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1. Τα κορίτςια δεν ςκοτώνουν δράκουσ 

 

Σ' ζνα χωριό, που το όνομα του δεν κζλω ν' αναφζρω, ηοφςε ζνα 

κορίτςι που ικελε να γίνει ιππότθσ. 

Το όνομα τθσ ιταν Νζια. Ο πατζρασ τθσ ιταν ξυλουργόσ κι θ μάνα τθσ 

φρόντιηε το ςπίτι και τα παιδιά. Τρία ςτον αρικμό: Δυο αγόρια κι ζνα 

κορίτςι. 

Θ Νζια δεν ικελε να γίνει ςαν τθ μάνα τθσ. Οφτε και ςαν τον πατζρα 

τθσ ικελε να γίνει. Από μικρι άκουγε ιςτορίεσ για ιππότεσ και 

ςπουδαία κατορκϊματα. Φοφςκωςαν τα μυαλά τθσ και πίςτεψε ότι 

μποροφςε να καταφζρει κι εκείνθ τα ίδια. 

Πταν ζγινε δεκάξι κζλθςαν να τθν παντρζψουν για να θςυχάςει. Τθσ 

προξζνεψαν το γιο του φοφρναρθ κι οι γονείσ τθσ ενκουςιάςτθκαν. Ροφ 

κα 'βριςκε καλφτερο; 

Πμωσ θ Νζια ικελε να γίνει ιππότθσ. Και δεν τθν ζνοιαηαν οι άντρεσ. Το 

'πε ςτθ μάνα τθσ κι εκείνθ κφμωςε. 

"Ρϊσ κα γίνεισ ιππότθσ;" τθσ είπε. "Οφτε άλογο ζχεισ οφτε κθλυκό 

όνομα υπάρχει γι' αυτό. Λππότιςςα;" 

"Κα πάω να ςκοτϊςω τον δράκο", είπε θ Νζια. 

Γιατί υπιρχε ςτα ανατολικά θ φιμθ ενόσ δράκου. 

"Τα κορίτςια δεν ςκοτϊνουν δράκουσ", είπε θ μάνα τθσ. 

Για να βάλει μυαλό τθν κλείδωςε ςτθν αποκικθ. Αυτό ιταν ζνα 

ετοιμόρροπο πετρόχτιςτο δϊμα, ξζχωρο απ' το ςπίτι. Το είχαν για να 

φυλάνε τα ξφλα του χειμϊνα, τα δοχεία για το λάδι και το κραςί, κακϊσ 

κι ό,τι παλιατηοφρα περίςςευε. 

Και για να μζνει το φίδι. 

Το φίδι ιταν καλοκάγακο κι ζφερνε τφχθ ςτο ςπίτι. Του ζβαηαν ζνα 

κουπάκι γάλα κάκε τόςο, να 'χει να πίνει όταν δεν ζβριςκε ποντίκια. 

Θ Νζια δεν φοβόταν εκεί μζςα. Είχε μπει πολλζσ φορζσ όταν ιταν παιδί 

για να εξερευνιςει. Ριγε να δει αν το φίδι είχε πιει το γάλα του και 

βρικε ζνα πουκάμιςο. 

Το 'πιαςε και κυμικθκε τα λόγια του παπποφ τθσ: "Το φίδι είναι ςοφό. 

Για να μεγαλϊςει πετάει το παλιό του δζρμα." 
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Ο παπποφσ τθσ ιταν κάποτε αγρότθσ, αλλά μετά είχε ξενιτευτεί. Είχε 

γίνει ςτρατιϊτθσ, μιςκοφόροσ, κι είχε πολεμιςει ςε πολλοφσ πολζμουσ. 

Απ' τον τελευταίο γφριςε μ' ζνα μάτι λιγότερο κι ζνα πόδι κουτςό. 

Κάπου ςτθν αποκικθ υπιρχε καταχωνιαςμζνο και το ξίφοσ του. Ζψαξε 

και το βρικε. Ιταν ακόμα βαρφ, όπωσ το κυμόταν παιδί, αλλά είχε 

ςκουριάςει πια. 

Με το ςπακί ςτο 'να χζρι και το φιδοπουκάμιςο ςτο άλλο κατάλαβε τι 

ζπρεπε να κάνει. Φϊναξε τθ μάνα τθσ και τθσ είπε ότι είχε αλλάξει 

γνϊμθ. 

Εκείνθ παραξενεφτθκε. 

"Σ' είχα για πιο πειςματάρα". 

Τθν άφθςε να βγει κι ζτρεξε ςτθν προξενεφτρα να κανονίςουν τουσ 

αρραβϊνεσ, τϊρα που 'ταν ηεςτι θ κόρθ. 

Εκείνθ πιγε ςτο ςπίτι κι ζκοψε τα μαλλιά τθσ. Τ' άπλωςε ςτο μαξιλάρι 

και ςκζπαςε το κρεβάτι, να μοιάηει ςαν να κοιμάται. Ζπειτα ζβαλε όςα 

τρόφιμα μποροφςε ςτο διςάκι τθσ, πιρε το ςπακί κι ζφυγε απ' το 

χωριό. 

~~ 

Λίγεσ ϊρεσ περπάτθμα κι ζφταςε ςτο δάςοσ. Πταν το περνοφςε κα 

ζβγαινε ςε άλλθ χϊρα, ς' εκείνθ όπου ηοφςαν πιο μαφροι άνκρωποι με 

παράξενθ λαλιά. Εκεί όπου ηοφςαν και δράκοι. 

Εννιά μζρεσ κι εννιά νφχτεσ περπατοφςε. Κάποιεσ ςτιγμζσ ςκεφτόταν 

πόςο λάκοσ ιταν που ζφυγε. Γιατί τα τρόφιμα τθσ τζλειωςαν νωρίσ και 

ςτο δάςοσ ιταν δφςκολο να βρει φαΐ. 

Μαςοφςε φλοιοφσ και φφλλα, ςπάνια ζβριςκε λίγα μοφρα. Να γυρίςει 

πίςω δεν μποροφςε πια, τα πόδια τθσ δεν τθν βαςτοφςαν. Κι ιξερε ότι 

κα πζκαινε εκεί, χωρίσ να ςκοτϊςει δράκο, χωρίσ κανζνασ να τθν 

κλάψει. 

Μα λίγο πριν να ςωριαςτεί βρικε το δϊρο. Ζνα ελάφι είχε πιαςτεί ςε 

παγίδα για αρκοφδεσ. Ιταν ζνα μεγάλο αρςενικό, με ςπαςμζνο το πίςω 

πόδι, που 'χε ςταματιςει πια να παλεφει. Αλλά ςτεκόταν όρκιο και τθν 

κοιτοφςε χωρίσ φόβο. 

