I
Δέν εχαμε κάν προλάβει νά βγοÜμε àπό τήν πόρτα κι ï ôλλος
μοÜ \χε κιόλας γίνει φόρτωμα. \Eμένα –τοÜ εrπα– δέν ετανε ™
πρώτη μου φορά· οî ôντρες σάν τήν àφεντιά του θά \πρεπε –τοÜ
εrπα– νά τό δοκιμάσουνε κάποτε καί τοÜτο, καί νά \τονε ï
ôλλος, ôρχισε νά γελάει πονηρούτσικα, λές κι εμασταν οî δυό
μας âμεÖς ζευγαράκι πού \χε βγεÖ βόλτα ε¨ς τούς àγρούς· σήκωσε τό μπόγο του καί «μονάχα ï πατέρας μου νά \λειπε», μοÜ
λέει. Tό ¬τι âντέλει θά μοÜ τήν öφερνε βάζοντας àπό πάνω καί
τά γέλια, τό περίμενα – εrναι γνωστό: ¬ποτε κάνει νά ξεμυτίσει
àπ’ τό χωριό του àγροÖκος σάν καί δαÜτον, φασαρίες μόνο καί
μπελάδες νά λογαριάζεις πρέπει· τό γέλιο του, ¬μως, àντήχησε
τόσο φκιαχτό, πού νόμιζες πώς βγÉκ’ àπό μέσα του μόνο καί
μόνο γιατ’ ¦θελε νά μ’ àνοίξει κουβέντα. «\Aπόψ’ ï πατέρας σου
θά \χει κότα», τοÜ \πα κοιτώντας τό δρόμο· «τήν πρώτη φορά
πού βγαίνεις àπ’ τή φυλακή, σπίτι τή γιορτάζουνε σά γάμο».
Kάποια στιγμή μετά qρθε ï ôλλος καί κόλλησ’ àπό πίσω μου,
σάμπως νά φοβήθηκε ¬τι τό καροτσάκι τοÜ παγωτατζÉ δέν μÄς
εrχε –στήν τόση κυκλοφορία μέσα– δεÖ καί θά \πεφτε πάνω μας.
Ποτέ του δέν εrχε, φαίνεται, περάσει àπό τόσο μεγάλο δρόμο,
âκτός κι ôν, λέω τώρα âγώ, μέ τόν τρόπο του ¦θελε νά μοÜ δείξει τίποτ’ ôλλο. Oûτ’ âγώ, θυμÄμαι, οûτ’ αéτός εχαμε γυρίσει
τό κεφάλι –φεύγοντας– νά δοÜμε τίς φυλακές. Tήν προσοχή μας
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¬λη τήν εχανε τραβήξει τά δέντρα τÉς àλέας, κι âπιπλέον öκανε
ζέστη, μιά ζέστη φοβερή τοÜ κερατÄ πού κόντευα –μ’ öσφιγγε
κι âκεÖνος âκεÖ ï κόμπος τÉς γραβάτας– νά σκάσω. Tέτοιανε ζέστη μόνο μέσα στή φυλακή μÄς öκανε· στρίψαντας στή γωνία
μÄς âζεμάτισ’ ï ≥λιος.
«Ψυχή δέ βλέπεις στό δρόμο», τόν ôκουσα νά λέει, καί νά τό
λέει μέ τόση äρεμία, λές κι ετανε κιόλας φερμένος σπίτι του.
Φαινόταν àμέριμνος, δέν εrχε κάν νιώσει ¬τι πηγαίναμε σάν τά
ζά, δίχως κι âμεÖς νά ξέρουμε ποÜ – κόκκινο στό λαιμό μαντήλι,
ï μπόγος, ™ καμποτένια παντελόνα του. ^O χωριάτης δέ μπορεÖ,
δηλαδή δέν âννοεÖ νά καταλάβει ¬τι στόν κόσμο •πάρχουν καί
ôνθρωποι πού, ùντας τόσον καιρό στό φρέσκο, βρίσκοντ’ ≤να
½ραÖο πρωί ξαφνικά âλεύθεροι, βρίσκοντ’ öξω àπ’ τή χάψη, τά
χάνουν, àποροÜν, δέν ξέρουν τί νά κάνουν. Γιατί, öστω, πές àκόμα ¬τι τήν περιμένεις τήν àπόλυση· μόλις σ’ àφήσουν, ï κόσμος
σοÜ φαίνετ’ àμέσως κομμάτι ôβολος, àρχίζεις νά γυρνÄς àπό
\δ΅ κι àπό \κεÖ σάν àπό τό σπίτι σου διωγμένος, σάν τήν ôδικη
κατάρα...
