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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  Π Ρ Ω Τ Ο

Ο ΠΙΣΩ ΤΟΙΧΟΣ ΗΤΑΝ ΑΣΒΕΣΤΩΜΕΝΟΣ και έβλεπε σ’ ένα 
στενό πέρασμα, όπου σκαλιά κατέβαιναν προς τη θάλασ-

σα, φιδογυριστά, ανάμεσα από σπίτια εγκαταλελειμμένα με 
πράσινα, σπασμένα πατζούρια. Μερικά δίχτυα είχαν απομείνει 
έξω –ξεχασμένα, ποιος ξέρει πόσο καιρό πριν– και λιάζονταν 
στο απομεσήμερο. Καθώς γλίστρησε, στα τελευταία λίγα μέτρα 
που του απέμεναν για να περάσει στον δρόμο, μια κοκκαλιάρι-
κη γάτα, που καθόταν κι αυτή κάτω από τον ήλιο, νιαούρισε, 
βλέποντάς τον, και έσυρε τα πόδια της. Ύστερα, με την ίδια 
αργόσυρτη περπατησιά, μπλέχτηκε σε κάτι ψάθινα καλάθια, 
πεταγμένα στην άκρη της αυλής, και κούρνιασε εκεί. Η θέλη-
σή της και η θέλησή του είχαν κάτι το κοινό. Δεν βιάζονταν 
και οι δύο να συνειδητοποιήσουν ότι, από λεπτό σε λεπτό, θα 
ακουγόταν ο ήχος από ταξί, να τραντάζεται, πάνω-κάτω, στις 
λακκούβες. Όπως και έγινε. Ο οδηγός έπιασε τη θέση κάτω 
από τον βαρύ ίσκιο ενός πεύκου και έβαλε τη μηχανή στο ρε-
λαντί. O Mike κατέβηκε απ’ το ταξί, σέρνοντας πίσω του μια 
βαλίτσα με ροδάκια. Στο παραπέντε βρέθηκε κι αυτό το ταξί. 
Δικαιωματικά, το πλούσιο φιλοδώρημα που άφησε στον ταξι-
τζή. Σ’ ένα τέτοιο μέρος, γεμάτο λακκούβες, με μόνη συντρο-
φιά μια γάτα, ακόμη και ο πιο πρόθυμος ταξιτζής θα είχε τους 
ενδοιασμούς του. Όμως, ο Αδόλφος ήταν κατηγορηματικός: 

— Καλύτερα μια γάτα συντροφιά, παρά πολλά ποντίκια. 
Είχε αδυνατίσει πολύ ο Αδόλφος. Το σώμα του ήταν γεμά-

το γραμμώσεις, χωρίς ίχνος λίπους. Τα μάτια του έδειχναν 
ακόμη πιο βαθουλωμένα μέσα στις κόγχες τους. Το έντονο 



6

ΧΑΜΕΝΗ ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ

γαλανό χρώμα τους έκανε αντίθεση με το μαυρισμένο δέρμα 
του. Τη στιγμή που ο Mike έδινε το φιλοδώρημα, ο οδηγός πα-
ραπονέθηκε για τον κακό δρόμο και απείλησε ότι θα ζητούσε 
αποζημίωση, αν γρατζουνιζόταν το χρώμα του αυτοκινήτου 
του σ’ αυτά τα άθλια σοκάκια. Ο Αδόλφος έπιασε το μπράτσο 
του οδηγού, λέγοντας: «Φτάνει». 

Ο ταξιτζής σταμάτησε τη μουρμούρα. Στο μεταξύ, ένα ξε-
χαρβαλωμένο πατζούρι άνοιξε και εμφανίστηκε στο παράθυρο 
η Σεμίνα. 

— Θα πάω να της πω ότι ήρθες και θα επιστρέψω, είπε ο 
Αδόλφος στον Mike.

Η Σεμίνα, φορώντας ένα αραχνοΰφαντο νυχτικό που άφηνε 
να φαίνεται το τυρκουάζ τατουάζ που είχε στην ωμοπλάτη και 
το αριστερό χέρι της, σάστισε στη θέα του Mike. Ο Αδόλφος 
δεν της είχε πει τίποτα για τον ερχομό του. Διαφορετικά, δεν 
θα έμενε έτσι ασάλευτη, για αρκετά λεπτά, στο παράθυρο, να 
κοιτάζει, με την αγωνία ζωγραφισμένη στο βλέμμα, τον νεαρό 
άντρα. Ο Mike ήταν, πάντα, πολύ διαφορετικός από τον Αδόλφο. 
Ηλιοκαμένος και μελαχρινός ο Αδόλφος, με σκούρα μπλε μάτια, 
ξανθός και ροδαλός ο Mike, με ανοιχτά πράσινα. Απότομος ο 
Αδόλφος, με τραχείς τρόπους και αλλόκοτα συναισθήματα, 
ευγενικός και ζεστός ο Mike, με βατή και προβλέψιμη συμπε-
ριφορά. Ο Αδόλφος ήταν η έκρηξη των χυμών του σώματος, ο 
Mike ήταν η γαλήνη και το καταλάγιασμα των αισθήσεων. Όσο 
ήταν με τον ένα, της έλλειπε ο άλλος. Μόλις, όμως, ο άλλος 
επανέρχονταν στο προσκήνιο, την έπιανε, τότε, πανικός και 
αγωνία. Δύο άντρες. Δύο πλευρές του ίδιου νομίσματος. Η 
μία πλευρά υπάρχει, απλώς και μόνο, για να επιβεβαιώνει την 
ανυπαρξία της άλλης και, ταυτόχρονα, για να συμπληρώνεται 
από την άλλη.



7

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ

— Ήρθε ο Mike, φώναξε ο Αδόλφος.
— Κατεβαίνω, απάντησε η Σεμίνα, και έριξε μια τελευταία 

ματιά στον ξανθό άντρα που στεκόταν κάτω από το πεύκο και 
περίμενε. Έσπευσε να βγει έξω.

— Ναι. Φυσικά. Έξοχα, έπιασε το αυτί της να λέει ο Mike 
στον Αδόλφο, την ώρα που πλησίαζε τους δύο άντρες.

— Γεια σου, Mike. 
— Σεμίνα....
Το μάτι του διέτρεξε, κάτω από το αραχνοΰφαντο νυχτικό, 

το αισθαντικό σώμα της νεαρής γυναίκας, για να σταματήσει 
στα ζεστά καστανά μάτια της και τα μαβιά χείλη της. Την αγκά-
λιασε και την έσφιξε επάνω του.

— Θα πεινάς, είπε ο Αδόλφος, ενοχλημένος.
— Έφαγα μια φραντζόλα ψωμί στο δρόμο, καθώς ερχόμουν.
Η κοκκαλιάρα γάτα πετάχτηκε κάτω από ένα σκονισμένο 

σκαμπό και ακολούθησε τη Σεμίνα και τους δύο άντρες στο 
σπίτι. Ο Mike δεν φαινόταν να έχει πειστεί για τις καλές προ-
θέσεις του ταξιτζή. Είπε, λοιπόν, μπαίνοντας στο σπίτι, με 
προσποιητή ζωηράδα:

— Πληρώσαμε ένα αδρό αντίτιμο, αλλά ο τύπος δεν μου 
κάνει για επαγγελματίας.

— Και ποιος είναι επαγγελματίας σ’ αυτή τη χώρα;, είπε ο 
Αδόλφος, βαριεστημένα, βάζοντας ένα τσιγάρο στο στόμα του.

Από μία λαβή στον τοίχο κρεμόταν ένα τεράστιο καλάθι από 
εκείνα που χρησιμοποιούσαν στο παρελθόν οι Ισπανοί χωρικοί 
για να βάζουν μέσα ψωμιά, κρεμμύδια, ντομάτες, φρούτα.... 

— Στο νησί... Δεν υπάρχουν επαγγελματίες, συμπλήρωσε ο 
Αδόλφος, φυσώντας τον καπνό απ’ τα χείλη του.

Ο Mike γύρισε και κοίταξε τη Σεμίνα. Το τατουάζ ελίσσο-
νταν στο σώμα της, όπως τα λευκά αυλάκια του νησιού, που 
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ακολουθώντας κυματοειδείς σχηματισμούς, έφταναν μέχρι την 
ακτή. Το στήθος της έμοιαζε με δυο όρμους, πλημυρισμένους 
από αρώματα λουλουδιών κι απ’ το γλαυκό φως της μέρας. 
Ο Αδόλφος έδωσε μια κλωτσιά στη γάτα, κι αυτή τινάχτηκε 
απ’ τον φόβο της. Δεν έκρυβε τον εκνευρισμό του, γι’ αυτό κι 
άναβε κι έσβηνε το ένα τσιγάρο μετά το άλλο. Κάποτε, σ’ αυτό 
το νησί, μπουγάδες κυμάτιζαν πάνω σε λευκά σχοινιά, δίχτυα 
στέγνωναν κάτω από έναν μεσογειακό ήλιο, και τα σκαλιά που 
κατέβαιναν ανάμεσα από σπίτια προς τη θάλασσα ήταν γεμάτα 
απ’ τα κοφίνια των ψαράδων και τα πανέρια των νοικοκυριών. 
Η μετακίνηση γινόταν με ποδήλατο, και το μικροσκοπικό λιμά-
νι πρόσφερε καταφύγιο σε λιγοστές ψαρόβαρκες και μεγάλα 
σκάφη τουριστών που αγκυροβολούσαν στ’ ανοιχτά, όπου τα 
νερά ήταν βαθιά. 

— Στο νησί... Δεν υπάρχουν επαγγελματίες, επανέλαβε ο 
Αδόλφος, και κάρφωσε τα μάτια του στο στήθος της Σεμίνας, 
έτσι όπως διαγράφονταν κάτω από το αραχνοΰφαντο νυχτικό 
της.

— Δεν θα με πείραζε να ζω εδώ, είπε ο Mike.
— Αν σε πείραζε, δεν θα ήσουν τώρα εδώ, απάντησε, κακό-

κεφα, ο Αδόλφος, και έβαλε το χέρι του κάτω από το νυχτικό 
της Σεμίνας.

- «Το σπίτι θα μπορούσε να είναι χωρισμένο με άλλο 
τρόπο» είπε ο Mike.

Έριξε μια φευγαλέα ματιά στους ξεφτισμένους τοίχους, τις 
ξύλινες γρεντιές και σε μια τρύπα ψηλά στον τοίχο, που υπήρχε 
εκεί για να δίνει φως στο καθιστικό. Η Σεμίνα αισθάνθηκε το 
χέρι του Αδόλφου στον μηρό της, να ψηλαφεί αργά το δέρμα 
της, το ανεπαίσθητο χνούδι του, και να εισχωρεί. Μπροστά 
από το τζάκι υπήρχε ένας ξεχαρβαλωμένος καναπές, με την 
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πλάτη προς τη θάλασσα, καλυμμένος μ’ ένα γαλάζιο, ξεθωρια-
σμένο ριχτάρι. Το μάτι του Mike έμεινε στον καναπέ. Σ’ αυτόν 
τον καναπέ είχαν πλαγιάσει, πρώτη φορά πέρσι, η Σεμίνα κι 
αυτός. Τα θυμόταν όλα σαν να ‘ταν χθες. Το χέρι του Αδόλφου 
πέρασε μέσα από τη μυστική κρύπτη του ναού. Ο ναός ήταν 
καταποντισμένος στο βάθος του ωκεανού. Κίονες κείτονταν 
πάνω στην άμμο του πυθμένα. Τα χρυσαφένια αετώματα με 
τις ιερές επιγραφές και την κρυφή συνομωσία των αιώνων 
σκορπούσαν το μεγαλείο και τη χάρη τους μέσα στην απόλυτη 
σιωπή και το ερεβώδες σκότος. Η αναπνοή της Σεμίνας έγινε 
πιο γρήγορη και κοφτή. Σειρά είχε ο μικρός εξώστης με τη 
ξύλινη κουπαστή που οδηγούσε σε δυο υπνοδωμάτια κι ένα 
στενάχωρο μπάνιο. Ο Mike εστίασε εκεί. Ήταν το μόνο που 
μπορούσε να κάνει για να μην δει ο Αδόλφος ότι τα μάτια του 
είχαν γεμίσει δάκρυα. 

Ο τοίχος που έβλεπε προς τον νότο είχε ένα παράθυρο, 
απ’ το οποίο ο δυνατός ήλιος εισέβαλε, κι όλα ξεχείλισαν από 
εκτυφλωτικό φως. Ο ξανθός άντρας σηκώθηκε απ’ το τραπέζι 
και πήγε στο παράθυρο. Στάθηκε εκεί, κοιτάζοντας το εγκα-
ταλελειμμένο λιμανάκι του νησιού. Ούτε μια βαρκούλα. Ούτε 
ένα σκάφος. Κάποτε το μικρό αυτό λιμάνι έσφυζε από κόσμο. 
Κάποτε υπήρχε ζωή σ’ αυτό το νησί. Κάποτε... Ο αμυδρός ανα-
στεναγμός της Σεμίνας ήρθε να δέσει στο λεπτό με τα γεράνια 
πέρα από τον τοίχο και το μπλε της θάλασσας που λαμπύριζε. 

— Αγοράσατε κανένα καινούριο βιβλίο; ρώτησε με γυρισμένη 
την πλάτη, για να μην τον βλέπουν. Φυσικά, δεν περίμενε να 
του απαντήσει ούτε ο Αδόλφος ούτε η Σεμίνα. Ρώτησε, γιατί 
απλά έπρεπε να πει κάτι. 

Κάτω στο πάτωμα, μπροστά από το τζάκι, υπήρχε πεταγμένη 
μια μαξιλάρα, στοίβες από γυναικεία περιοδικά κι ένα κουτί 
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με άδεια μπουκάλια μπύρας. Λίγο πιο κει, ένα καλάθι γεμάτο 
άπλυτα ρούχα περίμενε υπομονετικά. Ο Mike το πήρε αγκαλιά.

— Θα βγω στην αυλή να τα πλύνω, είπε αποφασιστικά, χωρίς 
να περιμένει απάντηση. 

Έπρεπε να τον είχαν ξεφορτωθεί με καμιά δικαιολογία, 
όμως δεν το ‘καναν. Ο μικρός πάγκος στο υπαίθριο πλυσταριό 
είχε ένα μισοτελειωμένο σαπούνι και μια σκληρή βούρτσα. 
Άδειασε το καλάθι με τα ρούχα σ’ ένα πρωτόγονο νιπτήρα κι 
άνοιξε τη βρύση. Άρχισε να τρίβει δυνατά με τη βούρτσα τα 
λερωμένα ρούχα, μέχρι που οι μύες του να πονέσουν απ’ τον 
κάματο. Ένα αίσθημα αηδίας τον κυρίευσε. Πέταξε στο χώμα 
τη βούρτσα κι έβαλε το κεφάλι του κάτω από τη βρύση. Το 
νερό κυλούσε στα ξανθά μαλλιά του κι έπεφτε, όπως οι στάλες 
της βροχής πέφτουν ξεπλένοντας τη βρωμιά στους δρόμους 
και τα πεζοδρόμια. Στη στιγμή, άγριοι λυγμοί έζωσαν το πλατύ 
στήθος του. Έπνιξε, όμως, το συναίσθημά του γρήγορα, μόλις 
αντιλήφθηκε ότι η Σεμίνα στεκόταν πάνω απ’ το κεφάλι του.

— Τι κάνεις, Mike;
— Έβρεξα λίγο το κεφάλι μου για να δροσιστώ.
— Έκλαψες;
— Ναι.
— Πως...
— Γιατί όλα αυτά, Σεμίνα; Δεν χρειαζόταν.
— Τι πράγμα, δεν χρειαζόταν;
— Ο Αδόλφος...
— Τι κάνει ο Αδόλφος;
— Σε χρησιμοποιεί.
— Κι εσύ;
— Τι εγώ;
— Τι σε νοιάζει εσένα; Εσύ δεν ήσουν που...
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— Πάψε, Σεμίνα!
— Κάποτε δεν σ’ ενοχλούσε.
— Ως πότε;
— Για όσο πάει. Εσύ το είχες πει.
— Ήρθε κανένας στο νησί όσο έλειπα;
— Κανείς.
— Εάν έρθει κάποιος...
— Δεν θα έρθει.
— Πώς είσαι τόσο σίγουρη;
— Το νησί είναι καταραμένο.
— Σεμίνα... Μου έλειψες.
— «Ο Αδόλφος συνηθίζει να λέει ότι αυτό το νησί έχει μόνο 

σαύρες, φίδια και σκορπιούς. Ό,τι χρειάζεται, δηλαδή, για να 
διώχνει μακριά τους ανθρώπους.

— Κι εμείς;... Θα διώξει κι εμάς μια μέρα αυτό το νησί;
— Είπες... Είπες ότι σου έλειψα, Mike;
— Ναι. Πολύ.
— Ω, Mike!
— Δεν άντεξα μακριά σου... Γι’ αυτό επέστρεψα.
— Εσύ και ο Αδόλφος...
— Εγώ και ο Αδόλφος...
— Διαφέρετε σε όλα. Κατά βάθος, όμως, είστε ίδιοι. Όταν 

σας γνώρισα, το κατάλαβα αμέσως.
— Σαν δυο όψεις του ίδιου νομίσματος;
— Ναι.
— Όταν πετάς ψηλά ένα νόμισμα, πέφτει κάτω και βλέπεις 

τη μία του πλευρά μονάχα».
— Και λοιπόν;
— Μόνο η μία πλευρά είναι η τυχερή, Σεμίνα.
— Τυχερή;
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— Ένας απ’ τους δυο μας θα είναι ο τυχερός. Πρέπει να 
διαλέξεις.

— Όχι... Όχι...
— Πρέπει, Σεμίνα!
— Όχι! Όχι!
— Τι συμβαίνει εδώ; ακούστηκε η φωνή του Αδόλφου, μπαί-

νοντας σφήνα ανάμεσά τους.
Κοίταξε με αγριωπό βλέμμα, πρώτα, τη Σεμίνα και, ακολού-

θως, τον Mike. Στο δεξί του χέρι κρατούσε μια πετσέτα και 
ήταν γυμνός απ’ τη μέση και πάνω.

— Ο Mike με ρώτησε εάν ήρθε κανείς στο νησί, όσο εκείνος 
έλειπε.

— Γιατί ρωτάς; Περιμένεις κανέναν; ρώτησε ο Αδόλφος, 
άγρια, τον Mike.

— Σκεφτόμουν ότι όλο και κάποιος θα ‘ρθεί αργά ή γρήγορα.
Ο Αδόλφος τον έπιασε απ’ τον γιακά και τον τράβηξε προς 

το μέρος του. Κόλλησε το μελαχρινό μούτρο του στο ροδαλό 
πρόσωπο του Mike, ζουλώντας, προκλητικά, τη μύτη του.

— Είπες σε κανέναν να έρθει εδώ; Στο νησί!
— Όχι... Όχι βέβαια, απάντησε, φοβισμένα, ο Mike.
— Αν είπες κάτι... Θα σε καθαρίσω, παλιοτόμαρο! Κατάλαβες;
Η Σεμίνα έπιασε, έντρομη, το μπράτσο του Αδόλφου, ικε-

τεύοντάς τον.
— Αδόλφε! Τι πας να κάνεις; Άφησέ τον!
Ο Αδόλφος άφησε τον γιακά του Mike και τον έσπρωξε με 

δύναμη. Εκείνος έκανε δυο βήματα πίσω, παραπατώντας, έτοι-
μος να πέσει κάτω. Κρατήθηκε, όμως, την τελευταία στιγμή.

— Τι πάθατε σήμερα; είπε, με παράπονο και θυμό, η νεαρή 
γυναίκα και κάλυψε το πρόσωπό της με τα χέρια της για να 
μην δουν οι δυο άντρες ότι έκλαιγε.
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Ο Αδόλφος άνοιξε τη βρύση, ρίχνοντας μπόλικο νερό στο 
στήθος του και στον λαιμό του. Σαπουνίστηκε, χρησιμοποιώ-
ντας τη σκληρή βούρτσα για σφουγγάρι. Τελειώνοντας, έτριψε 
καλά την πετσέτα στο σώμα του και την πέρασε, ύστερα, γύρω 
απ’ τον λαιμό του.

— Έλα μαζί μου, είπε στη Σεμίνα σε προστακτικό τόνο.
Μπήκαν στην αποθήκη που χρησιμοποιούνταν κάποτε για 

την αποθήκευση των σιτηρών. Τώρα, υπήρχαν μόνο πεταμένα 
εργαλεία, εδώ κι εκεί, πάνω σε ξύλινους, σκονισμένους πά-
γκους. Ο Αδόλφος έδωσε μια με το χέρι του και έριξε κάτω 
τα περισσότερα αντικείμενα.

— Δεν θέλω άλλο! Φτάνει! φώναξε η Σεμίνα.
Πριν προλάβει, όμως, ν’ αποδράσει, την άρπαξε μέσα στα 

μπράτσα του και την έριξε πάνω στον πάγκο. Σήκωσε το αρα-
χνοΰφαντο νυχτικό της και ταλαντεύτηκε, με μανία, πολλές 
φορές. Ύστερα από λίγα λεπτά, ξεψυχούσε πάνω στο εβένινο 
κορμί της. Τα μάτια της Σεμίνας τον κοίταξαν με μίσος, όταν 
σήκωσε το κεφάλι του να την δει. Παρόλο αυτά, λες κι ένας 
αρχέτυπος χρησμός να θέλει, πάντα, το θύμα ν’ αγαπάει τον 
θύτη του. Ακόμη κι έτσι, λοιπόν, δεν μπορούσε να φανταστεί τη 
ζωή της χωρίς τον Αδόλφο. Πέρασε τα λεπτά χέρια της γύρω 
από τη μέση του και τον έσφιξε στην αγκαλιά της.

— Το νησί... ψιθύρισε αυτός, ενώ τα χείλη του άγγιζαν τον 
λαιμό της, διατρέχοντας το στήθος της.

— Τι έχει το νησί;
Τα μαύρα του μαλλιά έμοιαζαν με πυκνό δάσος, που το δι-

απερνούσαν τ’ ακροδάχτυλά της, όπως οι αχτίνες του ηλίου 
διαπερνούν τις φυλλωσιές των δέντρων.

— Βαραίνει επάνω μας... Επάνω στις ζωές μας.
— Γιατί δεν φεύγουμε τότε;
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— Γιατί... Γιατί είμαστε τρεις. Και δεν μπορούμε.
— Τι, δεν μπορούμε, Αδόλφε;
— Να φύγουμε.
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Η ΣΕΜΊΝΑ ΕΚΛΕΙΣΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΗΣ και, μετά από λίγο, τα 
ξανάνοιξε. Από ψηλά, απ’ τον λόφο, φαινόταν ο εγκαταλε-

λειμμένος καθεδρικός ναός στο κέντρο της πλατείας και ένας 
λαβύρινθος από φιδωτούς, λιθόστρωτους δρομίσκους που 
διαπερνούσαν τα στενά σπίτια και κατέληγαν στα διάσπαρτα 
τείχη των παλιών οχυρώσεων του νησιού. Πέρα από την πα-
λιά πόλη, το μικρό λιμάνι έμοιαζε με εκπατρισμένο ζωγράφο 
ή αποτυχημένο μποέμ καλλιτέχνη που αναζητά μια δεύτερη 
ευκαιρία στη ζωή του. Ο Αδόλφος επέμενε να έρθουν εδώ 
μόνοι τους, χωρίς τον Mike.

