπεη πηάλεη βνπλά,
πάληα κέζα ηνπ βαζηά,
έρεη κνλάρα απηή πνπ αγαπά.

Με ην άινγφ ηνπ λα πξνρσξά,
κέζα ζε κάρεο θαη ζε ζπαζηά,
ζψδνληαο κάλεο θαη νξθαλά,
Πξνο ηε λίθε πξνρσξά”

ηαλ ηειείσζε έγεηξε ζην θξεβάηη λα μαπιψζεη. Γελ ζα θνηκφηαλ αιιά έπξεπε λα μεθνπξαζηεί
γηαηί ζε ιίγε ψξα ζα μεκέξσλε θαη ζα έπξεπε λα θχγεη. Έμπζε κε ην ρέξη ηνπ ηα καχξα ηνπ
κνχζηα θαζψο έζηξηβε ζηε δεμηά πιεπξά λα θνηηάδεη ην παξάζπξν θαζψο ζα έβγαηλε ν ήιηνο.
Μηα ζνπβιηά ζην δεμί ηνπ κπξάηζν ηνπ ζχκηζε ηελ κάρε ηνπ πξηλ απφ εθηά κέξεο κε έλα θνπάδη
πφιληθ. Η νπιή είρε αξρίζεη λα θιείλεη αιιά αθφκα ηνλ ελνρινχζε φηαλ θνηκφηαλ επάλσ ηεο.
Καζψο ζθεθηφηαλ ηελ νπιή, είδε ηηο πξψηεο αρηίδεο ηνπ ήιηνπ λα βγαίλνπλ απφ ηελ αλαηνιή θαη
κε αξγέο θηλήζεηο ζεθψζεθε απφ ην θξεβάηη. Αθνχ πήξε έλα ηνξβά πνπ είρε ηα ειάρηζηα
πξάγκαηα ηνπ, έπηαζε ην κεληαγηφλ πνπ θξεκφηαλ απφ ην ιαηκφ ηνπ θαη μεθνπξαδφηαλ ζην
δαζχηξηρν ζηήζνο θαη ςέιιηζε κηα πξνζεπρή γηα ηελ θαηλνχξηα κέξα. Άλνημε ην κεληαγηφλ,
θνίηαμε ηελ εηθφλα κε ηε γπλαίθα πνπ είρε επάλσ ηνπ, ρακνγέιαζε θαη ην μαλαέθιεηζε.
Μφιηο θαηέβεθε άθνπζε ηε παλδνρέα λα ηνλ ξσηάεη:
“Μαο αθήλεηο ηφζν λσξίο Υάξαιλη;”
“Ναη, πξέπεη λα θχγσ”
“Γπηηθά απφ δσ κηα κέξα καθξηά είλαη έλα κηθξφ ρσξηφ, ην Βίικπαξ, έρνπλ αξθεηά πξνβιήκαηα
κε θάηη επειάζεηο ηειεπηαία θαη ζα κπνξέζεηο λα ηνπο βνεζήζεηο λνκίδσ”
Σεο ρακνγέιαζε θαη πήγε ζην ζηάβιν λα πάξεη ην άινγν ηνπ. Καζψο έβγαιε ην άινγν ηνπ απφ
ην ζηάβιν, είδε ην ιεπθφ ηνπ ηξίρσκα λα ρξπζίδεη κε ηηο αθηίλεο ηνπ ήιηνπ. Φίιεζε ηελ Νηέια
θάησ απφ δεμί ηεο απηή πνπ είρε έλα καχξν ζεκάδη ζαλ αζηξαπή ηελ θαβάιεζε θαη έθπγαλ καδί
δπηηθά.

Ο ήιηνο είρε θηάζεη ζηε κέζε ηνπ νπξαλνχ θαη κεξηθά ζχλλεθα είραλ καδεπηεί γχξσ ηνπ. Ο
Υάξαιλη θνίηαμε ηνλ νπξαλφ. Υακνγέιαζε πνπ άιιε κηα κέξα ζα απέθεπγε ηε βξνρή θαη ζα είρε
φκνξθν ηαμίδη. Τπνιφγηζε φηη έρεη κηζή κέξα αθφκα κέρξη λα πέζεη ν ήιηνο θαη λα ρξεηαζηεί λα
θαηαζθελψζεη θάπνπ. Απφ ηελ ψξα πνπ είρε αθήζεη ην παλδνρείν πίζσ ηνπ, ην κφλν πνπ έβιεπε
ήηαλ ηα απέξαληα θζηλνπσξηλά ιηβάδηα, πνπ νη πξψηεο βξνρέο ηα είραλ πνηίζεη θαη κεηέηξεςαλ
ηελ ψρξα ηνπ θαινθαηξηνχ, απφ ηελ αλνκβξία, ζε κηα πξάζηλε ζάιαζζα.
πλέρηζε ήξεκα ηε δηαδξνκή ηνπ, κε ηε γαιήληα αξγή θίλεζε ηνπ θνξκηνχ ηνπ απφ ηνλ ήξεκν
βεκαηηζκφ ηνπ αιφγνπ. Μεηά απφ ηφζεο ψξεο απηή ε θίλεζε ηνπ έκνηαδε ζρεδφλ αέλαε. Αιιά
ηελ απνιάκβαλε γηαηί ήμεξε φηη δελ δηαξθεί γηα πάληα.

Σν θσο άξρηζε λα ειαηηψλεηαη ζηγά ζηγά θαη θνίηαμε πξνο ηνλ νπξαλφ λα δεη ηη ζπκβαίλεη.
Μεξηθά άζπξα ζχλλεθα θάιππηαλ ηνλ ήιην αιιά δελ κπνξνχζαλ λα επζχλνληαη γηα απηή ηελ
απφηνκε αιιαγή ζην θσο. Σν κφλν πνπ δηέθξηλε είλαη κηα καχξε ζθηά ζηνλ ήιην λα κεγαιψλεη
αξγά. Σελ ψξα πνπ άξρηζαλ ηα ζχλλεθα λα αξαηψλνπλ θαη πξνζπαζνχζε λα αληηιεθζεί ηη είλαη
απηή ε ζθηά πνπ ηξψεη ηνλ ήιην, ε Νηέια άξρηζε ριηκηληξίδεη θαη λα ζεθψλεηαη ζηα δχν πφδηα.
Με κηα ζβέιηε θίλεζε πηάλεη ηα γθέκηα ηνπ αιφγνπ θαη ζεθψλεηαη φξζηνο πάλσ ηνπ κέρξη λα
εζπράζεη. Μφιηο μαλά πέθηεη ζηα ηέζζεξα πφδηα ε Νηέια ηφηε θαηεβαίλεη γξήγνξα απφ πάλσ
ηεο. ηέθεηαη δίπια θαη ηεο κηιάεη ζην απηί λα ηελ εξεκήζεη. Καηάιαβε φηη απηφ ην απφηνκν
ζθνηάδη ήηαλ πνπ ηελ είρε αλεζπρήζεη θαη ελψ ηελ ράηδεπε θνίηαμε πάιη πξνο ηνλ νπξαλφ.
Σν ζθνηάδη είρε θαηαπηεί φιν ηνλ ήιην σο ηψξα. Έκεηλε άλαπδνο λα θνηηάδεη ηνλ καχξν νπξαλφ
θαη λα πξνζπαζεί λα θαηαιάβεη ηη ζπκβαίλεη. Δλζηηθησδψο ζθέθηεθε φηη απηφ είλαη ην ηέινο ηνπ
θφζκνπ θαη ήζειε λα θσλάμεη θαη λα ηξέμεη καθξηά. Αιιά δελ ήμεξε πνπ λα πάεη θαη είρε κείλεη
ζαζηηζκέλνο.
Σν ίδην γξήγνξα πνπ εμαθαλίζηεθε φκσο ν ήιηνο, έηζη άξρηζε λα βγαίλεη πάιη απφ ηελ άιιε
κεξηά ηεο ζθηάο. Άξρηζε πάιη λα θέγγεη, φπσο ηελ αλαηνιή πνπ μεπεηάγεηαη πίζσ απφ ηα βνπλά
ην πξσί θαη νη αρηίδεο ζηνιίδνπλ ηα πάληα. Σφηε άξρηζε λα εξεκεί ε Νηέια θαη πξνηνχ πεξάζνπλ
κεξηθά ιεπηά ε ζθηά είρε εμαθαληζηεί εληειψο. Έηζη φπσο εκθαλίζηεθε, ην ίδην μαθληθά φια
είραλ επαλέιζεη ζηελ πξφηεξε θαηάζηαζε. αλ λα κελ είρε ζπκβεί πνηέ.
Απηφο φκσο ήμεξε φηη είρε ζπκβεί θαη θάηη ηφζν μαθληθφ πνηέ δελ κπνξεί λα είλαη θαιφ ζεκάδη.
Άθεζε πίζσ ηνπ φκσο ηνλ θαθφ νησλφ θαη ζπλέρηζε ην ηαμίδη ηνπ αλακέλνληαο.

Μφιηο έθηαζε ζηελ θνξπθή ηνπ ιφθνπ πνπ ζπλάληεζε κπξνζηά ηνπ, είδε φρη πνιχ καθξηά, έλα
κηθξφ ρσξηφ. Απηφ ζα πξέπεη λα είλαη ην Βίικπαξ φπσο ηνπ είρε πεη ε παλδνρέαο. Σν παλδνρείν
ηνπ Βίικπαξ ήηαλ ζηελ είζνδν ηνπ ρσξηνχ. Μεξηθά ρακφζπηηα βξίζθνληαλ ζην κέζν ηνπ
ρσξηνχ, ελψ ζην ηέινο δέζπνδε έλα ςειφ επηβιεηηθφ ζπίηη. Σν χςνο ηνπ ήηαλ δχν θνξέο φζν ηα
άιια ζπίηηα, ελψ ε ζθεπή ηνπ ήηαλ δηαθνξεηηθή, ςειή ζηηο δχν άθξεο θαη κηθξφηεξε ζηε κέζε.
αλ δχν κηζά ζπίηηα ελσκέλα απφ ηηο άθξεο ηνπο. Υσξίο λα δψζεη πεξαηηέξσ ζεκαζία, ζπλέρηζε
θαβάια ζηελ Νηέια θαη πξνηνχ λπρηψζεη έθηαζε ζην παλδνρείν.
Σνπ άλνημαλ ακέζσο κφιηο ρηχπεζε ηελ πφξηα ιεο θαη ηνλ πεξίκελαλ ή ηνλ ήμεξαλ. Σνπ έθαλε
εληχπσζε κηαο θαη είλαη θάηη πνπ δελ ζπλαληάο ζπρλά ζηα παλδνρεία ελ κέζσ επηδξνκψλ. Αθνχ
έδσζε ην άινγν ηνπ ζε έλαλ κεζήιηθα άληξα κεηξίνπ αλαζηήκαηνο λα ηελ βάιεη ζην ζηάβιν,
δήηεζε έλα δσκάηην. Πήξε ην θιεηδί θαη πξηλ πάεη ζην δσκάηην ηνπ έθαηζε λα πηεη έλα πνηήξη
ηδέξκα. Μφιηο έβαιε ζην ζηφκα ηνπ ην πνηήξη θαη ήπηε θάηη ηνπ πίθξηδε θαη ηνπ θαηλφηαλ
πεξίεξγν.
“Ση είλαη απηφ πνπ κνπ έδσζεο;”
“πγγλψκε μέλε, αιιά ε ζνδεηά απφ ηξηθχιιη θέηνο δελ ήηαλ θαιήο πνηφηεηαο θαη ην κφλν πνπ
έρνπκε είλαη απηφ”

“Υάξαιλη... ιέγε κε Υάξαιλη”, ηεο είπε θαη έθαλε λα πηεη άιιε κηα γνπιηά.
Απηφ πνπ ήμεξε ν ίδηνο σο ηδέξκα είλαη ε αλάκεημε ηξηθπιιηνχ κε δαραξφηεπηια θαη απφζηαμε
ηνπο. Απηφ πνπ γεπφηαλ βέβαηα απείρε πνιχ απφ απηφ πνπ είρε ζπλεζίζεη αιιά δελ ζπλέρηζε ηελ
θνπβέληα. Σνλ έλνηαδε λα κάζεη κφλν αλ ππάξρεη θάπνηα δνπιεηά πνπ κπνξεί λα θάλεη. Κάζε
ρσξηφ έρεη ερζξνχο πνπ ζέιεη λα μεθνξησζεί κε ην ζσζηφ αληίηηκν.
Κνίηαμε γχξσ ηνπ. Σν παλδνρείν είρε κηα κηθξή εζηία πνπ έθαηγε θνχηζνπξα γηα λα δεζηαίλεη ην
ρψξν θαη δέθα ηξαπέδηα φια θη φια. Μφλν ζε ηξία ηξαπέδηα ππήξραλ παξέεο απφ κεξηθνχο
άλδξεο. Κνίηαμε πάιη ηε θνπέια πνπ ηνπ έβαιε ην ηδέξκα.
“Πνηα παξέα πηζηεχεηο φηη έρεη πιεξνθνξίεο γηα κηα δνπιεηά γηα κέλα;” ηε ξψηεζε βάδνληαο ην
ρέξη ηνπ πάλσ ζηε ιαβή ηνπ ζπαζηνχ ηνπ.
“ε ιάζνο ζεκείν θνηηάο”
Γχξηζε ην θεθάιη ηνπ ζην καγαδί αιιά δελ έβιεπε ηίπνηα άιιν.
“ρη εδψ κέζα ελλνψ, αχξην πξσί λα παο ζην κάγν Γνπίηζθνκπ. Δίλαη ην ηειεπηαίν ζπίηη ηνπ
ρσξηνχ θαη ην πην πεξίεξγν. Αδχλαηνλ λα ζνπ μεθχγεη. Απηφο πάληα έρεη δνπιεηέο γηα
αλζξψπνπο ζαλ θαη ηνπ ιφγνπ ζνπ.” ηνπ είπε.
Σεο πέηαμε έλα κέξιηλ γηα ην δσκάηην θαη ην ηδέξκα θαη θαηέβαζε κε κηαο ην ππφινηπν πνηφ.
Έθπγε γηα ην δσκάηην ηνπ φπνπ ηαθηνπνίεζε ηα ιηγνζηά πξάγκαηα ηνπ θαη αθνχ πέξαζε ιίγε
ψξα αθνλίδνληαο ην ζπαζί ηνπ, έπεζε λα θνηκεζεί.
Άθνπζε κηα γπλαηθεία θσλή λα ηνπ ςηζπξίδεη ζην απηί.
“Μελ παο Υάξαιλη. ήθσ θαη θχγε γξήγνξα. νπ έζηεηια ηφζνπο νησλνχο. Αλ παο αχξην ζην
Γνπίηζθνκπ φια ζα αιιάμνπλ. Μεγάιν θαθφ ζα ζε βξεη.”
Άλνημε ηα κάηηα ηνπ ακέζσο. Έπηαζε έλα κηθξφ καραίξη πνπ είρε θάησ απφ ην καμηιάξη ηνπ θαη
πεηάρηεθε απφ ην θξεβάηη. Γελ ππήξρε θαλείο δίπια ηνπ. Σν κφλν πνπ κπνξνχζε λα αθνχζεη
πιένλ ήηαλ ε εζπρία ηεο λχρηαο. Πξψηε θνξά ηνπ ζπλέβαηλε θάηη ηέηνην. Λνγηθά απηφ πνπ έγηλε
κε ηνλ ήιην πξέπεη λα ηνλ επεξέαζε, ζθέθηεθε θαη θαζεζχραζε ηνλ εαπηφ ηνπ.

Υσξίο λα ράζεη ρξφλν, κε ηελ πξψηε απγή βξέζεθε έμσ απφ ηε πφξηα ηνπ κάγνπ Γνπίηζθνκπ. Η
πφξηα άλνημε ρσξίο λα ηε ρηππήζεη θαη έλαο κεγάινο δηάδξνκνο νδεγνχζε ζε έλα εξγαζηήξην.
Φηάιεο θαη βηβιία πεηακέλα παληνχ γχξσ. Γχν κεγάια παξάζπξα, πνπ φκσο βξίζθνληαλ πνιχ
ςειά, γηα λα κπνξεί έλαο άλζξσπνο λα δεη έμσ ρσξίο βνήζεηα, έινπδαλ κε θσο ην δσκάηην.
Έλαο ςειφο άλδξαο θαζφηαλ ζε κηα γσλία πάλσ απφ κεξηθέο θηάιεο. Δίρε άζπξα καθξηά κνχζηα
θαη έλα κνλφθι ζην αξηζηεξφ ηνπ κάηη. Οη ηξίρεο ηνπ θεθαιηνχ ειάρηζηεο θαη βξίζθνληαλ κφλν
ζηελ άθξε ηνπ θεθαιηνχ, αθήλνληαο ην επάλσ κέξνο αθάιππην. Μηα κεγάιε θαθέ ξφκπα
θάιππηε φιν ηνπ ην θνξκί θαη ήηαλ ηφζν θαξδηά πνπ δελ κπνξνχζεο λα δηαθξίλεηο κε επθνιία ην
ζσκαηφηππφ ηνπ.

“Γεηα ζνπ Υάξαιλη, ζε πεξίκελα”
Ο Υάξαιλη δε κίιεζε, ήζειε λα ηνλ ξσηήζεη πσο γλσξίδεη ην φλνκα ηνπ, αιιά ήμεξε θαιχηεξα
απφ ην λα πέζεη ζηηο παγίδεο ελφο κάγνπ. Οη κάγνη ζε απηά ηα κέξε ήηαλ χπνπια πιάζκαηα θαη
αιαδνληθνί. Η δχλακε ηνπο, ηνπο έθαλε λα απνμελσζνχλ απφ ηνλ ππφινηπν θφζκν θαη απφ εθεί
πνπ είραλ μεθηλήζεη σο πξνζηάηεο, πιένλ ην κφλν ηνπο κέιεκα ήηαλ ην πξνζσπηθφ ηνπο θέξδνο.
Γη’ απηφ είρε πξνζπαζήζεη λα θφςεη καδί ηνπο θάζε αιηζβεξίζη, εθηφο θη αλ αθνξνχζε θπζηθά
έλα θαιφ αληίηηκν.
“Ληγνκίιεηνο... Καηάιαβα, ζα πεξάζσ θαηεπζείαλ ζην ζέκα. Λίγν βνξεηφηεξα έμσ απφ ην ρσξηφ
είλαη ην δάζνο ηνπ Κέδξνπ. Δθεί ππάξρεη κηα κηθξή θσιηά απφ πφιληθ, πνπ βγαίλνπλ θάζε
κέξα θαη θάλνπλ επηδξνκή ζηα γχξσ ρσξάθηα κνπ. Η δχλακε ηνπο έρεη απμεζεί θαη άξρηζαλ λα
επεθηείλνληαη πέξα απφ ην δάζνο. Θέισ λα παο θαη ζηελ επφκελε επηδξνκή λα ηα εμαθαλίζεηο.
Πελήληα Μέξιηλ ζα είλαη ε ακνηβή ζνπ.”
Πήξε λα ζθέθηεηαη ηα ιφγηα ηνπ κάγνπ. Η ακνηβή ήηαλ ηεξάζηηα γηα ηε δνπιεηά πνπ ηνπ έδηλε.
Έλα θνπάδη πφιληθ φζν δπλαηά θη αλ είλαη πνηέ δελ μεπεξλνχζαλ ζε ακνηβή ηα είθνζη κέξιηλ.
Γελ έραζε φκσο ρξφλν γηα λα κε δψζεη ζην κάγν ηελ επθαηξία λα μαλαζθεθηεί ηελ ακνηβή γηα ηε
δνπιεηά θαη δέρηεθε.
“Πάξε απηά”, ηνπ είπε θαη ηνπ πέηαμε έλα κηθξφ ζαθνχιη κε ρξήκαηα. “Σα ππφινηπα κφιηο ηα
μεθνξησζείο έια απφ δσ λα ζνπ ηα δψζσ. Μφιηο βγεηο απφ ην ζπίηη, ζε κηα ψξα κε ην άινγν ζα
είζαη θνληά ζην δάζνο.”
“Δληάμεη”, ήηαλ ην κφλν πνπ είπε ζην κάγν θαη έθπγε απφ ηνλ ίδην δηάδξνκν.
Έβαιε ηα ρξήκαηα κέζα ζην ζάθν πνπ είρε θξεκάζεη ζηε Νηέια θαη ηελ θαβάιεζε μεθηλψληαο
βφξεηα.

ε ιηγφηεξν απφ κηα ψξα είρε δεη ηελ είζνδν ηνπ δάζνπο φπσο ηνπ είρε πεη ν Γνπίηζθνκπ.
Έθηαζε θαη έθαηζε ζε κηα πέηξα, ιίγν πην καθξηά απφ ηελ είζνδν, ψζηε λα κπνξέζεη λα δεη απφ
καθξηά ηα πφιληθ κφιηο βγνπλ απφ ην δάζνο. Δίρε ην ρέξη ηνπ επάλσ ζην ζεθάξη ηνπ θαη
πεξηκέλνληαο θαξηεξηθά. Γελ ζα ήζειε λα πνιεκήζεη ηα πφιληθ ζε απηφ ην ζεκείν πνπ είλαη
ηψξα, γηαηί ζα κπνξνχζε λα ζθνληάςεη ζηελ πέηξα αλ δελ ήηαλ αξθεηά πξνζεθηηθφο.
Γελ πέξαζε πνιχ ψξα, ψζπνπ άθνπζε ζξνΐζκαηα θαη ήρνπο βεκάησλ λα έξρνληαη απφ ην δάζνο.
Άθεζε ηε Νηέια θαη ην ζεθάξη δίπια απφ ηελ πέηξα θαη πξνρψξεζε κε ην ζπαζί αλά ρείξαο.
Άξρηζε λα βιέπεη ηηο θηγνχξεο λα έξρνληαη πξνο ην κέξνο ηνπ. Δίραλ κεγαιχηεξν χςνο απφ
πφιληθ θαη άξρηζε λα παξαμελεχεηαη. Σφηε είδε αλζξψπνπο λα βγαίλνπλ απφ ηα αξηζηεξά ηνπ
θαη απφ ηα δεμηά ηνπ κέζα απφ ην δάζνο. Έθαλε κεξηθά βήκαηα πξνο ηα πίζσ αιιά ηνπο έβιεπε
λα ηνλ πεξηθπθιψλνπλ, ελψ ηαπηφρξνλα απηνί πνπ έξρνληαλ απφ κπξνζηά ηνπ άξρηζαλ λα
βγαίλνπλ απφ ην δάζνο θαη λα ηξέρνπλ πξνο ην κέξνο ηνπ.