― Δέν πÄμε τουλάχιστον àπ’ τόν σκιο; Tζάμπα εrναι..., τοÜ
εrπα τραβώντας τον ν’ àνεβεÖ κι αéτός στό πεζοδρόμιο.
MοÜ ξανάπιασε τήν κλάψα. ‰Aρχισε νά μοÜ ξαναλέει ¬,τι
àκριβ΅ς μοÜ \χε πεÖ καί πρίν κάτι λίγες μέρες ξαπλωμένος στό ράντζο τÉς φυλακÉς: ¬τι ï πατέρας του τόν καιρό αéτό χρειάζεται
χέρια· ¬τι εrχε πάει μιά καί δυό νά τά ψάλει ≤να χεράκι στούς
καραμπινιέρους μήν κι öκαναν τό λάθος κι öπαιρναν τό γιό του,
πρίν àποσώσουν τά μαζέματα· ¬τι εrχε φτάσει μέχρι àπό κάτω
àπ’ τά κάγκελα τοÜ παραθυριοÜ τÉς τοπικÉς φυλακÉς καί ¬τι
τόν àπειλοÜσε àκόμα καί αéτόν τόν διο πώς, ï κόσμος νά χα-
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λοÜσε, θά ζήταγε ïπωσδήποτε τό διάφορο àπό τούς ¨διοκτÉτες
τοÜ καμένου σπιτιοÜ.
― Πόσω χρον΅ν εrν’ ï πατέρας σου; τοÜ κάνω.
― \Ξήντα καί βάλε.
― ^Eξήντα καί, ö;! Kαί δέ λέει νά τό βάλει κάτω!
^O Tαλίνο ξαναγέλασε, ¬πως γελÄμε, ¬ταν εμαστε σέ μέρος
àσφαλές. \Aπ’ τή μιά μοÜ κλαιγόταν κι àπό τήν ôλλη γέλαγε,
κι öπιανε γιά πάρτη του ïλόκληρο τό πεζοδρόμιο. ΣκουντοÜσε,
öσπρωχνε τόν κόσμο πού συναντούσαμε, συμπεριφερόταν σάν νά
\τανε μόνος του στό δρόμο. Ποιός, τώρα, ïδηγοÜσε ποιόν, δέν ξέρω, κεÖνο ¬μως πού ξέρω σίγουρα, εrναι ¬τι τραβήξαμε κι οî δύο
μαζί ïλόισα γιά Kέντρο: ï Tαλίνο âρχόταν àπό κοντά, τόν κοίταγα, τόν ôφηνα νά περπατÄ àπό πίσω μου, νά μέ προσπερνάει,
τόν àκολουθοÜσα. Γύρευα νά \βρω κάπου ≤να μπάρ νά μή μέ ξέρουν, νά μπ΅ νά πι΅ ≤ναν καφέ, νά κάτσω νά σκεφτ΅ γι’ ôλλη
μιά φορά τά πράγματα π΅ς εrχαν.
Περασμένες δώδεκα, ¬ταν τόν öβαλα νά καθήσει στό κηπάριο τοÜ σταθμοÜ. KρατοÜσε τό ε¨σιτήριο τÉς âπιστροφÉς στό χέρι· σήκωσε τό κεφάλι του καί μέ ρώτησε μέχρι πότε σχυε.
― \Eγώ, πάντως σ’ τό λέω: στό χωρίο μου âγώ πίσου δέ
γυρνάω μέ τίποτσι, μοÜ λέει, θά μέ σφάξ’ ï πατέρας μου.
Nτερέκι καί μέ πλατάρες καθώς εταν, μίλαγε σάμπως νά
\στεκε àκόμα μπροστά στό δεσμοφύλακα· σκούπισε τόν îδρώτα
àπό τό λαιμό του. «TοÜ πατέρα μου εrμαι σίγουρος δέν θάν τοÜ
\χει φύγει àκόμα, χώρια τά μεροκάματα πού θά \χει πλερώσει
νά τοÜ μάσουν τή σοδειά. Xειρότερος κι àπό τό δικαστή εrν\ ï
πατέρας μου...»
― Mά σ’ àπολύσανε, τί...; δέν τοÜ φτάνει; τόν ρώτησα.
― Tί παναπεÖ δηλαδής μ’ àπολύσανε... Kι αéτόν τόν διο νά
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\χαν μπαγλαρώσει, πάλι κάποιον θά \βρισκε νά ξισπάσ’, μοÜ
àπάντησε.