— Δεν χρειάζεται να τον παίρνουμε μαζί μας όπου πηγαί-
νουμε, της είπε, πριν ξεκινήσουν για τον λόφο.

Ο Αδόλφος φορούσε ένα κόκκινο φουλάρι στο λαιμό. Του 
είχε μείνει απ’ τον καιρό που έμενε σ’ ένα στενάχωρο δωμάτιο 
στη Βαρκελώνη, γεμάτο καπνούς και πίνακες ζωγραφικής. Με 
το που ήρθαν στο νησί, δεν ξανάπιασε, ούτε για μια μέρα, πινέλο 
στο χέρι του. Δίπλα του, η Σεμίνα, ψηλή, λεπτή και μαυρισμένη 
σαν αγόρι, με πιασμένα τα ξανθά μαλλιά της αλογοουρά, έμοιαζε 
με έφηβη. Φορούσε ένα στενό τζιν παντελόνι και ένα φαρδύ 
αντρικό πουκάμισο που της είχε χαρίσει ο Mike.

— Δικό του είναι; ρώτησε ο Αδόλφος, μόλις κάθισαν σ’ ένα 
βραχάκι. 

— Ναι.
— Θέλεις; έτεινε το χέρι του και της έδωσε ένα τσιγάρο.
— Ευχαριστώ.
— Σου έστελνε μηνύματα όλο αυτό το διάστημα;
Ο Αδόλφος φύσηξε τον καπνό και στύλωσε τα μάτια του, 

πέρα μακριά, στον ναό με τον χρυσό τρούλο. Δεν την κοιτούσε, 
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αν και περίμενε την απάντησή της.
— Ναι, είπε η Σεμίνα και έβαλε το τσιγάρο στα χείλη της.
— Τι σου έλεγε;
— Ότι του λείπω.
— Κι εσύ;...
— Τι, εγώ;
— Τι του έλεγες εσύ.
Η Σεμίνα ακούμπησε απαλά το χέρι της πάνω στον μηρό του
— Αφού ξέρεις, Αδόλφε.
— Πες μου.
— Ότι μου λείπει.
— ...Παραξενεύτηκες όταν τον είδες.
— Δεν ήξερα ότι θα επέστρεφε στο νησί.
— Δεν στο ΄χε πει στα μηνύματα που σου έστελνε;
— Όχι. Δεν μου είχε πει τίποτα.
— Ένας κρυψίνους ήταν πάντα!
— Ο Mike είναι σαν παιδί.
— Ένας ύπουλος μπάσταρδος είναι! Χωμένος, μια ζωή, μεσ’ 

το βρακί μου για να τον προστατεύω! Τα ξανθά του μαλλιά... Τα 
ροδαλά του χείλη... Τα πράσινά του μάτια... Η λεπτή του κορ-
μοστασιά... Αν ήταν γυναίκα, θα τον είχα πηδήξει στα σίγουρα!

— Αδόλφε... Αδόλφε...
Του έπιασε το χέρι και το κράτησε, για λίγα λεπτά, μέσα 

στο δικό της, χαϊδεύοντάς το τρυφερά.
— Αφού τον αγαπάς... Τον αγαπάς πολύ, Αδόλφε.
— Εσύ;...
Η Σεμίνα ξάπλωσε ανάσκελα στο ξανθωπό χορτάρι, με τον 

γαλανό ουρανό από πάνω της και τον δυνατό ήλιο να καίει το 
ήδη ηλιοκαμένο δέρμα της.

— Εγώ αγαπώ τη φύση. Τα πουλιά και τα δέντρα. Τη θάλασ-
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σα και τον ουρανό. Το φεγγάρι και τ’ αστέρια... Αγαπώ το φως 
και το σκοτάδι.

— Το νησί;... Το αγαπάς;
— Ναι. Το αγαπώ.
Ξάπλωσε δίπλα της στο χορτάρι και έγειρε επάνω στο 

κορμί της. 
— Εγώ αγαπώ εσένα. Ούτε τον μπάσταρδο, τον Mike, ούτε 

αυτό το κωλονησί.
Της ξεκούμπωσε το πουκάμισο και έλυσε τη ζώνη του πα-

ντελονιού του. Κάθε φορά που τα χέρια της τυλίγονταν γύρω 
από τη μέση του, το πάθος του μεγάλωνε για εκείνη. Η ανάσα 
της μεθούσε την ακοή του, ο αναστεναγμός της ερέθιζε τις 
αισθήσεις του, τα χείλη της γινόταν η φυλακή που μέσα της 
φαλκίδευε το «είναι» του. Κυρίαρχος του παιχνιδιού. Κι, ωστό-
σο, χαμένος από εξαρχής σε μία άνιση αναμέτρηση.

Αν η τρυφερότητα υπάρχει στον έρωτα, τότε, για εκείνον, 
αυτή η τρυφερότητα είχε πεθάνει προ πολλού. Ο έρωτάς του 
δεν είχε τίποτα το τρυφερό. Όλα ήταν βίαια. Όλα είχαν κάτι 
το απέλπιδο. Το σκληρό. Στο τέλος, αυτό που έμενε ήταν το 
μίσος, ζωγραφισμένο στα μάτια της Σεμίνας, να τον κοιτάζει 
μαζί και μ’ ένα είδος απορίας. Ο Mike, αντιθέτως, ήταν τρυ-
φερός σαν κορίτσι. Αέρινος σαν τον Ερμή. Όμορφος σαν τον 
Νάρκισσο. Ο Mike ήταν το απαλό αεράκι. Ο Αδόλφος... η τραχιά 
γη. Πάνω στο πετρώδες του έδαφος, η σάρκα της ματωνόταν, 
με τη ζεστή του, όμως, χοάνη να την τραβάει ηδονικά μέσα στο 
βάθος της, χωρίς δυνατότητα διαφυγής. Μετά, ερχόταν ο Mike 
να δροσίσει απαλά το πληγιασμένο της κορμί και να κάνει την 
αφή να φαντάζει με φύσημα του ανέμου.

Ο Αδόλφος κατσούφιασε, μπερδεμένος, και γύρισε, πάλι, στο 
πλάι της. Η Σεμίνα κούμπωσε τα κουμπιά από το πουκάμισό της. 
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— Buenos dias, σενιόρ, του είπε, και χαμογέλασε γλυκά. Τον 
χάσαμε τον δρόμο;

Εκείνος, αρχικά, την αγριοκοίταξε, αλλά, πολύ γρήγορα, 
λύγισε κι έβαλε τα γέλια.

— Θυμάσαι; τον ρώτησε, κι έκλεισε το χέρι του μέσα στο 
δικό της

— Φυσικά και θυμάμαι, απάντησε εκείνος.
— Στεκόμασταν και οι δύο στη μέση και δεν ξέραμε ποιον 

δρόμο να διαλέξουμε.
— Σε είδα, έτσι ψηλή και όμορφη, να στέκεσαι δίπλα μου 

και τα ‘χασα ακόμα πιο πολύ.
— Στο τέλος, βρεθήκαμε να περπατάμε μαζί στη Βαρκελώνη.
— Ήταν υπέροχα. Φορούσες γυαλιά ηλίου, ψάθινο καπέλο 

και ένα ξεβαμμένο ροζ πουκάμισο. Είπα από μέσα μου: «Τι σόι 
γκόμενα είναι αυτή άραγε;» 

Η Σεμίνα ανασήκωσε τους ώμους της.  
— Με κοιτούσες με απορία.
— Αναρωτιόμουν τι εθνικότητας ήσουν. Μου φαινόσουν για 

Γαλλίδα. Τελικά δεν έπεσα έξω!
— Ένας Γερμανός και μια Γαλλίδα στην Ίσπανία! φώναξε η 

Σεμίνα. Τη φωνή της την πήρε ο άνεμος και την διέσπειρε σ’ 
ολόκληρο το εγκαταλελειμμένο νησί, σαν πανδημία που ενέ-
σκηψε και ερήμωσε τον τόπο.

— Μετά, μας έπιασε καταιγίδα... είπε ο Αδόλφος νοσταλγικά
— Γίναμε μούσκεμα ως το κόκαλο. Δεν ξέραμε τι να πρω-

τοστεγνώσουμε, όταν μπήκαμε σ’ εκείνο το έρμο το μπαράκι. 
Εκεί ήταν που μου γνώρισες και τον Mike... Η Σεμίνα έκλεισε 
τα βλέφαρά της και συνέχισε. Μου φάνηκε πολύ όμορφος, σαν 
κορίτσι, και πολύ ντροπαλός. Ένας ντροπαλός Άδωνις.

— Έτσι ήταν πάντα ο Mike, είπε ο Αδόλφος κι έκλεισε κι αυ-
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τός τα μάτια του κάτω απ’ τον εκτυφλωτικό, μεσογειακό ήλιο.
— Γυρίζαμε... Γυρίζαμε... Πάντα οι τρεις μας... Εκείνες τις 

δύο εβδομάδες ήταν σαν να κάναμε τον γύρο του κόσμου σε 
ογδόντα ημέρες.

— Το ένιωθα... Το έβλεπα... Κάθε μέρα και πιο πολύ σ’ 
ερωτευόμασταν, εκείνος κι εγώ. Ένα βράδυ του είπα: «Εγώ 
την βρήκα πρώτος. Είναι δική μου». Την ίδια στιγμή, είδα τον 
πόνο στα μάτια του και έκλαψα. Έκλαψα μπροστά του σαν γυ-
ναικούλα. Τον μπάσταρδο!

Σηκώθηκε απ’ το χορτάρι και στάθηκε όρθιος με την πλάτη 
γυρισμένη. Το λιμάνι, στο βάθος, έρημο. Το ίδιο και η αποβά-
θρα «Αν ήταν γυναίκα, θα τον πηδούσα! Ξέρει τον τρόπο να μας 
πηδάει όλους αυτός! Το κωλόπαιδο!»

Η Σεμίνα σηκώθηκε κι εκείνη και τον πλησίασε. Έβαλε τα 
χέρια της γύρω από τη μέση του και τον αγκάλιασε.

— Αδόλφε... Μην πάψεις ποτέ ν’ αγαπάς τον Mike. Ποτέ.
— Εσύ;
— Εγώ...
— Θα πάψεις κάποια μέρα ν’ αγαπάς εμένα, Σεμίνα;
— Όχι, Αδόλφε, είπε και κούνησε κατηγορηματικά το κεφάλι 

της. Δεν θα πάψω ποτέ να σ’ αγαπώ.
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Ο MIKE ΚΑΤΕΒΗΚΕ ΤΑ ΣΚΑΛΙΑ με μια έκφραση στο πρόσωπό 
του που η Σεμίνα δεν μπορούσε ν’ αποκρυπτογραφήσει. Όλο 

το βράδυ ακουγόταν ο ήχος από τα σανδάλια του να χτυπούν 
πάνω στο ξύλινο πάτωμα, καθώς έσερνε τα βήματά του σ’ ένα 
ατελείωτο πήγαινε-έλα. Είχε μείνει ξάγρυπνος. Έσβησε το ρα-
διόφωνο, και ο ενοχλητικός σταθμός σταμάτησε στη στιγμή. 
Η κοκαλιάρα γάτα τέντωσε τ’ αυτιά της σαν καχύποπτο σκυλί. 
Μια εκκωφαντική σιωπή, όπως κάποιος που ουρλιάζει μεσ’ 
τη νύχτα, επικράτησε στο σαλόνι ξαφνικά. 

— Καλημέρα, Σεμίνα.
— Καλημέρα, Mike.
— Μπορώ να χρησιμοποιήσω λιγάκι τη χτένα σου;
— Φυσικά.
Πήρε τη χτένα και άρχισε να χτενίζει τα κατάξανθα μαλλιά 

του. Η Σεμίνα, κοιτάζοντας τις κινήσεις του, συνειδητοποιού-
σε, όλο και περισσότερο, πως ήταν πραγματικά θυμωμένος. 
Κάτω από τον προσεχτικό έλεγχο της φωνής του υπήρχε ένα 
ανεπαίσθητο τρέμουλο που προμήνυε μεγάλη καταιγίδα. Τα 
δάχτυλα του, έτσι όπως κρατούσαν τη χτένα, έτρεμαν κι αυτά. 

— Ο Αδόλφος δεν ξύπνησε ακόμη; ρώτησε, δίνοντας τη 
χτένα στη Σεμίνα.

— Όχι. Κοιμάται.
Το κεφάλι της κόντευε να σπάσει από τον πονοκέφαλο. 

Γύρισε στον πάγκο για να ετοιμάσει καφέ.
— Θέλεις καφέ;
Ο Mike μουρμούρισε ένα «ναι». Τότε, εκείνη γύρισε ξανά 

και τον κοίταξε.
— Τι συμβαίνει, Mike; Γιατί είσαι έτσι;
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— Πόσες φορές, από χθες, το κάνατε;
— Τι;
— Νομίζεις ότι δεν βλέπω; Ή ότι είμαι χαζός; Τη μια, το χέρι 

του κάτω απ’ το τραπέζι να σε ψαχουλεύει! Την άλλη, κάτω 
στις σκάλες! Την παρ’ άλλη, πάνω στον λόφο!

— Mike! Σταμάτα!
— Τόσο πολύ, λοιπόν, επικυρώνετε τον έρωτά σας ενώπιόν 

μου; ειρωνεύτηκε, με την απαράμιλλη Βρετανική αίσθηση του 
χιούμορ που διαθέτουν οι Άγγλοι.

— Δεν σου επιτρέπω!
— Δεν μου επιτρέπεις; Στ’ αλήθεια, Σεμίνα... Δεν μου επι-

τρέπεις; Στη φωνή του υπήρχε μια γλυκόπικρη θλίψη.
Η νεαρή γυναίκα στάθηκε, για λίγα λεπτά, κεραυνοβολημέ-

νη, με το φλιτζάνι του καφέ στο χέρι. Ύστερα, άπλωσε το χέρι 
της και έδωσε το φλιτζάνι στον Mike.

— Ορίστε ο καφές σου.
— Ευχαριστώ.
— Ο Αδόλφος... Ξέρεις πώς είναι ο Αδόλφος.
— Όπως είναι όλοι οι Γερμανοί, είπε απαξιωτικά ο Mike και 

ήπιε μια γουλιά απ’ τον καφέ φίλτρου. Άρχισε να σιγοσφυρίζει 
έναν γνωστό σκοπό τραγουδιού, προσπαθώντας να καλμάρει 
τα νεύρα του και την υπερένταση στην οποία βρισκόταν.

— Όλο το βράδυ, προχωρούσες, πάνω-κάτω, στο δωμάτιο. 
Δεν πρέπει να κοιμήθηκες καθόλου, είπε η Σεμίνα, εμφανώς 
μετανιωμένη για τις φωνές που του ‘χε βάλει.

— Δεν μου είναι εύκολο όλο αυτό.
— Ποιο;
— Αυτό που περνάμε, Σεμίνα! Αυτό που περνάμε! έχασε την 

ψυχραιμία του και χτύπησε τη γροθιά του πάνω στο μοναστη-
ριακό τραπέζι.
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— Εάν δεν μπορείς...
— Να φύγω; Αυτό μου λες τώρα; Ε! Να φύγω;
— Έφυγες απ’ το νησί... Αλλά ξαναγύρισες.
— Σεμίνα... Το ξέρεις πολύ καλά... Από αυτό το νησί, δεν 

θα ξεφύγουμε.
— Γιατί δεν θα ξεφύγουμε; Επειδή... Είναι καταραμένο; ρώ-

τησε η Σεμίνα με αγωνία.
— Ναι.
— Το ίδιο λέει και ο Αδόλφος, είπε διστακτικά και κοίταξε 

τον Mike έντονα στα μάτια.
— Το ίδιο σκέφτεσαι κι εσύ, Σεμίνα. Απλά... Φοβάσαι να το 

πεις.
— Είναι αλήθεια πως φοβάμαι.
— Δεν είναι το θάρρος που υποβόσκει στις καρδιές μας, 

αλλά η απόγνωση. Αυτή μάς ένωσε. Αυτή και θα μας χωρίσει.
— Η απόγνωση...
— Θυμάσαι; Όταν σε φίλησα, για πρώτη φορά, κάτω απ’ το 

πεύκο... Τι μου είχες πει;
— Σου είχα πει:.. «Είμαι απελπισμένη».
— Ναι. Αυτό μου είπες.
— Κι εσύ τότε απάντησες:.. «Μη φοβάσαι. Το ίδιο απελπι-

σμένος είμαι κι εγώ».
— «Το ίδιο απελπισμένος είμαι κι εγώ». Σωστά... Πολύ σωστά, 

Σεμίνα. Έφερε, πάλι, το φλιτζάνι στα χείλη του και τα έβρεξε
— Αν, ωστόσο, αφήναμε, για λίγο, τη χαρά να μπει μεσ’ τις καρ-

διές μας;... είπε η νεαρή γυναίκα, σαν να εκλιπαρούσε το σύμπαν.
— Όχι... Όχι, ο Mike κούνησε, πέρα-δώθε, το κεφάλι του 

κατηγορηματικά. Αυτό δεν θα γίνει. Η χαρά δεν φτιάχτηκε 
για μας, Σεμίνα. 
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Ο ΑΔΌΛΦΌΣ, ΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΤΗ ΣΕΜΊΝΑ και τον Mike να πίνουν 
καφέ, καθισμένοι τετ-α-τετ, τράβηξε απότομα μια καρέκλα 

και κάθισε δίπλα στη Σεμίνα.
— Καλημέρα. Βάλε μου ένα φλιτζάνι καφέ και μένα, πρό-

σταξε τη νεαρή γυναίκα, χωρίς να πει ούτε ένα «παρακαλώ».
Η Σεμίνα πετάχτηκε σαν ελατήριο, υπακούοντας. Ένα ξεχα-

σμένο πακέτο από χαρτομάντιλα βρισκόταν πάνω στο τραπέζι. 
Έβγαλε ένα χαρτομάντιλο και φύσηξε αυθάδικα τη μύτη του. 
Η προκλητικότητα, άλλωστε, ήταν κάτι που συνόδευε τον 
Αδόλφο σε κάθε του κίνηση. 

— Λυπάμαι. Με συγχωρείτε. Δεν ήθελα να το κάνω αυτό. Να 
κλάψω, δηλαδή, μπροστά σας, είπε, και κοίταξε τα πρόσωπα 
και των δύο, έχοντας ένα χαιρέκακο μειδίαμα στα χείλη του. 
Γιατί απορείτε; Σας φαίνεται περίεργο που κλαίω μπροστά σας;

— Κλαις;... απόρησε ο Mike.
— Ναι... Κλαίω, απάντησε ο μελαχρινός άντρας, και έβαλε 

τα πόδια του πάνω στο τραπέζι.
— Κατέβασε τα πόδια σου απ’ το τραπέζι, είπε ο Mike, αγριο-

κοιτάζοντάς τον.
— Τι! Τι είπες, ξανθέ πρίγκιπα του παραμυθιού! Επανέλαβε 

αυτό που είπες!
— Είπα να κατεβάσεις τα πόδια σου απ’ το τραπέζι!
Ο Αδόλφος έδωσε μια κλωτσιά, ρίχνοντας όλα τα φλιτζά-

νια του καφέ κάτω. Το πάτωμα γέμισε αμέσως από ρυάκια 
που ενώθηκαν μεταξύ τους, για να σχηματίσουν, έπειτα, έναν 
καφετή λεκέ, σαν μικρή λιμνούλα.

— Τι κάνεις, επιτέλους! Έχεις τρελαθεί εντελώς! ούρλιαξε 
ο Mike και τινάχτηκε επάνω.
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Ο Αδόλφος τον έπιασε απ’ τον γιακά και τον έσπρωξε με 
δύναμη, ρίχνοντάς τον κάτω στο πάτωμα, δίπλα στα σπασμένα 
φλιτζάνια. Μάταια η Σεμίνα προσπαθούσε να αναχαιτίσει την 
ορμή και το μένος του «ταύρου». Εκείνη, μάλλον, την σεβάστηκε 
λίγο περισσότερο απ’ τον Mike, γιατί την έσπρωξε μεν, αλλά 
όχι σε σημείο που να την ρίξει στο έδαφος.

— Αδόλφε! Αδόλφε! Δες τι έκανες! Το στόμα του γέμισε 
αίμα! φώναξε η Σεμίνα, ενώ τα δάκρυα κυλούσαν απ’ τα μάτια 
της στη θέα του αιμόφυρτου, ευγενικού προσώπου του Mike.

— Τι λέει, πρίγκιπα; Χτυπήσαμε; Χάλασε το ωραίο προσω-
πάκι μας; Τώρα... Πώς θα ρίχνεις τις φτωχές σταχτοπούτες 
αυτού του κόσμου; ειρωνεύτηκε ο Αδόλφος, σφίγγοντας τη 
γροθιά του, για να δώσει και νέο χτύπημα στον Mike, ο οποίος 
προσπαθούσε, υποβασταζόμενος απ’ τη Σεμίνα, να σηκωθεί 
όρθιος.

— Είσαι τρελός, μουρμούρισε η Σεμίνα και έβαλε γρήγορα 
πάγο σε μια πετσέτα. Πίεσε ελαφρά την πετσέτα πάνω στο 
χείλι του Mike και στο μάγουλό του, για να μην πρηστούν.

— Ξανθέ πρίγκιπα... Έχεις κάτι άλλο να μου πεις ή μπορώ 
να φύγω τώρα;

Ο Mike απομάκρυνε απαλά το χέρι της Σεμίνας από το μα-
τωμένο στόμα του.

— Ναι... Έχω κάτι να σου πω, Αδόλφε... Στην απόγνωση... 
Δεν χωράει η ελευθερία... Γι’ αυτό...

— Γι’ αυτό; Έλα, Άγγλε πρίγκιπα! Πες αυτό που θέλεις να 
πεις! Γι’ αυτό!..

— Γι’ αυτό... Δεν θα ελευθερωθούμε ποτέ ο ένας απ’ τον 
άλλο... Πρέπει να το πάρεις απόφαση.

