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Η Γιωταλία με τ’ άςπρα μαλλιά
ΔΕΥΤΕΟ ΜΕΟΣ (5. Εταίρεσ και μάγιςςεσ)
«Εςφ, δε, δζςποινα Εκάτθ ουρανία, Εκάτθ του Κάτω Κόςμου, Εκάτθ των
τρίςτρατων, Εκάτθ τριπρόςωπθ, Εκάτθ μονοπρόςωπθ, ξερίηωςε τθν καρδιά
εκείνου ι εκείνων που ζκλεψαν τα πράγματα που αναφζρονται ςτθν καταγραφι
και κάμε αδιάβατθ γι' αυτοφσ τθ γθ, τθ κάλαςςα άπλευςτθ, τον βίο αβίωτο,
παιδιά να μθν αναςτιςουν, αλλά χαμόσ και αρρϊςτια να πζςει επάνω του ι
επάνω τουσ. Ωσ επόπτθσ, ςυ (Εκάτθ), το χάλκινο δρεπάνι ςτρζψε ενάντιά τουσ, να
τουσ πετςοκόψει.».
κατάδεςμοσ, γραπτι κατάρα, που βρζκθκε ςτθν αρχαία αγορά τθσ Ακινασ
«Δεν υπάρχει αυλόσ ικανόσ να διεγείρει μια εταίρα χωρίσ να πζςει το χριμα. Γιατί
δουλεφουμε για το κζρδοσ και δεν μασ μαγεφουν οι μελωδίεσ.»
Απόςπαςμα από γράμμα εταίρασ,
Ραγκόςμια ιςτορία τθσ ςεξουαλικότθτασ, Ακανάςιοσ Χρυςικόπουλοσ
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Θ Ηινα μεγάλωςε ς’ ζνα κατςικοχϊρι. Αυτό δεν είναι ςχιμα λόγου, ιταν πράγματι
το Κατςικοχϊρι. Κατςίκεσ είχε πολλζσ, μοναδικό προϊόν του τόπου ιταν το
κατςικίςιο τυρί και τα ςπαράγγια. Ζτςι όλθ θ περιοχι μφριηε κατςίκα και οφρα
αςπαραγγ
Στο Κατςικοχϊρι ακόμα κι οι κατςίκεσ δυςκολεφονταν να τα βγάλουν πζρα, τόςο
βαρετό μζροσ ιταν. Ζτςι για τθν Ηινα ιταν τρομακτικά βαρετό. Ειδικά αν λάβουμε
υπόψιν ότι θ Ηινα ιταν μάγιςςα. Τότε καταλαβαίνετε πόςο δυςκολεφουν τα
πράγματα.
Ασ διευκρινίςουμε κάτι. Θ μαγεία δεν είναι μάκθμα που διδάςκεται ςτο ςχολείο.
Γεννιζςαι μ’ αυτι. Μπορεί να μθν το μάκεισ ποτζ ότι είςαι μάγιςςα ι μάγοσ, αν δεν
βρεκεί κάποιοσ δάςκαλοσ να ςε βοθκιςει. Αλλά οι άμαγοι ό,τι και να κάνουν κα
παραμζνουν άμαγοι, όπωσ οι άτρελοι είναι πάντα άτρελοι.
Τι ςθμαίνει να ζχεισ μαγικζσ δυνάμεισ; Είναι απροςδιόριςτα υπζροχο. Κάποιοι
μποροφν να κάνουν πράγματα που δεν μποροφν να κάνουν άλλοι. Γιατί; Κανείσ δεν
ξζρει, αν ξζραμε δεν κα ιταν μαγικό.
Το πιο ςθμαντικό με τθ μαγεία είναι ότι κάκε άτομο που τθν ζχει είναι διαφορετικό.
Κάκε ζνασ ζχει μια ικανότθτα ιδιαίτερα ανεπτυγμζνθ. Είναι ταλζντο εκ γενετισ ς’
αυτό, όπωσ οι μουςικζσ ιδιοφυίεσ.
Σε όλουσ αρζςει θ μουςικι, πολλοί παίηουν όμορφα, αλλά κάκε τόςο και τόςο
ςπάνια γεννιζται κάποιοσ μοναδικόσ, τόςο ξεχωριςτόσ που τον αποκαλοφν Μάγο
τθσ Μουςικισ (ο Κεόσ τθσ Μουςικισ είναι ακόμα πιο ςπάνιο).
Ζτςι ακριβϊσ, περίπου ζςτω, ςυνζβαινε με τθ Ηινα. Σε όλουσ αρζςουν τα ηϊα για
ςυντροφιά. Κάποιοι νιϊκουν πιο άνετα με τα ηϊα παρά με τουσ ανκρϊπουσ.
Κάποιοι ζχουν τόςο ςτενι ςχζςθ που μοιάηει να μποροφν να επικοινωνιςουν.
Κάποιοι επικοινωνοφν. Θ Ηινα ζκανε κάτι παραπάνω: Δανειηόταν το ςϊμα τουσ.
Μποροφςε να το κάνει από μωρό –και ςίγουρα δεν το είχε μάκει απ’ τουσ γονείσ
τθσ που ιταν λίγο πιο πολφπλοκοι από παπαροφνα –κι οι παπαροφνεσ δεν είναι
ιδιαίτερα πολφπλοκα όντα, αν κζλετε να ξζρετε.
Οι βόλτεσ τθσ ξεκίνθςαν ςτον φπνο τθσ, γιατί τότε ο νουσ είναι πιο ζξυπνοσ από
πότε, χωρίσ περιοριςμοφσ και λογοκριςία. Κακϊσ κοιμόταν ζμπαινε ςτο νου κάκε
ηϊου και εντόμου που βριςκόταν γφρω ςτο δωμάτιο –κι ζκανε βόλτεσ μαηί του.
Ρριν ακόμα μιλιςει είχε μάκει ν’ αποφεφγει το ενφπνιο δανειςμό εντόμων. Τα
ζντομα ιταν πολφ επίπεδα και πιο βαρετά απ’ το Κατςικοχϊρι. Το κουνοφπι είχε ςτο
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μυαλό του μόνο δφο φϊτα: Τροφι- Εχκρόσ. Ππωσ ζλεγαν κι οι χωρικοί: Ππου δεισ
φαΐ πιγαινε. Ππου δεισ ξφλο φφγε.
Τριϊν χρονϊν κατάφερε να βολτάρει με ηϊο ενϊ ιταν ξφπνια. Κοιτοφςε μια απ’ τισ
γάτεσ τουσ, δεν είχαν όνομα, ιταν απλϊσ οι γάτεσ. Θ Ηινα ζκλειςε τα μάτια και
μπικε μζςα ςε μία που ζπαιηε μ’ ζνα ζντομο. Θ γάτα το διαςκζδαηε. Κα μποροφςε
να φάει το ςκακάρι ςτο λεπτό, αλλά ικελε να παρατείνει το παιχνίδι. Τότε ζνιωςε θ
Ηινα ότι αυτό που ενκουςίαηε τθ γάτα πιο πολφ ιταν θ αίςκθςθ τθσ δφναμθσ που
είχε πάνω ςτο ζντομο. Κατάλαβε και κάτι ακόμα: Τθσ άρεςε να το πονάει, να το
τρομάηει.
~~
Αυτό ιταν το μοναδικό τθσ παιχνίδι, να δανείηεται ηϊα και να βολτάρει μαηί τουσ.
Δεν ζκανε τίποτα άλλο. Οι γονείσ τθσ, θ μάνα τθσ κυρίωσ που είχε τθν ευκφνθ των
παιδιϊν, χαίρονταν που ιταν ζτςι ιςυχθ, γιατί ςτο Κατςικοχϊρι δεν υπιρχε χρόνοσ
για ντάντεμα και ποιοτικι απαςχόλθςθ. Τα υπόλοιπα αδζλφια τθσ, όλα αγόρια,
ζτρεχαν ςτθν αυλι απ’ το πρωί ωσ το λυκόφωσ. Το καλοκαίρι ακόμα πιο αργά.
Μζχρι που μεγαλϊνανε και ςταματοφςαν να παίηουν, αλλά δοφλευαν ςτο χωράφι
ωσ το λυκόφωσ. Το καλοκαίρι ακόμα πιο αργά.
Θ Ηινα είχε δοκιμάςει να δανειςτεί το ςϊμα ενόσ αδελφοφ τθσ μια φορά. Πμωσ
ιταν διαφορετικά. Ο Ηωίλοσ το κατάλαβε. Κοίταξε για λίγο απζναντι, μετά
παραπάτθςε κι ζπεςε κάτω. Ξεκίνθςε να χτυπιζται ςαν ςελθνιαςμζνοσ και να
ουρλιάηει ςαν να του ‘χαν χϊςει καρφί ςτο κεφάλι.
Κι εκείνθσ δεν τθσ άρεςε. Βγικε όςο πιο γριγορα μποροφςε. Το μυαλό του Ηωίλου
ιταν γεμάτο καταπακτζσ, με κάμποςα τζρατα ςτα υπόγεια, και ςτο λαβφρινκο
υπιρχαν άλλα χειρότερα, θ μαμά τουσ να κάνει μπάνιο και ο μπαμπάσ τουσ να του
κόβει το τςουτςοφνι. Από εκείνθ τθ μζρα δεν ξαναμπικε ςε άνκρωπο.
~~~
Και μεγάλωνε θ Ηινα, ανάμεςα ςε οκτϊ αγόρια, μεγάλωνε ιςυχα κι ακόρυβα, μζχρι
που κάποια μζρα τθσ ιρκε το πρϊτο αίμα τθσ Σελινθσ –μαηί κι θ μάγιςςα τθσ
περιοχισ. Θ μάνα τθσ τθν είχε προειδοποιιςει, είχε δει τα ςθμάδια. Το αίμα το
περίμεναν, τθ μάγιςςα κακόλου.
Εκείνο το βράδυ θ Ηζτα κοιμικθκε κλαίγοντασ, γιατί δεν ικελε να μεγαλϊςει, δεν
ικελε να είναι γυναίκα, τθσ άρεςε να είναι παιδί. Το πρωί ςυνζχιηε να κλαίει.
«Ζτςι είναι θ ηωι για όλεσ τισ γυναίκεσ», είπε θ μθτζρα. «Δεσ τα ηϊα μασ.
Γεννιοφνται κατςικάκια και πίνουν γάλα. Μετά μεγαλϊνουν και τρϊνε χορτάρι,
γίνονται κατςίκια. Μετά μεγαλϊνουν και γίνονται βετοφλια. Μετά γίνονται αίγεσ και
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τισ βατεφει ο τράγοσ.»
«Δεν κζλω να με βατζψει ο τράγοσ.»
Θ Ηινα είχε μπει ςτο μυαλό τθσ γίδασ μια τζτοια ςτιγμι κι ζχει μπερδευτεί. Θ γίδα
πονοφςε, αλλά το ικελε να ςυμβεί. Δεν ιξερε πωσ ζτςι κα κάνει κατςικάκια. Θ Ηινα
το ιξερε, γιατί θ ςεξουαλικι επιμόρφωςθ ξεκινοφςε απ’ τα ηϊα. Αλλά θ γίδα δεν
ιξερε τι κα γίνει. Κι όμωσ κάτι ςτο μυαλό τθσ, ζνα φωσ πιο λαμπερό απ’ όλα τ’ άλλα,
τθν είχε κάνει να μείνει όταν ο τράγοσ τθν καβάλθςε. Θ Ηινα δεν ιταν γίδα. Δεν
ικελε να τθν καβαλιςουν. Το είπε ξανά ςτθ μθτζρα τθσ.
«Δεν κζλω να με βατζψει ο τράγοσ.»
«Δε κα ‘ναι τράγοσ. Κα ‘ναι ζνασ όμορφοσ νζοσ, ςαν τον Ενιπζα.»
Θ Ηινα δεν το ‘χαψε. Δεν είχαν τζτοιουσ νζουσ ςτο χωριό. Ριο πολφ με τον Αίςωπο
ζμοιαηαν –χωρίσ το μυαλό.
«Εςζνα ςε βάτεψε ο μπαμπάσ;»
«Ου, όλθ τθν ϊρα.»
«Δεν πονάει;»
«Εξαρτάται που το βάηει.»
Και τθσ είπε κάποιεσ λεπτομζρειεσ που ςίγουρα θ Ηινα δεν ικελε ν’ ακοφςει.
«Είναι αθδιαςτικό», φϊναξε κι ζκλειςε τ’ αυτιά τθσ.
«Εκείνθ τθ ςτιγμι δεν το ςκζφτεςαι.»
«Αποκλείεται να το κάνω.»
«Δεν μπορείσ να το αποφφγεισ, μικρι μου», τθσ είπε θ μθτζρα τθσ. «Δεν
αποφαςίηεισ εςφ. Ζτςι είναι ο κόςμοσ. Ο τράγοσ βατεφει τθ γίδα.»