Bλέποντας τότε πώς δέν ξεμπερδεύω εûκολα μαζί του, öβγαλα τά τσιγάρα μου. Eéτυχ΅ς πού δέν κάπνιζε. Tσάκισε στά δύο
τό φύλλο πορείας, τό \βαλε στό τσεπάκι τοÜ πουκάμισου καί
στήλωσε τά μάτια του στό συντριβάνι.
\Eμένα μ’ öδερνε πείνα μελανή... «Tαλίνο, πρέπει νά γυρίσεις
σπίτι σου», τοÜ λέω· «âγώ στή θέση σου θά \φευγα τώρ’ àμέσως. Tί θές âσύ καί τί ζητÄς âδ΅, σ’ ≤να μέρος \πού δέν ξέρεις
κανέναν;»
Mέ κοίταξε μέ μισό μάτι, ¬πως πιό πρίν, πού βγαίναμε àπό
τή χάψη· ™ φάτσα του μοÜ \δωσε στά νεÜρα. Tί θές ρέ κωλόβλαχε, âσύ μέ τόν πολιτισμένο κόσμο, ¦θελα νά τοÜ π΅, ô’ γύρνα
στό μαντρί σου..., ≤νας μήνας μαζί στό μπουντρούμι δέ σοÜ φτάνει, πού οûτε τ\ ùνομά σου δέ ξέρεις νά γράψεις, àστοιχείωτε...
Mά δέν τοÜ εrπα τίποτα, μονό χάζευα κι âγώ âκεÖ τό συντριβάνι.
Kαί στή σκιά, κι âκεÖ àκόμα öκανε ζέστη· στό κηπάριο νέκρα. Eταν ™ œρα πού τρεχάτες οî παραμάνες σπρώχνανε τά
καροτσάκια τους μέ τά μωρά – θέλανε νά γυρίσουνε σπίτι, νά
φÄνε γιά μεσημέρι.
― MιÄς κι εrμαι \δ΅, εrπε, λέω νά χαζέψω λιγάκι τό Tορίνο...
― Θά γνωρίζεις, σως, πώς âγώ οûτε δουλειά öχω âδ΅ οûτε
ποÜ θά κοιμηθ΅ àπόψε τό βράδυ ξέρω, τοÜ πέταξα –φωνάζοντας
σχεδόν– κατάμουτρα τήν àντίρρησή μου. Πώς πήγαινε νά μοÜ
φύγει τό κεφάλι, αéτός οûτε πού... ¦, τουλάχιστον, öκανε πώς
δέν τό \παιρνε χαμπάρι – χούι, ôλλωστε, πού τό \χε ëκατό τοÖς
ëκατό ξεσηκώσει àπό τόν πατέρα του. \Aλλά μÄλλον δέν εταν
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τόσο χωριάταρος ¬σο öδειχνε. Γιατί τώρα πού μ’ εrχε κάνει νά
τοÜ π΅ τήν àλήθεια, ôλλαξε τό τροπάρι.
― Tέσσερεις μεροÜλες λάσκα δέ μοÜ δίνει τό χαρτί...; ‰Eτσι
κι àλλι΅ς τ’ àραποσίτια τά \χουν κομμένα. Δέν τούς âφτάνει,
δηλαδής, πού θά \μαστε πίσου στ\ êλωνίσματα; Γι’ αéτό σοÜ
λέω, âγώ τώρα δέν ξικουνάω àπό \δ΅. Mονάχα ï Θεός ξέρει πότε θά ξανάβγω âγώ àπό τό Mοντιτσέλο...
Πού σημαίνει ¬τι τό σχέδιό του τό \χε καιρό καταστρωμένο:
μόλις τωραδά εrχε πεÖ θά \μαστε. Tόν âλοξοκοίταξα.
― Δηλαδή τότε ï πατέρας σου δέν θά σέ σφάξ’; τόν âρώτησα μετρώντας μία μία –μου– τίς συλλαβές.
― ‰Aν-ε γυρίσουμε παρέα, τό πράμα ξέρεις àλλάζει... Nά
δούλευγες âσύ τήν êλωνιστική, νά \βανες ≤να χεράκι... Γιατί âσύ
ξέρ’ς πάντα τί θές,... οûτ’ εrσαι πολυλογάς... Θάν τά πάγαινες
πρίμα μέ τόν πατέρα μου... Πώς κακοπερνÄς âδ΅ – öτσι δέ μοÜ
\λεες μέσα;
Tό βούλωσα μήν κάνω πάλι καμμιά μαλακία· εrχα πού εrχα
μιλήσει παραπάνω àπ\ ¬σο öπρεπε. ‰Eτσι, γιά νά τοÜ δώσω λιγάκι θάρρος στό κελλί, εrχα κάτσει καί τοÜ \χα πεÖ ¬τι τά πόδια
μου λιώνανε στά πεζοδρόμια τοÜ Tορίνου, καί ¬τι àκόμα κι ôν τή
γλύτωνα μιά φορά στό δικαστήριο, εμουν βέβαιος ¬τι ¬λο καί
κάποιος θά βρισκότανε àπ’ öξω νά μέ ξανακαθίσει στό σκαμνί.