Ο Αδόλφος κοίταξε τη Σεμίνα, που κρατούσε την πετσέτα 
με τον πάγο πάνω απ’ το στόμα του Mike. Το λεπτό της χέρι, με 
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το λευκό, σχεδόν διάφανο, δέρμα να χρωματίζεται από κυανές 
φλεβίτσες, τον έκαναν να μην θέλει να πάρει τα μάτια του από 
πάνω της. Ύστερα, κάρφωσε το βλέμμα του στα πράσινα μάτια 
του Mike. Αυτά τα λεπτά γυναικεία χέρια κι αυτά τα πράσινα 
ανδρικά μάτια είχαν κάτι το κοινό. Έκρυβαν καλά τον πόνο τους 
με απαράμιλλη περηφάνια. Έκαναν τη θλίψη να φωλιάζει στα 
σπλάχνα τους, δίχως να προβάλλονται ατιμωτικά οι ενοχές 
τους. Γιατί... Και οι τρεις τους... Ήταν ένοχοι.

— Αυτό θα το δούμε, είπε, στο τέλος, ο Αδόλφος, και, πα-
τώντας πάνω απ’ τα σπασμένα φλιτζάνια, σαν να πατούσε 
επιδεικτικά πάνω απ’ τα συντρίμμια της ζωής τους, άνοιξε 
την πόρτα και βγήκε έξω στον καυτό ήλιο.
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Ο ΓΕΡΟΔΕΜΕΝΟΣ ΑΝΤΡΑΣ, αναψοκοκκινισμένος και δεί-
χνοντας να το διασκεδάζει, γέλασε, σηκώνοντας τα μάτια 

του για να κοιτάξει τον Mike. Είχε αράξει το φορτηγάκι του 
μπροστά από την πύλη που οδηγούσε στην παλιά πόλη του 
νησιού και περίμενε εκεί έχοντας γείρει πάνω σ’ ένα από τα 
εναπομείναντα τμήματα των τειχών του αρχαίου οχυρώματος. 

— Αυτό που συμβαίνει με σας, φίλε μου, δεν παίζει με κα-
νέναν άλλο! Όλοι έφυγαν από αυτό το καταραμένο το νησί. 
Μόνον εσείς μείνατε εδώ να φυλάτε τα φίδια. Μάλλον, σας 
φτιάχνουν αυτά τα ερειπωμένα τείχη...

— Έφερες την παραγγελία; τον έκοψε στη μέση ο Mike.
— Φυσικά. Σας άφησα ποτέ νηστικούς; Όχι! Γιατί, αν σας 

άφησα, να μου το πεις!
Ο Mike έριξε μια ματιά στις γεμάτες χαρτοσακούλες, ψα-

χουλεύοντας με τα δάχτυλά του. 
— Είναι όλα όσα είπαμε;
— Όλα, αφεντικό! Και με το παραπάνω! Εδώ που είστε, 

αποκλεισμένοι, όπως οι φθισικοί, ας έχετε λίγα περισσότερα 
φρούτα και λαχανικά... Εάν δεν υπήρχε αυτή η λωρίδα γης να 
σας συνδέει με τον έξω κόσμο, θα είχατε ψοφήσει... Γιατί, ποιο 
βαπόρι να περάσει από δω;... Τον χειμώνα να δω τι θα κάνετε! 
Τα κύματα σαρώνουν το στενό πέρασμα και η παλίρροια το σκε-
πάζει για πολλές ώρες της ημέρας. Αλλά και μετά... Ο χωματό-
δρομος είναι τόσο λασπερός, που δεν κυλάει τίποτα επάνω του.

— Θα δούμε μέχρι τότε, απάντησε, με βαριά καρδιά, ο νε-
αρός άντρας.

— Αφεντικό... Εσύ δείχνεις πιο γνωστικός απ’ τον άλλο. 
Γερμανός είναι; Κρύο αίμα και σκατά καρδιά! Πάρε την μορ-
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φονιά, εκείνη την ψιλόλιγνη, και φύγετε από δω, το καλό που 
σας θέλω. Πριν σας καθαρίσει κανένας!

— Πριν μας καθαρίσει;
— Σου φαίνεται περίεργο; Δεν μας ξέρεις καλά εμάς τους 

Ίσπανούς! Αυτό που φτύσαμε, γι’ αυτό και πολεμάμε! Κι αυτό 
που εγκαταλείψαμε, γι’ αυτό δίνουμε και τη ζωή μας για να το 
πάρουμε, πάλι, πίσω! Μένετε σε ξένο σπίτι. Μη θαρρείς πως 
δεν το ξέρω... Μπορεί να με συναντάς εδώ, στα τείχη, αλλά 
εγώ έχω δει πού μένετε. Σε παραμόνεψα. Το σπίτι δεν σας 
ανήκει. Ναι, μεν, ακατοίκητο, αλλά δεν είναι δικό σας. Μπορεί, 
μια μέρα, να ξυπνήσει ο ιδιοκτήτης του, να έρθει, και τότε... 
Να εύχεσαι να μην σας φυτέψει καμιά σφαίρα στο κούτελο!

— Σε ποιον ανήκει το σπίτι; κατσούφιασε, ακόμη πιο πολύ, 
ο Mike.

— Α! Α! Όλα κι όλα, Άγγλε μορφονιέ! Μην με μπλέκεις μ’ 
αυτά! Εγώ δεν ξέρω τίποτα! Μια γνώμη είχα και σου την είπα. 
Τώρα, κάνε εσύ ό,τι καταλαβαίνεις. Έξυπνος είσαι και μορφω-
μένος φαίνεσαι!

— Ευχαριστώ, είπε ο Mike, και έσκυψε να πάρει από κάτω 
τις δύο χαρτοσακούλες.

— Θέλεις βοήθεια;... Θα τα καταφέρεις; ρώτησε ο οδηγός. 
— Μην ανησυχείς. Είναι του χεριού μου, είπε ο Mike, κι έκανε 

μεταβολή να φύγει.
— Αφεντικό... Τι έπαθε το ωραίο σου πρόσωπο; Χτύπησες;
— Δεν είναι τίποτα. Γλίστρησα στις σκάλες εχθές κι έπεσα 

κάτω. Θα περάσει, απάντησε ο νεαρός με γυρισμένη την πλάτη.
— Να προσέχεις, αφεντικό!
Ο γεροδεμένος άντρας, μ’ ένα σάλτο, μπήκε ξανά στο φορτη-

γάκι κι άναψε τη μηχανή. Αν και παμπάλαιο το σκαρί, έμοιαζε με 
θαύμα το πώς ακόμη έβγαζε βρυχηθμούς από τα σπλάχνα του. 
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Με μια γρήγορη αναστροφή, άρχισε να κατηφορίζει, περνώντας 
ανάμεσα απ’ τα στενά των εγκαταλελειμμένων σπιτιών, μέχρι 
που έφτασε στη θάλασσα. Ο Mike στάθηκε να το δει, την ώρα 
που έμπαινε στη στενή λωρίδα και γινόταν μια αχνή μαύρη 
κουκίδα. Τα λόγια του Ισπανού χωριάτη τον είχανε ταράξει στ’ 
αλήθεια, όσο κι αν δεν ήθελε να το σκεφτεί. Η Σεμίνα κινδύ-
νευε... Αν πάθαινε κάτι, δεν θα το συγχωρούσε αυτό ποτέ στον 
εαυτό του. Είχε δίκιο ο Ίσπανός... Έπρεπε να την αποτραβήξει 
απ’ την αγκαλιά του Αδόλφου και να το σκάσουνε οι δυο τους 
από το νησί. Πώς, όμως, θα γινότανε αυτό; Ο Αδόλφος δεν τους 
άφηνε ούτε λεπτό απ’ τα μάτια του. Επιπλέον, μεταχειριζόταν 
τη Σεμίνα σαν ένα ερωτικό αντικείμενο. Την εξωθούσε να κάνει 
πράγματα, για τα οποία εκείνη, ύστερα, πονούσε και ντρεπόταν. 
Έπρεπε να δώσει ένα τέλος στο μαρτύριό της. Έπρεπε να το 
κάνει, με οποιοδήποτε τίμημα, για τη γυναίκα που αγαπούσε, 
περισσότερο από καθετί σ’ αυτόν τον κόσμο...
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Ο ΑΔΌΛΦΌΣ ΒΓΗΚΕ ΕΞΩ ΣΤΗ ΒΕΡΑΝΤΑ και σωριάστηκε σε 
μια ετοιμόρροπη καρέκλα. Έπιασε το κεφάλι του και λύ-

θηκε σε αναφιλητά. Δυο-τρεις φορές, ούρλιαξε: 
— Άτιμε!
Η Σεμίνα, γερμένη στον πάγκο της κουζίνας, άκουγε τα 

ουρλιαχτά του Αδόλφου, αλλά δεν έβγαινε έξω. Περίμενε να 
επιστρέψει ο Mike με τις προμήθειες του μήνα, για ν’ αρχίσει 
να μαγειρεύει. Από τότε που είχανε έρθει στο νησί, το μόνο 
ενδιαφέρον που της είχε απομείνει ήταν η μαγειρική. Δεν είχε 
κάτι άλλο για το οποίο να νοιαστεί. 

Ο Αδόλφος την είχε κλείσει πίσω απ’ τα τείχη του ερειπω-
μένου κάστρου, μέσα στα φιδογυριστά αδειανά δρομάκια του 
νησιού και στις μελαγχολικές βόλτες που έκαναν οι δυο τους 
στο λιμανάκι και τον λόφο. Τα βράδια, εκείνος, χαμένος στις 
σκέψεις του, κάπνιζε, διαβάζοντας βιβλία για Γάλλους ιμπρε-
σιονιστές ζωγράφους, και μετά, πετούσε κάτω το βιβλίο στο 
πάτωμα, σηκωνόταν όρθιος και την καλούσε σ’ έναν άγριο χορό 
αγάπης και μίσους στην κρεβατοκάμαρά τους. Αυτό γινόταν 
σχεδόν κάθε βράδυ, με ελαφρές παραλλαγές και αποκλίσεις. 
Με τον Αδόλφο, η ζωή της είχε πάρει μια τροπή πολύ διαφο-
ρετική από αυτή που είχε ονειρευτεί. Η «άλλη ζωή» προϋπέ-
θετε μια απόδραση. Μια φυγή μέσα στη νύχτα. Δεν είχε, όμως, 
το θάρρος ν’ αποδράσει. Δεν είχε τη δύναμη που χρειάζεται 
για να περάσει κανείς το συρματόπλεγμα που χωρίζει τους 
ανελεύθερους απ’ τους ελεύθερους. 

Έτσι, το μόνο που της έμενε ήταν να περιμένει, καρτερικά, 
στον πάγκο της κουζίνας, μέχρι να έρθουν τα τρόφιμα που θα 
έφερνε, σε λίγο, ο Mike. Ωστόσο, ο Mike είχε γίνει άφαντος. 
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Είχανε περάσει κοντά δυο ώρες και δεν έλεγε να επιστρέψει 
με τα τρόφιμα στο σπίτι. 

Ο Αδόλφος, κάποια στιγμή, μπήκε μέσα, σφυρίζοντας. Κά-
θισε στο πρώτο σκαλοπάτι της ξύλινης σκάλας που οδηγούσε 
στα υπνοδωμάτια και παρατήρησε προσεχτικά τη Σεμίνα. Του 
φάνηκε πολύ χλωμή και ακόμη πιο αδύνατη απ’ όσο ήταν συνή-
θως. Την φαντάστηκε «μαμά», με τρία - τέσσερα κουτσούβελα 
να τρέχουν γύρω της, κι εκείνη στον πάγκο να μην προλαβαίνει 
να ικανοποιήσει τις παιδικές τους επιθυμίες. Αν την παντρευ-
όταν, θα της ζητούσε να κάνουνε πολλά παιδιά. Δεν θα τον 
πείραζε να ζούνε και ολομόναχοι σ’ αυτό το νησί. Στα παιδιά 
του θα έκανε μαθήματα ο ίδιος. Θα τα μάθαινε να αγαπάνε τη 
ζωγραφική, το τραγούδι, την ποίηση, τον χορό. 

Η Σεμίνα λάτρευε το θέατρο και τον χορό. Όταν γνωρίστηκαν, 
εκείνη σπούδαζε σε μια θεατρική σχολή του Παρισιού. Μετά 
τον δεσμό τους, τα παράτησε όλα και δεν ξαναεπέστρεψε στο 
Παρίσι. Δέχτηκε να μείνει μαζί του, για ένα διάστημα, στη Βαρ-
κελώνη. Στο τέλος, συμβιβάστηκε με την άφιξή τους σ’ αυτό το 
καταραμένο νησί, τη συμβίωσή της με μια φριχτή κοκαλιάρα 
γάτα σ’ ένα ξένο, ερημωμένο σπίτι, που δεν τους ανήκε, και που 
σχεδόν το είχανε «επιτάξει» για να ζούνε μακριά από όλους 
και από όλα. Στο σημείο αυτό, η λογική αδυνατούσε να δώσει 
λογικοφανή επιχειρήματα, και τα συναισθήματα δεν ήταν απο-
καθαρμένα από νοσηρούς λογισμούς για να τα πάρει κανείς εξ’ 
ολοκλήρου στα σοβαρά. Υπήρχε ένα ένοχο σημείο. Μια μαύρη 
τρύπα που όλο βάθαινε και τίποτα δεν θα την γέμιζε ποτέ...

— Καθυστέρησε πολύ ο φίλος μας, ακούστηκε ο ήχος της 
φωνής του, κάνοντας τη Σεμίνα να ταραχθεί, έτσι όπως στε-
κόταν σκεπτική στον πάγκο της κουζίνας, και να στρέψει 
ακαριαία το φοβισμένο βλέμμα της επάνω του.
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— Με τρόμαξες, Αδόλφε.
— Δεν μ’ άκουσες που μπήκα στη κουζίνα, σφυρίζοντας;
— Όχι.
— Ούτε και πριν από λίγο που έκλαιγα και ούρλιαζα μονα-

χός μου στη βεράντα;
Η Σεμίνα κοντοστάθηκε. Αρχικά, σκέφτηκε να πει πάλι «όχι». 

Όμως, δεν ήθελε τα ψέματα.
— Σ’ άκουσα, Αδόλφε.
— Γιατί δεν βγήκες έξω, Σεμίνα;
— Γιατί φέρθηκες άσχημα στον Mike.
— Κι εσύ; Νοιάζεσαι για τον Mike περισσότερο από μένα;
— Δεν...
— Πες αυτό που σκέφτεσαι, Σεμίνα... Μη φοβάσαι.
Σηκώθηκε απ’ το σκαλοπάτι και την πλησίασε. Έβαλε τα 

χέρια του γύρω από τον λαιμό της. Απομάκρυνε λίγο τα μαλ-
λιά της για να δει ακόμη πιο καθαρά το γωνιώδες, αισθησιακό 
της πρόσωπο.

— Πες μου, Σεμίνα...
— Αδόλφε...
— Ναι... 
— Γιατί με μισείς;... Τι σου έχω κάνει; ρώτησε με τρεμάμενα 

χείλη η Σεμίνα.
Ο μελαχρινός άντρας διέτρεξε με τα χείλη του τον λαιμό 

της, ανοίγοντας, ένα-ένα, τα κουμπιά απ’ το πουκάμισό της.
— Σε μισώ γιατί φοράς το πουκάμισο εκείνου, Σεμίνα... Δεν 

το καταλαβαίνεις;
Το πουκάμισο του Mike σωριάστηκε στο πάτωμα, αποκαλύ-

πτοντας τους λευκούς ώμους της νεαρής γυναίκας. Με γρήγο-
ρες κινήσεις έβγαλε κι ο ίδιος το πουκάμισό του. Το κράτησε, 
για λίγο, στα χέρια του, επιδεικτικά, λέγοντας:
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— Αυτό, από δω και πέρα, θα είναι το πουκάμισο που θα 
φοράς, Σεμίνα. Το δικό μου. Αλλά... Όχι τώρα.

Ακόμη και η τελευταία αντίσταση της Σεμίνας κάμφθηκε. 
Ο Αδόλφος είχε τον τρόπο του να επιβάλλεται. 

Όταν ο Mike άνοιξε την πόρτα, τους είδε πεσμένους στο 
πάτωμα, όπως ένα εικαστικό σύμπλεγμα. Τα κορμιά τους 
έμοιαζαν με γλυπτά που τα είχε λαξεύσει κάποιος ανώνυμος 
καλλιτέχνης. Του φάνηκε πως η Σεμίνα έκανε απεγνωσμένες 
προσπάθειες να ξεφύγει από τα χέρια του δυνάστη της, και, την 
ίδια στιγμή, με πλέριο πάθος, βυθιζότανε σ’ αυτή την ερωτική 
άβυσσο... Στον θόρυβο που έκαναν τα τενεκεδάκια, κατρακυ-
λώντας στο ξύλινο πάτωμα, μόλις οι χαρτοσακούλες έπεσαν 
απ’ τα χέρια του Mike, ο Αδόλφος και η Σεμίνα σταμάτησαν 
τον τρελό χορό τους και γύρισαν τα μάτια τους επάνω στον 
«απρόσκλητο εισβολέα». Όπως ένας σεσημασμένος κλέφτης, 
που «πιάστηκε στα πράσα», στέκεται, αμήχανος, στα χαμένα, 
έτσι και ο Mike στεκόταν, δίχως να πει λέξη, κοιτάζοντας έκ-
πληκτος τη σκηνή, σαν να ήταν αυτός ο ένοχος...

— Mike... Ήρθες; ψιθύρισε η Σεμίνα, προσπαθώντας να κρύ-
ψει τη γύμνια της.

— Έφερα τα τρόφιμα, ήταν το μόνο που κατάφερε εκείνος 
να πει, κι έσκυψε για να μαζέψει απ’ το πάτωμα ό,τι είχε πέ-
σει κάτω.

— Άφησέ τα. Θα τα μαζέψουμε εμείς. Σ’ ευχαριστούμε, επε-
νέβη ο Αδόλφος, έχοντας την κρυφή χαρά μιας ακόμη ρεβάνς 
κι ατίμωσης της ανδρικής περηφάνιας του Mike.

Βλέποντας, μάλιστα, ο Mike τη Σεμίνα να φοράει δειλά το 
πουκάμισο του Αδόλφου, και το δικό του να παραμένει πετα-
μένο κάτω, αισθάνθηκε ότι, αυτή τη φορά, η ήττα του έβαζε 
τα πράγματα σε μια άλλη ατραπό. Το «τρίο», που αποτελούσε, 
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μέχρι σήμερα, το άρρητο δόγμα στη σχέση τους, είχε, πλέον, 
σπάσει, και το διακύβευμα ήταν άλλο:

— Ή ο Αδόλφος ή εγώ, σκέφτηκε από μέσα του. 
Θα πληροφορούσε, ακόμη και σήμερα, τη Σεμίνα για το φι-

λόδοξο σχέδιό του να το σκάσουνε οι δυο τους από το νησί, 
μακριά από τον Αδόλφο, και να ζήσουνε, επιτέλους, τη ζωή 
που τους άξιζε και που δικαιούνταν. 
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Ο ΑΔΌΛΦΌΣ ΑΝΑΣΗΚΩΣΕ ΤΟΥΣ ΩΜΟΥΣ ΤΟΥ, ρίχνοντας μια 
ματιά στο πακετάκι που είχε ανάμεσα στα πόδια του.

— Πρέπει να τον εκμεταλλευτούμε. Τουλάχιστον φέρνει 
ρευστό στο νησί.

— Είναι παράνομο αυτό. Αν μας πιάσουν, θα ‘χουμε μπλε-
ξίματα, είπε ο Mike, βλέποντας τις δεσμίδες των χαρτονομι-
σμάτων στο πάτωμα.

Ο Αδόλφος τού έριξε μια άγρια ματιά και τον πλησίασε με 
απειλητικές διαθέσεις.

— Αν μας πιάσουν, θα μας έχεις καρφώσει εσύ!
— Τρελάθηκες;
— Εγώ; Καθόλου, φίλε μου. Εσύ πρόσεχε τι κάνεις και πού 

μιλάς. Και με τον προμηθευτή... Κομμένη! Δεν θα ξαναπάς. Τα 
τρόφιμα θα τα παίρνω εγώ, από δω και στο εξής.

— Είναι στημένο το παιχνίδι, Αδόλφε! Για όνομα του Θεού! 
Δεν το βλέπεις; Αυτός ο τύπος θέλει να μας παγιδεύσει!...

— Μ’ αυτόν τον τύπο μιλούσες εσύ, δυο ώρες, σήμερα το 
πρωί, στα τείχη...

— Ναι! Μου έλεγε ότι πρέπει να τα μαζέψουμε και να φύ-
γουμε από το νησί! Ότι θα μας καθαρίσει ο ιδιοκτήτης του σπι-
τιού, επειδή του το πήραμε με το έτσι θέλω! Επινοεί, γενικά, 
τρόπους για να είναι «ο υπεράνω», όταν μας βρει το κακό! Το 
κακό μας, όμως, το μηχανεύεται αυτός, πρώτος! Τα χρήματα 
είναι, απλώς και μόνο, το δόλωμα, για να δει αν θα τσιμπήσουμε!

Ο Αδόλφος στάθηκε ακριβώς απέναντι από τον Mike, κοιτά-
ζοντάς τον, ευθεία, μέσα στα μάτια, μ’ ένα έκδηλο συναίσθημα 
αηδίας και αποστροφής.

— Είσαι ένα βάρος που το επωμίστηκα στους ώμους μου 
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για χρόνια. Βούλωσέ το και άδειασέ μας τη γωνιά, αν δεν σου 
αρέσει! Παλιο-άγγλε! Εγώ με τη Σεμίνα, θα μείνουμε εδώ! Στο 
νησί! Do you understand!

Ο Mike κοίταξε φευγαλέα τη Σεμίνα, για να δει τις αντιδρά-
σεις της σ’ αυτή την –για άλλη μια φορά– επίδειξη δύναμης 
και αυταρχισμού του εραστή της. Του φάνηκε φοβισμένη, έτσι 
όπως καθόταν ζαρωμένη στην άκρη του καναπέ, με τα γυμνά 
πόδια της μαζεμένα σε εμβρυακή στάση. 

— Μην κοιτάς τη Σεμίνα, ύπουλο φίδι! Εμένα κοίτα! Η Σεμίνα 
θα κάνει αυτό που της λέω εγώ! φώναξε ο Αδόλφος.

Ύστερα, έπιασε με βίαιο τρόπο το μπράτσο της νεαρής 
γυναίκας και πρόσταξε:

— Σήκω επάνω εσύ!
Βλέποντάς την να διστάζει και να αμφιταλαντεύεται, την 

άρπαξε και τη σήκωσε απ’ τον καναπέ με το ζόρι.
— Φίλησέ με!... Τώρα!
Τράβηξε με δύναμη τα μαλλιά της προς τα πίσω, πιέζοντας 

τα, ερμητικά κλεισμένα, χείλη της με τα χείλη του. Ο Mike δεν 
άντεξε άλλο. Όρμησε, μέσα σ’ ένα παραλήρημα οργής και πόνου, 
πάνω στον Αδόλφο. Αποδέσμευσε το «θύμα» από τα χέρια του 
«θύτη» και, δίνοντάς του μια δυνατή γροθιά, τον έριξε κάτω 
στο πάτωμα. Για να τον ακινητοποιήσει, μάλιστα, πάτησε με 
το πόδι του το δεξί χέρι του Αδόλφου, μέχρι να τον κάνει να 
ουρλιάξει. Αίματα έτρεχαν απ’ τη μύτη και το στόμα του με-
λαχρινού άντρα, μαζί και με δάκρυα.