"Είςαι όμορφο", του 'πε θ Νζια. "Είςαι ό,τι πιο όμορφο ζχω δει. Αλλά 

πρζπει να ςε ςκοτϊςω." 



Οι γυναίκεσ δεν ςκοτϊνουν δράκουσ 
 

[4] 
 

Το ελάφι δεν απάντθςε, δεν ςυνθκίηουν να μιλάνε ςτουσ ανκρϊπουσ. 

Οφτε ςκιάχτθκε ςαν είδε το ςπακί. Θ Νζια το ηφγιαςε ςτα χζρια τθσ και 

χτφπθςε το ηϊο ςτο λαιμό. Μα θ λεπίδα ιταν ςτομωμζνθ, ζτςι μόνο 

λίγο τρφπθςε το ελάφι που προςπάκθςε να ξεφφγει. 

Ράλεψε μαηί του κλαίγοντασ. Γιατί χρειάςτθκαν δεκάδεσ χτυπιματα και 

το ελάφι υπζφερε πολλι ϊρα μζχρι που να ξεψυχιςει. 

Του ηιτθςε ςυγνϊμθ για τον πόνο κι άναψε φωτιά. Ζπιαςε να καπνίηει 

όςα κομμάτια ζκοβε πριν ςκουλθκιάςουν. Και φυλαγόταν μθν ακοφςει 

το αίμα καμιά αρκοφδα. Ξεκίνθςε να τρϊει πριν καλά καλά ψθκεί. 

~~ 

Το αίμα δεν το άκουςε αρκοφδα, αλλά τον καπνό τον είδε ο κυνθγόσ 

που 'χε ςτιςει τθν παγίδα. Ζφταςε ςτθ φωτιά με τρία άλογα, 

φορτωμζνα δζρματα και γοφνεσ. 

Θ Νζια παράτθςε το κρζασ κι ζπιαςε το ςπακί. 

"Ρρϊτθ φορά βλζπω κλζφτθ ςαν του λόγου ςου", τθσ είπε ο κυνθγόσ. 

"Δεν είμαι κλζφτθσ. Ρεινοφςα." 

"Κι αυτοφσ που πεινάνε ςτθ φυλακι τουσ βάηουν... Μ' αυτό το 

ςκότωςεσ;" είπε δείχνοντασ το ςπακί τθσ. 

"Μ' αυτό." 

"Ρεινοφςεσ πολφ. Ασ το ςτθν άκρθ τϊρα, μθν κοπείσ και ςαπίςει το 

αίμα ςου." 

Ο κυνθγόσ ξεπζηεψε κι ζκατςε να φάει μαηί τθσ. Σαν ζμακε ποφ πιγαινε 

και τι ικελε να ςκοτϊςει, γζλαςε τόςο πολφ που του βγικε το φαγθτό 

απ' τθ μφτθ. 

Τθσ είπε ότι το δάςοσ δεν κ' άντεχε να το περπατιςει, τόςο μεγάλο 

ιταν. Και ςίγουρα δεν κα 'βριςκε άλλο ελάφι για να ςφάξει. Πςο για 

τον δράκο που γφρευε, γι' αυτό δεν μποροφςε καν να μιλιςει χωρίσ να 

γελάει. 

"Μ' αυτό το ςπακί δεν πρόκειται να ςκοτϊςεισ δράκο", τθσ είπε. 

"Σκότωςα το ελάφι." 

"Ο δράκοσ δεν κα κάτςει να τον ςφάξεισ." 

"Δεν είναι κακό ςπακί. Λίγθ φωτιά κζλει να ηωντανζψει πάλι. Το είχε ο 

παπποφσ μου ςτθ ξενιτεία, ςτον τελευταίο πόλεμο." 

"Δεν υπάρχει τελευταίοσ πόλεμοσ", είπε ο κυνθγόσ ςοβαρά. 
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Είχε πολεμιςει κι εκείνοσ ςε πολλοφσ τελευταίουσ πολζμουσ. Κι είχε 

ςφάξει άντρεσ κάκε λογισ. Ώςπου δεν άντεξε το αίμα τουσ, τα 

παράτθςε κι ζγινε κυνθγόσ. 

"Κα ςε πάρω μαηί", τθσ είπε. "Ρζρα απ' το δάςοσ πουλάω τα δζρματα. 

Ζχει και ςιδεράδικα εκεί. Κα ηωντανζψεισ το ςπακί να πασ να βρεισ τον 

δράκο ςου." 

Ξεκίνθςαν τθν επομζνθ καβάλα. Πταν ςταματοφςαν τθσ μάκαινε πϊσ 

να κραδαίνει το ςπακί, αφοφ πρϊτα τθν ζβαλε να του υποςχεκεί ότι 

δεν κα το χρθςιμοποιοφςε ποτζ για λογαριαςμό άλλου. 

"Πλουσ αυτοφσ που ςκότωςα τουσ βλζπω ςτον φπνο μου κάκε βράδυ. 

Και δεν ξζρω τι να τουσ πω." 

"Είδα κι εγϊ το ελάφι μια φορά. Αλλά δεν μου κρατοφςε κακία. Με 

ςυγχϊρεςε." 

"Εςφ ςυγχϊρεςεσ τον εαυτό ςου. Εγϊ δεν κα ςυγχωρεκϊ ποτζ." 

Κάποια άλλθ μζρα τον ρϊτθςε: 

"Γιατί γίνονται πόλεμοι;" 

"Πςο υπάρχουν εχκροί κα γίνονται. Πςο υπάρχουν δράκοι κάποιοσ κα 

κζλει να τουσ ςκοτϊςει. Κι αν δεν υπιρχαν κάποιοσ κα τουσ 

επινοοφςε." 

~~ 

Είκοςι μζρεσ τουσ πιρε να βγουν απ' το δάςοσ, ακόμα και με τ' άλογα. 

Κακϊσ πιγαιναν για το χωριό ο κυνθγόσ τθ ρϊτθςε: 

"Γιατί κεσ να ςκοτϊςεισ δράκο;" 

"Για να γίνω ιππότθσ." 

"Γυναίκα ιππότθσ; Αυτό δεν γίνεται." 

"Επειδι δεν ζχει ξαναγίνει δεν ςθμαίνει ότι δεν γίνεται. Πλα ζγιναν 

κάποτε για πρϊτθ φορά." 

Ο κυνθγόσ φάνθκε να κλίβεται. 

"Ξεχνάσ τθν υπόςχεςθ που μου 'δωςεσ; Να μθν πολεμιςεισ για 

λογαριαςμό άλλου; Αν γίνεισ ιππότθσ..." 