\Aλλ’ ¬λ’ αéτά γινόντανε μέσα, τότε πού περπατάγαμε τοÖχο
τοÖχο σάν τίς γάτες, καί τό πρωί, ¬ταν ξυπνούσαμε, εχαμ’ ¬λοι
φάτσα δαρμένου παιδιοÜ. Tό νά \χεις, ¬μως, ν’ àκοÜς τώρα τίς
μωρολογίες τοÜ Tαλίνο, εταν σάν νά \χε êρπάξει τό δικό σου
σπίτι φωτιά, πυρκαγιά.
Γιά μιά στιγμή μ\ öκοψε μέ τό γκαβό του μάτι· οûτε τό
γκρού-γκρού àκουγότανε πιά τοÜ τράμ οûτε τίποτ\ ôλλο στό
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δρόμο. Mόλις περασμένες δώδεκα· καί μόνο τό συντριβάνι àκουγόταν âκεÖ – σάν τρόμπα νά πλατσουρίζει σφυρώντας μας.
Δίχως νά τ\ àπαντήσω ναί-ùχι, τόν âπÉγα στήν τρατορία.
MοÜ λάχαινε νά τοÜ πληρώσω τώρα καί τίς μπουκιές πού θά
κατέβαζε, γιατί τήν œρα πού βγαίναμε àπό τή φυλακή, μ\ εrδε
\πού πÉρα àπό τό δεσμοφύλακα τίς τελευταÖες μου λιρέτες πίσω. Aéτόν, àντίθετα, τόν εχανε κλουβιάσει àπένταρο, μήν τυχόν κι âμπεÖ τό παιδί σέ πειρασμούς...
Tά πράγματα, σάν àποφάγαμε, τά \βλεπα καθαρότερα. ^O
Tαλίνο μοÜ àράδιαζε ôρες-μάρες καί μ’ àποκοίμιζε μέ τίς βλακεÖες του, προσπαθώντας àπ’ τή μιά νά μέ κάνει νά τοÜ π΅ ôν
εrχα νά φοβÄμαι καί στό μέλλον τίποτα νταλαβέρια μου àνοιχτά
μέ τή δικαιοσύνη, κι àπ’ τήν ôλλη νά καταλάβει ôν âλογάριαζα
νά πάω μαζί του στό χωριό. \Aπό τή μεριά μου âγώ, πάλι, τρωγόμουνα νά μάθω τί διάολος τόν εrχε καβαλήσει νά θέλει νά πάρει κάποιον àπ’ τήν πόλη νά τόνε πάει στό χωριό του, κάποιον
πού τοÜ \χανε κιόλας καεÖ καί τά δάχτυλα καί οî πατοÜσες. Bολιδοσκοπούσαμε ï ≤νας τόν ôλλον· στό τέλος τά κατάφερε ï
βλάχος καί μ’ öκανε νά τοÜ π΅ ¬τι εμουν μηχανικός, καί μάλιστα μηχανικός àπό τούς καλούς, πού ¬μως εrχα τήν àτυχία νά
χτυπήσω κάποτε ≤ναν ποδηλάτη καί νά τόν σκοτώσω: ¦ξερα,
βέβαια, ¬τι τοÜτο ’δ΅ τό τσιμπούρι, πού μοÜ \χε κολλήσει, δέ
ζητοÜσε àκριβ΅ς ε¨πεÖν μηχανικό· μοÜ τό \χε, ½στόσο –κι ùχι
àπέξω-àπέξω..., καθαρά– κιόλας πεÖ, ¬τι ¦θελε λέει νά κάνει τό
χατήρι τοÜ πατέρα του· τοÜ πατέρα του πού εταν πιότερο
àγροÖκος κι àπό δαÜτον – λέω âγώ.
Tόν âρώτησα μήπως δέν τοÜ \φτανε μοναχά ™ δίκη γιά
âμπρησμό âκ δόλου. «Tί πÄς καί ζεύεις δυό λογι΅ν àνθρώπους
σ’ ≤να κάρο;» τοÜ εrπα· «γιατί ¬ποιος μπαίνει στή στενή, ùχι
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âπειδή φταίει αéτός, àλλά âπειδή κάποιος ôλλος öπιασε κι öβαλε
φωτιά στό Σανοθώκι –π΅ς τό λές;– πρέπει νά προσέχει μέ ποιούς κυκλοφορεÖ καί ποιούς κάνει παρέα».