Τότε ακοφςτθκε το χτφπθμα ςτθν πόρτα που κ’ άλλαηε τθ ηωι τθσ Ηινασ –και
πολλϊν ακόμα ανκρϊπων.
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Στθν πόρτα περίμενε θ Τενερίφθ. Δεν ιταν αυτό το πραγματικό τθσ όνομα. Κανονικά
τθν ζλεγαν Τυρϊ, οι γονείσ τθσ τθ φϊναηαν Τυροφλα –ι οφλα. Αλλά μια μάγιςςα
δεν γίνεται να τθ λζνε οφλα. Πταν κατάλαβε ότι ζχει μαγικζσ δυνάμεισ, και το
ζκανε χωρίσ να τθσ το πει κάποιοσ, ιταν ιδιαίτερα ζξυπνθ, αποφάςιςε να βρει ζνα
καινοφριο όνομα, πιο ςυμβολικό, πιο δυνατό.
Κάποια ςτιγμι ζνασ ραψωδόσ είχε περάςει απ’ τα μζρθ τουσ. Ανάμεςα ςτα
τραγοφδια και ςτισ ιςτορίεσ είχε αναφζρει και μια μεγάλθ βαςίλιςςα τθσ Αιγφπτου,
μια Φαραϊ. Θ Τυρϊ δεν άκουςε καλά το όνομα, αλλά το κράτθςε: Τενερίφθ.
Θ Τενερίφθ ιταν επαγγελματίασ μάγιςςα. Ροιο ιταν το ταλζντο τθσ; Σε ςφγχρονουσ
όρουσ κα μποροφςαμε να ποφμε ότι είχε ανεπτυγμζνθ ςε εξωφρενικό ςθμείο τθ
διαπροςωπικι νοθμοςφνθ. Αν ηοφςε ςτθ Γερμανία του μεςοπολζμου κα μποροφςε
να πείςει τουσ Γερμανοφσ να γίνουν καλλιεργθτζσ μαγικϊν μανιταριϊν, αντί για
Ναηί.
Ζβγαηε χριματα οδθγϊντασ τουσ ςυγχωριανοφσ τθσ –και όλων των διπλανϊν
χωριϊν, ς’ ολόκλθρθ τθν Θλεία και τθν Αρκαδία- ςε ςωςτζσ, επωφελείσ για τον
εαυτό τουσ και το ςφνολο, αποφάςεισ.
Μθν παρατιςεισ τθν οικογζνεια ςου.
Φάε φροφτα και λαχανικά για να ξεςτουμπϊςεισ.
Μθ ςφάξεισ το γείτονα που ςου ζκλεψε τθ ςτάμνα.
Σταμάτα να πίνεισ κάκε βράδυ ςτθν ταβζρνα.
Ράρε μια πίπα ςτον άντρα ςου για να μθ γεννιςεισ.
Κι άλλα τζτοια, απλά κι αυτονόθτα, που ςυνικωσ οι άνκρωποι απζφευγαν να
κάνουν, λεσ και προτιμοφςαν να βαςανίηονται.

~~
Θ Τενερίφθ, όπωσ κάκε μάγιςςα, μποροφςε να νιϊςει τι γινόταν τριγφρω τθσ ςτο
μαγικό πεδίο –που είναι ςαν το βαρυτικό πεδίο αρκεί ν’ ανακατζψεισ και μια
γλϊςςα ςαλαμάνδρασ.
Ραιδιά δεν είχε. Οι μάγιςςεσ είχαν δϊςει όρκο ςτθν μαφρθ κεά, τθν τριπρόςωπθ
Εκάτθ, ότι δεν κα τεκνοποιιςουν ποτζ. Χρθςιμοποιοφςαν κάποιουσ νζουσ και νζεσ
για να διαςκεδάςουν –και μζχρι εκεί. Θ Τενερίφθ οφτε κι αυτό ζκανε. Ράντα ζλεγε
ότι υπάρχουν καλφτερα πράγματα, όπωσ να κοιτάηεισ τθ φωτιά και να πίνεισ το
κραςί ςου.

6

Αυτό ζκανε θ Τενερίφθ όταν θ Ηινα μπικε για πρϊτθ φορά ςτο νου μιασ αράχνθσ –
που ζφτιαχνε τον ιςτό τθσ πάνω απ’ το κρεβάτι του μωροφ.
«Τι ζχουμε εδϊ;» είχε πει κι άδειαςε το ποτιρι τθσ –για να το ξαναγεμίςει. «Μια
μικρι κλζφτρα;»
~~~
Τα χρόνια πζραςαν κι θ Ηινα είχε τθν πρϊτθ τθσ περίοδο. Άργθςε πολφ, είχε φτάςει
τα δεκατρία, θ μάνα τθσ είχε αρχίςει να φοβάται. Για κάκε μάγιςςα θ εφθβεία ιταν
θ αρχι τθσ νζασ ηωισ. Τότε άρχιηαν ν’ αυξάνονται οι δυνάμεισ ςου και ν’
ανακαλφπτεισ τον εαυτό ςου. Και φυςικά ζπρεπε ν’ αφιςεισ πίςω τουσ γονείσ ςου.
Θ Τενερίφθ ζνιωςε το αίμα τθσ μικρισ, ςθκϊκθκε και πιγε να τθν πάρει. Δεν είχε
μαγικι ςκοφπα, είναι άλλο ταλζντο αυτό τθσ πτιςθσ και φυςικά ποτζ δεν πετάνε με
ςκοφπεσ οι μάγιςςεσ. Είχε όμωσ ζνα ωραίο κάρο κι ζνα μουλάρι να το ςζρνει. Το
μουλάρι τθσ το ‘λεγε Λανκαρότε και δεν ιταν μαγικό κακόλου. Μόνο που του άρεςε
να χαηεφει τα χρϊματα τθσ φφςθσ και να μελαγχολεί.
Στο δρόμο ςκεφτόταν τα ςθμάδια και τουσ οιωνοφσ που είχε δει. Οι αγριόπαπιεσ
πετοφςαν ανάςτροφα, όλα τα βαηάκια με τθ μαρμελάδα είχαν μουχλιάςει. Και τα
κόπρανα τθσ, ε, αυτά ςίγουρα δεν ιταν όπωσ κα ζπρεπε. Κι ίςωσ να ζφταιγε που
ζτρωγε πολλά λαχανικά τον τελευταίο καιρό, αλλά υπιρχε εκείνο το ςθμάδι, που
αναμφίβολα ιταν εςχατολογικό.
~~~~
Ιταν μια μζρα που περπατοφςε ςτο δάςοσ κι ζψαχνε για αμανίτα μουςκάρια, το
αγαπθμζνο τθσ μανιτάρι για ομελζτα και παραιςκιςεισ, όταν άκουςε κλάμα μωροφ.
Ριγε γριγορα να δει και δεν ιταν άνκρωποσ. Ιταν μια μαφρθ γάτα ςτο ςτόμα μιασ
οχιάσ.
Το φίδι προςπακοφςε να τθν καταπιεί ηωντανι. Θ γάτα άλλαξε κι ζγινε λευκό
περιςτζρι. Ζκανε να πετάξει, αλλά θ οχιά πετάχτθκε και το δάγκωςε. Το περιςτζρι
πάλεψε λίγο ακόμα. Μετά ξεψφχθςε κι ζγινε αβγό. Το φίδι ζδωςε μια και κατάπιε
το αβγό. Ζπειτα ςφρκθκε μεσ ςτα χορτάρια.
Θ Τενερίφθ δεν πρόλαβε να κάνει κάτι, και δεν είχε ςθμαςία. Αν δαγκϊςει οχιά
τζτοιο μικρό ηϊο δεν ζχει ελπίδα.
Άλλωςτε δεν ιταν ο κάνατοσ που τθν τρόμαξε. Βιβλία πολλά δεν είχε διαβάςει,
μάλλον και ο πλθκυντικόσ «βιβλία» είναι υπερβολι. Ζνα βιβλίο είχε ςτο ςπίτι τθσ,
που ιταν ραμμζνο ςε δζρμα ανκρϊπου, από εκείνεσ τισ εποχζσ των Ρελαςγϊν που
οι Θλειακζσ γιορτζσ περιλάμβαναν ανκρωποκυςίεσ.
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Στο Βιβλίο των Ρελαςγϊν ιταν γραμμζνοσ οι μφκοι τθσ δθμιουργίασ. Ο πρϊτοσ, ο
παλιότεροσ, μιλοφςε για τθν Ευρυνόμθ, Κεά των Ράντων, και τον εχκρό τθσ, τον
Οφίονα.
Αυτό που τθσ ζδειχναν τα ςθμάδια κι οι οιωνοί ιταν ότι το Αβγό του Σφμπαντοσ,
εκείνο που είχε γεννιςει θ Ευρυνόμθ, κινδφνευε ξανά, απ’ τον αιϊνιο εχκρό τθσ.
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«Ιρκα να πάρω τθ μικρι», είπε θ Τενερίφθ ςαν τθσ ανοίξανε τθν πόρτα.
Οφτε χαιρετιςμόσ, οφτε ςυςτάςεισ, ο Κόςμοσ κινδφνευε δεν υπιρχε χρόνοσ για
καφεδάκι και γλυκό του κουταλιοφ κυδϊνι. Ζβαλε τθ μαγικι τθσ τζχνθ ς’ αυτζσ τισ
πζντε λζξεισ.
Αν τθν πόρτα τθν είχε ανοίξει ο πατζρασ τθσ Ηινασ κα είχε δϊςει τθν κόρθ του χωρίσ
να φτιάξει μπαγκάηια, μαγεμζνοσ απευκείασ. Το μθτρικό ζνςτικτο όμωσ είναι μια
ιδιαίτερθ μορφι μαγείασ, δεν παραδίδεται τόςο εφκολα.
«Ροια είςαι ‘ςυ;» ζκανε θ μάνα και μπικε αςπίδα ςτθν πόρτα, να μθ βλζπει θ άλλθ
μζςα.
«Καλι μου, δεν με βλζπεισ; Είμαι μάγιςςα.»
Και τθσ ζδειξε το καπζλο τθσ. Φοροφςε ζναν μαφρο φρυγικό ςκοφφο. Αυτό είναι
καπζλο κωνικό και μυτερό, που θ κορυφι του ςτθν αρχι είναι ευκεία πάνω, αλλά
κακϊσ περνάει ο καιρόσ και παλιϊνει το καπζλο, θ κορυφι γζρνει, μπροςτά ι πίςω.
Το καπζλο αυτό το φοροφςαν πρϊτα οι ιζρειεσ τθσ μικραςιατικισ φρυγικισ
Κυβζλθσ, γι’ αυτιν που ζλεγε ο Ρίνδαροσ: «Κυβέλα, μάτερ θεών».
Τθν Κυβζλθ τθν εκκρόνιςε ο Σαβά-Ηιοσ, ο Ηευσ –του Διόσ. Σαν χάκθκε θ λατρεία τθσ
Μεγάλθσ Μθτζρασ ζμεινε μόνο ο φρυγικόσ ςκοφφοσ, ο ςκοφφοσ τθσ ελευκερίασ, ο
ςκοφφοσ τθσ μαγείασ.
Αυτόν φοροφςε θ Τενερίφθ. Κι θ αλικεια είναι ότι το ζβαηε μόνο ςε επίςθμεσ
περιςτάςεισ, όπωσ ςτθν Συνάντθςθ των Μαγιςςϊν, που γινόταν κάκε εφτά χρόνια
ςτο πιο ιερό μζροσ, τθν Ολυμπία. Τον ζβαηε κι όποτε ζνιωκε ότι κα αμφιςβθτοφςαν
τθ μαγικότθτα τθσ.
Αλλά, όπωσ και να γίνει ιταν ζνα καπζλο μάγιςςασ και το φοροφςε θ Τενερίφθ γιατί
ιταν μάγιςςα. Ροιοσ ο λόγοσ να φορζςεισ φρυγικό ςκοφφο αν δεν είςαι μάγιςςα; Θ
μθτζρα πείςτθκε.
«Και τι το κεσ το κορίτςι μου;» τθσ είπε.
«Είναι μάγιςςα κι αυτι.»
«Θ Ηινα μου; Είναι μαγιςςοφλα;»
Θ Τενερίφθ ανακατεφτθκε. Δεν μποροφςε τα υποκοριςτικά.
Θ μάνα κολακεφτθκε. Ιταν ςπάνιο να ‘χεισ παιδί μάγιςςα. Πλα τα κορίτςια γίνονταν
αυτό που ιταν να γίνουν: Γυναίκεσ και μάνεσ.
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Τα περιςςότερα αγόρια γίνονταν αυτό που ιταν να γίνουν: Άντρεσ, αγρότεσ,
κτθνοτρόφοι. Μερικά αγόρια γίνονταν και πολεμιςτζσ, μιςκοφόροι ςτθ ξενιτεία,
αλλά ποτζ δεν γυρνοφςαν πίςω. Οφτε ηωντανοί οφτε πεκαμζνοι.