— Κάθαρμα... Κάθαρμα, μουρμούρισε ο Αδόλφος, αλλά ο πόνος 
δεν του επέτρεπε να σηκωθεί όρθιος, κι έτσι παρέμενε πεσμένος.

— Την επόμενη φορά που θα σηκώσεις χέρι πάνω σ’ αυτήν 
τη γυναίκα, θα στο κόψω, ακούστηκε η φωνή του Mike, πιο 
αποφασισμένος από ποτέ για ό,τι θα επακολουθούσε.
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ΤΟ CITROËN ΠΑΡΚΑΡΕ ΜΠΡΟΣΤΑ απ’ τον κήπο, την πιο ζεστή 
ώρα της ημέρας. Σήκωσε ένα λευκό σύννεφο σκόνης, που 

τύλιξε το σπίτι απ’ όλες τις μεριές. Ο ήλιος λαμπύριζε σ’ έναν 
ανέφελο ουρανό, με μόνη σκιά το θρόισμα των πεύκων, έτσι 
όπως κινούνταν από ένα ανεπαίσθητο αεράκι. Ο Φραντσέσκο 
Φούντε έσβησε τη μηχανή και περίμενε για λίγα λεπτά. Κοίταξε 
γύρω του. Δεν υπήρχε ψυχή ζώσα. Βγήκε απ’ το αυτοκίνητο και 
έτριψε τα μάτια του μέχρι να συνηθίσουν στον δυνατό ήλιο. 
Έβγαλε ένα τσιγάρο απ’ το πακέτο του και το άναψε. Μετά 
από λίγο φάνηκε να πλησιάζει η ισχνή φιγούρα του Αδόλφου.

— Δεν είναι καλή ώρα, αφεντικό, αυτή που διάλεξες. Κάνει 
πολλή ζέστη, είπε ο Ίσπανός, σκουπίζοντας με την παλάμη το 
ιδρωμένο του μέτωπο.

Ο Αδόλφος άνοιξε μια παγωμένη μπύρα και του την έδωσε.
— Πάρε. Θα σε ανακουφίσει, είπε και, κατεβάζοντας τις άκρες 

των χειλιών του, φάνηκε ν’ αφήνει κάποιο «υπονοούμενο».
— Θα με ανακουφίσει; Έτσι λες, αφεντικό; Ένα ίχνος κακε-

ντρέχειας ζωγραφίστηκε στα μάτια του Φραντσέσκο. Ύστερα 
από ένα δευτερόλεπτο έκπληκτης σιωπής, έβαλε τα γέλια. 
Πάντως, είσαι τρελός, Αδόλφε!... Θεότρελος!

— Μη φωνάζεις! Από στιγμή σε στιγμή... Μπορεί να εμφα-
νισθεί κανείς.

— Για όνομα του Θεού! Ποιος να εμφανισθεί! Δεν βλέπεις 
γύρω σου; Μόνο εγκαταλελειμμένα σπίτια και από καμιά ξεχα-
σμένη γάτα να νιαουρίζει στα σοκάκια! Το νιώθεις και μόνος 
σου... Το νησί είναι καταραμένο!

— Από καιρό... Οι συνωστισμένοι δρόμοι και τα πεζοδρόμια 
της Βαρκελώνης είχαν αρχίσει να μου τη δίνουν στα νεύρα, 
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είπε ο Αδόλφος, σηκώνοντας το δικό του μπουκάλι μπύρας 
για να πιει.

— Πριν έρθεις στο νησί... Ήξερες πως δεν υπάρχει κανέ-
νας εδώ;

— Ναι. Ήθελα να ζήσουμε...
— Με τη μορφονιά;
— Η σκέψη των άδειων μπλε όρμων... Της μυρωδιάς από 

πεύκα... Με σαγήνευε.
Ο Φραντσέσκο Φούντε πρόσεξε ότι το χέρι του Αδόλφου 

έτρεμε, την ώρα που έσβησε το τσιγάρο του πάνω στα απο-
μεινάρια των τειχών του κάστρου.

— Την αγαπάς, αφεντικό.
— Ναι...
— Πώς τη λένε;
— Σεμίνα...
— Και ο Άγγλος;... Τι τον έχετε μαζί σας; Για να σας κρατάει 

το φανάρι; Ή, μήπως, την βρίσκετε οι τρεις σας, αφεντικό;
Το τρανταχτό γέλιο του Φραντσέσκο έκανε τον Αδόλφο να 

στρέψει απότομα το έντονα γαλανό βλέμμα των ματιών του 
πάνω στον ηλιοκαμένο άντρα.

— Αυτό δεν σ’ αφορά!
— Πρέπει να γνωρίζω τον λόγο που...
— Σου χρειάζεται ένας λόγος; τον διέκοψε ο Αδόλφος.
— Άνθρωπο θα καθαρίσω, φίλε μου! Όχι γουρούνι στο 

τσουβάλι!
— Πες... Πες πως είναι ένα «άχθος αρούρης».
— Τι; Τι είναι;... Ποιος;... Ο Άγγλος; Και τι πάει να πει αυτό, 

αφεντικό; Κάντο μου πιο λιανό, για να το καταλάβω!
— ...Πως είναι ένα βάρος της γης... Που πρέπει να το ξε-

φορτωθούμε.
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— Α! Μάλιστα... Μάλιστα... Τώρα το ‘πιασα! Έχει κολλήσει 
σαν βδέλλα πάνω στη λεγάμενη; Αυτό δεν είναι, αφεντικό; Ο 
Αδόλφος μετακινήθηκε, κάνοντας ένα βήμα προς τα πίσω, χω-
ρίς να πει λέξη. Πάντως, δεν είναι και περίεργο να συμβαίνει 
αυτό! Σε πολλά ζευγάρια συμβαίνει! Όλο και κάποιος «τρίτος» 
θα μπει ανάμεσά τους! συνέχισε ο Φραντσέσκο να γελάει χυδαία.

Τα σχόλια του Ίσπανού είχαν αρχίσει να δημιουργούν στον 
Αδόλφο μια έντονη δυσφορία. Ήταν ώρα να δώσει ένα τέλος 
σ’ αυτόν τον αηδιαστικό διάλογο.

— Λοιπόν! κοίταξε αυστηρά τον Φραντσέσκο, περιμένοντας 
την απάντησή του.

— Άκου, αφεντικό... Το ξανασκέφτηκα, την ώρα που ερχό-
μουν για να σε συναντήσω... Η πανσέληνος, όταν αγκυροβολεί 
στο παλιό λιμάνι... Και στέκει εκεί ήρεμη... Είναι καλύτερη κι 
απ’ τα καλύτερα κιάλια του κόσμου... Μέσα στη νυχτιά.

— Τι θες να πεις; ρώτησε θυμωμένα ο Αδόλφος.
— Σε τρεις μέρες, θα έχει πανσέληνο.
— Σε τρεις μέρες...
— Είναι καλύτερα έτσι, αφεντικό. Να περιμένουμε πρώτα 

να γεμίσει το φεγγάρι... Και μετά... Ο Φραντσέσκο κοίταξε τον 
Αδόλφο, έχοντας μια παιχνιδιάρικη αισχρότητα στα πεταχτά 
–σαν βατράχου– μάτια του. Πες μου, πάλι, αφεντικό. Πώς την 
είπαμε την αγαπημένη σου;

Φαίνεται πως το όνομα «Σεμίνα» είχε αφήσει στον Ίσπανό 
μια «στυφή» γεύση στο στόμα.

— Να είσαι εδώ, λοιπόν, σε τρεις μέρες, είπε, ξερά και 
μονοκόμματα, ο Αδόλφος, σαν να μην άκουσε καθόλου την 
προηγούμενη ερώτηση

Ο Φραντσέσκο χαμογέλασε μ’ ένα πλατύ χαμόγελο που έκανε 
να αποκαλυφθεί όλη η λευκή οδοντοστοιχία του
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— Εντάξει, αφεντικό! Αλλά κι εσύ, μέχρι τότε, φρόντισε να 
έχεις ηρεμήσει για τα καλά! Όχι να μου τρέμεις, όπως τώρα!

Μετά από αυτά τα λόγια, ο Φραντσέσκο Φούντε μπήκε στο 
παλιό Citroën του και άναψε τη μηχανή. Πάτησε δυνατά το 
γκάζι, σηκώνοντας σύννεφο σκόνης. Το αυτοκίνητο χάθηκε 
στη στροφή του δρόμου, λες και το νησί άνοιξε αδηφάγα το 
στόμα του και το κατάπιε. 
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Ο MIKE ΑΝΟΙΞΕ ΜΙΑ ΜΠΥΡΑ και την σέρβιρε προσεχτικά 
στον εαυτό του, δίχως αφρό. Δεν ήταν αυστηρά αληθές 

ότι μισούσε τον Αδόλφο. Όμως, επειδή οι πράξεις του Αδόλ-
φου γινόταν, μέρα με τη μέρα, όλο και πιο ασυνήθιστες, είχαν 
αρχίσει να φαίνονται και ύποπτες στα μάτια του Mike. Ο Αδόλ-
φος, προκειμένου να «κερδίσει» τη Σεμίνα, θα μπορούσε να 
τον ξεκάνει ή να βάλει κάποιον άλλο να κάνει αυτή την άχαρη 
δουλειά για λόγου του... Βγήκε στη βεράντα, κρατώντας το 
ποτήρι της μπύρας στο ένα χέρι, και κάθισε σε μια κουνιστή 
πολυθρόνα που τον περίμενε στη σκιά του καλαμένιου σκέ-
παστρου. Το φως του φεγγαριού έπεφτε πλαγιαστά και φώ-
τιζε τη μισή πλευρά του κήπου και του λευκού μαντρότοιχου.
Αυτό το νησί δεν σ’ άφηνε να κοιμηθείς τα βράδια. Έμοιαζε 
με φουσκωτό σύννεφο που αιωρείται πάνω από τυρκουάζ 
νερά, καθώς η σκιά του φεγγαριού πλανιέται σε φύκια που 
ξέβρασε το κύμα, στα έρημα σοκάκια, στο ήσυχο λιμάνι και 
στη δυσάρεστη αίσθηση που δημιουργούσαν τ’ απομεινάρια 
του κάστρου και της παλιάς, εγκαταλελειμμένης προβλήτας. 
Το τσιμέντο της βεράντας άχνιζε ακόμα από τον καυτό ήλιο 
της μέρας που πέρασε. 

Ο Mike ένιωσε τις γυμνές πατούσες του να καίγονται. Για 
κλάσματα δευτερολέπτου, του φάνηκε πως άκουσε ανδρικά 
βογκητά. Έβαλε τα χέρια του και έκλεισε τ’ αυτιά του. Ο ήχος 
ερχόταν απ’ το ανοιχτό παράθυρο του υπνοδωματίου της 
Σεμίνας. Δεν μπορούσε να συνεχιστεί άλλο αυτό. Το δέρμα 
της Σεμίνας, όταν την άγγιζε με τις άκρες των δαχτύλων του, 
μυρμήγκιαζε σαν παραγινωμένο φρούτο, έτοιμο να σκάσει. 
Τον ήθελε. Δεν είχε πάψει ποτέ να τον θέλει. Το πρόβλημα 
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ήταν ο Αδόλφος, που την εκβίαζε με απειλές και με την άθλια 
συμπεριφορά του. Όταν, πάλι, έλειπε ο Αδόλφος από το σπίτι, 
τότε εκείνη τον τραβούσε κοντά της, όπως ένα άδειο πανέρι 
ανάμεσα στα γόνατά της, λέγοντάς του:

— Σ’ αγαπώ, Mike.
Κι ύστερα, σαν να μην είχε ειπωθεί, προηγουμένως, τίποτα, η 

Σεμίνα έπεφτε στην αγκαλιά του Αδόλφου, μόλις αυτός επέστρε-
φε. Το μάτι του Αδόλφου έμενε, συνήθως, κολλημένο, για λίγα 
λεπτά, στα νύχια των ποδιών της, βαμμένα σε λαμπερό κόκκινο 
χρώμα, και στα ξανθά μαλλιά της. Έπειτα, έκπληκτος, κοιτούσε 
πάνω από τον, αισθησιακά μαυρισμένο, ώμο της, και ψιθύριζε:

— Γεια σου, όμορφη.
Εκείνη χαμογελούσε αδύναμα, απαντώντας:
— Γεια.
Έμοιαζε με κρυφή ιεροτελεστία η σχέση τους, όπως μια 

ανίερη ανθρωποθυσία ανάμεσα στον «άνδρα» και τη «γυναίκα», 
με την ίδια, πάντα, κατάληξη. Αυτός πεσμένος πάνω στο κορμί 
της ν’ αγκομαχά, κι εκείνη χαμένη μέσα στη δίνη της επιρρέ-
πειας των παθών και των ανασφαλειών της. Ο Mike ήθελε να 
την απελευθερώσει απ’ όλα αυτά. Να την λυτρώσει. Να την 
πάρει από αυτό το νησί-φάντασμα. Να την πάρει από τη νοσηρή 
αγκαλιά του Αδόλφου. Να την παντρευτεί. Να ζήσουν μαζί σε 
μια μεγάλη πολιτεία, με κίνηση, αυτοκίνητα, θόρυβο, διασκε-
δάσεις. Δεν θα την πίεζε για τίποτα. Θα ήταν, όμως, η Σεμίνα 
όλος του ο κόσμος. Η ανάσα του, η έγνοια του, ο χτύπος της 
καρδιάς του... Τις σκέψεις του διέκοψε με μάτια κακόβουλα 
ο Αδόλφος, μόλις βγήκε στη βεράντα, ημίγυμνος, και κάθισε 
σε μια καρέκλα στην άκρη του τραπεζιού. 

— Τι κάνεις; ρώτησε βαριεστημένα.
— Πίνω μια μπύρα. Δεν έχω ύπνο, απάντησε ο Mike.
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— Τι ύπνο να ‘χεις μ’ αυτή τη γαμημένη τη ζέστη!
Ακολούθησε σιωπή ανάμεσα στους δύο άντρες.
— Λοιπόν. Θα μείνεις τελικά ή θα φύγεις; ακούστηκε, από-

τομα, η φωνή του Αδόλφου, σαν να ξυπνούσε τον Mike από 
λήθαργο βαθύ. Κρύος ιδρώτας τον έκοψε, από πάνω ως κάτω. 

— Σου είπε κάτι η Σεμίνα; ρώτησε διστακτικά ο ξανθός 
άντρας.

— Τι να μου πει, δηλαδή, η Σεμίνα; Εσένα ρωτάω, απάντησε, 
στον ίδιο μονοκόμματο τόνο, ο Αδόλφος.

— Η αλήθεια είναι ότι το νησί έχει υπερβολική ζέστη. Πή-
ζει και από κόσμο και φασαρία το καλοκαίρι... ειρωνεύτηκε ο 
Mike. Πώς να μείνω! Κανά δυο-τρεις μέρες ακόμη δίνω ρεπό 
στον εαυτό μου, είπε, προσπαθώντας να φαίνεται και ν’ ακού-
γεται όσο το δυνατόν πιο πειστικός στα μάτια και τ’ αυτιά 
του Αδόλφου.

Ο Αδόλφος φορούσε ένα μπλε καρό παντελονάκι, προβάλλο-
ντας προκλητικά τη μαυρισμένη του κοιλιά. Τα γυμνά, σκούρα 
πόδια του, σταυρωμένα, τα είχε βάλει πάνω στο τραπέζι. Δεν 
έκανε καμία προσπάθεια να ανακαθίσει στο κάθισμά του ή να 
σηκωθεί. Παρέμενε ξαπλωμένος ανάσκελα, ράθυμος, με τα 
χέρια του κρεμασμένα δεξιά κι αριστερά από τα μπράτσα της 
καρέκλας, επιθεωρώντας, χυδαία και απροκάλυπτα, τον Mike. 

— Δηλαδή... Θα φύγεις; 
— Ναι. Θα φύγω, Αδόλφε, απάντησε με σιγουριά ο Mike.
— Σε τρεις μέρες... Θα έχει πανσέληνο.
— Και τι μ’ αυτό; απόρησε ο Mike.
Ο Αδόλφος σηκώθηκε, σπρώχνοντας με θυμό την καρέκλα 

του προς τα πίσω. Έριξε μια τελευταία, άγρια ματιά στον Mike, 
και είπε με ύφος που δεν σήκωνε αντίρρηση:

— Φρόντισε, σε τρεις μέρες, να έχεις φύγει από το νησί.
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Η ΣΕΜΊΝΑ ΚΟΙΤΑΞΕ ΤΡΙΓΥΡΩ ΣΤΟΝ ΚΗΠΟ με ελαφριά απορία. 
Ο Αδόλφος δεν φαινόταν πουθενά. Απ’ την άλλη πάλι, ο 

Mike έδειχνε πολύ ταραγμένος. Κάτι τον βασάνιζε.
— Κολυμπάει, αυτή τη στιγμή, ο Αδόλφος; τον ρώτησε.
— Ναι. Μου είπε πως θα πήγαινε στην προβλήτα. Εκεί, τα 

νερά είναι πιο βαθιά και του αρέσει περισσότερο, απάντησε 
ο Mike μουδιασμένα.

— Κι εσύ; ... Γιατί δεν πήγες να κάνεις ένα θαλασσινό μπάνιο 
μαζί του να συνέλθεις; Η Σεμίνα τού έριξε ένα ευθύ, διαπερα-
στικό βλέμμα.

— Δεν έχω να συνέλθω από κάτι, Σεμίνα.
— Δεν με ξεγελάς, Mike. Κάτι έχεις.
— Με απείλησε χθες βράδυ... Μου είπε, σε τρεις μέρες, να 

μαζέψω τα πράγματά μου και να φύγω απ’ το νησί. Μόλις το 
φεγγάρι γεμίσει και έχουμε πανσέληνο.

— Αδύνατον! Σε μένα δεν είπε τίποτα!
— Ούτε και πρόκειται να σου πει, Σεμίνα. Αυτό είναι δικό 

μας ξεκαθάρισμα.
— Κι η πανσέληνος;...
— Μου περνάει κάτι από το μυαλό... είπε ο Mike κακόκεφα 

και μελαγχολικά.
— Τι πράγμα, Mike! Πες μου! Μη με κρατάς σε αγωνία! φώ-

ναξε απ’ τον φόβο της η νεαρή γυναίκα.
— Ίσως πλήρωσε κάποιον να με ξεκάνει.
— Για όνομα του Θεού! Τι είναι αυτά που λες!... Ο Αδόλφος 

δεν είναι δολοφόνος!
Ο Mike την άρπαξε απεγνωσμένα απ’ το μπράτσο και την 

τράβηξε απάνω στο στήθος του.
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— Σεμίνα! Έφτασε η ώρα... Πρέπει να διαλέξεις. Ή εκείνος... 
Ή εγώ. Είναι άρρωστο αυτό που ζούμε. Δεν το καταλαβαίνεις; 
Έλα μαζί μου, Σεμίνα... Σ’ αγαπώ περισσότερο κι απ’ τον εαυτό 
μου. Έλα να το σκάσουμε σήμερα... Τώρα... Αυτή τη στιγμή. Πριν 
έρθει και μας βρει ακόμη εδώ, στον κήπο, να τον περιμένουμε.

— Mike... Δεν μπορώ να κάνω αυτό που μου ζητάς.
— Γιατί! Γιατί! ούρλιαξε, και τα μάτια του γέμισαν δάκρυα. 

Σε χρησιμοποιεί σαν ένα αντικείμενο! Σε ταπεινώνει μπροστά 
στα μάτια μου, για να προσβάλλει τον ανδρισμό μου! Συμπερι-
φέρεται αισχρά, Σεμίνα!... Αισχρά.

Τα δάκρυα κυλούσαν ποτάμι απ’ τα μάτια του. Εκείνη έγειρε 
στον ώμο του και έκλεισε τα μάτια της.

— Αυτό βλέπουν τα δικά σου μάτια, Mike... Υπάρχει, όμως, 
και μια πλευρά του Αδόλφου, που δεν την βλέπει κανείς παρά 
μονάχα εγώ... Όταν πιάνει δίπλα μου μια άκρη στο κρεβάτι... 
Και κοιμάται όπως ένα γλυκό αγόρι.

Χάιδεψε το μάγουλο του Mike και τον φίλησε για να τον 
παρηγορήσει.

— Είναι δύσκολο εγώ να δω αυτή τη πλευρά, Σεμίνα... Βλέπω 
μόνο τη δυστυχία μας.

Ύστερα από ένα δευτερόλεπτο δισταγμού, η Σεμίνα έπιασε 
τον Mike αποφασιστικά από το χέρι.

— Έλα μαζί μου.
Άρχισαν να κατεβαίνουν μαζί τα λευκά σκαλιά που οδηγού-

σαν στην ακτή. Φτάνοντας, κάθισαν στην αμμουδιά και αφέθη-
καν να παρατηρούν τη στενή λωρίδα ξηράς που εισχωρούσε 
μέσα στο νερό. Η πλημμυρίδα σκέπαζε τη λωρίδα κάποιες 
ώρες της ημέρας και, με την άμπωτη, αποκαλύπτονταν ξανά. 
Ο Mike είχε υπολογίσει τον χρόνο που συνέβαινε η μία πλημ-
μυρίδα έναντι της άλλης, και τον είχε βγάλει δώδεκα ώρες 
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και είκοσι πέντε λεπτά. Κάθε που μεσουρανούσε η σελήνη, 
στις δύο φάσεις της, άλλαζε και το σκηνικό. Από το μυαλό της 
Σεμίνας πέρασε ακαριαία η σκέψη ότι οποιοσδήποτε άλλος 
άντρας, στη θέση του Mike, θα είχε απαιτήσει μια συγγνώμη για 
το προηγούμενο και το παρα-προηγούμενο και το πάρα-πάρα 
προηγούμενο βράδυ... Ο Mike, όμως, ήταν τόσο τρυφερός και 
ευγενικός που δεν την έφερνε σε δύσκολη θέση. 

Φυσούσε ένα αεράκι που έκανε τα κορμιά τους ν’ ανατριχι-
άσουν. Ο Mike είδε τη λεπτή, χρυσή αλυσίδα να κρέμεται απ’ 
τον λαιμό της Σεμίνας και αισθάνθηκε ότι φωτεινά βέλη πετά-
χτηκαν από τα διαμαντάκια που έφερε ο σταυρός της. Τα μάτια 
της είχαν γίνει ένα μ’ αυτές τις φωτεινές λάμψεις σαν πράσινα 
ζαφείρια. Δεν ήθελε να καταλάβει πόσο σημαντικό πράγμα ήταν 
η παρουσία του Αδόλφου στη ζωή της. Έτσι, σε μια περιστροφή 
των ματιών του, άπλωσε το χέρι του κι έπιασε το μπράτσο της.