― Mά καλά, àφοÜ âσένανε σέ βγάλαν ùξω, âπειδής δέν εrχες
κάμει τίποτσι, μοÜ àποκρίθηκε àνοίγοντας διάπλατα τίς βοϊδοματάρες του.
\Eγώ τότε τοÜ εrπα πώς εrχα νά συναντήσω κάποιον πού δέ
συνήθιζε νά μπαινοβγαίνει στίς τρατορίες καί στά μαγέρικα· ï
Tαλίνο στράγγιξε τό ποτήρι καί πÉρε τό μπόγο του. Nά τοÜ \λεγα νά μέ περίμενε \δ΅ πέρα, μήτε τόν κόπο δέν ôξιζε – δέ θά μέ
πίστευε· àλλά καί νά τόνε σέρνω àποπίσω συνέχεια μαζί μου,
ôσκημη φάμπρικα ôνοιγα καί καμμία ùρεξη δέν εrχα. Γιαυτό
«ôκου νά σοÜ π΅, Tαλίνο», τοÜ εrπα· «τώρα οûτε κι âγώ ï διος
δέν ξέρω τί θά κάνω. Γιαυτό âσύ πήγαινε στό σταθμό καί πάρε
τό τρένο. \Eγώ θά κοιτάξω νά δ΅ π΅ς θά πÄν γιά μένα âδ΅ τά
κόζα καί σέ λίγες μέρες μπορεÖ καί ν’ àνταμώσουμε ξανά, στό
Mοντιτσέλο». Δεκάρα τσακιστή –σκεφτόμουν– δέν öχει πάνω
του· λογικό εrναι νά συμφωνήσει.
― Δέν öχω μπιστοσύνη στήν àφεντιά μ’, μοÜ εrπε στά σα.
Mαζί πρέπει νά πÄμ’. ‰Aν âσύ μείνεις στό Tορίνο, ποιός θά βρεθεÖ μετά νά σέ φέρει; Kαλύτερα νά φύγουμε παρέα. \Aπόψι κιόλας θά κοιμÄσ’ στό σπιτικό μας.
Oî χωρικοί εrναι σάν τούς μεθυσμένους. Δέν •πάρχει, νομίζω,
μεγαλύτερη κουταμάρα àπ\ τό νά τούς àφήσεις νά κάνουν ¬,τι
τούς κατέβει. Tό καλύτερο àπ’ ¬λα θά \ταν νά τόν εrχα παρατήσει στήν πόρτα τÉς τρατορίας λέγοντας öτσι συνάμα γιά πάντα
àντίο καί στά τέσσερα σολδιά τοÜ φαγητοÜ μας.
^O Tαλίνο: Mή φοβÄσ’ καί δέ θά μÄς-ε λείψουσιν οî εéκαιρίες
νά ξαναπÄμ’ στά κορίτσια.
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Στέκαμε κι ï ≥λιος μÄς τσουρούφλιζε – ï Tαλίνο ≤ξη μέρες
àξύριστος, μέ τραγιάσκα. Kοίτα ρέ σύ νά δεÖς μούρη πού θέλει
καί γυναÖκες...
― ‰Aκου ’δ΅, τοÜ λέω τότε âγώ· ôν κάνεις κέφι γυναÖκες,
θά σέ πάω σέ àντρέσα τρία ôλφα. Θά σοÜ àφήσω καί λεφτά γιά
τό ζέφκι σου. \Eγώ, ¬μως, τώρα öχω πράγματα πολλά καί
ôλλα νά σκεφτ΅. M’ αéτά πού θά σοÜ δώσω, θά μοÜ χρωστÄς
âννιάμισι λιρέτες· ïπότε νά \σαι βέβαιος πώς θά γυρίσω...
― Δηλαδής φεύγουμ’ àπόψι;
― ‰Iδωμεν.
Tόν ôφησα στήν πόρτα τÉς μαντάμ ‰Aντζελας δίνοντάς του
ραντεβού γιά τίς ëφτά τό βράδυ στό σταθμό. M’ ôκουγε àφηρημένος· τσέπωσε, πάντως, τά ùβολα σάν öμπορος πωλ΅ν τοÖς μετρητοÖς, ρούφηξε τή μύτη του – κάτω àπ’ τά γένια του τ’ àξούριστα εrχε τόσο πολύ κοκκινίσει, πού νόμιζες ¬τι εταν φουρκισμένος. Γιά τίς àξουρισιές του δέν τοÜ \πα λέξη – ôλλη δουλειά
δέν εrχα, νά χρεωνόμουνα τώρα καί τό μπαρμπέρη του àπό πάνω! ^H ùψη του, πάντως, ôξιζε γιά παραπάνω àπό πέντε λιρέτες.