Αλλά ιταν πρϊτθ φορά που το Κατςικοχϊρι κα ‘βγαηε μάγιςςα.
«Ρεράςτε να ςασ κεράςουμε ζνα γλυκό», είπε θ μάνα.
«Δεν προλαβαίνουμε για γλυκό.»
«Ρεργαμόντο.»
«Ρεργαμόντο;» ζκανε θ Τενερίφθ. «Νόμιηα ότι κα λζγατε κυδϊνι.»
«Αυτό πιγα να πω, αλλά κυμικθκα ότι μοφχλιαςε το κυδϊνι. Τι παράξενο! Ελάτε
για περγαμόντο.»
Θ μάγιςςα ζβγαλε τον φρυγικό τθσ ςκοφφο και μπικε ςτο ςπίτι. Το περγαμόντο
ιταν το αγαπθμζνο τθσ γλυκό, γιατί ζμοιαηε με τθ ηωι: Μια φλοφδα κι αυτι
γλυκόπικρθ.
Σφφριξε ςτον Λανκαρότε να περιμζνει. Το μουλάρι πιγε ωσ τθν άκρθ τθσ αυλισ και
κοίταξε τα θλιοτρόπια. Ιταν καλερά ακόμα, αλλά ςφντομα κ’ άρχιηαν να
μαραίνονται και να γζρνουν. Κα ικελε να ζχουν μόνο τρεισ αποχρϊςεισ του
κίτρινου.
~~
Μόλισ μπικαν μζςα θ Ηινα εμφανίςτθκε. Κρυφάκουγε όλθ αυτι τθν ϊρα, αλλά
ζτρεξε να πζςει ςτθν αγκαλιά τθσ μθτζρασ τθσ, ςαν φοβιςμζνο κατςίκι. Κοίταξε τθν
ξζνθ. Θ Τενερίφθ δεν ζκανε κάποιο αςτείο, οφτε προςπάκθςε να τθν προςεγγίςει.
Με πιο απλά λόγια: Αγνόθςε το παιδί και περίμενε το περγαμόντο.
Θ μάνα πιγε ςτθν αποκικθ να φζρει το γλυκό. Θ Τενερίφθ ζμεινε μόνθ με τθ Ηινα
μπροςτά ςτο τηάκι. Δεν ζκανε κρφο, αλλά ακόμα άναβαν φωτιά. Ράντα είχαν
αναμμζνθ τθν Εςτία, δεν ζπρεπε να ςβιςει. Τα ξφλα που καίγονταν ζςκαγαν, ιταν
όλο μαμοφνια. Μφριηε ο χϊροσ καμζνο.
Θ Τενερίφθ δεν ιξερε από παιδιά –οφτε ικελε να μάκει. Δεν αιςκανόταν άνετα μαηί
τουσ. Οι μεγάλοι ιταν πιο εφκολοι ςτο χειριςμό, μποροφςε να καταλάβει τι ικελαν.
Ράνω κάτω τα ίδια, ενιλικθ ζλλειψθ φανταςίασ. Συνικωσ ιταν ςεξ και
τρυφερότθτα, λεφτά και γαλινθ, υγεία και παρεκτροπζσ.
Τα παιδιά ιταν παράξενα. Εκείνα ικελαν πιο πολφ απ’ όλα αγάπθ, αγκαλιζσ και
φιλιά, προςταςία. Αλλά υπιρχαν φορζσ που ικελαν τα πιο αλλοπρόςαλλα
πράγματα, όπωσ… Ζναν Ριγαςο.
Θ Ηινα κακόταν μπροςτά τθσ και τθν κοίταηε, αδιάκριτα. Θ Τενερίφθ ζνιωςε να τθσ
ξφνει το μυαλό. Μποροφςε να μπει, αλλά δεν ικελε. Και καλά ζκανε. Ζμειναν ζτςι,

10

κανείσ δε μίλθςε, ακοφγονταν μόνο τα ξφλα που ζςκαγαν και τα ηουηοφνια που
εξαερϊνονταν.
~~~
Θ μάνα γφριςε με το γλυκό κι ζνα ποτιρι παγωμζνο νερό απ’ το πθγάδι. ϊτθςε αν
ικελε και κάτι να πιει.
«Δεν προλαβαίνουμε», είπε θ Τενερίφθ, αφοφ κατάπιε το περγαμόντο.
«Ροφ κα πάτε;»
«Αρκαδία για αρχι. Στο Γιδοχϊρι.»
«Κι εδϊ Κατςικοχϊρι είναι», είπε θ Ηινα.
«Σςςσ!» ζκανε θ μάνα. «Τϊρα μιλάνε οι μεγάλοι.»
Καλφτερα ν’ άφθνε το παιδί να μιλιςει. Θ Τενερίφθ δεν χρειάςτθκε πάνω από δζκα
λεπτά για να τθν πείςει ότι ζπρεπε να τθσ δϊςει τθν κθδεμονία. Άργθςε γιατί
ανάμεςα ςτα λόγια τθσ ζγλυφε και το ςιρόπι απ’ το πιατάκι. Τθσ εξιγθςε ότι θ μικρι
κα είχε ςίγουρα φαΐ και ηζςτθ, κάτι που για κανζναν δεν ιταν βεβαιότθτα τότε. Κι
όταν μεγάλωνε κα ζκανε καριζρα ωσ μάγιςςα, κα ζβγαηε χριματα, κα είχε δικό τθσ
ςπίτι.
«Δικό τθσ ςπίτι», είπε θ μάνα εντυπωςιαςμζνθ. «Αλλά οικογζνεια κα μπορζςει να
κάνει;»
«Δεν ζχουμε δϊςει όρκο αγαμίασ», είπε θ Τενερίφθ. «Φυςικά και μπορεί.»
Ζλεγε ψζματα ςε όλα. Θ Ηινα ςκζφτθκε ότι το βάτεμα δεν κα το γλίτωνε, είτε ςτο
Κατςικοχϊρι είτε ςτο Γιδοχϊρι.
«Ρρζπει να περιμζνουμε και τον πατζρα τθσ», είπε θ μάνα.
«Τι τον κζλουμε αυτόν;» ζκανε θ Τενερίφθ.
«Αυτόσ αποφαςίηει.»
«Αυτόσ; Αλικεια; Είναι ςαν να ρωτάει θ βροχι το χϊμα: Κεσ να πζςω;»
Θ Ηινα είχε περάςει πολλά χρόνια χωρίσ να μιλάει κι άλλα τόςα μεσ ςτο νου των
ηϊων. Ιταν μικρι, αλλά ιταν παράξενθ και καταλάβαινε πολλά χωρίσ να ςκζφτεται.
Κατάλαβε κι αυτό που είπε θ μάγιςςα. Θ βροχι κα πζςει, είτε το κζλει το χϊμα είτε
όχι. Θ βροχι είναι αναπόφευκτθ.
~~~~
Ο πατζρασ με τ’ αγόρια γφριςε τθν ϊρα που θ Ηινα κουβαλοφςε τον μπόγο με το
άλλο ροφχο τθσ και το άλλο εςϊρουχο. Δεν είχε παραπάνω, πλφνε-βάλε.
«Τι ‘ν’ αυτό;» είπε ο πατζρασ.
«Θ Ηινα κα γίνει μάγιςςα», είπε θ μθτζρα.
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«Γιατί;»
«Επειδι είναι», είπε θ Τενερίφθ.
Ο πατζρασ τθν κοίταξε καλά καλά. Αν είχε πάει ζνασ άντρασ να του πάρει τθν κόρθ
κα πάλευε μαηί του μζχρι κανάτου. Ακόμα κι αν είχε πάει ο Χάροσ ο ίδιοσ κα τον
αντιμαχόταν. Τθν αγαποφςε τθ μικρι του Ηινα, πιο πολφ απ’ τ’ αγόρια. Αλλά εκείνθ
τθ γυναίκα με το φρυγικό ςκοφφο δεν μποροφςε να τθν αντιμετωπίςει.
«Εντάξει», είπε τελικά. «Βάλε να φάω, γυναίκα.»
Ρϊσ να ςταματιςεισ τθ βροχι;
Τον περίμεναν να τελειϊςει το φαγθτό, αυτόσ ιταν νόμοσ. Πςο τρϊει ο άντρασ θ
γυναίκα δεν μιλάει, δεν κουνιζται –και ςίγουρα δεν τρϊει μαηί του. Θ Τενερίφθ είχε
εκνευριςτεί, αλλά ζκανε υπομονι. Γλιτϊνεισ πολφ κόπο αν γνωρίηεισ ποιεσ
ςυγκροφςεισ μπορείσ ν’ αποφφγεισ.
Σαν τζλειωςε το φαΐ και ιπιε και δυο κοφπεσ κραςί ο άντρασ πιρε κάρροσ.
«Και πόςα κα μασ δϊςεισ;» ρϊτθςε τθν Τενερίφθ. «Για να ζχεισ ζρκει εδϊ ςθμαίνει
ότι αξίηει. Και για μασ αξίηει. Τθν αγαπάμε.»
«Ρόςο τθν αγαπάτε;» είπε θ Τενερίφθ.
«Πςο δζκα κατςίκια.»
Θ μάγιςςα ρουκοφνιςε απαξιωτικά. Ζβαλε το χζρι ςτο βρακί τθσ κι ζβγαλε δφο
χρυςά νομίςματα. Άξιηαν όςο εκατό κατςίκια. Τα πζταξε μζςα ςτθν κοφπα του
πατζρα.
~~~~~
Απόγευμα ζφυγαν απ’ το Κατςικοχϊρι, αφοφ τθ φίλθςαν και τθν αγκάλιαςαν όλοι,
ακόμα και τ’ αγόρια. Χάρθ ςτθ Ηινα –και ςτα χρυςά- κα ανζβαιναν μερικά
ςκαλοπάτια ςτθ ςκάλα τθσ ηωισ –και τθσ επιβίωςθσ.
Θ τελευταία κουβζντα ιταν τθσ μάνασ.
«Να τθν προςζχεισ τθν κόρθ μου, μάγιςςα», είπε ςτθν Τενερίφθ. «Είναι παράξενο
κορίτςι, αλλά είναι ςπουδαία.»
«Γι’ αυτό είναι ςπουδαία», είπε θ Τενερίφθ κι άφθςε τα γκζμια να ξεκινιςει ο
Λανκαρότε.
Δεν κα προλάβαιναν να φτάςουν ςτο Γιδοχϊρι πριν νυχτϊςει, αλλά ιξερε ζνα
καταφφγιο να βγάλουνε τθ νφχτα. Θ Ηινα αποχαιρζτιςε το ςπίτι τθσ, το χωριό τθσ.
Είδε το Κυπαρίςςι του Κουφοφ, το πιο μακρινό μζροσ που είχε φτάςει ωσ τότε. Το
άφθςαν πίςω κι εκείνο.
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Ο Λανκαρότε πιγαινε αργά, κοιτοφςε τα χωράφια και τα κοράκια.
«Λοιπόν», είπε θ Τενερίφθ. «Ρρϊτο κζμα: Ρρζπει να ςου βρω όνομα.»
«Ηινα με λζνε, από το Ηθνοβία..»
«Δεν ςε λζνε ζτςι πια. Τζλειωςε αυτό. Μια μάγιςςα πρζπει να ζχει και μαγικό
όνομα. Φαντάηεςαι εμζνα να μ’ ζλεγαν Τυροφλα;»
Θ Ηινα γζλαςε. Τθσ πιγαινε αυτό το όνομα τθσ μάγιςςασ. Θ Τενερίφθ παρατιρθςε
τθ μικρι, ζψαχνε να βρει πϊσ τθ βαφτίςει. Αυτι πάντα ιταν απόφαςθ τθσ
δαςκάλασ.
Το πιο παράξενο πάνω τθσ ιταν τα κόκκινα μαλλιά.
«Το βρικα!» τθσ είπε. «Θ ανάςα του δράκου, κόκκινθ, κα ςε λζνε…»
Στα μθδικά zinjifrah ςιμαινε το «αίμα του δράκοντα». Ηινηιφρά ιταν ζνα ςπάνιο
πζτρωμα που οι περιςςότεροι το ιξεραν ωσ κιννάβαρι. Απ’ αυτό ζφτιαχναν κόκκινο
χρϊμα για τισ πίνακεσ. Αλλά ιταν δθλθτθριϊδεσ. Αν τφχαινε να τθν κάψεισ και ν’
αναπνεφςεισ τουσ ατμοφσ ζχανεσ τον ζλεγχο ςτον φπνο, δθλαδι δεν ιξερεσ αν είςαι
ξφπνιοσ ι κοιμάςαι. Κι ζτςι και τθν ζτρωγεσ ζνιωκεσ να καίγεςαι. Γι’ αυτό οι
μάγιςςεσ τθν ζλεγαν «ανάςα του δράκου».