"Δεν τθν ξεχνάω. Για μζνα πολεμάω." 

Εκείνοσ πιγε κάτι να πει, αλλά το κράτθςε μζςα του. Θ μικρι ιταν 

ζξυπνθ κι ζπρεπε μόνθ τθσ να μάκει τον κόςμο. Καμιά γζφυρα, όταν 

τθν χτίηουν άλλοι, δεν ςε βαςτάει να περάςεισ. 

Μπικαν ςτο χωριό όπου ηοφςαν μελαψοί, αλλόκρθςκοι κι αλλόκροοι 

άνκρωποι. Κι απ' αυτοφσ πολλοφσ είχε ςκοτϊςει ο κυνθγόσ, τότε που 
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πολεμοφςε για τουσ άλλουσ. Μα πλζον ιξερε τθ γλϊςςα τουσ και τισ 

ςυνικειεσ τουσ, αφοφ τουσ είχε ανάγκθ κι εκείνοι αυτόν. 

Τθν πιγε ωσ το ςιδεράδικο. Τθσ άφθςε το άλογο που καβαλοφςε και 

λίγα χρυςά νομίςματα. 

"Αν ςε ξαναδϊ ποτζ, μθν με κάνεισ να λυπθκϊ που ς' ζφερα ωσ εδϊ", 

τθσ είπε. 

Ο κυνθγόσ ζφυγε χωρίσ να κοιτάξει πίςω. Θ Νζια κατζβθκε για να 

ηωντανζψει το ςπακί τθσ. 
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2. Οι μαμάδεσ δεν ςκοτώνουν δράκουσ 

 

Το ςιδεράδικο μφριηε φωτιά και μζταλλο. Μζςα απ' τουσ ατμοφσ βγικε 

ζνασ άντρασ ςτθν θλικία του πατζρα τθσ, αν και πιο γεροδεμζνοσ. 

Δεν καταλάβαινε τι του ζλεγε ι μάλλον ζμοιαηε ςαν να μθν ικελε να 

τθν καταλάβει, ςαν να μθν ικελε καν να τθσ μιλιςει. 

Ζφυγε προσ τα πίςω μουρμουρίηοντασ τθν όλο φωνιεντα γλϊςςα. Από 

'κει ακοφςτθκαν δυο φωνζσ. Θ μία ιταν του άντρα που 'χε δει. Κι θ 

δεφτερθ αντρικι, αλλά λιγότερο τραχιά. 

Ζπειτα εμφανίςτθκε ςτο μαγαηί θ νεότερθ εκδοχι του, ίδια 

γεροδεμζνοσ μα πιο αδφνατοσ -και τριάντα χρόνια μικρότεροσ. Με 

κορακίςια γζνια και μαλλιά. 

Σαν είδε τθν Νζια τα μάτια του άνοιξαν -όςο μποροφν ν' ανοίξουν τ' 

ανκρϊπινα μάτια. Κι εκείνθσ τθσ κόπθκε θ ανάςα. Για λίγο ακουγόταν 

μόνο το τςιτςίριςμα τθσ φωτιάσ. Ώςπου μίλθςε εκείνοσ -ςτθ γλϊςςα 

τθσ Νζιασ. 

"Συγχϊρα τον πατζρα μου, αλλά δε κζλει να μιλάει με ξζνεσ γυναίκεσ." 

Μιλοφςε ςωςτά, αλλά με παράξενθ προφορά. 

"Εςφ κζλεισ;" τον ρϊτθςε. 

"Δεν είμαι ο πατζρασ μου." 

"Ευτυχϊσ." 

Σαν το 'πε αυτό χαμογζλαςε και κοκκίνιςε. Εκείνοσ άνοιξε τα ρουκοφνια 

του να ρουφιξει όςο αζρα υπιρχε. 

"Κζλω να μου το φτιάξεισ", είπε βιαςτικά θ Νζια κι ζβγαλε το ςπακί. 

"Ροιανοφ είναι;" 

"Δικό μου." 

Ο νζοσ φάνθκε να εκπλιςςεται. 

"Στα μζρθ μου δεν ςυνθκίηεται να οπλοφοροφν τα κορίτςια", τθσ είπε. 

"Οφτε και ςτα δικά μου... Γι' αυτό ζφυγα." 

"Και ποφ πασ;" 

"Μπορείσ να μου το ηωντανζψεισ πάλι; Να κόβει." 

"Εξαρτάται τι κεσ να κόψεισ." 

"... Ζναν δράκο." 
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Ο νζοσ πιγε να γελάςει, αλλά μετά είδε ότι θ Νζια ςοβαρολογοφςε. 

"Τουσ τρελοφσ ςτθ κρθςκεία μου τουσ ζχουμε γι' αγίουσ", τθσ είπε. 

Θ Νζια δεν απάντθςε. Μόνο τον ζκαψε και γφριςε να φφγει. 

"Στάςου, περίμενε", τθν πρόφταςε και τθν άγγιξε απαλά ςτον ϊμο. 

Τθσ ηιτθςε ςυγνϊμθ, για λογαριαςμό του αυτι τθ φορά, και ηιτθςε να 

δει καλφτερα το ξίφοσ. Μόνο θ λαβι ιταν ςε καλι κατάςταςθ. Θ λεπίδα 

ιταν ςάπια ωσ το κόκκαλο. Φτιαχνόταν, αλλά κα 'πρεπε να το 

ςφυρθλατιςουν απ' τθν αρχι, μπορεί και δζκα ςτρϊςεισ. Και ςίγουρα 

κα τθσ ζβγαινε πιο φτθνά ν' αγοράςει ζνα καινοφριο. 

"Αυτό με ελευκζρωςε", είπε θ Νζια. "Αυτό κζλω. Ζνα χρυςό φτάνει; Ι 

μιπωσ δεν παίρνεισ λεφτά από τρελοφσ;" 

"Με λζνε Καδάρ", τθσ απάντθςε χαμθλϊνοντασ το κεφάλι. "Κα ςου 

κάνω το ςπακί να κόβει ακόμθ και διαμάντια. Μα κα χρειαςτεί δφο, 

μπορεί και τρεισ μζρεσ." 

"Κα περιμζνω." 

"Υπάρχει ζνα πανδοχείο για τουσ ξζνουσ." 

"Ωραία, Καδάρ. Εγϊ είμαι θ Νζια θ Τρελι." 

~~ 

Τακτοποιικθκε ςτο πανδοχείο κι όταν κοιμικθκε ονειρεφτθκε τον 

Καδάρ -ςαν αρςενικό ελάφι, να τθν καρφϊνει με τα κζρατα του. 