― Ξέρεις π΅ς γίνεται;
― ‰Eχω κάμει φανταρικό...
Mπούκαρε μέσα μαζί μέ κάτι ôλλους. Mόλις öμεινα μόνος,
αéτομάτως öπαψα νά βιάζομαι. ΠÉρα τούς δρόμους, σκεφτόμουν
πότε τό \να πότε τ’ ôλλο..., καπνίζοντας· εταν τό πρ΅το μου
τσιγάρο âκείνης τÉς μέρας πού πραγματικά τ’ àπολάμβανα. Tύποι σάν τόν Tαλίνο εrναι ≤να κι ≤να γιά τ’ àμπελοχώραφά
τους..., âκεÖ μποροÜν νά κάνουν ¬,τι θέλουν καί ¬,τι τούς γουστάρει· γιά τούς δρόμους τÉς πόλης μου, ¬μως, δέν κάνουν...,
δέν κάνουνε καθόλου. Σάματι στό κελλί του μέσα, νά φανταστεÖς, ¦ξερε νά ζήσει; ≠Oσο γιά τά φράγκα μου, âντάξει, τό \ξε-
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ρα, κάνανε φτεράκια· àλλά κι âγώ δέν θά τόν ξαναέβλεπα ποτέ
στά μάτια μου.
Στό καφέ δέν μέ περίμεναν· μπαίνοντας öσκασα στά γέλια:
εrδα μέ τή φαντασία μου τόν Tαλίνο âνώπιον τÉς μαντάμ
‰Aντζελας – σκηνάρα...! \Aνάβω ôλλο ≤να τσιγάρο καί πάω
γραμμή στό μπιλιάρδο, ¬που βρÉκα τό Nικόλα, τό Nταμιάνο καί
τόν àδερφό τοÜ Nταμιάνο πού μέτραγε τούς πόντους. Δίχως ν’
àφήσουνε τίς στέκες, μοÜ λένε: «Γιά δές, γιά δές!» Δέν ξέρω κι
âγώ τί μοÜ ’ρθε καί γέλασα, ïπότε ï Nταμιάνο, πού öχανε, μοÜ
λέει: «‰Aν qρθες âδ΅ γιά νά γελάσεις, γύρνα πίσω σου δές!» Πίσω μου εταν ï καθρέφτης· δέ γύρισα, àλλά τοÜ εrπα: «\Eσύ
ε¨δικά, πάντως, μή γυρίσεις, δέ χρειάζεται· πίσω-μπρός τό διο
βλάκας εrσαι»· τότε μοÜ λέει ï Nικόλας: «Kαλά, âσένα δέν σέ
εχανε χώσει στό μέγγενε»;
― Πέρασα μπάς καί πετύχαινα τόν Πιερέτο, τούς εrπα μέ
¦ρεμο τόνο στή φωνή· âκεÖνον τόν τύπο τόν ψηλό μέ τό μπλέ
πουκάμισο καί τήν ôσπρη γραβάτα. Tόν εδατε κανείς;
Δέν τόν θυμόντουσαν κάν. Mονάχα ï àδελφός τοÜ Nταμιάνο,
πού ετανε κι ï πιό μικρός τÉς κομπανίας, μέ ρώτησε ôν öλεγα
κάποιον πού τά \χε μέ μία ξανθιά. Aéτόνε λέω, ναί, τοÜ àπάντησα. Erχε πολύ καιρό νά τόνε δεÖ.
^O Nικόλας: Δέ μοÜ λές..., πάνω στή φτιάξη, σÄς âτσάκωσαν;
― Ποιά φτιάξη;
^O Nικόλας δέ συνέχισε, μά ï Nταμιάνο, πού δέν τοÜ κόβει
καί τόσο, μοÜ εrπε καπνίζοντας: Φτιαξούλα νυχτερινή... Λένε,
δηλαδή νά, πώς θά \πρεπε νά \χες πάρει μαζί κανένανε πιό ξύπνιο...
― \Eμένα, τόν öκοψα, οî δουλειές μου εrναι στό Mιλάνο·
μπορεÖ νά βρ΅ καμμιά θέση...
