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ΤΕΤΑΤΟ ΜΕΟΣ 

47 

Το Ζςςεξ ζφταςε ςτο λιμάνι τθσ Μαςςαλίασ αψεγάδιαςτο και 

ςτιλβωμζνο, ςαν καινοφριο. Ο Άλμπατροσ το οδιγθςε ακριβϊσ ςτο 

μζροσ όπου περίμενε θ Τενερίφθ. Το ζφερε ν’ ακουμπιςει ςτον 

ντόκο απαλά. Κι ζριξαν τθ ςκάλα. 

Μζςα απ’ τισ ςκιζσ του λιμανιοφ βρικαν μερικοί άντρεσ, ακϊοι ςαν 

το Μεφιςτοφελι, που επιβιβάςτθκαν για να ςυηθτιςουν τθν τιμι 

τθσ θρωίνθσ και του κατ. 

Θ Τενερίφθ ζμεινε εκεί όπου ιταν, παρατθρϊντασ αδιάκριτα το 

πλιρωμα του πλοίου. Το καταλάβαινε πωσ είναι όλοι 

μοροηϊντανοι, καταραμζνοι πεκαμζνοι που δεν ξζρουν ότι 

πζκαναν και ηουν μζχρι να λυκεί θ κατάρα τουσ. 

Ζπειτα φάνθκε ςτθν κορυφι τθσ ςκάλασ το κορίτςι. Ιταν 

κουκουλωμζνθ, και ςτο θμίφωσ δεν τθν είδε καλά, αλλά ζνιωςε ότι 

είχε μεγάλθ δφναμθ ςτθ μαγεία. Ιταν πολφ πιο δυνατι απ’ τθν ίδια 

ςίγουρα, μάλλον κι απ’ τθν Φουζρτε. Μςωσ να ιταν ιςχυρι ςαν τον 

Άβαρι. Τότε μόνο θ Τενερίφθ ςυνειδθτοποίθςε ότι θ μαγεία τθσ 

μικρισ Ηινασ, τθσ μάγιςςασ που είχε βαφτίςει Ηανηιβάρθ, ιταν ό,τι 

πιο ιςχυρό είχε ςυναντιςει. Ακόμα κι ο Υπερβόρειοσ τθν είχε 

καυμάςει. 

Θ Γιωταλία κατζβθκε τθ ςκάλα. Μαηί τθσ πιγαινε ζνασ νεαρόσ, 

κακόλου μαγικόσ, κι ζνασ ςκφλοσ που ζλαμπε. Στάκθκαν μπροσ 

ςτθν Τενερίφθ, ςαν να τθ γνϊριηαν, τθ μφριςε και τθσ ζγλειψε τα 

χζρια. 

«Αυτόσ είναι χαηόσ ςαν τον Λανκαρότε μου», είπε και τον χάιδεψε. 

Θ Νζδα ζπεςε ανάποδα με τα πόδια ανοικτά για να τθσ ξφςει τθν 

κοιλιά. Ζτςι διαλφκθκε θ αμιχανθ ομίχλθ τθσ πρϊτθσ ςυνάντθςθσ. 

«Χαηό, αλλά ακάνατοσ», είπε θ Γιωταλία, γνωρίηοντασ ότι μιλοφςε 

ςε μάγιςςα. Τθσ κφμιηε τόςο ζντονα τθ Λάιλα Λου. 

Ο Κάνοσ ξεκίνθςε να γελάει, αλλά ςταμάτθςε όταν αντιλιφκθκε 

ότι δεν ιταν αςτείο. 

«Δεν είναι ακάνατοσ», είπε θ Τενερίφθ. «Τίποτα δεν είναι ακάνατο. 

Μπορεί να ζχει αντοχι ςτο κάνατο. Κάποια ςτιγμι κα πεκάνει. Εςφ 

είςαι θ Γιωταλία, λοιπόν;» 
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«Ναι, εγϊ είμαι.» 

«Κι αυτόσ ο άμαγοσ τι είναι;» 

«Αυτόσ; Κάποιοσ που τον ζςτειλαν να με ςκοτϊςει.» 

«Κι όπωσ φαίνεται απζτυχα», είπε ο Κάνοσ. 

Οι δυο γυναίκεσ ςτράφθκαν και του δϊςανε ςιμα: Άντρασ κι 

άμαγοσ, καλφτερα κα ιταν μόνο ν’ ακοφει, ςαν τον ςκφλο. 

«Σ’ ζνιωςα από μακριά», ςυνζχιςε θ Γιωταλία. «Δεν ξζρω τι 

ςυμβαίνει, αλλά νομίηω ότι ςυνδεόμαςτε.» 

«Πλα ςυνδζονται με όλα ςτον κόςμο. Είμαςτε μζροσ ενόσ ςυνόλου. 

Συνικωσ δεν το νιϊκουμε. Εμείσ, πζρα απ’ τθ μαγεία, ζχουμε κι 

άλλο κοινό. Τθ μθτζρα ςου.» 

«Ξζρεισ ποφ βρίςκεται;» 

«Αυτό είναι πρόβλθμα.» 

Τθσ ζκανε νόθμα να περπατιςουν μαηί. Ριγαιναν μπροςτά οι δφο 

μάγιςςεσ, πίςω ο άντρασ κι ο ςκφλοσ. 

«Ρζκανε;»  

«Μάλλον, αν και ποτζ δεν μπορείσ να ξζρεισ με τθ Φουζρτε.» 

«Ζτςι τθ λζνε;» 

«Το κοριτςίςτικο όνομα τθσ ιταν Φρφνθ. Πταν ζγινε μάγιςςα πιρε 

άλλο όνομα, Φουερτεβεντοφρα, ζτςι όπωσ πρζπει να γίνεται.» 

«Δεν ιξερα πωσ πρζπει ν’ αλλάξω όνομα», είπε θ Γιωταλία. 

«Μςωσ και ν’ άλλαξεσ ιδθ.» 

Ο Κάνοσ περπατοφςε πίςω τουσ, άκουγε τισ γυναίκεσ να μιλάνε, θ 

μεγάλθ ςε κάποια παράξενθ κακαρεφουςα, όχι τόςο ςτεγνι όςο 

των παπάδων, θ μικρι ςτθ μαλλιαρι, κι αναρωτιόταν τι ςκατά 

ζκανε. Πλα ιταν τρελά πλζον. Δεν υπιρχε κανζνασ λόγοσ να μείνει 

εκεί. Τουσ υπόλοιπουσ διαςωκζντεσ του Ράτρα τουσ είδε να 

κατεβαίνουν απ’ το Ζςςεξ και να φεφγουν, για να βρουν τρόπο να 

γυρίςουν πίςω. Εκείνοσ τι ζκανε; Ιξερε. Είχε τον καλφτερο λόγο, 

προςωρινι παράνοια, τθν τρζλα του Ζρωτα. Κα ζμενε δίπλα ςτθ 

γοργόνα πάςθ κυςία. Ξεκίνθςε να ςφυρίηει ζνα ςκοπό. 

«Αν δεν ξζρεισ, γιατί λεσ ότι πζκανε;» ρϊτθςε θ Γιωταλία. 

«Είναι δφςκολο να το αποδεχτείσ, το ξζρω, αλλά… Γεννικθκε, 

γεννθκικαμε, πριν… Δυο χιλιάδεσ χρόνια πάνω κάτω. Μάλλον κα 

ζχει πεκάνει τϊρα.» 

Θ Γιωταλία κοντοςτάκθκε. Μαηί τθσ κι ο Κάνοσ. Είχε ακοφςει κι 

εκείνοσ κι είχε μείνει άναυδοσ με τθν τρζλα που κουβαλοφςε θ 
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μαυροφορεμζνθ. Αλλά θ Γιωταλία ιξερε ότι ο κόςμοσ δεν είναι 

μόνο ό, τι μποροφμε να αντιλθφκοφμε. 

«Εςφ δεν πζκανεσ.»  

«Οφτε ο ςκφλοσ ςου πζκανε.» 

«Νζδα τθ λζνε, ςαν το ποτάμι. Μπορεί κι θ μθτζρα μου να είναι 

ηωντανι.» 

Θ Τενερίφθ χάιδεψε ξανά τθ Νζδα, ςαν να ιταν το μουλάρι που 

είχε αφιςει πίςω, δυο χιλιάδεσ χρόνια πίςω. 

 

«Ρϊσ ιρκεσ εδϊ;» είπε θ Γιωταλία. «Γιατί ιρκεσ εδϊ;» 

«Δεν ιρκα μόνθ. Τζςςερισ ιρκαμε.» 

«Ροφ είναι οι άλλοι;» 

«Ο ζνασ δολοφονικθκε. Ο άλλοσ μάλλον είναι προδότθσ. Για τθν 

τρίτθ δεν ξζρω τίποτα.» 

«Γιατί ιρκατε;» 

«Γιωταλία, είςαι πιο ςθμαντικι απ’ όςο νομίηεισ. Κι ο κόςμοσ είναι 

πιο παράξενοσ απ’ όςο νομίηεισ. Μάλλον ποτζ δεν κα μπορζςουμε 

να καταλάβουμε πόςο παράξενοσ είναι.» 

«Μπορϊ να πω κάτι;» μπικε ςτθ μζςθ ο Κάνοσ. Σαν είδε το 

βλζμμα τθσ Τενερίφθσ, που πάλι ικελε να τον κάνει να ςωπάςει, 

τθσ είπε: «Ράταξον μεν, άκουςον δε!» 

«Ροφ τον ξζρεισ εςφ το Κεμιςτοκλι;» είπε θ Τενερίφθ, ζκπλθκτθ, 

και κάπωσ χαροφμενθ που είχε ακοφςει μια ριςθ τθσ εποχισ τθσ. 

«Μου αρζςει να διαβάηω.» 

«Άμαγοσ. Άντρασ. Του αρζςει να διαβάηει. Κατάλαβα. Ρροδότθσ», 

ζκανε θ Τενερίφθ. 

«Είμαι. Ρροδότθσ αυτοφ που μ’ ζςτειλε να ςκοτϊςω τθ… 

Γιωταλία.» 

Ιταν θ πρϊτθ φορά που ζλεγε το όνομα τθσ, εκείνθ είχε ακοφςει 

τθν ταραχι ςτθ φωνι του, εκείνοσ κα ικελε να το λζει για πάντα. 

«Ροιοσ είναι;» του είπε θ Τενερίφθ. 

«Κα ςασ πω ό,τι ξζρω γι’ αυτόν. Και για το ςφγχρονο κόςμο, γιατί 

είςτε εντελϊσ ξζνεσ ςτθν πραγματικότθτα. Ωραία τα μαγικά, αλλά 

πρζπει να καταλάβετε ποφ βρίςκεςτε.» 

Θ Τενερίφθ το παραδζχτθκε με μια κλίςθ του κεφαλιοφ. Θ Γιωταλία 

δεν ικελε να παραδεχτεί τίποτα, ιταν ζφθβθ και τα ιξερε όλα. 
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«Αλλά…» ςυνζχιςε ο Κάνοσ. «Ρροτείνω να πάμε να ςυνεχίςουμε τθ 

ςυηιτθςθ ςε αςφαλζσ μζροσ. Εδϊ ςτο λιμάνι νιϊκω λιγάκι 

εκτεκειμζνοσ. Ράμε να βροφμε ζνα καπθλειό, να πιοφμε μια μπφρα 

Κα μιλιςουμε καλφτερα ζτςι.» 

Τθσ Τενερίφθσ τθσ άρεςε θ ιδζα τθσ μπφρασ, αλλά δεν ιταν 

ςίγουρθ αν κα ζπρεπε να πάει μαηί του. Ο Κάνοσ ζνιωςε τθ 

δυςπιςτία τθσ. 

«Δεν κα ςασ καταδϊςω», τθσ είπε. «Ζχω δει τι μπορεί να κάνει 

αυτι.» Κι ζδειξε τθ Γιωταλία. 

Θ Τενερίφθ δεν χρειαηόταν να τθσ πει κανζνασ ότι ο φόβοσ δεν 

ιταν το κίνθτρο του Κάνου. Είχε ξαναδεί ερωτευμζνο.  

«Ωραία, πάμε να πιοφμε», είπε θ Τενερίφθ και ςαν άκουςε τα 

λόγια τθσ ζςπαςε θ καρδιά τθσ. Τελευταία φορά είχε πιει με τον 

Αυτόλυκο -κι ιταν θ τελευταία φορά που ζπινε μαηί του. Εκτόσ κι 

αν τον ζβριςκε μετά, ςτουσ Κόκκινουσ Βάλτουσ. Λίγο ηαλίςτθκε απ’ 

τθ κλίψθ και παραπάτθςε. Ριγαν να τθν κρατιςουν. 

«Καλά είμαι», είπε και ςτάκθκε όςο πιο ίςια μποροφςε. 

Δεν ιταν καλά, είχε κουραςτεί απ’ τθν πάλθ κι απ’ τισ απϊλειεσ, 

απ’ τισ προδοςίεσ, αλλά ζπρεπε να μείνει όρκια, για να βρει τθ 

Ηινα, μόνο αυτό, να τθ βρει. 

~~ 

Σαν ζκατςαν ςτθν ταβζρνα και παράγγειλαν κατάλαβαν ότι υπιρχε 

πρόβλθμα: Δεν είχαν χριματα πάνω τουσ. Τα λεφτά που είχε δϊςει 

ο Καρπόφ ςτο Κάνο είχαν γίνει ςτάχτθ. Θ Γιωταλία είχε αφιςει το 

χρυςό τθσ, εκείνο τθσ Λάιλασ και τα χριματα του Νεταςκζτα, ςτο 

Ζςςεξ. Κι θ Τενερίφθ είχε κάτι φραγκοδίφραγκα ςτθν τςζπθ. 

«Κα το λφςουμε μετά αυτό», τουσ είπε. «Ρρζπει να δοφμε τι κα 

κάνουμε με το αλθκινό πρόβλθμα. Το πολφ πολφ να τουσ δϊςουμε 

το ςκφλο. Λζγε, εςφ τι ξζρεισ;» 

Ο Κάνοσ ξεκίνθςε λζγοντασ ότι τον κάλεςαν όταν θ Γιωταλία είχε 

ςκοτϊςει το γιο του Καρπόφ. 

«Βαςιλιάσ είναι αυτόσ;» 

«Τφραννοσ μάλλον.» 

«Ροιασ πόλθσ;» 

«Αν ςου πω ολόκλθρθσ τθσ Ελλάδασ; Κι όχι μόνο.» 
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Θ Τενερίφθ εντυπωςιάςτθκε. Γφριςε ςτθ Γιωταλία. 

«Κι εςφ ςκότωςεσ το γιο του;» 

«Ικελε να με βιάςει.» 

«Καλά του ‘κανεσ.» 

Θ ςερβιτόρα ζφερε τισ μπφρεσ κι ζνα πιάτο με λουκάνικα και 

πανςζτεσ. Ηιτθςε να πλθρωκεί επιτόπου. Σε τζτοια χαμαιτυπεία 

δεν αφινεισ ανοικτοφσ λογαριαςμοφσ. Θ Τενερίφθ προςπάκθςε να 

κωλυςιεργιςει και να τθν πείςει με λειψά γαλλικά, ότι κα τθν 

πλιρωναν αργότερα. Θ ςερβιτόρα ιταν ςκλθρό καρφδι, δεν 

μαςοφςε με κόλπα κι απειλζσ. Σαν είδε ότι ζφερναν αντιρριςεισ 

κοίταξε μόνο μια φορά πίςω. Αυτό ιταν το ςφνκθμα. Δυο 

μπρατςωμζνοι μαχαιροβγάλτεσ ςτάκθκαν δίπλα τθσ για να 

υποςτθρίξουν το δίκιο τθσ γκαρςόνασ. 