Αλαγλψξηζε ηνλ Μπέξγθαλ αλάκεζα ζηνπο αλζξψπνπο πνπ έξρνληαλ θαηά πάλσ ηνπ. Πιένλ ηνλ
είραλ πεξηθπθιψζεη θαη ήηαλ γχξσ ζηα 15 άηνκα. ηακάηεζαλ ζε απφζηαζε κεξηθψλ κέηξσλ
φπνπ έθηηαρλαλ έλαλ ζηελφ θχθιν γχξσ ηνπ.
“νπ είρα πεη φηη ζα ζε μαλαέβξηζθα Υάξαιλη θαη ηελ επφκελε θνξά ζα έπαηξλα εθδίθεζε.”
“Γεηα ζνπ θαη ζέλα Μπέξγθαλ, βιέπσ βξήθεο θαηλνχξηα παξέα” ηνπ απάληεζε ν Υάξαιλη, ελψ
θνίηαδε γχξσ ηνπ θαη πξνζπαζνχζε λα θηηάμεη έλα πιάλν γηα λα κπνξέζεη λα βγεη απφ ην θχθιν
θαη λα ηνπο πνιεκήζεη.
“Με πξνζπαζείο λα βξεηο ηξφπν Υάξαιλη, δελ πξφθεηηαη λα ηα θαηαθέξεηο ζήκεξα”, είπε ελψ
έθαλε θίλεζε ζηνπο ζπληξφθνπο ηνπ λα θιείζνπλ θη άιιν ην θχθιν γχξσ ηνπ.
“Σν έθαλα κία θνξά θαη ζα ην μαλαθάλσ”.
Ο Υάξαιλη βξήθε ηνλ αδχλακν θξίθν πνπ ζα μεθίλαγε ηελ επίζεζε γηα λα ζπάζεη ηνλ θχθιν θαη
θξάηεζε ην ζπαζί ηνπ πην ζθηρηά γηα λα πάεη θαηά πάλσ ηνπο.
“Απηή ηε θνξά φκσο έρσ θάπνηα θφιπα απφ έλαλ κάγν γηα ζέλα.”
Σφηε ν Μπέξγθαλ πέηαμε έλα κηθξφ θηαιίδην πξνο ην πξφζσπν ηνπ Υάξαιλη. Δθείλνο κε ηέιεηα
αληαλαθιαζηηθά ζήθσζε ην ρέξη ηνπ θαη κε κηα θίλεζε έβαιε ην ζπαζί κπξνζηά απφ ην
πξφζσπν ηνπ γηα λα ζπάζεη ην θηαιίδην ρσξίο λα ηνλ πεηχρεη.
Μφιηο έζπαζε ην θηαιίδην φκσο έλα πξάζηλν πγξφ έπεζε ζηα ρέξηα θαη ζην ζψκα ηνπ Υάξαιλη,
ελψ έλαο θαπλφο άξρηζε λα βγαίλεη θαη λα θαιχπηεη ην πξφζσπν ηνπ. Άξρηζε λα ράλεη ηηο
αηζζήζεηο ηνπ θαη ήηαλ έηνηκνο λα πέζεη. Κξάηεζε ην ζπαζί ηνπ πην ζθηρηά θαη έζθημε ηα δφληηα
ηνπ κε ζθνπφ λα μεπεξάζεη ην ζνθ. ήθσζε ην θεθάιη ηνπ πξνο ζηηγκήλ θαη είδε ηνλ Μπέξγθαλ
λα πεγαίλεη θαηά πάλσ ηνπ. Έθαλε λα ζεθψζεη ην ζπαζί ηνπ λα επηηεζεί αιιά ε θίλεζε ηνπ ήηαλ
αξγή, άηζαιε θαη ελ ηέιεη άζηνρε. Ο Μπέξγθαλ γέιαζε θαη ηνπ έξημε κηα κπνπληά ζην πξφζσπν.
Πξνζπάζεζε λα μαλαζεθψζεη ην ζπαζί ηνπ αιιά αθφκα θαη απηφ ηνπ ήηαλ αδχλαην. Δλψ έλησζε
δχλακε ζηα ρέξηα ηνπ, είρε πιήξε έιιεηςε ηνπ ειέγρνπ ηνπ ζπαζηνχ ηνπ. Πιένλ ηνπ ήηαλ μέλν,
δελ κπνξνχζε λα ην θηλήζεη θαηά ηε βνχιεζε ηνπ, ζαλ λα κελ είρε πιένλ βνχιεζε. Οη θηλήζεηο
ηνπ είραλ γίλεη αξγέο θαη ρσξίο ζπλνρή. Λεο θαη φζα ήμεξε θαη φζα έλησζε ηφζα ρξφληα, φιε ε
δσή ηνπ θαη νη θηλήζεηο ηνπ πνπ ζπληεινχζαλ απηή ηελ ηθαλφηεηα ηνπ ζηε κάρε, λα είραλ
εμαθαλίζηε γηα πάληα απφ ην θεθάιη ηνπ.
Αθφκα κηα κπνπληά αθνινχζεζε θαη ν Υάξαιλη άξρηζε λα παξαπαηά. Σφηε ν Μπέξγθαλ πήξε ην
μίθνο ηνπ θαη κε κία θίλεζε επηηίζεηαη. Σν κφλν πνπ θαηάθεξε ν Υάξαιλη ήηαλ λα πςψζεη ην
ρέξη ηνπ κε απνηέιεζκα λα δηαπεξάζεη ηε ζηνιή ηνπ θαη λα ηνπ ραξίζεη έλα βαζχ θφςηκν πάλσ
απφ ηνλ αγθψλα. Άξρηζε λα ζθαδάδεη απφ ηνπο πφλνπο θαη ην επφκελν πξάγκα πνπ είδε ήηαλ
δχν βέιε λα πεξλάλε αθξηβψο κπξνζηά ηνπ θαη λα πεγαίλνπλ πξνο ηα δεμηά ηνπ. Κνίηαμε πξψηα
δεμηά, ραξνχκελνο γηα ηελ αζηνρία ηνπ ηνμφηε, θαη είδε θαη ηα δχν ηα βέιε θαξθσκέλα ζηε
θαξδηά δπν αηφκσλ ηεο ζπκκνξίαο ηνπ Μπέξγθαλ.
Κνίηαμε απφ ηελ αληίζεηε κεξηά θαη είδε έλαλ ηνμφηε λα ξίρλεη βέιε πξνο ηε ζπκκνξία. θφησζε
άιια δχν άηνκα ελψ νη ππφινηπνη θαηάθεξαλ λα ζεθψζνπλ ηηο αζπίδεο ηνπο. Έλα βέινο πήγε

θαη πξνο ην Μπέξγθαλ πνπ θαηάθεξε θαη ην απέθξνπζε κε ην ζπαζί ηνπ. Σφηε έθαλε έλα λφεκα
ν αξρεγφο ηνπο θαη ε ζπκκνξία άξρηζε λα ηξέρεη πάιη γξήγνξα πξνο ην δάζνο. Σφηε έλαο άληξαο
πιεζίαζε ηνλ Υάξαιλη. Έπεηηα ν Υάξαιλη έθιεηζε ηα κάηηα ηνπ θαη ιηπνζχκεζε.
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ια ήηαλ ζνιά θαη ζθνηεηλά. Πνλνχζε ζε φιν ηνπ ην θνξκί κα πεξηζζφηεξν ζην θεθάιη ηνπ.
Έλησζε δαιηζκέλνο. Άλνημε ηα κάηηα ηνπ θαη πξνζπαζνχζε λα ζπκεζεί ηη είρε ζπκβεί.
“Καιψο ηνλ”
Άθνπζε κηα θσλή θαη γχξηζε λα δεη πνηνο είλαη. Δίδε έλα ςειφ άληξα κε θφθθηλα ζγνπξά
καιιηά. Μπψδεο αιιά αδχλαηνο γηα ην χςνο ηνπ. Καζφηαλ πάλσ ζε κηα πέηξα, είρε ην ρέξη ηνπ
πάλσ ζε έλα ηφμν πνπ αθνπκπνχζε ζην έδαθνο. Πίζσ απφ ηελ πιάηε ηνπ εμείρε κηα θαξέηξα κε
βέιε απφ ηελ κία κεξηά ελψ απφ ηελ άιιε ν Υάξαιλη κπνξνχζε λα δηαθξίλεη κηα κηθξή ιαβή.
Έθαλε λα ζεθσζεί απφηνκα θαη λα πάξεη ην ζπαζί ηνπ, αιιά δαιίζηεθε ακέζσο θαη μαλά έπεζε
θάησ.
“Υαιάξσζε δελ ζα ζε πεηξάμσ, αλ ην ήζεια, πίζηεςε κε ζα ην είρα θάλεη εδψ θαη ψξα”
“Πφζε ψξα είκαη έηζη δειαδή;”
“Αλ θξίλσ απφ ηνλ ήιην γχξσ ζηηο 2 ψξεο”
Ο Υάξαιλη έκεηλε μαθληαζκέλνο. Πξνζπαζνχζε λα ζπκεζεί ηη είρε ζπκβεί. Θπκήζεθε ηελ
επίζεζε ηνπ Μπέξγθαλ θαη ηα πφιληθ πνπ πεξίκελε.
“Ση αθξηβψο έγηλε; Γελ ζπκάκαη λα κε ληθάεη ν Μπέξγθαλ.”
“Α ψζηε Μπέξγθαλ ιέγαλ ηνλ αξρεγφ ηε ζπκκνξίαο; νπ είραλ ζηήζεη ελέδξα θαη κάιινλ ζνπ
πέηαμαλ θαη θάπνην καγηθφ αλ θξίλσ κε ην πσο δαιίζηεθεο. Με ελέδξα ηφζσλ αηφκσλ θαη λα
ζέινπλ θαη θίιηξα πξέπεη λα είζαη πνιχ επηδέμηνο κε ην ζπαζί.”
Σφηε ν Υάξαιλη ζπκήζεθε ην θίιηξν πνπ είρε ζπάζεη ζην ζπαζί ηνπ.
“Ναη θάηη κνπ έξημαλ θαη ην κπιφθαξα κε ην ζπαζί κνπ. Δπηπρψο δελ κε πέηπρε αιιά ν θαπλφο
κε δάιηζε. Δπραξηζηψ γηα ηα θαιά ζνπ ιφγηα αιιά εζχ πνηνο είζαη θαη ηη έθαλεο εδψ;”
“Με ιέλε Μέλαδνξ, γηνο ηνπ Κάιηζαξ. Πεξλνχζα απφ δσ λα πάσ ζε έλα θνληηλφ ρσξηφ, ζην
ηάκπαξλη, γηα κηα επείγνπζα δνπιεηά. Κη εζχ κε ηνπο ερζξνχ είζαη ν...”
“Υάξαιλη, κε έζηεηιαλ λα θαλνλίζσ κηα επηδξνκή απφ πφιληθ αιιά απφ φηη θαίλεηαη ήηαλ
ελέδξα.”
“Αθφκα πεξηζζφηεξνπο ερζξνχο δειαδή” Δίπε ν Μέλαδνξ θαη γέιαζε, “δελ πξέπεη λα είζαη θαη
πνιχ δεκνθηιήο"

Ο Υάξαιλη ηνλ αγξηνθνίηαμε θαη πήγε λα ζεθψζεη ην ζπαζί ηνπ απφ ην έδαθνο. Μφιηο ην άγγημε
ηνπ θάλεθε θξχν. Ίζσο ήηαλ επεηδή βξηζθφηαλ θάησ ηφζε ψξα. Με κία θίλεζε πξνζπάζεζε λα
ην βάιεη κέζα ζην ζεθάξη ηνπ. Αληί γηα απηφ φκσο ην ζπαζί πέξαζε πάλσ απφ ην παληειφλη ηνπ
θαη ην έζθηζε. Μηα κηθξή γξαηδνπληά θάλεθε ζην πφδη ηνπ θάησ απφ ην ζθίζηκν θαη ην αίκα
έβαςε κε θφθθηλν ρξψκα ην παληειφλη ηνπ.
“ια θαιά εθεί;”, ηνλ ξψηεζε ν Μέλαδνξ.
“Γελ μέξσ ηη έγηλε, δελ κπνξψ λα ειέγμσ ην ζπαζί κνπ. Σν ζπαζί κνπ θαη ην ρέξη κνπ δελ
ππαθνχλ πιένλ ζηηο εληνιέο κνπ. Δίλαη ιεο θαη έπαςα καγηθά...”
Σφηε θαηάιαβε. Απηφ ελλννχζε ν Μπέξγθαλ φηαλ έιεγε φηη είρε βνήζεηα απηή ηε θνξά.
“Σν θίιηξν πνπ κνπ έξημαλ πξέπεη λα κε εμαζζέλεζε”
“Απηά είλαη ηζρπξά καγηθά! Γελ είλαη πνιινί νη κάγνη πνπ ζα κπνξνχζαλ λα θάλνπλ θάηη ηέηνην.
Πνηνο φκσο ζα ζε ήζειε λεθξφ;”
“Απηφο πνπ κε έζηεηιε εδψ, θπζηθά. Θα πάσ πίζσ ζην Βίικπαξ λα βξσ ηνλ Γνπίηζθνκπ”, είπε
απνθαζηζκέλνο ν Υάξαιλη θαη εηνηκάζηεθε λα θχγεη.
“Γελ αθνχγεηαη θαη πνιχ θαιή ηδέα. Αθφκα θαη έηζη λα είλαη θαη λα είλαη απηφο ν κάγνο πνπ ζε
έθαλε λα ράζεηο ηηο δπλάκεηο ζνπ. Ση αθξηβψο λνκίδεηο φηη ζα θαηαθέξεηο έηζη; Γελ κπνξείο λα
θξαηήζεηο νχηε ην ζπαζί ζνπ. Παηρλίδη ζα είζαη γηα απηφλ θαη ζα ζε ζθνηψζεη αθφκα πην εχθνια
απφ φηη πξηλ”
Ο Μέλαδνξ είρε δίθην. Πσο ζα κπνξνχζε λα ηνλ θάλεη λα ηνπ δψζεη πίζσ ηηο δπλάκεηο ηνπ;
“Γηαηί δελ έξρεζαη καδί κνπ κέρξη ην ηάκπαξλη πνπ έρσ κηα δνπιεηά; Απφ εθεί βιέπεηο ηη ζα
θάλεηο. Θα νξγαλψζεηο έλα ζρέδην λα παο ζηνλ Γνπίηζθνκπ θαη λα πάξεηο πίζσ ηηο δπλάκεηο
ζνπ”
Γελ είρε θαη άιιε ιχζε νπφηε ν Υάξαιλη ζπκθψλεζε καδί ηνπ. Καβάιεζε ην άινγν ηνπ θαη ηνλ
αθνινχζεζε πξνο ην ηάκπαξλη.

Ο ήιηνο έπεζε θαη είραλ αθφκα αξθεηφ δξφκν κπξνζηά ηνπο. ην επφκελν μέθσην πνπ βξέζεθαλ
απνθάζηζαλ λα θαηαζθελψζνπλ. Δθεί ν Υάξαιλη πήξε ην ζπαζί ηνπ θαη πήγε πην πέξα λα
εμαζθεζεί. Έλησζε πάιη ζαλ εθείλν ην κηθξφ παηδί πνπ ρξφληα πξηλ θξάηαγε ην ζπαζί ηνπ παηέξα
θάλνληαο εμάζθεζε.
Ο παηέξαο ηνπ είρε πεζάλεη ζηνλ πφιεκν ηνπ Βξάρνπ. ια ηα γχξσ ρσξηά είραλ πάεη λα
πνιεκήζνπλ ελάληηα ζην γθφιεκ πνπ απεηινχζε ηα ζπίηηα ηνπο. Σα γθφιεκ είλαη κεγάινη
πέηξηλνη γίγαληεο ςειφηεξνη απφ δέθα αλζξψπνπο καδί. Κάζε θνξά πνπ θηλνχληαη, βξάρνη
πεηάγνληαη απφ πάλσ ηνπο ηθαλνί λα ζπλζιίςνπλ νπνηνλδήπνηε κπνξεί λα βξίζθεηαη απφ θάησ.
Κνηκνχληαη πάληα ζηα βνπλά, γηαηί είλαη κέξνο ηνπο. Μφλν κηα θνξά ζηα δηαθφζηα ρξφληα θαη
κε παλίζρπξα καγηθά κπνξεί θάπνηνο λα ηα μππλήζεη.

Σν ζπγθεθξηκέλν ην είρε μππλήζεη ν κάγνο Βαληάλα γηα λα εθδηθεζεί ην γέλνο ησλ αλζξψπσλ
απφ ηα γχξσ ρσξηά. Μφλν έλαο κάγνο κπνξεί λα θαηνηθεί ζε θάζε ρσξηφ θαη θαλέλα απφ ηελ
πεξηνρή δελ ηνλ ήζειε επεηδή ήηαλ παλνχξγνο θαη κνρζεξφο. Έηζη δνχζε κέζα ζηα γεηηνληθά
βνπλά ςάρλνληαο φιε ηνπ ηε δσή ηξφπν λα ηνπο εθδηθεζεί.
Σν ηέινο ζε απηφ ην πφιεκν, ην έδσζε ν παηέξαο ηνπ Υάξαιλη καδί κε ιίγνπο αθφκα ηππφηεο,
φηαλ θαηάιαβαλ φηη δελ κπνξνχζαλ λα ζθνηψζνπλ ην γθφιεκ. Ο κφλνο ηξφπνο λα ην ληθήζνπλ
ήηαλ λα ζηακαηήζνπλ απηφλ πνπ ην έρεη μππλήζεη θαη ην ειέγρεη. Έηζη βξήθαλ ηνλ Βαληάλα
κέζα ζηα βνπλά θαη κεηά απφ κηα πνιχλεθξε κάρε ν κάγνο έπεζε λεθξφο απφ ην ζπαζί ηνπ
παηέξα ηνπ Υάξαιλη, ελψ θαη ν ίδηνο ππέθπςε ζηα ηξαχκαηα ηνπ απφ ηα μφξθηα.
Σν κφλν πνπ γχξηζε ζην ζπίηη ηνπ Υάξαιλη κεηά απφ απηή ηε κάρε ήηαλ ην ζπαζί ηνπ παηέξα
ηνπ. Με απηφ έκαζε απφ κηθξφ παηδί λα πνιεκάεη θαη λα θηλείηαη πξνζπαζψληαο λα πξνζηαηέςεη
απηφλ θαη ηε κεηέξα ηνπ. Η κεηέξα ηνπ, ηνπ ζχκηδε ηε κάρε φηαλ ηνλ έβιεπε λα ην βάδεη θάησ ή
λα απνγνεηεχεηαη πξνθεηκέλνπ λα ηνπ δψζεη δχλακε θαη λα ηνπ ζπκίδεη ηνλ παηέξα ηνπ. Απηφ ην
ζπαζί ήηαλ θαη ην κφλν πνπ είρε γηα λα ηνπ ζπκίδεη ηελ νηθνγέλεηα ηνπ ιίγα ρξφληα αξγφηεξα πνπ
πέζαλε θαη ε κεηέξα ηνπ. Απηφ θαη ην κίζνο ηνπ γηα ηνπο κάγνπο ζαλ ηνλ Βαληάλα.
Αθφκα φκσο θαη λα θαηάθεξλε λα δψζεη φινλ απηφ ηνλ ρξφλν θαη ηελ ππνκνλή πνπ είρε δψζεη
κηθξφο, πνηέ δελ ζα θαηάθεξλε λα γίλεη ην ίδην θαιφο. Οχηε ηα ρξφληα είρε νχηε ηε δχλακε φπσο
ηφηε. Έπξεπε κφλν λα βξεη έλαλ ηξφπν λα ιχζεη ηα κάγηα πνπ ηνπ έθαλαλ.
“Γελ ζα κπνξέζεηο λα ηα ζπκεζείο φια ζε έλα βξάδπ, θαηξφο λα μεθνπξαζηείο”, αθνχζηεθε ε
θσλή ηνπ Μέλαδνξ δηαθφπηνληαο ηε ζθέςε ηνπ θαη ηελ εμάζθεζε ηνπ.
“Ναη, κάιινλ, έρεηο δίθην”
Ο έλαο θηηάρλνληαο βέιε θαη ν άιινο αθνλίδνληαο ην ζπαζί ηνπ έθαηζαλ ιίγε αθφκα ψξα
πξνηνχ πέζνπλ λα μεθνπξαζηνχλ, ελψ ν Υάξαιλη ηξαγνπδνχζε ρακειφθσλα ην ηξαγνχδη ηεο
κεηέξαο ηνπ.

Μπνξνχζε λα δεη ην ρσξηφ απφ καθξηά θαβάια ζην άινγν ελψ πξνρσξνχζαλ. Σελ πεξηζζφηεξε
ψξα κηινχζαλ γηα δηάθνξεο παιηφηεξεο πεξηπέηεηεο ηνπο. Ο Μέλαδνξ ήηαλ νκηιεηηθφο θαη
επράξηζηνο ηχπνο. Σνπ είρε αλαθέξεη γηα ην πσο είρε θαηαθέξεη λα ζθνηψζεη κηα ζηξαηηά απφ 20
άλδξεο κέζα ζην δάζνο. Απηφ είλαη ην θαιφ ηνπ λα έρεηο έλα φπιν πνπ κπνξεί λα ζθνηψζεη απφ
κεγάιε αθηίλα. Δηδηθά ζε ππθλφ δάζνο έλαο ηνμφηεο έρεη κεγαιχηεξν πιενλέθηεκα. Βέβαηα ην
πνιχ θαιφ ηνπ ζεκάδη ήηαλ ην κεγάιν ηνπ θακάξη. Υξφληα εμαζθνχληαλ θαζεκεξηλά ζην ηφμν
αιιά θαη ζην θνληφ ζπαζί.
Ο Υάξαιλη απφ ηελ άιιε ηνπ αλέθεξε γηα ην πξφζθαην θαηφξζσκα ηνπ ελαληίνλ ησλ πφιληθ.
Ήηαλ γχξσ ζηα δέθα αξθεηά κεγάια πιάζκαηα θαη ην κφλν πνπ θαηάθεξαλ λα ηνπ θάλνπλ ήηαλ
κηα γξαηδνπληά ζην κπξάηζν. ήθσζε ην καλίθη ηνπ σο πεηζηήξην αιιά ε γξαηδνπληά σο ηψξα
είρε ζρεδφλ θιείζεη θαη δελ ηνλ ελνρινχζε παξά ειάρηζηα.

Αλέθεξαλ θη άιιεο πεξηπέηεηεο, άιιεο κε θακάξη γηα ην πσο ηα θαηάθεξαλ αιιά θαη θάπνηεο κε
γέιην γηα ην πσο θαηέιεμαλ δηαθνξεηηθά απφ φηη πεξίκελαλ. Πίζσ φκσο απφ φιεο απηέο ηηο
θνπβέληεο θαη ηηο αλακλήζεηο ζην κπαιφ ηνπ Υάξαιλη γπξλνχζε ην πσο ζα θαηαθέξεη θαη πάιη
λα βξεη ηηο δπλάκεηο ηνπ. Ο θφβνο κε ηελ αλεζπρία γηα ην αλ ζα βξεη ιχζε ήηαλ δεκέλα ζην
κπαιφ ηνπ ζε έλα γατηαλάθη ζθέςεσλ πνπ δελ κπνξνχζε λα εθθξάζεη.
Δθηφο απφ απηέο ηηο ζθέςεηο ζην κπαιφ ηνπ Υάξαιλη γπξλνχζε θαη ε ακθηβνιία γηα ην πνηνο
πξαγκαηηθά είλαη ν Μέλαδνξ. Πξνζπαζνχζε λα θαηαιάβεη ηη άλζξσπνο είλαη γηα λα κάζεη ηηο
πξνζέζεηο ηνπ. Οη πξνζέζεηο ηνπ σο ηψξα ηνπ θαίλνληαλ αγλέο αιιά ήμεξε θαιχηεξα απφ ην αλ
εκπηζηεχεηαη κε αθέιεηα ηνπο άιινπο. Απνθάζηζε ινηπφλ λα ηνλ ξσηήζεη επζέσο ζπάδνληαο ηελ
ζησπή ησλ ηειεπηαίσλ ιεπηψλ.
“Σειηθά δελ κνπ είπεο πνηέ. Γηαηί ζθφησζεο ηνπο άλδξεο ηνπ Μπέξγθαλ;”
“νπ είραλ ζηήζεη ελέδξα απφ φζν ζπκάκαη... Ήζειεο λα ηνπο αθήζσ;”
“Γελ είπα απηφ. Απιά κνπ θαίλεηαη πεξίεξγν πνπ επέιεμεο λα ηα βάιεηο κε ηφζα άηνκα γηα
θάπνηνλ πνπ δελ μέξεηο.”, είπε ν Υάξαιλη ελψ ηνλ θνίηαδε ζηα κάηηα.
“Μάιινλ έηζη είκαη ζαλ άλζξσπνο ππνζέησ... Παξνξκεηηθφο κελ αιιά δελ κπνξψ φηαλ θάπνηνο
ρξεζηκνπνηεί αζέκηηα κέζα θαη ελέδξεο λα ηα βάιεη κε θάπνηνλ”
Ο Υάξαιλη πεξίκελε γηα ιίγν ελψ ζθεθηφηαλ ηα ιφγηα ηνπ Μέλαδνξ.
“Δμάιινπ, δελ είρα θάλεη θαη ηε ζεκεξηλή κνπ εμάζθεζε”, είπε ν Μέλαδνξ θαη γέιαζε, αιιά
είδε ηνλ Υάξαιλη ζθεπηηθφ νπφηε ζπλέρηζε πην ζνβαξά. “Απηά πνπ ζνπ είπα ηζρχνπλ αιιά
επίζεο είλαη δχζθνιν λα ηαμηδεχεη θάπνηνο κφλνο ηνπ ζε απηά ηα κέξε. Οπφηε ζε είδα, θαηάιαβα
φηη είζαη δπλαηφο θαη ζθέθηεθα ζα ήηαλ θαιφ λα ζε έρσ κε ην κέξνο κνπ. Αιιά θαη έηζη λα κε
γηλφηαλ πάληα πξνηηκψ λα βνεζάσ έλα άηνκν πάξα κηα ζπκκνξία, γη’ απηφ κάιινλ θαηέιεμα
κφλνο”, ζπλέρηζε ζε κηα θξίζε εηιηθξίλεηαο.
“Δπραξηζηψ. Παξφια απηά πεξίκελεο αθφκα θαη φηαλ έκαζεο φηη έρσ ράζεη ηηο δπλάκεηο κνπ.”
“Αθνχ έηζη θη αιιηψο ζα πήγαηλα ζην ηάκπαξλη, δελ ζε θνπβαιάσ θαη ζηελ πιάηε κνπ. Ίζσο,
επίζεο, ζε βνεζήζεη θαη ζέλα εθεί πνπ πάσ ζην ηάκπαξλη.”
“Μηαο θαη γλσξηζηήθακε ινηπφλ, δελ κνπ είπεο ηη επείγνπζα δνπιεηά έρεηο εθεί;”
“Πξέπεη λα παξαδψζσ θάηη ζηε κάγηζζα ηνπ ηάκπαξλη.”
Ο Υάξαιλη ζην άθνπζκα απηνχ γχξηζε ην πξφζσπν ηνπ θαη ηφληζε “Γελ ηνπο εκπηζηεχνκαη ηνπο
κάγνπο”. Γελ είρε πεη ηελ ηζηνξία ηνπ παηέξα ηνπ ζην Μέλαδνξ θαη δελ ζθφπεπε λα ηελ πεη
ζχληνκα.
“Απηή είλαη δηαθνξεηηθή, ζα ην δεηο. Έρσ ζπλεξγαζηεί πνιιέο θνξέο καδί ηεο θαη πνηέ δελ είρα
πξφβιεκα.”
“Γπλαίθα γηα κάγν έρεη ην ηάκπαξλη;”

“Ναη είλαη απφ ηηο ειάρηζηεο κάγηζζεο ζηα κέξε καο. Η θαηαγσγή ηεο είλαη καθξηά απφ εδψ,
ίζσο γηα απηφ ηεο έρσ πεξηζζφηεξε εκπηζηνζχλε απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο κάγνπο”
Ο Υάξαιλη δελ ζπλέρηζε ηελ θνπβέληα γηαηί δελ ήζειε λα γίλεη παξάμελνο αιιά νχηε θαη λα
αλνίμεη πεξηζζφηεξν ηε ζπδήηεζε γηα ηελ αληηπάζεηα ηνπ ζηνπο κάγνπο, νπφηε ζηψπεζε θαη
ζπλέρηζε κε ην άινγν ψζπνπ λα θηάζνπλ ζην ηάκπαξλη.