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― \Eδ΅, πάντως, ï κόσμος λέει ¬τι ™ àδερφή σου àκόμα νά
βάλει στεφάνι. \Eσύ τί λές γι\ αéτό;
Tράβηξα γραμμή γιά τό σπίτι μου. Mέ τό πράσινο φόρεμά
της ™ μαντάμ Mπ. βγÉκε στήν πόρτα, στηρίχτηκε μέ τήν πλάτη στό κούφωμα καί μ’ ôρχισε τόν ëξάψαλμο. Γιά νά τήνε καλμάρω, τήν ôφησα πρ΅τα νά τελειώσει καί μετά τÉς λέω: «oHρθα
γιά τό νοίκι». Mπήκαμε μέσα, ôρχισε νά φωνάζει καί νά κλαίει·
öλεγε: τί νύχτα φοβερή κι αéτή! ‰Eλεγε ¬τι àπό τότε εrχε νά
τόνε δεÖ τόν Πιερέτο. ‰Eλεγε ¬τι, ¬λα κι ¬λα, âγώ εμουν πολύ
âξηγημένος καί ¬τι εrχε âπιτέλους àποχτήσει κι αéτή στή ζωή
της ≤ναν γιόκα, μά ¬τι τώρα τήν εχαμε πιά κουράσει πολύ, πάρα πολύ.
^Ωστόσο κάτι φάνηκε ¬τι ¦ξερε, γιατί σιγά σιγά παραδέχτηκε ¬τι εrχε ’ρθεÖ ™ ξανθιά μέ τό στραβύ τό στόμα κι εrχε πάρει
τά πουκάμισα..., καί τοÜ Πιερέτο καί τά δικά μου. Δηλαδή, τÉς
λέω, âντάξει μέ τό νοίκι; Σταμάτησε νά μιλάει, πÉγε τρέχοντας
στό δωμάτιό της καί γύρισε μ’ ≤να πακέτο στά χέρια. Ξανάβαλε
τίς φωνές. Eτανε τά πράγματά μου, ï τελευταÖος μήνας εrχε
μείνει ôπλερος, κατά λάθος μÄλλον θάν τά \χε –εrπε– πάρει ™
ξανθιά καί τά δικά μου τά πουκάμισα.
\Aπ’ τά λόγια της öβγαινε τό συμπέρασμα ¬τι τόν εrχε δεÖ
τόν Πιερέτο. Tόν εχανε πιάσει στό δρόμο, πρίν àπό μένα. ^H
μαντάμ Mπ. ôρχισε τώρα νά μοÜ μιλάει ζεστά, μοÜ εrπε ¬τι τόν
εrχε δεÖ κι ôλλη μιά μέρα, πού τόν εrχαν φέρει πίσω νά ξανακάνουν öρευνα στό σπίτι, àλλά οûτε στά στρώματα àποκάτω βρήκανε οî κανάγιες κλοπιμαÖα. O Πιερέτο στεκόταν, ¬πως âγώ
τώρα καληώρα, μέ τήν πλάτη στόν τοÖχο, δίπλα στήν πόρτα, μέ
τό καπέλο κατεβασμένο χαμηλά, δέ μποροÜσε νάν τοÜ πεÖ τίποτσι, οûτ’ âκεÖνος αéτηνÉς. Πιό πολύ, πάντως, τήν τρόμαξ’
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αéτός παρά οî àστυφυλάκοι. ‰Aνω-κάτω τÉς τό κάνανε τό σπίτι
οî κανάγιες.
― Tί κλοπιμαÖα; τή ρωτ΅.
Δέν ¦ξερε, δέν ¦ξερε τίποτα, δέν ¦θελε νά μÄς-ε ξαναδεÖ,
οûτε τόν Πιερέτο οûτε κανέναν μας. Tό δωμάτιο τό \χε δώσει
κιόλας σ’ ≤ναν λοχία..., μόνο σέ àξιωματικούς πιά, τούς πολίτες
δέν τούς ¦θελε οûτε ζωγραφιστούς..., μήτ’ âμένα.
TÉς ôφησα δέκα λιρέτες, πÉρα τό πακέτο κι öφυγα. ^H Mικέλα, ναί, δούλευε στό «\Eλιζέο», μά εrχε σχολάσει. Σούρουπο,
κι ¬σο πήγαινε, ™ ζέστη γινόταν àφόρητη. ^H ôσφαλτος νά μοÜ
τρώει τά πόδια: χίλιες φορές καλύτερα στό δροσιό, στή χάψη.
Kάθησα σ\ ≤να παγκάκι, μοÜ ξανάρθε στό νοÜ ï Tαλίνο. Nά πού
τώρα εrχα κι âγώ κονομήσει μπόγο: ποιός ξέρει τό βλαχαδερό
ποÜ νά γύρναγε αéτή τήν œρα...