Ξφπνθςε αναςτατωμζνθ και πιγε ςτο ςιδεράδικο. Ο πατζρασ του 

Καδάρ ζφυγε ςαν τθν είδε να μπαίνει. Εκείνοσ χάρθκε. Άφθςε τθ 

δουλειά και τθσ πρόςφερε τςάι. 

Πταν επζςτρεψε ςτο αμόνι, θ Νζια προςπακοφςε να κοιτάει αλλοφ. 

Γιατί απ' τον ιδρϊτα το βαμβακερό του ροφχο είχε βραχεί και κολλοφςε 

πάνω ςτο ςϊμα του. 

Σθκϊκθκε, του γφριςε τθν πλάτθ κι ζκανε ότι παρατθροφςε τον χϊρο. 

Εκεί, ανάμεςα ςε δικράνια, μαχαίρια και πζταλα, είδε ζναν κϊρακα 

ιππότθ. Με δυςκολία μπόρεςε να τον ςθκϊςει. Στο μζροσ κάτω απ' τθν 

καρδιά είχε μια τρφπα ςτο μζγεκοσ καρυδιοφ. 

"Κα μποροφςεσ να τον φτιάξεισ;" ρϊτθςε τον Καδάρ. 

"Και να τον μπάλωνα δεν κα ςου 'κανε. Ο άντρασ που τον φόραγε 

πρζπει να 'ταν τα διπλά κιλά." 

"Να μου κάνεισ καινοφριο;" 

"Μόνο ςτθν πολιτεία. Και για ςζνα, ςτο μζγεκοσ ςου, δεν νομίηω να 
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βρεκεί." 

"Κι αν παραγγείλουμε να μασ φτιάξουν; Ρόςο καιρό κα κάνει;" 

"Δυο βδομάδεσ. Μπορεί και μινα... Κα περιμζνεισ τόςο;" 

Θ ερϊτθςθ του δεν ιταν ερϊτθςθ εμπόρου. 

"Ο δράκοσ μπορεί να περιμζνει", του είπε θ Νζια. 

"Ωραία... Αλλά κα πρζπει να μ' αφιςεισ να ςε μετριςω." 

"Εδϊ είμαι", του είπε. Κι άνοιξε τα χζρια. 

~~ 

Εκείνθ τθν νφχτα κοιμικθκαν μαηί. Κακϊσ κι όλεσ τισ επόμενεσ. 

Κρφβονταν, μα όλο το χωριό ιξερε γι' αυτοφσ. Αλλά θ Νζια ιταν ξζνθ, 

αλλόκρθςκθ, οπότε τθσ επιτρεπόταν να 'ναι κι ανικικθ. 

Πταν ιρκε ο κϊρακασ, κι είχαν περάςει τζςςερισ μινεσ ιδθ, θ κοιλιά 

τθσ είχε φουςκϊςει. Δεν τθσ χωροφςε πια και πϊσ να κυνθγάει δράκουσ 

γκαςτρωμζνθ; 

"Ο δράκοσ μπορεί να περιμζνει", του είπε. 

"Το παιδί μασ δεν μπορεί", τθσ απάντθςε ο Καδάρ. "Να παντρευτοφμε." 

Ριγαν μαηί ςτο ςιδεράδικο. Ο Καδάρ ξεκίνθςε να μιλάει ςτον πατζρα 

του. Θ Νζια είχε μάκει λίγο τθ γλϊςςα, αλλά μιλοφςαν τόςο γριγορα 

που δφςκολα ζπιανε λζξεισ. 

Ο πατζρασ ξεκίνθςε να λζει, να φωνάηει, ζπειτα ζδειξε τθν Νζια. Ο 

Καδάρ πιγε και ςτάκθκε πρόςωπο με πρόςωπο απζναντι του. Του είπε 

μόνο μια πρόταςθ, ενϊ ζςφιγγε τισ γροκιζσ του. Γιοσ και πατζρασ 

αναμετρικθκαν για λίγο, μόνο με το βλζμμα. Ζπειτα ο πατζρασ 

δάκρυςε, κοφνθςε το κεφάλι κι ζφυγε απογοθτευμζνοσ. Νικθμζνοσ. 

Αργότερα θ Νζια ζμακε τι είχε ειπωκεί. Ο πατζρασ δεν ικελε να γίνει 

τζτοιοσ γάμοσ. Ρϊσ ιταν δυνατόν ο μοναχογιόσ του να παντρευτεί μια 

ξζνθ, μια άπιςτθ, μια... πόρνθ; Κι ζδειξε τθν Νζια. 

Τότε ο Καδάρ ςτάκθκε μπροσ του εωςφορικά και του είπε: 

"Σε ςζβομαι όςο και το κεό. Αλλά ζτςι και ξαναμιλιςεισ άςχθμα για τθ 

γυναίκα μου, τ' ορκίηομαι, κα ςε ςκοτϊςω." 

~~ 

Βρζκθκε ςυμβιβαςτικι λφςθ. Θ Νζια κ' αςπαηόταν τθ κρθςκεία τουσ 

για να παντρευτοφν. Εκείνθ δεν τθν ζνοιαηε τι όνομα κα είχε ο κεόσ. 

Σφντομα κατάλαβε ότι θ κρθςκεία δεν είναι κζμα των κεϊν, αλλά των 
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ανκρϊπων. Ζπρεπε να φζρεται και να ντφνεται ζτςι όπωσ άρμοηε ςε μια 

πιςτι. 

Δυςαναςχετοφςε, αλλά ζνιωκε τθ ηωι μζςα τθσ να μεγαλϊνει μζρα με 

τθ μζρα, κι ιξερε πϊσ δεν υπιρχε τίποτα πιο ςθμαντικό απ' αυτό. Ζκανε 

υπομονι -κι ο δράκοσ μποροφςε να περιμζνει. 

Γζννθςε ζνα κορίτςι που το είπαν Ηαρίφα. Είχε τα γαλάηια μάτια τθσ 

μθτζρασ τθσ, το δζρμα και τα μαλλιά του πατζρα. Θ Νζια ξεκίνθςε να το 

κθλάηει -κι ο δράκοσ μποροφςε να περιμζνει. 

Ρριν περπατιςει το πρϊτο ζμεινε ζγκυοσ ξανά. Πταν θ πρωτότοκθ 

μάκαινε να μιλάει θ Νζια εγκυμονοφςε το τρίτο τθσ παιδί. Κι είχε 

ξεχάςει τον δράκο. 

~~ 

Ιταν πζντε χρονϊν θ Ηαρίφα όταν τθ ρϊτθςε, πρϊτθ φορά, από ποφ 

είχε ζρκει. Κάποια παιδιά τθσ είχαν πει ότι θ μθτζρα τθσ ιταν ξζνθ. 