— Θα τον παντρευτείς, Σεμίνα;
Η Σεμίνα κατσούφιασε. Με το πόδι της ανάδευσε την άμμο, 

κι αυτή ήρθε και τυλίχτηκε γύρω από τους γυμνούς αστραγά-
λους της. 

— Από μικρό κοριτσάκι, έψαχνα να βρω τον πατέρα μου, 
όπως έψαχνα να βρω τον εαυτό μου. Όταν, τελικά, τον βρήκα, 
συνειδητοποίησα ότι η λευκή γάτα που λιαζόταν στη βεράντα 
του σπιτιού μας έκρυβε πολύ περισσότερο το μυστικό μου απ’ 
ό,τι το παρελθόν μου.»

— Και τι έλεγε το μυστικό σου;...
— Ότι δεν θα ανήκα ποτέ πουθενά και σε κανέναν.
Η στιγμή που ακολούθησε ήταν γεμάτη από μια παράξενη 

αμηχανία. Τότε, ο Mike είπε: «Ο Αδόλφος θα με σκοτώσει».
— Όχι βέβαια!
— Δεν μπορούμε να μένουμε για πάντα εδώ, σ’ αυτό το νησί. 
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Μακριά απ’ τους ανθρώπους... Χωρίς εργασία... Χωρίς σκοπό.
— Ο σκοπός μας είναι... Να μείνουμε ενωμένοι. Κανένας άλ-

λος τόπος δεν μας χωράει. Μονάχα εδώ μπορεί να συμβεί αυτό.
— Γιατί; Γιατί, μονάχα, εδώ; Επειδή το νησί είναι καταραμένο 

και εμείς καταδικασμένοι;
— Άνοιξε τα μάτια σου, Mike... Άνοιξέ τα και δες βαθιά μέσα 

σου... Στο νησί μάς έφερες εσύ. Εσύ είσαι η αιτία αυτής της 
ζωής. Όταν κατάλαβες ότι δεν μπορούσες να...

— Σεμίνα! Σταμάτα, σε παρακαλώ! Δεν είναι του παρόντος!
— Υπό άλλες συνθήκες, θα ζούσαμε, ο Αδόλφος κι εγώ, στη 

Βαρκελώνη... Το ξέρεις πολύ καλά αυτό.
— Δεν επέλεξα εγώ αυτή τη ζωή! Σου ζήτησα να διαλέξεις! 

Εσύ, όμως, ήθελες να μας βλέπεις να βασανιζόμαστε... Σου 
ήταν δύσκολο να πάρεις θέση σ’ αυτό το δράμα. Δεν πήρες 
θέση, Σεμίνα!

— Δεν πήρα θέση γιατί μου είπες πως θα αυτοκτονούσες! 
Πώς θα ήταν ποτέ δυνατόν, Mike, να σε οδηγήσω σ’ ένα τέτοιο 
τέλος!

— Και αυτή η ζωή εδώ;... Είναι προτιμότερη απ’ την αυτο-
κτονία;... Τα βράδια κλείνω τ’ αυτιά μου για να μην ακούω... Την 
ημέρα κλείνω τα μάτια μου για να μην βλέπω... Είναι χειρότερη 
αυτοκτονία αυτή, Σεμίνα. Χειρότερη κι απ’ το να με σκοτώσει 
ο ίδιος ο Αδόλφος.

— Σς... Μην το ξαναπείς αυτό, Mike...Ο Αδόλφος σ’ αγαπάει 
αληθινά... Δεν θα μπορούσε ποτέ να σου κάνει κακό. Λαθεύει 
ο λογισμός σου με το να σκέφτεσαι τέτοια πράγματα.

Η Σεμίνα χάιδεψε τα ξανθά μαλλιά του Mike, καθώς εκείνος 
είχε γείρει το κεφάλι του στο στήθος της. Μετά από λίγο, δεν 
άντεξε. Ξέσπασε σε λυγμούς στην αγκαλιά της.
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ΤΑ ΜΑΛΛΙΑ ΤΗΣ ΣΕΜΊΝΑΣ, ΒΓΑΙΝΟΝΤΑΣ από τη θάλασσα, 
όπως ήταν βρεγμένα, έκαναν χρυσές ανταύγειες με τον 

ήλιο. Ο Αδόλφος ήρθε από πίσω της κι αγκάλιασε το μαυρι-
σμένο της κορμί. Εκείνη γύρισε και τον κοίταξε.

— Μακάρι να μπορούσες να το δεις, της ψιθύρισε στ’ αυτί. 
Είσαι γεμάτη φως.

Εκείνη χαμογέλασε και έβαλε τα χέρια της γύρω από τον 
αυχένα του. Τα σκούρα μπλε μάτια του έμοιαζαν με Σιαμαίας 
γάτας. Ξαφνικά, έβγαλαν τόση συμπόνια και κατανόηση, που 
κίνησαν την περιέργειά της να τον ρωτήσει.

— Αγάπη μου, είπες στον Mike να φύγει απ’ το νησί;
— Πρόφτασε και στο είπε, ο μπάσταρδος;
— Το ξέρεις ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει, Αδόλφε.
— Εσύ το ξέρεις ότι ο Mike έχει διασυνδέσεις με ύποπτα 

πρόσωπα; Ας πούμε, για παράδειγμα, με τον τύπο που μας 
φέρνει τις προμήθειες στο νησί.

— Μα... Ο ίδιος ο Mike σού έλεγε, πριν από λίγες μέρες, να 
μην εμπιστεύεσαι αυτόν τον επικίνδυνο άντρα! αναφώνησε, 
έκπληκτη, η Σεμίνα.

— Αν δεν δείξεις εμπιστοσύνη σ’ ένα «κατακάθι», πώς, έπει-
τα, θα του δώσεις τη δυνατότητα να αποκαλυφθεί;

— Δηλαδή... Έπαιξες θέατρο με τον Ίσπανό χωριάτη;
Ο Αδόλφος κούνησε καταφατικά το κεφάλι του.
— Ο τύπος αυτός είναι ένας αλήτης. Οι δυο τους λογα-

ριάζουνε να με ρίξουν απ’ τα βράχια, το βράδυ που θα έχει 
πανσέληνο, και να το κάνουνε, έπειτα, να φανεί σαν ατύχημα, 
είπε, ήρεμα, ο Αδόλφος.

— Θεέ μου! Πώς είσαι τόσο σίγουρος, Αδόλφε! Αυτό είναι 
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φρικτό! φώναξε, ταραγμένη, η Σεμίνα.
— Τους παραμόνευσα, πριν από δυο μέρες. Κρύφτηκα πίσω 

από μια πολεμίστρα και τους άκουσα που τα λέγανε στο παλιό 
κάστρο.

— Αδόλφε... Τι θα κάνουμε;
Η Σεμίνα έτρεμε τόσο πολύ, που ο Αδόλφος την αγκάλιασε 

ξανά, προσπαθώντας να την ηρεμήσει.
— Κατάλαβέ το. Δεν έχω άλλη επιλογή... Πρέπει να βγάλω 

απ’ το παιχνίδι τον προμηθευτή.
— Σήμερα, το πρωί... Ήρθαμε εδώ με τον Mike... Καθίσαμε 

στην αμμουδιά... Μου είπε ότι φοβάται πως θα τον σκοτώσεις.
— Κι εσύ;... Τον πίστεψες;
— Όχι, Αδόλφε. Δεν τον πίστεψα. Ποτέ δεν θα μπορούσες 

να κάνεις κακό στον Mike... Τον αγαπάς.
Ακολούθησε μια σύντομη σιωπή, για ν’ ακουστεί, πάλι, η 

φωνή της Σεμίνας.
— Θα βρείτε, ποτέ ξανά, ο ένας τον άλλο;
Ο μελαχρινός άντρας δεν απάντησε. Άναψε ένα τσιγάρο, 

κι έτσι όπως ο ήλιος έπεφτε ζεστός πάνω στους ώμους του, 
της φάνηκε πως ήταν ο ίδιος ο «Χριστός».
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Η ΒΡΟΧΗ, ΣΑΝ ΑΠΟ ΘΑΥΜΑ, ΦΑΙΝΟΤΑΝ να έχει σταματήσει. 
Το νησί κατακλυζόταν από τη μυρωδιά ρητινωδών πεύ-

κων και μιας υγρής ζέστης. Η Σεμίνα τράβηξε το μαντήλι της 
και άφησε τα μαλλιά της ελεύθερα στον άνεμο. Η θάλασσα, 
γύρω, φουρτουνιασμένη κι αλλοπρόσαλλη, προμήνυε αντάρα 
και κακό. Κρύφτηκε πίσω από τα ερείπια του τείχους. Ο Mike 
είχε πιάσει κουβέντα με τον Ίσπανό χωριάτη. Η συνομιλία τους 
έμοιαζε να είναι μακρόσυρτη και μπερδεμένη, με μια κάποιου 
είδους διαφωνία, που τους έκανε να σταματάνε κάπου-κάπου 
και να κοιτάζουνε τα κύματα και την αγριάδα του ερειπωμέ-
νου κάστρου. Δεν υπήρχε ψυχή. Μόνο κάποια γλαροπούλια 
που έσχιζαν τον αέρα, σπαρταρώντας, πριν τσαλαβουτήσουν 
το ράμφος τους στο νερό.

— Αυτού του είδους τα λάθη συμβαίνουν, φίλε μου, είπε ο 
Ίσπανός, κι άναψε τσιγάρο. Καπνίζεις; πρόσφερε το πακέτο 
του στον Mike.

— Όχι, ευχαριστώ.
— Δεν μου είπες. Ζεις στο Λονδίνο;
Ο Mike αναγκάστηκε να πει ψέματα. Ούτως ή άλλως, δεν 

του χρειαζόταν η επιδοκιμασία του Ίσπανού χωριάτη. 
— Ναι.
— Κι εδώ; Ποιος άνεμος σε έφερε;
— Είχα έρθει σαν τουρίστας. Στο μεταξύ, μου άρεσε πολύ 

το νησί κι έμεινα.
— Μάλιστα. Ξέρεις... Δεν θέλω, βέβαια, να σ’ απομακρύνω 

απ’ τον στόχο σου, αλλά...
— Αλλά;
— Νομίζω ότι το φιλαράκι σου, ο Αδόλφος, είναι από εκεί-
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νους τους τύπους που ό,τι κάνουν, το κάνουν με την καρδιά 
τους.

— Και τι μ’ αφορά εμένα αυτό; δυσανασχέτησε ο Mike.
— Μήπως είναι καλύτερο να τα κουβεντιάσετε μεταξύ 

σας; Να τα βρείτε, βρε, αδελφέ! Δεν χρειάζεται να φτάσετε 
στο έγκλημα!

Η Σεμίνα έβαλε, ως αντίδραση, το μαντήλι της στο στόμα, 
φοβούμενη ότι οι άντρες θα άκουγαν το αναφωνητό τρόμου 
που έβγαλε.

— Συμφωνήσαμε, πριν από λίγες μέρες, ότι θα πληρωθείς 
και θα κάνεις τη δουλειά. Τι άλλαξε τώρα; είπε ο Mike σε 
έντονο τόνο.

— Τίποτα... Τίποτα δεν άλλαξε. Απλά, το ξανασκέφτηκα 
και σου λέω τη γνώμη μου, αφεντικό. Ούτως ή άλλως, εσύ 
αποφασίζεις.

Ο Mike σήκωσε τα μάτια του και κοίταξε τον ουρανό. Το 
φεγγάρι είχε αρχίσει αχνά να διαγράφεται πίσω από το κάστρο.

— Ο Αδόλφος εμποδίζει τα σχέδια τα δικά μου και της Σε-
μίνας. Πρέπει να τελειώνουμε σήμερα. Κατάλαβες;

— Εντάξει, όμορφε. Εσύ ξέρεις.
— Λοιπόν. Θα περιμένουμε να σκοτεινιάσει εντελώς. Ο 

άνεμος θα μας βοηθήσει. Θα προφασιστώ ότι ήρθες μεσ’ τη 
νυχτιά για να μας πεις τα άσχημα μαντάτα. Ο ιδιοκτήτης του 
σπιτιού που μένουμε και το επιτάξαμε ζητάει αμέσως να το 
εγκαταλείψουμε, μαζεύοντας τα πράγματά μας, μέχρι το ξημέ-
ρωμα. Ο Αδόλφος, σίγουρα, θα αντιδράσει και δεν θα δεχτεί. 
Θα φέρεις τα πράγματα έτσι ώστε να πιαστείτε στα χέρια. Τη 
συνέχεια την ξέρεις...

Η Σεμίνα αισθάνθηκε ένα χέρι να της κλείνει μαλακά το 
στόμα για να μην φωνάξει.
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— Σς... Μη φοβάσαι, ήταν το χέρι του Αδόλφου. Η ζεστα-
σιά του κορμιού του, έτσι όπως την αγκάλιασε, την έκανε να 
ηρεμήσει στο λεπτό.

— Αδόλφε...
— Κάτσε εδώ και μην βγεις. Κατάλαβες;
— Τι θα κάνεις; Θεέ μου... Πρόσεχε.
Ο Αδόλφος τη φίλησε στα μαλλιά και, σιγά-σιγά, σαν το φίδι, 

ξεγλίστρησε μέσα από τα χαλάσματα και πέρασε αθόρυβα 
πίσω από τη πλάτη του Ίσπανού. Ο Mike ήδη είχε απομακρυνθεί 
αρκετά μέτρα για να προφτάσει να πάει στο σπίτι το άσχημο 
δήθεν χαμπέρι. Έβαλε τα χέρια του γύρω από το λαιμό του 
χωριάτη, σφίγγοντάς τον δυνατά, μέχρι να τον αναγκάσει να 
πέσει κάτω στα γόνατα. Τον έσυρε πίσω από τα τείχη και τον 
έδεσε πισθάγκωνα. Εκείνος, μπερδεμένος και αηδιασμένος με 
την εξέλιξη αυτή, εξαπέλυε βρισιές και κατάρες. Ο Αδόλφος 
άρπαξε το μαντήλι της Σεμίνας μέσα από τα χέρια της και του 
έκλεισε το στόμα.

— Βγάλε το σκασμό σου, αλήτη, γιατί θα σου φυτέψω καμιά 
σφαίρα στο κεφάλι, είπε στον Ίσπανό, ο οποίος κοιτούσε, τώρα, 
με μάτια γουρλωμένα που έβγαζαν σπίθες οργής. Σήκω τώρα 
όρθιος και προχώρα.

Ο Ίσπανός υπάκουσε. Ο Αδόλφος τον κρατούσε σφιχτά απ’ τα 
δεμένα του χέρια, και, από πίσω, τους ακολουθούσε η Σεμίνα. 
Μετά από λίγα λεπτά, φτάσανε στο σπίτι. Ο Αδόλφος γύρισε 
και κοίταξε τη νεαρή γυναίκα που έδειχνε πολύ τρομαγμένη.

— Φώναξέ τον να βγει έξω, της είπε.
Εκείνη φώναξε δυο φορές το όνομά του.
— Mike! Mike! Βγες έξω!
Σε λίγο, ο Mike εμφανίστηκε στην πόρτα. Είδε τον Ίσπανό, με 

δεμένα τα χέρια και τον Αδόλφο να τον έχει, επίσης, φιμώσει, 
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και κατάλαβε. Το ολόγιομο φεγγάρι φώτιζε, τώρα, όπως το 
καλύτερο φωτιστικό, τον κήπο. Ο άνεμος είχε λιγάκι κοπάσει. 
Όμως, πέρα μακριά στον λόφο και στη στοιχειωμένη καστρο-
πολιτεία, έφτανε ο αχός της τρικυμισμένης θάλασσας, καθώς 
τα κύματα χτυπούσαν με μανία πάνω στα βράχια και στην παλιά 
προβλήτα του εγκαταλελειμμένου λιμανιού. 
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ΤΑ ΝΕΑ ΓΕΜΙΣΑΝ Μ’ ΕΝΑ ΝΤΡΟΠΙΑΣΤΙΚΟ είδος ανακούφισης 
τον Mike, μολονότι η πρώτη σκέψη του ήταν να ορμήσει 

πάνω στον Αδόλφο και να ξεσκίσει την ηλιοκαμένη σάρκα 
του με λύσσα. Θα συνέχιζε να ζει μαζί τους στο σπίτι, με την 
προϋπόθεση, όμως, ότι δεν θα ερχόταν σε επαφή με κανέναν 
ξένο που θα επισκέπτονταν το νησί, και πολύ περισσότερο με 
τον Ίσπανό. Ο Ίσπανός χωριάτης, πάλι, απ’ την άλλη μεριά, με 
το ύφος και τον αέρα ενός άντρα που έχει στριμωχθεί για τα 
καλά, δεμένος πισθάγκωνα σε μια καρέκλα, έξω στη βεράντα, 
κοιτούσε την πανσέληνο. Ο δυνατός αέρας είχε γίνει τώρα ένα 
ελαφρύ αεράκι, που μαστίγωνε χαρούμενα τις κορφές των 
πεύκων, τινάζοντας την πικάντικη μυρωδιά τους στην ατμό-
σφαιρα. Η βραδιά προμηνύονταν πολύ φωτεινή και, ευτυχώς, 
κάπως δροσερή για τα δεδομένα του μεσογειακού νησιού. Ο 
Αδόλφος, βλέποντας πόσο σαχλό ήταν το είδωλο του Ίσπανού, 
έτσι όπως ήταν δεμένος και φιμωμένος, καθώς και το φοβι-
σμένο μούτρο του Mike, ξέθαψε έναν δίσκο του Φρανκ Σινάτρα 
και τον έβαλε να παίξει στο παλιό πικάπ. Έριξε υπονοούμενα 
το βλέμμα του πάνω στη Σεμίνα, δίνοντάς της το χέρι του.

— Σενιορίτα;
Εκείνη ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά του για χορό. Ακούμπη-

σε απαλά το χέρι του στη μέση της. Ίσιωσε το κορμί του και 
άγγιξε, με την ανοιχτή παλάμη του, την παλάμη της. Αργά και 
αισθησιακά, τα κορμιά τους λικνίστηκαν στη βεράντα, ενώ τα 
πόδια τους γλίστρησαν πάνω στα γαλάζια πλακάκια. Ο Mike 
κοιτούσε με ζήλια. Ο Ίσπανός παρακολουθούσε με προτετα-
μένες τις κόρες των ματιών του. Ήταν αναπόφευκτο, κάποια 
στιγμή, ο Mike ν’ αναστενάξει, βλέποντας το χέρι του Αδόλφου 
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ν’ ακουμπάει πάνω στο μπράτσο της Σεμίνας, και τα μάτια της 
να λάμπουν από διασκέδαση και ευτυχία. Ήταν ολοφάνερο 
ότι ο Αδόλφος παρέμενε ο ερωτικός της πόθος, κι αρκούσε 
ένα ανεπαίσθητο άγγιγμά του για να ξυπνήσει αυτό το πάθος. 

— No, σενιόρ, είπε η Σεμίνα, και χαμήλωσε σεμνά τα μάτια 
της στο πάτωμα.

Η αυτόματη αντίδρασή του τότε ήταν να την σηκώσει στον 
αέρα, στροβιλίζοντας το ψηλόλιγνο κορμί της, ενώ οι φαρδιές 
του παλάμες άφηναν τα ίχνη τους πάνω στο απαλό, λείο δέρμα 
της. Στην πρώτη στροφή, η Σεμίνα γύρισε το κεφάλι της, και, 
προς μεγάλη της έκπληξη, παρατήρησε ότι ο Mike δεν την κοι-
τούσε πλέον. Είχε καρφώσει τα μάτια του πάνω στον Ίσπανό, και 
το αίσθημα μίσους για τον εαυτό του και γι’ αυτόν τον αχρείο 
χωριάτη γινόταν η εικόνα ενός βρωμερού λάκκου, μέσα στον 
οποίο σερνόταν κι οι δυο, όπως οι αρουραίοι. Οι σπείρες στα 
ακροδάχτυλα του Ίσπανού διαγράφονταν από τα υπολείμματα 
ασβεστοχρώματος που είχε μείνει επάνω του, έτσι όπως τον 
είχε σύρει, πριν από λίγα λεπτά, ο Αδόλφος, στα χαλάσματα 
του κάστρου, μέχρι να τον δέσει από τους αγκώνες.

Ο Αδόλφος ήταν σωστός άντρας. Του άξιζε η Σεμίνα, όπως 
κι αυτός της άξιζε. Ο Mike είχε αποδειχθεί πολύ μικρός. Σχε-
δόν τιποτένιος. Ούτε καν τα κότσια ενός εγκληματία δεν είχε. 
Ο Αδόλφος θα τον είχε «τελειώσει» με τη μία, αν το ήθελε. 
Ωστόσο, επιδείκνυε μεγαλοθυμία, κι αυτό έκανε τον Mike να 
νιώσει ακόμη πιο άθλια για τον εαυτό του. Για τον Ισπανό, δεν 
ίσχυε το ίδιο. Με δυο μπουκάλια μπύρα θα μπορούσε να ‘ρθεί 
«στα ίσια του» αυτός ο χωριάτης! Όμως, μέχρι τώρα, ο Αδόλ-
φος μονάχα τούς διασκέδαζε με τις χορευτικές του φιγούρες 
και δεν νοιαζόταν καθόλου να τους δροσίσει με το ποτό της 
λησμονιάς. 
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Το τραγούδι τελείωσε και ο Αδόλφος πήγε να κλείσει το 
πικάπ.

— Τέλος, είπε, και ο χωριάτης σήκωσε τους ώμους του εις 
ένδειξη αδιαφορίας. 

Ένα ρεύμα ιδρώτα διαπέρασε τη ραχοκοκαλιά του Mike. Ο 
Αδόλφος δεν είχε ανοίξει τα χαρτιά του για τον Ίσπανό. Σήμερα 
το βράδυ, είχε έρθει η κλιμάκωση του όλου πράγματος. Κανέ-
νας δεν μπορούσε να αφαιρέσει τίποτα από την αναπτερωμένη 
εικόνα του Αδόλφου, ούτε να προδιαγράψει τι θα γινόταν από 
δω και στο εξής. Η Σεμίνα τον έκοψε με το βλέμμα της, και, 
μόλις ο Αδόλφος της έγνεψε καταφατικά ένα «ναι», εκείνη 
έφυγε από τη βεράντα και χώθηκε μέσα στη κουζίνα.
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Ο ΑΔΌΛΦΌΣ ΔΙΕΣΧΙΣΕ ΔΥΟ-ΤΡΕΙΣ φορές τη βεράντα, ρίχνο-
ντας ένα άγριο βλέμμα πάνω στον Ίσπανό χωριάτη, και 

καταράστηκε τη ζέστη, μιας και δεν έλεγε να δροσίσει λιγάκι 
σ’ αυτό το νησί, μολονότι είχε πάει μία μετά τα μεσάνυχτα.

— Θα αναρωτιέσαι τι είδους άντρας είμαι, είπε, στο τέλος, 
απευθυνόμενος στον Ίσπανό.