Θ Γιωταλία ετοιμάςτθκε να κάνει ζνα μικρό ξόρκι παραίςκθςθσ, 

όταν ακοφςτθκε μια φωνι να λζει ςτα γαλλικά: «Τα πλθρϊνω εγϊ, 

Σάνςα. Αυτά κι άλλεσ τρεισ γφρεσ και φζρνε και φαγθτό να τρϊμε. 

Και κράτα τα ρζςτα να κεράςεισ τα παλικάρια.» 

Ο άντρασ τθσ άφθςε ςτο χζρι μερικά χαρτονομίςματα, που μάλλον 

ζφταναν για πολλζσ παραπάνω γφρεσ ποτϊν. Θ Σάνςα ζφυγε 

χαροφμενθ, όπωσ κι οι μαχαιροβγάλτεσ τθσ. Θ Τενερίφθ με τθν 

παρζα τθσ περίμεναν εξθγιςεισ. 

~~~ 

«Ελπίηω να μθν ςασ πειράηει που παρενζβθν», είπε ο άντρασ ςτα 

ελλθνικά. 

Μιλοφςε με παράξενθ προφορά, που κανείσ δεν είχε ξανακοφςει. 

Ιταν ψθλόσ και κοιλαράσ, καλοηωιςμζνοσ, κοντά ςτα πενιντα. 

«Ζλλθνασ είςτε;» του είπε ο Κάνοσ. 

«Είμαι, αλλά ςε παρακαλϊ, ςτον ενικό. Ναι, ςε περνάω κάμποςα 

χρόνια, όμωσ δεν είμαι άρχοντασ οφτε παπάσ. Μόνο…» 

«Και γιατί μασ κζραςεσ;» τον ζκοψε θ Τενερίφθ. 

«Κα ςασ εξθγιςω. Μπορϊ να κάτςω;» 

«Πχι.» 

«Εντάξει, δεκτό. Να ςασ ςυςτθκϊ. Ονομάηομαι Δθμιτρθσ 

Καρόγλου. Είμαι γιοσ κάποιου.» 

«Ρρϊτθ φορά ακοφω κάποιον να ςυςτινεται ωσ γιοσ άλλου.» 

«Αν ο άλλοσ είναι ο ςπουδαίοσ ζμποροσ ςταφίδασ Καρόγλου, τθσ 
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Σμφρνθσ, τότε ο γιοσ δεν είναι τίποτα άλλο.» 

«Και ςυνθκίηουν οι γιοι εμπόρων ςταφίδασ απ’ τθ Σμφρνθ να 

κερνάνε αγνϊςτουσ;» 

Θ Γιωταλία γζλαςε. Τθσ άρεςε θ Τενερίφθ, τθσ κφμιηε τθ Λάιλα 

Λου, ενϊ ιταν τόςο διαφορετικι. Θ δαςκάλα τθσ ιταν ιπιων 

τόνων, πάντα υποχωροφςε κι ζςκυβε το κεφάλι. Αυτι θ μάγιςςα 

ιταν ζτοιμθ να τςακωκεί και με τον αζρα. Τθσ άρεςε, γιατί κι 

εκείνθ δεν γοφςταρε να κάνει πίςω. 

«Κα μποροφςα να πω ότι το ζκανα επειδι είςτε πατριϊτεσ», είπε ο 

Καρόγλου. 

«Δεν είμαςτε, οπότε μθν το πεισ.» 

«Κα ςασ πω τθν αλικεια.» 

«Ρεριμζνουμε πϊσ και πϊσ.» 

«Ριςτεφετε ςτθ μοίρα;» είπε ο Καρόγλου. 

Ξεκίνθςε να τουσ λζει για τον Θράκλειτο, τον ςκοτεινό φιλόςοφο. 

Εκείνοσ είχε γράψει: Θ κρυφι αρμονία είναι πιο ιςχυρι απ’ τθ 

φανερι. 

Θ μθτζρα του Καρόγλου, που δεν ιταν φιλόςοφοσ, του είχε μιλιςει 

χίλιεσ φορζσ για τ’ αδιόρατα νιματα που ςυνδζουν τα πάντα. Αυτό 

που κάποιοι κεωροφν τυχαιότθτα ι ςφμπτωςθ είναι θ κρυφι 

αρμονία, που δεν μποροφμε να τθν κατανοιςουμε. 

Κι ο Καρόγλου ςυνζχιςε: «Μου είχε πει θ μθτζρα μου, λίγο καιρό 

πριν πεκάνει: Πταν βλζπεισ μια ςφμπτωςθ που δεν ςου μοιάηει 

τυχαία, τότε να ξζρεισ ότι δεν είναι τφχθ, δεν είναι ςφμπτωςθ, είναι 

μοίρα, πεπρωμζνο, ειμαρμζνθ, μόροσ. Ρρζπει ν’ ακολουκιςεισ.» 

«Τι ζκανε θ μάνα ςου;» τον ρϊτθςε θ Τενερίφθ. 

«Σπίτι ζμενε, αλλά ζρχονταν πολλζσ γυναίκεσ να τθ δουν. Ζλεγε το 

φλιτηάνι, τουσ ζριχνε τα χαρτιά, διάβαηε το χζρι τουσ.» 

«Μάντιςςα λοιπόν θ μάνα.» 

«Χαρτορίχτρα. Ζτςι τθν ζλεγαν. Ρζκανε απ’ τθ ςτεναχϊρια τθσ. Ο 

πατζρασ μου είχε ςπιτϊςει μια Τουρκάλα πιτςιρίκα.» 

«Ζλα κάτςε να πιεισ μαηί μασ.» 

Θ Τενερίφθ τραβιχτθκε ςτθ μζςα μεριά του πάγκου για να του 

κάνει χϊρο. Αν ζχεισ μάνα μάγιςςα και πεκαμζνθ μπαίνεισ 

αυτόματα ςτθ λζςχθ. 

~~~~ 
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Είχαν φτάςει ςτθν τρίτθ γφρα και πλζον γελοφςανε. Ουςιαςτικά θ 

Τενερίφθ με τον Καρόγλου τα είχαν πιει όλα. Ο Κάνοσ με τθ 

Γιωταλία ταλαιπωροφςαν ακόμα τθν πρϊτθ τουσ μπφρα. 

Θ Γιωταλία αιςκανόταν άβολα με τον νεαρό ακριβϊσ δίπλα τθσ. Αν 

είχε προςπακιςει να τθ χουφτϊςει ι να τθν προςεγγίςει ερωτικά 

κα τον είχε διαολοςτείλει –ι κα του είχε ρίξει ζνα ξόρκι. Εκείνοσ 

μόνο κακόταν εκεί, κακόταν κι ίδρωνε. Οι παλάμεσ ιταν πιο 

μουςκεμζνεσ απ’ όταν είχε πζςει ςτθ κάλαςςα. Κρατοφςε το 

μαντίλι του και τισ ςκοφπιηε. Ικελε να του πει να χαλαρϊςει, ότι 

δεν κα πάκαινε κάτι, αλλά ιξερε ότι δεν ιταν φόβοσ. Κι αυτό ιταν 

χειρότεροσ. Θ Γιωταλία δεν είχε ερωτευτεί ποτζ κανζναν. Κι εκείνθ 

κανείσ δεν τθν είχε ερωτευτεί. Εκτόσ ίςωσ απ’ τον κάπτεν Μπαντ. 

Για να τον ξεχάςει απευκφνκθκε ςτον ζμπορο, που εκείνθ τθ 

ςτιγμι ζλεγε ρατςιςτικά ανζκδοτα για τουσ Γάλλουσ. 

«Ρϊσ λθςτεφει ζνασ Γάλλοσ; Σασ παρακαλϊ, κα κζλατε να…» 

«Συγνϊμθ, κάτι ξζχαςεσ να μασ πεισ», τον ζκοψε. 

Ο Καρόγλου τθν κοίταξε ξαφνικά και κόντεψε να πετρϊςει απ’ τθν 

ομορφιά τθσ. Δεν ιταν ότι δεν τθν είχε δει και πριν, αλλά θ 

Γιωταλία, κακϊσ ςκεφτόταν τον ζρωτα των αντρϊν για εκείνθ είχε 

πάρει χρϊμα και λάμψθ που κα ζκανε τθ Φουζρτε να ςχίηει τα 

πτυχία τθσ πορνείασ. 

«Τι όμορφθ που είναι αυτι», είπε ο Καρόγλου ςτθν Τενερίφθ. 

«Είναι περιςςότερο επικίνδυνθ από όμορφθ, πρόςεχε.» 

«Δεν το είπα για κακό. Ρροσ κεοφ! Είμαι ςαράντα οκτϊ χρονϊν.» 

«Ναι, ςασ ξζρουμε εςάσ τουσ μεςιλικεσ. Άλλο είναι το κζμα: Γιατί 

ζκατςεσ εδϊ; Ροια λεσ ότι είναι θ κρυφι αρμονία;» 

«Μα, είναι απλό. Ο Καρπόφ είναι ο άνκρωποσ που περιςςότερο 

μιςϊ ςτον κόςμο.» 

«Κι άκουςεσ εμάσ να μιλάμε γι’ αυτόν, ς’ ζνα καπθλειό ςτθ 

Μαςςαλία. Ραραείναι ςφμπτωςθ.» 

«Ακριβϊσ! Δεν το καταλαβαίνεισ; Αυτι είναι θ κρυφι αρμονία. Κάτι 

που δεν μπορείσ να πιςτζψεισ ωσ τυχαίο. Ρρζπει να ζρκω μαηί 

ςασ.» 

Τα μάγουλα του Καρόγλου είχαν ανάψει απ’ τθν ζξαψθ και το 

πιοτό.  

«Τι ςου ‘χει κάνει ο Καρπόφ;» τον ρϊτθςε ο Κάνοσ, ςαν να 

βριςκόταν ςε ανάκριςθ και να ‘ψαχνε για ανακρίβειεσ κι 



8 
 

 

ανακολουκίεσ. 

«Είναι με τουσ Νεότουρκουσ.» 

«Τι είναι οι Νεότουρκοι;» ρϊτθςε θ Γιωταλία. 

«Υπάρχουν και παλιοί δθλαδι; Τι είναι οι Τοφρκοι;» ζκανε θ 

Τενερίφθ. 

Ο Καρόγλου προςπάκθςε για λίγο να καταλάβει αν του ζκαναν 

πλάκα. Δεν τον πείραηε και να του ζκαναν. Είχε μεγαλϊςει μ’ ζναν 

πατζρα που πάντα τον καπζλωνε.  

Τουσ εξιγθςε ότι οι Νεότουρκοι ιταν ζνα νζο εκνικιςτικό κίνθμα, 

που ξεκίνθςε απ’ τθ Κεςςαλονίκθ κι είχε ωσ ςκοπό τθν ανατροπι 

του Σουλτάνου. Αυτό ίςωσ και να ακουγόταν καλό, αλλά ςτθν 

ατηζντα τουσ είχαν ςκλθρζσ τακτικζσ. Σε αντίκεςθ με τθν Υψθλι 

Ρφλθ που προτιμοφςε τθν ειρθνικι ςυνφπαρξθ εκνοτιτων και 

κρθςκευμάτων ςτα Οκωμανικά εδάφθ, οι Νεότουρκοι είχαν ζνα 

ςφνκθμα: Θ Τουρκία ςτουσ Τοφρκουσ. 

Είχαν δρομολογιςει τισ γενοκτονίεσ των Αρμενίων, τον Ροντίων, 

των Αςςυρίων. Στα περίχωρα τθσ Σμφρνθσ, ςτον Ρόντο και ςτισ 

Αρμενικζσ περιοχζσ θ πυρκαγιά είχε ξεκινιςει.  

Ο Καρόγλου με μερικοφσ ακόμα πλοφςιουσ Ζλλθνεσ τθσ Μικραςίασ 

ςυναντικθκαν με τθν ελλθνικι κυβζρνθςθ για να ςυηθτιςουν τθν 

προςταςία τθσ ελλθνικισ κοινότθτασ. Σκιϊδθσ πρόεδροσ τθσ 

επιτροπισ ιταν ο Καρπόφ. 

«Δεν ζχω ξαναδεί τζτοιον άνκρωπο», είπε ο Καρόγλου και 

παράγγειλε άλλθ μια γφρα. «Εκείνα τα μάτια, ζνιωκεσ αδφναμοσ 

μπροςτά του.» 

Ο Κάνοσ ςυμφϊνθςε. Κυμόταν τόςο ζντονα τισ δυο ςυναντιςεισ 

μαηί του. Ζνιωκεσ ότι ιταν ανϊφελο ν’ αντιςτακείσ. 

«Θ επιτροπι ζλεγε ότι δεν υπάρχει λόγοσ ανθςυχίασ. Εμείσ, που 

ηοφςαμε ιδθ τον φόβο κι ετοιμαηόμαςταν για τα χειρότερα, 

διαμαρτυρθκικαμε. Ο πατζρασ μου, που ιταν αιματϊδθσ 

άνκρωποσ, εκρθκτικόσ, ςθκϊκθκε όρκιοσ και τουσ ζλεγε όλουσ 

προδότεσ. Ε, τότε ςθκϊκθκε κι ο Καρπόφ. Κακόταν πιο πίςω, 

νομίηαμε ότι ιταν διπλωματικόσ ακόλουκοσ. Σταματιςαμε να το 

πιςτεφουμε ςαν ζφταςε ςτο τραπζηι. Ιρεμα, ςαν το διάβολο τθ 

νφχτα, ρϊτθςε τον πατζρα μου πϊσ λεγόταν. Φυςικά και ιξερε το 

όνομα του, αλλά ικελε να το κάνει.» 
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«Είναι κόλπο τθσ ανάκριςθσ», είπε ο Κάνοσ. «Το ‘χω διαβάςει. 

Βάηεισ τον ανακρινόμενο ν’ απαντάει ςε κοινότοπεσ ερωτιςεισ, 

απλζσ, για να ςυνθκίςει ν’ απαντάει, να νιϊςει οικεία, και μετά τον 

απειλείσ.» 

«Αυτό ακριβϊσ! Ναι! Αςτυνομικόσ είςαι;» 

«Ιμουν.» 

«Αυτό ζκανε. Τον ρϊτθςε πϊσ τον λζνε, από ποφ είναι, αν ζχει 

παιδιά, τι εμπορεφεται και μετά, το ίδιο ιρεμα, του είπε: Ροιοσ κα 

ςε κλθρονομιςει όταν πεκάνεισ;» 

Ο πατζρασ του Καρόγλου, ο μεγάλοσ ζμποροσ ςταφίδασ, είχε μείνει 

άναυδοσ. Δεν ιταν τόςο τι ζλεγε ο Καρπόφ, αλλά ο τρόποσ που το 

ζλεγε. Ζπειτα τουσ είχε κοιτάξει όλουσ, ζναν ζναν, ςτα μάτια και 

τουσ είχε πει:  

«Ρθγαίνετε ν’ αποχαιρετίςετε τουσ δικοφσ ςασ.» 

Κι είχε γυρίςει κι ζφυγε ακόρυβα, ςχεδόν γλίςτρθςε πίςω ςτισ 

ςκιζσ. Κανείσ δεν είπε τίποτα, γιατί είχαν καταλάβει. Μόνο ο 

κάνατοσ μπορεί να είναι ζτςι. 

«Αυτό μου κυμίηει τον Άβαρι», είπε θ Τενερίφθ. 

«Τι ‘ν’ αυτόσ;» 

«Ζνασ πολφ ιςχυρόσ μάγοσ, τον κεωροφςαν θμίκεο.» 

«Ο Καρπόφ δεν είναι μάγοσ. Δαίμονασ είναι.» 