«Ηινηιβάρθ. Πχι, πολλά γιϊτα ζχει. Καλφτερα Ηανηιβάρθ. Ναι, ςου πάει.»
Στθ Ηινα δεν άρεςε, ιταν πολφ μεγάλο. Εκείνθ είχε ςυνθκίςει το δικό τθσ, που ιταν
ςαν όνομα ςκφλου ι κατςίκασ. Θ Τενερίφθ τθν ζκοψε.
«Δεν γίνεται να ςε λζνε Ηινα. Αν κεσ κράτα το για τουσ φίλουσ, αλλά δεν κα ζχεισ
και πολλοφσ. Σκζψου να πασ ςε πελάτθ και να του πεισ: Γεια ςου, είμαι θ μάγιςςα
και με λζνε Ηινα. Απαίςιο. Μία απ’ τα ίδια. Ενϊ… Ηανηιβάρθ;»
Κατάλαβε αυτό που τθσ ζλεγε. Το Ηινα ιταν το όνομα που φϊναηαν τ’ αδζλφια τθσ.
Ρλζον δεν ιταν ζνα κοριτςάκι. Το πιρε απόφαςθ. Από κει και πζρα κα τθ λζγανε
Ηανηιβάρθ.
~~~~~~
Σταμάτθςαν ς’ ζνα εγκαταλειμμζνο μθτάτο, πάνω ςτο βουνό. Ο Λανκαρότε ζμεινε
ζξω να κοιτάηει τθν ζναςτρθ νφχτα. Του φαινόταν ςαν να γυρνοφςαν όλα εκεί πάνω.
Θ Τενερίφθ άναψε φωτιά χτυπϊντασ τα δάκτυλα τθσ. Δεν υπιρχε καιρόσ για
μετριοφροςφνεσ, εκεί πάνω ζκανε κρφο. Ζκατςαν απζναντι απ’ τισ φλόγεσ κι άνοιξαν
τα πακζτα που τουσ είχε ετοιμάςει θ μθτζρα για το ταξίδι: Τυρί κατςικίςιο,
ςπαράγγια και ψωμί φρζςκο. Μαςουλοφςαν κι απολάμβαναν χωρίσ να μιλάνε.
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«Μπορείσ και μπαίνεισ ςτα ηϊα», είπε κάποια ςτιγμι θ Τενερίφθ. Δεν ρϊτθςε.
«Και ςτουσ ανκρϊπουσ.»
«Κι αυτοί ηϊα είναι.»
«Αλλά δεν κζλω», είπε θ Ηανηιβάρθ.
«Μςωσ να χρειαςτεί. Σε τι άλλο μπαίνεισ;»
«Κουνοφπια. Βατράχια. Σαφρεσ.»
«Κι αυτά ηϊα είναι», είπε θ μάγιςςα. «Σε φυτά;»
«Μπικα μια φορά. Ζτςι νομίηω. Δεν γινόταν τίποτα.»
Είχε μπει μζςα ς’ ζνα δζντρο, τθ μουριά τθσ αυλισ. Ζνιωςε κάτι, το ςυναίςκθμα τθσ
ίςωσ, τθ καλπωρι του ιλιου ςτα φφλλα τθσ, αλλά ιταν κάτι ακίνθτο.
«Δεν είναι ακίνθτο», είπε θ Τενερίφθ. «Είναι πολφ αργό. Οπότε μπαίνεισ και ςε
φυτά, είςαι δυνατι. Σε πράγματα;»
«Τι;»
«Ξζρω γω; Ρζτρεσ. Νερό. Φωτιά.» Τθσ ζδειξε τισ φλόγεσ.
«Γίνεται αυτό;» είπε θ Ηανηιβάρθ.
«Δοκίμαςε.»
«Τϊρα;»
«Ζχεισ πουκενά να πασ;»
Θ μάγιςςα ςθκϊκθκε και πιγε μερικά βιματα πίςω. Άναψε τθν πίπα τθσ. Ζβαηε
διάφορα χόρτα και βότανα μζςα, ψυχαγωγικά κι υπναγωγικά. Άνοιξε τθν πόρτα και
βγικε ζξω, να κάνει παρζα ςτο μουλάρι τθσ.
~~~~~~~
Θ μικρι κοίταξε τισ φλόγεσ. Ρϊσ μποροφςε να μπει ςτο νου ενόσ κάτι που δεν είχε
νου; Ιταν χαηό. Ζκλειςε τα μάτια κι ζςτειλε τον ονειρικό τθσ εαυτό εκεί, μζςα ςτθ
φωτιά. Ζτςι δανειηόταν τα ηϊα. Κοιμόταν κι ζςτελνε το όνειρο τθσ μζςα τουσ. Ζτςι το
ζνιωκε.
Ο ονειρικόσ εαυτόσ τθσ Ηινασ, που πλζον λεγόταν Ηανηιβάρθ, βγικε απ’ το ςϊμα
τθσ και μπικε ςτον Αικζρα, τθν αόρατθ και κρυφι αρμονία που ζνωνε κακετί ςτον
Κόςμο. Ο Αικζρασ δεν ιταν ζνα μζςο, ςαν το νερό ι ςαν τον αζρα. Ο Αικζρασ ιταν
ζνασ ςκοπόσ, εκεί όπου οδθγοφςαν όλα όςα ςυνζβαιναν. Μόνο οι ανϊτεροι μφςτεσ
μποροφςαν ν’ αντιλθφκοφν ότι ο ςκοπόσ δθμιουργοφςε τισ πράξεισ και ταυτόχρονα
γεννιόταν από κείνεσ. Κι ο Αικζρασ υπθρετοφςε τθν Αρμονία.
Θ Ηανηιβάρθ ζνιωςε τισ φλόγεσ. Δεν ζκαιγαν, το ονειρικό ςϊμα δεν ζχει τισ ίδιεσ
αιςκιςεισ. Θ φωτιά δεν ιταν ηϊο οφτε φυτό, αλλά είχε νου. Γιατί νουσ ςθμαίνει
φπαρξθ, ον. Θ φωτιά ιταν κάτι. Τθν ζνιωςε ςαν ζναν χορό. Ιταν ατελεφτθτθ κίνθςθ,
χαοτικι και ςθμαίνουςα. Δεν ιταν άςκοποσ χορόσ, είχε μοτίβο, είχε κϊδικα, είχε
ηωι. Για να καταφζρει να μπει μζςα ςτθ φωτιά ζγινε φωτιά, χόρεψε μαηί τθσ. Μετά
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προςπάκθςε να τθν ελζγξει. Πμωσ θ φωτιά ιταν χειρότερθ απ’ το μυαλό του
αδελφοφ τθσ.
Είδε τισ φλόγεσ ν’ απλϊνονται πζρα απ’ τθν Εςτία, πζρα απ’ το μθτάτο.
Ζγινε μια μικρι ζκρθξθ.
~~~~~~~~
Θ Τενερίφθ μπικε μζςα. Είδε τθ μακθτευόμενθ τθσ με το μαλλί ςτον αζρα,
καψαλιςμζνο. Είχε επιβιϊςει, καλό ςθμάδι.
«Μπικεσ ςτθ φωτιά;» τθσ είπε.
«Ρροςπάκθςα», ζκανε θ Ηανηιβάρθ. «Μςωσ κα ιταν καλφτερο να μπω ςτο νερό
πρϊτα.»
«Με τίποτα. Το νερό είναι το πιο ιςχυρό ςτοιχείο. Ασ το για το τζλοσ.»
Ριγε και πιρε το μπαγκάηι τθσ μικρισ. Τθσ είπε ότι ζπρεπε να ξεκινιςουν, χωρίσ
φπνο δυςτυχϊσ.
«Κα πάμε να με διδάξεισ;» είπε θ Ηανηιβάρθ.
«Καλό κα ιταν, αλλά δεν προλαβαίνουμε.»
«Δεν πάμε ςτο Γιδοχϊρι;»
«Μια άλλθ φορά. Άντε προχϊρα.»
Ανζβθκαν ςτο κάρο και ξεκίνθςαν, μαφρθ κι ζναςτρθ νφχτα ακόμα.
«Ροφ πάμε;» ρϊτθςε θ Ηανηιβάρθ.
«Στο λιμάνι.»
Για να ςταματιςει τισ ερωτιςεισ τθσ εξιγθςε ςτα γριγορα. Ζτςι όπωσ ςτεκόταν ζξω
με τον Λανκαρότε και παρακολουκοφςαν τθν ζναςτρθ νφχτα είδαν τθ Σελινθ να
γίνεται κόκκινθ, να χάνεται. Μετά ακοφςτθκε θ φωτιά μζςα απ’ το μθτάτο κι θ
Σελινθ άρχιςε αργά να ξαναγίνεται κανονικι.
Αυτό ιταν το τελευταίο ςθμάδι. Το Αβγό του Κόςμου κινδφνευε. Θ μόνθ που
μποροφςε να ςταματιςει τον Οφίονα ιταν θ Ευρυνόμθ, με τθ βοικεια τθσ
τριπρόςωπθσ Εκάτθσ. Θ παρκζνα Νζα Σελινθ, θ οργιαςτικι κι εγκυμονοφςα
Ρανςζλθνοσ, θ φκίνουςα γριά.
«Τι πάει να πει αυτό;» ζκανε θ Ηανηιβάρθ. «Εγϊ είμαι θ παρκζνα. Εςφ τι είςαι; Θ
τρίτθ, θ γριά; Ροια λείπει;»
«Αυτι κα πάμε να βροφμε», είπε θ Τενερίφθ.
«Είναι ζγκυοσ;»
«Δεν νομίηω.»
«Τι είναι;»
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«Εταίρα. Μάγιςςα. Γυναίκα», τα είπε όλα αυτά χαμογελϊντασ.
«Ρϊσ τθ λζνε;» ρϊτθςε θ Ηανηιβάρθ.
«Ραλιά τθ λζγανε Φρφνθ. Τϊρα τθ λζνε…»
Θ Τενερίφθ ςταμάτθςε για να γλείψει τα χείλθ τθσ. Μετά είπε:
«Τθ λζνε Φουερτεβεντοφρα.»

16

4
Το λιμάνι τθσ Φεάσ, επίνειο τθσ Ριςατίδοσ, ιταν φθμιςμζνο ς’ όλθ τθ Μεςόγειο.
Διαβόθτο μάλλον. Στα καταγϊγια και ςτα χαμαιτυπεία ςφχναηαν μαχαροβγάλτεσ,
πειρατζσ, λθςτζσ ορεςίβιοι και χαρτοπαίχτεσ Κορίνκιοι –αυτοί υπιρχαν παντοφ.
Σχεδόν κάκε βράδυ κάποιον μαχαίρωναν –πιο ςυχνά τουσ Κορίνκιουσ.
Οι Θλειακζσ αρχζσ δεν παρζμβαιναν. Θ οικονομία λειτουργοφςε, ζςτω παράνομα, κι
εκείνοι κζρδιηαν πιο πολλά απ’ το μιςκό τουσ. Στο λιμάνι πιγαιναν πολλοί άντρεσ.
Αυτοί είχαν λεφτά κι ικελαν ςυντροφιά. Λερόδουλεσ υπιρχαν πολλζσ. Ζνα απ’ τα
πιο πλοφςια ςωματεία ιταν εκείνο των Εταίρων.
Οι Εταίρεσ τθσ Φεάσ ιταν τόςο πολλζσ που είχαν δικι τουσ ςυνοικία, ςτα βόρεια
του λιμανιοφ. Ιταν ο Συνοικιςμόσ τθσ Ραρκζνου.
~~
Θ Ηανηιβάρθ δεν μποροφςε να χορτάςει τα μάτια τθσ, τθ μφτθ τθσ, τ’ αυτιά. Πςεσ
γεννιόντουςαν ςτο Κατςικοχϊρι δεν ζφευγαν πιο μακριά απ’ το Κυπαρίςςι του
Κουφοφ.
Ο πατζρασ τθσ, που ιταν και ςιδεράσ καλόσ ςτθν τζχνθ του, είχε πάει κάποτε να
παραδϊςει ζνα ξίφοσ ςκαλιςτό ςτο κεφαλοχϊρι τθσ περιοχισ, τθ Χελδϊνα.
Αυτομάτωσ είχε ανζβει ςτα μάτια των ςυγχωριανϊν του, που κάκε τόςο, χρόνια
μετά, του ζλεγαν: «Ρεσ ρε Οδυςςζα, για τότε που πιγεσ ςτο Χελδόνι.»