Θ Νζια τθσ μίλθςε για τον τόπο τθσ, το χωριό τθσ και τθν οικογζνεια τθσ. 

"Και γιατί ζφυγεσ;" τθ ρϊτθςε θ Ηαρίφα. 

"Για να ςκοτϊςω το δράκο", είπε θ Νζια αφθρθμζνα, λεσ και μιλοφςε 

για κάποιον άλλο άνκρωπο. 

"Οι μαμάδεσ δεν ςκοτϊνουν δράκουσ", είπε θ μικρι και γζλαςε. 

Θ Νζια τθν ξάπλωςε δίπλα ςτισ αδελφζσ τθσ. Σαν υπνοβάτθσ κατζβθκε 

ςτο ςιδεράδικο. Βρικε τον κϊρακα που είχε ηθτιςει -κάποτε. Ο Καδάρ 

τον είχε βγάλει προσ πϊλθςθ, αλλά δεν υπιρχαν τόςο μικρόςωμοι 

άντρεσ, ειδικά ιππότεσ. Κακρεφτίςτθκε ςτο μζταλλο κι είδε μια γυναίκα 

που δεν αναγνϊριηε. 

Ρερίμενε τον άντρα τθσ να γυρίςει απ' τον καφενζ, γιατί δεν 

επιτρεπόταν να πάει εκείνθ. Σαν μπικε ςτο ςπίτι του είπε τι απόφαςθ 

είχε πάρει: Κα πιγαινε ςτο βουνό, να ςκοτϊςει το δράκο. 

Ο Καδάρ ςτθν αρχι γζλαςε, μετά εξοργίςτθκε. 

"Νόμιηα ότ' είχεσ ξεχάςει τθ τρζλα ςου." 

"Τθ κυμικθκα πάλι." 

"Δεν μπορείσ να πασ. Το ξζρεισ. Είςαι μθτζρα. Θ κζςθ ςου είναι εδϊ, 

δίπλα ςτα παιδιά ςου." 

"Αν ιμουν άντρασ κα μποροφςα. Κανείσ δεν κα 'λεγε τίποτα. Εςείσ 

φεφγετε για να πολεμιςετε, για να πουλιςετε, για να ταξιδζψετε, για 
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να ςκοτϊςετε. Εςείσ αφινετε τα παιδιά ςασ." 

"Δεν είςαι άντρασ όμωσ. Είςαι γυναίκα." 

"Ε λοιπόν, αυτι θ γυναίκα που βλζπεισ κα φφγει." 

Θ Νζια ςθκϊκθκε, εκείνοσ πιγε να τθ χτυπιςει, αλλά το μετάνιωςε. 

"Είςαι τρελι", τθσ είπε. 

"Το 'ξερεσ, δεν το 'ξερεσ;" 

~~ 

Το επόμενο πρωινό ζβαλε τρόφιμα ςτο διςάκι τθσ, πιρε το ςπακί και 

προςπάκθςε να φορζςει τον κϊρακα. Δυςκολεφτθκε πολφ να χωρζςει. 

Ο Καδάρ ιρκε πίςω τθσ και τθ βοικθςε. 

"Κα ζρκω μαηί ςου", τθσ είπε. 

"Κα μείνεισ να προςζχεισ τα κορίτςια. Αυτόσ είναι δικόσ μου δράκοσ." 

Τον φίλθςε, αποχαιρζτθςε και τα παιδιά. Τα μικρότερα δεν 

καταλάβαιναν τι ςυνζβαινε. Μόνο θ Ηαρίφα ιξερε. Και τθσ είπε ςτ' 

αυτί: "Μθ φοβάςαι, μαμά. Κα 'ρκω να ςε βοθκιςω όταν γίνω 

γυναίκα." 

Θ Νζια ανζβθκε ςτο άλογο τθσ. Ζβγαλε τθ μαντιλα κι άφθςε τα μαλλιά 

τθσ ελεφκερα. Είδε τον Καδάρ να 'χει δακρφςει. 

"Τι κοιτάσ;" του είπε. 

"Μου 'χε λείψει αυτό το κορίτςι." 

"Κι εμζνα." 

Κι ζφυγε ανατολικά, προσ το βουνό όπου υπιρχε θ φιμθ για κάποιον 

δράκο. 
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3. Οι γυναίκεσ δεν ςκοτώνουν δράκουσ 

 

Τα μεγαλφτερα κατορκϊματα χάνουν τθ λάμψθ τουσ αν δεν μπουν 

μζςα ςε λζξεισ. 

Τα λόγια πετάνε, οι πράξεισ ξεχνιοφνται, οι άνκρωποι πεκαίνουν. Κι 

ολόκλθροσ ο κόςμοσ χάνεται κάκε βράδυ ςτθν νφχτα. 

~~ 

Λίγοσ καιρόσ μου 'μεινε για να ηιςω. Τα μάτια μου καμπά βλζπουν τα 

καφματα και τα εγκλιματα. Αλλά κακϊσ ςβινει το φωσ νιϊκω ότι 

κυμάμαι πιο ζντονα από ποτζ όςα άκουςα κι όςα ζηθςα. Μςωσ γιατί 

ςφντομα κα τα χάςω όλ' αυτά. 

Ρριν χακοφν μαηί μου, το νιϊκω ςαν χρζοσ να γράψω για τισ 

περιπζτειεσ τθσ Νζιασ, που ζγινε γνωςτι ωσ θ Δρακοφόνιςςα. Κάποτε 

ιταν μόνο θ μθτζρα μου. Τϊρα πια, ςτο λυκόφωσ τθσ ηωισ μου, 

καταλαβαίνω ότι ιταν πολλά περιςςότερα. 

Σίγουρα πολλζσ ιςτορίεσ ζχουν γραφτεί για εκείνθ. Πλεσ από άντρεσ. 

Νομίηω ότι πρζπει να γράψω κι εγϊ τθ δικι μου εκδοχι, όχι για να 

φανερϊςω τθν αλικεια, αλλά για να δϊςω αίμα ςτον δικό μου μφκο. 

Πλα μφκοι είναι, όλα προςωπικζσ οπταςίεσ, κι αυτι είναι θ αφιγθςθ 

τθσ Ηαρίφα Ελίφ, για τθν Νζια τθ Δρακοφόνιςςα. 

~~ 

Θ Νζια ζφυγε απ' το χωριό μασ δυο μινεσ πριν ζρκουν οι άπιςτοι, αυτοί 

που φοροφςαν το ςφμβολο του κεοφ τουσ ςτο ςτικοσ, κι ζςφαηαν για 

εκείνον. 