Λίγεσ μζρεσ μετά τθ ςυνεδρίαςθ άρχιςαν να πεκαίνουν οι 

μικραςιάτεσ εκπρόςωποι. Πλοι ςε τραγικά δυςτυχιματα, πνίγθκαν 

ι ζπεςαν από γκρεμό, χτφπθςαν ςτο μπάνιο, ζφαγαν δθλθτθριϊδθ 

μανιτάρια. Δθλθτθριϊδθ ι δθλθτθριαςμζνα; Ο πατζρασ του 

Καρόγλου είδε τον κάνατο να πλθςιάηει κι ζδιωξε το γιο του απ’ τθ 

Σμφρνθ. Τον ζςτειλε ανϊνυμο πακζτο ςτθ Μάλτα. Κι ασ πιγαινε 

όπου ικελε μετά. 

«Ζμακα ότι πζκανε ο πατζρασ μου απ’ τισ εφθμερίδεσ. Δεν πιγα 

ςτθν κθδεία του.» 

«Δεν το κατάλαβε, μθν ανθςυχείσ», ζκανε θ Τενερίφθ κι άδειαςε 

τθν μπφρα τθσ. Πλοι πεκαίνουν κάποτε, κι όταν πεκάνουν δεν 

νιϊκουν τίποτα πια. Καλόσ διακανονιςμόσ είναι, αν ςκεφτείσ πόςο 

δφςκολθ μπορεί να γίνει θ ηωι.  

«Οπότε», είπε ο Κάνοσ ςτον Καρόγλου, «δεν είναι θ εκδίκθςθ το 

κίνθτρο ςου.» 
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«Τι είναι;» 

«Θ επιβίωςθ.» 

Ο Καρόγλου το ςκζφτθκε λιγάκι, ιπιε κραςί, κζραςε τςιγάρο 

μικραςιάτικο τθν Τενερίφθ. Εκείνθ πνίγθκε με τον καπνό, ιταν 

πολφ πιο βαρφ απ’ τα ευρωπαϊκά. Το λάτρεψε. 

«Επιβίωςθ, εκδίκθςθ, κζλω να ςασ βοθκιςω. Κα ςασ παρζχω ό,τι 

χρειάηεςτε. Ζχω πολλά λεφτά.» 

«Πχι όςα ο Καρπόφ», είπε ο Κάνοσ. 

«Κα πάμε βόρεια», χϊκθκε θ Γιωταλία. 

«Βόρεια. Ροφ;» 

«Βόρεια.» 

«Μπορϊ να ςασ πάω με τ’ αυτοκίνθτο μου. Είναι τετρακζςιο.» 

«Κα ‘ρκεισ κι εςφ;» είπε θ Τενερίφθ. 

«Ξζρεισ κανείσ ςασ να οδθγάει;» 

«Μουλάρι ξζρω.» 

«Αυτοκίνθτο δεν ξζρεισ. Οπότε πάμε μαηί για… Ρεριπζτεια!» 

Ο Καρόγλου χειροκρότθςε και χτφπθςε τα χζρια του. Κατάλαβε ότι 

τον κοιτοφςαν περίεργα. 

«Ακοφςτε, να καταλάβετε. Είμαι ζνα τίποτα με πολλά λεφτά. Και 

δεν είναι δικά μου, ο πατζρασ μου τα ζκανε. Δεν ζχω οικογζνεια, 

γυναίκα, παιδιά, τίποτα. Οφτε μζροσ να γυρίςω. Θ ηωι μου, εν 

κατακλείδι, δεν ζχει κανζναν νόθμα. Μαηί ςασ το βρικα. 

Ρεριπζτεια και εκδίκθςθ. Κι επιβίωςθ, που λζει ο...» 

«Ρόςων χρονϊν είςαι; Δζκα;» του είπε θ Τενερίφθ. 

«Νομίηω ότι μόλισ μπικα ςτθν εφθβεία», είπε ο Καρόγλου κι 

άδειαςε τθν μπφρα του. «Σε πειράηει;» 

48 

Με τθ ςυηιτθςθ και το ποτό θ ϊρα πιγε τρεισ το πρωί. Στο λιμάνι 

τθσ Τουλοφηθσ τα καπθλειά δεν ζκλειναν ποτζ, αφοφ ναυτικοί 

ζφταναν κι ζφευγαν όλεσ τισ ϊρεσ τθσ θμζρασ. 

Ο Καρόγλου πρότεινε ςτθν παρζα να μθν επιςτρζψουν ςτο πλοίο. 

«Ζχει ωραία δωμάτια επάνω. Κα ςασ κλείςω δφο για να κοιμθκείτε 

κι αφριο το πρωί τρϊμε κάτι και ξεκινάμε.» 

«Γιατί δφο;» είπε θ Γιωταλία. 
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Ο Καρόγλου προςπάκθςε να ξεπεράςει το μεκφςι και τθν 

πρεςβυωπία του. Κοίταξε τθ Γιωταλία και τον Κάνο απζναντι του, 

που ςίγουρα κα ταίριαηαν να είναι ηευγάρι. 

«Α, εντάξει, ςασ είχα για παντρεμζνουσ. Τρία λοιπόν.» 

«Εγϊ δεν μπορϊ να φφγω αν δεν πάω απ’ το πλοίο πρϊτα. Να 

πάρω τα πράγματα μου και να χαιρετιςω», είπε θ Γιωταλία. 

«Μθν το κάνεισ τϊρα, όμορφθ. Βραδιάτικα ςτθν Τουλοφηθ δεν 

κυκλοφοροφν οι πιο ευςεβείσ και οι πιο θκικοί άνκρωποι τθσ 

Γαλλίασ.» 

«Σαν το Κατάκολο κάτι.»  

«Σαν το Κατάκολο επί χίλια. Σε όλα.» 

«Δεν φοβάμαι.» 

«Αν το κάνεισ κα ζρκω μαηί ςου», τθσ είπε ο Κάνοσ. 

Θ Τενερίφθ, που είχε κουραςτεί πολφ εκείνθ τθ μζρα κι 

ονειρευόταν ζνα μαλακό ςτρϊμα, τουσ είπε ότι κα ιταν καλφτερο 

να δεχτοφν τθν προςφορά, να κοιμθκοφν εκεί. 

«Σε τζςςερισ ϊρεσ ςθκωνόμαςτε. Καλφτερα να είμαςτε 

ξεκοφραςτοι, όςο μποροφμε… Και ςτο πλοίο κα κοιμοφνται τϊρα.» 

Τελικά ςυμφϊνθςαν όλοι, ακόμα κι ο ςκφλοσ, κι ζμειναν να 

τελειϊςουν τα ποτά τουσ, όςο ο Καρόγλου κανόνιηε τθν πλθρωμι. 

Ζδωςαν ραντεβοφ για το επόμενο μεςθμζρι, ςτθν προβλιτα 13. Ο 

Καρόγλου βγικε ζξω παραπατϊντασ. 

«Αυτόσ γιατί δεν κοιμάται εδϊ;» είπε θ Γιωταλία. 

«Γιατί είναι πολφ φτθνό. Σίγουρα ζχει νοικιαςμζνθ ςουίτα ς’ άλλο 

ξενοδοχείο. Δεν ζχεισ ακοφςει τι λζνε για τουσ Σμυρνιοφσ;»  

«Ασ ελπίςουμε να είναι αυτό», ζκανε θ Τενερίφθ 

~~ 

Ρερίμεναν τθ ςερβιτόρα να τουσ πάει ςτα δωμάτια τουσ. Εκείνθ 

ζδερνε ζναν μπεκρι που δεν ικελε να πλθρϊςει -χωρίσ τθ βοικεια 

των μπράβων. Ιταν μια χοντροκόκαλθ Βρετονζηα, που ς’ άλλεσ 

εποχζσ κα ιταν πολεμίςτρια ι πειρατισ. Τον πζταξε ζξω 

κλοτςθδόν. Γφριςε ατςαλάκωτθ και ιρεμθ. Άλλθ μια μζρα ςτθ 

δουλειά. Τουσ οδιγθςε ςτον πάνω όροφο και τουσ ζδειξε τα πίςω 

δωμάτια, τισ πόρτεσ Οκτϊ και Εννιά. 

«Συγνϊμθ, κοπελιά», τθσ είπε θ Τενερίφθ, θ μόνθ που ιξερε λίγα 

γαλλικά. «Τρία, όχι δφο.» 
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«Δυο.» 

«Τρία, τρία.» 

Τότε θ Βρετονζηα ξεκίνθςε να μιλάει εξαιρετικά γριγορα. Τουσ 

άφθςε δυο κλειδιά κι ζφυγε. 

«Τι είπε;» ρϊτθςε ο Κάνοσ. 

«Κα ζχουμε δυο δωμάτια.» 

«Αυτό το κατάλαβα κι εγϊ.» 

Άνοιξαν τθν πόρτα και το φωσ του Οκτϊ. Είχε ζνα θμίδιπλο κρεβάτι 

με ςεντόνια που ζμοιαηαν να μθν ζχουν αλλαχτεί απ’ τον 

προθγοφμενο αιϊνα. Φποπτοι λεκζδεσ, που ςτθν καλφτερθ 

περίπτωςθ ιταν ςπζρμα, κοςμοφςαν όλο το ςεντόνι, ακόμα και το 

μαξιλάρι. Θ μοφχλα ςε βαροφςε ςτθ μφτθ -και δεν ιταν θ χειρότερθ 

μυρωδιά. Αρκετζσ κατςαρίδεσ πιγαν να κρυφτοφν ςαν άνοιξε το 

φωσ. Το χειρότερο ιταν ότι δεν ζφυγαν αμζςωσ, λιγάκι το 

ςκζφτθκαν, είχαν ςυνθκίςει να ηουν με τουσ ανκρϊπουσ. Κάτω απ’ 

το κρεβάτι ιταν ζνα εμαγιζ δοχείο νυκτόσ, άδειο, αλλά όχι 

επιμελϊσ κακαριςμζνο. 

«Ράω ςτοίχθμα ότι ζχει κοριοφσ το ςτρϊμα», είπε ο Κάνοσ. 

«Μθν ςου πω και κροκόδειλουσ», απάντθςε θ Γιωταλία. 

Ο Κάνοσ γζλαςε. Ϊςτε θ γοργόνα μποροφςε να κάνει κι αςτεία. 

«Για να δοφμε και το Εννιά», είπε θ Τενερίφθ, αλλά ο τόνοσ τθσ 

φωνισ τθσ ζδειχνε ότι δεν πίςτευε ςτα καφματα. 

Και καλά ζκανε, γιατί το Εννιά ιταν χειρότερο, δεν είχε καν 

ςεντόνια. 

«Μάλλον δεν ςυνθκίηουν να κοιμοφνται ς’ αυτά. Μπουρδζλο!», 

είπε ο Κάνοσ και κοκκίνιςε. Δεν το είχε πει μεταφορικά. 

«Τι κάνουμε;» 

«Κοιμόμαςτε, τι κάνουμε; Διαλζξτε δωμάτιο», είπε θ Τενερίφθ. 

«Τι εννοείσ; Κα κοιμθκϊ μ’ αυτόν;» 

«Ναι, γιατί; Λεσ να ςου κάνει κακό;» 

Ο Κάνοσ ξερόβθξε για να μπορζςει να μιλιςει. Του είχε κοπεί θ 

αναπνοι. Να ξάπλωνε, μόνο να ξάπλωνε ςτο ίδιο κρεβάτι με τθ 

γοργόνα ιταν πζρα απ’ τα πιο τρελά του όνειρα, αλλά ζπρεπε ν’ 

αρνθκεί. 
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«Δεν νομίηω ότι είναι ςωςτό.» 

«Γιατί; Δεν ςασ είπα να πθδθχτείτε. Εκτόσ κι αν το κζλετε.» 

«Μ’ αυτόν; Αποκλείεται.» 

«Α, ναι, ξζχαςα», ζκανε θ Τενερίφθ. «με τζτοιο κεό που ζχετε είςτε 

λίγο… Δεν ξζρω πϊσ το λζνε. Ωραία. Μικρι, διάλεξε δωμάτιο να 

πασ με τθ χαηι ςκφλα ςου. Κα πάει τουσ ψφλλουσ τθσ να κάνουν 

παρζα ςτουσ κοριοφσ.» 

«Γιωταλία. Δεν με λζνε μικρι. Το Εννιά. Ράρτε εςείσ το καλό», είπε 

και πιρε το κλειδί. 

«Ωραία, κι εμείσ, μορφονιζ, ςτο Οκτϊ, να δοφμε ποιοσ κα φάει 

περιςςότερα τςιμπιματα.» 

Χωρίςτθκαν. Θ Γιωταλία με το ςκφλο μπικε ςτο δωμάτιο τθσ και 

κλείδωςε. Ο Κάνοσ κοίταξε για μια ςτιγμι τθν κλειςτι πόρτα και 

πιγε να ξαπλϊςει με τθν Τενερίφθ. 

~~~ 

Ζκατςαν ςτισ δυο πλευρζσ του κρεβατιοφ. 

«Να ξζρεισ ότι αν κοιμθκείσ μαηί μου κα το κάνουμε», του είπε θ 

Τενερίφθ. 

«Κα κοιμθκϊ ςτο πάτωμα!» είπε εκείνοσ και πετάχτθκε. 

Θ Τενερίφθ γζλαςε τόςο πολφ που κόντεψε να πνιγεί. Κάποιοσ τθσ 

χτφπθςε απ’ το Εφτά. Θρζμθςε και ξάπλωςε όπωσ ιταν, με τα 

ροφχα και τα παποφτςια. 

«Ρζςε να κοιμθκείσ ςτο ςτρϊμα, ςτο πάτωμα κα ςου φάνε τ’ αυτί 

τα ποντίκια. Ραρκζνοσ είςαι;» Ο Κάνοσ δεν απάντθςε. «Το ίδιο κι 

εκείνθ. Ζχετε πολφ δρόμο. Αλλά να ξζρεισ… Δεν ς’  εμπιςτεφομαι. 

Οφτε εςζνα οφτε τον άλλον τον ζμπορο. Ρρζπει ν’ αποδείξεισ τθν 

αξία ςου για να…» 

Και ςυνζχιςε να λζει κάποια πράγματα ακόμα, μζχρι που 

αποκοιμικθκε και τα λόγια ζγιναν ροχαλθτό.  

Ο Κάνοσ ζκατςε ςτθν άλλθ μεριά, ξάπλωςε και κοίταξε το ταβάνι. 

Ζμπαινε φωσ απ’ ζξω. Μια κθλίδα από υγραςία ιταν ακριβϊσ πάνω 

απ’ το κεφάλι του. Το χειμϊνα ςίγουρα κα ζςταηε. Μζςα ςτθν 

κθλίδα είδε δυο πρόςωπα. Το δικό του και τθσ γοργόνασ. 

Φιλιόντουςαν. Ζπειτα τουσ είδε ολόκλθρουσ, να βγάηουν τα ροφχα 

τουσ.  
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Ζχοντασ το ροχαλθτό τθσ μάγιςςασ ωσ απόδειξθ φπνου, ζβαλε το 

χζρι του μζςα απ’ το παντελόνι και ξεκίνθςε ν’ αυνανίηεται. Ναι, 

τθν ικελε, αλλά εκείνθ δεν κα καταδεχόταν ποτζ να τον κοιτάξει. 

Εκτόσ κι αν ζκανε αυτό που του είπε θ Τενερίφθ, αν ζδειχνε ότι 

αξίηει. Τζλειωςε μζςα ςτο παντελόνι του, ζκλειςε τα μάτια κι 

αποκοιμικθκε. 

~~~~ 

Το ίδιο εφκολα κοιμικθκε κι θ Γιωταλία. Είδε ζνα όνειρο. Ζμπαινε 

μζςα ςτον κακρζφτθ και περνοφςε ςε μια άλλθ χϊρα, όλο ομίχλθ 

και πζτρα.  

«Ανάμ» φϊναηε και περπατοφςε. 

Τθν πλθςίαςε μια γυναίκα και τθσ είπε: «Ναρά».  

Ακουγόταν θ Νζδα να γαβγίηει μζςα ςτο όνειρο. 