Οι δυνατοί χτύποι της καρδιάς του Mike δεν τον ξεγελούσαν. 
Μετά τα χορευτικά νούμερα και την αποχώρηση της Σεμίνας 
από τη βεράντα, κάτι κακό προμηνύονταν να συμβεί. Μάλλον 
ο Ίσπανός δεν θα την έβγαζε καθαρή.

— Αναρωτιέμαι πως δύο άντρες σέρνεστε πίσω από έναν 
ποδόγυρο, εδώ και τόσο καιρό, απάντησε προκλητικά ο Ίσπανός, 
ο οποίος είχε αρχίσει να ψυχανεμίζεται ότι έπαιζε το κεφάλι 
του κορώνα-γράμματα, αλλά δεν είχε άλλη επιλογή.

Ο Mike γύρισε κατευθείαν το κεφάλι του και κοίταξε αγω-
νιωδώς τον Αδόλφο. Ο Αδόλφος, αν και θα έπρεπε να είναι 
εξαγριωμένος μαζί του, του έριξε ένα καθησυχαστικό βλέμμα. 
Σχεδόν, αδελφικό...

— Εμείς... Αλλά πού να το καταλάβεις εσύ, παλιο-χωριά-
ταρε... Αγαπάμε την ίδια γυναίκα, με το ίδιο πάθος που εσύ 
αγαπάς το ποτό, τον τζόγο και τις παρανομίες που κάνεις. 
Όμως... Σε λίγο... Θ’ απαλλαγείς απ’ όλα αυτά.

— Τι;... Τι εννοείς; ρώτησε, διστακτικά και φοβισμένα, ο 
Ίσπανός.

— Αύριο θα κάνεις παρέα με τους αλήτες του Παραδείσου... 
Κι είναι γεμάτος ο Παράδεισος από πολλούς τύπους σαν κι 
εσένα, απάντησε ο Αδόλφος, και έξυσε το μέτωπό του. Πώς 
είπαμε ότι σε λένε;
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— Όπως θέλω με λένε, παλιοτόμαρο!... Ρουντόλφο, με λένε! 
Ευχαριστήθηκες τώρα; φώναξε, εξαγριωμένος, ο Ίσπανός, κι 
έφτυσε κάτω στο πάτωμα.

Τα δεμένα χέρια του είχαν αρχίσει να τρέμουν. Χοντρές 
στάλες ιδρώτα κυλούσαν από το μέτωπό του και έκαναν αυ-
λακώσεις πάνω στον λερωμένο του λαιμό.

— Κανονικά έπρεπε να έχουμε έναν παπά για την περίστα-
ση, συνέχισε ο Αδόλφος τον πόλεμο νεύρων. Ή, μήπως, είσαι 
άθεος, Ρουντόλφε;... Που δεν σε λένε, βέβαια, «Ρουντόλφο», 
αλλά δεν με πειράζει και καθόλου να αναβαπτιστείς.

— Θα με σκοτώσεις; Κάντο, λοιπόν! Τι περιμένεις! ούρλιαξε 
ο Ίσπανός.

Ο Αδόλφος τράβηξε ένα πιστόλι που είχε κρυμμένο στη 
ζώνη του παντελονιού του

— Τελευταία επιθυμία; είπε, πλησιάζοντας τον χωριάτη, 
στοχεύοντας στο μέτωπό του.

Ιδρώτας και δάκρυα έτρεχαν ασταμάτητα απ’ την τραγική 
φιγούρα του Ίσπανού, και μια βαριά οσμή τύλιξε την ατμόσφαι-
ρα. Ο Mike έσκυψε το κεφάλι του στο πάτωμα και κάλυψε τ’ 
αυτιά του με τα χέρια του, για να μην ακούει και να μην βλέπει. 
Αν γινόταν, σήμερα το βράδυ, αυτό το φονικό, με την πανσέληνο 
στον ουράνιο θόλο και την οργή των κυμάτων της θάλασσας 
να μαίνεται πάνω στα βράχια, ο μόνος υπαίτιος θα ήταν αυτός. 
Αυτός τα είχε προκαλέσει όλα. Αυτός είχε συνεννοηθεί μυστικά 
με τον Ίσπανό να σκοτώσουν τον Αδόλφο. Αυτός ποθούσε να 
το σκάσουν μαζί με τη Σεμίνα από αυτό το καταραμένο το νησί 
και να φύγουν όσο πιο μακριά γίνεται. Αυτός... Αυτός έφταιγε 
για όλα. Αυτός έπρεπε να πληρώσει, και όχι ο Ίσπανός.

Ο Αδόλφος τράβηξε τη σκανδάλη. Ο Ίσπανός έσφιξε τα χεί-
λη του και ζάρωσε σαν ένα δεμάτι αφημένο άγαρμπα πάνω σε 
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μια ψάθινη καρέκλα. Η φρίκη διαπέρασε το κορμί του Mike. 
Έπεσε κάτω στο πάτωμα, με τα χέρια του να προσπαθούν να 
καλύψουν τ’ αυτιά του, ουρλιάζοντας και κλαίγοντας

— Εγώ φταίω για όλα!... Εγώ!... Εγώ! Δεν άντεχα άλλο αυτή 
την ερημιά!... Δεν άντεχα, Θεέ μου!... Δεν άντεχα...

Ο Αδόλφος πάτησε τη σκανδάλη. Το όπλο εκπυρσοκρότησε, 
αφήνοντας στον αέρα έναν φοβερό ήχο. 

Ο Mike ούρλιαξε: «Όχι! ... Όχι!», καθώς οι λυγμοί τράντα-
ζαν το σώμα του. Πέρασαν λίγα λεπτά, που φάνηκαν αιώνες. 
Έστρεψε, έπειτα, το κεφάλι του αργά και, με τα όμορφα μάτια 
του, παραμορφωμένα από το κλάμα και την οδύνη, κοίταξε στο 
μέρος όπου καθόταν δεμένος ο Ίσπανός στην καρέκλα. Είχε 
γερμένο το κεφάλι του, κλαίγοντας βουβά, ενώ μια λιμνούλα 
είχε σχηματιστεί κάτω από τα πόδια του. Ο Αδόλφος κρατού-
σε ακόμη το πιστόλι ανάμεσα στα δάχτυλά του. Είχε γυρίσει, 
όμως, την πλάτη του στους δύο κατάπτυστους άντρες και 
παρατηρούσε, τώρα, τη μυστηριώδη ομορφιά και γοητεία που 
ασκούσε το ολόγιομο φεγγάρι. Η Σεμίνα είχε βγει κι εκείνη 
έξω στη βεράντα και στεκόταν σε μια γωνιά, περισσότερο 
αμήχανη παρά τρομαγμένη.

— Έχεις γυναίκα και παιδί, Ρουντόλφε;... Που δεν σε λένε, 
βέβαια, «Ρουντόλφο», ρώτησε ο Αδόλφος, χωρίς να γυρίσει 
καθόλου να κοιτάξει τον Ίσπανό, με τα μάτια εστιασμένα στην 
πανσέληνο.

— Έχω, απάντησε εκείνος με τρεμάμενα χείλη και φωνή που 
με δυσκολία έβγαινε απ’ την τρομάρα που είχε πάρει

— Γύρνα στη γυναίκα σου και στο παιδί σου... Και μην ανα-
κατευτείς ξανά στη δική μας ζωή. Όσο για τις προμήθειες, θα 
βρούμε κάποιον άλλο τρόπο.

Μετά από αυτά τα λόγια, έλυσε τα χέρια του Ίσπανού και, μ’ 
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ένα σήκωμα του πηγουνιού του, του έκανε νόημα να χαθεί από 
τα μάτια του. Ο χωριάτης υπάκουσε και, τρεκλίζοντας όπως 
ένας μεθυσμένος, άρχισε να κατηφορίζει, τρέχοντας σαν τρε-
λός, τα σκαλοπάτια του νησιού, για να βρεθεί στη θάλασσα.  
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ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΌ ΦΌΎΝΤΕ, ΦΥΣΙΚΑ, και όχι Ρουντόλφο, ήταν 
το όνομα του Ίσπανού χωριάτη που δεν θα ξαναπατούσε, 

από δω και στο εξής, το πόδι του στο νησί, για να προμηθεύσει 
τρόφιμα στον Αδόλφο, τη Σεμίνα και τον Mike.

Η σελήνη βούτηξε, τελικά, γαλήνια μέσα στο αγκυροβόλι 
της. Όλα στη βεράντα τυλίχθηκαν από ένα λευκό φως, ακόμη 
και τα κόκκινα γεράνια που κρέμονταν νωχελικά από τα κάγκε-
λα. Όταν ο Αδόλφος ακούμπησε το χέρι του πάνω στο μπράτσο 
της Σεμίνας, προς μεγάλη του έκπληξη, είδε ότι εκείνη γελού-
σε. Δεν ακολούθησε συζήτηση ανάμεσά τους, αλλά κάποιου 
είδους τελετουργία. Της ζήτησε να φέρει το κηροπήγιο. Η 
ώρα ήταν περασμένες τέσσερις. Σήμερα, όμως, το βράδυ δεν 
υπήρχε ύπνος για κανέναν τους. Τα κεριά τοποθετήθηκαν στο 
κέντρο του τραπεζιού, ενώ οι τρεις τους κάθισαν στις τρεις, 
αντίστοιχα, άκρες. Ο Mike εξακολουθούσε να δείχνει ταραγ-
μένος. Ό,τι είχε προηγηθεί, τον είχε κάνει να ντρέπεται και να 
φοβάται για τον εαυτό του. Έμελε να δει τι θα επακολουθούσε. 

Μετά από ένα δευτερόλεπτο δισταγμού, ο Αδόλφος ύψωσε 
τη φωνή του, κάνοντας την αρχή, απαγγέλλοντας δικούς του, 
αυτοσχέδιους στίχους: 

«...Κρυμμένη μέσα σε πεύκα. Καθισμένη σαν γοργόνα στην 
άκρη ενός βράχου, στην απέναντι ακτή. Με χέρια τυλιγμένα γύρω 
από τα ανθρακί μαλλιά σου. Απαλή... Ανέκφραστη στην πλέρια 
ομορφιά σου. Σελήνη! Είναι πέρα απ’ τις δυνάμεις μου ν’ αφεθώ 
στο αλμυρό νερό της θάλασσας και να ’ρθω κολυμπώντας προς 
το μέρος σου. Είναι άβολο το σκάφος μου, και τα κουπιά μου 
είναι βαριά, για να με φέρουνε κοντά σου».

Ο Mike έριξε το βλέμμα του με απορία πάνω στη Σεμίνα. 
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Ψιθυριστά, για να μην τον ακούσει ο Αδόλφος, της είπε:
— Μα... Τι λέει;
Εκείνη χαμογέλασε όλο ικανοποίηση για τον ποιητικό οί-

στρο που είχε κυριεύσει τον άντρα της ζωής της.
— Είναι ευτυχισμένος... Δεν το βλέπεις;
Ο Αδόλφος, που δεν άκουγε και δεν έβλεπε ούτε τον Mike 

ούτε τη Σεμίνα, συνέχισε:
«Δυνατά, φωτεινά τα βέλη σου πετάγονται από κάθε σου 

πλευρό. Λεπτή, χρυσή η αλυσίδα που κρεμιέται απ’ τον λαιμό 
σου. Όμως... Γιατί να είναι τόσο φοβερό να βρω το μυστικό σου; 
Σελήνη μου... Μην ψάχνω ψύλλους στ’ άχυρα;»

Ο Mike κοίταξε πάλι τη Σεμίνα για να δει τις αντιδράσεις της.
— Δεν καταλαβαίνω τίποτα, Σεμίνα.
— Δεν χρειάζεται, του ψιθύρισε εκείνη, και στο πρόσωπό 

της απλώθηκε όλη η γαλήνη του καλοκαιριού. 
Ο Αδόλφος ονειροπολούσε και χάνονταν στης φαντασίας 

του το κάλλος:
«...Σελήνη. Βάλε τα χέρια σου στον αυχένα μου και τη χρυσή 

σου αλυσίδα χάρισέ μου. Ύστερα, γλίστρησε απαλά το δαχτυλίδι 
σου στο δάχτυλό μου. Στα σκούρα χείλη σου, συμπόνια δείξε μου, 
να μην λυπάμαι όταν φεύγεις μακριά μου. Κι ένα φιλί στο μά-
γουλό μου άφησε, μαζί με τη θαμπή ανταύγεια των ματιών σου»

Τα πράγματα ήταν πολύ απλά για τον «ποιητή». Η Σεμίνα ήταν 
η σελήνη του, και δεν μετάνιωνε για τίποτα απ’ όλα όσα είχανε 
συμβεί. Σηκώθηκε, λοιπόν, από το κάθισμά του και της έδωσε 
ένα φιλί στο μάγουλο. Η υφή των χειλιών του ήταν σκληρή 
και ξερή από το αλάτι και τον ήλιο. Με τα χέρια του τύλιξε 
τους σφριγηλούς της ώμους, κι η μυρωδιά του δέρματός του 
στα ρουθούνια της είχε κάτι απ’ το ρετσίνι των πεύκων και 
την αύρα της θαλάσσης. 
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Η ΣΕΜΊΝΑ ΑΝΥΠΟΜΟΝΟΥΣΕ ΝΑ επιστρέψουν τα πράγμα-
τα στη κανονική, πρότερη κατάστασή τους. Ο Αδόλφος, 

σίγουρα, δεν ήταν αφελής. Απ’ την άλλη, όμως, δεν ήταν και 
ιδιαίτερα εμπαθής με τον Mike. Δεν ήθελε, πλέον, να τον ξε-
φορτωθεί. Ήθελε να τον εμπιστευτεί. Η σχέση τους έμοιαζε 
με βαρέλι που έκρυβε στον πάτο του δυναμίτιδα. Είχε, όμως, 
και τα στοιχεία μιας εντελώς διαφορετικής εικόνας. Μιας 
εικόνας που θα μπορούσε να είναι κάπως έτσι: καθισμένοι οι 
δυο άντρες στην άκρη της παλιάς προβλήτας, με την πλάτη 
προς το σπίτι, πλατσούριζαν τα πόδια τους στο θαλασσινό 
νερό, χαχανίζοντας και λέγοντας αστεία σαν μικρά παιδιά.

— Εσύ είσαι ο λόγος που τον κρατάει εδώ. Στο νησί... της 
είπε ο Αδόλφος, την ώρα που έπεφταν στο κρεβάτι να κοιμη-
θούν. Γι’ αυτό δεν τον ξαπόστειλα.

Η Σεμίνα, σε μια εκδήλωση ήπιας κατανόησης, έβαλε το 
χέρι της πάνω στο δικό του

— Μου το εμπιστεύθηκες. Άφησέ με τώρα κι εμένα να σε 
βοηθήσω. 

— Πώς θα με βοηθήσεις, Σεμίνα; απόρησε εκείνος, γέρνο-
ντας το κεφάλι του στο μαξιλάρι.

— Στους αυτοσχέδιους στίχους σου, λίγο πριν, είπες... «Γιατί 
να είναι τόσο φοβερό να βρω το μυστικό σου; Σελήνη μου... Μην 
ψάχνω ψύλλους στ’ άχυρα;»

— Ναι. Το είπα. Πάνω στον ποιητικό μου οίστρο, χαμογέλασε 
εκείνος αυτάρεσκα

— Αδόλφε... Υπάρχει κάτι που δεν σου το είπα, δήλωσε η 
Σεμίνα μουδιασμένα και άτονα.

— Ένα μόνο; γέλασε ο Αδόλφος. Κι εγώ που νόμιζα ότι πολ-
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λά δεν μου έχεις πει!»
— Με τον Mike...
Ξαφνικά, ακούστηκε ένα δυνατός γδούπος από το διπλανό 

δωμάτιο, λες και ο Mike να είχε αφήσει, επίτηδες, να του πέσει 
απ’ το χέρι κάποιο βαρύ αντικείμενο στο πάτωμα. Η φράση της 
Σεμίνας κόλλησε στα χείλη της.

— Τι ήταν αυτό; ρώτησε ο Αδόλφος, και πετάχτηκε απ’ τον 
φόβο του σαν ελατήριο.

Η Σεμίνα πάλεψε για κλάσματα δευτερολέπτου με τις ενο-
χές της. Να έκανε πως δεν καταλάβαινε; Να άφηνε ελεύθερο 
τον εαυτό της; Να πήγαινε ένα βήμα παραπέρα και να έλεγε 
στον Αδόλφο αυτό που είχε ξεκινήσει να του πει; Ήταν αχρεία η 
συμπεριφορά του Mike! Ήταν άνανδρη!... Τα φλογάτα της, ξανθά 
μαλλιά, και τα σκούρα γαλάζια μάτια του Αδόλφου έκαναν, προς 
στιγμήν, έναν άψογο συνδυασμό. Τον κοίταξε κατάματα, ενώ 
εκείνος είχε στυλώσει το αυτί του στον τοίχο και προσπαθού-
σε να αφουγκραστεί μια νέα «κίνηση» από μέρους του Mike. 

Σαν φυσήξει ούριος άνεμος και ξεκινήσει το ταξίδι για την 
Τροία, τα υψηλά ιδανικά γίνονται φλόγες που κατακαίνε το 
κορμί και την καρδιά των μαχητών. Το δικό τους ταξίδι μόλις 
είχε αρχίσει. Όταν θα έφταναν στην Τροία, οι υπερασπιστές 
της, παραταγμένοι στις επάλξεις του κάστρου, θα τους έρα-
ναν, όχι με ροδοπέταλα, αλλά με βέλη φαρμακερά. Κι εκείνοι; 
Η «Τροία»... Κάθε «Τροία» οδηγεί, μονάχα, στην τραγωδία και 
τον πόνο. Ποιον Έκτορα θα πήγαιναν εκείνοι να σκοτώσουν; 
Ποια Ανδρομάχη θα έσερναν δούλα σε Αχαιών τα σπίτια; Ποιον 
Αστυάνακτα θα φόνευαν, ριπτόμενο απ’ τα ψηλά τα τείχη; Ποια 
Πολυξένη θα οδηγούσαν στην αυτοκτονία, στον τάφο επάνω 
του Αχιλλέα; Είχαν έρθει για να κατακτήσουν ένα νησί που δεν 
τους ανήκε. Είχαν έρθει για να πάρουν το αίμα τους πίσω. Όσο 
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κι αν είχαν φροντίσει να καταπλακώσουν με βαριές πέτρες 
τις αναμνήσεις τους, εκείνες έβγαζαν, πότε-πότε, τσιριχτές 
κραυγές μέσα στη νύχτα, γεμίζοντας με φρίκη τα αυτιά τους. 
Δεν ήταν το νησί «καταραμένο», όπως τους βόλευε να το αποκα-
λούν. Ήταν οι ίδιοι που είχαν δώσει, αντί για όρκο, μια κατάρα, 
και από τότε η κατάρα αυτή τούς κυνηγούσε σαν τις Ερινύες...

— Αδόλφε... Στο άκουσμα του ονόματός του, με φωνή που 
έβγαινε τρεμουλιαστά απ’ τα χείλη της, εκείνος γύρισε το 
πρόσωπό του, διστακτικά, και την κοίταξε.

— Τι είναι, αγάπη μου;... Τι έχεις;
— Ο Λορέντζο ζει. Δεν σκοτώθηκε, είπε η Σεμίνα, μετά από 

μια μικρή σιωπή, και ένιωσε το πάτωμα να βουλιάζει κάτω απ’ 
τα γυμνά της πόδια.
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ΛΌΡΕΝΤΖΌ ΠΌΎΛΤΖΊ ΗΤΑΝ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ. Ο Λορέντζο 
καταγόταν από την Όυέσκα και, συνεκδοχικά, θα έλεγε 

κανείς ότι, όπως ο άγιος του ονόματός του, είχε κρύψει κι 
αυτός καλά το «δισκοπότηρό» του σε μια μυστική κρύπτη για 
να μην το βρούνε οι διώκτες του. Η μοίρα του τον έστειλε στα 
δεκάξι του χρόνια στη Βαλένθια και, από εκεί, στη Βαρκελώνη. 
Απέκτησε με τα χρόνια ιδιαίτερη θέση μέσα στη βαρονία των 
ναρκωτικών, με μια ζωή πολύ πιο «βρώμικη» από όσο θα μπο-
ρούσε να την απεικονίσει ταινία του Χόλυγουντ. Η επιχείρησή 
του διοικούνταν από άντρες και μερικές αδίστακτες γυναίκες, 
που δεν τις έπιανε, με την πρώτη, το μάτι κανενός. Απλοϊκές 
υπάρξεις της διπλανής πόρτας, αλλά και φτασμένες καριερί-
στριες της πολιτικής, της τέχνης και των επιστημών ήταν οι 
συνεργάτιδές του. Όλοι όσοι κινούνταν γύρω του, πρωταγω-
νιστές και κομπάρσοι σ’ αυτό το ανθρώπινο δράμα, δεν έπαι-
ζαν μόνο τον ρόλο του διακινητή, σκοτώνοντας τους χρήστες 
των τοξικών ουσιών, αλλά λειτουργούσαν και ως μισθοφόροι, 
εκφοβίζοντας και δολοφονώντας τους «ανταγωνιστές» τους, 
με την ατυχία, βέβαια, να την πληρώνουν, μερικές φορές, και 
αθώοι άνθρωποι που δεν τους έφταιγαν σε τίποτα. 

Ο Λορέντζο Πούλτζι, εκτός από έμπορος ναρκωτικών, ήταν 
και ζωγράφος. Με την ίδια ευκολία που προμήθευε ηρωίνη, 
κοκαΐνη, μαριχουάνα και μεθαμφεταμίνη, με την ίδια, ακριβώς, 
ευκολία οργάνωνε ατομικές εκθέσεις με μεταμοντέρνους πί-
νακές του, μέσα από τους οποίους εξέφραζε τις κοινωνικές, 
πολιτικές και προσωπικές του ανησυχίες. Άλλωστε, πάρα 
πολλοί ηθοποιοί, κοινωνιολόγοι, σκηνοθέτες και πολιτικοί 
ήταν «φίλοι» του. 
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Τώρα... Γιατί μεταμοντέρνα τέχνη και όχι μοντέρνα, θα ανα-
ρωτιόταν, ενδεχομένως, κάποιος. Όλα είχαν το νόημά τους για 
τον μεγαλοφυή βαρόνο του λευκού θανάτου. Το μεταμοντέρνο 
απομακρύνει τον καλλιτέχνη από το ρόλο του Μεσσία, κι ο 
Λορέντζο αν απεχθανόταν κάτι περισσότερο από οτιδήποτε 
άλλο στον κόσμο ήταν το ρόλο του Μεσσία! Το μεταμοντέρνο 
ξαναγυρίζει στη ρομαντική ιδέα της τέχνης ως παιχνιδιού και 
στην αισθητική της ηδονής. Αποτελεί ένα κίνημα «ναρκισσιστι-
κό», χωρίς ταυτότητα, χωρίς σκοπούς, χωρίς δεσμούς, χωρίς 
κριτική σκέψη, που αναζητά μόνο την ηδονή. 