Υηχπεζαλ κηα κηθξή μχιηλε πφξηα.
“Δδψ κέλεη ε κάγηζζα;”, ξψηεζε ν Υάξαιλη.
“Ναη γηαηί δελ ζνπ αξέζεη;”, είπε γειψληαο ν Μέλαδνξ.
Σνπ είρε θαλεί πεξίεξγν γηαηί εμσηεξηθά ην ζπίηη θαηλφηαλ κηθξφ. ίγνπξα κηθξφηεξν θαη
ιηγφηεξν ηδηφηξνπν απφ ηνπ Γνπίηζθνκπ, αιιά θαη γεληθά απφ φζα ζπίηηα κάγσλ γλψξηδε. Η
πφξηα άλνημε, ρσξίο φκσο λα είλαη θάπνηνο απφ πίζσ. Ο Μέλαδνξ πξνρψξεζε απνθαζηζηηθά θαη
ν Υάξαιλη ηνλ αθνινχζεζε.
Καηεπζείαλ κπήθαλ ζε έλαλ κεγάιν ρψξν πνπ είρε ζε κηα άθξε πηάηα ηαθηνπνηεκέλα,
ζηνηβαγκέλα πάλσ ζε έλα ξάθη θαη έλα κεγάιν ηζνπθάιη ζε κηα γσλία. Παξαπέξα, ρσξίο λα ηα
ρσξίδεη θάπνηνο ηνίρνο ππήξρε έλα ηξαπέδη κε κεξηθέο μχιηλεο θαξέθιεο γχξσ ηνπ. ια ήηαλ
πνιχ θαζαξά θαη ηαθηνπνηεκέλα, πξάγκα πνπ δελ είρε ζπλεζίζεη ν Υάξαιλη απφ ηα παλδνρεία
πνπ ζχρλαδε. Καη ζίγνπξα πην ηαθηνπνηεκέλν απφ νπνηνδήπνηε ζπίηη κάγνπ έρεη πεξάζεη. Ο
Μέλαδνξ θηλνχηαλ κέζα ζην ζπίηη ζαλ λα γλψξηδε ην ρψξν θαη πέξαζε κηα πφξηα ζην βάζνο ηνπ
δσκαηίνπ.
Βξέζεθαλ ζε έλα κηθξφ δσκάηην γεκάην βηβιία ζε φια ηα ξάθηα. Σα πην πνιιά ζθνληζκέλα αιιά
φια ηαθηνπνηεκέλα ζε ζεηξά κε πςνκεηξηθή δηαθνξά. ε θάπνηα ζεκεία ππήξραλ θελά πνπ
έιεηπαλ βηβιία. Απηά βξίζθνληαλ πάλσ ζε έλα κεγάιν ηξαπέδη πνπ ππήξρε ζηε κηα άθξε ηνπ
δσκαηίνπ. Με ηελ πιάηε γπξηζκέλε ήηαλ κηα γπλαίθα κε μαλζφ ζπαζηφ καθξχ καιιί. Η κηα ηεο
πιεπξά ινπδφηαλ απφ ηνλ ήιην πνπ έκπαηλε απφ έλα παξάζπξν πνπ ππήξρε ζηνλ απέλαληη ηνίρν.
Σα καιιηά ηεο θάησ απφ ηνλ ήιην είραλ έλα φκνξθν ρξπζαθί ρξψκα.
“Πνηνο είλαη ν θίινο ζνπ;”, είπε ε θνπέια θαζψο γχξλαγε λα ηνπο θνηηάμεη.
“Απφ εδψ ν Υάξαιλη. Υάξαιλη απηή είλαη ε Άνβελ, ε κάγηζζα ηνπ ηάκπαξλη.”
Ο Υάξαιλη ραηξέηεζε ζνβαξά, ελψ ε Άνβελ ζεθψζεθε απφ ηελ θαξέθια θαη θηλήζεθε πξνο ην
κέξνο ηνπ, ελψ ηνλ ραηξέηεζε ρακνγειαζηή.
Σφηε ζηξάθεθε πξνο ην Μέλαδνξ θαη ηνλ ξψηεζε.
“Έθεξεο απηφ πνπ ζνπ δήηεζα;”
“Ναη εδψ ην έρσ”, είπε θαη έβγαιε κηα κηθξή ζαθνχια κέζα απφ ην ζαθίδην ηνπ θαη ηεο ηελ
έδσζε. Δθείλε άλνημε ηε ηζάληα, επεμεξγάζηεθε ην πεξηερφκελν θαη ηνπ πέηαμε έλα ζαθνπιάθη
κε ρξήκαηα.

“Έρεηο ηίπνηα άιιν γηα κέλα;”
“ρη αθφκα, ζα ζε εηδνπνηήζσ αλ ρξεηαζηεί, αιιηψο κπνξψ λα θαιέζσ θαη ηνλ Υάξαιλη λα κε
βνεζήζεη”, είπε θνηηάδνληαο ηνλ ρακνγειαζηά.
“Απηφο πάλησο ζίγνπξα ζα ρξεηαδφηαλ ιίγε βνήζεηα.”, είπε ν Μέλαδνξ ελψ ν Υάξαιλη
θαηαιαβαίλνληαο ηη ήζειε λα ηεο πεη, πξνζπάζεζε λα ηνπ θάλεη λφεκα λα κελ κηιήζεη. Χζηφζν
ν Μέλαδνξ ηνπ έθιεηζε ην κάηη λα ηνλ θαζεζπράζεη θαη ζπλέρηζε. “Έρεηο ηδέα απφ μφξθηα γηα λα
ράζεη θάπνηνο ηηο δπλάκεηο ηνπ;”
“Πεξίεξγα θαη πνιχ δχζθνια κάγηα, δελ εμαζθνχκαη κε απηνχ ηνπ είδνπο ηε καγεία θαη νχηε
ζέισ. Δζχ φκσο ηη ην ζεο; Απηά ηα κάγηα είλαη κφλν γηα δεηινχο.”
“Με λνηάδεη κφλν λα ηα αληηζηξέςσ.” Δίπε ν Υάξαιλη παξεκβαίλνληαο ζηε ζπδήηεζε ησλ
άιισλ δχν.
Η Άνβελ ηνλ θνίηαμε γιπθά. “ε πνηνλ κάγν έθαλεο ηφζν κεγάιν θαθφ πνπ ζνπ έθαλε ηέηνηα
κάγηα;”
“Γελ είκαη ζίγνπξνο. Τπνςηάδνκαη θάπνηνλ πνπ κνπ έζηεζε ηελ ελέδξα.”
“Σέηνηα κάγηα δελ αληηζηξέθνληαη, εγψ ζα ζνπ πξφηεηλα λα ην μεράζεηο φζν κεγάιν θαη αλ είλαη
ην θαθφ πνπ ζνπ έθαλαλ. Γελ κπνξείο λα ηα βάιεηο κε ηέηνηνπ κάγνπο.”
“Μπνξψ λα ηα βάισ κε ηνπο πάληεο. Σν κφλν πνπ δελ κπνξψ είλαη λα δήζσ ρσξίο ηηο δπλάκεηο
κνπ θαη ηνλ έιεγρν ηνπ ζπαζηνχ κνπ.” Δίπε ν Υάξαιλη πςψλνληαο ηελ θσλή ηνπ.
ηαλ θαηάιαβε φηη είρε θσλάμεη θνίηαμε έμσ απφ ην παξάζπξν θαη δήηεζε ζπγγλψκε.
Η Άνβελ πήγε θνληά ηνπ θαη ηνλ αθνχκπεζε ζηνλ ψκν. “Καηαιαβαίλσ πσο ληψζεηο, ην κφλν πνπ
κπνξψ λα θάλσ είλαη λα ζνπ θηηάμσ έλα θίιηξν ην νπνίν ζα επαλαθέξεη έλα κέξνο ησλ
δπλάκεσλ ζνπ αιιά ε επίδξαζε ηνπ δελ ζα είλαη κεγάιε ζε δηάξθεηα θαη ζίγνπξα δελ ζα ηηο
επαλαθέξεη νιηθά. Αιιά ηνπιάρηζηνλ ζα είζαη πνιχ θαιχηεξα απφ φηη ηψξα.”
Ο Υάξαιλη μαθληάζηεθε θαη ράξεθε γηαηί άξρηζε λα έρεη πάιη κηα κηθξή ειπίδα. “Δηνίκαζε ην
κνπ ακέζσο, ζα πάσ λα βξσ ην κάγν πνπ κνπ ην έθαλε απηφ.”
“ρη, δελ ζα ην θάλσ απηφ. Γελ κπνξψ λα μέξσ φηη ζε έζηεηια ζην ζάλαην ζνπ.”
Ο Υάξαιλη παξαμελεχηεθε θαη ηε θνίηαμε κε απνξία. Ση αθξηβψο ηελ λνηάδεη απηή αλ ζα πεζάλεη
απηφο ή φρη.
“Γελ είκαζηε φινη νη κάγνη ην ίδην. ηε ζρνιή καγείαο θνληά ζηα κέξε κνπ, νξθηδφκαζηαλ λα
πξνζηαηεχνπκε ηνπο αλζξψπνπο, ζε αληίζεζε κε ηνπο δηθνχο ζαο κάγνπο απφ φηη έρσ θαηαιάβεη.
Γελ ζέισ λα παξαβψ ηνλ φξθν κνπ ζηέιλνληαο ζε, λα αληηκεησπίζεηο έλαλ ηέηνην κάγν.”
“Πφζα ρξήκαηα ζεο; Έρσ καδί κνπ 25 κέξιηλ. Πξέπεη λα είλαη παξαπάλσ απφ αξθεηά.”
“Γελ θαηαιαβαίλεηο ηη ζνπ είπα λνκίδσ.”

“ρη εζχ ζπλερίδεηο λα κελ θαηαιαβαίλεηο πσο είλαη θάζε ζηηγκή λα ιείπεη έλα θνκκάηη ζνπ. Να
κελ κπνξείο λα βξεηο ηνλ εαπηφ ζνπ θαη λα έρεηο μεράζεη φια φζα ήμεξεο κέζα ζε κηα ζηηγκή.”
Η Άνβελ ηνπ γχξηζε ηελ πιάηε ζθεθηηθή.
“Γελ ηνλ μέξσ πνιχ θαηξφ, αιιά έρσ θαιφ πξναίζζεκα γηα απηφλ. Βνήζεζε ηνλ Άνβελ. Κη αλ
φρη γηα ηα ρξήκαηα θάλε ην γηα κέλα θαη ηελ εθηίκεζε πνπ κνπ έρεηο. Αλ έβιεπεο πσο ηνπ είραλ
ζηήζεη ελέδξα πάλσ απφ δέθα άηνκα, καδί κε ηα θίιηξα πξνθεηκέλνπ λα ηνλ ληθήζνπλ ζα έκελεο
άθσλε... Δμάιινπ ζα είκαη θη εγψ ζην πιεπξφ ηνπ, απνθάζηζα λα πάσ λα ηνλ βνεζήζσ.”
Ο Υάξαιλη ζπγθηλήζεθε απφ ηα ιφγηα ηνπ Μέλαδνξ, ελψ θάζε ακθηβνιία πνπ είρε γηα ην πνηφλ
ηνπ δηαιχζεθε. Έζηξεςε ηφηε ην βιέκκα ηνπ ζηελ Άνβελ λα δεη ηελ αληίδξαζή ηεο. Απηή ηνλ
θνίηαμε επζεία κέζα ζηα κάηηα θαη έλησζε έλα ξίγνο. ρη ην ξίγνο ηνπ θηλδχλνπ αιιά ηεο έιμεο
θαζψο ηνλ θνηηνχζε. αλ λα ηελ έιθεη ζπλαηζζεκαηηθά ρσξίο φκσο λα ηνπ έρεη πεξάζεη θάηη
ηέηνην απφ ην κπαιφ λσξίηεξα.
“Γελ κπνξψ λα ην θηηάμσ απηφ ην θίιηξν θαη λα ζαο αθήζσ λα πάηε λα ζθνησζείηε ζηα ρέξηα
ελφο ηέηνηνπ κάγνπ.”
Σφηε ν Υάξαιλη γχξηζε ην βιέκκα ηνπ απνγνεηεπκέλνο πνπ έραλε θαη πάιη κηα κηθξή ειπίδα
πνπ ππήξρε.
Η Άνβελ ηφηε γχξηζε θαη θνίηαμε έμσ απφ ην παξάζπξν ηεο θαη ζπλέρηζε.
“Οπφηε ζα θάλσ απηφ πνπ ηφζεο θνξέο κνπ έρεηο δεηήζεη Μέλαδνξ, ζα βγσ έμσ. Θα έξζσ καδί
ζαο λα βξνχκε απηφ ηνλ κάγν. Έηζη ζα κπνξέζσ λα είκαη ζίγνπξε φηη ζα θάλσ φηη κπνξψ γηα λα
κελ πεζάλεηε, ή ηνπιάρηζηνλ λα έρσ θάλεη φηη κπνξψ γηα λα ην απνηξέςσ. Δίλαη θαη γηα κέλα
επθαηξία λα θχγσ απφ απηφ ην ρσξηφ γηα ιίγν έζησ θαη λα δσ θαη άιια ρσξηά, πέξα απφ ηνχηα
ηα κέξε.”, είπε ρακνγειψληαο ε Άνβελ ελψ παξάιιεια έζηξεςε ην βιέκκα ηεο ζηνλ Υάξαιλη,
“Με απηφ ην ηξφπν ζα ζνπ απνδείμσ φηη δελ ηα θάλνπλ φινη γηα ηα ρξήκαηα ζε απηφ ην ηφπν.”
Ο Υάξαιλη ηελ θνίηαμε ραξνχκελνο θαη ηελ επραξίζηεζε, ελψ ν Μέλαδνξ είρε ην βιέκκα ηεο
ηθαλνπνίεζεο φηη θαηάθεξε λα ηελ κεηαπείζεη.
“Μέρξη ην πξσί, ζα έρσ καδέςεη φηη ρξεηάδνκαη ηφζν γηα ην θίιηξν ζνπ φζν θαη ηα πξάγκαηα
κνπ γηα λα θχγνπκε.”

Δίραλ πάξεη ην δξφκν ηνπ γπξηζκνχ πξνο ην Βίικπαξ. Ο θαζέλαο πάλσ ζην άινγν ηνπ. Μίιαγαλ
θαζψο πξνρσξνχζαλ. Ο Μέλαδνξ θάπνηεο θνξέο πήγαηλε ιίγν πην κπξνζηά θαη άθελε πίζσ ηελ
Άνβελ λα πξνρσξάεη θνληά ζηνλ Υάξαιλη θαη λα γειάεη αξθεηά ζπρλά. Έλησζε κηα κηθξή
ζχλδεζε κεηαμχ ησλ δχν, έηζη πξνζπαζνχζε λα μεκαθξχλεη γηα λα ηνπο αθήζεη.
Ο Υάξαιλη παξά ηελ επηθπιαθηηθφηεηα ηνπ ζηελ αξρή είρε άξρηζε λα κηιάεη φιν θαη
πεξηζζφηεξν κε ηελ Άνβελ ε νπνία πξνζπαζνχζε λα θεξδίζεη ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ. Πξάγκα ην
νπνίν φκσο ηεο θάληαδε δχζθνιν ιφγσ ηεο απέρζεηαο ηνπ Υάξαιλη γηα ηνπο κάγνπο. Σνλ είρε
δεη ην πξψην βξάδπ πνπ θαηαζθήλσζαλ, αθνχ είρε ηειεηψζεη κε ην αθφληζκα ηνπ ζπαζηνχ ηνπ,

λα βγάδεη έλα κεληαγηφλ πνπ θξεκηφηαλ ζην ζηήζνο ηνπ. Σνλ είδε λα ςειιίδεη κεξηθά ιφγηα θαη
έπεηηα λα ην μαλαβάδεη κέζα απφ ηα ξνχρα ηνπ. Δίρε ξσηήζεη θξπθά ην επφκελν πξσί ηνλ
Μέλαδνξ αλ ήμεξε θάηη γηα απηφ, αιιά δελ ην είρε παξαηεξήζεη θαλ.
Ήηαλ κφιηο κεζεκέξη θαη είραλ ιίγεο αθφκα ψξεο γηα ην Βίικπαξ. Ο Υάξαιλη παξά ην φηη
κίιαγε κε ηελ Άνβελ, ην κπαιφ ηνπ γπξλνχζε ζπλέρεηα ζηελ επηθείκελε κάρε κε ηνλ
Γνπίηζθνκπ. Ήμεξε φηη έπξεπε λα ηνλ θνβάηαη γηα ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ, αιιά πνηέ ηνπ δελ είρε
κάζεη λα θνβάηαη ή λα ηα παξαηάεη. Ήμεξε λα επηκέλεη θαη εηδηθά ζε θάηη ηφζν ζεκαληηθφ φπσο
ην λα μαλαβξεί ηηο δπλάκεηο ηνπ θαη καδί θαη ηνλ εαπηφ ηνπ. Θα έδηλε φιε ηνπ ηε ςπρή γηα λα ηνλ
ληθήζεη θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ην θίιηξν ηεο Άνβελ πνπ ζα ηνπ επαλάθεξε έλα κέξνο απφ
δπλάκεηο ηνπ πίζσ, έζησ θαη γηα ιίγν, ηφηε ζα ηα θαηάθεξλε λα ληθήζεη. ίγνπξα ζα ληθνχζε, δελ
ήζειε νχηε λα ζθεθηεί θάπνην άιιν ελδερφκελν.
Πέξλαγαλ απφ ην δάζνο πνπ έραζε ν Υάξαιλη ηηο δπλάκεηο εθεί πνπ γλψξηζε θαη ηνλ Μέλαδνξ.
Ο ηειεπηαίνο γχξηζε θαη ηνπ ρακνγέιαζε, ελψ ν πξψηνο έλησζε κηα αλαηξηρίια κάιινλ γηα ην
θαθφ πνπ ηνπ είρε ζπκβεί εδψ. Καη ελψ νη δπν ηνπο θνηηάρηεθαλ ελζπκνχκελνη ηε κάρε ηνπο ηα
άινγα ριηκίληξηζαλ ε Άνβελ θψλαμε.
“Πξνζνρή Μέλαδνξ, αθξηβψο κπξνζηά ζνπ”
Ξαθληθά πεηάρηεθαλ κέζα απφ ην δάζνο κηα κεγάιε νκάδα απφ πφιληθ. Σα πφιληθ ήηαλ
ηέξαηα γχξσ ζην έλα κέηξν πνπ ην θνξκί ηνπο ήηαλ κηζφ αξάρλε θαη κηζφ άλζξσπνο. Δίραλ έμη
θάησ άθξα γηα λα πεξπαηάλε θαη έλα καθξφζηελν ηξηρσηφ θνξκί ην νπνίν θαηέιεγε ζε έλα
θεληξί πνπ κπνξνχζε λα ζε αθήζεη αλαίζζεην είηε λα ζε δειεηεξηάζεη αλάινγα κε ηελ ειηθία
ηνπ. Απφ ηε κέζε θαη πάλσ ππήξρε έλα αλζξψπηλν θνξκί κε δχν ρέξηα θαη θεθάιη. Λφγσ ηνπ
κηθξνχ αξαρλνεηδνχο θνξκηνχ ηνπο ήηαλ αξθεηά θνληνί γηα άλζξσπνη αιιά έρνληαο ηφζν ηελ
εμππλάδα ησλ αλζξψπσλ καδί κε ηελ δηνξαηηθφηεηα θαη ηελ επθηλεζία κηαο αξάρλεο κπνξνχζαλ
λα γίλνπλ πνιχ επηθίλδπλα. Απηά ηα ηέξαηα δνπλ ζε αγέιεο κέζα ζην δάζνο ρηίδνληαο θσιηέο ζε
ζθνηεηλά κέξε. Καηαζθεπάδνπλ ηα δηθά ηνπο φπια πνπ ζπλήζσο είλαη είηε ηζεθνχξηα γηα ηα
κεγαιχηεξα, είηε δηπιά ζηηιέηα γηα ηα κηθξφηεξα.
Έλα κηθξφηεξν αξθεηά επθίλεην κε δχν ζηηιέηα πξνπνξεπφηαλ θαη ήηαλ έηνηκν λα πέζεη επάλσ
ζην Μέλαδνξ. Σφηε απηφο κηαο θαη ηνλ είρε πιεζηάζεη αξθεηά έπηαζε ηε ιαβή πίζσ απφ ην
θεθάιη ηνπ θαη έβγαιε έλα κηθξφ ζπαζί πνπ ην πέξαζε πάλσ απφ ην ιαηκφ ηνπ θνληηλφηεξνπ
πφιληθ απνθεθαιίδνληαο ην, ελψ παξάιιεια απέθπγε ην ζηηιέην πνπ θαηεπζπλφηαλ ζην
ζηήζνο ηνπ.
Απφ πίζσ αθνινπζνχζαλ πεξηζζφηεξα πφιληθ ηα νπνία ήηαλ αξθεηά γηα λα ηα ληθήζεη έλαο
άλζξσπνο κφλνο ηνπ. θαηέβεθε ηφηε ν Μέλαδνξ απφ ην άινγν ηνπ, έβαιε ην ζπαζί ηνπ ζηε ζήθε
ηνπ πίζσ απφ ηε πιάηε θαη έβγαιε ην ηφμν θαη δχν βέιε απφ ηε θαξέηξα ηνπ. εκάδεςε θαη ηα
εμαπέιπζε ελαληίνλ ησλ δχν πιεζηέζηεξσλ ηεξάησλ.
“Θα ήζεια ιίγε βνήζεηα εδψ πέξα”, είπε ν Μέλαδνξ πξνο ην Υάξαιλη θαη ηελ Άνβελ.
Οη άιινη δχν είραλ επίζεο θαηέβεη απφ ηα άινγα ηνπο ελψ ε κάγηζζα έβγαδε κέζα απφ ηε ηζάληα
ηεο έλα θηαιίδην κε ην θίιηξν πνπ εηνίκαδε γηα ηνλ Υάξαιλη.

Απηφο είρε ήδε πάεη πην κπξνζηά, δίρσο λα πεξηκέλεη ην θίιηξν ηεο, γηα λα βνεζήζεη ηνλ
Μέλαδνξ. Η εμάζθεζε ησλ δχν ηειεπηαίσλ εκεξψλ ηνλ είρε βνεζήζεη λα βγάιεη ην ζπαζί ηνπ
αξθεηά γξήγνξα ρσξίο ηδηαίηεξε πξνζπάζεηα. Ξερχζεθε πάλσ ζην πξψην πφιληθ πνπ ήξζε
θαηαπάλσ ηνπ θαη απέθξνπζε ηελ επίζεζε δχν ζηηιέησλ κε ην ζπαζί ηνπ. Σν θιψηζεζε ζηε
θνηιηά ζπξψρλνληαο ην πην πίζσ θαη παξάιιεια ηνπ πέξαζε ην μίθνο ηνπ πάλσ απφ ην θεθάιη
ηξαπκαηίδνληαο ην ζαλάζηκα.
Βξήθε ηελ απηνπεπνίζεζε ηνπ θαη ρακνγέιαζε, πξνηνχ φκσο πξνιάβεη λα ραξεί είδε έλα
ηζεθνχξη λα έξρεηαη απφ ηα αξηζηεξά ηνπ. Ίζα πνπ πξφιαβε λα βάιεη ην ζπαζί ηνπ γηα λα κελ
ηνλ ρηππήζεη, αιιά δελ ήηαλ αξθεηά δπλαηφο, κε απνηέιεζκα ην ρηχπεκα λα ηνλ θάλεη
παξαπαηήζεη. Υσξίο λα πξνζέμεη ζθφληαςε πάλσ ζε κηα πέηξα θαη έπεζε θάησ. Σφηε ην πφιληθ
κε κηα γξήγνξε θίλεζε πήγε απφ πάλσ ηνπ θαη θαηέβαζε κε φιε ηνπ ηε δχλακε ην ηζεθνχξη
πξνο ην θεθάιη ηνπ. Ο Υάξαιλη έπηαζε κε ηα δχν ηνπ ρέξηα ην ζπαζί ηνπ, ην έλα ζηε ιαβή θαη
ην άιιν ζηελ άιιε άθξε πξνηάζζνληαο ην ζαλ αζπίδα ελάληηα ζην ηζεθνχξη. Σν πφιληθ ηνλ
ρηχπαγε μαλά θαη μαλά κε ην ηζεθνχξη ηνπ, πνπ πιεζίαδε ζην πξφζσπν ηνπ Υάξαιλη, ν νπνίνο
έκνηαδε λα κελ έρεη ηε δχλακε λα αληηζηαζεί. Ήηαλ έλα αξθεηά κεγαιφζσκν θαη δπλαηφ ηέξαο
θη απηφο δελ είρε ηε δχλακε πνπ απαηηνχληαλ.
Λίγν πξηλ αθήζεη ην ζπαζί ηνπ γηα πάληα θαη δερζεί ην ηειεπηαίν ρηχπεκα, αθνχεη ηελ Άνβελ λα
ηνλ θσλάδεη θαη θνηηάεη πξνο ην κέξνο ηεο. Έλα θηαιίδην ζπάεη ζην πξφζσπν ηνπ θαη έλαο
θφθθηλνο θαπλφο ηνλ πεξηθιείεη. Σν πφιληθ ηνλ θνίηαδε μαθληαζκέλν ελψ ην πξφζσπν ηνπ
έβγαηλε κέζα απφλ θφθθηλν θαπλφ. Σα κάηηα ηνπ Υάξαιλη έιακπαλ θαη έλα ξίγνο άξρηζε λα ηνλ
δηαπεξλά, ελψ έλησζε ην ρέξη ηνπ λα κεγαιψλεη θαη πάιη θαηά κήθνο.
Μέζα ζε θιάζκαηα δεπηεξνιέπηνπ, ην ζπαζί ηνπ Υάξαιλη ήηαλ πιένλ κφλν ζην έλα ηνπ ρέξη
θαη είρε πεξάζεη απφ φια ηα πφδηα ηνπ πφιληθ, μεξηδψλνληαο ηα φια απφ ην καθξφζηελν θνξκί
ηνπ. Σν ηέξαο έβγαιε έλαλ βξνληεξφ ήρν θαη έπεζε πάλσ ηνπ, αθήλνληαο ην ηζεθνχξη απ' ηα
ρέξηα ηνπ. Ο Υάξαιλη θάξθσζε ην ζπαζί ηνπ ζηε θαξδηά ηνπ ηέξαηνο θαη ην έζπξσμε απφ πάλσ
ηνπ.
εθψζεθε θαη θνίηαμε ηελ Άνβελ λα ηελ επραξηζηήζεη, αιιά απηή είρε πάεη πξνο ηνλ Μέλαδνξ
λα ηνλ βνεζήζεη. Άπισζε ην ρέξη ηεο θαη πάγσζε γηα ιίγν δχν ηέξαηα πνπ εξρφηαλ θαηαπάλσ
ηνπο. Σφηε ν Μέλαδνξ κε κηα γξήγνξε θίλεζε ηνπο πεξλνχζε δχν βέιε ζθνηψλνληάο ηα.
Ο Υάξαιλη πξνρψξεζε θη απηφο πξνο ηα πφιληθ ζθνηψλνληαο δχν αθφκα γξεγνξφηεξα απφ φηη
ζθφησζε ην άιιν λσξίηεξα. Ήηαλ θαλεξφ φηη ην θίιηξν ηεο Άνβελ έθαλε δνπιεηά θαη αθνχ
θνίηαμε ηα ηέξαηα πνπ είραλ κείλεη εληφπηζε έλα αθφκα πνπ είρε ηζεθνχξη ζην ηέινο ηεο αγέιεο.
Απηφ ην πφιληθ απέθξνπζε, κε ηελ αζπίδα πνπ θξαηνχζε ζην αξηζηεξφ ηνπ ρέξη, ην βέινο πνπ
ήξζε θαηαπάλσ ηνπ κε πεξίζζεηα επθνιία. Έηζη ν Υάξαιλη θηλήζεθε πξνο ην κέξνο ηνπ
ζεθψλνληαο κε ην αξηζηεξφ ηνπ ρέξη έλα κεγάιν θνπθάξη μχινπ πνπ ππήξρε θαη ζα κπνξνχζε λα
ηνπ ρξεζηκεχζεη σο αζπίδα.
Απέθξνπζε κε ην μχιν ηελ πξψηε ηζεθνπξηά πνπ ηνπ έξημε ην πφιληθ ελψ παξάιιεια ηελ ίδηα
ηχρε είρε θαη ην ζπαζί ηνπ, πνπ έπεζε πάλσ ζηελ αληίπαιε αζπίδα. Σα ρηππήκαηα δηαδέρνληαλ
ην έλα ην άιιν. Σν πφιληθ παξά ην κέγεζνο ηνπ ήηαλ απξφζκελα επθίλεην. Καη ηφηε ην
ηζεθνχξη έπεζε κε δχλακε πάλσ ζην αξηζηεξφ ρέξη ηνπ Υάξαιλη. Απηή ηε θνξά ην ηζεθνχξη