Άνοιξε τα μάτια τθσ, ςτο δωμάτιο των κοριϊν. Θ Νζδα γάβγιηε ςτ’ 

αλικεια. Κοίταξε προσ το μζροσ που ζδειχνε το ςκυλί. Με δυςκολία 

διζκρινε μια μορφι ςτθ γωνία, προσ το κάτω μζροσ του κρεβατιοφ. 

Απ’ το μζγεκοσ κατάλαβε ότι ιταν ζνα παιδί, αγόρι. 

«Ροιοσ είςαι;»  

Το αγόρι δεν μίλθςε οφτε κουνικθκε. 

«Ονειρεφομαι ακόμα;» 

Τίποτα. Θ Γιωταλία είπε το πρϊτο ξόρκι του φωτόσ για να δει 

περιςςότερα. Σαν ζγινε αυτό πάγωςε θ ψυχι τθσ. Το παιδί ιταν 

ζνα αγόρι, εφτά-οκτϊ χρονϊν. Ιταν κατάλευκο, εκτόσ από ζνα 

κομμάτι ςτο κρανίο που του ζλειπε. Φαινόταν το μυαλό του –Και 

δεν ιταν κόκκινο. Το παιδί δεν είχε μάτια, μόνο κάτι ςαν 

κακρζφτεσ, που αντανακλοφςαν αυτό που κοιτοφςε. Μζςα ςτο 

αςιμι των κογχϊν ζβλεπε το φωςάκι που είχε ανάψει θ ίδια. Θ 

Νζδα δεν ςταματοφςε να γαβγίηει. Είχε ξυπνιςει όλο το πανδοχείο. 

Απζξω τθσ χτφπθςαν τθν πόρτα. 

«Μικρι, είςαι καλά; Άνοιξε μασ!» Ιταν θ Τενερίφθ. 

«Γιωταλία!» φϊναξε ο Κάνοσ. 

Το ςκζφτθκε να μιλιςει ι να ςθκωκεί να τουσ ανοίξει, αλλά ζνιωκε 

όπωσ ςε κάποια όνειρα, που δεν μπορείσ να κουνθκείσ, που κεσ να 

μιλιςεισ, αλλά δεν βγαίνει μιλιά.  
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Και τότε το άςπρο παιδί άρχιςε να τθν πλθςιάηει. Άνοιξε το ςτόμα 

του και ςίγουρα δεν το ζκανε για να τθσ μιλιςει. Αν μζχρι εκείνθ τθ 

ςτιγμι πίςτευε ότι μπορεί να ιταν φιλικό φάνταςμα, ςαν είδε τα 

δόντια του άλλαξε γνϊμθ. Ιταν ςαρκοφάγο κι είχε πάει εκεί για να 

τθν καταβροχκίςει. 

Κακϊσ το αγόρι πλθςίαηε αργά, με τα χζρια πεςμζνα ςτο πλάι, και 

το ςτόμα ν’ ανοίγει περιςςότερο, αποκαλφπτοντασ περιςςότερα 

δόντια, θ Γιωταλία είπε το ξόρκι του κανάτου, χωρίσ κακόλου να 

ςκεφτεί για τουσ υπόλοιπουσ. 

Θ ςφαίρα κανάτου ςκότωςε τθ Νζδα ακαριαία και ταρακοφνθςε 

τουσ τοίχουσ. Θ Τενερίφθ και ο Κάνοσ πετάχτθκαν πίςω, αλλά 

χωρίσ να ςκοτωκοφν. Το άςπρο παιδί δεν ζπακε τίποτα, ζφταςε 

ςτο κρεβάτι. 

Θ Γιωταλία είπε και το ξόρκι του Χρόνου, ζνα απ’ τα δυνατά, που 

χρθςιμοποιοφςε για πρϊτθ φορά. Κακυςτεροφςε το χρόνο για τουσ 

άλλουσ, ενϊ αυτόσ που το χρθςιμοποιοφςε ςυνζχιηε να κινείται. 

Οφτε κι αυτό ζπιαςε ςτο άςπρο παιδί, που ίςωσ μόνο με λίγθ 

κακυςτζρθςθ ανζβθκε ςτο κρεβάτι και ίςωσ λιγάκι ακόμα 

βραδφτθτα μπουςοφλθςε προσ τθ μάγιςςα. Εκείνθ κόλλθςε πίςω 

ςτο κεφαλάρι, περιμζνοντασ το τζλοσ. 

~ 

Τότε ιταν που ζςπαςε θ πόρτα κι ο Κάνοσ ζπεςε ςτο πάτωμα απ’ 

τθ φόρα που είχε πάρει. Το άςπρο παιδί γφριςε να δει, όχι το Κάνο, 

όχι τθν πόρτα, αλλά τθν Τενερίφθ που ερχόταν κι ζλεγε ζναν 

εξορκιςμό. Τθ μιςοφςε, ειδικά εκείνθ, τθ μιςοφςε, γιατί το ζδιωχνε 

και πάλι. 

Χωρίσ να κάνει ιχο το άςπρο παιδί εξατμίςτθκε, αφινοντασ πίςω 

του μόνο μια τολφπθ καπνοφ, μια ςπείρα που ανζβθκε προσ το 

ταβάνι χωρίσ να διαλυκεί, κόλλθςε εκεί για λίγο και μετά ζςβθςε. 

Θ Τενερίφθ ζτρεξε ςτθ Γιωταλία. 

«Τι ‘ταν αυτό; Του ‘ριξα κάνατο και δεν ζπακε τίποτα.» 

«Ζχει πεκάνει πριν καιρό. Ροια ξόρκια τθσ Μαφρθσ Δωδεκάτευχου 

ξζρεισ;» 

«Τα εννιά πρϊτα. Τ’ άλλα τρία ζχουν χακεί.» 

«Απ’ τον κόςμο ςασ… Μικρζ, πιγαινε να φζρεισ κάτι να πιοφμε να 

ςυνζλκουμε. Και να φάμε. Άντε, τι κοιτάσ;» 
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«Και λεφτά;» 

«Αλικεια τϊρα; Τα λεφτά ζχουν ςθμαςία τϊρα. Ριγαινε κλζφτα!» 

Ο Κάνοσ κατζβθκε κουτρουβαλϊντασ τισ ςκάλεσ. 

~~~~~ 

«Τι ‘ταν αυτό;»  ξανάπε θ Γιωταλία. 

«Νεκυοδαίμονασ. Ζτςι τουσ λζγαμε εμείσ. Τϊρα μπορεί να τουσ 

λζτε αλλιϊσ. Αλλά είναι το ίδιο, όπωσ και να το πεισ.» 

«Σαν τουσ ναφτεσ του Ζςςεξ;» 

«Καμία ςχζςθ. Οι νεκυοδαίμονεσ προζρχονται απ’ τουσ ανκρϊπουσ 

που πζκαναν πρόωρα, βίαια ι άδικα. Οι ψυχζσ τουσ δεν μποροφν 

να θρεμιςουν και να ςβιςουν ςτον Άδθ, να ξεχάςουν. Αυτό πρζπει 

να ιταν απ’ τισ χειρότερεσ περιπτϊςεισ. Και πρόωροσ και βίαιοσ. 

Κακόμοιρο παιδί, δεν κα βρεισ ανάπαυςθ.» 

Θ Γιωταλία κρατικθκε απ’ το χζρι τθσ Τενερίφθσ για να πατιςει 

κάτω. Ριρε ανάςα. 

«Θ Λάιλα μου είχε μιλιςει για φαντάςματα και βουρβοφλακεσ, για 

λάμιεσ, για διάφορα… Αλλά ποτζ κάτι τζτοιο. Και γιατί με 

κυνθγοφςε, γιατί εμζνα;» 

«Οι νεκυοδαίμονεσ κζλουν να εκδικθκοφν ςκοτϊνοντασ κι άλλουσ. 

Αλλά δεν επιτίκενται από μόνοι τουσ.» 

«Κάποιοσ τον ζςτειλε;» 

«Ναι, ζνασ οδθγόσ τον ζςτειλε.» 

«Οδθγόσ.» 

«Ναι, μια μάγιςςα, όπωσ ιταν θ Μζγαιρα, ι μάγοσ, όπωσ ο Άβαρισ. 

Αλλά αυτοφσ τουσ ςκοτϊςαμε. Είναι παράξενο που υπάρχει ακόμα 

τόςο ιςχυρι ςκοτεινι μαγεία. Μιπωσ ο Άβαρισ το ζχει ςτιςει;» 

Θ Γιωταλία είχε ςταματιςει να τθν ακοφει. Ραρατιρθςε τθ Νζδα, 

που είχε πεκάνει απ’ το ξόρκι τθσ, αλλά δεν είχε επιςτρζψει 

χαηοχαροφμενθ όπωσ πάντα. Ιταν εκεί πεςμζνθ, νεκρι ςαν νεκρόσ 

ςκφλοσ. 

Ζπεςε πάνω τθσ. 

«Νζδα, Νζδα», τθ φϊναηε και τθν ταρακουνοφςε. 

«Τθσ τζλειωςε θ ακαναςία. Μάλλον κα ιταν κανονικό ςκυλί που 

ζτρωγε κεραυνόχορτο. Το ‘χω ακοφςει πολλζσ φορζσ με κατςίκεσ.» 

Θ πόρτα άνοιξε και μπικε ο Κάνοσ μ’ ζναν δίςκο, όπου είχε τρεισ 

μπφρεσ κι ζνα πιάτο λουκάνικα. Ζμεινε να κοιτάηει τον κρινο. Θ 
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Τενερίφθ ςθκϊκθκε κι άρπαξε ζνα ποτιρι. Είχε τόςθ ανάγκθ να 

πιεί. Ζτςι όπωσ το πιρε, κι ενϊ ο Κάνοσ κρατοφςε με το ζνα χζρι το 

δίςκο, χάκθκε θ ιςορροπία. Του ‘φυγε ςτον αζρα, γεμίηοντασ 

περιςςότερουσ λεκζδεσ το κρεβάτι και τουσ τοίχουσ. 

Ζνα λουκάνικο προςγειϊκθκε δζκα εκατοςτά απ’ τθ μουςοφδα τθσ 

Νζδασ. Κι όπωσ τθν κρατοφςε θ Γιωταλία ζνιωςε παλμό και 

ηεςταςιά. Ρριν να πει κάτι είδε τθ ςκφλα να οςφρίηεται τον αζρα, 

να βγάηει τθ γλϊςςα τθσ και να προςπακεί ν’ αγγίξει το λουκάνικο. 

Ο Κάνοσ το κλϊτςθςε ςτο ςτόμα τθσ. Το ςκυλί ξεκίνθςε να 

μαςουλάει, ζτςι ςτο πλάι όπωσ ιταν πεςμζνο. Ζπειτα άνοιξε τα 

μάτια, ζγλειψε τθ Γιωταλία και ςθκϊκθκε όρκιο. Κόντεψε να το 

ξαναπνίξει ςφίγγοντασ το. 

«Είναι πολφ επικίνδυνθ θ κατάςταςθ», είπε θ Τενερίφθ μόλισ 

θρεμιςανε. Είχε μαηζψει ζνα λουκάνικο απ’ το πάτωμα και το 

ζτρωγε. «Οι νεκυοδαίμονεσ είναι ανίκθτοι.» 

«Το νίκθςεσ.» 

«Τον ζδιωξα. Κα ςου μάκω το ξόρκι.» 

«Ξζρεισ και τα δϊδεκα;» 

«Ναι, αλλά δεν λειτουργοφν τόςο καλά ςυνικωσ. Πχι από μζνα. 

Δεν είναι τα λόγια που κάνουν τθ μάγιςςα, θ μάγιςςα κάνει μαγικά 

τα λόγια. Αν τα πει αυτόσ δεν κα γίνει τίποτα.» 

Ο Κάνοσ δεν ζπιαςε τθν προςβολι, που μάλλον δεν κα του 

φαινόταν ωσ τζτοια, αφοφ δεν είχε καμία διάκεςθ να γίνει μάγοσ. 

Ραρατθροφςε το δωμάτιο. 

«Κοιτάξτε αυτό», τουσ είπε και χτφπθςε με το χζρι το ςτρϊμα. Μια 

λεπτι κόκκινθ ςκόνθ πετάχτθκε. «Ξζρετε τι είναι. Ψόφιοι ψφλλοι. 

Χιλιάδεσ ψόφιοι ψφλλοι. Δείτε κι εδϊ.» 

Τουσ ζδειξε ςε μια γωνιά τζςςερισ νεκρζσ κατςαρίδεσ, κι άλλεσ 

τόςεσ από δω κι από κει. 

«Σκότωςεσ ό,τι ζντομο υπιρχε ςτο δωμάτιο», είπε ςτθ Γιωταλία. 

«Κα μποροφςεσ να το κάνεισ κι επάγγελμα», είπε θ Τενερίφθ και 

τουσ ιρκαν γζλια, όχι τόςο για το αςτείο, αλλά για να 

πανθγυρίςουν που ιταν ακόμα ηωντανοί. 

Θ Νζδα τουσ άκουςε να γελάνε και πιγε πιο κοντά να πάρει το 

μερτικό τθσ απ’ τθ χαρά, να τθ χαϊδζψουν. Ριγε κουτςαίνοντασ. Το 

πίςω δεξί πόδι δεν το πατοφςε. 
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«Τι ζπακε;» ζκανε θ Γιωταλία. 

Τθν ζπιαςε να δει τα νφχια τθσ, μθν είχε κάποια πλθγι. Τίποτα, 

αλλά το ςκυλί είχε μείνει τρίποδο. 

«Άργθςε να γυρίςει», είπε θ Τενερίφθ. «Ιρκε κουτςι. Αυτόσ ιταν 

ο τελευταίοσ τθσ κάνατοσ. Λάκοσ, αυτι ιταν θ τελευταία τθσ 

νεκρανάςταςθ. Κα πεκάνει άλλθ μια φορά. Οριςτικά.» 

Ζμειναν εκεί, χαϊδεφοντασ τθν κουτςι Νζδα, τρϊγοντασ λουκάνικα 

απ’ το πάτωμα, μζχρι που ξθμζρωςε. 

 

49 

 Ριγαν κι οι τρεισ και το κουτςό ςκυλί ςτθν προβλιτα δεκατρία. Οι 

δφο μάγιςςεσ ςκζφτονταν τον νεκυοδαίμονα. Ο Κάνοσ 

προςπακοφςε να μθ φαίνεται ότι ςκζφτεται και κοιτάει τθ 

γοργόνα, αυτό μόνο τον ζνοιαηε. Σαν περάςανε δίπλα από δυο 

αςτυνομικοφσ κυμικθκε τθ δουλειά του. 

«Τϊρα κα με νομίηουν νεκρό», ςκζφτθκε δυνατά. 

«Και; Τι ςε πειράηει; Ζχεισ τίποτα πίςω να ςε περιμζνει;» του είπε θ 

Τενερίφθ. 

«Τθ μάνα μου.» 

«Ραιδιά, γυναίκα δεν ζχεισ. Μια χαρά είςαι. Απόλαυςε το.» 

«Κα παντρευτϊ, κα πεκάνω γζροσ, κα ‘χω εγγόνια.» 

«Ροφ το ξζρεισ;» του είπε θ Γιωταλία. 

«Το είδα ς’ ζνα όνειρο.» Κατάλαβε ότι θ μάγιςςα τον κοιτοφςε 

ςτραβά. «Τι; Καταραμζνα πλοία, μάγιςςεσ, νεκρά πνεφματα. Δεν 

επιτρζπεται να πιςτεφω ςτα όνειρα;» 

«Δεν είςαι μάγοσ», του είπε θ Τενερίφθ. 

«Ροφ ξζρεισ; Μπορεί και να είμαι.» 

«Δεν είςαι, κα το ζνιωκα.» 

«Το δαίμονα δεν τον είδεσ να ‘ρχεται.» 

Θ Γιωταλία είχε ςταματιςει πίςω τουσ. Ρροςπακοφςε να τραβιξει 

τθ Νζδα απ’ τον πάγκο ενόσ πλανόδιου που πουλοφςε φαλάφελ. 

«Ράλι πεινάει αυτό το ςκυλί;» 

«Ράντα.» 

«Γι’ αυτό ζτρωγε κεραυνόχορτο εκεί που ιςαςταν. Αλικεια, ποφ 

ιςαςταν;» 

Θ Γιωταλία τθσ εξιγθςε το μζροσ. Τθσ μίλθςε για το ποτάμι, το 

Λφκαιον Προσ εκεί κοντά, θ Τενερίφθ κατάλαβε. 
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«Κι άλλο παράξενο. Είμαςτε ςυντοπίτεσ. Εςφ, ανφπαντρε, από ποφ 

είςαι;» 

«Εκατό χιλιόμετρα απ’ τθ Κάλαττα.» 

«Τι είναι τα χιλιόμετρα;» 

«Μ’ ζνα μουλάρι το κάνεισ ςε πζντε ϊρεσ.» 

«Κι εςφ δικόσ μασ δθλαδι. Κι ο Αυτόλυκοσ ιταν…» Μπλζχτθκε 

λιγάκι θ φωνι τθσ απ’ τον πόνο, αλλά κατάπιε τον κόμπο. «Κι θ 

Ηινα από ‘κει ιταν. Γιατί;» 

«Τυχαίο δεν μπορεί, ε;» 

«Αν ιταν οι μιςοί εντάξει, αλλά όλοι; Μάλλον είναι αυτι θ κρυφι 

αρμονία που ζλεγε ο ζμποροσ.» 

«Θ Λάιλα, θ γυναίκα που με μεγάλωςε, μου ζλεγε ότι υπάρχουν 

μζρθ όπου θ μεμβράνθ ανάμεςα ςτουσ κόςμουσ είναι πιο λεπτι. 

Εκεί ςυμβαίνουν καφματα, είναι τόποι ιεροί.» 

«Στο Λυκαίο γεννικθκε ο Δίασ.» 

«Ριςτεφεισ ςτο Δία;» ζκανε ο Κάνοσ ζτοιμοσ να γελάςει. 

«Καλφτεροσ απ’ το δικό ςασ, τον Σταυρωμζνο.» 

«Χριςτόσ.» 

«Γιατί ςταυρϊκθκε αλικεια;» 

«Για να ςυγχωρεκοφν οι αμαρτίεσ μασ.» 

«Ραράξενοσ κεόσ.» 

~~ 

Με τθ ςυηιτθςθ οφτε που το κατάλαβαν πϊσ ζφταςαν ςτθν 

προβλιτα δεκατρία. Το Ζςςεξ ιταν εκεί. Στο φωσ τθσ μζρασ ζμοιαηε 

ακόμα λιγότερο καταραμζνο. Σε ςφγκριςθ με τα υπόλοιπα 

λακρεμπορικά του ντόκου ιταν το πιο γυαλιςτερό. 

«Κα ζρκεισ;» ρϊτθςε θ Γιωταλία. 

«Δεν ζχω τίποτα να κάνω», είπε ο Κάνοσ. «Και να ςου πω, μετά απ’ 

αυτά  που πζραςα δεν νομίηω ότι κζλω να ξανανζβω ςε πλοίο.» 

«Εςφ;» 

«Δεν μ’ αρζςει κακόλου που κ’ ανζβεισ», τθσ είπε θ Τενερίφθ. 

«Τϊρα το νιϊκω καλφτερα, δεν είναι μαγεία αυτό. Είναι βακφτερο 

και πιο ςκοτεινό.» 

«Εγϊ πρζπει ν’ ανζβω. Νζδα, μείνε!» 

Το ςκυλί ζμεινε πίςω, μαηί με τουσ νζουσ τθσ φίλουσ, χωρίσ να 

παίρνει τα μάτια του απ’ τθ ςκάλα. 