Kατά τίς ëφτά àνακαλύπτω τή Mικέλα σ’ ≤να γαλατάδικο:
περίεργο, ετανε μόνη της καί δέν ετανε πιά ξανθιά. Mόλις μέ
εrδε μέσα àπό τή τζαμαρία, àναπήδησε στήν καρέκλα της κι
àμέσως μοÜ διαλύθηκαν οî αéταπάτες: τόν Πιερέτο τόν εχανε
àκόμα μέσα. TÉς κούνησα μέ νόημα τό κεφάλι, μοÜ öγνεψε öλα.
Kάθησα νά φάω μαζί της γιά βράδυ. Στήν àρχή, ¬ταν μέ
ρώτησε ôν εrχα δεÖ τόν Πιερέτο, εrχε πάρει ùψη λειψάνου. MοÜ
\δωσε, βέβαια, νά καταλάβω ¬τι τά μοÜτρα εταν –ùχι γιά μένα–
γιά κεÖνον τόν προκομμένο, πού πÉγε, χωρίς νά ρωτήσει κανέναν, καί μπλέχτηκε. Πίστευε ¬τι τόν εrχα βοηθήσει τή νύχτα
πού πÉγε νά γίνει τό κόλπο· âγώ, γιά νά τήν πείσω περί τοÜ
àντιθέτου, τÉς εrπα: «≠Oπως βλέπεις, εrναι τόσο àλήθεια, πού
âμένα μέ βγάλαν öξω» – τά μάτια της τρεμόπαιξαν λιγάκι, öγειρε τό κεφάλι καί μοÜ \πιασε τό χέρι.
― Kαλά νά πάθει τό κουτορνίθι, πού öτσι γιά χάρη γού-
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στου..., γιά τό τίποτα, δηλαδή, στέλνει τούς φίλους του φυλακή.
‰Eτσι εrναι οî γυναÖκες· τό âπιβεβαιώνει καί ™ Mικέλα.
― Πλακ΅σαν κι àπό σένα; τή ρώτησα.
― Mπά, δέ χρειάστηκε νά μποÜν στόν κόπο· τόν πιάσανε
στά πράσα. Σκύβοντας öγειρε κι ôλλο πάνω στό τραπέζι· ™ μυρουδιά της μοÜ \σπασε τά ρουθούνια. Tόν τσάκωσαν μπροστά στή
βιτρίνα, προτοÜ κάν προλάβει νά τήν àκουμπήσει... \Eσύ, πάντως, εrσαι τυχερός, εrπε καί μέ κοίταξε βαθιά μέσα στά μάτια.
― Tό μόνο πού εrμαι âγώ, εrναι μηχανικός, κι öξω àπ’ τή
δουλειά μου âγώ δέν κοιτάω τίποτ’ ôλλο.
― \Eσύ πολλά κοιτÄς καί πολλά κάνεις, μοÜ εrπε χωρίς νά
μ’ àφήσει καθόλου τό χέρι· âσύ ξέρεις νά τήνε σκαπουλάρεις
πάντα καλύτερα àπ’ ¬λους.
^Oλόκληρο μήνα, καταπ΅ς φαινότανε, δέν εrχε τσιμπήσει τίποτα: τό \βλεπες στά μάτια, τό παρατηροÜσες στό κόκκινο
χρ΅μα τ΅ν μαλλι΅ν της – εrχε καιρό νά τά βάψει. Tώρα καταλάβαινα γιατί \χε σηκώσει καί τ΅ν δυον΅ν μας τά πουκάμισα: ï
πρ΅τος πού θ’ àποφυλακιζότανε θά \τρεχε βολίδα νά τή συναντήσει.
― Περίεργο νά βγαίνεις àπό φυλακή καί νά βλέπεις γυναÖκες μέ καλοκαιρινά, τÉς πετάω κάποια στιγμή κατάμουτρα.
Γελάει – τό \πιασε· καί ποÜ θά κοιμηθεÖς àπόψε; μέ ρωτάει.
― \Aπόψε δέν öχει ≈πνο, τÉς àπαντ΅ καί τήν κοιτάω.
MοÜ ôφησε τό χέρι, ôνοιξε τά μάτια της διάπλατα. ‰Oχι, τί; –
νόμιζε ¬τι θά μοÜ \καν’ âμένα ™ κυρία τήν πονηρή...;! Γιά κάτι
τέτοιες σάν κι αéτήν –σκέφτηκα– ™ πλέον âνδεδειγμένη τιμωρία
εrναι ï Tαλίνο.
― ^ΩραÖα, λοιπόν, τÉς εrπα, μόλις σηκωθήκαμε. ‰Eρχομαι νά
πάρω τά πουκάμισα.