κπήθε πην βαζηά ζηε μχιηλε αζπίδα. Σφηε ν Υάξαιλη ρξεζηκνπνηψληαο ην ζπαζί ηνπ, έβαιε ην
ηζεθνχξη αθφκα πην βαζηά κέζα ζηελ αζπίδα αγγίδνληαο ην δέξκα ηνπ. Έλησζε ην ρέξη ηνπ λα
καηψλεη εθεί πνπ ηνλ αθνχκπεζε ην ηζεθνχξη. Σν πφιληθ γέιαζε ζηελ αληίδξαζε ηνπ Υάξαιλη
πνπ κάησλε θαη πξνζπάζεζε λα ηξαβήμεη ην ηζεθνχξη γηα λα ηνλ απνηειεηψζεη. Αιιά κάηαηα. Σν
ηζεθνχξη είρε ζθελψζεη ζηελ αζπίδα θαη ηφηε ν Υάξαιλη θνηηάδνληαο ην πφιληθ ζηα κάηηα
ρακνγέιαζε θαη πέξαζε ην ζπαζί ηνπ κέζα απφ ηελ αζπίδα ηνπ ηέξαηνο πιεγψλνληαο ην ζην
κπξάηζν θαη ζηα πιεπξά θηάλνληαο κέρξη ηε θαξδηά.
Σν πφιληθ άλνημε δηάπιαηα ηα κάηηα ηνπ θαη έπεζε πξνο ηα πάλσ ηνπ ιέγνληαο ζην Υάξαιλη.
“Θα ηα πνχκε ζηε Νηξαθφξληηα.”
Ο Υάξαιλη παξαμελεχηεθε, θνίηαμε ην πφιληθ θαη ζπκήζεθε απηά πνπ ηνπ είραλ επηηεζεί
μαθληθά πξηλ κέξεο θνληά ζηε ιίκλε.
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Καηαζθήλσζαλ ζην δάζνο γηα λα πεξάζνπλ ην βξάδπ. ζν θνληά θαη αλ ήηαλ ην Βίικπαξ δελ
κπνξνχζαλ λα πάλε ρσξίο λα ην κάζεη ν Γνπίηζθνκπ. Έπξεπε λα είλαη έηνηκνη λα ηνλ
αληηκεησπίζνπλ θαη λα κελ ξηζθάξνπλ ηίπνηα. Σν θίιηξν φκσο πνπ ζα βνεζνχζε ηνλ Υάξαιλη
ζηε κάρε κε ην κάγν, ην είρε ήδε ρξεζηκνπνηήζεη ελάληηα ζηα πφιληθ. Έπξεπε ινηπφλ λα
πεξηκέλνπλ ηελ Άνβελ λα θαηαζθεπάζεη έλα θαηλνχξην θίιηξν απφ ηελ αξρή. Θα ηνπο έπαηξλε
φιε ηε λχρηα αιιά γηα θαιή ηνπο ηχρε είραλ φια ηα ζπζηαηηθά πνπ ρξεηάδνληαλ.
Η Άνβελ είρε μεθηλήζεη απφ λσξίο λα εηνηκάδεη ην θίιηξν. Δίραλ αλάςεη κηα θσηηά θαη είρε
βάιεη επάλσ έλα κηθξφ θαδάλη κε ηα ζπζηαηηθά λα βξάδνπλ. Ο Μέλαδνξ, πνπ ήηαλ ζε θαιχηεξε
θαηάζηαζε, πήγε ζηελ αξρή ηνπ δάζνπο κε κεγάιε πξνζνρή λα βξεη θάηη γηα λα θάλε ην βξάδπ.
Βξήθε έλα ιαγφ θαη ηνλ έθεξε λα ηνλ καγεηξέςνπλ. Ο Υάξαιλη έκεηλε λα βνεζήζεη ηελ Άνβελ
κε ηε θσηηά. Έλησζε ππνρξεσκέλνο πνπ ηνλ βνεζνχζε θαη είρε έξζεη καδί ηνπο. Σελ είρε
επραξηζηήζεη θη απηή ηνπ απαληνχζε κε έλα γιπθφ ρακφγειν. Άξρηδε λα ηνπ αξέζεη φιν θαη πην
πνιχ απηφ ην ρακφγειν. Αιιά ηίπνηα εξσηηθφ δελ ζα κπνξνχζε λα μεπεξάζεη απηφ πνπ είρε ζηε
θαξδηά ηνπ, γηα ηε γπλαίθα ζην κεληαγηφλ. Κάζε θνξά πνπ έλησζε ακθηβνιία πίεδε ην ζηήζνο
ηνπ ζην ζεκείν πνπ ήηαλ ην κεληαγηφλ θαη ζπκφηαλ.
Δθείλε ην είρε παξαηεξήζεη. Σνλ είρε δεη φηαλ πξνζπαζνχζε λα ηνλ πξνζειθχζεη φηη έπηαλε ην
ζηήζνο ηνπ θαη απνκαθξπλφηαλ καθξηά ηεο. Απφ ηελ πξψηε ζηηγκή πνπ ηνλ είρε δεη είρε
θαηαιάβεη φηη θάηη ηελ ηξαβνχζε επάλσ ηνπ. Ίζσο ήηαλ ε εκθάληζε ηνπ, ή φηη κέζα ζηηο
δπζθνιίεο ηνπ απηφο θαηλφηαλ δπλαηφο θαη ήηαλ έηνηκνο λα παιέςεη. Γελ ήηαλ μεθάζαξν ζην
κπαιφ ηεο. Αιιά γηα λα κπνξέζεη λα ηνλ θεξδίζεη έπξεπε λα κάζεη πνηα είλαη ε γπλαίθα ζην
κεληαγηφλ. Έπξεπε φκσο λα βξεη ηελ επθαηξία λα ηνλ ξσηήζεη.
Σν θαγεηφ είρε γίλεη δίπια απφ εθεί πνπ εηνίκαδαλ ην θίιηξν θαη ν Μέλαδνξ ηνπο ην κνίξαζε.
Παξάιιεια πξνζπαζνχζαλ λα θαηαζηξψζνπλ ην ζρέδην γηα ηελ απξηαλή κέξα. ην κπαιφ ηνπ
Υάξαιλη ήηαλ απιφ. Θα εληνπίζνπλ ην Γνπίηζθνκπ ζην Βίικπαξ θαη ζα απαηηήζνπλ λα ηνπ

δψζεη ηηο δπλάκεηο ηνπ πίζσ. ε πεξίπησζε πνπ έθεξλε ηελ νπνηαδήπνηε αληίζηαζε ζα ήηαλ
έηνηκνη λα ηνλ ζθνηψζνπλ θαη λα ιπζνχλ ηα κάγηα. Ο Μέλαδνξ θαη ε Άνβελ σζηφζν δελ ήηαλ
ηφζν ζίγνπξνη φηη ζα ήηαλ ηφζν εχθνιν. Χζηφζν ζπκθψλεζαλ θαη ζα ήηαλ έηνηκνη γηα νηηδήπνηε
κπνξνχζε λα πάεη ζηξαβά.
Αθφηνπ έθαγαλ πήξαλ φινη λα θάλνπλ ηελ λπρηεξηλή ηνπο ξνπηίλα εθηφο απφ ηελ Άνβελ. Ο
Μέλαδνξ έιεγρε θαη έθηηαρλε ηα βέιε ζηε θαξέηξα ηνπ, ελψ ν Υάξαιλη αθφληδε ην ζπαζί ηνπ
ζηγνηξαγνπδψληαο. Η Άνβελ έπξεπε λα κείλεη μχπληα γηα κεξηθέο αθφκα ψξεο, λα πξνζζέηεη
ζηγά ζηγά θαη ηα ππφινηπα ζπζηαηηθά. Σεο άξεζε πνιχ ην ηξαγνχδη ηνπ Υάξαιλη πνπ ην είρε
αθνχζεη γηα πξψηε θνξά ηελ πξνεγνχκελε βξαδηά. Ο Υάξαιλη αθνχ ηειείσζε κε ην ζπαζί ηνπ,
ηελ πιεζίαζε γηα λα ηεο θάλεη παξέα.
“Πνιχ σξαίν ην ηξαγνχδη ζνπ, ζε άθνπζα θαη ερζέο, αιιά δελ ην γλσξίδσ”, άλνημε ε Άνβελ ηελ
θνπβέληα.
“Μνπ ζπκίδεη ηε κεηέξα κνπ. Μνπ ην ηξαγνπδνχζε φηαλ ήκνπλ κηθξφο γηα λα θνηκεζψ αθφηνπ
είρα ράζεη ην παηέξα κνπ”, είπε θάλνληαο κηα παχζε ελψ ηεο δηεγήζεθε ηε κάρε πνπ είραλ ράζεη
ηνλ παηέξα ηνπ.
Δθείλε ηνλ άθνπγε κε ελδηαθέξνλ θαη παξάιιεια θαηαλφεζε γηα ηα αηζζήκαηα πνπ είρε πξνο
ηνπο κάγνπο.
“Γελ είλαη φινη νη κάγνη ίδηνη φκσο, ηνπ είπε πηάλνληαο ηνπ ην ρέξη”
Δθείλνο θνίηαμε ην ρέξη ηεο ζησπειφο θαη ελψ ζηελ αξρή ην έζθημε κε ηα δάρηπια ηνπ, ζηε
ζπλέρεηα ηξάβεμε ην ρέξη βάδνληαο ην ζην ζηήζνο ηνπ. Η Άνβελ θνίηαμε πξνο ην θίιηξν πάλσ
απφ ηε θσηηά θαη άξρηζε λα ην αλαθαηεχεη θαη λα πξνζζέηεη έλα πγξφ.
“Θεο λα κνπ πεηο πσο θηηάρλεηο ην θίιηξν;”, ηε ξψηεζε κφιηο ηειείσζε κε ην πγξφ. Ήηαλ
πεξίεξγνο αιιά ζπλάκα ήζειε λα αθήζεη ην ζπκβάλ κε ην ρέξη λα μεραζηεί κέζα απφ ηε
ζπδήηεζε.
“Γελ είλαη εχθνιν θίιηξν θαη δελ λνκίδσ φηη αλ είζαη κάγνο ζα έπξεπε λα κάζεηο.”
Η αιήζεηα είλαη φηη δελ ήηαλ κάγνο, αιιά ζην βάζνο ηνπ κπαινχ ηνπ είρε θαη ηελ πεξίπησζε πνπ
ρξεηαδφηαλ λα ην θηηάμεη θάπνηα ζηηγκή κφλνο ηνπ. Αλ δελ ρξεηαδφηαλ ηίπνηα άιιν παξά ηε
δηαδηθαζία θαη ηα πιηθά, γηαηί λα κελ πξνζπαζνχζε θαη κφλνο ηνπ. Απνθάζηζε ινηπφλ λα ηε
κεηαπείζεη θαη πήγε ιίγν πην θνληά ηεο, θνηηάδνληαο ηε ζηα κάηηα.
“Γελ λνκίδσ πσο ζα ήηαλ ηφζν θαθφ λα κάζσ”
Απνθάζηζε λα πάξεη απηφ πνπ ήζειε θαη εθείλε νπφηε ηνπ απάληεζε “Μπζηηθφ γηα κπζηηθφ;”
Νηψζνληαο πσο είρε πάξεη απηφ πνπ ήζειε κηαο θαη ε Άνβελ δελ ήμεξε θαη πνιιά γηα εθείλνλ,
γηα λα ηνλ ξσηήζεη θάηη ζπνπδαίν, ζπκθψλεζε.
Η Άνβελ ζηγνπξεχηεθε πξψηα φηη ν Μέλαδνξ είρε θνηκεζεί πην πέξα θαη δελ ηνπο άθνπγε θαη
μεθίλεζε λα ηνπ ιέεη ηε ζπληαγή.

“Γελ είλαη ηα ιφγηα ή νη καγηθέο ηέρλεο πνπ απαηηεί απηφ ην θίιηξν ψζηε λα ην θάλνπλ δχζθνιν.
Δίλαη φκσο ηα πιηθά θαη ε πξνεηνηκαζία ηνπ. Μπνξεί λα θηηαρηεί απφ κάγν θπξίσο γηαηί ε
δηαίζζεζε ηνπ είλαη απηή πνπ ηνλ θαζηζηά ηθαλφ λα αλαγλσξίζεη πφηε ρξεηάδνληαη ηα πιηθά
αιιά θαη αλ ζην ηέινο έρεη γίλεη θάπνην ιάζνο.
“Σν θίιηξν απηφ κπνξεί λα είλαη είηε φπσο απηφ πνπ ζνπ έδσζα λσξίηεξα ζήκεξα, ή
δηαθνξεηηθά κπνξεί λα ζνπ πξνθαιέζεη ακλεζία αλ θάηη πάεη ιάζνο. Σα πιηθά πνπ ρξεηάδνληαη
είλαη ζηελ αξρή λεξφ κε 2 θχιια απφ ηεηξάθπιιν ηξηθχιιη. Έπεηηα ιηψλεηο άξγηιν ζε ζθφλε
καδί κε αίκα πφιληθ θαη ην ξίρλεηο κέζα ζην λεξφ πνπ έρεη αξρίζεη λα βξάδεη. Μφιηο ηα πιηθά
νκνγελνπνηεζνχλ βάδεηο κέζα 2 μεξά ζχθα 50 εκεξψλ θαη ηα αθήλεηο λα βξάδνπλ. Έπεηηα θάζε
ψξα πξνζζέηεηο 4 ζηαγφλεο απφ απφζηαγκα γηαζεκηνχ.
“Σν θπξηφηεξν κέξνο είλαη ηφζν ε ψξα φζν θαη νη πνζφηεηεο. Θέιεη αθξηβψο θάζε ψξα λα ην
αλαθαηεχεηο θαη ην θάλεηο απηφ 3 θνξέο. Δθεί είλαη πνπ ρξεηάδεζαη ηε δηαίζζεζε ηνπ κάγνπ λα
ληψζεηο ην θίιηξν θαη λα ην αθνχο λα ζνπ κηιάεη πφηε αθξηβψο δηςάεη γηα γηαζεκί. Έπεηηα ην
αθήλεηο λα μεθνπξαζηεί γηα άιιεο 3 ψξεο θαη είλαη έηνηκν.”
Σελ άθνπγε κε πξνζήισζε θαη απνζηήζηδε παξάιιεια φια φζα ηνπ έιεγε ηφζν γηα ηε
δηαδηθαζία φζν θαη ηηο πνζφηεηεο. Μίιαγε γηα ην θίιηξν ιεο θαη απηφ έρεη αηζζήκαηα θαη κπνξεί
λα αληηδξάζεη θαη λα ηεο κηιήζεη. Δίρε θαηαιάβεη πνιχ θαιά ηη ρξεηαδφηαλ λα θάλεη αιιά ήιπηδε
λα κελ ρξεηαζηεί πνηέ.
“Αθνχγεηαη δχζθνιν.”
“Καη είλαη, ηφζν δχζθνιν φζν θαη επηθίλδπλν αλ ην θηηάρλεηο γηα θάπνηνλ πνπ δελ ζεο λα πάζεη
θαθφ.”
“εηξά ζνπ λα κε ξσηήζεηο φηη ζεο.”
“Πνηα είλαη απηή ζην κεληαγηφλ;”, ηνλ ξψηεζε φζν πην αδηάθνξα κπνξνχζε.
Η εξψηεζε ήηαλ αλαπάληερε. Γελ μέξεη πσο ην είρε θαηαιάβεη ή πνπ ην είρε δεη. Γελ είρε βγάιεη
ην κεληαγηφλ κπξνζηά ηεο, πέξα απφ ην πξνεγνχκελν βξάδπ γηα λα ην θηιήζεη θαη αθφκα θαη αλ
ηνλ είρε δεη, δελ ζα κπνξνχζε λα μέξεη φηη ήηαλ θάπνηα γπλαίθα. Ήμεξε φκσο φηη δελ κπνξνχζε
λα θάλεη αιιηψο παξά λα ηεο πεηο θαη ηφηε μεθίλεζε λα ηεο δηεγείηαη ηελ ηζηνξία.

“Αξθεηά ρξφληα πξηλ. Σν βξάδπ πξνηνχ πεζάλεη ε κεηέξα κνπ. Ήκνπλ 15 ρξνλψλ. Δίρα
βνεζήζεη κε ηηο δνπιεηέο ζηα ιίγα δψα καο θαη είρακε θάηζεη λα θάκε. Έλα ζπλεζηζκέλν βξάδπ.
Η κεηέξα κνπ ήηαλ επδηάζεηε θαη κηιάγακε. Αθνχ ηειεηψζακε ζεθψζεθα λα πάσ λα θνηκεζψ.
Απηή κάδεπε ην ηξαπέδη θαη ζηγνηξαγνπδνχζε ην αγαπεκέλν κνπ ηξαγνχδη. Μνπ ζχκηζε γηα
άιιν έλα βξάδπ λα πάξσ ην ζπαζί κνπ λα ην αθνλίζσ πξνηνχ θνηκεζψ.
“Γελ είρα αθφκα ηειεηψζεη κε ην ζπαζί κνπ θαη ηελ άθνπζα λα πέθηεη θη απηή γηα χπλν. Έθαλα
εμάζθεζε αθφκα θαη ζην δσκάηηφ κνπ πξηλ θνηκεζψ. Έπξεπε λα γίλσ ν θαιχηεξνο γηα λα κπνξψ
λα ηελ πξνζηαηεχζσ. Αιιά ηειηθά δελ ηα θαηάθεξα.

“Ξαθληθά κέζα ζην ζθνηάδη αθνχ είρα θνηκεζεί έλησζα θάπνηνλ λα κε μππλάεη. Με αθνχκπεζε
απαιά ζηνλ ψκν θαη άλνημα ηα κάηηα κνπ. Σν ζθνηάδη ήηαλ δνθεξφ. Αιιά αθφκα θαη κέζα ζε
απηφ, αθνχ ζπλήζηζαλ ηα κάηηα κνπ, κπνξνχζα λα δηαθξίλσ ηε ζηινπέηα ηεο κεηέξαο κνπ.
Άθνπζα θαη ηε θσλή ηεο λα κνπ κηιάεη, αιιά ππήξρε θάηη πνιχ πεξίεξγν. Σν άγγηγκα ηεο. Δλψ
κπνξνχζα λα ηε δηαθξίλσ θαη λα ηελ αθνχζσ, θάηη ζην ηξφπν πνπ κε αθνπκπνχζε κνπ θαηλφηαλ
μέλν.
“Μνπ είπε φηη πξέπεη λα ηελ αθνχζσ θαη λα ζπκάκαη γηα πάληα απηφ πνπ ζα κνπ πεη. Μνπ
απνθάιπςε πσο ν παηέξαο κνπ δελ ήηαλ λεθξφο γη’ απηφ δελ είραλ θέξεη πνηέ ην πηψκα ηνπ
ζπίηη. Σνλ είραλ θπιαθίζεη θαη έπξεπε λα ηνλ βξσ. Τπήξρε φκσο κφλν έλαο πνπ ζα κπνξνχζε λα
κε νδεγήζεη εθεί.
“Σφηε κνπ έδσζε απηφ ην κεληαγηφλ θαη κνπ έδεημε απηή ηε γπλαίθα κέζα. Ο κφλνο ηξφπνο γηα
λα βξσ ην παηέξα κνπ ήηαλ λα βξσ απηή ηε γπλαίθα. Πξέπεη λα ςάμσ, αιιά φρη κε ηα κάηηα
κνπ. Κπξίσο κε ηε θαξδηά κνπ. Πξέπεη λα ηελ εκπηζηεπηψ θαη λα ηελ αγαπήζσ. Μφλν ηφηε ζα
κπνξνχζα λα ηελ βξσ θαη λα κε πάεη εθεί πνπ είραλ ηνλ παηέξα κνπ. Μνπ δήηεζε λα ηεο ην
ππνζρεζψ θαη ην έθαλα.
“Σν επφκελν πξσί πνπ μχπλεζα, λφκηδα φηη φια ήηαλ έλα φλεηξν. Ώζπνπ είδα κέζα ζηελ παιάκε
κνπ ηνλ κεληαγηφλ. εθψζεθα μαθληαζκέλνο θαη πήγα λα βξσ ηε κεηέξα κνπ λα ηεο δεηήζσ λα
κνπ εμεγήζεη.
“Ήηαλ ζην θξεβάηη ηεο, θνηκφηαλ. Πήγα θνληά ηεο λα ηεο κηιήζσ. Γελ κε άθνπγε. Σεο έπηαζα ην
ρέξη αιιά ήηαλ θξχν. Γελ κπνξνχζα λα θαηαιάβσ ηη γηλφηαλ. Σε ζθνχληεζα κε κεγαιχηεξε
δχλακε αιιά δελ ζεθσλφηαλ. Καηάιαβα φηη ήηαλ λεθξή. Άξρηζα λα ηεο θσλάδσ θαη λα ηελ
θνπλάσ λνκίδνληαο πσο έηζη ζα μππλήζεη. Έκεηλα γηα ψξα δίπια ηεο λα θιαίσ.
“Αθνχ ζεθψζεθα, θφξεζα ην κεληαγηφλ θαη δελ ην μαλά έβγαια πνηέ. Δίρα απνθαζίζεη λα
θξαηήζσ ηελ ηειεπηαία ππφζρεζε ζηε κεηέξα κνπ κε νπνηνδήπνηε θφζηνο. Απφ ηφηε θάζε
βξάδπ ζπκίδσ ζηνλ εαπηφ κνπ ηελ ππφζρεζε θαη ηελ ςάρλσ.”
Η Άνβελ δελ είπε ηίπνηα. Έκεηλαλ γηα ιίγε ψξα ζησπεινί. Ήηαλ δχζθνιε ηζηνξία γηα λα ηελ
αθνκνηψζεη ακέζσο. Δλψ θαηαιάβαηλε φηη ην λα έξζνπλ πην θνληά ήηαλ πάξα πνιχ δχζθνιν,
ζηελ πξαγκαηηθφηεηα άξρηζε λα ληψζεη αθφκα πεξηζζφηεξα γηα απηφλ, έρνληαο κάζεη ην ηη έρεη
πεξάζεη.
“Απφ φηη θαηαιαβαίλσ δελ είκαη απηή ε θνπέια ζην κεληαγηφλ. Αιιά ζα πξνζπαζήζσ λα ζε
βνεζήζσ λα βξεηο ηνλ παηέξα ζνπ.”, ηνπ απάληεζε ζπάδνληαο ηε ζησπή.
“Έρσ ςάμεη πνιιά ρξφληα. Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο πνπ αιιάδσ ζπλέρεηα κέξε. Φάρλσ είηε γηα
απηή είηε γηα ηνλ παηέξα κνπ αθνχ απηή δελ εκθαλίδεηαη.”
“Καιχηεξα λα πέζεηο γηα χπλν γηαηί αχξην πξέπεη λα είζαη μεθνχξαζηνο πνπ ζα ζπλαληήζνπκε
ηνλ κάγν.”
Η Άνβελ πήγε λα ξίμεη ιίγν αθφκα γηαζεκί ζην ηζνπθάιη πνπ έβξαδε κε ην θίιηξν ελψ ν
Υάξαιλη πήγε λα θνηκεζεί.