~~~ 
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Ο Λςμαιλ τθν υποδζχτθκε και πάλι. 

«Λζγε με…» 

«Ναι, ναι, Λςμαιλ, το ξζρω.» 

Ράνω ςτο κατάςτρωμα δεν υπιρχε κίνθςθ, τίποτα δεν κουνιόταν. 

Οι ναφτεσ ιταν πάλι ςτθν τραπεηαρία, πίνανε κραςί λωτοφ. 

Ακοφγονταν υπόκωφα τα τραγοφδια κι οι χοροί. 

«Ζλεγαν ότι δεν κα γυρίςεισ. Μόνο εγϊ ςτοιχθμάτιςα ςτο γυριςμό 

ςου.» 

«Ο Κουίγκ;» 

«Ο Κουίγκ δεν παίηει.» 

«Δεν κα ζρκω μαηί ςασ.» 

«Κι αυτό το ξζρω. Ιρκεσ για να δεισ τον αφζντθ.» 

«Και για τα πράγματα μου.» 

«Ρρϊτα τον αφζντθ. Σε περιμζνει», τθσ είπε και τθν οδιγθςε ςτθν 

καμπίνα του κάπτεν Μπαντ. 

~~~~ 

Ο καπετάνιοσ δεν φάνθκε να χάρθκε που τθν είδε. Πμωσ ποτζ δεν 

εξζφραηε ςυναιςκιματα, ιταν άδειο κζλυφοσ, όπωσ ζλεγε κι ο 

ίδιοσ, αυτό προςπακοφςε να δείξει ζςτω. Τθν προςκάλεςε να πιουν 

λίγο κραςί. Δεν αρνικθκε, παρότι ιταν ακόμα πρωί. Δεν κα το 

ζπινε ολόκλθρο, αλλά ικελε μια θκικι ενίςχυςθ. 

«Ιρκα να ςου πω ότι κα φφγω», ξεκίνθςε τθν ειςαγωγι τθσ. «Κα 

πάω ςτο Βορρά.» 

«Κα μποροφςαμε να ςε πάμε εμείσ.» 

«Κα πάω με κάτι φίλουσ.» 

«Δεν είμαςτε φίλοι;» 

Ρροτοφ προλάβει να μιλιςει, ο Μπαντ τθσ ζκανε νόθμα ότι δεν 

χρειαηόταν. 

«Αςτείο ιταν», τθσ είπε. «Το ιξερα ότι κα ζφευγεσ, πρζπει να 

φφγεισ, και τα ‘χω όλα ζτοιμα.» 

«Ροια όλα;» 

«Δεν ιρκεσ τυχαία ςτο Ζςςεξ.» Τθσ ζδειξε δυο πουγκιά. «Τουσ 

ηιτθςα να με πλθρϊςουν ςε χρυςό. Ζχαςα λεφτά ζτςι, αλλά κα 

μπορείσ να τα χρθςιμοποιιςεισ όπου κζλεισ.» 

«Εγϊ; Τι να το κάνω το χρυςό;» 

«Ναι, γιατί νομίηεισ κουβαλοφςα θρωίνθ και κατ; Για ν’ αγοράςω 
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κουςτοφμι ιππαςίασ;» 

«Κα τα δϊςεισ ςε μζνα;» 

«Σε ςζνα, αλλά όχι για ςζνα.» 

Τθσ εξιγθςε ότι ο Νεταςκζτασ είχε ειδοποιθκεί να τθ ςτείλει ςτο 

Ζςςεξ. Ιξερε ότι κα πιγαινε μια μάγιςςα, δεν ιξερε πότε. Μζςα 

ςτθν καμπίνα του καπετάνιου δεν μποροφςε να μπει άλλοσ απ’ τον 

Λςμαιλ. Θ Γιωταλία μποροφςε, γιατί είχε δυνάμεισ. Και ιταν θ μόνθ 

που μποροφςε να κατζβει απ’ το πλοίο. Τι ζπρεπε να κάνει; Να 

πάρει το Βιβλίο και να το διαδϊςει. 

«Εςφ κα είςαι ο δικόσ μου απόςτολοσ Ραφλοσ», τθσ είπε. 

«Δεν πιςτεφω ςε ςζνα.» 

«Δεν χρειάηεται, πιςτεφω εγϊ.» 

«Με το ηόρι ξζρω να διαβάηω.» 

«Κι οι μακθτζσ ψαράδεσ ιταν. Κι ζγιναν ψαράδεσ ψυχϊν.» 

«Αυτά τα λζνε οι παπάδεσ. Τι ςχζςθ ζχεισ εςφ με τουσ παπάδεσ;» 

«Ρερίμενε.» 

Άνοιξε μπροσ ςτα μάτια τθσ τα πουγκιά -κι ιταν γεμάτα χρυςά 

νομίςματα και κοςμιματα. 

«Δεν ςε ςτζλνω άοπλθ ςτα λιοντάρια. Μ’ αυτό κα τα καταφζρεισ.» 

«Δεν καταλαβαίνω καν τι κεσ να κάνω.» 

«Εγϊ δεν μπορϊ να βγω απ’ τθν καμπίνα. Οφτε κανείσ απ’ το 

πλιρωμα να κατζβει. Να εμπιςτευτϊ τουσ ναρκζμπορουσ δε 

γίνεται. Ιρκεσ εςφ.» 

«Να κάνω τι;» 

«Να βάλεισ ςε λειτουργία το μθχανιςμό. Κα βρεισ κάποιον με 

διαςυνδζςεισ, Γάλλο, Άγγλο, Αμερικάνο, δεν ζχει ςθμαςία, αρκεί να 

είναι χωμζνοσ ςτα κυκλϊματα. Κα τον πλθρϊςεισ για να δείξει 

ςτον κόςμο πόςο μεγαλοφυισ ιταν ο Χζρμαν Μζλβιλ και πϊσ το 

βιβλίο αυτό, το Μόμπι Ντικ, είναι το ςθμαντικότερο αμερικανικό 

μυκιςτόρθμα.» 

«Αν δεν ζγινε ωσ τϊρα…» 

Το πρόςωπο του κάπτεν Μπαντ ζμεινε ανζκφραςτο, αλλά το χζρι 

του ζςπαςε το ποτιρι που κρατοφςε. Το κόκκινο κραςί ζτρεξε ςτο 

τραπζηι, χωρίσ αίμα. Ζβγαλε τα γυαλιά απ’ το δζρμα του πριν 

ξαναμιλιςει. 

«Ρίςτεψε, το ξζρω. Τϊρα κα γίνει. Εςζνα περίμενα τόςο καιρό. Οι 

ςυνκικεσ είναι ϊριμεσ. Σε τζςςερα χρόνια όλοι κ’ αρχίςουν να 
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μιλάνε για τθ Φάλαινα μου. Το ξζρω, μου το υποςχζκθκε.» 

«Ροιοσ;» 

Ο καπετάνιοσ δεν τθσ είπε, όμωσ άφθςε να εννοθκεί ποιοσ ιταν. 

«Και τι κα γίνεισ εςφ τότε;» 

«Σου είπα, είμαι καταδικαςμζνοσ, ζκανα ανταλλαγι μαηί του. Κα 

χακϊ από δω και κα βρεκϊ ςε μζρθ τόςο φρικιαςτικά που τα χείλθ 

δεν τολμοφν να τα ονομάςουν. Αιϊνια.» 

«Και το κεσ αυτό;» 

Ζπιαςε το Μόμπι Ντικ, το φίλθςε ςαν να ιταν ιερό κείμενο και τθσ 

το ζβαλε ςτθν τςάντα τθσ, που τθν είχαν πάει ςτθν καμπίνα. Τθσ 

ζδωςε και τα δφο πουγκιά με το χρυςό. Γζμιςε τα ποτιρια τουσ και 

ςικωςε για πρόποςθ. 

«Στο Μόμπι Ντικ και ςτθν Κόλαςθ», είπε ο καπετάνιοσ και για 

πρϊτθ φορά φάνθκε λίγθ υγραςία ςτα μάτια του. 

«Στο Μόμπι Ντικ… Δεν κα ςε ξαναδϊ, καπετάνιε;» 

«Κ’ ανζβουμε προσ το βορρά κι εμείσ. Αν κελιςεισ οποιαδιποτε 

βοικεια πιγαινε ςε κάποιο λιμάνι. Μπεσ ςτο χειρότερο καπθλειό 

που κα βρεισ και μίλα ςτον ιδιοκτιτθ. Δϊςε ζνα χρυςό νόμιςμα για 

να με ειδοποιιςουν. Κάποιο τςογλάνι κα ξζρει που κα είμαι.» 

Ριγε προσ τθν πόρτα. Στάκθκε για λίγο κι ακοφμπθςε τθ ςφαίρα 

του Τζςλα. Ο καπετάνιοσ είχε μείνει να κοιτάηει το άδειο αναλόγιο, 

ςαν να ‘τανε το κοφφιο ςαρκίο του. 

«Κα μου παίξεισ το κομμάτι;» του είπε θ Γιωταλία. 

«Αλικεια;» 

Ζβγαλε το βιολί κι ζπιαςε τθν Τρίλια του Διαβόλου. 

~~~~ 

Λίγα λεπτά αργότερα βγικε δακρυςμζνθ. Ρερπάτθςε ςτο 

κατάςτρωμα, ενϊ ςκεφτόταν να κατζβει κάτω, να χαιρετιςει τουσ 

ναφτεσ. 

«Κα ς’ ζχουν ξεχάςει», τθσ είπε ο Κουίγκ.  

Ριγε κοντά και τθσ ζδωςε το χζρι. Θ Γιωταλία τον αγκάλιαςε. Δεν 

ιταν μόνο που τθσ είχε ςϊςει τθ ηωι. Αυτόσ ο αλλόκοτοσ 

άνκρωποσ, με τα τατουάη ς’ όλο του το μελαψό δζρμα, ιταν θ 

παρθγοριά κι ο δάςκαλοσ τθσ ςτο ταξίδι. 
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«Κι εςφ τι κα γίνεισ, αν πετφχει το ςκοπό του ο κάπτεν;» 

«Αν πετφχεισ εςφ το ςκοπό του.» 

«Αν πείςω κάποιον να πετφχει το ςκοπό του, να πάρει δόξα, 

αναγνϊριςθ…» 

«Δικαιοςφνθ, του αξίηει.» 

«Ζςτω. Εςφ τι κα γίνεισ; Κα ελευκερωκείσ;» 

Γζλαςε ο Κουίγκ. «Ακριβϊσ, μικρι μάγιςςα, κα ελευκερωκϊ.» 

«Κα μπορζςετε να φφγετε απ’ το πλοίο;» 

«Κα φφγουμε από παντοφ. Αυτι κα είναι θ ελευκερία μασ.» 

«Κα πεκάνεισ;» 

«Δεν ηω… Το κζλω να χακϊ, να λυτρωκϊ.» 

«Μια μάγιςςα που γνϊριςα μου είπε κάτι παρόμοιο για τουσ 

νεκυοδαίμονεσ. Είναι…» 

«Σταμάτα!» 

Ο Κουίγκ τθν ζπιαςε απ’ το χζρι και τθν τράβθξε προσ τθ ςκάλα. 

Τθν κράτθςε εκεί, και φαινόταν το δίλθμμα, να μιλιςει κι ασ 

ακουςτεί από άλλουσ ι να ςιωπιςει. Ζπρεπε να τθν 

προειδοποιιςει. 

«Μικρι μάγιςςα», τθσ είπε ψικυριςτά. «Αυτι θ μαγεία είναι πολφ 

πιο παλιά απ’ τθ δικι ςου. Ριο παλιά απ’ τον κόςμο ςασ. Ριο παλιά 

απ’ τον κεό ςασ. Ρρόςεχε! Ζχεισ ανακατευτεί ςε πόλεμο που δεν 

μπορείσ ν’ αντιπαλζψεισ. Κάνε μόνο αυτό που ςου είπε ο κάπτεν 

και γφρνα ςπίτι.»  

«Δεν ζχω ςπίτι.» 