Για τον Λορέντζο Πούλτζι λοιπόν - κι αυτό φαινόταν καθαρά 
στη θεματολογία των έργων του και την αισθητική τους - όλα 
ήταν «παιχνίδι» και «ηδονή». Έπαιζε σκοτώνοντας συνανθρώ-
πους του και σκότωνε παίζοντας αργά, ηδονικά, ναρκισσιστικά. 
Μαζί μ’ αυτόν, έπαιζαν κι εκείνοι που αποτελούσαν το δίκτυό 
του. Δυο φορές το χρόνο, έμπαζαν στο άθλιο παιχνίδι τους 
και κάτι υστερικούς κριτικούς τέχνης, από εκείνους τους 
«πληρωμένους», που ο ανδρισμός τους έχει πάει περίπατο 
προ πολλού, μαζί και με τη κούφια, σαν το εσωτερικό της 
καλαμιάς, συνείδησή τους, που τρέφεται από τη λάσπη της. 

Όλη η ανφάν-γκατέ της Ίσπανίας πλήρωνε αδρά για να περι-
πλανηθεί στο «σύμπαν» του Λορέντζο Πούλτζι και να αγοράσει 
ένα έργο του. Ένα έργο του, με την ονομασία «Αριστερά», είχε 
αγοράσει κι ο Αδόλφος, όταν ακόμη ζούσε στη Βαρκελώνη, σαν 
κακομαθημένο παιδί. 
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ΟΙ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ, ΛΟΙΠΟΝ, ΕΠΕΣΤΡΕΨΑΝ ακάθεκτες για τον 
Αδόλφο, όταν άκουσε, δια στόματος της Σεμίνας, ότι ο Λο-

ρέντζο Πούλτζι, που τον νόμιζε για νεκρό, ζούσε... 
Η γνωριμία του με τον Λορέντζο, στο ξεκίνημά της και μέχρι 

τη μέση περίπου, είχε κάτι από τη λάμψη και τη ζωντάνια που 
απέπνεε ο τελευταίος, κάθε που φλέρταρε με την ευγένεια, 
τη γενναιοδωρία και τη δράση. Δεν ήταν λίγες οι φορές που 
ο Λορέντζο, σαν άνεμος, συμπαρέσυρε ό,τι έβρισκε στο πέ-
ρασμά του με τη γοητεία του και την αποφασιστικότητά του, 
χωρίς καμία αίσθηση ευθύνης και χωρίς καμιά σκέψη για το 
μέλλον. Ένας εγκληματίας. Ένας καιροσκόπος. Άκρως, όμως, 
γοητευτικός. Ίσως, ο γοητευτικότερος άνθρωπος που είχε 
γνωρίσει ο Αδόλφος, εδώ και πέντε χρόνια που ζούσε στην 
Ίσπανία, μολονότι Γερμανός στην καταγωγή. 

Τα πράγματα έγιναν ως εξής. Ο Λορέντζο Πούλτζι εγκαινί-
αζε, τον καιρό εκείνο, μια δική του έκθεση ζωγραφικής, στην 
οποία κλήθηκε να παραστεί ως καλεσμένος και ο Αδόλφος. 
Με βαριά καρδιά, μη γνωρίζοντας ακόμη καλά τα ισπανικά, 
αποφάσισε να πάει, περισσότερο από περιέργεια να δει έργα 
που μπορεί να μην έμοιαζαν με τα δικά του, αλλά, ωστόσο, να 
έκρυβαν κάτι απ’ το δικό του «μυστικό». Άλλωστε, οι καλλι-
τέχνες κρύβουν μέσα στη ψυχή τους παρόμοια μυστικά, που, 
ευχαρίστως, θα τα μοιράζονταν ο ένας με τον άλλο, λόγω και 
της «συγγένειας» που τους ενώνει. Φυσικά, υπό μία έννοια, ο 
Αδόλφος ζήλευε τον Λορέντζο. Ο Λορέντζο Πούλτζι ήταν ένας 
περήφανος άντρας, γύρω στα σαράντα, διαθέτοντας ευφυές 
χιούμορ και φορώντας τη στολή ενός φιλόδοξου, ταλαντούχου 
ζωγράφου. Ακόμη και μια στερλίνα να είχε στην τσέπη του, 
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την ξόδευε στις γυναίκες και το ποτό. Οι ερωμένες του τον 
λάτρευαν και δεν του κρατούσαν κακία, όταν αυτός κατάπινε 
τον κόμπο στον λαιμό του, μαθαίνοντας πως είχε αφήσει κάποια 
από αυτές έγκυο, λέγοντας: «Έχε γεια, κορίτσι μου». Γενικά, 
είχε χαιρετήσει αρκετά κορίτσια γι’ αυτόν τον λόγο, απομα-
κρύνοντας πολύ την ψυχή του από τον ήλιο και το θεϊκό φως...

Όταν έκανε πολύ ζέστη, ακουμπούσε το κεφάλι του πάνω σ’ 
ένα ανοιχτό βιβλίο, φορώντας στο κεφάλι ένα ψάθινο καπέλο 
και στο καλλίγραμμο σώμα του ένα λευκό φανελάκι, κι έκλεινε 
τα μάτια του. Γύρω υπήρχε μόνο η αγκαλιά του νερού, η μυρω-
διά των πεύκων και η λαμπρή θερμότητα ενός μεσογειακού 
ήλιου. Ο Λορέντζο Πούλτζι είχε μυήσει, για πρώτη φορά, τον 
Αδόλφο στη μυστηριώδη ομορφιά του νησιού. Είχαν έρθει μαζί, 
άνοιξη, μ’ ένα λευκό σκάφος, το οποίο το είχαν αγκυροβολήσει 
στον μπλε όρμο. Απέναντι ο λόφος, κατάσπαρτος από άλικες 
παπαρούνες, έγινε το πεδίο της καλλιτεχνικής τους δημιουργί-
ας. Κάθε πρωί έστηναν τα καβαλέτα τους εκεί και τα μάζευαν 
με τη δύση, για να επιστρέψουν στο σπίτι του Λορέντζο, ένα 
διώροφο νησιώτικο, σε ροζ κρεμ χρώμα, μ’ έναν κήπο γεμάτο 
σφενδάμους, αγριομηλιές, καμέλιες, και μια μανόλια στη μέση 
ν’ απλώνει τους βραχίονές της ψηλά στον ουρανό. Τα λευκά 
ανθάκια της ψευδοκαμέλιας προσέλκυαν τους επικονιαστές, 
τις πεταλούδες και άλλα όμορφα έντομα, ενώ το φθινόπωρο 
τα φύλλα της έπαιρναν μια πορφυρή απόχρωση, θυμίζοντας 
πίνακα ζωγραφικής του Βαν Γκογκ. 

Το ανεμοδαρμένο, ηλιοκαμένο σώμα του Λορέντζο, η επιδε-
ξιότητα με την οποία κρατούσε το πινέλο στο χέρι του είχαν 
μαγέψει τον Αδόλφο και τον είχαν οδηγήσει στην απόφαση να 
τα παρατήσει όλα στη Βαρκελώνη και να έρθει να εγκατασταθεί 
μόνιμα στο νησί. Το νησί τότε είχε ζωή. Κόσμος περπατούσε 
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στο παλιό λιμάνι, γυναίκες, σαν θαλάσσια φύκια, κολυμπούσαν, 
απλώνοντας τα μακριά μαλλιά τους στα διάφανα νερά, γκαρσόν 
πήγαιναν και ερχόταν με δίσκους στο χέρι, παιδιά έτρεχαν στα 
πλακόστρωτα, στενά σοκάκια του νησιού, φωνάζοντας δυνα-
τά. Μετά... Όλα μαράζωσαν. Όλα ρήμαξαν. Το «κακό» έπεσε 
πάνω στον μικρό αυτό παράδεισο. Το νησί έγινε καταραμένο. 
Τα παιδιά σκόρπισαν, όπως ο άνεμος. Ένα χέρι απέσπασε τον 
έναν από τους δύο συντρόφους, στα ερωτευμένα ζευγάρια, 
αφήνοντας τον άλλο έρμο και μοναχό. Η μαγεία, ο έρωτας, η 
παρθενικότητα του τοπίου εκμαυλίστηκαν από το μένος της 
συμφοράς που ενέσκηψε πάνω στο νησί. 

Μετά την επιδημία και το θανατικό που έπεσε, δεν θέλη-
σε ποτέ ξανά κανείς από τους ντόπιους να επιστρέψει. Ούτε 
τουρίστας πάτησε το πόδι του. Τα σπίτια εγκαταλείφθηκαν, 
μαζί και με τα όνειρα και τις προοπτικές. Όμως, ο Αδόλφος, 
γνωρίζοντας τον έρωτα στο πρόσωπο της Σεμίνας, λίγους μή-
νες αργότερα, και για να την αποσπάσει και από τον Mike, της 
πρότεινε να μείνουν στο νησί, κάνοντας οι δυο τους την αρχή, 
με την ελπίδα ότι θα μπορούσαν να ακολουθήσουν και άλλοι, 
κι έτσι το νησί να ζωντανέψει ξανά. Δεν ζωντανεύουν, όμως, 
τα «φαντάσματα». Αντιθέτως, ζωντανεύουν και βγαίνουν σαν 
αναθυμιάσεις από βάλτο οι ενοχές. Κι αυτό γιατί ο Λορέντζο, 
τις μποέμικες εκείνες μέρες που πέρασε με τον Αδόλφο στο 
νησί, πρόλαβε να τον «μυήσει»...  
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Ο ΑΔΌΛΦΌΣ ΕΜΕΙΝΕ ΜΕΤΕΩΡΟΣ μεταξύ ουρανού και γης. 
Άρπαξε απότομα το μπράτσο της Σεμίνας και την τράβηξε 

προς το μέρος του.
— Τι είπες; τα διαπεραστικά γαλάζια μάτια του την κεραυ-

νοβόλησαν. Ο Λορέντζο ζει;
— Δεν σου το είπαμε.
— Το ήξερε και ο Mike;
Η Σεμίνα έγνεψε διστακτικά ένα «ναι».
— Όπως τώρα, και τότε, αναστέναξε ο Αδόλφος, κι άφησε 

το μπράτσο της νεαρής γυναίκας. Είχε βάλει τον Λορέντζο να 
με βγάλει από τη μέση. Το κάθαρμα!

— Αδόλφε... Ο Mike είναι δυστυχισμένος. Πόσες φορές 
πρέπει να σου το πω;

— Φτάνει! Μην τον υπερασπίζεσαι άλλο! φώναξε δυνατά 
κι έπιασε, σε κατάσταση απόγνωσης, το μέτωπό του, μουρ-
μουρίζοντας. Έχω στον κόρφο μου ένα φίδι κολοβό... Δεν το 
καταλαβαίνεις; Ένα φίδι που καραδοκεί να με δηλητηριάσει, 
με την πρώτη ευκαιρία...

— Έδειξες μεγαλοψυχία μέχρι τώρα. Μην την παίρνεις πίσω.
Ο Αδόλφος χαμήλωσε τα μάτια του στο πάτωμα κι έριξε 

εκεί όλη του τη θλίψη
— Θα πάρω πίσω τη ζωή μου, Σεμίνα... ακούστηκε, μετά από 

λίγο, να λέει. Θα πάρω πίσω αυτό που μου ανήκει.
— Τι σου ανήκει, Αδόλφε;
Ο μελαχρινός άντρας δεν είπε τίποτα και επέστρεψε ξανά 

στο κρεβάτι. Ξάπλωσε ανάσκελα κι έκλεισε τα μάτια του...
— Θυμάσαι, όταν σου γνώρισα τον Mike, την πρώτη φορά, 

τι μου είχες πει;
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Η Σεμίνα ξάπλωσε δίπλα του κι ακούμπησε το κεφάλι της 
στο πλατύ στήθος του.

— Σου είχα πει... Τον φίλο σου, τον φοβάμαι, Αδόλφε. Είναι 
τόσο όμορφος κι ευγενικός, που μπορεί να κάνει το οτιδήποτε.

— Έτσι μου είχες πει... Τώρα... Τι άλλαξε, Σεμίνα; Τον θέλεις 
περισσότερο από μένα;

— Αδόλφε... Δεν ήταν, πάντα, όλα ρόδινα ανάμεσά μας. Το 
ξέρεις πολύ καλά αυτό...

— Σταμάτα. Μη λες τίποτα.
— Όταν σ’ έπιαναν οι κρίσεις...
— Σταμάτα, σου είπα. Δεν θέλω ν’ ακούσω τίποτα.
— Είχα ανάγκη κάποιον να...
— Για όνομα του Θεού, Σεμίνα! Σταμάτα! Μη συνεχίζεις!
Η Σεμίνα τραβήχτηκε απ’ το σώμα του και τον κοίταξε 

εχθρικά. Δάκρυα άρχισαν να τρέχουν απ’ τα μάτια της
— Δέχτηκα να ζω σ’ αυτή την καταραμένη φυλακή για χάρη 

σου... Να φτιάχνω, όλη τη μέρα, χειροτεχνίες και μικροαντι-
κείμενα για να μην τρελαθώ... Να κάνω έρωτα μαζί σου τα 
βράδια, και την ίδια στιγμή, να νιώθω ότι μ’ ένα μαχαίρι μ’ 
έχετε κόψει στη μέση, εσύ και ο Mike, παίρνοντας ο καθένας 
σας κι από ένα κομμάτι μου για πάρτη του... Εκείνος ν’ απειλεί 
ότι θα αυτοκτονήσει με την πρώτη απόδρασή μου, κι εσύ να 
πεθαίνεις και ν’ ανασταίνεσαι, κάθε μέρα, με την αυγή... Άφη-
σα τη Γαλλία... Τους δικούς μου... Για να έρθω εδώ... Να ζω 
εδώ μαζί σας... Σ’ ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι... Που δεν μας 
ανήκει. Νομίζοντας ότι σκοτώσαμε μαζί με τον ιδιοκτήτη του, 
τον Λορέντζο, και τις ενοχές μας...

— Σεμίνα... Είσαι ταραγμένη. Δεν ξέρεις τι λες. 
Ο Αδόλφος έβαλε τα χέρια του πάνω στα υγρά και αναψο-

κοκκινισμένα μαγουλά της, προσπαθώντας να την συνεφέρει
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— Παράτα με! ούρλιαξε εκείνη, και τον έσπρωξε με μανία 
από πάνω της. Ένα κορμί θέλατε κι οι δυο σας! Ένα κορμί!... 
Και το έχετε, για να το κακοποιείτε! Δεν νοιαστήκατε, ποτέ, 
πραγματικά, για μένα!... Για τη ψυχή μου!... Για τις ανάγκες 
μου!... Για τα όνειρά μου! Θεέ μου... Είχα τόσα όνειρα... Τόσα 
όνειρα πριν σας γνωρίσω...

Έκλεισε το πρόσωπό της μέσα στις παλάμες της, κλαίγο-
ντας με λυγμούς.

— Αγάπη μου... Ηρέμησε... Ηρέμησε... Είμαι εδώ... Είμαι κο-
ντά σου... Σ’ αγαπώ, την έπιασε απ’ τους ώμους κι απομάκρυνε 
με τα δάχτυλά του τα μαλλιά της από το ωραίο της πρόσωπο, 
για να την φιλήσει. Σ’ αγαπώ... Δεν μπορώ χωρίς εσένα.

— Τότε... Πρέπει να μάθεις να μπορείς χωρίς εμένα, είπε 
εκείνη.

Τον κοίταξε, για λίγα λεπτά, κι, έπειτα, σηκώθηκε απ’ το 
κρεβάτι, αφήνοντας ανοιχτή την πόρτα πίσω της.
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ΟΛΕΣ ΟΙ ΤΕΧΝΕΣ ΕΧΟΥΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ είσοδο στο φανταστι-
κό μουσείο της σκέψης και της καρδιάς. Αυτό επιτρέπει 

το κοινό ν’ αφεθεί σε μια κατά βούληση περιπλάνηση, κάθε 
φορά που θέλει να επιστρέψει στο βασικό του ένστικτο και 
την αρχέγονη έννοια της απόρριψης.

— Στους πίνακές μου, φίλε μου, ο καθένας μπορεί να δει 
αυτό που θέλει. Το παραδοσιακό... Το μοντέρνο... Το φτηνό... 
Το υπερβατικό... έτσι είχε πει ο Λορέντζο στον Αδόλφο, την 
ημέρα της γνωριμίας τους στα εγκαίνια της έκθεσής του.

— Μα... Δεν έχουν κάποιο συγκεκριμένο ύφος τα έργα σου; 
απόρησε ο Αδόλφος.

— Και βέβαια έχουν! Το ύφος μου! είπε ο Λορέντζο, με τη 
στεντόρεια φωνή του, και ξεκαρδίστηκε στα γέλια. Όταν με 
γνωρίσεις καλύτερα, θα καταλάβεις τι εννοώ, συνέχισε εύθυμα 
και χτύπησε τον Αδόλφο, φιλικά, στην πλάτη.

— Είσαι καθαρόαιμος Ισπανός, Λορέντζο;
— Έχω και λίγο γερμανικό αίμα στις φλέβες μου, όπως 

έχεις κι εσύ. Ο παππούς μου ήταν από την ανατολική πλευρά 
του τείχους.

— Μάλλον είσαι...άθεος.
— Εσύ; Είσαι θρήσκος;
— Δεν ξέρω... Μπορεί και να ‘μαι.
— Εβραίος;
— Πώς το κατάλαβες;
— Έχω ένστικτο! Γερμανοεβραίος, λοιπόν. Μμ... Δύσκολος 

συνδυασμός!
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— Είχα αρκετούς ενδοιασμούς, όταν ερχόμουν να σε γνωρί-
σω. Μ’ έτρωγε, ωστόσο, η περιέργεια να δω τους πίνακές σου.

— Είναι λογικό, φίλε μου. Λένε τόσα πολλά για μένα, που με 
αντιπάθησες πριν ακόμη, καλά-καλά, με γνωρίσεις.

— Είναι αλήθεια ότι οι διάσημοι άνθρωποι... Μ’ ενοχλούν.
— Και μένα το ίδιο! Θέλεις να σε κάνω να με συμπαθήσεις; 

Σου προτείνω να περάσουμε λίγες μέρες στο νησί μου, εσύ κι 
εγώ. Θα μείνουμε στο σπίτι μου. Θα έχουμε τη δυνατότητα να 
ζωγραφίζουμε, χωρίς να μας ενοχλεί κανένας. Τι λες;

— Εντάξει!
— Μπράβο, φίλε μου! Αρπάζεις τις ευκαιρίες γρήγορα! Θα 

πετύχεις στη ζωή σου!
— Ευχαριστώ, είπε ο Αδόλφος και χαμήλωσε τα μάτια του 

από ντροπαλοσύνη.
— Έχω... Έχω και κάτι να σου δώσω, όταν θα πάμε εκεί.
— Τι πράγμα;
— Κάτι που θα σε κάνει πολύ ευτυχισμένο και δημιουργι-

κό... Σήκωσε το ποτήρι του με την sangria και τσούγκρισε το 
ποτήρι του Αδόλφου. 

Μόλις έφυγε και ο τελευταίος καλεσμένος, ο Λορέντζο πρό-
τεινε στον Αδόλφο να πάνε για ποτό σ’ ένα μπαρ όπου σύχναζαν 
γνωστοί ζωγράφοι της Βαρκελώνης. Το μπαρ λεγόταν «Γκαου-
ντί», από το όνομα του Καταλανού αρχιτέκτονα που σημάδεψε 
την Ισπανία με τα έργα του. Για δύο ώρες περίπου, κατέβαζαν 
τη μία παγωμένη sangria μετά την άλλη, μέχρι που ο Αδόλφος 
άρχισε να ζαλίζεται. Στην προσπάθειά του να σηκωθεί, ξέρασε 
στο πάτωμα ό,τι είχε πιει. Έτσι, ο Λορέντζο τον πήρε, τελικά, 
σηκωτό και τον πήγε στη βίλα του, γιατί ήταν αδύνατον, από 
τον ημι-λιπόθυμο Αδόλφο, να καταλάβει ποια ήταν η διεύθυνση 
του μικρού διαμερίσματος στο οποίο διέμενε.
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ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΑΓΜΑ ΠΟΥ ΕΙΧΕ να κάνει ο Λορέντζο ήταν να 
δει αν ξύπνησε ο Αδόλφος, μετά από τόσες ώρες που κοι-

μόταν στο δωμάτιο των ξένων. Έσπρωξε, λοιπόν, ελαφρά τη μι-
σάνοιχτη πόρτα και, στο ημίφως της κρεβατοκάμαρας, διέκρινε 
το πρόσωπο του Αδόλφου, ευεργετημένο από το προνόμιο του 
βαθύ ύπνου. Του φάνηκε φιλικό, μ’ ένα αμυδρά σχηματισμένο 
χαμόγελο αμηχανίας στα λεπτά του χείλη, έτσι όπως παρέμε-
νε, με κλειστά τα βλέφαρα, βυθισμένος σε λήθαργο «βαρύ». Το 
ημίγυμνο, καλλίγραμμο κορμί του παραδιδόταν αμαχητί στο 
περίεργο βλέμμα του Λορέντζο, κάτω από τα λευκά σεντόνια, 
που το άφηναν σ’ ορισμένα σημεία ακάλυπτο. Αυτός ο Γερμα-
νοεβραίος, χαμένος στα όνειρά του, είχε μια κολυμπήθρα που 
λεγότανε «καμβάς» κι ένα πινέλο στο χέρι του που παραμόρφω-
νε τόσο πολύ τον κόσμο, ώστε αντί για αιωνιότητα, να χαρίζει 
Κόλαση και Καιάδα. Δεν ήταν ούτε παπάς ούτε πολιτικός, για 
να τον δει, τούτη τη στιγμή, ο Λορέντζο μέσα από μια αμφίβο-
λη βεβαιότητα. Ήταν, απλά, ένας φιλόδοξος, εκκολαπτόμενος 
καλλιτέχνης. Το νησί θα του «ταίριαζε» απόλυτα. Έπρεπε να 
τον στρέψει στα λευκά σοκάκια του, στη γητειά των χαμένων 
ποιητών του, στις ονειρικές μεγαλοστομίες των πιωμένων 
του, κι όχι στις άθλιες διαπιστώσεις και τα κηρύγματα ψυχο-
λόγων και παπάδων. Ακόμη - ακόμη, στις ψευδαισθήσεις μιας 
μποέμικης ζωής, που επιβεβαιώνεται στις υποθέσεις της και 
στις μειωμένες αναστολές της, και που τις χαρίζουν οι πάσης 
φύσεως εξαρτήσεις στους αποπλανημένους αυτού του κόσμου 
και στους θιασώτες της επίγειας πραγματικότητας.