Μεξηθέο ψξεο αθφηνπ μεκέξσζε είραλ πάξεη ηα άινγα ηνπο θαη πήγαηλαλ πξνο ην ρσξηφ. Δίραλ
ηα κάηηα ηνπο δεθαηέζζεξα λα πξνζέρνπλ γηα θάζε πεξίεξγε θίλεζε. Γελ ήμεξαλ αλ ν
Γνπίηζθνκπ γλψξηδε γηα ηνλ εξρνκφ ηνπο.
Λίγα ιεπηά πέξαζαλ θαη δελ έβιεπαλ θαλέλαλ λα θπθινθνξεί ζηνπο δξφκνπο. Κακία θσλή λα
αθνχγεηαη κέζα απφ ζπίηηα ή παλδνρεία. Έκνηαδαλ φια εξεκηθά ζαλ θάζε κνξθή δσήο λα είρε
εμαθαληζηεί. αλ κηα νκίριε λα ζθέπαζε θαη λα θαηάπηε κέζα ζε απηέο ηηο ιίγεο κέξεο φιν ην
ρσξηφ. Ο παλδνρέαο δελ ήηαλ πηα κπξνζηά απφ ηε πφξηα ηνπ λα πεξηκέλεη μέλνπο θαη ν ζηάβινο
ηνπ άδεηνο απφ δψα κε ζηνηβαγκέλα, παξαηεκέλα άρπξα. αλ μαθληθά ν ρξφλνο λα ζηακάηεζε
γηα ην ρσξηφ ηελ κέξα πνπ έθπγε απηφο θαη καδί ηνπ λα έθπγαλ θαη φινη νη θάηνηθνη.
Οη ηξεηο θνηηάρηεθαλ θαη ν Υάξαιλη ήηαλ ν πξψηνο πνπ πήγε κέζα ζην παλδνρείν λα θνηηάμεη.
Απφ πίζσ ηνπ αθνινχζεζε ν Μέλαδνξ πξνζεθηηθά κε ην ηφμν ηνπ αλά ρείξαο. Σν κφλν πνπ
είδαλ ήηαλ ξνχρα πεηακέλα εθεί πνπ θάπνηε ζηέθνληαλ άλζξσπνη. Λεο θαη θάπνηνο είρε
ξνπθήμεη ην ζψκα απφ κέζα ηνπο. Έξημαλ κηα γξήγνξε καηηά θαη βγήθαλ πάιη έμσ. Δμήγεζαλ
ζηελ Άνβελ ηη είδαλ θαη ζπλέρηζαλ λα θνηηάλε ζε άιια ζπίηηα. ια άδεηα κε ην ίδην ζθεληθφ.
Ρνχρα πεηακέλα ζην πάησκα θαη κέζα δελ ππήξρε νχηε ςπρή.
Η Άνβελ ηνπο δήηεζε λα πξνζέρνπλ. Αηζζαλφηαλ κία καγηθή δχλακε λα έξρεηαη απφ έλα ζπίηη
δπηηθά ηνπ ρσξηνχ. Καη ηνπο είπε λα πάλε πξνο ηα εθεί.
“ρη πξέπεη αλ θηλεζνχκε πξνο ην ζπίηη ηνπ Γνπίηζθνκπ. Πξέπεη λα πάξσ ηηο δπλάκεηο κνπ
πίζσ.”, είπε ν Υάξαιλη πξνο ηελ Άνβελ.
“Μπνξεί λα είλαη παγίδα θαη λα καο πεξηκέλεη ζην ζπίηη ηνπ. Αηζζάλνκαη θάηη δπλαηφ θαη
επηθίλδπλν απφ ηελ άιιε κεξηά. Δθεί πξέπεη λα είλαη ν κάγνο.”
“Γελ κπνξψ λα ην ξηζθάξσ. Πάκε πξψηα λα ζηγνπξεπηνχκε φηη δελ είλαη ζην ζπίηη ηνπ θαη πάκε
έπεηηα λα δνχκε εθεί.”
Η Άνβελ δελ έλησζε ζίγνπξε, αιιά ηνλ αθνινχζεζε κέρξη εθεί.
Έθηαζαλ ζην ζπίηη ηνπ. Άλνημε ηε πφξηα κε δχλακε ν Υάξαιλη. Κνίηαμε γχξσ ηνπ θαη έβγαιε ν
ζπαζί ηνπ απφ ηε ζήθε ηνπ.
“Να έρεηο έηνηκν ην θίιηξν φηαλ ρξεηαζηεί.”, είπε ζηελ Άνβελ θα ζπλέρηζε, “Γελ ππάξρεη ιφγνο
λα ην μνδέςνπκε απφ ηψξα αλ δελ δνχκε πξψηα ηνλ Γνπίηζθνκπ”.
Η Άνβελ έβγαιε ην θίιηξν απφ ηε ηζάληα ηεο θαη ην είρε ζηα ρέξηα ηεο έηνηκε λα ην
ρξεζηκνπνηήζεη. Πεξπάηεζαλ αξγά πξνο ηα κέζα. Ο Υάξαιλη ζπκφηαλ ην ζπίηη απφ ηελ
πξνεγνχκελε θνξά κε ην κεγάιν δηάδξνκν πνπ νδεγνχζε ζην εξγαζηήξην. Η πφξηα ήηαλ
θιεηζηή. ηάζεθαλ γηα ιίγν αθίλεηνη, λα αθνπγθξαζηνχλ κέζα απφ ηε πφξηα αλ ήηαλ θαλείο
κέζα. Γελ άθνπζαλ ηίπνηα θαη κε κία θίλεζε ν Υάξαιλη θαη ν Μέλαδνξ κπήθαλ κέζα ζην
δσκάηην καδί.

Γελ ππήξρε θαλείο κέζα ζην δσκάηην. Μφλν ηα βηβιία θαη ηα πξάγκαηα ηνπ κάγνπ. αλ λα κελ
είρε αιιάμεη ηίπνηα απφ ηελ ηειεπηαία θνξά πνπ ην είδε ν Υάξαιλη. Δθεί πνπ ήηαλ έηνηκνο λα
πεη ζηνπο άιινπο λα θχγνπλ αθνχεη έλαλ πεξίεξγν ζφξπβν.
Κάηη ιεπθφ έξρεηαη απφ ην βάζνο ηνπ δηαδξφκνπ πξνο ηα πάλσ ηνπο. Άξρηζε λα ηνπο πιεζηάδεη.
Γελ πεξπάηαγε αιιά αησξνχληαλ πξνο ην κέξνο ηνπο κέξνο ηνπο κε ηαρχηεηα. Ήηαλ ζαλ ε
ζθφλε καδεκέλε λα ζρεκαηίδεη κηα αλζξψπηλε θηγνχξα ζηνλ αέξα θαζψο ηνπο πιεζίαδε.
Πξνζπαζνχζαλ λα αλαγλσξίζνπλ πνηνο είλαη. Μφιηο έθηαλε επάλσ ηνπο, ν Υάξαιλη αλαγλψξηζε
ζην πξφζσπν ηεο θηγνχξαο ηνλ παλδνρέα. Έπεζε κε δχλακε πάλσ ηνπο ρσξίο λα ηνπο θάλεη
ηίπνηα θαη κπήθε κέζα ζην δσκάηην.
Πξηλ πξνιάβνπλ λα θαηαιάβνπλ ηη είρε γίλεη, ν παλδνρέαο είρε πάξεη αλζξψπηλε κνξθή θαη
ζηεθφηαλ κε έλα ηζεθνχξη ζην ρέξη ηνπ. Έβγαιε κηα πεξίεξγε θξαπγή θαη ηφηε ζε φιν ην ζπίηη
εκθαλίζηεθαλ θη άιιεο θηγνχξεο. Ο Υάξαιλη θνίηαμε γχξσ ηνπ. Άζπξεο θηγνχξεο λα παίξλνπλ
κνξθή θαη λα ηνπο έρνπλ πεξηθπθιψζεη κέζα ζην ζπίηη.
“Ση είλαη απηά;”, είπε ν Μέλαδνξ.
“Μέρληαξ”, απάληεζε ν Υάξαιλη.
“Δίλαη λεθξνί πνιεκηζηέο πνπ έρνπλ θαηαδηθαζηεί λα αθνινπζνχλ έλαλ κάγν αθφκα θαη κεηά ην
ζάλαην ηνπο. ηα ρέξηα ελφο ηζρπξνχ κάγνπ κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ζαλ θαλνληθνί άλζξσπνη
αθφκα θαη πνιεκηζηέο. Γελ πεζαίλνπλ πνηέ, παξά κφλν αλ ζθνηψζεηο ηνλ κάγν πνπ ηνπο ειέγρεη.
ζν έρνπλ αλζξψπηλε κνξθή κπνξείο λα ηνπο αλαηζζεηνπνηήζεηο γηα κεξηθέο ψξεο κφλν. Οπφηε
πξφζερε γηαηί κπνξνχλ λα ζε ζθνηψζνπλ ην ίδην εχθνια κε νπνηνδήπνηε άλζξσπν.”, ζπλέρηζε ε
Άνβελ
“Πέηαμε κνπ ην θίιηξν”
“ρη, αλ ζην ξίμσ απφ ηψξα ππάξρεη πεξίπησζε λα κελ θηάζεη γηα ηνλ Γνπίηζθνκπ κεηά”
“Γελ έρνπκε άιιε ιχζε φκσο! Δζχ κε ηνλ Μέλαδνξ δελ κπνξείηε λα ηνπο θαηαθέξεηε φινπο
κφλνη ζαο. Η κφλε ιχζε είλαη λα ηειεηψζνπκε γξήγνξα κε ηα Μέρληαξ θαη λα βξνχκε γξήγνξα
ηνλ Γνπίηζθνκπ.”
Ο Μέλαδνξ μεθίλεζε λα βαξάεη έλα πιάζκα πνπ εξρφηαλ πξνο ην κέξνο ηνπ κε ην ηφμν. Απφ ηελ
άιιε κεξηά ε Άνβελ έδσζε ην θίιηξν ζηνλ Υάξαιλη πνπ κε κηα θίλεζε ηνπ ζπαζηνχ ηνπ έθνςε
ζηα δχν ηνλ παλδνρέα πνπ εξρφηαλ πάλσ ηνπ πξψηνο.
Δίραλ εγθισβηζηεί ζηε κέζε ηνπ ζπηηηνχ. Απφ ηε κία κεξηά ν καθξχο δηάδξνκνο πνπ έξρνληαλ
θαηά πάλσ ζην Μέλαδνξ. Απφ ηελ άιιε ν Υάξαιλη ηελ είζνδν ηνπ εξγαζηεξίνπ λα έξρνληαη
κέζα απφ ην εξγαζηήξην θαηά πάλσ ηνπ. Καη αλάκεζα ηνπο ε Άνβελ λα πξνζπαζεί λα ακχλεηαη
θαη λα βνεζάεη θαη ηνπο δχν.
Η ψξα πέξλαγε θαη ν Υάξαιλη ζθφησλε ην έλα Μέρληαξ κεηά ην άιιν. Κάπνηεο θνξέο
πξνζπαζνχζε λα πάεη πξνο ηα πάλσ ηνπο θαη λα ζθνηψζεη παξαπάλσ απφ έλα ηαπηφρξνλα. Ήηαλ
αλππφκνλνο γηαηί πίζηεπε φηη δελ ζα πξνιάβεη. Απηφ ηνλ έθαλε πην βηαζηηθφ θαη απξφζεθην. ε
ζπλδπαζκφ κε ην φηη δελ αλαθηνχζε πιήξσο ηηο δπλάκεηο ηνπ ήηαλ αξθεηά απξφζεθηνο, αιιά

επηπρψο ε Άνβελ ήηαλ δίπια ηνπ λα ηνλ πξνζηαηεχεη κε ηα καγηθά ηεο θάζε θνξά πνπ ήηαλ
έηνηκνο λα ρηππεζεί.
Απφ ηελ άιιε κεξηά ν Μέλαδνξ επεηδή είραλ απμεζεί ηα ηέξαηα πνπ έξρνληαλ θαηαπάλσ ηνπ
είρε αθήζεη ην ηφμν. Υξεζηκνπνηνχζε ην ζπαζί ηνπ θαη ην πιενλέθηεκα εδάθνπο πνπ είρε κηαο
θαη πίζσ ηνπ ήηαλ ε Άνβελ, ζθνηψλνληαο έλα πξνο έλα ηα Μέρληαξ πνπ έξρνληαλ θαηά πάλσ
ηνπ.
Ο Υάξαιλη ηέιεησζε κε φζα ππήξραλ κέζα ζην εξγαζηήξην θαη γχξηζε πξνο ηε κεξηά ηνπ
Μέλαδνξ.
“Πξέπεη λα ηα ζηξηκψμνπκε πξνο ηε πφξηα θαη λα ηα ζθνηψζνπκε γηα λα θχγνπκε γξήγνξα.”,
είπε πξνο ηνλ Μέλαδνξ θαη ηελ Άνβελ κπαίλνληαο παξάιιεια ζην πιεπξφ ηνπ πξψηνπ. “Άνβελ
έρε ην λνπ ζνπ πίζσ καο κελ έξζεη θαλέλα άιιν πιάζκα.”
θνηψλνληαο θαη ζπξψρλνληαο πήγαηλαλ ζηγά ζηγά πξνο ηελ πφξηα. ηαλ θάπνην Μέρληνξ
γηλφηαλ πάιη θάληαζκα γηα λα εκθαληζηεί ζηε πιάηε ηνπο, ε Άνβελ ην ζθφησλε ακέζσο. Έηζη
θαη νη δχν καδί θαηάθεξαλ χζηεξα απφ ιίγα ιεπηά λα αθήζνπλ αλαίζζεηα φια ηα πιάζκαηα θαη
λα αλνίμνπλ ηελ πφξηα λα βγνπλ έμσ.

“Πξέπεη λα βξνχκε γξήγνξα ηνλ Γνπίηζθνκπ, πξνηνχ ζεθσζνχλ πάιη θαη καο επηηεζνχλ.”, είπε ν
Μέλαδνξ αθνχ είραλ αθήζεη ην ζπίηη πίζσ ηνπο.
“Καη ην θπξηφηεξν πξνηνχ εμαζζελήζεη ην θίιηξν ηνπ Υάξαιλη. Να ζαο ζπκίζσ φηη δελ είρα
άιια πιηθά γηα λα θηηάμσ δεχηεξν θίιηξν.”
“Πξέπεη λα εκπηζηεπηνχκε ηελ Άνβελ”, είπε ν Υάξαιλη θαη θνηηάδνληαο ηελ ζπλέρηζε “Οδήγεζε
καο εθεί πνπ αηζζάλεζαη ηελ καγηθή δχλακε. Δθεί ζα πξέπεη λα είλαη ν Γνπίηζθνκπ.”
Η Άνβελ μαθληαζκέλε αιιά θαη ραξνχκελε πνπ ηελ εκπηζηεχηεθε ν Υάξαιλη. Παξά ηνλ θφβν
θαη ηελ αγσλία ηεο ζηηγκήο, ε θαξδηά ηεο δελ κπνξνχζε λα κελ ζθηξηήζεη πνπ έλησζε φηη
θεξδίδεη ιίγν αθφκα ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ. Έδησμε ακέζσο ην ρακνγειαζηφ χθνο ηνπ πξνζψπνπ
ηεο, ζπγθεληξψζεθε γηα ιίγν θαη ηνπο έθαλε λφεκα λα ηελ αθνινπζήζνπλ.
Πεξπάηεζαλ ιίγα ιεπηά καθξηά θαη νδεγήζεθαλ κπξνζηά απφ έλα κηθξφ ζπίηη πνπ δελ ζα
κπνξνχζε λα είλαη κεγαιχηεξν απφ δχν δσκάηηα. Οη δχν άληξεο δελ κπνξνχζαλ λα αθνχζνπλ ή
λα ληψζνπλ ηίπνηα αιιά ε Άνβελ ήηαλ ζίγνπξε θαη απηφ ηνπο έθηαλε. Άλνημαλ πξνζεθηηθά ηελ
πφξηα θαη αληίθξπζαλ θάηη πνπ ηνπο μάθληαζε.
Σν δσκάηην κέζα ήηαλ κεγάιν φζν έλα ζηάδην, πνιχ κεγαιχηεξν αθφκα θαη απφ ην
πξνεγνχκελν ζπίηη ηνπ κάγνπ, παξφιν πνπ εμσηεξηθά θαηλφηαλ πνιχ κηθξφηεξν. Τπήξραλ
πνιιά θαη ππθλά δέληξα ιεο θαη βξίζθνληαλ ζε δάζνο. Ο κάγνο δελ θαηλφηαλ πνπζελά.
“Γεηα ζνπ Υάξαιλη, πσο θαη απφ ηα κέξε καο πάιη;”, αθνχζηεθε κηα θσλή κέζα απφ ηα δέληξα.
Ο κάγνο θξπβφηαλ θαη ν Υάξαιλη πξνζπαζνχζε λα θαηαιάβεη πνπ είλαη απφ ηελ θσλή ηνπ.

“Τπάξρεη θάηη πνπ κνπ έθιεςεο θαη ην ζέισ πίζσ.”, απάληεζε ν Υάξαιλη.
“Βιέπσ έθεξεο θαη παξέα καδί ζνπ.”
Απηή ηε θνξά ε θσλή εξρφηαλ απφ ηελ άιιε κεξηά ηνπ δσκαηίνπ. Ήηαλ θαλεξφ φηη ν κάγνο
έπαηδε καδί ηνπ.
“Μφλν θάπνηνη θίινη Γνπίηζθνκπ. ηακάηα λα θξχβεζαη θαη έια έμσ λα κηιήζνπκε γη' απηφ πνπ
κνπ πήξεο.”
“Μα απηφ δελ θάλνπκε θαη ηψξα; Μηιάκε...”
Ο Υάξαιλη πξνζπαζνχζε λα πξνρσξήζεη πξνζεθηηθά κέζα απφ ηα δέληξα γηα λα βξεη ηνλ
Γνπίηζθνκπ. Η Άνβελ θαη ν Μέλαδνξ πεξπαηνχζαλ πιάη ηνπ πξνζεθηηθνί πξνζπαζψληαο λα
δηαθξίλνπλ κέζα απφ ηα δέληξα θάπνηα θίλεζε ή θηγνχξα.
“Γηαηί βηάδεζαη Υάξαιλη;”, μαλακίιεζε ν Γνπίηζθνκπ κε έλα ίρλνο εηξσληθνχ ρακφγεινπ.
“Παίδεη καδί καο θαη δελ έρνπκε πνιχ ρξφλν.”, είπε ν Υάξαιλη, “ληψζσ ην θνξκί κνπ λα ράλεη ηε
ζηαζεξφηεηα ηνπ.”
Η Άνβελ έλησζε ηελ αγσλία ηνπ Υάξαιλη θαη πξνζπάζεζε κε φιε ηε δχλακε ηεο λα ηνλ
βνεζήζεη ιχλνληαο ηα κάγηα.
“ίιβα Καβίλα", ςέιιηζε θιείλνληαο ηα κάηηα ηεο θαη αλνίγνληαο ηηο παιάκεο ηεο πξνο ην
δσκάηην. Σα δέληξα κε κηαο θφπεθαλ ζηελ κέζε θαη απφ ηε κέζε θαη πάλσ εμαθαλίζηεθαλ ζαλ
θαπλφο. Σφηε θάλεθε ν κάγνο λα ζηέθεηαη έηνηκνο γηα κάρε ζηελ κηα γσλία ηνπ δσκαηίνπ, κε
έλα ζπαζί ζην ρέξη ηνπ θαη κε ην άιιν έηνηκν λα εμαπνιχζεη κάγηα.
“Έθεξεο θαη κάγν καδί ζνπ βιέπσ. Κη εγψ ζηελ αξρή λφκηδα φηη δελ καο εκπηζηεπφζνπλ.”, είπε
ν Γνπίηζθνκπ θαη έθαλε κεξηθά βήκαηα.
“Γψζε κνπ ηηο δπλάκεηο κνπ πίζσ Γνπίηζθνκπ θαη ζα θχγσ δίρσο λα ζε ελνριήζσ μαλά.”
“Γελ ζα είλαη ηφζν εχθνιν Υάξαιλη.”
Σφηε ν Μέλαδνξ έβγαιε έλα βέινο ηαρχηαηα απφ ηε θαξέηξα ηνπ θαη ην πέηαμε ζηνλ κάγν κε ην
ηφμν ηνπ. Ο Γνπίηζθνκπ ην απέθξνπζε κε ζρεηηθή επθνιία θαη εμαπέιπζε έλα μφξθη απέλαληη
ζην Μέλαδνξ. Η Άνβελ πξνηνχ πξνιάβεη λα ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη ε κάρε είρε μεθηλήζεη, δελ
απέθξνπζε ην μφξθη ηνπ κάγνπ θαη είδε ηνλ Μέλαδνξ λα εθηνμεχεηαη κε δχλακε ζην θνξκφ ηνπ
πιεζηέζηεξνπ δέληξνπ.
Ο Γνπίηζθνκπ κε κηα θίλεζε θάιεζε ηφηε ακέζσο δίπια ηνπ ηξία Μέρληνξ. Πήξαλ θαη ηα ηξία
κνξθή κε φπια ζηα ρέξηα ηνπο θαη μερχζεθαλ πξνο ηνλ Υάξαιλη. Έπεζε ηφηε θαη ν Υάξαιλη ζηε
κάρε ελαληίνλ ηνπο. Με κηα θίλεζε ηνπ ζπαζηνχ ηνπ απέθξνπζε ην πξψην ρηχπεκα ελφο
πιάζκαηνο θαη ηα άιια δπν είραλ έξζεη αξηζηεξά ηνπ θαη δεμηά ηνπ.
Η Άνβελ αξρηθά πήγε πξνο ην κέξνο ηνπ, αιιά κε ην πνπ είδε ηνλ κάγν έηνηκν λα εμαπνιχζεη θη
άιια μφξθηα, ελαληίνλ ηνπ Υάξαιλη απηή ηε θνξά, ζηακάηεζε θαη ζηφρεπζε κε ηα μφξθηα ηεο

ηνλ κάγν γηα λα ηνπ απνζπάζεη ηελ πξνζνρή. Παξάιιεια πιεζίαζε ηνλ Μέλαδνξ γηα λα δεη πσο
είλαη θαη λα ηνλ βνεζήζεη λα ζεθσζεί.
Ο Υάξαιλη παξάιιεια θαηάθεξε λα ζθνηψζεη ην πξψην Μέρληνξ αιιά ηα ππφινηπα δχν
θαίλνληαλ δπλαηφηεξα απφ απηφ. Απέθξνπζε έλα ρηχπεκα αξηζηεξά αιιά πξηλ πξνιάβεη λα
γπξίζεη ην ζπαζί ηνπ είδε ην ηζεθνχξη ηνπ άιινπ πιάζκαηνο λα έξρεηαη πξνο ην κέξνο ηνπ.
Έθαλε κηα θίλεζε λα απνθχγεη ην ρηχπεκα αιιά δελ πξνιάβαηλε.
Λίγν πξηλ ην ηζεθνχξη αθνπκπήζεη φκσο ζηνλ ψκν ηνπ, ην ζπαζί ηνπ Μέλαδνξ βξηζθφηαλ εθεί
ζηακαηψληαο ην ρηχπεκα.
“Πφζε ψξα ζα ζνπ έπαηξλε;”, είπε ν Υάξαιλη ζην Μέλαδνξ.
“Ήζεια λα μεθνπξαζηψ ιηγάθη.”
“Υαίξνκαη ηνπιάρηζηνλ πνπ ζεθψζεθεο ηελ θαηάιιειε ζηηγκή”, είπε κε ρακφγειν ν Υάξαιλη
θαη θαζψο είρε ζπξψμεη κε δχλακε ην Μέρληνξ κε ην νπνίν πάιεπε έθαλε κηα ζηξνθή γχξσ απφ
ην ζπαζί ηνπ Μέλαδνξ ζαλ λα ρφξεπε. Απηφ ηνλ έθεξε δίπια απφ ην Μέρληνξ κε ην νπνίν
πάιεπε ν Μέλαδνξ θαη κε κία μαθληθή θίλεζε πέξαζε ην ζπαζί ηνπ πίζσ απφ ην ζβέξθν κέρξη
κπξνζηά απφ ην ιαηκφ ηνπ πιάζκαηνο, νδεγψληαο ην θεθάιη ηνπ λα μεθνιιήζεη απφ ην ζψκα
θαη λα πέζεη κε δχλακε αλάκεζα ζηα πφδηα ηνπο.
Αθνχζηεθε μαθληθά ε θσλή ηεο Άνβελ. Ο κάγνο ηελ είρε ζηξηκψμεη κε ηα κάγηα ηνπ ζηνλ ηνίρν
θαη νδεγνχληαλ επάλσ ηεο κε ηαρχηεηα θαη ην ζπαζί ηνπ ζην ρέξη. Ο Υάξαιλη άθεζε ηνλ
Μέλαδνξ κε ην ηειεπηαίν Μέρληνξ θαη έηξεμε πξνο ην κέξνο ηεο Άνβελ. Πξνηνχ ν κάγνο
ζεθψζεη ην ζπαζί ηνπ ελάληηα ζηελ Άνβελ, ν Υάξαιλη ηνλ είρε πιεζηάζεη θαη ήηαλ έηνηκνο λα
ηνλ ρηππήζεη. Ο Γνπίηζθνκπ ζηακάηεζε ην ρηχπεκα ηνπ Υάξαιλη ρσξίο θαλ ν κάγνο λα θνηηάεη
πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηνπ, ζαλ ην ζπαζί λα είρε δηθηά ηνπ βνχιεζε.
Ο κάγνο ηφηε γχξηζε πξνο ηελ κεξηά ηνπ Υάξαιλη θαη άξρηζε κε πνιχ γξήγνξεο θηλήζεηο λα
θνπλάεη ην ζπαζί ηνπ πξνζπαζψληαο λα ηνλ ρηππήζεη. Ο Υάξαιλη απαληνχζε φρη κε ηελ ίδηα
επθνιία πνπ ζα ην έθαλε αλ δελ είρε ράζεη ηηο δπλάκεηο ηνπ αιιά πιένλ ήηαλ δήηεκα δσήο θαη
ζαλάηνπ. Ή ζα έπαηξλε ηηο δπλάκεηο ηνπ κε θάζε θφζηνο ή ζα πέζαηλε πξνζπαζψληαο.
ζν φκσο απέθξνπε ηα ρηππήκαηα ηνπ κάγνπ έλησζε ηηο δπλάκεηο ηνπ λα απνκαθξχλνληαη. Οη
θηλήζεηο ηνπ γίλνληαλ πην αξγέο θαη πην άγαξκπεο. Σν αληίπαιν ζπαζί εξρφηαλ φιν θαη πην θνληά
ζην πξφζσπν ηνπ θαη έλησζε φηη έραλε έδαθνο. ηελ επφκελε θίλεζε ηνπ δελ έβαιε θαιά ην
ζψκα ηνπ θαη ην αληίπαιν ζπαζί πέξαζε πφληνπο καθξηά απφ ην θεθάιη ηνπ θφβνληαο ηνπ κηα
ηνχθα απφ ηα καιιηά.
Σφηε έλα ζνθ ηνλ δηαπέξαζε. Γελ κπνξνχζε λα πεζάλεη νχηε λα κείλεη ρσξίο ηηο δπλάκεηο ηνπ.
Έπξεπε λα πξνζπαζήζεη λα δήζεη γηα λα βξεη ηνλ παηέξα ηνπ. Έπξεπε λα ην δήζεη γηα λα ηνλ
ζψζεη απφ ηελ θπιαθή ηνπ. Έλα ζνθ πέξαζε απφ ην θνξκί ηνπ θαη ην έλησζε λα θαηαιήγεη ζηα
κπξάηζα ηνπ. Σφηε απιά ήμεξε πσο λα απαληήζεη ζηα ρηππήκαηα. ηηο επφκελεο ηξεηο θηλήζεηο
είρε θαηαηξνπψζεη ηνλ κάγν θαη ηνλ είρε ζηξηκψμεη ζηνλ ηνίρν.
Παξάιιεια ε Άνβελ είρε ζεθσζεί απφ ηα μφξθηα πνπ είρε ρηππεζεί θαη ζηεθφηαλ ζην αξηζηεξφ
ηνπ πιεπξφ, ελψ ζην δεμί ήξζε κφιηο ν Μέλαδνξ, πνπ ζθφησζε θαη ην ηειεπηαίν Μέρληνξ.