Δεν αναρωτικθκε ποτζ αν είχε κάνει το ςωςτό. Οι κφκνοι απολογοφνται 

για τθν ομορφιά τουσ; 

Ζτρεξε με το άλογο τθσ προσ τ' ανατολικά, προσ τα βουνά όπου όλοι 

ζλεγαν ότι ηοφςε ζνασ δράκοσ. Κανείσ δεν τον είχε δει, κανείσ δεν τον 

είχε πλθςιάςει, αλλά αρκοφςε θ φιμθ τθσ φπαρξθσ του. 

Στα χωριά τθν υποδζχονταν εχκρικά. Μια γυναίκα μ' ελεφκερα μαλλιά, 

με ξίφοσ, άλογο και κϊρακα, δεν ιταν καλοδεχοφμενθ πουκενά. Μζχρι 

που μάκαιναν ποφ πιγαινε, τι ζψαχνε να βρει. Οι τρελοί είναι άγιοι. 
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Τθσ ζδιναν το κρεβάτι τουσ για να κοιμθκεί. Τθσ ζφτιαχναν ό,τι 

καλφτερο είχαν για να φάει. Στουσ τρελοφσ και ςτουσ μελλοκάνατουσ 

οφείλουμε ςεβαςμό. Στουσ δεφτερουσ ωσ πράξθ οίκτου. Στουσ πρϊτουσ 

ωσ πράξθ καυμαςμοφ. Γιατί οι τρελοί αλλάηουν τα ςχζδια και του Κεοφ, 

όπωσ είχε γράψει ο Ρροφιτθσ. 

Το άλογο τθσ και τα λόγια των πιςτϊν τθν οδιγθςαν ωσ τθν Αετοφωλιά 

του Χαςάν-ι-Σαμπάχ, του Γζρου του Βουνοφ. Θ φιμθ του δράκου 

περνοφςε απ' το Αλαμοφτ, το απόρκθτο φροφριο. 

Πλοι ιξεραν τον Γζρο, αυτόσ τουσ προςτάτευε. Ιταν ζνασ άνκρωποσ 

ςοφόσ κι ανελζθτοσ, με χίλιουσ χαςαςίνουσ ςτθ φρουρά του. Οι 

ςτρατιϊτεσ του δεν πίςτευαν ςε τίποτα άλλο απ' τον Χαςάν. Κάπνιηαν 

χαςίσ ςε κάκε προςευχι και πζκαιναν για τον αρχθγό τουσ, ςκότωναν 

για τον αρχθγό τουσ, χωρίσ αμφιβολίεσ. 

Γυναίκα ποτζ δεν είχε πατιςει κοντά ςτο Αλαμοφτ. Κι όςοι άντρεσ 

τόλμθςαν πζκαναν πριν προλάβουν να δουν τα τείχθ. Αυτό το είπαν 

ςτθν Νζια όλοι, αλλά εκείνθ δεν ζμοιαηε να τθ νοιάηει θ μοίρα των 

άλλων. Ζφτιαχνε τθ δικι τθσ ηωι, χωρίσ να τθν απαςχολεί ο κάνατοσ 

τθσ. 

~~ 

Κάλπαςε ςτα όρθ Ελμποφρη, χωρίσ καμιά προφφλαξθ να πάρει. 

Σφντομα βρζκθκε να τθν ακολουκοφν και να τθν οδθγοφν οι χαςαςίνοι. 

Από μακριά ςτθν αρχι, δίπλα τθσ αργότερα. Αλλά δεν τθσ επιτζκθκαν, 

οφτε τθσ μίλθςαν, μόνο ζκρυβαν το πρόςωπο τουσ ςτθν κουκοφλα τουσ 

ςαν τουσ κοιτοφςε. 

Σαν ζφταςε ζξω απ' το Αλαμοφτ κατάλαβε γιατί οι πιςτοί κι οι άπιςτοι 

το αποκαλοφςαν Αετοφωλιά. Τα τείχθ ιταν χτιςμζνα ςτθν κορυφι του 

κόςμου, πάνω απ' τα ςφννεφα. Ακόμα κι ο ιλιοσ ζμοιαηε να είναι πιο 

κοντά ςτο φροφριο. Θ Νζια ζνιωκε ότι πετοφςε με το άλογο τθσ, ςαν να 

είχε το ελ-μπουράκ του Ρροφιτθ. 

Οι πφλεσ άνοιξαν πριν να φτάςει, ενϊ οι χαςαςίνοι ςτζκονταν ακίνθτοι 

ςτισ πολεμίςτρεσ και ςτα βράχια. Υπιρχε εντολι για να περάςει, εκείνθ 

μόνθ, θ μόνθ γυναίκα που ζφτανε ςτο Αλαμοφτ. 

~~ 

Μζςα ςτο φροφριο δεν υπιρχε τίποτα περιττό. Οφτε υπθρζτεσ οφτε 

ςτολίδια οφτε καν φωσ. Ριο πολφ ζμοιαηε με μοναςτιρι, παρά με 

οχυρό. 
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Δυο χαςαςίνοι τθν οδιγθςαν ωσ αυτό που κα ζπρεπε να είναι θ 

αίκουςα του κρόνου. Κρόνοσ δεν υπιρχε οφτε αίκουςα. 

Ιταν ζνα κελί με ξφλινθ πόρτα, παρόμοιο με όλα τ' άλλα που 

προςπζραςαν. Δεν χτφπθςαν, μόνο τθσ ζκαναν νόθμα να μπει. 

Εκεί θ Νζια βρικε τον Γζρο να κάκεται ςτο θμίφωσ. Ιταν φαλακρόσ ςαν 

αετόσ. Κρατοφςε μια περγαμθνι ςτο χζρι και διάβαηε. Δεν ζδειξε να 

αντιλαμβάνεται τθν παρουςία τθσ. Χάιδευε το κεφάλι του και 

ςκεφτόταν. Μόνο ςαν ςτάκθκε για αρκετι ϊρα τθσ μίλθςε. Μαςϊντασ 

τισ λζξεισ. 

"Είμαςτε οι κοφφιοι άνκρωποι", τθσ είπε. 

Θ Νζια δεν απάντθςε. Τι μποροφςε να πει άλλωςτε; 

Ο Γζροσ ςικωςε λίγο το κεφάλι και τθν κοίταξε. Θ Νζια δεν είχε ξαναδεί 

τζτοιον άνκρωπο, με τζτοια μάτια. Κατάλαβε γιατί οι χαςαςίνοι 

πζκαιναν για εκείνον. Μόνο να τον υπακοφςεισ μποροφςεσ. Τίποτα 

άλλο. 