«Με το χρυςό που ςου ζδωςε, και τ’ άλλα που είχεσ, μπορείσ ν’ 

αγοράςεισ δυο ςπίτια κι ζνα μαγειρείο.» 

«Και να γίνω ταβερνιάριςςα;» 

«Γίνε κάτι άλλο. Γίνε γθτεφτρα. Φφγε μακριά απ’ τα ςκοτάδια του 

Αλλότριου.» 

Τθ φίλθςε ςτο μζτωπο και τθν ζςπρωξε να κατζβει. Θ Γιωταλία 

ςτράφθκε ν’ απαντιςει. Είδε τον Λςμαιλ να πθγαίνει και να 

ςκουντάει τον Κουίγκ, να του κάνει νόθμα ότι πρζπει να 

ςταματιςει να μιλάει. Εκείνοσ τον ζδιωξε κι ζδειξε τθν παλάμθ του 

ςτθ μάγιςςα. Δεν είχε γραμμζσ, ιταν εντελϊσ λεία, άδεια. 

50 

Κατζβθκε τθ ςκάλα κρατϊντασ τα δάκρυα για μετά. Ζψαξε τουσ 

άλλουσ. Δεν ιταν πουκενά. Οφτε καν θ Νζδα. Και ςίγουρα το ςκυλί 

δεν κα ζφευγε ποτζ με τθ κζλθςθ του. Ζτρεξε ς’ ζναν αργόςχολο 
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γζρο που κάπνιηε τθν πίπα του και κοιτοφςε τα πλοία. Ο καπνόσ 

χανόταν, αλλά οι αναμνιςεισ των ταξιδιϊν που είχε κάνει κα ιταν 

πάντα εκεί. 

«Είδεσ μια γυναίκα, ζναν νζο κι ζνα ςκυλί;» του φϊναξε. 

Είχε ξεχάςει ότι βριςκόταν ςε ξζνθ χϊρα. Γαλλικά δεν ιξερε. Ο 

γζροσ τθν κοίταξε ζκπλθκτοσ. 

«Σαν ανζκδοτο είναι», τθσ είπε ςτα ελλθνικά και χαμογζλαςε με το 

φαφοφτικο ςτόμα του. 

«Ζλλθνασ είςαι;» 

«Κι Ζλλθνασ κι άλλα πολλά. Αλεξανδρινό εραςτι είχα.»  

«Τουσ είδεσ; Ροφ τουσ πιγανε;» 

Ο γζροσ ςικωςε το χζρι αργά κι ζδειξε ζνα κτίριο πεντακόςια 

μζτρα μακριά, το μεγαλφτερο ςτθν περιοχι. 

«Ο νόμοσ του λιμανιοφ», τθσ είπε. 

Θ Γιωταλία ζφυγε τρζχοντασ για το Λιμεναρχείο. 

~~ 

Τθ ςταμάτθςαν ςτθν είςοδο και τθ ρϊτθςαν ποφ πθγαίνει. 

«Ζχετε τουσ φίλουσ μου μζςα», είπε αργά θ Γιωταλία, μιπωσ 

ξαναγινόταν καφμα και τθν καταλάβαιναν. 

Οι δυο λιμενικοί γζλαςαν και τθσ είπαν να πάει να μάκει γαλλικά 

αν κζλει να τουσ μπει μζςα. Γελάςανε. Δεν κατάλαβε τι τθσ είχαν 

πει, αλλά δεν τθσ άρεςε να τθν κοροϊδεφουν. Και δεν είναι καλό να 

εκνευρίηεισ μια μάγιςςα. 

«Φίλοι. Μζςα. Εγϊ.» τουσ είπε. 

Ο λιμενικόσ ζκανε ότι χαςμουριζται και τθσ ζδειξε το λιμάνι. Τθσ 

είπε και τθσ ζδειξε με χειρονομίεσ, να πάει ςε κάποιο καπθλειό να 

βρει κάποιον να γαμιςει, γιατί εκείνοι δεν γαμοφςαν βρϊμεσ. 

Άλλοι δφο ςυνάδελφοι του βρζκθκαν ςτθν πόρτα και ρωτοφςαν τι 

κζλει το πουτανάκι. 

Τότε θ Γιωταλία άκουςε τθ Νζδα να γαβγίηει, μζςα απ’ το 

λιμεναρχείο. 

«Είναι το ςκυλί μου», τουσ είπε, ζδειξε πίςω τουσ κι ζκανε το 

γάβγιςμα. «Γαβ, γαβ, είναι το ςκυλί μου.» 
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Οι λιμενικοί ζςκαςαν ςτα γζλια κι άρχιςαν να γαβγίηουν κι εκείνοι, 

γαβ-γαβ, γαβ-γαβ. 

«Δε γαμιζςτε», είπε θ Γιωταλία που είχε κουραςτεί να παίηει. 

Είπε το ξόρκι του φωτόσ, αλλά χρθςιμοποίθςε τθν τρίτθ εκδοχι, 

τθν πιο δυνατι. Θ λάμψθ που βγικε από μζςα τθσ ιταν ςαν εκατό 

ιλιοι –ι ςαν να κοιτάσ τον ιλιο για εκατό λεπτά. Οι λιμενικοί 

ζπεςαν κάτω αλυχτϊντασ, με καμζνουσ τουσ αμφιβλθςτροειδείσ. 

Δεν κα ξανάβλεπαν πότε τίποτα, οφτε ςκιζσ οφτε ςκφλουσ. 