“Ήξζε ε ψξα λα κνπ δψζεηο πίζσ ηηο δπλάκεηο κνπ.”, είπε ν Υάξαιλη πνπ είρε πιένλ αθνπιίζεη
θαη είρε ην ζπαζί η δίπια πάλσ ζην ζηήζνο ηνπ Γνπίηζθνκπ.
“Αθφκα θαη λα ήζεια, δελ ζα κπνξνχζα.” απάληεζε ν κάγνο κε έλα εηξσληθφ ρακφγειν.
Δίραλ κείλεη φινη μαθληαζκέλνη.
“Γελ ήκνπλ εγψ πνπ έθηηαμα ην θίιηξν θαη πήξα ηηο δπλάκεηο ζνπ, αιινχ πξέπεη λα ςάμεηο.”
Ο Υάξαιλη μαθληαζκέλνο έθαλε έλα βήκα πίζσ. Γελ κπνξνχζε λα πηζηέςεη φηη είρε θηάζεη ηφζν
καθξηά ρσξίο λα ηα θαηαθέξεη. Γελ ρψξαγε ζην κπαιφ ηνπ φηη είραλ ζπαηαιήζεη φιν απηφ ην
ρξφλν θαη ην θίιηξν θαη ηειηθά ήηαλ αθφκα εθεί απφ φπνπ μεθίλεζε, ζην κεδέλ.
“Πνηνο είλαη ηφηε;”
“Η Νέκεζηο ζνπ...”
“Δζχ ηφηε πνηνο είζαη θαη γηαηί ηνλ βνεζάο; Γελ ζε μέξσ νχηε ζνπ έθαλα πνηέ ηίπνηα... Γηαηί κε
πνιεκάο.”
“Γηαηί ηελ αγαπψ θαη ζε ήζειε λεθξφ!”
“Πνπ ζα ηελ βξσ;”
Ο κάγνο δελ ηνπ απάληεζε θαη γέιαζε.
“Πνπ ζα ηελ βξσ;”, ζπλέρηζε πην δπλαηά ν Γνπίηζθνκπ πιεζηάδνληαο ηνλ, πηέδνληαο ην ζηήζνο
ηνπ κε ην ζπαζί ηνπ.
Η Άνβελ ηνλ θξάηεζε απφ ην ρέξη.
“Γελ ππάξρεη ιφγνο λα ηνλ ζθνηψζεηο, δελ είλαη απηφο πνπ ςάρλεηο, δελ ην βιέπεηο; Έθαλε φηη
έθαλε απφ ηπθιφ έξσηα γηα απηή πνπ έθιεςε ηηο δπλάκεηο ζνπ."
“Πεο κνπ πνπ ζα ηελ βξσ;", ζπλέρηζε λα θσλάδεη εθλεπξηζκέλνο ν Υάξαιλη
“Γελ έρεη ζεκαζία αθφκα θαη λα ζνπ πσ, γηαηί ζε πεξηκέλεη θαη είλαη πνιχ δπλαηφηεξε απφ
ζέλα...”
“Πάκε λα θχγνπκε Υάξαιλη, δελ πξέπεη λα ζθνηψζεηο έλαλ ηφζν ηζρπξφ κάγν. Μφλν ρεηξφηεξα
κπνξεί λα γίλεη.”, ηνπ είπε ε Άνβελ πξνζπαζψληαο λα ηνλ εξεκήζεη.
Ο Υάξαιλη έλησζε απνγνεηεπκέλνο πνπ φιε ε πξνζπάζεηα ηνπ είρε πάεη ζηξάθη. Γελ είρε
θαηαθέξεη απνιχησο ηίπνηα. Καη κπξνζηά ηνπ, θάπνηνο λα γειάεη ζηα κνχηξα ηνπ γη’ απηφ.
Ήηαλ έηνηκνο λα εθξαγεί θαη έθπγε έλα δάθξπ. Καζψο απηφ θχιαγε γξήγνξα ζην δεμί ηνπ
κάγνπιν, ε ιεπίδα ηνπ ζπαζηνχ ηνπ κε ηελ ίδηα ηαρχηεηα έζθηδε ηνλ ζψξαθα ηνπ κάγνπ βαζηά
κέρξη πνπ άλνημε ζηα δχν ηελ θαξδηά ηνπ.
“Γελ έπξεπε λα κε ζθνηψζεηο, φπσο ζνπ είπε ε κάγηζζα”, ήηαλ ηα ηειεπηαία ιφγηα ηνπ
Γνπίηζθνκπ αθήλνληαο έλα κεηδίακα ζην πξφζσπφ ηνπ, ελψ παξάιιεια έπηαζε κε ην αξηζηεξφ
ηνπ ρέξη ην πφδη ηνπ Μέλαδνξ. Μφιηο άθεζε ηελ ηειεπηαία ηνπ πλνή θάλεθε ε ςπρή ηνπ κάγνπ

λα θεχγεη απφ ην ζψκα ηνπ ρηππψληαο πάλσ ζην ζηήζνο ηνπ Μέλαδνξ κε έλαλ εθθσθαληηθφ
ήρν. Σφηε απηφο έπεζε θάησ αλαίζζεηνο.
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“Ση αθξηβψο καο ρξεηάδεηαη γηα ην θίιηξν;”, ξψηεζε ν Υάξαιλη.
“Πξέπεη λα βξνχκε άξγηιν θαη ζχθα.”
“Θπκάκαη φηη είρε πεξηζζφηεξα ζπζηαηηθά.”
“Αίκα απφ πφιληθ πήξα απφ απηά πνπ ζπλαληήζακε, γηαζεκί θαη ηξηθχιιη είρα θέξεη θη άιιν
καδί κνπ.”, ηνπ απάληεζε ε Άνβελ πνπ έκεηλα έθπιεθηε επεηδή ζπκφηαλ ηελ ζπδήηεζε ηνπο.
“χθα κπνξνχκε λα αγνξάζνπκε απφ έλα ρσξηφ εδψ θνληά πνπ μέξσ φηη έρεη αγνξά. Μπνξνχκε
λα δνχκε αλ έρεη ηνπιάρηζηνλ...”, πξφηεηλε ν Υάξαιλη.
“Θα κπνξνχζα λα ξσηήζσ θαη ηνλ κάγν ηνπ ρσξηνχ αλ έρεη άξγηιν λα καο βνεζήζεη.”
“ρη κάγνπο.”, είπε ν Υάξαιλη θνθηά, “πξέπεη λα θηηάμνπκε ην πιηθφ θαη λα είκαζηε έηνηκνη λα
βξνχκε απηφλ πνπ κνπ πήξε ηηο δπλάκεηο.”
“Ναη αιιά αλ δελ έρεηο λα πξνηείλεηο θάηη άιιν πξέπεη λα ηνικήζνπκε θαη γξήγνξα κάιηζηα.
Γλσξίδεη ηα πάληα γηα ζέλα θαη κπνξεί λα έξζεη λα ζε ζθνηψζεη αλά πάζα ζηηγκή. Αλ δελ
είκαζηε έηνηκνη γηα ην θίιηξν ηη πεξηκέλεηο λα θάλνπκε;”
“Έρεη άξγηιν θνληά ζηε ιίκλε Νηξαθφξληηα. Αλ βηαζηνχκε είλαη πεξίπνπ δχν κέξεο καθξηά.",
είπε ν Μέλαδνξ.
Σφζν ν Υάξαιλη φζν θαη ε Άνβελ μαθληάζηεθαλ θαη ηνλ θνίηαμαλ.
“Δίλαη καθξηά θαη επηθίλδπλα λα δηαλχζνπκε ηφζε απφζηαζε ρσξίο λα έρεη ηηο δπλάκεηο ηνπ.
Πξέπεη λα βξνχκε θάπνηα άιιε ιχζε, αιιά αο εζηηάζνπκε πξψηα ζηα ζχθα.”
ηνλ Υάξαιλη δελ άξεζε απηφ πνπ πξφηεηλε ν Μέλαδνξ. Αθνχζηεθε πνιχ ζίγνπξνο γηα θάηη
ηφζν ξηςνθίλδπλν. αλ λα ζρεδίαδε θάηη. Δκπηζηεπφηαλ ηελ θξίζε ηνπ γηαηί ηνλ είρε βνεζήζεη
πνιχ φιεο απηέο ηηο κέξεο. Αιιά ηνπ αθνχζηεθε αξθεηά πεξίεξγν. Δηδηθφηεξα ζηελ Νηξαθφξληηα
κεηά απφ απηφ πνπ ηνπ είρε πεη ην ηειεπηαίν πφιληθ, δελ ήηαλ ζίγνπξνο αλ ήζειε λα
θαηεπζπλζεί πξνο ηα εθεί. Αιιά ν Μέλαδνξ ηη ζρέζε έρεη κε φια απηά.
Πνιιά πξάγκαηα ζην θεθάιη ηνπ αιιά απηή ηε ζηηγκή έπξεπε λα εζηηάζεη ζην πην ζεκαληηθφ.
Να βξεη δειαδή ηα πιηθά γηα ην θίιηξν ηνπ ψζηε λα κπνξέζεη λα πάξεη ηηο δπλάκεηο ηνπ πίζσ.
Η Άνβελ δελ απάληεζε ηίπνηα ζηνλ Μέλαδνξ αιιά θαη ζε απηή θάλεθε πεξίεξγε ε απάληεζε
ηνπ. πλέρηζαλ θαβάια ζηα άινγα ηνπο. Δίραλ πεξάζεη κεξηθέο ψξεο απφ ηφηε πνπ έθπγαλ απφ
ην ηάκπαξλη θαη θφληεπαλ θνληά ζην πιεζηέζηεξν ρσξηφ φπνπ ζα ξσηνχζαλ γηα ηα ζχθα. Απφ
ηε ζηηγκή φκσο πνπ άθεζαλ ην ρσξηφ πίζσ ηνπο, ε Άνβελ είρε έλα πεξίεξγν ζπλαίζζεκα, ζαλ
απηφ πνπ είρε φηαλ έςαρλαλ ηνλ Γνπίηζθνκπ αλάκεζα ζηα ζπίηηα. ηελ αξρή πίζηεπε φηη ήηαλ

απφ ηε κάρε, αιιά δελ ζηακάηεζε κφιηο ζθφησζαλ ηνλ κάγν. Ίζσο ήηαλ αθφκα ηαξαγκέλε
αθφκα απφ ηε κάρε ή απφ ην ζνθ φηη έραζαλ ηνλ Μέλαδνξ.
Σνλ ζπκάηαη αθφκα λα είλαη μαπισκέλνο θάησ θαη απηή κε ηνλ Υάξαιλη λα ηξέρνπλ απφ πάλσ
ηνπ, κφιηο ζηγνπξεχηεθαλ φηη ν κάγνο ήηαλ λεθξφο. Παξέκελε αλαίζζεηνο γηα κεξηθά ιεπηά ζηα
νπνία απηή δνθίκαδε φπνηα καγηθά ήμεξε λα ηνλ βνεζήζεη λα μππλήζεη, ελψ ν Υάξαιλη ηνλ είρε
πηάζεη θαη ηνλ θνπλνχζε δίλνληαο ηνπ ζθαιηάξεο πξνζπαζψληαο λα ηνλ μππλήζεη. Γελ γηλφηαλ
ηίπνηα θαη είραλ αξρίζεη λα πηζηεχνπλ φηη ηνλ είραλ ράζεη κέρξη πνπ επηηέινπο μχπλεζε.
Αθφκα δελ γλσξίδεη αλ είλαη θάπνην απφ ηα καγηθά ηεο πνπ ηνλ επαλάθεξαλ, αιιά
πξνζπαζνχζαλ λα δνπλ αλ είλαη πιήξσο θαιά. Ο Μέλαδνξ θεξφηαλ ζαλ λα κελ είρε ζπκβεί
απνιχησο ηίπνηα θαη αλαξσηηφηαλ γηαηί είραλ ζηαζεί νη άιινη απφ πάλσ ηνπ. Σνπ εμήγεζαλ ηη
ζπλέβε αιιά δελ ζπκφηαλ ηίπνηα απφ απηά. Απιά φηη ζθφληαςε θαη ακέζσο άλνημε ηα κάηηα ηνπ.
Σνπο δηαβεβαίσζε φηη φια ήηαλ θαιά θαη δελ είραλ λα αλεζπρνχλ γηα θάηη. Η Άνβελ φκσο
έλησζε ηα καγηθά λα είλαη αθφκα εθεί, παξφιν πνπ ν κάγνο έθπγε.
Γχξηζε θαη ηνλ θνίηαμε πάλσ ζην άινγν ηνπ. Έκνηαδε ρακέλνο. Γελ ηνπ είπε φκσο ηίπνηα, απιά
ζθφπεπε λα ειέγρεη ζπρλά φηη είλαη θαιά. ηελ ζπλέρεηα θνίηαμε ηνλ Υάξαιλη θαη έβιεπε ηε
αγσλία ηνπ θαη ηελ αλεζπρία ηνπ θαη επρφηαλ λα κπνξνχζε λα ηνλ βνεζήζεη λα βξεη ηηο
δπλάκεηο ηνπ ηψξα, αιιά έπξεπε λα παιέςεη κφλνο ηνπ γη' απηφ.
πλέρηζαλ κε ηα άινγα ηνπο θαη ιίγν πξηλ λπρηψζεη είραλ θηάζεη ζην επφκελν ρσξηφ.
Πξνιάβαηλαλ λα βξνπλ ηα πιηθά πξηλ λπρηψζεη θαη θιεηζηνχλ φινη ζηα ζπίηηα ηνπο. Έπξεπε
επίζεο λα απνθαζίζνπλ θη απηνί πνπ ζα κείλνπλ ν βξάδπ, αιιά έλα παλδνρείν ζα ήηαλ ηδαληθφ
κεηά απφ ηφζεο κέξεο ηαιαηπσξίαο πνπ θνηκφληνπζαλ έμσ θαη πάιεπαλ. Δίραλ λα θνηκεζνχλ κε
κηα θαλνληθή ζηέγε ζην θεθάιη ηνπο απφ ηφηε πνπ βξήθαλ ηελ Άνβελ. Η αξρή φισλ ησλ δεηλψλ
είλαη νη κάγνη ζθέθηεθε ν έλαο εαπηφο ηνπ Υάξαιλη. Απφ ηελ άιιε φκσο, ζθέθηεθε φηη ίζσο
είλαη κηα θαηλνχξηα αξρή γηα θάηη θαιχηεξν θαη φπσο θάζε αξρή έηζη θη απηή έρεη ηηο δπζθνιίεο
ηεο. Καηάιαβε φηη είρε αξρίζεη λα αιιάδεη κέζα ηνπ αθφκα θαη ζε θάηη ηφζν δπλαηφ φζν ην
κίζνο ηνπ γηα ηνπο κάγνπο.

Μπήθαλ ζην πξψην παλδνρείν πνπ βξήθαλ ζηελ αξρή ηνπ ρσξηνχ. Μέζα βξηζθφηαλ κφλε ηεο
κία γπλαίθα. Μεηξίνπ αλαζηήκαηνο κε καθξηά καχξα καιιηά ηφζν ιεπηή πνπ θακία θακπχιε
δελ μερψξηδε πάλσ ηεο. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνζψπνπ ηεο φκσο ήηαλ αξθεηά έληνλα θαη
φκνξθα πνπ ηεο έδηλαλ κηα μερσξηζηή νκνξθηά. Σφζν μερσξηζηή πνπ ηα κάηηα ηνπ Μέλαδνξ
έκεηλαλ ιίγν πεξηζζφηεξν πάλσ ηεο, απφ φηη ησλ άιισλ.
Σν παλδνρείν ήηαλ πιήξσο άδεην κηαο θαη ήηαλ αξθεηά λσξίο ηφζν γηα λα έρεη θάπνηνλ έλνηθν
γηα απφςε, φζν θαη γηα λα έξζνπλ νη ζακψλεο απφ ην ρσξηφ γηα λα πηνχλ έλα πνηήξη ηδέξκα θαη
λα θνπβεληηάζνπλ.
“Ση ζα ζέιαηε;”, αθνχζηεθε ε γπλαίθα πνπ θαζάξηδε ηα πνηήξηα κε έλα παλί πην βξψκηθν απφ
απηά.
“Ξέξεηο πνπ ζα κπνξνχζακε λα αγνξάζνπκε κεξηθά πξάγκαηα πνπ ζα ζέιακε;”

“Πξάγκαηα φπσο;”
“Πξάγκαηα πνπ θαιφ ζα ήηαλ λα κελ μέξαλ πνιινί φηη ηα ςσλίδνπκε.” είπε ν Υάξαιλη θαη
άθεζε κηζφ κέξιηλ επάλσ ζην πάγθν ηεο.
“Σξίην ζπίηη κεηά ην παλδνρείν, ζηεο γξηάο ειεζάξ. Έρεη ηα πάληα.”, ηνπο απάληεζε θαζψο
έβαδε ηα ρξήκαηα κέζα ζηελ ηζέπε ηεο.
Αθνχ απνκαθξχλζεθαλ θαη βγήθαλ έμσ απφ ην παλδνρείν, θαηεπζχλζεθαλ πξνο ην ζπίηη πνπ
ηνπο έδεημε ε γπλαίθα.
“Γαηί ηφζε κπζηηθφηεηα θαη ηα ρξήκαηα γηα έλα θίι...;” μεθίλεζε λα ιέεη ν Μέλαδνξ, αιιά πξηλ
ηειεηψζεη ν Υάξαιλη ηνπ είρε βάιεη ζην ζηφκα λα ηνλ δηαθφςεη.
“Ση ηξέρεη κε ζέλα; Θέιεηο λα πέζεη ζηα ιάζνο απηηά φηη δελ έρνπκε θίιηξν γηα ηηο δπλάκεηο κνπ
θαη λα καο επηηεζνχλ νη ιάζνο άλζξσπνη;", ηνπ είπε ςηζπξηζηά.
Η Άνβελ ηνπο έθαλε λφεκα φηη ν θφζκνο ηνπο θνίηαδε πεξίεξγα θαη ζπλέρηζαλ. Υηχπεζαλ ηελ
πφξηα κεηά απφ ιίγν θαη κπήθαλ κέζα. Ήηαλ έλα ρακφζπηην πνπ δελ δηέθεξε ζε ηίπνηα απφ ηα
ππφινηπα, κφλν πνπ κέζα δελ ππήξρε δσκάηην ή θξεβάηη φπσο ζηα ππφινηπα, παξά κφλν πάγθνη
παληνχ ηξηγχξσ θαη ξάθηα θνιιεκέλα ζηνπο ηνίρνπο κε πνιιέο γπάιεο επάλσ ηνπο. Μηα γπλαίθα
θαζφηαλ ζηε κηα γσλία δίπια απφ έλα ηδάθη.
Μφιηο ηνπο είδε ζεθψζεθε φξζηα, σζηφζν ε δηαθνξά ζην χςνο δελ ήηαλ θαη ηφζν κεγάιε. Ήηαλ
κηα ιεπηή θαη θνληή γξηνχια κε καθξηά άζπξα καιιηά πνπ ην χςνο ηεο μεπεξλνχζε θαηά ιίγν
ηελ θαξέθια ζηελ νπνία θαζφηαλ. ηα καιιηά είρε έλαλ κηθξφ θφηζν ζηελ θνξπθή ελψ ηα
κάγνπια ηεο ήηαλ θνιιεκέλα ζηα θφθαια ηνχ πξνζψπνπ ηεο απφ ην γεξαηφ ηεο ειηθίαο. Σν
εξψηεκα ηνπ Υάξαιλη ήηαλ πσο έπηαλε φια απηά ηα πιηθά πνπ ππήξραλ ζηηο γπάιεο.
“Ση ςάρλνπλ ηα παηδηά κνπ;”
“Θα ήζεια κεξηθά μεξά ζχθα.”, απάληεζε ε Άνβελ.
“Να εδψ έρσ φζα απνμεξακέλα ζχθα ζέιεηε.”
“Ξεξά”, είπε πάιη ε Άνβελ, “φρη απνμεξακέλα”.
Η γξηά ηφηε ηελ θνίηαμε ζηα κάηηα θαη θαηάιαβε φηη απηφ πνπ δεηνχζε ήηαλ θάηη πνιχ
ζπγθεθξηκέλν.
“Κιείζε ηελ πφξηα γηε κνπ θαη ειάηε καδί κνπ."
Ο Υάξαιλη έθιεηζε ηελ πφξηα θαη αθνινχζεζαλ ηελ ειεζάξ ζε έλα δηπιαλφ δσκαηηάθη. Απηφ
ήηαλ πην ζθνηεηλφ απφ ην πξνεγνχκελν κηαο θαη δελ ππήξραλ θαζφινπ παξάζπξα. Σν κφλν θσο
πνπ έκπαηλε ήηαλ απφ δίπια. ε αληίζεζε κε ην άιιν δσκάηην εδψ φια ηα θνπηηά βξίζθνληαλ
θάησ ζηε γε θαη δελ ππήξρε νχηε έλα ξάθη, ίζσο γηαηί ηα ρξεζηκνπνηνχζε ζπρλφηεξα απφ ηα
πξνεγνχκελα θαη ήζειε λα ηα θηάλεη φια.
“Πφζσλ εκεξψλ ηα ζέιεηο ηα ζχθα ζνπ;”

“50 αθξηβψο.”
Άλνημε ηφηε έλα θνπηί θαη άξρηζε λα ςαρνπιεχεη.
“Σπρεξή είζαη, κνπ έρνπλ κείλεη 6.”, είπε ζηελ Άνβελ.
“Θα ηα πάξνπκε φια”, είπε ν Υάξαιλη ζηε γξηά, ελψ ζπλέρηζε ςηζπξίδνληαο ζην απηί ηεο Άνβελ
"θαιχηεξα λα είκαζηε έηνηκνη γηα παξαπάλσ απφ έλα θίιηξν αθνχ δελ μέξνπκε ηη έρνπκε
κπξνζηά καο.”
“Πνιιά ζεο θαη επεηδή ζα κε αθήζεηο ρσξίο απφζεκα ζα ζνπ θνζηίζεη θάηη παξαπάλσ. Θέισ 6
κέξιηλ γηα φια.”
Ο Υάξαιλη δελ ήηαλ θαη πνιχ ραξνχκελνο γηαηί είδε ηα ρξήκαηα πνπ είρε λα εμαλεκίδνληαη αιιά
δελ κπνξνχζε λα θάλεη θαη δηαθνξεηηθά.
“Μήπσο έρεηο θαη θαζφινπ άξγηιν;”, ξψηεζε ε Άνβελ ζθεπηφκελε λα θάλεη κηα πξνζπάζεηα
κηαο θαη δελ είρε ηίπνηα λα ράζεη.
“Ναη έρσ ηθαλφ γηα έλα θίιηξν", είπε ε ειεζάξ θαη ρακνγέιαζε γηαηί θαηάιαβε ηη ήζειαλ, θάηη
πνπ ζην Υάξαιλη δελ άξεζε θαζφινπ.
“Πφζν ην αγνξάδνπκε απηφ θαη ηε ζησπή ζνπ καδί;", ξψηεζε ν Υάξαιλη πνπ έλησζε ην θφβν ηεο
πξνδνζίαο λα ηνλ πιεζηάδεη φιν θαη πεξηζζφηεξν κε θάζε άηνκν πνπ κηινχζαλ.
“Απηφ θνζηίδεη πεξηζζφηεξν απφ κεξηθά Μέξιηλ. Σφζν γελλαίνη ήξσεο πνπ είζηε, ζα ζαο
θνζηίζεη έλα θηαιίδην αίκα απφ πφιληθ.”
Ο Υάξαιλη θνίηαμε κε αγσλία ηελ Άνβελ αλ είρε πάξεη αξθεηφ αίκα απφ ηε κάρε ηνπο ψζηε λα
ηεο θηάζεη ηφζν γηα κεξηθά θίιηξα φζν θαη λα μεπιεξψζεη ηελ ειεζάξ. Η Άνβελ ηνπ
ρακνγέιαζε κε έλα ζπγθαηαβαηηθφ λεχκα.
“Οξίζηε ην θηαιίδην ζνπ.”, ηεο είπε ε Άνβελ βγάδνληαο έλα κπνπθαιάθη κέζα απφ ηε ηζάληα
ηεο.
Η γξηά ην άλνημε κε πξνζνρή θαη ην κχξηζε. Έπεηηα ην έθιεηζε θαιά θαη ην θνχλεζε δίπια ζην
απηί ηεο. Υακνγέιαζε θαη ην έβαιε ζε έλα θνπηί ζηα δεμηά ηεο. Έπεηηα πήξε έλα ζαθνπιάθη απφ
ην δίπια θνπηί θαη ην παξέδσζε ζηελ Άνβελ.
“Πάληα ραίξνκαη λα βνεζάσ ιακπξνχο λένπο πνπ δελ ζπλάληεζα πνηέ”, ηνπο είπε θαη ηνπο
έδεημε ηελ έμνδν.