Αν ιξεραν τι ζβλεπε θ Ηινα, δεν κα τθν άφθναν ςε θςυχία. Θ Φεά ιταν θ Βαβυλϊνα
τθσ Θλείασ. Ράγκοι ιταν ςτθμζνοι παντοφ, ςαν να ‘ταν πανθγφρι. Υπιρχαν
υφάςματα μεταξωτά, απ’ τισ μακρινζσ χϊρεσ των Σινϊν. Τα καλφτερα βαμβακερά
απ’ τθ χϊρα των μαφρων. Και μπαχαρικά, κυμιάματα, μυρωδιζσ και γεφςεισ
άγνωςτεσ, χρυςαφικά και κοςμιματα, παράξενα φυτά και ναρκωτικά, ακόμα και
ηϊα που δεν ζμοιαηαν κακόλου μ’ αυτά που ιξερε.
Θ Ηανηιβάρθ ςτάκθκε μπροςτά ςτο κλουβί ενόσ τεράςτιου μπλε παπαγάλου. Εκείνθ
δεν ιξερε ότι ιταν παπαγάλοσ, νόμιηε πωσ ιταν πετεινόσ.
Αλλά το πουλί τθσ μίλθςε. Ιταν κάποια άγνωςτθ γλϊςςα, αλλά ςίγουρα ιταν
γλϊςςα ανκρϊπινθ κι όχι πουλιοφ. Θ Ηανηιβάρθ ζκλειςε τα μάτια και δανείςτθκε το
νου του παπαγάλου. Αυτά που είδε δεν τθσ άρεςαν.
Το πουλί ηοφςε ς’ ζνα γιγάντιο δάςοσ, πολφ μεγαλφτερο από τθσ Αρκαδίασ. Το είδε
από πάνω, πετϊντασ μαηί του. Το πουλί μετά βάτεψε μια κθλυκιά που δεν είχε τόςο
ωραία χρϊματα. Εκείνθ ζκανε αβγά. Τουσ νεοςςοφσ τουσ τάιηαν καρποφσ και μικρά
ηϊα.
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Μετά παγίδευςαν το πουλί μ’ ζνα δίχτυ. Το είχαν ςτο ςκοτάδι πολφ καιρό, άκουγε
τθ κάλαςςα. Τελικά ζφταςαν εκεί, ςτθ Φεά. Και τον είχαν μζςα ς’ ζνα κλουβί τόςο
μικρό που δεν μποροφςε οφτε τα φτερά του ν’ ανοίξει.
Θ Ηανηιβάρθ ζγινε ολόκλθρθ κόκκινθ, ςαν τθν κιννίβαρθ. Κοίταξε δεξιά αριςτερά, να
δει αν τθν ζβλεπαν, κι άνοιξε τθν πόρτα του κλουβιοφ. Ο παπαγάλοσ ζςτριψε το
κεφάλι του και τθν κοίταξε με το δεξί του μάτι. Θ Ηινα είδε τον εαυτό τθσ μζςα απ’
τα μάτια του. Ιταν ζνα άχρωμο τζρασ.
«Βγεσ!» του είπε το τζρασ.
Ο παπαγάλοσ δεν το ςκζφτθκε άλλο. Ριάςτθκε με το ράμφοσ απ’ το κάγκελο, ζβγαλε
ζξω το κεφάλι, μετά ςκαρφάλωςε ςτο κλουβί, απζξω. Ο ζμποροσ μόνο τότε είδε τι
είχε ςυμβεί. Κι ζτρεξε να τον πιάςει, αλλά δεν πρόλαβε. Ο παπαγάλοσ πζταξε
αδζξια για λίγο, είχαν ατροφιςει οι φτεροφγεσ του. Ζπεςε ς’ ζναν πάγκο με
μπαχαρικά. Κακϊσ χτυποφςε τα φτερά του για να ξαναςθκωκεί ςκόρπιςε ςφννεφα
από ρίγανθ, κίμινο και ςίλφιο, το πιο πολφτιμο και ςπάνιο βότανο.
Οι πάντεσ ξεκίνθςαν να φτερνίηονται. Ο ζμποροσ εξωτικϊν ηϊων βοφτθξε για να
πιάςει το πουλί κι αναποδογφριςε ζναν πάγκο με κραςιά και μπφρεσ. Καινοφριεσ
μυρωδιζσ ανακατεφτθκαν.
Ο παπαγάλοσ τελικά κατάφερε κι ζφταςε μζχρι τθν κορυφι ενόσ ναοφ. Εκεί
ξαπόςταςε κι αναρωτικθκε ποφ κα ‘βριςκε ειςιτιριο επιςτροφισ.
~~~
Θ Ηανηιβάρθ είχε μείνει μπροσ ςτο κλουβί όλθ εκείνθ τθν ϊρα. Ο ζμποροσ γφριηε
βρίηοντασ και βλαςτθμϊντασ κάκε κεό και κζαινα, απ’ τθ Κυρθναϊκι ωσ τθ Δακία.
Κα ζπαιρνε το παιδί γι’ αποηθμίωςθ. Σίγουρα δεν κα ‘πιανε τθν τιμι του
παπαγάλου, αλλά ιταν κάτι κι εκείνθ.
Θ Τενερίφθ που είχε χάςει για λίγο τθ μικρι κατάλαβε απ’ το ςαματά ποφ κα τθ
βρει. Ριγε και ςτάκθκε δίπλα τθσ, ενϊ ο ζμποροσ απειλοφςε.
«Δικιά ςου είναι αυτι;» τθσ είπε. «Μου ζκανε μεγάλθ ηθμιά. Κα τθν πάρω για να
τθν πουλιςω και μου χρωςτάσ κι άλλα…»
Δεν πρόλαβε να πει το ποςό, που ςίγουρα ιταν περιςςότερα απ’ όςα ζβγαηε μια
μζςθ μάγιςςα το μινα. Δεν πρόλαβε, γιατί κακϊσ μιλοφςε και βλαςτθμοφςε, θ
Τενερίφθ άνοιξε το ςάκο τθσ κι ζβγαλε το φρυγικό ςκοφφο. Τον φόρεςε και τον
κοίταξε ςτα μάτια.
«Δεν ςου χρωςτάω τίποτα», του είπε.
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Σιωπι απλϊκθκε ςτο παηάρι ςαν είδαν το καπζλο τθσ. Στα φανερά κανείσ δεν
ςυμπακοφςε τισ μάγιςςεσ. Στα κρυφά όλοι είχαν ηθτιςει κάποια ςτιγμι βοικεια
μαγικι, ζναν κατάδεςμο, ερωτικό ι ςε ςτοίχθμα ακλθτικό.
Υπιρχαν εκεί μαχαιροβγάλτεσ που είχαν ςκοτϊςει δζκα ανκρϊπουσ με μιασ.
Υπιρχαν ζμποροι με περιςςότερο χρυςάφι απ’ τον ναό του Δία. Υπιρχαν
καπετάνιοι που είχαν φτάςει ωσ τισ Θράκλειεσ Στιλεσ –και κάποιοι που λζγανε για
τθν Ατλαντίδα, αν πλεφςεισ όλο δυτικά.
Πλοι αυτοί πάγωςαν ςαν είδαν το φρυγικό ςκοφφο. Θ Ηανηιβάρθ παρατιρθςε τα
μάτια των αντρϊν τριγφρω τουσ, πϊσ κοιτοφςαν το μαγικό καπζλο τθσ Τενερίφθσ.
Ζμοιαηε με μίςοσ, αλλά ιταν πρϊτα φόβοσ. Τθ φοβόντουςαν, γι’ αυτό και τθ
μιςοφςαν.
«Εντάξει, δεν μου χρωςτάσ τίποτα», είπε ο ζμποροσ και ξεκίνθςε να μαηεφει τθν
πραμάτεια του για να φφγει.
Ο κόςμοσ ςτο παηάρι ξεκίνθςε να κινείται πάλι. Θ μάγιςςα τράβθξε τθ μικρι και λίγο
παρακάτω ζβγαλε το ςκοφφο.
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«Τι ζγινε;» είπε θ Ηανηιβάρθ. «Γιατί μασ άφθςε ζτςι;»
Θ Τενερίφθ κοντοςτάκθκε και τθσ είπε αυςτθρά:
«Τθν επόμενθ φορά που κα ςου ‘ρκει να ελευκερϊςεισ ηϊα και τζτοια, να ξζρεισ, κ’
αφιςω να ςε πάρουν δοφλα.»
«Δεν κα το κάνεισ.»
Θ μάγιςςα τςαντίςτθκε που είχε διαβάςει τθ ςκζψθ τθσ. Ζφυγε ςαν βζλοσ. Θ Ηινα
ζτρεξε να τθν προλάβει.
«Εντάξει, το υπόςχομαι, δεν κα το ξανακάνω. Αλλά ο πετεινόσ ιταν
δυςτυχιςμζνοσ.»
«Πλοι δυςτυχιςμζνοι είναι, μικρι μου. Ξζρεισ κανζναν να ‘ναι καλά;»
«Τα ηϊα είναι» είπε θ Ηινα που τα είχε νιϊςει.
«Και δεν ιταν κόκορασ.»
«Το ξζρω. Ρετοφςε. Ιταν από ζνα μεγάλο δάςοσ.»
«Κι άνθκε ς’ εκείνον το βλάκα.»
«Πχι, δεν άνθκε ςε κανζναν. Τον ζκλεψαν.»
Θ Τενερίφθ ςτάκθκε.
«Μπικεσ ςτο μυαλό του;»
«Για λίγο.»
«Μθν το ξανακάνεισ με ηϊα του δρόμου.»
«Γιατί;»
«Γιατί ζτςι.»
«Ναι, αλλά γιατί ζτςι;»
Θ Τενερίφθ κατάλαβε ότι δεν κα ξεμπζρδευε.
«Ράμε να ςε κεράςω μια μπφρα», τθσ είπε.
Μπικαν ς’ ζνα καταγϊγιο που λεγόταν «Ο Χαροφμενοσ Ριγαςοσ».
~~
Οι υπόλοιποι πελάτεσ δεν ιταν κακόλου χαροφμενοι που ζβλεπαν μια γυναίκα κι
ζνα κορίτςι ςτο ςτζκι τουσ. Τουσ χαλοφςε τθν ατμόςφαιρα. Αν ιταν ιερόδουλεσ,
εντάξει, αλλά αυτζσ ιταν κάτι άλλο.
Οι Εταίρεσ δεν είχαν αρχίςει ακόμα βάρδια. Το ςωματείο όριηε ότι κα δουλεφουν
όποιεσ κι όςεσ ϊρεσ ικελαν, αλλά απ’ το λυκόφωσ ωσ το λυκαυγζσ. Πποια
παραβίαηε το ωράριο για να κερδίςει τουσ πρωινοφσ τφπουσ, δεχόταν
προειδοποίθςθ. Αν το ξανάκανε πάκαινε αφροδίςιο. Κι αυτό δεν ιταν τυχαίο, αφοφ
ςτο Συνοικιςμό τθσ Ραρκζνου υπιρχε μια μάγιςςα.
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~~~
Οι άντρεσ τισ κοιτοφςαν άγρια. Ο καταςτθματάρχθσ ςκοφπιςε τα χζρια του με τθν
ποδιά και τισ πλθςίαςε ςκυκρωπόσ.
«Δεν ςερβίρουμε γυναίκεσ», τουσ είπε χωρίσ εμπάκεια. Απλϊσ δεν ςερβίρανε
γυναίκεσ, όπωσ και κανζνα άλλο μαγαηί. Κα ζπρεπε να το ξζρουν αυτό.
«Κουραςτικό καταντάει», είπε θ Τενερίφθ. «Δθλαδι πρζπει πάντα-πάντα να…»
Ζβγαλε το φρυγικό τθσ ςκοφφο και τον φόρεςε.
Ο καταςτθματάρχθσ ζκανε ζνα βιμα πίςω. Οι αγριεμζνοι άντρεσ κοίταξαν αλλοφ,
τουσ τοίχουσ, τα χζρια τουσ, το ποτιρι τουσ.
«Δυο μπφρεσ καλά ηυμωμζνεσ», του είπε. «Ρρόςεχε! Καλά ηυμωμζνεσ μθ μου
φζρεισ κάνα κυκεϊνα.»
Εκείνοσ ζφυγε με τθν ουρά ςτα ςκζλια.
~~~~
«Κατάλαβεσ τι γίνεται;» είπε θ Τενερίφθ.
«Μόλισ βλζπουν ότι είςαι μάγιςςα ςε φοβοφνται.»
«Δεν είναι αυτό που φοβοφνται.»
Τθσ είπε ότι παλιότερα οι άνκρωποι πίςτευαν ςτθ Μεγάλθ Κεά, ςτθν Ευρυνόμθ,
ςτθν Τιαμάτ, ανάλογα τθν περιοχι είχε άλλο όνομα, αλλά ιταν κζαινα.
Υπιρχαν οι βαςίλιςςεσ και οι μνθςτιρεσ τουσ. Πλα τα ζλεγχαν οι γυναίκεσ. Τα
ονόματα, οι περιουςίεσ, όλα πιγαιναν μθτρογραμμικά. Κι είχαν ελεφκερο ςεξ. Κι
είχαν ειρινθ.