Εκείνθ πζραςε ανάμεςα τουσ ατάραχθ και φϊναηε τθ Νζδα, ενϊ 

άντρεσ του λιμενικοφ ζτρεχαν προσ τθν είςοδο να δουν τι είχε γίνει, 

αγνοϊντασ το κορίτςι. Θ Γιωταλία ακολοφκθςε το νιμα του 

γαβγίςματοσ για να βρει το δρόμο τθσ ςτο λαβφρινκο. 

~~~ 

Δεν τουσ είχαν ςε κελί, όπωσ περίμενε. Ιταν ζνα ανοικτό δωμάτιο. 

Στο κρεβάτι είχαν τθν Τενερίφθ. Ο Κάνοσ τθσ ζβρεχε το μζτωπο. 

Ανάμεςα ςτα δόντια τθσ είχε ζνα ξφλο. Θ Νζδα ζπεςε ςτθ Γιωταλία 

για να τθν καλωςορίςει. 

«Τι τθσ ζκαναν;» φϊναξε θ Γιωταλία. 

«Τίποτα. Αυτοί; Τίποτα. Ζπακε κάτι. Σαν επιλθπτικι κρίςθ. Ζπεςε 

κάτω και χτυπιόταν. Ρερνοφςαν λιμενικοί, μου μίλθςαν. Δεν ιξερα 

να τουσ μιλιςω. Μασ ζφεραν εδϊ. Για να περιμζνουμε το γιατρό, 

τθν αςτυνομία, δεν ξζρω.» 

Θ Τενερίφθ ιταν ακόμα τεντωμζνθ ςαν τφμπανο, με τουσ βολβοφσ 

των ματιϊν τθσ άςπρουσ. 

«Αλλά δεν πρζπει να είναι επιλθπτικι», είπε ο Κάνοσ. «Είχα ζνα 

χωροφφλακα ςτθ ςχολι που το πάκαινε. Δεν διαρκοφςε τόςο.» 

Ζνα απ’ τα ξόρκια τθσ Δωδεκάτευχου που δεν ιξερε θ Γιωταλία, 

ζνα απ’ τα χαμζνα, ιταν εκείνο τθσ κεραπείασ. Γιατί αυτό, ςτθν 

τρίτθ και πιο δυνατι του εκδοχι, μποροφςε ν’ αναςτιςει νεκροφσ. 

Και κάτι τζτοιο πάντα κα είναι απαγορευμζνο. 

«Ρερίμενε!» του είπε θ Γιωταλία. 

Βγικε πίςω ςτο διάδρομο. Κάπου πίςω είχε δει ζνα αναπθρικό 

αμαξίδιο. Ριγε και το πιρε, ενϊ περιςςότεροι άντρεσ ζτρεχαν προσ 

τθν είςοδο. 
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Εκεί ο Διοικθτισ ρϊτθςε τουσ τυφλωμζνουσ τι είχε ςυμβεί, ποιοσ 

τουσ είχε τυφλϊςει. Δεν είπαν «ο Κανζνασ», είπαν «το κορίτςι με τ’ 

αςπριςμζνα μαλλιά». Ο Διοικθτισ δεν χάρθκε με τθν απάντθςθ κι 

ζδωςε εντολι ςτουσ άλλουσ να πιάςουν αυτό το κορίτςι. 

Τθν ίδια ςτιγμι θ Γιωταλία γυρνοφςε ςτο δωμάτιο με το αμαξίδιο. 

Φόρτωςαν επάνω τθν Τενερίφθ, όπωσ μποροφςαν. 

«Ράμε για τθν προβλιτα!» τουσ είπε. 

Ρροχϊρθςαν μερικά μζτρα προσ τθν είςοδο. Εκεί τουσ περίμεναν οι 

λιμενικοί. Ο Κάνοσ πιγε να πει να γυρίςουν προσ τα πίςω, για να 

βρουν κάποια άλλθ ζξοδο, αλλά είδε άλλουσ τόςουσ άντρεσ να 

τρζχουν καταπάνω τουσ. Σικωςε τα χζρια για να παραδοκεί. 

Θ Γιωταλία ζπιαςε τθ Νζδα, τθ ςικωςε και τθν ζβαλε πάνω ςτα 

πόδια τθσ Τενερίφθσ. Τουσ κράτθςε με το ζνα χζρι.  

«Ράρε με αγκαλιά», είπε ςτον Κάνο. 

Εκείνοσ δεν πρόλαβε να καταλάβει ι να ρωτιςει. Τθν είδε ν’ 

ανοίγει τα χείλθ τθσ, τθν άκουςε να μουρμουρίηει άγνωςτεσ λζξεισ. 

Ριγε και κόλλθςε πίςω τθσ πριν τελειϊςει τθν πρόταςθ. 

Θ Γιωταλία δεν είπε το ξόρκι του κανάτου ι τθσ φωτιάσ, γιατί 

φοβόταν μθ χακοφν οι δικοί τθσ. Ρροτίμθςε εκείνο του ανζμου. 

Στον πρϊτο βακμό βοθκάει να κακαρίςει θ ατμόςφαιρα. Στο 

δεφτερο φζρνει καταιγίδα. Το τρίτο είναι χειρότερο από 

ανεμοςτρόβιλο και τυφϊνα. 

Από μζςα τθσ εξαπολφκθκαν ριπζσ ανζμου με ταχφτθτα που δεν 

ευνοεί τθν επιβίωςθ. Οι άντρεσ μπροσ και πίςω τουσ πετάχτθκαν 

ςαν χαρτιά μζτρα μακριά –και πολλοί απ’ αυτοφσ ςκοτϊκθκαν. Το 

ίδιο το κτίριο ταρακουνικθκε και φάνθκε ότι κα πζςει. Στάκθκε 

όρκιο κι αναποφάςιςτο για λίγο. 

Οι τζςςερισ, λογαριάηοντασ και το ςκφλο, βγικαν ζξω όςο πιο 

γριγορα γινόταν. Για να περάςουν ποδοπατιςανε μερικοφσ που 

είχαν ςωριαςτεί ςτο διάδρομο. Κι ο Κάνοσ, ενϊ είχε ερωτευτεί τθ 

γοργόνα, και τθν ποκοφςε ςίγουρα, ςαν είδε τόςουσ ανκρϊπουσ 

κάτω, άλλουσ τυφλοφσ, άλλουσ τραυματίεσ, άλλουσ νεκροφσ, 

αναρωτικθκε αν ζπρεπε εκείνθ να ζχει τόςθ δφναμθ. Κι αν ζπρεπε 

εκείνοσ να τθν αφινει να το κάνει. 
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«Ρροχϊρα!» του φϊναξε θ Γιωταλία που είχε φφγει πολλά μζτρα 

μπροςτά, ςπρϊχνοντασ το αμαξίδιο με τθν Τενερίφθ και τθ Νζδα. 

Τθν ακολοφκθςε, ελπίηοντασ να βρει κάποια απάντθςθ. 

Ζφταςαν ςτθν προβλιτα δεκατρία, όπου όλοι είχαν βγει να δουν το 

κζαμα. Στα καράβια όλοι οι ναφτεσ ιταν ςτο κατάςτρωμα και 

κοιτοφςαν άφωνοι. Στο Ζςςεξ ιταν μόνο ο Κουίγκ κι ο Λςμαιλ, να 

κοιτάνε χαμογελϊντασ. 

Ακριβϊσ μπροςτά ςτο καταραμζνο καράβι είχε ςταματιςει το 

τετρακζςιο του Καρόγλου. Δεν είχε ςβιςει τθ μθχανι, κι ιταν καλό 

γιατί δφςκολα ζπαιρνε μπροςτά και πάλι. Είχε κατζβει και κοιτοφςε 

το λιμεναρχείο που φαινόταν ςαν να προςπακοφςε να χωνζψει 

ζναν τυφϊνα. 

«Φφγαμε!» του είπε θ Γιωταλία. «Βόθκα με τθ…» 

Άνοιξε τθν πίςω πόρτα και με τον Κάνο ςικωςαν τθν Τενερίφθ και 

τθν ζβαλαν να ξαπλϊςει ςτο πίςω κάκιςμα. Θ Νζδα μπικε κι 

εκείνθ. Θ Γιωταλία πιγε ςτθν κζςθ του ςυνοδθγοφ, αλλά προτοφ 

κάτςει όλοι πάγωςαν και γφριςαν προσ το λιμεναρχείο. 

Ο άνεμοσ που είχε εξαπολφςει εκεί μζςα γιγαντϊκθκε ςτον κλειςτό 

χϊρο και ςυνζχιςε να ταρακουνάει το κτίριο για να βγει ζξω. Οι 

λιμενικοί το ςκάγανε ςαν ποντίκια από πλοίο που βυκίηεται. Κι θ 

βουι όλο και δυνάμωνε, ςθκϊνοντασ ςκόνθ κι ανθςυχία. Ζπειτα 

ζγινε μια παφςθ. 

«Κάπωσ ζτςι κα τελειϊςει ο κόςμοσ», είπε ο Καρόγλου. «Ρριν το 

τζλοσ κα γίνει θςυχία, για να προλάβουμε να κλάψουμε.» 

Τότε το λιμεναρχείο ξεκίνθςε να πζφτει, κατακόρυφα ςαν πφργοσ 

από τραπουλόχαρτα. Το λιμάνι γζμιςε ςκόνθ, που απλϊκθκε ςαν 

ομίχλθ και ςαν χιόνι. 

Οι τζςςερισ μπικαν ςτο αυτοκίνθτο. 

«Ευτυχϊσ που δεν ζςβθςα τθ μθχανι γιατί…» 

«Φφγε!» ζκανε θ Γιωταλία. 

«Ροφ πάμε;»  

«Ράμε μακριά και κα δοφμε ποφ.» 

Το αυτοκίνθτο προχϊρθςε αργά μζςα ςτθ ςκόνθ του λιμανιοφ. Ο 

Κάνοσ που κακόταν πίςω μπικε ανάμεςα ςτα κακίςματα για να 

μιλιςει ςτθ Γιωταλία. 



28 
 

 

«Εςφ το ζκανεσ αυτό;» 

«Μόνοι τουσ το ζκαναν.» 

«Ρζκαναν άνκρωποι!» 

Θ Γιωταλία γφριςε και τον κοίταξε. Δεν του είπε τίποτα. Ο Κάνοσ 

κατάλαβε ότι θ γοργόνα του δεν ζπαιηε. Ιταν πολφ πιο ςκοτεινι 

απ’ όςο μποροφςε ν’ αντζξει ζνασ χωροφφλακασ. 

51 

Ο Καρπόφ απολάμβανε το φαγθτό του, ςτθ βεράντα τθσ ζπαυλθσ. 

Ο γραμματικόσ του κακόταν παραδίπλα, κρατϊντασ το δερμάτινο 

χαρτοφφλακα του. Κάκε τόςο ζριχνε κρυφζσ ματιζσ ςτο αφεντικό 

του, διακριτικά, δεν ικελε να νιϊςει ότι τον κοιτοφςε. Κανείσ δεν 

ικελε να προκαλζςει δυςαρζςκεια ςτον Καρπόφ. 

Ενϊ ρουφοφςε ζνα χτζνι εμφανίςτθκε ο οικονόμοσ και ανιγγειλε 

επίςκεψθ. 

«Επιτζλουσ!» είπε ο γραμματικόσ. 

Ο άντρασ που εμφανίςτθκε ιταν ο Φοίβοσ. Ιταν τριάντα χρονϊν. 

Δεν είχε γίνει πιο όμορφοσ, αλλά είχε τόςθ αυτοπεποίκθςθ ςτισ 

κινιςεισ του, ςτουσ τρόπουσ του, ςτο βλζμμα του, κι ιταν τόςο 

κομψά ντυμζνοσ –ζνα λινό κουςτοφμι ςτο χρϊμα τθσ άμμου, που 

εντυπωςίαηε. 

Ο Καρπόφ τον είδε με τθν άκρθ του ματιοφ του και δεν ςταμάτθςε 

να τρϊει και να πίνει βότκα. Το χαβιάρι που ζτρωγε ιταν ηωντανό 

κι εκείνο. Δεν το πάςτωναν, όπωσ ςυνθκίηεται. Του ζφερναν απ’ 

τθν Καςπία ηωντανοφσ οξφρυγχουσ μπελοφνγκα. Τουσ άνοιγαν και 

ςζρβιραν το χαβιάρι όπωσ ιταν απ’ τθν κοιλιά του ψαριοφ. 

«Ιρκατε», είπε ο γραμματικόσ. 

«Ευτυχϊσ για ςασ», απάντθςε ο Φοίβοσ κι ζκατςε ςτθν άλλθ μεριά 

του τραπεηιοφ, χωρίσ να ηθτιςει άδεια. 

Ο Καρπόφ κατάπιε τθ γουλιά και τον κοίταξε. Αυτό ιταν το πιο 

τρομακτικό  βλζμμα ςτθν Ανατολικι Μεςόγειο, μποροφςε να 

ςθμαίνει κι εκτζλεςθ. Ο Φοίβοσ δεν φάνθκε να ςκιάηεται. Δεν 

υποκρινόταν. Αλθκινά δεν φοβόταν. 

«Λοιπόν», είπε ςτο γραμματικό ο Φοίβοσ, «πϊσ πιγε θ επιχείρθςθ 

πιάςτε-τθ-μάγιςςα;» 

«Ρανωλεκρία. Θ κορβζτα Ράτρα κάθκε ολοςχερϊσ. Μόλισ πενιντα 
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ναφτεσ διαςϊκθκαν, που τουσ περιςυνζλεξε το… λακρεμπορικό.» 

«Λακρεμπορικό με τόςθ δφναμθ;» ρϊτθςε ο Φοίβοσ, αλλά δεν 

φάνθκε να είχε ξαφνιαςτεί με τα νζα. 

«Το είπαν αλλιϊσ οι επιηιςαντεσ.» Διάβαςε τισ αναφορζσ. «Ζχουμε 

και λζμε: Καταραμζνο, δαιμονικό, Λπτάμενοσ Ολλανδόσ, μαγικό, 

ανίκθτο…» 

Ο Καρπόφ χτφπθςε λιγάκι πιο δυνατά το πιροφνι του. Ο 

γραμματικόσ κατάλαβε. 

«Οι ναφτεσ τα είπαν αυτά, αλλά μπορεί να ιταν απ’ το ςοκ ι να 

ιταν…» 

«Ιταν αυτό που ιταν», ζκανε ο Φοίβοσ. «Τι άλλο κα μποροφςε να 

καταςτρζψει μια πολεμικι κορβζτα, εξοπλιςμζνθ με Μαξίμ; Τι 

άλλο κα μποροφςε να οδθγιςει ζναν μπαρουτοκαπνιςμζνο 

καπετάνιο ςτο βυκό τθσ Κόλαςθσ;» 

«Δεν ςασ είπα για τον καπετάνιο.» 

«Ο καπετάνιοσ βυκίηεται με το πλοίο, δεν χρειάηεται να λζμε όςα 

δεν χρειαηόμαςτε για να καταλάβουμε.» 

Ο Καρπόφ ςικωςε το πιροφνι του προσ τον Φοίβο. 

«Ζχεισ διαβάςει Σαίξπθρ;» του είπε. 

«Στο πρωτότυπο.» 

«Μόνο ζτςι διαβάηεται. Ρϊσ ςου φάνθκε;» 

«Μεγαλοφυισ. Λςάξιοσ των αρχαίων τραγωδϊν.» 

Λκανοποιθμζνοσ απ’ τθν απάντθςθ ο Καρπόφ επζςτρεψε ςτο 

χαβιάρι του. Ζκανε νόθμα ςτον οικονόμο να βάλει βότκα ςτον 

καλεςμζνο τουσ. Ο Φοίβοσ τθν ιπιε μονοροφφι. 

«Οπότε θ μικρι μάγιςςα διζφυγε», είπε ςτο γραμματικό. 

«Δυςτυχϊσ.» 

«Δεν ιταν κζμα τφχθσ. Κι ο άλλοσ; Ο μανιακόσ ςασ δολοφόνοσ;» 

«Ο Νίτςθσ. Είναι νεκρόσ κι αυτόσ. Αλλά κατάφερε να ςκοτϊςει το 

λυκάνκρωπο.» 

«Αυτόλυκοσ», ζκανε ο Φοίβοσ. «Αυτόλυκοσ λεγόταν, κι ιταν 

περιςςότερο άξιοσ από κάκε άντρα που ζχω ςυναντιςει.» 

«Μασ τον παρζδωςεσ εντοφτοισ», είπε ο Καρπόφ χαμθλόφωνα. 

Μιλοφςε πάντα ζτςι. Φωνάηουν εκείνοι που προςπακοφν να 

επιβλθκοφν. Εκείνοσ δεν χρειαηόταν να προςπακιςει. 
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«Αν ιταν ανάξιοσ λόγου τότε δεν κ’ αναφερόμουν καν ς’ αυτόν. 

Είναι ςθμαντικό να ζχεισ άξιουσ εχκροφσ. Οι εχκροί-ςου δείχνουν 

ποιοσ ςτ’ αλικεια είςαι.» 

Ο Καρπόφ χαμογζλαςε –αλλά ζπρεπε να τον γνωρίηεισ για να 

κεωριςεισ εκείνον τον ελάχιςτο αναςικωμα των χειλιϊν ωσ 

χαμόγελο. 

«Τον λατρεφεισ τον Σαίξπθρ βλζπω.» 

«Αν είναι να κλζψεισ, κλζψε απ’ τουσ καλφτερουσ.» 

Ο υπθρζτθσ γζμιςε και τα δφο ποτιρια με βότκα. Τα ιπιαν 

ταυτόχρονα.  

«Υπάρχει κάτι ακόμα», είπε ο γραμματικόσ. «Ο Κάνοσ Γκάτηοσ, ο 

χωροφφλακασ που ςτείλαμε, επιβίωςε τθσ ναυμαχίασ κι 

αυτομόλθςε. Ριγε με τθ μάγιςςα.» 

«Οπότε είναι τρεισ.» 

«Τζςςερισ. Μαηί τουσ βρίςκεται και ο Δθμιτριοσ Καρόγλου, ζνασ 

ζμποροσ που ζχει παλιότερεσ οφειλζσ.» 

«Κάτι ακόμα;»  

«Ναι… Στθν Τουλοφηθ γκρζμιςαν το κτίριο τθσ λιμενοφυλακισ. 

Τζςςερισ νεκροί κι οκτϊ αγνοοφμενοι ωσ τϊρα.» 

«Θ μάγιςςα το ‘κανε.» 

«Οι επιηιςαντεσ λζνε ότι ιταν ςαν να υπιρχε ζνασ…» κοίταξε τα 

χαρτιά του. «Ανεμοςτρόβιλοσ, τυφϊνασ, λαίλαπα, δαίμονασ.» 

Ο Φοίβοσ ςθκϊκθκε και πιγε ςτο κάγκελο τθσ βεράντασ. Κοίταξε 

κάτω τον κιπο τθσ ζπαυλθσ. 

«Εμζνα μου ζμεινε μια λζξθ: Επιηιςαντεσ. Απ’ όπου περνάει αυτι θ 

μάγιςςα μιλάμε για επιηιςαντεσ. Στθ Κάλαττα, μαηί με το γιο του 

Καρπόφ, δεν υπιρξε επιηιςασ. Στο Μονόκερο ςκότωςε πόςουσ; 

Τριάντα; Στο πλοίο; Διακόςιουσ. Στθν Τουλοφηθ; Δζκα. Απ’ όπου 

περνάει αφινει νεκροφσ και καταςτροφι.» 

«Κα μποροφςε να είναι χριςιμθ», είπε ο Καρπόφ. 

Σκοφπιςε τα χείλθ του κι ζκανε νόθμα ςτο Φοίβο να πάει πιο κοντά.  

«Είπεσ ότι κα τθν καταςτρζφατε με υποχκόνιεσ δυνάμεισ», είπε ο 

Καρπόφ. 

«Είναι πιο δυνατι απ’ όςο νομίηαμε.» 

«Πποτε μθν το παίηεισ ζξυπνο πουλί.» 
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Ζκανε νόθμα ςτον οικονόμο να του φζρει το τςιγάρο του. Κάπνιηε 

κάνναβθ. Ζλεγε ότι τθ χρθςιμοποιοφςε μόνο για να τον βοθκάει 

ςτον καρκίνο του, αλλά θ αλικεια ιταν ότι απολάμβανε τθ 

χαλάρωςθ. Του το πιγε ς’ ζναν δίςκο και του το άναψε. Ο Καρπόφ 

ροφφθξε τηοφρα κι ζκλειςε τα μάτια. 

«Υπάρχει κάτι ακόμα», είπε ο γραμματικόσ ςτο Φοίβο. 

Ο Καρπόφ του ζκανε νόθμα να ςταματιςει. 

«Τα ξζρει», του είπε. 

«Ρράγματι», ζκανε ο Φοίβοσ. «Οι δικζσ μου πθγζσ ζδωςαν 

πλθροφορίεσ ςε ςασ.» 

«Και γιατί μ’ αφινεισ να τα λζω;» 

«Για να μπορζςει να μασ πει: Σασ τα ‘λεγα», ζκανε ο Καρπόφ. 

«Μα ναι, ςασ τα ‘λεγα. Δεν γίνεται να ςτθρίηεςτε ς’ ζνα ψυχαςκενι 

δολοφόνο.» 

«Και μια κορβζτα του πολεμικοφ ναυτικοφ», είπε ο γραμματικόσ. 

«Δεν αρκεί γιατί…» 

Ο Καρπόφ ςικωςε το χζρι για να τον διακόψει. 

«Κάναμε το μεγαλφτερο λάκοσ. Υποτιμιςαμε τον αντίπαλο. Αρκεί. 

Ρϊσ κα το λφςουμε;» 

Ο γραμματικόσ γφριςε χαμογελϊντασ προσ το Φοίβο. Ρερίμενε ν’ 

ακοφςει μιςόλογα, δεν ξζρω, ίςωσ να, κα μποροφςε… 

«Με τρεισ τρόπουσ απ’ τον κόςμο μασ κι ζνα απ’ τον άλλο κόςμο», 

ζκανε ο Φοίβοσ που είχε προβλζψει τθν ερϊτθςθ. «Κφριε Καρπόφ, 

κζλετε να ‘ρκειτε μαηί μου ςτον κιπο ςασ; Να ςασ δείξω τθ λφςθ.» 

~~ 

Κατζβθκαν και περπάτθςαν ανάμεςα ςτισ πορτοκαλιζσ και τισ 

τριανταφυλλιζσ. Ιταν κάμποςοι κθπουροί που επόπτευαν και 

διπλάςιοι εργάτεσ κιπου που δοφλευαν. Υπθρζτεσ κι υπθρζτριεσ 

πθγαινοζρχονταν. Ο γραμματικόσ τουσ κοιτοφςε με απαρζςκεια. 

Δεν του άρεςε θ ςυνάφεια με τουσ κατϊτερουσ. Ο Καρπόφ και ο 

Φοίβοσ δεν τουσ ζβλεπαν καν. 

Ριγαν μζχρι το περίπτερο των γιαςεμιϊν, που είχε ζνα μικρό 

ςιντριβάνι ςτθ μζςθ. Εκεί, ςτθν νότια άκρθ, ςτεκόταν ζνασ άντρασ 

με τθ μοτοςικλζτα του. 
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Ιταν λιγνόσ και ξανκόσ, με μαλλιά ξυριςμζνα ςτουσ κροτάφουσ, 

μακριά από πάνω. Μάτια μπλε πιο ψυχρά από οινόπνευμα και 

ξανκά ματοτςίνουρα. Μφτθ δυνατι και μικρι. Χείλθ ςφιχτά, παρότι 

ςάρκινα. Ξυριςμζνοσ κόντρα, χωρίσ τρίχα να φαίνεται ςτο δυνατό 

πθγοφνι του. 

Το πρόςωπο του ιταν κατά κάποιο τρόπο το αντίκετο του Φοίβου. 

Π,τι εκείνον τον ζκανε άςχθμο, ιταν αντίςτροφα ςτον ξανκό, που 

ζμοιαηε ςαν ζνασ Απολλϊνιοσ κεόσ.  

Φοροφςε μια μακριά δερμάτινθ χλαίνθ, του γερμανικοφ ςτρατοφ. 

Στθ μζςθ είχε περαςμζνθ μια ηϊνθ με κικεσ. Σε κάκε κικθ μια 

ςφαίρα ςε μζγεκοσ αυγοφ. Στο χζρι κρατοφςε κάτι που ζμοιαηε ςαν 

όλμοσ. Ζνασ ςωλινασ κοντόσ, με ςκανδάλθ. Στο άλλο χζρι μια 

αντιαςφυξιογόνα μάςκα. 

Στεκόταν δίπλα ςε μια Χάρλεϊ Ντάβινςον, που ιταν κάτι πιο 

εξωτικό και φανταςτικό από μονόκερο, αφοφ ζφταναν τθν 

απίςτευτθ ταχφτθτα των 90 χιλιομζτρων τθν ϊρα. 

«Τι είναι αυτόσ;» είπε ο γραμματικόσ, που δεν ενκουςιάςτθκε με 

τον όμορφο Γερμανό. 

«Γιατί να ςτείλεισ ζναν δολοφόνο, όταν μπορείσ να ςτείλεισ τρεισ;» 

είπε ο Φοίβοσ. «Ζφτιαξα μια τριάδα με τουσ καλφτερουσ και πιο 

ακριβοφσ εκτελεςτζσ τθσ Ευρϊπθσ.» 

«Ρϊσ τουσ λεσ;» ζκανε ο γραμματικόσ. «Φονικι τριάδα;» 

«Κα μποροφςα, αλλά δεν τουσ λζω κάπωσ, αυτά είναι για τουσ 

θλίκιουσ. Είναι τρεισ, δεν είναι ομάδα. Δουλεφουν ανεξάρτθτα και 

δεν ζχει ςθμαςία…» 

«Τι κάνει αυτόσ;» ρϊτθςε ο Καρπόφ που είχε κουραςτεί απ’ τθ 

φλυαρία και το τςιγαριλίκι. 

Ο Φοίβοσ ζκανε νόθμα ςτο Γερμανό. Εκείνοσ φόρεςε τθ μάςκα. 

Ζνασ υπθρζτθσ ζφερε ζνα άλογο από τουσ ςτάβλουσ του Καρπόφ 

και του το άφθςε.  

«Ρροςοχι», είπε ο Φοίβοσ. «Κάκε ζνα από τα αυγά του Ναρρ 

περιζχουν κάποιο τοξικό αζριο. Φωςγζνιο, διφωςγζνιο, αζριο 

μουςτάρδασ, χλϊριο, δακρυγόνο. Ρρόκειται για τθν καλφτερθ 

χθμικι βιομθχανία, τθσ Γερμανίασ. Το όπλο του Ναρρ εκτοξεφει 

αυτά τα αζρια, αλλά δεν μποροφμε να κάνουμε επίδειξθ εδϊ.» 

«Γιατί όχι;» είπε ο γραμματικόσ. 

«Γιατί κα πεκαίναμε όλοι. Ναρρ…» 
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Ο Γερμανόσ ζβγαλε ζνα φιαλίδιο ίςο με φακι. Το ζδειξε ςτουσ 

κεατζσ, ςαν να βριςκόταν ςε κάποιο μακάβριο τςίρκο. Ζπειτα το 

ζςπαςε μπροςτά ςτα ρουκοφνια του αλόγου. Εκείνο χλιμίντρθςε 

μια φορά. Τίναξε το κεφάλι, παραπάτθςε και κατάρρευςε. 

Χτυπιόταν για λίγο –προτοφ πεκάνει. 

«Μου αρζςει», είπε ο Καρπόφ.  

Κι αυτι ιταν μια ζκφραςθ, ίςωσ και τόςο ςπάνια όςο ποτζ, δεν τθν 

άκουγεσ απ’ το ςτόμα του. 

Ο Φοίβοσ χαμογζλαςε. Ο γραμματικόσ απ’ τθν άλλθ πάλεψε να 

ςυγκρατιςει το ςυνοφρφωμα που ςκαρφάλωνε ςτο πρόςωπο του. 

«Ωραία», είπε για να κρφψει τθ δυςαρζςκεια του. «Αυτόσ είναι ο 

Ρατιρ τθσ τριάδασ. Ο Υιόσ ποιοσ είναι;» 

«Ο Σαμπάτ», είπε ο Φοίβοσ κι ζκανε νόθμα να βγει ο δεφτεροσ 

δολοφόνοσ. 