Δίραλ γπξίζεη ζην παλδνρείν απφ φπνπ μεθίλεζαλ. Αθνχ απνθάζηζαλ φηη ζα θνηκεζνχλ θάησ
απφ κία ζηέγε, εκπηζηεχηεθαλ ηελ παλδνρέα κηα θαη ηνπο βνήζεζε λα βξνπλ ηα πιηθά. Σν φηη
ηεο είραλ δψζεη κεξηθά αθφκα ρξήκαηα επίζεο βνήζεζε. Δίραλ πάξεη ν θαζέλαο απφ έλα
δσκάηην μερσξηζηφ κηαο θαη ήηαλ κηθξά θαη ε παλδνρέαο δελ ηνπο άθελε λα θνηκεζνχλ καδί.

Σνπο νδήγεζε ζηνλ επάλσ φξνθν. Γελ ήηαλ θαη πνιιά ηα δσκάηηα θαη ε θίλεζε ήηαλ κεησκέλε.
Σν πξψην δσκάηην πνπ ζπλάληεζαλ απφ ηα δεμηά ην πήξε ν Μέλαδνξ. Μπήθε κέζα θιείλνληαο
ην κάηη ζηελ παλδνρέα. Απηή ρακνγέιαζε, θάηη πνπ ην παξαηήξεζε κε ηελ άθξε ηνπ καηηνχ ηεο
ε Άνβελ. Λίγα βήκαηα πην θάησ ππήξραλ δχν δσκάηηα απέλαληη ην έλα ζην άιιν, ζηα δεμηά
κπήθε ν Μέλαδνξ ελψ ην αξηζηεξά ην πήξε ε Άνβελ. Η παλδνρέαο έθαλε έλα βήκα λα βνεζήζεη
ηνλ Υάξαιλη πξνο ηα κέζα. Η Άνβελ έδεημε ελνριεκέλε θαη κφιηο ην θαηάιαβε ν Υάξαιλη
ρακνγέιαζε θαη έθαλε λφεκα ζηελ θνπέια φηη δελ ζέιεη βνήζεηα.
Σν βξάδπ δελ άξγεζε λα έξζεη. Δίραλ θαηέβεη φινη καδί λα πηνχλ έλα ηδέξκα, λα θάλε ιίγν
θαγεηφ θαη γχξηζαλ ζηα θξεβάηηα ηνπο. Η Άνβελ είρε πάξεη έλα κηθξφ ηζνπθάιη καδί ηεο θαη ζα
εηνίκαδε ην θίιηξν γηα λα είλαη έηνηκνη απφ αχξην ζε πεξίπησζε πνπ αληηκεησπίζνπλ θαλέλαλ.
Πξνο ην παξφλ είρε απνζέκαηα γηα έλα θίιηξν κφλν, αιιά θαη απηφ ήηαλ αξθεηφ κέρξη λα
θηάζνπλ ζηελ Νηξαθφξληηα γηα λα βξνπλ πεξηζζφηεξν άξγηιν. Σν κφλν πνπ ρξεηαδφηαλ ινηπφλ
ήηαλ λα πεξάζεη ην βξάδπ κε εξεκία.
Ο Υάξαιλη θαη ε Άνβελ αλέβεθαλ καδί, ελψ ν Μέλαδνξ είρε αλέβεη λσξίηεξα κε ηελ θνπέια
απφ ηε ξεζεςηφλ ηνπ παλδνρείνπ. Καηεπζχλζεθαλ πξνο ην δσκάηην ηνπ Υάξαιλη θαη ε Άνβελ
ηνπ δήηεζε ηελ άδεηα λα πάεη καδί ηνπ. Ήιπηδε λα ηεο δεηήζεη απηφο, αιιά αθνχ δελ έβιεπε
θάπνηα θίλεζε δελ ήζειε λα ράζεη ηελ επθαηξία λα βξεζεί γηα ιίγν καδί ηνπ νη δπν ηνπο.
“Θα πάσ λα θηηάμσ ην θίιηξν, ην πξσί ζα είλαη έηνηκν.”, μεθίλεζε εθείλε.
“Δπραξηζηψ πνιχ γηα ηε βνήζεηα ζνπ, καθάξη λα κπνξνχζα λα ζην μεπιεξψζσ θάπσο. ίγνπξα
ζα βξσ ηνλ ηξφπν.”
Ήζειε ηφζα λα ηνπ απαληήζεη. ηη δελ ηα θάλεη γηαηί πεξηκέλεη θάηη αιιά γηαηί ηνλ λνηάδεηαη θαη
θάηη παξαπάλσ. Γηαηί ηνλ ζέιεη ζηελ αγθαιηά ηεο. Γηαηί ζέιεη αληί λα θηηάμεη ην θίιηξν ζην
δσκάηην ηεο λα θάλεη καδί ηνπ φηη θαη ν Μέλαδνξ κε ηελ παλδνρέα ζην δίπια δσκάηην. Σφζα
πνιιά γηαηί.
ια απηά έκεηλαλ φκσο ζην κπαιφ ηεο θαη φζν δελ έιεγε θάηη, κηα πεξίεξγε ακεραλία έπεθηε
κεηαμχ ηνπο. Ο Υάξαιλη ζέιεζε λα δηαιχζεη απηή ηελ ακεραλία αιιάδνληαο ην ζέκα.
“Ο Μέλαδνξ θέξεηαη ιίγν πεξίεξγα, λνκίδσ.”
Η Άνβελ βγήθε απφ ηηο ζθέςεηο ηεο θαη απάληεζε ζηνλ Υάξαιλη εθθξάδνληαο ηηο αλεζπρίεο ηεο.
“Ναη θη εκέλα δελ κνπ θαίλεηαη ν εαπηφο ηνπ. Πέξα απφ απηά πνπ έιεγε, απηά πνπ θάλεη κνπ
θαίλνληαη αιιφθνηα. Σνλ μέξσ ηφζν θαηξφ θαη πνηέ δελ έρεη απιά θνηκεζεί κε κηα γπλαίθα γηα
λα πεξάζεη ην βξάδπ ηνπ. Ήμεξα φηη πιένλ έςαρλε θάηη πην βαζχ, αιιά ζεψξεζα πσο είκαη
ππεξβνιηθή.”
“Θα ηνπ κηιήζσ θαιχηεξα αχξην θαη ζα δσ. Ννκίδσ φκσο ήξζε ε ψξα λα μεθνπξαζηνχκε,
ειπίδσ λα κελ αξγήζεηο κε ην θίιηξν θαη αλ ζέιεηο θάπνηα βνήζεηα πεο κνπ.”
Η Άνβελ ηνλ θαιελχρηηζε θαη έθπγε. Είτες μια τόσο καλή εσκαιρία να μείνετε μόνοι σας και το
μόνο ποσ έκανες ήταν να ονειρεύεσαι τι θα ήθελες να τοσ πεις. Λες και είσαι κάνα κοριτσάκι
υέρεσαι, ζθεθηφηαλ απφ κέζα ηεο θαζψο έκπαηλε ζην δσκάηην ηεο. Έθιεηζε ηελ πφξηα θαη

ζηάζεθε γηα κεξηθά δεπηεξφιεπηα θνιιεκέλε πάλσ ηεο θαη πξνζπαζνχζε λα δεη πσο κπνξεί λα
ηνλ θεξδίζεη. Σν κφλν πνπ ζα έθαλε σζηφζν, ηνπιάρηζηνλ γηα αξρή, ήηαλ λα θηηάμεη ην θίιηξν.
Έβαιε ην ηζνπθάιη πάλσ ζηε θσηηά πνπ έθαηγε, ζε κηα εζηία, ζηε γσλία ηνπ δσκαηίνπ ηεο.
Ξεθίλεζε λα βάδεη ηα πιηθά θαη άθνπζε κηα πφξηα θνληά ηεο λα αλνίγεη. Τπέζεζε φηη ζα έθπγε ε
παλδνρέαο απφ ην δσκάηην ηνπ Μέλαδνξ θαη ζπλέρηζε ηε δνπιεηά ηεο. Δίρε πξνζζέζεη φια ηα
πιηθά θαη εηνηκαδφηαλ λα βάιεη ηε πξψηε δφζε απφ ην απφζηαγκα ηνπ γηαζεκηνχ, φηαλ άθνπζε
πάιη πφξηεο. Γελ έδσζε ζεκαζία θαη έξημε ην απφζηαγκα κέζα ζην ηζνπθάιη.
Άθνπζε θαζαξία θαη θάηη λα ζπάεη απφ ην δσκάηην ηνπ Υάξαιλη. Πήγε λα δεη ηη ζπκβαίλεη.
Μφιηο άλνημε ηε πφξηα ηεο είδε ηφζν ηε πφξηα ηνπ Μέλαδνξ φζν θαη ηνπ Υάξαιλη λα είλαη ιίγν
αλνηρηέο. Τπέζεζε φηη ν Υάξαιλη ζα πήγε λα κηιήζεη ζηνλ Μέλαδνξ γηα ην πσο θέξεηαη ηειηθά
θαη εηνηκάζηεθε λα κπεη κέζα, κέρξη πνπ άθνπζε κηα θσλή απφ ην δσκάηην ηνπ Υάξαιλη θαη
έηξεμε λα δεη ηη ζπκβαίλεη.
Έλα πνηήξη ζπαζκέλν δίπια απφ ην θξεβάηη. Ο Μέλαδνξ ζηεθφηαλ πάλσ απφ ηνλ Υάξαιλη κε ην
ζπαζί ηνπ ζην ρέξη πξνζπαζψληαο λα ηνλ ζθνηψζεη, ελψ ν Υάξαιλη πξνζπαζνχζε λα
απειεπζεξσζεί απφ ηελ ιαβή ηνπ Μέλαδνξ. Αιιά ήηαλ αδέμηνο θαη δελ είρε ηελ δχλακε πνπ
απαηηνχληαλ. Σν ζπαζί ηνπ Μέλαδνξ είρε θηάζεη αξθεηά θνληά ζην ιαηκφ ηνπ Υάξαιλη θαη ήηαλ
έηνηκνο λα ηνλ μεζθίζεη.
Η Άνβελ δελ έραζε ρξφλν θαη θψλαμε ακέζσο ελψ ηέλησζε ηα ρέξηα ηεο πξνο ηνλ Μέλαδνξ
ζηέιλνληαο ηνπ έλα μφξθη. Ο Μέλαδνξ πνπ δελ πξφιαβε λα θάλεη ζηελ άθξε πεηάρηεθε απφ ην
μφξθη ηεο Άνβελ ζηνλ απέλαληη ηνίρν. Ο Υάξαιλη ηελ θνίηαμε θαη αλαθνπθίζηεθε. ελψ απηή
έηξεμε πξνο ην κέξνο ηνπ λα δεη πσο είλαη. Πξηλ πξνιάβνπλ φκσο λα εξεκήζνπλ, ν Μέλαδνξ
είρε ζεθσζεί πάιη φξζηνο θαη θηλνχληαλ πξνο ην κέξνο ηνπο κε ην ζπαζί ηνπ ζηα ρέξηα. Σα κάηηα
ηνπ ήηαλ ζνιά θαη απηφο θαηλφηαλ πσο δελ είρε θαλέλαλ έιεγρν ηνπ εαπηνχ ηνπ.
“Μέλαδνξ ηη ζε έπηαζε;”, ηνπ θψλαδε ν Υάξαιλη αιιά απηφ δελ αληαπνθξηλφηαλ, πάξα κφλν
έβγαδε έλα γξχιιηζκα.
Έθαλε κηα θίλεζε κε ην ζπαζί ηνπ λα ρηππήζεη ηελ Άνβελ πνπ ζηεθφηαλ πάλσ απφ ην Υάξαιλη
αιιά ηνλ απέθξνπζε κε έλα μφξθη πνπ ηνλ έζηεηιε πάιη πίζσ. Πήγε πξνο ηνλ ηνίρν πνπ θφιιεζε
ηνλ Μέλαδνξ αιιά απηφο πξνζπαζνχζε λα μεθχγεη απφ ηα κάηηα ηεο.
“Δίλαη καγεκέλνο θαη θάπνηνο είλαη κέζα ηνπ θαη ηνλ ειέγρεη.”, είπε ε Άνβελ ζηνλ Υάξαιλη, “ζα
πξνζπαζήζσ λα ηνλ βγάισ απφ κέζα ηνπ φζν κπνξψ, αιιά εζχ πξέπεη λα ζθνηψζεηο ην πλεχκα.
Ο Υάξαιλη δελ ήηαλ ζίγνπξνο φηη κπνξεί λα θάλεη θάηη ηέηνην ρσξίο ηηο δπλάκεηο ηνπ, ζεθψζεθε
θαη πήξε ην ζπαζί ηνπ ζηα ρέξηα ηνπ.
Ο Μέλαδνξ θνπληφηαλ θαη ρηππηφηαλ πξνζπαζψληαο λα ιπζεί απφ ηα μφξθηα. Σφηε ε Άνβελ
ςέιιηζε θάηη θαη κηα θσλή ηζηξηρηή, δηαθνξεηηθή απφ ηνπ Μέλαδνξ αθνχζηεθε. Σν αξηζηεξφ
κάηη ηνπ είρε αξρίζεη λα μεζνιψλεη ελψ έλα θεθάιη, δηάθαλν ζαλ πλεχκαηνο, άξρηζε λα βγαίλεη
πιάη απφ ην δηθφ ηνπ.
“Γελ κπνξψ λα ην βγάισ πην έμσ ην πλεχκα, πξέπεη λα ην ζθνηψζεηο ηψξα φπσο είλαη.”, θψλαμε
ε Άνβελ ζηνλ Υάξαιλη.

“Κνπληέηαη πάξα πνιχ, κπνξεί λα ρηππήζσ ην δηθφ ηνπ θεθάιη αληί γηα ηνπ πλεχκαηνο.”
“Υάξαιλη, πξέπεη λα ην θάλεηο! Γελ ππάξρεη άιινο ηξφπνο, αιιηψο ζα ράζνπκε ηνλ Μέλαδνξ γηα
πάληα.”
Ο Υάξαιλη έηξεκε, ήζειε λα ζηακαηήζεη. Κνίηαμε ηνλ Μέλαδνξ ζην αξηζηεξφ ηνπ κηα πνπ δελ
ήηαλ πιένλ ζνιφ. Ήμεξε φηη έπξεπε λα ηνλ ζψζεη φπσο έθαλε θαη απηφο. Σνπ ην ρξσζηνχζε.
Έπηαζε ην ζπαζί ηνπ απνθαζηζηηθά θαη άθεζε ην ρέξη ηνπ λα ηνλ νδεγήζεη ζσζηά. Γελ ήηαλ
φπσο παιηά αιιά ήμεξε ηη έπξεπε λα θάλεη θαη ζα ην έθαλε.
Σν ζπαζί θαξθψζεθε ζηνλ ηνίρν. Μεξηθέο ηξίρεο ηνπ Μέλαδνξ έπεζαλ ζηνλ αξηζηεξφ ηνπ ψκν.
Έλα νπξιηαρηφ πνπ ζχκηζε ηνλ Γνπίηζθνκπ ήρεζε ζην δσκάηην θαη ην πλεχκα εμαυιψζεθε κέζα
θαη δίπια απφ ηνλ Μέλαδνξ, ν νπνίνο έπεζε ζηα γφλαηα ηνπ θνπξαζκέλνο.
Ο Υάξαιλη θνίηαμε ηελ Άνβελ θαη ηελ αγθάιηαζε. Σελ θνίηαμε γξήγνξα ζηα κάηηα θαη ηελ
θίιεζε. Μεηά απφ ιίγν ηξαβήρηεθε θαηαιαβαίλνληαο ηη είρε θάλεη ελψ έπηαζε κε ην ρέξη ηνπ ην
κεληαγηφλ ηνπ.
“Ήζεια λα ζε επραξηζηήζσ πνπ κε έζσζεο θαη πνπ κε βνήζεζεο λα ζψζνπκε ηνλ Μέλαδνξ.”
Η Άνβελ ηνπ ρακνγέιαζε ραξνχκελε γηα ην θηιί αιιά θαη πνπ φια είραλ πάεη θαιά. Πήγαλ πξνο
ηνλ Μέλαδνξ λα δνπλ πσο είλαη. Ήηαλ θνπξαζκέλνο θαη εμαληιεκέλνο απφ ηε κάρε κέζα ηνπ κε
ηνλ κάγν. Γελ ζπκφηαλ πνιιά απφ ηφηε πνπ ιηπνζχκεζε ζην ζπίηη ηνπ κάγνπ, αιιά ήηαλ
θαιχηεξα.

“Αθφκα θαη αλ δελ ήηαλ ν εαπηφο ηνπ ερζέο, είρε δίθην. Μφλν ζηα πεηξψκαηα δίπια απφ ηε
Νηξαθφξληηα ζα βξνχκε φζν άξγηιν ρξεηαδφκαζηε γηα λα θηηάμνπκε κεξηθέο αθφκα δφζεηο ηνπ
θίιηξνπ.”, είπε ν Υάξαιλη
“Καη αθνχ θαηάθεξα λα εηνηκάζσ ερζέο κία δφζε ζα είκαζηε ζρεηηθά αζθαιείο κέρξη εθεί.”, ηνπ
είπε ε Άνβελ.
Δίραλ αλεβεί πάλσ ζηα άινγα ηνπο θαη πξνρσξνχζαλ. Ο ήιηνο είρε αλαηείιεη ιίγε ψξα λσξίηεξα
θαη έινπδε ηηο πιάηεο ηνπο θαζψο πξνρσξνχζαλ. Μπξνζηά ν Μέλαδνξ θαλεξά αλαθνπθηζκέλνο
θαη φληαο πιένλ ν εαπηφο ηνπ. Πίζσ ηνπ ε Άνβελ κε ηα καιιηά ηεο λα κνηάδνπλ ζαλ ρξπζάθη κε
ηηο αρηίδεο ηνπ ήιηνπ λα πέθηνπλ πάλσ ηεο. Γπξλνχζε θαη θνίηαδε ηνλ Υάξαιλη, ζπρλά ηνπ
ρακνγεινχζε θαη μαλά θνίηαγε κπξνζηά πξνο ηνλ Μέλαδνξ. Ο Υάξαιλη πίζσ ηεο, λα ζπκάηαη ηε
ηειεπηαία κάρε πνπ έδσζε κε ηα πφιληθ ζηελ Νηξαθφξληηα, αιιά θαη ηηο ηειεπηαίεο θνπβέληεο
ηνπ αξρεγνχ ησλ πφιληθ, ιίγεο κέξεο πξηλ. Μέζα ζε απηά φκσο ζθεθηφηαλ ην θηιί πνπ έδσζε
κε ηελ Άνβελ ην πξνεγνχκελν βξάδπ. Σν ήζειε αιιά έπξεπε λα βξεη ηνλ παηέξα ηνπ.
Έθηαζαλ ζηε ιίκλε. Έλα πιαηχ πνηάκη κε γαιάδην ηξερνχκελν λεξφ θαηέιεγε κέζα ζε κηα
κεγάιε ήξεκε ιίκλε. Απφ ηε δεμηά πιεπξά ηεο ιίκλεο ππήξραλ δέληξα πνπ έθηηαρλαλ έλα δάζνο.
Η θάησ πιεπξά θαηέιεγε ζε έλα άιιν πνηάκη πνπ έθεπγε ην λεξφ θαη ηαμίδεπε κέρξη λα ελσζεί
κε ηα λεξά ηεο πιεζηέζηεξεο ζάιαζζαο.

Η ηειεπηαία πιεπξά, ε αξηζηεξή φπσο ηελ θνηηνχζε ν Υάξαιλη, είρε έλα θάζηξν δίπια αθξηβψο
απφ ηηο αθηέο ηεο ιίκλεο. Λίγα κέηξα θάησ απφ ην θάζηξν, μεθηλνχζε έλαο κηθξφο ιφθνο . ιε
απηή ε ηδηνκνξθία ηνπ εδάθνπο κε ηελ ιίκλε δίπια απφ ην ιφθν θη ηα ηξερνχκελα λεξά θνληά
ζην δάζνο, έθαλαλ ηελ γε απηή πινχζηα ζε άξγηιν πνπ ρξεηαδφηαλ ε Άνβελ γηα ην θίιηξν.
Υξεηαδφηαλ κφλν λα πάλε πέξα απφ ην θάζηξν λα πάξνπλ ηνλ άξγηιν θαη έπεηηα λα
πξνζπαζήζνπλ λα βξνπλ απηφλ πνπ πήξε ηηο δπλάκεηο ηνπ Υάξαιλη. Δίραλ απνθαζίζεη φηη ηα
πφιληθ ηεο πεξηνρήο ζα ήμεξαλ θάηη πάλσ ζε απηφ νπφηε ζα ήηαλ ε επφκελε ηνπο θίλεζε.
“Δίλαη πνιχ ήζπρα θαη δελ κνπ αξέζεη.”
“Ση πεξηκέλεηο εδψ πέξα, κφλν έλα θάζηξν ππάξρεη ην νπνίν θαίλεηαη θαη εξεηπσκέλν.”,
απάληεζε ν Μέλαδνξ ζην Υάξαιλη.
“Λίγεο κέξεο πξηλ είρα πεξάζεη πάιη απφ δσ θαη δελ κνπ θαίλεηαη ίδην ην κέξνο. Αο πάξνπκε
γξήγνξα απηφ πνπ ζέινπκε θαη αο ζπλερίζνπκε.”
Καζψο πεξλνχζαλ κπξνζηά απφ ην θάζηξν, επηθξαηνχζε απφιπηε εζπρία. Σα λεξά ηεο ιίκλεο
ήηαλ ήξεκα θαη έλα απαιφ αεξάθη θπζνχζε. Ο Υάξαιλη θνίηαμε πξνο ηελ πχιε ηνπ θάζηξνπ θαη
ην κφλν πνπ πξφιαβε λα θσλάμεη ήηαλ “Πξνζνρή”.
Άζπξεο ζθηέο άξρηζαλ λα βγαίλνπλ κέζα απφ ηελ πχιε ηνπ θάζηξνπ θαη λα θαηεπζχλνληαη πξνο
ηα πάλσ ηνπο. Λίγν πξηλ θηάζνπλ θαηά πάλσ ηνπο, πήξαλ αλζξψπηλε κνξθή θαη ήηαλ έηνηκνη λα
ηνπο επηηεζνχλ.
“Σψξα ηα έκαζα, Μέρληνξ.”
“Αθξηβψο”, ηνπ απάληεζαλ καδί ν Υάξαιλη θαη ε Άνβελ ε νπνία ρσξίο λα ράζεη ρξφλν, έβγαιε
ην θίιηξν κέζα απφ ηε ηζάληα ηεο θαη ην πέηαμε πξνο ηνλ Υάξαιλη.
“Απηά δελ ηα ειέγρεη θάπνηνο κάγνο φκσο; Νφκηδα φηη ήκαζηαλ κφλνη καο.”
“Κη εγψ έηζη λφκηδα αιιά κάιινλ θάπνηνο καο πεξίκελε κέζα απφ ην θάζηξν.”, είπε ν Υάξαιλη
θαη ηνπο έθαλε λφεκα λα ππνρσξήζνπλ πξνο ηνλ ιφθν κήπσο θαηαθέξνπλ λα απνθχγνπλ ηελ
κάρε.
Λίγν κέηξα παξαπέξα φκσο, ζηνπο πξφπνδεο ηνπ ιφθνπ, φρη κφλν δελ ζηακάηεζαλ ηα Μέρληνξ
λα έξρνληαη πξνο ηα πάλσ ηνπο, αιιά άθνπζαλ θαη πνδνβνιεηά πάλσ απφ ην ιφθν. Γχξηζαλ λα
θνηηάμνπλ θαη είδαλ έλα θνπάδη πφιληθ λα έξρεηαη θαηά πάλσ ηνπο. Γελ εξρφληνπζαλ λα ηνπο
βνεζήζνπλ, ήηαλ ζίγνπξνη γηα απηφ.
Ήηαλ αλάκεζα ζε δχν ζηξαηνχο θαη ήηαλ κφλν νη ηξεηο ηνπο, ρσξίο θάπνην ηξφπν λα μεθχγνπλ.
Έπξεπε λα παιέςνπλ θαη ήιπηδαλ λα ηα θαηαθέξνπλ.
Ο Υάξαιλη ζηάζεθε ελάληηα ζηα πφιληθ ελψ ν Μέλαδνξ έκεηλε κε ηα Μέρληνξ. Η Άνβελ ήηαλ
ζηελ κέζε λα βνεζάεη θαη λα ακχλεηαη θαη γηα ηνπο δχν. Η κάρε μεθίλεζε γξήγνξα γηα ηνλ
Μέλαδνξ πνπ μεθίλεζε πξηλ θαλ θαηέβεη απφ ην άινγν ηνπ, λα πεηάεη βέιε πξνο ηα Μέρληνξ,
φζν ήηαλ αθφκα καθξηά. Μεηά απφ ηα πξψηα πιάζκαηα πνπ ζθφησζε, είραλ πιεζηάζεη αξθεηά
θαη έβγαιε ην ζπαζί πίζσ απφ ηελ πιάηε ηνπ. Ξεθνίιηαζε ην έλα, ρξεζηκνπνίεζε ην επφκελν ζαλ
αζπίδα απέλαληη ζην ηξίην πνπ ήξζε θαηά πάλσ ηνπ. Απνθεθάιηζε ην επφκελν. Απέθξνπζε