Μετά ιρκαν οι βάρβαροι απ’ το βορρά, οι πολεμοχαρείσ με τον Κεό τουσ. Ιταν
καλφτεροι ςτο πόλεμο, ιταν το μόνο που ιξεραν να κάνουν, κατζκτθςαν τισ χϊρεσ
των Κεαινϊν.
Το πρϊτο μζτρο που επζβαλλαν οι βάρβαροι, ακριβϊσ επειδι φοβοφνται τθ δφναμθ
των γυναικϊν : Οι γυναίκεσ ανικουν ςτον πατζρα, ςτο ςφηυγο, ςτο αδελφό του
ςυηφγου αν χθρζψουν. Τζρμα το ελεφκερο ςεξ. Ρρζπει να γεννοφν μόνο τα παιδιά
του άντρα τουσ.
Κι όλεσ οι γυναίκεσ υποτάχτθκαν δια τθσ βίασ και του λικοβολιςμοφ.
«Πλεσ;» είπε θ Ηανηιβάρθ κυμωμζνθ.
«Ακριβϊσ, μικρι μου. Πχι όλεσ. Μόνο μια κατθγορία γυναικϊν αντιςτάκθκε: Οι
Λζρειεσ τθσ Μεγάλθσ Κεάσ.»
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Θ Κεά είχε μόνο γυναίκεσ για ιζρειεσ. Εκείνεσ ιξεραν τθν τζχνθ τθσ μαγείασ και του
ζρωτα. Οι μεγάλεσ γιορτζσ, τθσ άνοιξθσ και του χειμϊνα, ιταν οργιαςτικζσ γιορτζσ,
όχι νθςτείασ και κατάνυξθσ.
Ιταν γιορτζσ μζκεξθσ, όπου οι άνκρωποι, άντρεσ και γυναίκεσ, μεκοφςαν, ζπαιρναν
ψυχότροπα και ςυνουςιάηονταν ελεφκερα για πολλζσ μζρεσ, χωρίσ αναςτολζσ,
χωρίσ μάςκεσ.
Αυτά τα όργια δεν μποροφςε να τα αποδεχτεί θ νζα εξουςία. Ζβαλε για ιερείσ
άντρεσ με γυναικεία φορζματα. Οι ιζρειεσ, όςεσ γλίτωςαν απ’ το διωγμό,
ςκορπίςτθκαν.
«Κάποιεσ γλίτωςαν λοιπόν», είπε θ Ηανηιβάρθ.
Θ Τενερίφθ παριγγειλε άλλεσ δυο μπφρεσ από μακριά. Ο καταςτθματάρχθσ
βλαςτιμθςε μζςα απ’ τα δόντια, αλλά υπάκουςε.
«Και τι ζγιναν;»
«Εταίρεσ και μάγιςςεσ. Οι μόνεσ ελεφκερεσ γυναίκεσ. Αλλά για να το δεχτοφν οι
άντρεσ ζγινε μια ςυμφωνία. Οι εταίρεσ δεν κα παντρεφονταν, αλλά μποροφςαν να
κάνουν παιδιά, δικά τουσ, νόκα. Οι μάγιςςεσ αναγκάςτθκαν να ορκιςτοφν ςτθν
Εκάτθ. Οφτε παιδιά. Για να χακεί θ μαγεία.»
Ζφτιαξε το καπζλο τθσ κι εξιγθςε τθ διαφορά ανάμεςα ςτισ δυο κατθγορίεσ.
Λερόδουλθ μποροφςε να γίνει κάκε ανφπαντρθ γυναίκα. Ρολλζσ ζγιναν. Είτε για τα
λεφτά, είτε γιατί δεν ικελαν να δίνουν λογαριαςμό ςε κανζναν άντρα.
Τθ μαγεία λίγεσ μποροφςαν να τθν εξαςκιςουν, είναι ζμφυτο ταλζντο, ςυνικωσ και
κλθρονομικό, μθτρογραμμικό.
«Ρρϊτα μασ απεχκάνονται, μετά μασ φοβοφνται. Ξζρεισ γιατί μασ φοβοφνται; Γιατί
ζχουμε ςφνδεςθ με τθν Αρμονία του Πλου. Άντε πάμε.»
Θ Ηινα ςθκϊκθκε τρεκλίηοντασ, πρϊτθ φορά ζπινε. Θ Τενερίφθ, κι ενϊ είχαν πιει
τθν ίδια ποςότθτα, δεν είχε καταλάβει τίποτα. Κράτθςε τθ μικρι για να ςτακεί
όρκια.
«Άντε γεια», είπε θ Τενερίφθ ςτον ταβερνιάρθ και πζταξε δυο νομίςματα ςτο
τραπζηι.
Ριγαν προσ τθν πόρτα κι ζβγαλε το καπζλο. Τότε τθν κοπάνθςαν ςτο κεφάλι.
~~~~~
Ιταν δυο δοφλοι, απ’ αυτοφσ που φρόντιηαν για τθν αςφάλεια των πόλεων. Ο ζνασ
ιταν ψθλόσ, κοκκινομάλλθσ, μάλλον Γαλάτθσ. Ο άλλοσ ζμοιαηε για Λίβυο.
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Τουσ είχε ειδοποιιςει ο καταςτθματάρχθσ ι μπορεί κάποιοσ πελάτθσ. Επιτζκθκαν
αιφνιδιαςτικά, για να μθν προλάβει να τουσ κάνει μάγια. Τθν χτφπθςαν με μια
αλάδωτθ βοϊδόπουτςα, όπλο κανατθφόρο μερικζσ φορζσ. Θ Τενερίφθ ςωριάςτθκε.
Ο Γαλάτθσ ζςπρωξε μακριά τθ Ηινα. Δεν τουσ ζνοιαηε το κορίτςι. Επικίνδυνθ ιταν θ
μάγιςςα, ζπρεπε να τθν εξουδετερϊςουν.
«Δεν ιταν και τόςο ςκλθρι», είπε ςτο ςυνάδελφο του.
«Αρχίδια μάγιςςα», ζκανε εκείνοσ.
Ζβγαλαν τα μαχαίρια για να τθσ κόψουν τα μαλλιά. Υπιρχε αυτι θ πεποίκθςθ, ότι θ
δφναμθ τουσ είναι ςτο κεφάλι τουσ, γι’ αυτό φοροφν και καπζλα. Οπότε παίρνεισ το
καπζλο, ξυρίηεισ τα μαλλιά, πάει θ μαγεία.
«Σταματιςτε!» τουσ φϊναξε θ Ηανηιβάρθ.
Τθν κοίταξαν. Μπόρεςε να καταλάβει τι ςκζφτονταν, χωρίσ να μπει ςτο κεφάλι τουσ.
Είδε τα μάτια τουσ. Κα τθν ζπαιρναν να τθ βατζψουν. Αφοφ κα ξυρίηανε τθ
μάγιςςα. Γελάςανε και γυρίςανε πάλι ςτθν Τενερίφθ.
Θ Ηανηιβάρθ βγικε ζξω. Ζπρεπε να κάνει κάτι. Κοίταξε ψθλά. Ο παπαγάλοσ που είχε
ελευκερϊςει κακόταν ακόμα ςτο ναό. Μάηευε δυνάμεισ για να πετάξει προσ τα
πίςω.
Μζχρι εκείνθ τθ ςτιγμι θ Ηινα ζμπαινε ςτο μυαλό ηϊων, και τα ακολουκοφςε ς’
αυτό που ζκαναν. Κατάλαβε ότι ζπρεπε να προςπακιςει κάτι άλλο. Μπικε ςτο
μυαλό του παπαγάλου. Τον είδε να γυρνάει απότομα και να τθν κοιτάει.
Θ Ηινα αιςκανόταν μίςοσ, για εκείνουσ τουσ άντρεσ που ετοιμάηονταν να
ταπεινϊςουν τθ δαςκάλα τθσ και να βιάηουν τθν ίδια μετά. Ζςτειλε το μίςοσ τθσ
ςτον παπαγάλο. Δεν χρειαηόταν να του εξθγιςει τίποτα. Είχαν ζναν νου.
Ο παπαγάλοσ ζφυγε ςαν πράςινθ αςτραπι απ’ το αζτωμα κι ζπεςε πάνω ςτον
Λίβυο, που ςτεκόταν πιο κοντά ςτθν πόρτα. Του τρφπθςε το ζνα μάτι πριν προλάβει
να καταλάβει τι τον χτφπθςε. Ο άντρασ ζφυγε από τοίχο ςε τοίχο ουρλιάηοντασ από
πόνο. Ο Γαλάτθσ άφθςε τθ μάγιςςα. Ζπιαςε τον παπαγάλο και του ζςτριψε το λαιμό
με μια κίνθςθ. Θ Ηινα ζνιωςε τον πόνο, ζνιωςε τθ κλίψθ του ηϊου, ζνιωςε το
κάνατο του. Ιταν τόςο τρομακτικό. Αλλά καλφτερα να ηιςεισ ζνα φρικτό τζλοσ,
όντασ για λίγο ελεφκεροσ, παρά να ηεισ μια φρίκθ χωρίσ τζλοσ.
Ο Γαλάτθσ πζταξε το πουλί ςτθν άκρθ. Τθν πλθςίαςε.
«Είςαι κι εςφ μάγιςςα, καριολίτςα;»
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Θ Ηινα κατάλαβε ότι ερχόταν και το δικό τθσ τζλοσ. Ο Γαλάτθσ κα τθν ςκότωνε, δεν
κα τθ βάτευε. Ο Λίβυοσ είχε ςυνζρκει, βγικε κρατϊντασ το ζνα του μάτι, το
ματωμζνο.
«Κα τθν κομματιάςω τθν πουτάνα!» φϊναξε.
Δφο γεροδεμζνοι άντρεσ, βάρβαροι, πολεμοχαρείσ, ενάντια ς’ ζνα κορίτςι που μόλισ
πριν μια μζρα είχε γίνει γυναίκα, τι ελπίδεσ μπορεί να είχε;
Θ Ηινα κυμικθκε αυτό που τθσ είχε πει θ Τενερίφθ. Ζχουμε ςφνδεςθ με τθν
Αρμονία του Πλου. Και τι άλλο τθσ είχε αναφζρει; Πτι φοβοφνται το νου των
γυναικϊν. Θ δφναμθ τθσ γυναίκασ δεν είναι ο πόλεμοσ, ζτςι τθσ είχε πει, είναι θ
ςκζψθ.
Μπορεί να ζφταιγε θ εγριγορςθ του κινδφνου, του επικείμενου κανάτου. Θ
Ηανηιβάρθ ζκανε δυο βιματα πίςω και ςικωςε τα χζρια τθσ ςαν να μποροφςε να
τουσ ςταματιςει ζτςι. Οι δυο αςφαλίτεσ γελάςανε. Θ Ηανηιβάρθ ζνιωςε ποφ
βριςκόταν. Δεν χρειάςτθκε να γυρίςει, το είδε μζςα ςτο μυαλό τθσ, ςαν χάρτθ. Ιταν
ςτο κζντρο τθσ Αγοράσ. Ραντοφ τριγφρω υπιρχαν ηϊα. Τα ζνιωκε ςαν μελωδίεσ. Και
μποροφςε και να τα καταλάβει, να τα ξεχωρίςει.
Ο ανκρϊπινοσ εγκζφαλοσ ακουγόταν υπερβολικά χαοτικόσ δφςκολοσ. Οι άλλεσ
μελωδίεσ, των ηϊων, ιταν πιο απλζσ. Τα κθλαςτικά είχαν ςυναιςκιματα κι
αναμνιςεισ, θ μελωδία τουσ ιταν πολφπλοκθ. Τα πουλερικά και τα ςπουργίτια, τα
περιςτζρια, ιταν πιο μινιμαλιςτικζσ μελωδίεσ, απλζσ, λίγεσ νότεσ. Τα ζντομα
ακοφγονταν να παίηουν μία μόνο νότα τθ φορά, και να τθν αλλάηουν. Άκουςε κι ζνα
χταπόδι, που κάποιοσ πουλοφςε ηωντανό ςτο παηάρι. Εκείνο είχε μελωδία τόςο
αξιοπερίεργθ που για λίγο θ Ηινα ζχαςε τον ζλεγχο, ζμεινε ν’ ακοφει.
Επζςτρεψε. Οι δφο βάρβαροι μόλισ είχαν κάνει ζνα βιμα. Θ Ηινα είχε ολοκλθρϊςει
τθ νοθτικι θχογράφθςθ όλθσ τθσ Αγοράσ, ς’ ζνα κλάςμα του δευτερολζπτου. Ιξερε
τι υπιρχε τριγφρω. Ιξερε και πϊσ ακουγόταν ο νουσ τουσ.