~~~ 

Εκείνοσ ιταν υπερβολικά ψθλόσ ντυμζνοσ με το ράςο των 

Φραγκιςκανϊν μοναχϊν. Σαν κατζβαςε τθν κουκοφλα φάνθκε ότι 

δεν ιταν Ευρωπαίοσ. Ιταν Αλγερινόσ που είχε μεγαλϊςει ςτο 

Μπελκοφρ, τθ χειρότερθ ςυνοικία που κα μποροφςεσ να βρεισ ςτο 

Αλγζρι. Το πρόςωπο του ιταν ςτεγνό κι άγριο, κι θ μφτθ του 

φαινόταν να ‘χει ςπάςει πολλζσ φορζσ. Ζνασ αδφνατοσ άντρασ. 

«Και τι κάνει αυτό το λελζκι;» είπε ο γραμματικόσ. «Χωρίσ να 

ςκοτϊςει κι άλλο άλογο.» 

Ο Φοίβοσ ςικωςε ελάχιςτα το πόδι του. Αυτό ιταν το νόθμα. Ο 

Σαμπάτ γφριςε ςε μια μουριά, που ο κορμόσ τθσ ιταν ίςοσ με το 

μθρό ενόσ άντρα. Σικωςε το ράςο και με ταχφτθτα που δεν ζβλεπε 

το μάτι κλϊτςθςε το δζντρο, ςτο φψοσ του κεφαλιοφ ενόσ άντρα. 

Το ζςπαςε ςτα δφο με μια κλωτςιά. 

«Φοράει παποφτςια που ζχουν μζταλλο», είπε ο γραμματικόσ. 

«Ναι, φοράει. Αλλά δεν αρκεί. Βάλτα κι εςφ.» 

Ο Σαμπάτ είχε μπει ςτο γαλλικό πολεμικό ναυτικό. Εκεί είχε μάκει 

μια ξεχωριςτι πολεμικι τζχνθ, όπου οι επιτικζμενοι χτυπάνε 

κυρίωσ με τα πόδια και προςπακοφν να ςπάςουν κάποιο κόκαλο 

του αντιπάλου. Ο Σαμπάτ ζςπαςε το γόνατο ενόσ αξιωματικοφ. 

Μπικε φυλακι και ςκότωςε μερικοφσ ακόμα. Για να βγει ζγιναν 

αρκετοί φφλακεσ πλουςιότεροι. 
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Ο Αλγερινόσ πιγε και ςτάκθκε δίπλα ςτον Γερμανό. Τον περνοφςε 

ζνα κεφάλι. 

~~~~ 

«Ωραία», ζκανε ο γραμματικόσ. «Ο Ρατιρ, ο Υιόσ… Και το Άγιο 

Ρνεφμα ποιο είναι; Κανά περιςτζρι; Ι γεράκι;» 

«Είναι θ Σκιά.» 

«Ρου κρφβεται ςτισ ςκιζσ;» 

«Δεν κρφβεται, αλλά δεν φαίνεται.» 

Τθν ίδια ςτιγμι ο γραμματικόσ ζνιωςε κάτι αιχμθρό ςτο λαιμό του 

κι άκουςε τον ψίκυρο: «Μθν κουνιζςαι.» 

Μια γυναίκα ςτεκόταν ακριβϊσ δίπλα του. Δεν τθν είχε δει να 

πλθςιάηει. Κρατοφςε ζνα spike-dagger, ζνα πολφ λεπτό ςτιλζτο, 

ςαν καρφί, φτιαγμζνο από κακαρό κοροφνδιο. Το ζκρυβε μζςα ςτο 

μανίκι τθσ. 

«Αυτι είναι θ Σκιά. Δεν ςου γεμίηει το μάτι, το ξζρω, μα ζτςι 

πρζπει. Ρερπατοφςε εδϊ πιο πριν, ανάμεςα ςτουσ υπθρζτεσ, τθν 

είδεσ, αλλά δεν τθσ ζδωςεσ ςθμαςία. Ζτςι δεν κα τθν δει κι θ 

μάγιςςα, όταν κα πάει και κα τθσ χϊςει το καρφί ςτο βυηί.» 

Ο γραμματικόσ δεν απάντθςε, δεν κουνικθκε, το Καρφί τον είχε 

κόψει λιγάκι. Ο Φοίβοσ το απόλαυςε λίγο ακόμα. 

«Άκου κάτι, γραμματικζ», του είπε δυνατά, γιατί ικελε να το 

ακοφςει ο Καρπόφ, ςε κείνον απευκυνόταν. «Ο πατζρασ μου ιταν 

θμίκεοσ. Αυτό με κάνει κατά το ζνα τζταρτο κεό. Δεν είναι ςαν να 

ςυναντάσ το Δία, αλλά δίπλα μου είςαι ζνα τζταρτο ανκρϊπου. Κι 

αν κάτι δεν αντζχω είναι να μου δίνουν οδθγίεσ τ’ ανκρωπάρια.» 

Ζκανε νόθμα ςτθ Σκιά και του ‘χωςε το Καρφί ςτθν αρτθρία του 

λαιμοφ. Εκείνοσ ζβαλε το χζρι και προςπάκθςε να κρατιςει το 

αίμα, πιγε να φωνάξει, ζπεςε κάτω και κοιτοφςε τον Καρπόφ. 

Σφάδαηε για λίγο, ςαν το άλογο. Ζπειτα τον κάρφωςε ςτθν καρδιά. 

Θ Σκιά δεν πιγε να ςτακεί δίπλα ςτουσ άλλουσ. Ζφυγε κι 

αναμίχτθκε με το υπθρετικό προςωπικό. Ο Καρπόφ δεν 

παραπονζκθκε για τθ κανάτωςθ του αλόγου και του υπαλλιλου 

του. Κακόλου δεν είχε ταραχτεί. 

«Κα πάνε ξεχωριςτά ςτθ Γαλλία», είπε ο Φοίβοσ. «Ο Ναρρ με τθ 

μθχανι, ο Σαμπάτ με πλοίο. Θ Σκιά δεν ξζρω, δεν ανοίγεται 
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εφκολα.» 

«Ρϊσ κα επικοινωνείσ μαηί τουσ;» 

Αυτι ιταν μια πολφ ςωςτι ερϊτθςθ. Αφοφ οι τρεισ δολοφόνοι 

ιταν ανεξάρτθτοι κα ζπρεπε να βρει ζναν τρόπο να τουσ 

κατευκφνει ςτα ίχνθ των κυμάτων. 

«Εφθμερίδεσ», είπε ο Φοίβοσ. «Στισ αγγελίεσ τθσ Le Figaro. Κα 

υπάρχει κάκε μζρα μια χαρακτθριςτικι αγγελία, ςτα ελλθνικά: 

Ηθτείται κθριοδαμαςτισ. Αμοιβι τόςα φράγκα. Διεφκυνςθ. Και κα 

τουσ δίνω πλθροφορίεσ για τθ μάγιςςα, που κα τθ βρουν.» 

«Γιατί κθριοδαμαςτισ;» ρϊτθςε ο Καρπόφ, λεσ και αυτό ιταν το 

ςθμαντικό τθσ υπόκεςθσ.  

«Σκζφτθκα να βάλω γελωτοποιόσ, προφιτθσ, γθτευτισ φιδιϊν. Δεν 

μποροφςα να βάλω… μάγειρασ.» 

Στο πρόςωπο του Καρπόφ αναδφκθκε μια υποψία χαμόγελου. 

«Κα ζλεγα ς’ αυτόν», ζδειξε το γραμματικό,  «να ςου δϊςει όςα 

χριματα χρειάηεςαι, αλλά τον ςκότωςεσ.» 

«Δεν χρειάηομαι χριματα», είπε ο Φοίβοσ. 

«Τι κεσ;» 

«Διαςυνδζςεισ, δίκτυο, επιρροι. Ζχεισ ζνα δίκτυο που ςκεπάηει τον 

πλανιτθ.» 

«Δεν είναι δικό μου. Κι εγϊ μζροσ του είμαι. Κεσ να μπεισ;» 

«Κζλω να το χρθςιμοποιιςω. Αυτό κα μασ βοθκιςει υπζργεια, με 

τον κανονικό κόςμο. Ο άλλοσ ςφμμαχοσ κα φροντίςει με τον 

υπόγειο κόςμο, όςα βλζπουν οι άνκρωποι ςτουσ εφιάλτεσ τουσ.» 

«Αναρωτιζμαι…» 

«Τι πράγμα;» 

«Μιπωσ αυτό ο υπόγειοσ φίλοσ ςου κζλει να καταδυναςτεφςει 

εμάσ, τουσ υπζργειουσ φίλουσ ςου.» 

«Δεν είμαςτε φίλοι. Δεν ορκιηόμαςτε πίςτθ. Είμαςτε ςφμμαχοι, 

ζχουμε ζναν κοινό εχκρό να εξοντϊςουμε.» 

«Και μετά;» 

«Μετά κα γυρίςει ο κακζνασ ςτο βαςίλειο του.» 

Ο Καρπόφ ςθκϊκθκε και προχϊρθςε προσ το μζγαρο. 

«Δεν είςαι αφελισ, κφριε ζνα-τζταρτο-κεζ. Οφτε εγϊ είμαι, παρότι 

ςκζτοσ άνκρωποσ. Κα πρζπει να ςε μάκω δυο πράγματα. Κα ςτα 

κάνω δϊρο, γιατί κζλω να ζχω ζναν ενδιαφζροντα αντίπαλο, όταν 

κα ζρκει εκείνο το μετά.  
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Ρρϊτον: Ξζρω και ξζρεισ ότι ιδθ επεξεργαηόμαςτε τθ ςυντριβι του 

ςυμμάχου. Θ εξουςία δεν αυξάνεται όταν τθν μοιράηεισ. Δεν είναι 

όπωσ θ… αγάπθ, που λζει κι ο Βάρδοσ. Θ εξουςία είναι απόλυτθ ι 

δεν είναι εξουςία. 

Δεφτερον: Ξζχνα τθν καταγωγι. Ξζχνα τουσ κεοφσ. Αυτό που κάνει 

τον άνκρωπο βαςιλιά ι τον καταςτρζφει είναι θ βοφλθςθ. Το ξζρω 

πωσ ζχεισ κι εςφ ιςχυρι βοφλθςθ.» 

Ο Καρπόφ ζδειξε πίςω τουσ, τα δφο νεκρά ςϊματα. 

«Να κυμάςαι: Δεν νικάει ο πιο ιςχυρόσ. Νικάει εκείνοσ που ζχει πιο 

ιςχυρό κίνθτρο. Εςφ για ποιο πράγμα παλεφεισ, αγαπθτζ ζνα-

τζταρτο-κεζ;» 

Ο Φοίβοσ δεν απάντθςε, ςαν να μθν άκουγε τι του ζλεγε ο Καρπόφ. 

Του ζδειξε μια καρζκλα του κιπου, όπου κακόταν μια λιπόςαρκθ 

μαυροφορεμζνθ γυναίκα. 

«Θ Φονικι Τριάδα κι θ Αγία Μθτζρα», είπε και πιγαν κοντά τθσ. 

«Κφριε Καρπόφ, θ μθτζρα του Ακανάςιου Γκάτηου. Κα ζρκει μαηί 

μου ςτθ Γαλλία.» 

«Μαηί ςου;» 

«Εννοείται πωσ κα πάω κι εγϊ. Δεν γίνεται ν’ αφιςω τθ δουλειά 

ςτουσ υπαλλιλουσ. Ζτςι γίνονται τα λάκθ.» 

Ο Φοίβοσ ακοφςτθκε επικριτικόσ κι αυτό άρεςε ςτον Καρπόφ. Ο 

νεαρόσ είχε εξαιρετικι δφναμθ, βοφλθςθ και ςκζψθ. Και κράςοσ, 

αλλά αυτό ςυνθκίηεται ςτουσ νζουσ. Ο δικόσ του γιοσ είχε μόνο 

κράςοσ. Γι’ αυτό και πζκανε τόςο εφκολα. Ζπρεπε ν’ αφιςει τον 

νεαρό ν’ ανοιχτεί –και να τον χρθςιμοποιιςει. Ζκρυψε ζνα 

χαμόγελο μζςα του. Ο τριαντάχρονοσ νόμιηε ότι ιταν ο πιο ζξυπνοσ 

του κόςμου. Κι ίςωσ να ιταν, αν δεν υπιρχε ο Καρπόφ. 

Ρζραςαν δίπλα απ’ τθ γυναίκα, χωρίσ να τθσ μιλιςουν, όμωσ 

εκείνθ ςθκϊκθκε. 

«Εςφ ‘ςαι τ’ αφεντικό», είπε θ Αρβανίτιςςα ςτον Καρπόφ. 

Εκείνοσ ςτάκθκε να τθ δει. Του άρεςε ζτςι που τον κοιτοφςε, 

αγζρωχθ. Κα ικελε να πάρει τθν ψυχι τθσ και να τθ ρίξει ςτθν 

Κόλαςθ. Μόνο αυτοί οι άνκρωποι είχαν ενδιαφζρον. 

«Ράρε εμζνα. Άςε το γιο μου», του είπε.  

«Κυρία Γκάτηο, πάμε για να βοθκιςουμε το γιο ςασ», ζκανε ο 

Φοίβοσ. 
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Εκείνθ κοιτοφςε τον Καρπόφ ςαν γεράκι. 

«Κρίμα που είςαι γριά», τθσ είπε αυτόσ, αλθκινά γοθτευμζνοσ, κι 

ζφυγε για τθν κάμαρα του. Του είχε ζρκει όρεξθ να ξαναδιαβάςει 

Σαίξπθρ, τθν τραγωδία των Μάκβεκ. 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 