ειάρηζηα βέιε πνπ έθηαζαλ θαηά πάλσ ηνπ. ζα απφ απηά ηνπιάρηζηνλ μέθπγαλ απφ ηελ Άνβελ
γηαηί είρε γπξίζεη λα βνεζήζεη ηνλ Υάξαιλη. Αιιά ηα Μέρληνξ ζπλέρηδαλ λα έξρνληαη.
Ο Υάξαιλη απφ ηελ άιιε είρε ην πςνκεηξηθφ κεηνλέθηεκα. Σα πφιληθ έξρνληαλ κε θφξα απφ
ην ιφθν θαη έπξεπε λα είλαη γξήγνξνο θαη λα κελ ράλεη ρξφλν, γηαηί ζα έξρνληαλ ηα επφκελα θαη
κεηά ηα επφκελα θαη ηα επφκελα! Θα ηνλ ζθφησλαλ κε ην θνξκί ηνπο αλ φρη κε ην ζπαζί ηνπο. Η
Άνβελ ιφγσ απηνχ ηνπ κεηνλεθηήκαηνο βνεζνχζε ιίγν πεξηζζφηεξν ηνλ Υάξαιλη. Πφηε πάγσλε
ηνλ έλαλ θαη πφηε έζθηδε ηνλ άιινλ κε θάπνην μφξθη. Χζηφζν ν Υάξαιλη ήηαλ αθφκα θαιχηεξνο
απφ ηηο πξνεγνχκελεο θνξέο.
Απηφ ζα κπνξνχζε λα νθείιεηαη ζην φηη ην θίιηξν ήηαλ απνδνηηθφηεξν, ην φηη βξηζθφηαλ
πεξηζζφηεξν ζην ζάλαην απφ νπνηαδήπνηε άιιε ζηηγκή, ή ζηελ εμάζθεζε πνπ έθαλε ηα
ηειεπηαία βξάδηα. Σίπνηα απφ απηά φκσο δελ ήηαλ αιήζεηα. Απφ ηε ζηηγκή πνπ είρε ζθνηψζεη ην
πλεχκα ηνπ Γνπίηζθνκπ, ν Υάξαιλη έλησζε κέζα ηνπ ζαλ λα είρε βξεη έλα θνκκάηη ηνπ ρακέλνπ
ηνπ εαπηνχ. Γελ μέξεη αλ ήηαλ επεηδή βνήζεζε λα ζσζεί ν θίινο ηνπ ή επεηδή έδησμε ηνλ θφβν
ηνπ γηα ηηο ρακέλεο ηνπ δπλάκεηο θαη ζθφησζε ηνλ κάγν ρσξίο θίιηξν. Απηφ πνπ ζίγνπξα ήμεξε
ήηαλ φηη ην ρέξη ηνπ θαη ην ζπαζί ηνπ θπινχζαλ πην αξκφληθα. Έλα θνκκάηη ηνπ εαπηνχ ήηαλ
πίζσ. Γελ ήηαλ αξθεηφ αιιά ήηαλ θάηη πνπ απηή ηε ζηηγκή ηνλ βνεζνχζε λα ζθνηψλεη ην έλα
πφιληθ κεηά ην άιιν, αγλνψληαο αλ κπξνζηά ηνπ έρεη αζπίδεο ή ηζεθνχξηα. Απιά ζπλέρηδε.
Δίρε εμνληψζεη ζρεδφλ φια ηα πφιληθ κηαο θαη ήηαλ ιηγφηεξα απφ ηα Μέρληνξ. Η Άνβελ είρε
γπξίζεη θαη βνεζνχζε κφλν ηνλ Μέλαδνξ πιένλ, γηαηί είραλ ράζεη πνιχ έδαθνο απφ ηελ πίεζε
πνπ δέρνληαλ θαη πήγαηλαλ πξνο ηνλ ιφθν. Φαίλνληαλ φκσο λα ηα θαηαθέξλνπλ. ε ιίγν πνπ ζα
ηειείσλε ν Υάξαιλη κε ηα πφιληθ θαη ζα γπξλνχζαλ θαη νη ηξεηο ελάληηα ζηα Μέρληνξ, ζα ηα
θαηαηξφπσλαλ.
Μηα γπλαίθα φκσο έξρεηαη απφ ηελ αληίζεηε πιεπξά θαβάια ζε έλα καχξν άινγν κε γεξφ
πάηεκα. Σα Μέρληνξ θαη ηα πφιληθ δελ ηεο έδσζαλ ζεκαζία, νη ππφινηπνη θνίηαδαλ απφ
καθξηά λα δνπλ πνηα είλαη θαη θπξίσο ηη πξνζέζεηο έρεη. Ο Υάξαιλη έθαλε λφεκα ζηελ Άνβελ λα
ηνλ βνεζήζεη λα ζθνηψζεη γξήγνξα ηα ιίγα πφιληθ πνπ έκεηλαλ γηα λα είλαη ειεχζεξνο ζε
πεξίπησζε πνπ ρξεηαζηεί λα ηελ αληηκεησπίζνπλ.
Μέρξη λα θηάζεη θνληά ηνπο ηα πφιληθ είραλ ζθνησζεί θαη ν Υάξαιλη ήηαλ ζε επηθπιαθή λα
δεη ηηο πξνζέζεηο ηεο. Σφηε ε μέλε γπλαίθα πάλσ απφ ην άινγν ηέλησζε ηα ρέξηα ηεο θαη κε ηηο
δχν ηεο παιάκεο αλνηρηέο πάγσζε θαη ζθφησζε φια ηα Μέρληνξ.
Ο Μέλαδνξ αλαθνπθίζηεθε, ε Άνβελ παξαμελεχηεθε ελψ ν Υάξαιλη έκεηλε κε ην ζηφκα
αλνηθηφ. ρη γηα ηελ δχλακε ηεο αιιά γηαηί απηή ε γπλαίθα ήηαλ ίδηα κε εθείλε ζην κεληαγηφλ
ηνπ.
“Δζχ...”, ςέιιηζε ν Υάξαιλη.
“Ναη. Δπηηέινπο ζε βξίζθσ.”
“ε έςαρλα ηφζα ρξφληα.”
“Ξέξσ θαη ήξζα λα ζνπ δψζσ πιένλ απηφ πνπ ηφζν ζεο. Δίκαη εγψ γηα ζέλα εδψ πιένλ.”

Η Άνβελ πνπ άξρηζε λα θαηαιαβαίλεη ηη γίλεηαη δελ ήμεξε αλ πξέπεη λα ην πηζηέςεη. ια απηά
ηεο θαίλνληαλ πεξίεξγα απηή ηε ζηηγκή. Γηαηί εκθαλίζηεθε ηψξα;
“Πσο ζε ιέλε;”
“Δίκαη ε Κακίι, Υάξαιλη. Γελ πξέπεη λα ράζνπκε άιιν ρξφλν, έια καδί κνπ.”
“Απφ εδψ νη θίινη κνπ, ε...”
“Γελ κε λνηάδνπλ... Δζχ πξέπεη λα έξζεηο κφλνο ζνπ. Μφλν έηζη ζα ζε πάσ ζηνλ παηέξα ζνπ.”
“Πξέπεη λα βξσ ηηο δπλάκεηο κνπ. Να παιέςσ”
“Γελ ρξεηάδεηαη ηίπνηα, ζα έρεηο εκέλα θαη ζα έρεηο θαη ηνλ παηέξα ζνπ.”
Ο Υάξαιλη έκεηλε άλαπδνο. Ήξζε απηφ πνπ πεξίκελε ηφζα ρξφληα, αιιά έπξεπε λα εγθαηαιείςεη
απηά πνπ έθηηαμε κεηά απφ ηφζν θαηξφ πνπ ήηαλ κφλνο. Έπξεπε λα δηαιέμεη ζε απηά πνπ έςαρλε
ηφζα ρξφληα θαη απηά πνπ έρηηζε.

Απφ κηθξφο πεξίκελε απηή ηε ζηηγκή. Να πξαγκαηνπνηήζεη ηε ηειεπηαία επηζπκία ηεο κεηέξαο
ηνπ. Να δεη θαη πάιη ηνλ παηέξα ηνπ κεηά απφ ηφζα ρξφληα. Να βξεη απηή πνπ ζθεθηφηαλ ηφζα
ρξφληα. Να ηελ γλσξίζεη απφ θνληά. Να ηελ αγαπήζεη πεξηζζφηεξν.
Ση ζεκαζία είραλ φια απηά κπξνζηά ζε πξφζθαηξνπο αλζξψπνπο, κηθξέο ζρέζεηο. Αλζξψπνπο
πνπ γλψξηζεο κέζα ζε ιίγν θαηξφ. Πνπ δελ ηνπο μέξεηο πξαγκαηηθά. Καη θπξίσο πνπ δελ είλαη
νηθνγέλεηα ζνπ. Ή κήπσο ήηαλ θάηη παξαπάλσ απφ απηφ;
Ο Υάξαιλη θνίηαμε ηελ Άνβελ θαη ηνλ Μέλαδνξ.
“Πνπ ζα πάκε;”, ξψηεζε ν Υάξαιλη ηελ Κακίι.
Απηή ηνπ ρακνγέιαζε. “Πάκε ζην θάζηξν κνπ.”, κε κία θίλεζε ηνπ ρεξηνχ ηεο ε πχιε θαηέβεθε.
Η Κακίι πξνρψξεζε κε ην άινγν ηεο πξνο ηα κέζα.
“Γπζηπρψο δελ κπνξψ λα ζε αθνινπζήζσ. Θέισ ηελ νηθνγέλεηα κνπ, αιιά ζα βξσ ηνλ παηέξα
κνπ κε άιιν ηξφπν αλ δελ ζεο λα κνπ ηνλ δείμεηο εζχ, αθφκα θαη αλ δελ ζε αθνινπζήζσ. Θα
ζπλερίζσ, ζα ςάρλσ θαη ζα παιεχσ φπσο έθαλα ηφζα ρξφληα. πσο θάλσ θαη ηψξα κε ηηο
δπλάκεηο κνπ. Αιιά δελ ζα εγθαηαιείςσ έηζη ηνπο αλζξψπνπο κνπ ζηάζεθαλ. Αθφκα θαη αλ
ρξεηαζηεί λα ςάρλσ φιε κνπ ηε δσή.”
Η Άνβελ έκεηλε έθπιεθηε λα ηνλ θνηηάεη. Πήγε δίπια ηνπ θαη ηνλ θίιεζε απαιά ζην κάγνπιν. Ο
Μέλαδνξ πήγε δίπια ηνπ θαη ηνλ αθνχκπεζε ζηνλ ψκν.
“Θα ηα θαηαθέξνπκε καδί.”, ηνπ ςέιιηζε ζην απηί.
“Πσο κπνξείο θαη δηαιέγεηο απηνχο απφ κέλα;”, νχξιηαμε ε Κακίι, “Γχν ηηπνηέληνπο, κπξνζηά
ζε απηφ πνπ ζνπ είπε ε κεηέξα ζνπ; Μπξνζηά ζην λα βξεηο ηνλ παηέξα ζνπ;”
“Πνπ μέξεηο εζχ ηη κνπ είπε ε κεηέξα κνπ;”

“Αλφεηε!”, είπε ε Κακίι θαζψο άιιαδε ζρήκα ην θνξκί ηεο. Σα καιιηά ηεο άιιαδαλ ρξψκα θαη
ην πξφζσπν ηεο κεηακνξθσλφηαλ. Σα κάγνπια ηεο γίλνληαλ πην κεγάια θαζψο έβγαδε ξπηίδεο
παξάιιεια.
Μφιηο ε κεηακφξθσζε ηεο ηειείσζε ην κφλν πνπ κπφξεζε λα πεη ν Υάξαιλη ήηαλ “Μεηέξα...”.
“Ναη ε κεηέξα ζνπ... Μνπ ράιαζε ηα ζρέδηα λα πάξσ εθδίθεζε. Βιέπεηο κφιηο ηελ ζθφησζα ζε
πξνζηάηεπζε. Ήζαζηαλ ζηελ ίδηα νηθία θαη δελ ζα κπνξνχζα πνηέ λα ζε αθνπκπήζσ πιένλ.
Έπξεπε λα ζε θάλσ λα έξζεηο εζχ ζε κέλα νηθεηνζειψο πξνθεηκέλνπ λα ζε ζθνηψζσ.”
“Ση έθαλεο ζηε κεηέξα κνπ;”, είπε ν Υάξαιλη θαη θηλήζεθε ελαληίνλ ηεο κε ην ζπαζί ηνπ κε κηα
άηζαιε θίλεζε.
Η Κακίι πνιχ εχθνια ηνλ πέηαμε κεξηθά βήκαηα πίζσ.
“Σε ζθφησζα! Καη πιένλ ήκνπλ ηθαλή λα πάξσ ηε κνξθή ηεο. Μηαο θαη δελ κπνξνχζα πιένλ λα
ζε ζθνηψζσ, έγηλα ε κεηέξα ζνπ θαη ζε νδήγεζα ζε κέλα κε ην κεληαγηφλ.”
“Ση ζνπ έθαλε; Γηαηί ηε ζθφησζεο;”
“ρη απηή. Ο παηέξαο ζνπ! θφησζε ηνλ δηθφ κνπ παηέξα θαη απνθάζηζα λα πάξσ εθδίθεζε γη’
απηφλ. Μηαο θαη ν παηέξαο ζνπ πιένλ ήηαλ λεθξφο είρα απνθαζίζεη λα ηνπ ζηεξήζσ φηη κνπ
ζηέξεζε θη απηφο. Οιφθιεξε ηελ νηθνγέλεηα!”
“Παηέξαο ζνπ ήηαλ ν Βαληάλα;”
“Ναη ν κεγαιχηεξνο κάγνο φισλ ησλ επνρψλ. Πνπ ην κφλν ιάζνο πνπ έθαλε ήηαλ λα αγαπήζεη
κηα γπλαίθα απφ ρσξηφ πνπ είρε ήδε κάγν. Απηφλ θαη ηελ θφξε ηνπ, ηνπο έδησμαλ καθξηά θαη
ηνπο θπλήγεζαλ. Πξνζπάζεζε λα πάξεη εθδίθεζε πνπ ηνλ ρψξηζαλ αιιά ν παηέξαο ζνπ ήηαλ
εθεί. Θα ζε ζθνηψζσ ινηπφλ θαη ζα νινθιεξψζσ ην έξγν ηνπ παηέξα κνπ.”, είπε ε Κακίι
έρνληαο επηζηξέςεη ζηελ αξρηθή ηεο κνξθή.
“Πξψηα ζα πξέπεη λα πεξάζεηο απφ κέλα.”
Ο Υάξαιλη ζήθσζε ην ζπαζί ηνπ θαη δίπια ηνπ ήξζε ε Άνβελ θαη ν Μέλαδνξ.
“Δίκαζηε ηξεηο ελαληίνλ ελφο, είζαη ζίγνπξε φηη ζεο λα ηα βάιεηο καδί καο;”, είπε ν Μέλαδνξ ζηε
Κακίι.
“Γελ ην λνκίδσ. Άξηα.”, θψλαμε ε Κακίι θαη κηα γάηα πήδεμε κέζα απφ ην θάζηξν θαη ζηάζεθε
δίπια ηεο.
Πξηλ πξνιάβνπλ λα αληηδξάζνπλ, ε Κακίι εμαπέιπζε έλα μφξθη επάλσ ζηε γάηα, πνπ κάιινλ
ήηαλ ζπλεζηζκέλε. Απηή άξρηζε λα ςειψλεη θαη λα κεγαιψλνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο. Έγηλε
κεγαιχηεξε απφ έλα ιηνληάξη. Με δχν δξαζθειηέο έθηαζε ελάληηα ζην Μέλαδνξ. Απηφο κε έλα
γξήγνξν άικα θαηάθεξε λα μεθχγεη απφ ην πφδη ηεο κεγαιφζσκεο γάηαο θαη έβγαιε έλα βέινο
απφ ηε θαξέηξα ηνπ θαη ην πέηαμε πάλσ απφ ην κάηη ηεο.
“Θα ηελ αλαιάβσ εγψ απηή. Πεγαίλεηε ζηε Κακίι.”

Η Άνβελ θαη ν Υάξαιλη θηλήζεθαλ ελαληίνλ ηεο κάγηζζαο. Απηή ηνπο πεξίκελε θαη εμαπέιπζε
έλα μφξθη ελαληίνλ ηνπο. Η Άνβελ ηα απέθξνπζε κε δπζθνιία.
“Γελ κπνξείο λα ηα βάιεηο κε κηα κάγηζζα ηνπο βειελεθνχο κνπ, αλφεηε.”, είπε ε Κακίι θαη
εζηίαζε ηα ρηππήκαηα ηε ζηελ Άνβελ. Ο Υάξαιλη βξήθε ηελ επθαηξία θαη θηλήζεθε θνληά ηεο.
Πξνζπάζεζε λα εθκεηαιιεπηεί φηη δελ είρε θάπνην φπιν καδί ηεο θαη φηη ηα μφξθηα ηεο πήγαηλαλ
ζηελ Άνβελ γηα λα ηε ζθνηψζεη. Καηέβαζε ην ζπαζί ηνπ κε δχλακε αιιά πξηλ ην θαηαιάβεη, ε
Κακίι απέθξνπζε ην ρηχπεκα ηνπ, κε έλα ζπαζί πνπ εκθάληζε ζην ρέξη ηεο.
“Ννκίδεηο φηη κπνξείο λα κε ληθήζεηο θαη εηδηθά ζην θάζηξν κνπ;”
Σφηε ε Κακίι μεθίλεζε λα ηνλ ρηππάεη, κία κε μφξθηα θαη κία κε ην ζπαζί ηεο. Ο Υάξαιλη
απέθεπγε ηα μφξθηα. Η Άνβελ φκσο δελ ήηαλ ηφζν ηπρεξή κηαο θαη ην ηειεπηαίν μφξθη ηεο
Κακίι ηελ ρηχπεζε ζηνλ δεμί ψκν θαη ηελ είρε πεηάμεη κεξηθά βήκαηα καθξηά. Πεζκέλε θάησ
ζην έδαθνο θαζψο ήηαλ δελ κπνξνχζε λα βνεζήζεη θαζφινπ ηνλ Υάξαιλη.
Σν κφλν πνπ κπνξνχζε λα θάλεη πιένλ ν Υάξαιλη ήηαλ λα ηελ πηέζεη πην πνιχ κε ην ζπαζί ηνπ
γηα λα ηε αλαγθάζεη λα ην πηάζεη κε ηα δχν ρέξηα ψζηε λα κελ ηνπ εμαπνιχεη μφξθηα.
Ο Μέλαδνξ δελ ηα πήγαηλε θαη πνιχ θαιχηεξα κε ηελ γάηα. Σνλ είρε ήδε ρηππήζεη δχν θνξέο
ζην ζηνκάρη κε ην πφδη ηεο θαη ηνλ είρε πεηάμεη πνιιά κέηξα καθξηά. Πέξα απφ κεξηθά βέιε ζην
θνξκί πνπ ηελ είραλ εμαζζελήζεη, δελ είρε κπνξέζεη λα ηεο θάλεη θάηη πεξηζζφηεξν.
Ο Υάξαιλη αχμεζε ηα ρηππήκαηα ηνπ θαη ηελ ηαρχηεηα ηνπο. Η Κακίι έβαιε θαη ηα δχν ηεο
ρέξηα ζην ζπαζί θαη άξρηζε λα αληεπηηίζεηαη θη απηή. Ο Υάξαιλη φκσο άξρηζε λα ράλεη ηε
δχλακε ηνπ. Ήηαλ αξθεηή ψξα πξηλ πνπ πήξε ην θίιηξν ηεο Άνβελ θαη άξρηζε λα θεχγεη ε
ελέξγεηα ηνπ. Η Άνβελ πνπ ήηαλ πην πέξα ρηππεκέλε, θαηάιαβε ηη ζπλέβαηλε αιιά ήηαλ
αλήκπνξε λα ηνλ βνεζήζεη. Απηφο ηελ θνίηαμε ιππεκέλνο.
Η Κακίι έθαλε κεξηθά βήκαηα πίζσ θαη άθεζε ην αξηζηεξφ ηεο ρέξη απφ ην ζπαζί θαη
εμαπέιπζε έλα μφξθη μαθληθά ελαληίνλ ηνπ Υάξαιλη. Σν πέηπρε θαη ηνλ έξημε δχν βήκαηα πην
πέξα.
“Πξνζπαζνχζεο λα κνπ επηηεζείο γηα λα κπνξέζεηο λα ηε πξνζηαηέςεηο κέρξη λα ζεθσζεί. Σφζα
πνιιά ζεκαίλεη ινηπφλ απηή γηα ζέλα πνπ ζα άθελεο αθφκα θαη απηά πνπ λφκηδεο φηη ζνπ είπε ε
κεηέξα ζνπ γη’ απηή;”
Ο Υάξαιλη έλησζε πιένλ φιε ηε δχλακε ηνπ θίιηξνπ λα έρεη εμαζζελήζεη. Αιιά αθφκα θαη κε
ην θίιηξν δελ ζα κπνξνχζε λα ζεθσζεί απφ ην ρηχπεκα πνπ είρε δερζεί.
Η Κακίι θηλήζεθε πξνο ηελ Άνβελ. Σελ θνηηνχζε απφ πάλσ θαη ηελ πάηεζε ζην ρέξη. Η Άνβελ
νχξιηαμε. Η Κακίι ρακνγέιαζε θαη γχξηζε πξνο ηνλ Υάξαιλη.
“Να δνχκε πσο είλαη λα βιέπεηο απηή πνπ δηάιεμεο λα πεζαίλεη.”
Με κηα θίλεζε, έπηαζε ην ζπαζί ηεο θαη εηνηκάζηεθε λα ην θαξθψζεη ζην ζηήζνο ηεο Άνβελ. Ο
Υάξαιλη θψλαμε θαη έλησζε ην ζπαζί ηνπ λα έρεη δηθή ηνπ βνχιεζε. Έλησζε ηελ δχλακε ηνπ
παηέξα ηνπ κέζα ζε απηφ. Σελ πξνζηαζία ηεο κεηέξαο ηνπ λα ηνπ κηιάεη. αλ φιεο νη ηθαλφηεηεο
πνπ είρε ράζεη λα επηζηξέθνπλ πάλσ ζην ζπαζί ηνπ. Με κηα θίλεζε πηάλεη ηε ιαβή ηνπ ζπαζηνχ

θαη ηελ πεηάεη κε δχλακε πξνο ηελ Κακίι. Απηή ζήθσζε ην ζπαζί ηεο λα ζηακαηήζεη ην
ρηχπεκα , αιιά είδε ηε ιεπίδα ηεο λα θφβεηαη ζηα δχν. Σν ζπαζί ζπλέρηζε θαη πέξαζε κέζα απφ
ην ιαηκφ, αθήλνληαο ην θεθάιη ηεο λα πέζεη ιίγν πην πέξα θαη ην ζψκα ηεο λα θαηαξξεχζεη ζαλ
πχξγνο απφ ηξαπνπιφραξηα.
Ο Υάξαιλη κέζα ζηελ θνχξαζε ηνπ, έλησζε κηα μαθληθή δηέγεξζε. Έλησζε νιφθιεξν ην θνξκί
ηνπ μαλά. Έλησζε ηε ζχλδεζε κε ην ζπαζί ηνπ. Οη δπλάκεηο ηνπ είραλ επαλέιζεη. Έπηαζε ην
κεληαγηφλ κέζα απφ ηε κπινχδα ηνπ ην έθνςε θαη ην έβγαιε κεηά απφ ηφζα ρξφληα επάλσ ηνπ.
Σν πέηαμε καθξηά θνληά ζην ζψκα ηεο κάγηζζαο θαη έλησζε ειεχζεξνο.
εθψζεθε θαη πήγε πξνο ηελ Άνβελ. Σελ πήξε ζηελ αγθαιηά ηνπ θαη ηελ θίιεζε κε φιε ηνπ ηε
ςπρή. Απηή ηνλ αγθάιηαζε θαη ηνπ ρακνγέιαζε. Ήξζε θαη ν Μέλαδνξ απ’ έμσ κηαο θαη κε ην
ζάλαην ηεο κάγηζζαο ηφζν ε γάηα φζν θαη ηα αλαίζζεηα Μέξληνρ, είραλ εμαθαληζηεί.
“Βξήθα πάιη ηηο δπλάκεηο κνπ ηνπο είπε.”
Υακνγέιαζαλ θαη αγθαιηάζηεθαλ φινη καδί.
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Βγήθαλ έμσ απφ ην θάζηξν. Ήηαλ φινη θνπξαζκέλνη αιιά ν Μέλαδνξ απφ ηε κία κεξηά θαη ν
Υάξαιλη απφ ηελ άιιε βνεζνχζαλ ηελ Άνβελ λα ζεθσζεί θαη λα πξνρσξήζεη. Δκθαλψο
ρηππεκέλε απφ ηα μφξθηα ηεο Κακίι, ρσξίο φκσο θάπνην κφληκν ηξαχκα.
“Δληάμεη αθήζηε κε αγφξηα, κπνξψ λα πεξπαηήζσ απφ εδψ θαη πέξα.”
“Παξαθαινχκε θπξία κνπ.”, είπε ν Μέλαδνξ πεηξάδνληαο ηελ, ελψ ζηγά ζηγά ηελ άθελε κφλε
ηεο λα δεη φηη κπνξεί λα πεξπαηήζεη.
Ο Υάξαιλη ηεο ςηζχξηζε ζην απηί “Γελ λνκίδσ πσο ζέισ λα ζε αθήζσ, δελ ζε θξαηάσ ζηελ
αγθαιηά κνπ κφλν γηα λα κελ πέζεηο.”
Σνπ ρακνγέιαζε θαη ηνπ έδσζε έλα θηιί. Ο Υάξαιλη ηε έζθημε ζηελ αγθαιηά ηνπ. Δίραλ θηάζεη
δίπια απφ ην άινγν ηεο. Σελ έπηαζε θαη ηελ βνήζεζε λα αλέβεη ζην άινγν.
“Καη ηψξα;”, ξψηεζε ν Μέλαδνξ.
“Σψξα ζπλερίδνπκε. Καιχηεξα λα πεξηπιαληφκαζηε κε παξέα παξά κφλνη καο. Ση ιεο;”
“Ναη κνπ αξέζεη.”, ρακνγέιαζε ν Μέλαδνξ θαη θαβάιεζε ακέζσο ην άινγν ηνπ, “θαιχηεξα λα
πεξηπιαληέκαη κε θίινπο παξά κφλνο κνπ.”
Μφιηο αλέβεθαλ ζηα άινγα ηνπο, άθνπζαλ έλα αεξάθη λα έξρεηαη κέζα απφ ην θάζηξν. Ήηαλ ν
αέξαο ηεο αιιαγήο. Έλησζαλ φηη κηα λέα πεξηπέηεηα άξρηζε λα μεηπιίγεηαη ζηα πφδηα ηνπο θαη
ήηαλ φινη έηνηκνη λα ηελ αθνινπζήζνπλ.
ΤΕΛΟΣ