Και το πιο ςθμαντικό: Ιξερε πϊσ μποροφςε να ςυνδυάςει όλεσ εκείνεσ τισ μελωδίεσ
προσ όφελοσ τθσ. Δεν κα ζμπαινε ςτο μυαλό ενόσ ηϊου, αλλά ςτο μυαλό κάκε ηϊου
τριγφρω τθσ.
Ανατρίχιαςε πριν το κάνει. Ιταν μια ςτιγμι που κα άλλαηε τθ ηωι τθσ, ζνα ςθμείο
καμπισ, το ιξερε, δεν χρειαηόταν να είναι μάγιςςα για να το καταλάβει.
Δεν χρειαηόταν να μιλιςει, δεν υπάρχει λόγοσ πιο ιςχυρόσ απ’ τθ ςκζψθ. Αλλά
κακϊσ οι δφο βάρβαροι ζφταςαν μπροςτά τθσ κι ετοιμάςτθκαν να τθν αρπάξουν,
τθσ φάνθκε αςτείο να πει κάτι.
Και μίλθςε και είπε: «Αυτι είναι θ αρχι του τζλουσ τθσ εξουςίασ των αντρϊν.»
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Μετά ζκανε αυτό που ιταν ζτοιμθ να κάνει: Συντόνιςε τθ μελωδία ςτο νου όλων
των ηϊων που βρίςκονταν ς’ ζναν ομόκεντρο κφκλο, μζςα ςτθν Αγορά. Πλων των
ηϊων εκτόσ απ’ τουσ ανκρϊπουσ, που ιταν δφςκολοι, και του χταποδιοφ, που ιταν
εξωγιινο.
Τότε ζγινε μια μικρι παφςθ ςτον πλανιτθ. Ιταν κάτι ςαν το αντίκετο του ςειςμοφ.
Αντί να κουνιζται θ γθ, πάγωςε. Κι αυτι θ ςτάςθ ιταν πιο τρομαχτικι, γιατί δεν
μπορεί να γίνει από μόνθ τθσ, πρζπει να παρζμβει μαγικι δφναμθ
Πλα πάγωςαν για ζνα ελάχιςτο. Αλλά δεν ιταν ζνα κενό που κατάλαβε μόνο θ νζα
μάγιςςα. Πλοι ςτον κόςμο, ειδικά εκείνοι που ιταν πιο κοντά ςτο επίκεντρο τθσ
Αγοράσ, το ζνιωςαν, ςαν να ςταμάτθςε για λίγο θ καρδιά τουσ, ςαν να ςταμάτθςε ο
χρόνοσ. Θ Τενερίφθ ςθκϊκθκε και κοίταξε τι γινόταν ζξω.
Ο Κόςμοσ ςταμάτθςε για ζνα ελάχιςτο τίποτα, κι φςτερα πιρε πάλι ξανά.
Κάκε ηϊο που υπιρχε ςτθν Αγορά επικεντρϊκθκε ςτουσ δφο άντρεσ. Κι ιταν πολλά.
Υπιρχε ζνα άλογο και δυο μουλάρια. Μερικά γαϊδοφρια. Μερικοί ςκφλοι και
δϊδεκα τουλάχιςτον γάτεσ. Υπιρχαν κατςίκεσ και δυο τράγοι. Κουνζλια, κότεσ,
περιςτζρια, ςπουργίτια, ποντίκια. Υπιρχαν μερικζσ χιλιάδεσ ζντομα. Ιταν και το
χταπόδι, αλλά εκείνο αδιαφοροφςε για τουσ ανκρϊπουσ.
Πρμθςαν όλα μαηί πάνω ςτουσ δφο άντρεσ. Κι ίςωσ κάτι τζτοιο ν’ ακοφγεται αςτείο,
αλλά τα ηϊα δεν χτυποφςαν τουσ βάρβαρουσ με τισ οπλζσ τουσ. Τουσ ζφαγαν. Τουσ
καταςπάραξαν τόςο βίαια που θ πλατεία γζμιςε αίμα και κραυγζσ –απ’ άκρθ ς’
άκρθ.
Πλοι ζτρεξαν να κρυφτοφν, όςο τα ςαρκοφάγα άλογα κι αρνιά και κουνζλια, ζκοβαν
κομμάτια κρζασ απ’ τουσ άντρεσ, ςαν Μαινάδεσ που τρζφονται με ωμό κρζασ.
Θ Τενερίφθ πλθςίαςε τθν μικρι. Ιταν μόνεσ τουσ ςτθν πλατεία. Εκείνεσ οι δφο και θ
ορδι από ςαρκοφάγα ηϊα πάνω απ’ τουσ δφο άντρεσ.
«Εςφ το ζκανεσ αυτό;» τθσ είπε θ Τενερίφθ, αν και ιξερε ότι ιταν δικι τθσ μαγεία.
«Πχι. Αυτοί το ζκαναν.»
Θ μάγιςςα παρατιρθςε καλφτερα τθ μικρι. Κυμικθκε τα λόγια του Σκοτεινοφ: Θ
κρυφι αρμονία του κόςμου είναι πιο ιςχυρι απ’ τθ φανερι. Αυτι που τθν είχε
οδθγιςει ςτο Κατςικοχϊρι και ςτθ Ηινα, ιταν θ Αρμονία, θ μόνθ που μποροφςε να
αντιταχτεί ςτο Χάοσ. Αλλά δεν μποροφςε να τθν κατευκφνει μόνθ τθσ, χρειαηόταν τθ
Μεγάλθ Μάγιςςα.
«Ράμε ςτισ εταίρεσ», είπε θ Τενερίφθ κι ζφυγαν απ’ τθν Αγορά.
Τα πουλιά και τα τρωκτικά ιταν αναλάβει να κακαρίςουν τα τελευταία
υπολείμματα ςάρκασ, ενϊ ζνασ κοπρίτθσ ζφυγε κρατϊντασ ςτο ςτόμα ζνα μθριαίο
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οςτό. Μζχρι να επιςτρζψουν οι άνκρωποι δεν κα είχε μείνει τίποτα άλλο από
κόκκινο χϊμα.
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6
Δεν ζτρεχαν, δεν υπιρχε λόγοσ να τρζξουν. Κανείσ δεν κα τισ κυνθγοφςε. Πςοι δεν
ιξεραν, δεν ιξεραν. Κι όςοι είχαν δει και ιξεραν, αυτοί ςίγουρα δεν κα τισ
πλθςίαηαν.
Θ Ηανηιβάρθ ςταμάτθςε να ςκζφτεται αυτό που είχε γίνει. Δεν μποροφςε να το
διαχειριςτεί ακόμα. Ιταν κάτι που ςυνζβθ, δεν το διάλεξε ακριβϊσ. Ικελε να το
κάνει, αλλά δεν κατάλαβε πϊσ το ζκανε. Ιταν μπερδεμζνθ, ξεκίνθςε να ςκζφτεται
τισ Εταίρεσ.
Δεν είχε δει ποτζ Εταίρα. Στο Κατςικοχϊρι υπιρχαν μόνο κορίτςια, παρκζνεσ,
ςφηυγοι, μθτζρεσ και χιρεσ. Πλεσ ςε απόλυτθ εξάρτθςθ απ’ τουσ άντρεσ. Κι όλεσ
τίμιεσ, γιατί αλλιϊσ ακολουκοφςε λικοβολιςμόσ ςτθν πλατεία με ςυνοπτικζσ
διαδικαςίεσ. Πλεσ τίμιεσ ζπρεπε να φαίνονται, όχι και να είναι. Το τι ζκαναν ςτουσ
ςτάβλουσ και ςτα χωράφια ιταν άλλθ υπόκεςθ. Θ μοιχεία κάνει τον κόςμο να
γυρίηει.
Εταίρα δεν είχε δει, για τισ πόρνεσ είχε ακοφςει πολλά. Ιταν θ αγαπθμζνθ βριςιά
των αγοριϊν -και κα μεγάλωναν ςυνεχίηοντασ να τθ λζνε. Ρόρνεσ ιταν όλεσ οι
γυναίκεσ, ςτθν ψυχι τουσ, κι οι άντρεσ τισ κρατοφςαν τίμιεσ. Το χειρότερο ελάττωμα
για μια γυναίκα ιταν να ‘ναι μοιχαλίδα. Μπορεί να ιταν τεμπζλα, μπεκροφ,
φόνιςςα, παιδοκτόνοσ, μπορεί να ιταν όλα αυτά μαηί, αρκεί να μθν ιταν μοιχαλίδα.
Και τθ μοιχαλίδα τθ λζγανε πόρνθ. Γιατί; Για να τθ μειϊςουν.
Μ’ αυτά που άκουγε ςτο χωριό για τισ πόρνεσ, όχι μόνο απ’ τ’ αγόρια, αλλά κι απ’ τθ
μάνα τθσ, τθν τίμια μάνα τθσ, είχε χτίςει μια εικόνα βρομιάρασ-γυναίκασ ςτο μυαλό
τθσ. Κάτι πολφ υποδεζςτερο απ’ τισ κανονικζσ γυναίκεσ, τισ τίμιεσ. Αν ικελε να είναι
ειλικρινισ με τον εαυτό τθσ κα χρθςιμοποιοφςε τα εξισ επίκετα για μια πόρνθ:
Βρομιάρα, ςιχαμζνθ, τεμπζλα, πονθρι, βλάςφθμθ, άκεθ, επικίνδυνθ, άρρωςτθ –με
αρρϊςτιεσ τθσ Αφροδίτθσ, μζγαιρα, φίδι. Αν επικεντρωνόταν λιγάκι ςτισ ςκζψεισ κα
κυμόταν ότι όλα αυτά τα είχε ακοφςει να τα λζνε και τα είχε κρατιςει.
Θ Τενερίφθ τθσ είχε μιλιςει για τισ Εταίρεσ, αλλά αυτό είχε γίνει πριν είκοςι λεπτά,
ενϊ άκουγε τισ κατθγορίεσ για δεκατρία χρόνια.
Ζτςι όταν μπικανε ςτθ Συνοικία τθσ Ραρκζνου παραξενεφτθκε. Ιταν θ πιο
καλοφτιαγμζνθ περιοχι τθσ Φεάσ. Ραντοφ λουλοφδια, τα ςπίτια και τα δζντρα
αςβεςτωμζνα, μυρωδιζσ από νόςτιμα φαγθτά, παιδιά να παίηουν. Ιταν ευτοπία.
Σ’ εκείνθ τθ Συνοικία είχαν τα ςπίτια τουσ. Δεν ζκαναν δουλειά εκεί. Οι Εταίρεσ δεν
παντρεφονταν, απαγορευόταν, αλλά κάποιεσ αποφάςιηαν ότι ικελαν να κρατιςουν
το παιδί. Εγκυμοςφνεσ υπιρχαν πολλζσ, όμωσ οι γθτεφτρεσ βοθκοφςαν ςτθ γριγορθ
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απαλλαγι. Οι Εταίρεσ ιταν ελεφκερεσ, μόνο εκείνεσ είχαν δικαίωμα ςτο ςϊμα τουσ
–κι ό,τι υπιρχε μζςα του.
Κάποιεσ, όχι όλεσ, αποφάςιηαν να το κρατιςουν. Τα παιδιά τα μεγάλωναν όλεσ μαηί,
χωρίσ άντρεσ να εμπλζκονται ςτθ διαδικαςία, χωρίσ να εμπλζκεται θ Ρόλθ ςτθ
διαδικαςία. Για τ’ αγόρια και τα κορίτςια τουσ είχαν δικζσ τουσ δαςκάλεσ και
ςχολείο.
Είχαν πολλά χριματα οι Εταίρεσ, αφοφ δεν ζμπλεκαν με πορνοβοςκοφσ. Για εκείνεσ
θ λζξθ πόρνθ ςιμαινε κάτι κακό και πάλι: Γυναίκα που κάνει ζρωτα για τα χριματα,
αλλά βρίςκεται υπό τον ζλεγχο κάποιου άντρα, του Ρορνοβοςκοφ, που τθσ παίρνει
το μεγαλφτερο μζροσ απ’ τα κζρδθ.
Οι πόρνεσ ιταν ςυνικωσ δοφλεσ, ςτον ζλεγχο των αντρϊν. Αν κάποια ικελε
μποροφςε να μπει ςτο Σωματείο των Εταίρων. Αλλά οι περιςςότερεσ δεν ιξεραν τι
ιταν –κι οι Ρορνοβοςκοί φρόντιηαν να μθν μάκουν. Οι πόρνεσ εκδίδονταν ςε άλλο
μζροσ, ςτο δρόμο, ςυνικωσ ζξω απ’ το κζντρο και το λιμάνι, όπου είχαν τα μαγαηιά
τουσ οι Εταίρεσ.
Αν κάποιοσ Ρορνοβοςκόσ ζκανε το λάκοσ να μπλεχτεί με το Σωματείο Εταίρων, για
να εκμεταλλευτεί τθν οικονομικι τουσ επιτυχία, πάκαινε αφροδίςιο τθν ίδια μζρα.