"Απ' όλουσ τουσ ςοφοφσ και τουσ προφιτεσ, πιο πολφ κι απ' τον ζνα τον 

Ρροφιτθ, μια ιςτορία μόνο ζμακα", είπε ο Γζροσ. "Οι κοφφιοι 

άνκρωποι είναι δεςμϊτεσ ςτθ ςπθλιά και γνωρίηουν μόνο τισ ςκιζσ. 

Ώςπου βρίςκεται ζνασ να λυκεί. Αυτόσ μόνο βλζπει το αλθκινό φωσ." 

"Και τι του ςυμβαίνει;" ρϊτθςε θ Νζια. 

"Ρεκαίνει", ζκανε ο Γζροσ. "Αυτό ςυμβαίνει ςε όλουσ." 

"Ροιο το όφελοσ τότε;" 

Ο Γζροσ χαμογζλαςε αχνά. Δεν ζμοιαηε καν με χαμόγελο αυτό που 

ςχθματίςτθκε. 

"Γι' αυτό ς' άφθςα να 'ρκεισ", τθσ είπε. 

"Γιατί;" 

"Δεν μου αρκεί. Πςα κι αν λζνε οι ςοφοί και οι προφιτεσ. Δεν μου 

φτάνει. Κάποιοι είναι εδϊ για ν' αλλάξουνε τουσ τρόπουσ, τισ 

ςυνικειεσ, τουσ νόμουσ. Εγϊ κζλω ν' αλλάξω το πιο ςθμαντικό." 

"Να μθν πεκάνεισ." 

"Γι' αυτό ς' άφθςα να 'ρκεισ." 

~~ 

Υπιρχε δράκοσ, υπιρχε και προφθτεία. Κανείσ άντρασ δεν μποροφςε να 

τον ςκοτϊςει. Κι θ προφθτεία είχε βγει αλθκινι για χίλια χρόνια. Οι 

γυναίκεσ ιταν δεςμϊτεσ ςτθ ςπθλιά που 'χαν φτιάξει οι άντρεσ. Μόνο 
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μία κα τολμοφςε ν' αλλάξει τθ ροι, να κοιτάξει ζξω. Αυτι κα ιταν θ 

Νζια. Αλλά δεν το ιξερε ακόμθ. 

Πποιοσ ζπινε το αίμα του δράκου κα ηοφςε για πάντα, ζτςι ζλεγε θ 

προφθτεία. Κι ο Γζροσ ηιτθςε αυτό ακριβϊσ απ' τθ Νζια. 

"Και ωσ αντάλλαγμα τι κα πάρω;" τον ρϊτθςε. 

"Κα ς' αφιςω να πασ", τθσ είπε. 

"Κι αν πάω ωσ εκεί, αν τον ςκοτϊςω, γιατί να μθν πιω εγϊ το αίμα του;" 

"Αυτό δεν το ξζρω, δεν το καταλαβαίνω", είπε ο Γζροσ. "Ρεσ μου εςφ: 

Με τι κ' αντάλλαηεσ τθν αιϊνια ηωι;" 

Θ Νζια δεν μίλθςε, αλλά ιξερε τθν απάντθςθ. 

Γφριςε για να φφγει. 

"Εςφ τι κα δινεσ;" τον ρϊτθςε. 

"Τα πάντα", είπε εκείνοσ χωρίσ να το ςκεφτεί. 

Τον λυπικθκε. Και φάνθκε ο οίκτοσ ςτο βλζμμα τθσ. 

"Τότε δεν ζχεισ τίποτα", του είπε. 

~~ 

Οι χαςαςίνοι τθν οδιγθςαν μζχρι το τζλοσ του βουνοφ. Ριο πζρα 

ξεκινοφςε ο δρόμοσ του δράκου. Ριγε με το άλογο όςο μποροφςε. 

Μετά εκείνο αρνικθκε να κάνει βιμα. 

Ανζβθκε με τα πόδια ανάμεςα ςτισ πζτρεσ. Γιατί δεν υπιρχε τίποτα 

άλλο από πζτρεσ και φωσ. Στθν κορυφι τον είδε. 

Δεν φοβικθκε. Ζνιωςε δζοσ. Είχε ςϊμα λιονταριοφ και κεφάλι αετοφ. 

Είχε και φτερά. Δεν ιταν δράκοσ, ιταν δράκαινα. Μόνο τα κθλυκά 

ζχουν φτερά. 

Θ δράκαινα τθσ μίλθςε. Δεν ξζρω αν ιταν ςτθ γλϊςςα που θ Νζια είχε 

μάκει από παιδί ι αν ιταν ςτθ γλϊςςα του Ρροφιτθ. Αλλά μποροφςε 

να καταλάβει ό,τι τθσ ζλεγε καλφτερα απ' το να μιλοφςε ςτον εαυτό 

τθσ. 

"Άργθςεσ", τθσ είπε θ Δράκαινα. 

"Με περίμενεσ." 

"Ρριν εφτά χρόνια ξεκίνθςεσ." 

"Αγάπθςα. Τζςςερισ ανκρϊπουσ." 

"Είςαι τυχερι." 
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Θ Νζια μπόρεςε να δει τθ ςκζψθ τθσ. Εκείνθ είχε γεννιςει ζνα αυγό 

πριν χίλια χρόνια. Τθσ το πιραν με δόλο οι άντρεσ του αυτοκράτορα, 

γιατί ιταν το κζλυφοσ χρυςό. 

"Τότε ςταμάτθςα να ηω και ςε περίμενα να 'ρκεισ", τθσ είπε θ 

δράκαινα. "Τα τελευταία εφτά χρόνια ιταν τα πιο δφςκολα." 

Ζκατςε κάτω και χαμιλωςε τον λαιμό τθσ. 

"Δϊςε τζλοσ ςτθν εποχι μου", τθσ είπε. 

Θ Νζια κυμικθκε τον κυνθγό που τθσ είχε πει ότι ο δράκοσ δεν κα 

κάτςει να τον ςφάξει. Κι όμωσ, κακόταν πιο ιρεμοσ απ' το ελάφι. 

"Δεν μπορϊ να ςε ςκοτϊςω", τθσ είπε. 

"Αν δε με ςκοτϊςεισ δεν κα γίνεισ ιππότθσ", ζκανε θ δράκαινα. 

"Λππότθσ... Δεν υπάρχει κθλυκό όνομα γι' αυτό." 

"Ο Γζροσ περιμζνει να του πασ το αίμα μου." 

"Κάποτε ζδωςα υπόςχεςθ ότι δεν κα πολεμιςω για άλλουσ." 