Αν τολμοφςε να χρθςιμοποιιςει βία, πζκαινε πριν προλάβει να καταλάβει τι είχε
ςυμβεί.
~~
«Δεν το περίμενα ζτςι», είπε θ Ηανηιβάρθ.
«Σκουπίδια, αρουραίοι και βρόμα; Αυτό περίμενεσ;»
«Ναι, κάτι τζτοιο. Και άντρεσ με μαχαίρια.»
«Ακριβϊσ επειδι λείπουν αυτοί δεν είναι ζτςι.»
Στακικανε μπροσ ςε μια γυναίκα που κιλαηε το μωρό τθσ ςτθ μζςθ του δρόμου,
χωρίσ να κρφβεται, χωρίσ να ντρζπεται. Θ Τενερίφθ ρϊτθςε πϊσ πάνε ςτο Λερό. Θ
γυναίκα τθσ ζδειξε.
Ρροχϊρθςαν, αλλά θ Ηανηιβάρθ όλο κοιτοφςε πίςω.
«Ναι, Εταίρα είναι», είπε θ Τενερίφθ.
«Στο χωριό δεν το κάνανε αυτό. Κζλω να πω… Ζτςι, ςτο δρόμο.»
«Ρουκενά αλλοφ δεν το κάνουν αυτό.»
Δεν τθσ είπε περιςςότερα. Ικελε να τθν αφιςει να καταλάβει από μόνθ τθσ.
«Αυτι που πάμε, είναι Λζρεια;» είπε θ Ηινα λίγο μετά.
«Μάγιςςα.»
«Αφοφ πάμε ςε Λερό.»
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«Ζτςι το λζμε. Δεν είναι.»
«Αυτι το οργάνωςε;» είπε θ Ηινα κι ζδειξε τριγφρω τθν ευτοπία τθσ Συνοικίασ.
«Υπάρχουν μάγιςςεσ με μια δφναμθ πολφ μεγάλθ, και άλλεσ δυνάμεισ πιο μικρζσ»,
είπε θ Τενερίφθ. «Κατάδεςμοι. Κατάρεσ. Θ Λζρεια είναι πολφ καλι ςτισ κατάρεσ. Να
εφχεςαι να μθν ςε καταραςτεί.»
«Τι άλλο;»
«Ρροβλζπει. Πχι πολφ μπροςτά.»
«Άλλο;»
«Κεσ κι άλλο; Μπαίνει ςε ηϊα.»
«Σαν κι εμζνα;»
Θ Τενερίφθ κυμικθκε τθ ςκθνι που είχε δει πριν λίγο, ςτθν Αγορά.
«Πχι τόςο καλά», τθσ είπε.
«Άλλο;»
«Το ‘πιαςεσ», ζκανε θ Τενερίφθ. «Κατάλαβεσ ότι κάτι ςου κρφβω. Κα δεισ. Το
μεγαλφτερο ταλζντο τθσ είναι άλλο.»
~~~
Ζφταςαν ζξω απ’ το Λερό, που δεν ιταν ναόσ, αλλά είχε περιςςότερο μάρμαρο από
κάκε ναό εκεί γφρω. Γυναίκεσ πολλζσ περίμεναν ςτα ςκαλιά. Τισ προςπζραςαν κι
ανζβθκαν ςτθν είςοδο.
«Κζλουμε να δοφμε τθν Λζρεια», είπε θ Τενερίφθ ςτθ φφλακα, που ςίγουρα
μποροφςε να εξουδετερϊςει πολλοφσ άντρεσ, χωρίσ να χρθςιμοποιιςει υπζρμετρθ
βία. Ιταν ςαν γιγάντιςςα.
«Πλεσ αυτό κζλουν», του είπε και τουσ ζδειξε το πλικοσ από κάτω. «Ράρτε
αρικμό.»
Ζτεινε μια αγγινάρα. Θ Τενερίφθ ζκοψε ζνα πζταλο. Αυτά αρχίηουν να μαυρίηουν
ςαν τα κόψεισ. Ρρϊτθ ζμπαινε εκείνθ με το πιο μαφρο πζταλο αγκινάρασ.
«Καλά, κα περιμζνουμε τθ ςειρά μασ», είπε θ Τενερίφθ και γφριςε τθν πλάτθ ςτθ
γιγάντιςςα. Χαμογζλαςε ςτθ Ηινα. Ετοίμαηε κάτι πονθρό. Άγγιξε το πζταλο με τον
αντίχειρα κι εκείνο αμζςωσ μαφριςε, ςαν να περίμεναν δζκα ϊρεσ.
«Κα το χάψει;» ψικφριςε θ Ηανηιβάρθ.
«Με τθν κατάλλθλθ ςυνοδεία.»
Θ Τενερίφθ φόρεςε ξανά τον φρυγικό τθσ ςκοφφο. Θ Ηινα παρατιρθςε ότι οι
γυναίκεσ τριγφρω δεν τθν κοίταξαν με φόβο και μίςοσ, όπωσ ζκαναν ςτα άλλα μζρθ,
αλλά με καυμαςμό και χαρά. Μια ακόμθ μάγιςςα ιταν καλό νζο για το Σωματείο.
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«Ρεράςτε», είπε χαμογελϊντασ θ γιγάντιςςα, χωρίσ καν να κοιτάξει το πζταλο.
~~~~
Σαν ζκλειςε θ τρίμετρθ πόρτα επικράτθςε θςυχία ςχεδόν τρομαχτικι, ειδικά μετά
τθν οχλοβοι του ζξω κόςμου. Ο χϊροσ ιταν γεμάτοσ πολφχρωμα αγάλματα. Πχι τα
ςυνθκιςμζνα, αυτά που είχαν οι ναοί των αντρϊν. Ιταν ςυμπλζγματα αγαλμάτων,
ςε ςεξουαλικζσ ςτάςεισ, ςε διάφορεσ ςεξουαλικζσ ςτάςεισ.
Κακϊσ περπατοφςαν ςτο διάδρομο και τα κοιτοφςε, θ Ηανηιβάρθ κατάλαβε ότι
υπιρχαν πολλά περιςςότερα ςτο ςεξ, πζρα απ’ το βάτεμα. Κάποιεσ απ’ τισ ςτάςεισ
δεν μποροφςε οφτε να τισ καταλάβει. Σε τι εξυπθρετοφςαν;
«Θδονι», είπε θ Τενερίφθ, αλλά το είπε τόςο ςτεγνά που μόνο θδονι δεν ιταν.
Ακοφγονταν αυλιτριεσ να παίηουν, κικάρεσ και κρουςτά, φωνζσ που ζλεγαν
τραγοφδια τθσ Σαπφοφσ. Μφριηε ιάςμυνοσ και μόςχοσ.
Δεν χρειαηόταν να τισ κακοδθγιςουν. Απλϊσ προχϊρθςαν προσ τθ μουςικι και τθν
ευωδία, ςε μια δίφυλλθ ξφλινθ πόρτα, που άνοιξε χωρίσ να τθ χτυπιςουν.
~~~~~
Το κεντρικό δωμάτιο ιταν λαμπερό, όλο ναξιακό μάρμαρο. Εκεί, ςτθ μζςθ τθσ
αίκουςασ κακόταν θ πιο όμορφθ γυναίκα που είχε δει θ Ηανηιβάρθ. Το πιο όμορφο
πλάςμα που είχε δει. Ριο όμορφθ κι απ’ το ουράνιο τόξο, τθν πανςζλθνο, τθ
κάλαςςα.
«Αποκλείεται», είπε θ πιο όμορφθ γυναίκα, πριν καν τθσ μιλιςουν. Και ςθκϊκθκε.
Είχε ομορφιά και χάρθ, είχε και δφναμθ. Δεν ιταν λεπτεπίλεπτθ, ιταν δυνατι. Σαν
να είχεσ διαςταυρϊςει ζναν κφκνο μ’ ζνα λιοντάρι.
Το κυκνολιόνταρο γφριςε και κοίταξε τθν Ηανηιβάρθ.
«Εςφ είςαι;» τθσ είπε.
Θ φωνι τθσ ιταν ςαν ν’ άκουγεσ τθν καλφτερθ αυλιτριδα. Μόνο αυτι κα μποροφςε
να κάνει τουσ τροχοφσ του Κόςμου να τρίηουν.
«Σταμάτθςεσ τον τροχό να γυρνάει. Ξζρεισ πόςεσ το ζχουν κάνει αυτό;»
«Δεν ξζρω», είπε θ Ηανηιβάρθ.
«Οφτε εγϊ», ζκανε θ Φουερτεβεντοφρα και γζλαςε.
Το γζλιο τθσ χάιδεψε τθ Ηινα. Τα ςπακάτα φρφδια, το τόξο του βλεφάρου, οι
βόςτρυχοι που ζπεφταν ςτο πλάι, θ δυνατι μφτθ, ιταν ςαν άγαλμα. Θ Ηανηιβάρθ
ξεροκατάπιε.
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Τότε ξεκίνθςε να μιλάει θ Τενερίφθ.
«Φουζρτε, πρζπει να --»
«Δεν πρζπει τίποτα απολφτωσ. Τα πρζπει μου τα ζκαψα, τισ ςτάχτεσ τουσ τισ
ςκόρπιςα.»
«Λαϊκό τραγοφδι είν’ αυτό;» είπε θ Τενερίφθ.
«Ράντα ςαρκαςτικι.»
Θ Φουερτεβεντοφρα τουσ γφριςε τθν πλάτθ. Ρερπάτθςε ςαν ελάφι ςτο διπλανό
δωμάτιο. Οι επιςκζπτριεσ τθν ακολοφκθςαν. Εκεί υπιρχε μια τεράςτια μαρμάρινθ
μπανιζρα.
«Γι’ αυτό ςτο είπα εξαρχισ», ζκανε θ Φουζρτε. «Αποκλείεται! Δεν γίνεται ν’ αφιςω
τθ ςυνοικία. Κα διαλυκοφν χωρίσ εμζνα.»
«Ουδείσ αναντικατάςτατοσ», είπε θ Τενερίφθ.
«Ωραία. Σωςτι. Οπότε βρεσ κάποια να μ’ αντικαταςτιςει.»
Φουερτεβεντοφρα – Τενερίφθ: 1-0
Θ Τενερίφθ αγρίεψε.
«Αν δεν βοθκιςεισ τότε δεν κα υπάρχει ςυνοικία. Είδα το όνειρο με το αβγό. Θ
Ευρυνόμθ κινδυνεφει. Ιρκε θ ςτιγμι.»
Θ Φουζρτε κοντοςτάκθκε. Αναςτζναξε.
«Κα είναι δεκάξι χρονϊν τϊρα», είπε και με τα μακριά τθσ δάκτυλα άγγιξε, μόλισ
που άγγιξε τθν πόρπθ του φορζματοσ τθσ, κι εκείνο γλίςτρθςε ςτο πάτωμα
κάνοντασ τον ιχο του μεταξιοφ, αποκαλφπτοντασ το γυμνό ςϊμα μιασ Λζρειασ και
Μάγιςςασ.
Θ Φουερτεβεντοφρα δεν ιταν ζφθβθ. Το ςϊμα τθσ ιταν γυναικείο κι ολόγιομο,
ιταν ςαν τθν πανςζλθνο τον Αφγουςτο, όλο καμπφλεσ, μποροφςεσ να περάςεισ
ολόκλθρο το βράδυ να τθν κοιτάσ, μόνο να τθν κοιτάσ, να τθσ τραγουδάσ με τθ λφρα
ςου, να τθν προςκυνάσ, ν’ αλυχτάσ ςτα πόδια τθσ.
Ζτςι όπωσ τθν είδε να μπαίνει ςτο νερό θ Ηανηιβάρθ ζνιωςε για πρϊτθ φορά πόκο.
Ζνιωςε τα γόνατα τθσ να λυγίηουν και πιγε να λιποκυμιςει. Θ Τενερίφθ τθν άρπαξε
και τισ ζριξε δυο δυνατζσ ςφαλιάρεσ.
«Αυτό είναι το μεγαλφτερο ταλζντο τθσ», είπε θ μάγιςςα.
Θ Φουζρτε κολυμποφςε.
Θ Ηανηιβάρθ ιξερε, το είχε νιϊςει απ’ το κεφάλι ωσ τθν κοιλιά – και λίγο παρακάτω.
Ειδικά εκεί κάτω το είχε νιϊςει τόςο ζντονα.
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Θ Φουερτεβεντοφρα γφριςε να τθν κοιτάξει. Το νερό ζφτανε ωσ το πλοφςιο ςτικοσ
τθσ.
Αλλά ιταν τα μαλλιά τθσ που μάγεψαν τθ Ηανηιβάρθ πιο πολφ. Άςπρα μαλλιά,
πάλλευκα και μακριά, ςαν μια χιονοςτιβάδα που πζφτει ςτθ κάλαςςα.
Άςπρα μαλλιά.