Θ δράκαινα ςικωςε το κεφάλι. Κοίταξε τθν Νζια κι φςτερα τθσ ζδειξε 

κάτι πζρα απ' τα ςφννεφα. 

"Δεσ", τθσ είπε. "Εςείσ οι άνκρωποι ορκίηεςτε κι υπόςχεςτε. Πμωσ 

κάποια ςτιγμι πρζπει να πάρετε μια απόφαςθ που είναι ενάντια ςτουσ 

όρκουσ ςασ. Τι είναι πιο πολφτιμο για ςζνα; Δεσ." 

Και είδε. Με τα μάτια τθσ δράκαινασ. Χιλιάδεσ άντρεσ, ςτρατιϊτεσ από 

μακρινοφσ τόπουσ, με το ςφμβολο του κεοφ τουσ ςτο ςτικοσ. Απ' όπου 

περνοφςαν άφθναν νεκροφσ. 

Και είδε. Τουσ ςτρατιϊτεσ να ρθμάηουν το χωριό τθσ. Τον Καδάρ νεκρό. 

Τα κορίτςια τθσ ςκλάβεσ. 

"Ζχει γίνει;" ρϊτθςε τθ δράκαινα. 

"Μςωσ να γίνει. Από ςζνα εξαρτάται. Μόνθ ςου δεν μπορείσ να το 

ςταματιςεισ. Χρειάηεςαι φωτιά για να πολεμιςεισ τθ φωτιά. Ο Γζροσ 

κα ςτθ δϊςει. Αλλά κα πρζπει να του δϊςεισ αίμα για αντάλλαγμα... 

Ζλα, λοιπόν. Τι είναι πολυτιμότερο για ςζνα;" 

Ζςκυψε το κεφάλι τθσ, χαμιλωςε τα μάτια και περίμενε το χτφπθμα του 

ςπακιοφ. 

~~~~~~~ 

Τα μάτια μου καμπά βλζπουν. Αλλά κακϊσ ςβινει το φωσ κυμάμαι πιο 

ζντονα από ποτζ όςα άκουςα κι όςα ζηθςα. 
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Ιμουν παιδί. Μάκαμε ότι πλθςιάηουν οι άπιςτοι. Να φφγουμε δεν 

προλαβαίναμε. Ο πατζρασ ικελε να πολεμιςει. Οι άλλοι δεν τον 

άφθςαν. Μάηεψαν ό,τι χρυςό κι ό,τι αλαβάςτρινο είχαν, κάκε φφαςμα 

και κάκε τεχνοφργθμα. Στακικαμε ςτο ζμπα του χωριοφ και 

προςευχόμαςταν να μασ λυπθκοφν. Πμωσ γνωρίηαμε ότι εκείνοι που 

ζρχονταν δεν ζδειχναν οίκτο για τουσ νικθμζνουσ. 

Φάνθκαν από μακριά τα λάβαρα κι οι πανοπλίεσ. Τα παιδιά κλαίγαμε. 

Οι μάνεσ αγκάλιαηαν. Οι άντρεσ ζτρεμαν από οργι και φόβο. 

Κι ιμουν εγϊ πρϊτθ που τθν είδα να ζρχεται. Ριγαινε μπροςτά πάνω 

ςτο άλογο τθσ. Με ελεφκερα τα χρυςά μαλλιά τθσ και το ςπακί ςτο 

χζρι. Και πίςω τθσ χίλιοι μαφροι καβαλάρθδεσ. Μαφρα ιταν τα άλογα 

τουσ, μαφρα ροφχα φοροφςαν, μαφρεσ κουκοφλεσ, μαφρα ιταν και τα 

όπλα τουσ. 

Κάλπαηαν, αλλά πζρα απ' τισ οπλζσ που τάραηαν το χϊμα, άλλο κόρυβο 

δεν ζκαναν. Ιταν ςαν μια ορδι από φαντάςματα κι αν δεν ζβλεπα τθ 

μθτζρα μου να τουσ οδθγεί κα νόμιηα ότι είχαν ζρκει απ' τον άλλο 

κόςμο. 

~~ 

Κάποιοσ ςοφόσ είχε πει ότι ο καλφτεροσ τρόποσ να κερδίςεισ ζναν 

πόλεμο είναι να τελειϊςει πριν κατεβείσ ςτο μάχθ. 

Οι άπιςτοι είδαν τα μαφρα φαντάςματα, είδαν τθ γυναίκα που τα 

οδθγοφςε και νικικθκαν πριν πολεμιςουν. Γφριςαν να φφγουν 

αφινοντασ πίςω όςουσ δεν είχαν άλογο. 

Οι χαςαςίνοι τουσ πρόλαβαν κι ζπεςαν πάνω τουσ ςαν λαίλαπα. Δεν 

τουσ ςκότωναν. Τουσ ςακάτευαν. Τουσ ζκοβαν πόδια και χζρια και 

αυτιά και μφτεσ. Αλλά τουσ άφθναν να ηιςουν. 

Πταν κα ζφταναν ςτα πλοία τουσ, όςοι κα ζφταναν, κα μιλοφςαν για τθ 

ςυμφορά που τουσ λιάνιςε. Κι οι αρχθγοί τουσ κα ζβλεπαν τα ςθμάδια 

ςτα ςϊματα και ςτα πρόςωπα των ςτρατιωτϊν. 

Ροτζ πια δεν κα περνοφςαν απ' τα μζρθ που διαφζντευαν οι μαφροι 

καβαλάρθδεσ κι θ Δρακοφόνιςςα. 

~~~ 

Θ μθτζρα ζμεινε ςτο ςπίτι και μασ διθγικθκε όςα είχαν ςυμβεί ςτα όρθ 

Ελμποφρη. Λίγο καιρό μετά θ Δρακοφόνιςςα ξανάφυγε. 



Οι γυναίκεσ δεν ςκοτϊνουν δράκουσ 
 

[18] 
 

Ζτςι τθν ζμακα. Να 'ρχεται θ μθτζρα. Να φεφγει θ Δρακοφόνιςςα. Δυο 

πρόςωπα κυμάμαι. 

Τϊρα πια, κακϊσ τα μάτια μου καμπϊνουν, βλζπω πιο κακαρά. Πχι ζνα 

οφτε δφο πρόςωπα οφτε καν χίλια. 

Είχε το πρόςωπο όλων των γυναικϊν που ζχουν υπάρξει, υπάρχουν και 

κα υπάρξουν. Και το δικό μου. 

~~ 

Αυτι ιταν θ αφιγθςθ τθσ Ηαρίφα Ελίφ, το 572 από το ζτοσ Εγίρασ. 
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