Οι περισσότεροι άνθρωποι, κουρασμένοι και νωχελικοί, βα-
ριούνται να περιμένουν στην αποβάθρα και, τελικά, ανεβαίνουν 
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στο πρώτο τρένο που θα περάσει από μπροστά τους. Κάθονται, 
όπως-όπως, τυχαία, στο κάθισμα, και, στο γκριζάρισμα του 
δειλινού, αναρωτιούνται γατί δεν βρήκαν ακόμη τη δύναμη 
να γίνουνε αυτόχειρες. Όφειλε, λοιπόν, να πάρει αυτόν τον 
επίδοξο σπουδαστή ζωγραφικής, που απαντούσε στο όνομα 
«Αδόλφος» - και που είχε μπαστακωθεί στη μαύρη τη μαυρίλα 
του! - και να του χαρίσει έναν λόγο ψευδεπίγραφης αισιοδοξίας, 
για να συνεχίσει να υπάρχει στη Βαρκελώνη. 

Κάτι στο βλέμμα του Αδόλφου, όταν άνοιξε, τελικά, τα μά-
τια του και αντίκρισε τον Λορέντζο, έκανε τον «βαρόνο των 
ναρκωτικών» να διαισθανθεί ότι θα κατέληγε γρήγορα στο 
αποτέλεσμα που προσδοκούσε. 
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ΑΥΤΗ ΤΗ ΦΟΡΑ, ΔΕΝ ΑΚΟΥΣΤΗΚΕ κάποιος γδούπος από 
αντικείμενο που έπεσε στο πάτωμα, αλλά το δυνατό 

«μπαμ» της πόρτας, τη στιγμή που ο Mike την βρόντηξε πίσω 
του, κι άρχισε να κατεβαίνει, μέσα στη νύχτα, δυο-δυο, τα σκα-
λιά του νησιού. Ήθελε να βρεθεί στη θάλασσα. Ν’ αποδράσει. 
Πνιγόταν... Από τότε που επέστρεψε στο νησί, οι εφιάλτες 
τον ακολουθούσαν όπου κι αν πήγαινε. Η Σεμίνα δεν ήθελε ν’ 
αποφασίσει. Το μόνο που την ένοιαζε ήταν να συνεχίσει να το 
«παίζει» σε διπλό ταμπλό. Να παριστάνει τη μοιραία γυναίκα 
με τους δύο άντρες που σφάζονται στην ποδιά της. Από την 
άλλη, η απόπειρα δολοφονίας του Αδόλφου απ’ τον πληρωμέ-
νο Ισπανό χωριάτη είχε καταπέσει στο κενό. Ο ίδιος του θα 
παρέμενε στο νησί, υπό τη στενή, όμως, παρακολούθηση του 
Αδόλφου και της Σεμίνας, που δεν τον άφηναν από τα μάτια 
τους ούτε λεπτό. Την παραμικρή βόλτα να ήθελε να κάνει στον 
λόφο και την προβλήτα, αισθανόταν ότι τον έβλεπαν με τα 
κιάλια! Δεν μπορούσε να συνεχιστεί άλλο αυτό. Ήταν λάθος 
του που επέστρεψε. Ένας άντρας που σέβεται τον εαυτό του 
δεν επιστρέφει ποτέ σε κάτι που έχει «χαθεί» για εκείνον. 

Όμως, ο εγωισμός δεν αφήνει κανέναν «ανεπηρέαστο». 
Σαν την αλογόμυγα, στριφογυρίζει και ενοχλεί ερεθιστικά 
το θύμα, μέχρι που αυτό να πέσει στην παγίδα της γητειάς 
ενός «υπερτροφικού εγώ». Για τον ξανθό γοητευτικό άντρα, 
όλα και τίποτα δεν είχανε χαθεί. Υπήρχε ακόμη ο Λορέντζο 
Πούλτζι. Θα μπορούσε να τον χρησιμοποιήσει κατάλληλα και 
να καταφέρει το τελικό χτύπημα που ήθελε να δώσει στον 
Αδόλφο. Ο Λορέντζο, αυτός ο ζωγράφος με το «διπλό πρό-
σωπο», ήταν ζωντανός, αν και καταζητούμενος από τις Αρχές 
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της Ισπανίας, για εμπόριο και διακίνηση ναρκωτικών. Ο Mike 
γνώριζε το μυστικό του Λορέντζο. Γνώριζε πού βρίσκονταν, 
πώς ζούσε, ποιος ήταν ο απώτερος σκοπός της ζωής του. Ο 
Λορέντζο δεν θα ηρεμούσε, αν δεν έπαιρνε εκδίκηση. Αυτό το 
αγιάτρευτο εκδικητικό πάθος του για τον Αδόλφο θα ήταν και 
το τελευταίο χαρτί του Mike, αν η Σεμίνα δεν ενέδιδε, μέχρι 
το τέλος, στην πιεστική του πρόταση να φύγουν οι δυο τους 
από το στοιχειωμένο νησί, για να ζήσουν στην πατρίδα του, 
το Λονδίνο, ή στην πατρίδα της, το Παρίσι.     
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Ο ΛΌΡΕΝΤΖΌ ΣΤΑΘΗΚΕ ΠΑΝΩ απ’ το κεφάλι του Αδόλφου, 
παρατηρώντας τον, τη στιγμή που εκείνος μισάνοιξε τα 

κλειστά του βλέφαρα, αντικρίζοντας το πρώτο φως της μέρας. 
Τα σκούρα μπλε μάτια του Αδόλφου και τα κατάμαυρα μαλλιά 
του υπενθύμιζαν στον γοητευτικό, θερμόαιμο Ισπανό τις «ψυ-
χρές» κέλτικες ρίζες του «φιλοξενούμενού» του.

— Σε περίμενα να ξυπνήσεις για να σου πω ότι μπορούμε 
αύριο να πάμε στο νησί. Ο Αδόλφος που, καλά-καλά, δεν είχε 
συνειδητοποιήσει ακόμα πού βρισκόταν, έτριψε τα μάτια του 
με απορία. Να σε προλάβω, λοιπόν, πριν με ρωτήσεις, χαμο-
γέλασε ο Λορέντζο Πούλτζι. Ήσουν τόσο μεθυσμένος εχθές, 
που κοιμήθηκες στο σπίτι μου. Σε ρωτούσα ποια είναι η οδός 
του σπιτιού σου, αλλά δεν ήσουν σε θέση να μου απαντήσεις. 
Έτσι, σε πήρα και σ’ έφερα, εδώ, σηκωτό.

— Σ’ ευχαριστώ, είπε, με δυσκολία, ο Αδόλφος, υπό την 
επήρεια ενός επίμονου πονοκεφάλου.

— Εντάξει! Δεν είσαι και πολύ βαρύς! Τα κατάφερα!
— Στο νησί;... Ποιο νησί;
— Στ’ αλήθεια, δεν θυμάσαι; Σου είπα εχθές, στο μπαρ, ότι 

θα σε πάρω να πάμε στο νησί μου. Θα περάσουμε λίγες μέρες, 
ζωγραφίζοντας και ατενίζοντας από ψηλά τη θάλασσα. Τόσο 
γρήγορα το ξέχασες;

— Συγγνώμη, απολογήθηκε ο Αδόλφος. Βλέπεις... Δεν έχω 
συνέλθει τελείως.

— Το βλέπω... Το βλέπω, φίλε μου. Έχεις τα χάλια σου! Πάω 
να σου ετοιμάσω καφέ. Ή, μήπως, προτιμάς ένα τζιν; 

— Μάλλον, θα προτιμήσω τον καφέ, αστειεύτηκε ο Αδόλ-
φος, όσο του το επέτρεπαν οι δυνάμεις του, τούτη την ώρα.
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Ο Λορέντζο έφυγε και, μετά από λίγο, ξαναγύρισε, κρατώ-
ντας ένα φλιτζάνι καφέ στο χέρι.

— Εγώ φταίω. Σε πότισα με τόση sangria...
— Δεν πειράζει, μουρμούρισε ο Αδόλφος και έκανε να ση-

κωθεί απ’ το κρεβάτι, ζυγίζοντας το βάρος του και προσπα-
θώντας να ισορροπήσει στα δυο του πόδια.

— Ξέρεις, φίλε μου... Καμιά φορά, σκέφτομαι να βάλω ένα 
ποτήρι ουίσκι, να καθίσω στο χαλάκι του τζακιού μου, να χαϊ-
δέψω τα τρυφερά, καφετιά αυτάκια του Ρούφου μου.

— Του Ρούφου;...
— Ο σκύλος μου. Αντί να τον πω «ρουφιάνο», τον λέω «Ρού-

φο».
— Α... Μάλιστα. Και;
— Και... Ν’ αυτοκτονήσω.
— Ν’ αυτοκτονήσεις;
— Ναι.
Ο Αδόλφος έβαλε τα γέλια, αλλά, στο ίδιο λεπτό, σταμάτησε, 

έχοντας την τραγική υποψία ότι ο Λορέντζο δεν αστειευόταν.
— Με τόσα πλούτη; Με τόση φήμη; Με τόσες γυναίκες;
— Ε, και, λοιπόν; Τι πάει να πει αυτό, Γερμανοεβραίε; Αλλά 

ναι... Το ξέχασα. Εσείς τ’ αποτιμάτε όλα με βάση το χρήμα. 
Εμείς, με την καρδιά.

— Εγώ δεν είμαι έτσι, είπε ο Αδόλφος και έφερε το φλιτζάνι 
στα χείλη του για να πιει μια γουλιά καφέ.

— Έχεις καμιά γκόμενα, Αδόλφε;
— Γνώρισα μια κοπέλα, πριν από λίγες μέρες, εδώ, στη 

Βαρκελώνη. Είναι Γαλλίδα. Ήρθε για τουρισμό.
— Πώς τη λένε; ρώτησε ο Λορέντζο και φύσηξε ψηλά τον 

καπνό απ’ το τσιγάρο του.
— Σεμίνα.
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— Σεμίνα. Γαλλίδα είπες ότι είναι;
— Ναι.
— Μμ... κούνησε προβληματισμένα το κεφάλι του. Μια Γαλ-

λίδα και ένας Γερμανοεβραίος. Δύσκολος συνδυασμός.
— Δεν πιστεύω στους συνδυασμούς, είπε ο Αδόλφος, γυρί-

ζοντας απ’ την άλλη πλευρά και βγάζοντας το εσώρουχό του. 
— Το μπάνιο είναι στο βάθος του διαδρόμου, είπε, μετά από 

λίγα λεπτά, ο Λορέντζο, με μια αμηχανία που προσπάθησε να 
κρύψει, βλέποντας το ολόγυμνο σώμα του Αδόλφου.

— Ευχαριστώ, απάντησε ψυχρά ο Αδόλφος και βγήκε έξω 
απ’ το δωμάτιο. 
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ΤΟ ΝΗΣΙ ΕΙΧΕ ΜΙΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΟΜΟΡΦΙΑ, επιθετική και κτητι-
κή. Έμοιαζε με γάτα που έκρυβε, όμως, στις βελούδινες πα-

τούσες της τα μακριά της νύχια, έτοιμη να τα χρησιμοποιήσει, 
άνευ ενδοιασμού, εναντίον όποιου έμπαινε εμπόδιο στο δρόμο 
της. Ο Λορέντζο γελούσε και τσιμπούσε τρυφερά το μάγουλο 
των μικρών παιδιών που συναπαντούσε στα στενά δρομάκια 
του νησιού, περπατώντας μαζί με τον Αδόλφο, φορτωμένοι 
κι οι δυο στην πλάτη τους τα καβαλέτα τους και τις μπογιές 
τους. Εκτός από τα σύνεργα ζωγραφικής, είχε κρυμμένο και 
ένα μπουκάλι σέρι. Κάπου-κάπου, το έβγαζε από το θηκάρι 
του, όπως ο πολεμιστής βγάζει το ξίφος του, στριφογύριζε 
το κεχριμπαρένιο υγρό στα χέρια του, το έφερνε στα σαρκώδη 
χείλη του και το κατέβαζε, πλαταγίζοντας ηδονικά τη γλώσ-
σα του. Ο Λορέντζο Πούλτζι πολεμούσε αυτή την κοινωνία με 
ό,τι όπλα διέθετε, κι αυτά δεν ήταν άλλα από τα πινέλα του, 
το ποτό, τη γοητεία του και τα ναρκωτικά... Οι κοπελιές του 
νησιού αφήνονταν σε πονηρά γελάκια και χαμηλές ματιές, 
κάθε που εκείνος περνούσε από δίπλα τους, ανεμίζοντας τα 
ατίθασα μαλλιά του, το λευκό του φανελάκι και το αρρενωπό 
του άρωμα. 

Υπό άλλες συνθήκες, θα έπρεπε να είναι μαντρωμένος σ’ 
ένα δίπατο, χωριάτικο σπίτι, με καμιά τρία-τέσσερα κουτσού-
βελα να τρέχουν πέρα-δώθε και να σηκώνουν τη γειτονιά στο 
πόδι, φωνάζοντας τσιριχτά, κλαίγοντας και γκρινιάζοντας 
ακατάπαυστα. Εκείνος, όμως, παρέμενε «αδέσμευτος», όπως 
αδέσμευτοι παραμένουν όλοι οι μποέμ τύποι. Διέσχιζε τους 
δρόμους της Βαρκελώνης, περπατώντας καμαρωτός. Έμπαινε 
με αλαζονική φόρα στις πιο γνωστές γκαλερί. Αρνούνταν να 
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καταταγεί στο ναυτικό, παρά τις επανειλημμένες κρούσεις 
του υπουργείου, και πλήρωνε ένα καλά οργανωμένο δίκτυο 
υψηλόβαθμων αξιωματούχων και αδίστακτων εγκληματιών, 
για να διακινούν ναρκωτικά. Πάντα τον περίμενε μια δουλειά, 
και ποτέ δεν μπορούσε να μείνει για πολύ καιρό σ’ ένα μέρος. 
Ταξίδευε συχνά και, όταν κάκιωνε με τον ζηλιάρη σκύλο του, 
τον «Ρούφο», τότε χολωμένος όπως ήταν, περνούσε φευγα-
λέα από το μυαλό του η σκέψη ότι ένα σπιτικό, με γυναίκα 
και παιδιά, ίσως, και να έλυνε το πρόβλημα του «αεικίνητου» 
της ύπαρξής του. Όμως, ήταν μόνο μια φευγαλέα σκέψη, τόσο 
μικρής διάρκειας, που δεν ήταν σε θέση να μονοπωλήσει τις 
έντονες μέρες του και τις πολύπαθες νύχτες του...

Ο Αδόλφος έβαλε τα γέλια.
— Νομίζω πως είσαι υπερβολικός, Λορέντζο, είπε.
— Καθόλου υπερβολικός, φίλε μου. Η γυναίκα, πριν το γάμο 

νιαουρίζει ναζιάρικα και αισθησιακά. Μετά τον γάμο, βγάζει 
τα νύχια της και σε ξεσκίζει αλύπητα. Σκέψου το καλά, πριν 
να ‘ναι αργά.

— Δεν έχω σκοπό να ζητήσω τη Σεμίνα σε γάμο, απάντησε 
ο Αδόλφος.

— Α! Ανακουφίστηκα λιγάκι, μετά από αυτή τη δήλωση! 
Ωστόσο, δεν με πείθεις, φίλε μου! Δεν με πείθεις!

Ο Αδόλφος συνέχισε να γελάει σαν παιδί, κι, ύστερα, έμεινε 
για λίγο να κοιτάζει τα ζεστά, μεσογειακά μάτια του Λορέντζο. 
Για τον Λορέντζο, μια εύστοχη αντίρρηση θα ισοδυναμούσε με 
σφαίρα στο ψαχνό. Ο Αδόλφος δεν ήθελε να του την ρίξει. Έτσι, 
κούνησε το κεφάλι του, συγκαταβατικά, λέγοντας:

— Εμείς, πάντως, χαιρόμαστε την ελευθερία μας σ’ αυτό 
το παραδεισένιο νησί.
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— Φαίνεται να μας πηγαίνει καλά μέχρι τώρα, είπε ο Λο-
ρέντζο.

— Τι πράγμα;
— Η έμπνευση! Τι άλλο!
Έφτασαν στον λόφο και άφησαν κάτω στο χορτάρι τα καβα-

λέτα τους. Ο Λορέντζο ξάπλωσε ανάσκελα, κόντρα στον ήλιο, 
και έκλεισε τα μάτια του. 

— Αδόλφε... ακούστηκε, μετά από λίγο, η φωνή του. Η μάνα 
μου με ήθελε, μια ζωή, κολλημένο στα φουστάνια της. Μάλλον, 
γι’ αυτό θέλω συνεχώς να φεύγω. Άφησα πίσω μου αρκετές 
γυναίκες. Μην κάνεις το ίδιο λάθος.

— Τι λάθος, δηλαδή; ρώτησε, με απορία, ο Αδόλφος και 
κάθισε ανακούρκουδα.

— Να κοροϊδέψεις μια γυναίκα.
Του φάνηκε πως η φωνή του Λορέντζο έκρυβε μια αδικαι-

ολόγητη περιφρόνηση.
— Όχι, αποκρίθηκε απότομα ο Αδόλφος και κοίταξε επίμονα 

τη θάλασσα που απλωνόταν στο βάθος του κάδρου.
— Ωραία, ο Λορέντζο άπλωσε το χέρι του να πιάσει το 

μπουκάλι με το σέρι. Θα σε πάρω μια μέρα και θα πάμε στην 
Χερέθ ντε λα Φροντέρα.

— Πού βρίσκεται;
— Στην Ανδαλουσία.
— Και... Γιατί να πάμε εκεί;
— Γιατί είναι γνωστή για το σέρι, το φλαμένκο και τα άλογά 

της, απάντησε, κοφτά, ο Λορέντζο Πούλτζι.
Ένας ηλίθιος κόμπος ήρθε κι έσφιξε το λαιμό του Αδόλ-

φου. Για μια τρομερή στιγμή, νόμισε ότι θα βάλει τα κλάματα. 
Απεχθανόταν τον αέρα. Τον εξουθένωνε. Από μικρός, ήταν 
δύσκολο παιδί. «Κάτι» είχε κομματιάσει τις δάφνες της ψυχής 
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του και είχε κάψει τις καμέλιες της καρδιάς του. Έγειρε το 
κορμί του δίπλα στο κορμί του Λορέντζο, και όσο κι αν πίεσε 
τα κλειστά του βλέφαρα, τα δάκρυα δεν υπάκουσαν και, σαν 
ποτάμια ορμητικά, ξεχύθηκαν μεμιάς στα δυο του μάγουλα...
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Ο ΛΌΡΕΝΤΖΌ ΕΡΙΞΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ στον Αδόλφο και, έπειτα, 
είπε μέσα από τα δόντια του:

— Το κάθαρμα... Είναι τόσο καιρό τώρα που πάει να μου 
ξεφύγει, αλλά μέχρι εδώ ήταν η βασιλεία του!

— Για ποιον μιλάς;
— Ω, Αγαπητέ μου, Αδόλφε... Έχω κι εγώ τα προβληματάκια 

μου, όπως όλος ο κόσμος.
— Τι είδους προβλήματα;
— Αυτά που έχει κάθε καλλιτέχνης, όταν συνεργάζεται με 

άσχετους και αστοιχείωτους, φίλε μου. Αφού, λοιπόν, ενδια-
φέρεσαι, θα σου πω. Έχω έναν ατζέντη που με κλέβει, όπως 
ένας μπακάλης τον πελάτη του στο ζύγι. Δεν είναι φοβερό; 
Έχει καταλάβει την άθλια σχέση μου με το χρήμα και κάνει 
ό,τι βαγαποντιά τού έρθει στο μυαλό. Σήμερα...

— Σήμερα;
— Ε, ναι! Σήμερα, έβαλε χέρι και σ’ αυτό που αποκαλεί «όπιο 

των πλουσίων!»
— Όπιο των πλουσίων;
— Την κοκαΐνη!
Ο Αδόλφος σώπασε απότομα. Μάλλον, είχε ρωτήσει πολλά, 

αν και κάτι τον ωθούσε να κάνει και την επόμενη ερώτηση 
στον Λορέντζο. 

— Διακινείς κοκαΐνη;
Σαν καλλιτέχνης που ήταν ο Αδόλφος, είχε εκπαιδευτεί στα 

πάθη και τις αδυναμίες των ανθρώπων. Ήξερε ότι δεν μπο-
ρούσε να εμπιστευθεί κανέναν απολύτως για την ακεραιότητα 
και το ήθος του. Συνέχισε, λοιπόν, λέγοντας:

— Οι ντόμπροι άνθρωποι μιλάνε ντόμπρα.
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— Τι εννοείς, Αδόλφε; 
— Έπρεπε να μου το έχεις πει.
— Τι πράγμα έπρεπε να σου έχω πει;
— Ότι εμπορεύεσαι κοκαΐνη και ναρκωτικά!
Τα μάτια του Λορέντζο στένεψαν. Ύψωσε τον τόνο της 

φωνής του.
— Τι σημαίνει, πάλι, αυτό! Θα σου δίνω, τώρα, και αναφορά 

για το τι κάνω στη ζωή μου!
— Η ζωή σου μπορεί να επηρεάσει και τη δική μου ζωή, 

είπε, συνοφρυωμένος, ο Αδόλφος.
— Δεν το ‘πιασα αυτό! ειρωνεύτηκε ο Λορέντζο.
— Έχεις πάρε-δώσε με ανθρώπους του υποκόσμου, πέρασε 

ο Αδόλφος στην αντεπίθεση. 
— Καλά θα κάνεις να προσέχεις πώς μιλάς! Δεν δέχομαι 

υποδείξεις από έναν καλλιτεχνίσκο σαν εσένα!
— Μ’ αυτόν τον καλλιτεχνίσκο, όμως, θέλεις να πας στην 

Χερέθ ντε λα Φροντέρα! Ο Λορέντζο άνοιξε την πόρτα να βγει 
έξω. Ο Αδόλφος τον σταμάτησε, γραπώνοντας το μπράτσο 
του. Κι εχθές το βράδυ, αυτός ο καλλιτεχνίσκος ήθελες να 
σε πηδήξει! Ή, μήπως, νομίζεις ότι δεν έχω καταλάβει πως 
είσαι κρυπτο-αδελφή!

Ο Λορέντζο έδωσε στον Αδόλφο μια δυνατή μπουνιά, με 
αποτέλεσμα ο δεύτερος να σωριαστεί κάτω στο πάτωμα. 
Ύστερα, άρχισε να τον κλωτσάει με μανία στα πλευρά. Μια 
τελευταία μπουνιά στη μύτη του Γερμανού, έκανε το αίμα να 
ξεχυθεί ορμητικά απ’ τα ρουθούνια του.

— Ένας Ίσπανός δεν δέχεται ποτέ να τον πηδήξει ένα γου-
ρούνι σαν εσένα! Κομπλεξικέ Γερμανοεβραίε!

Ο Λορέντζο βρόντηξε την πόρτα πίσω του, αφήνοντας 
αιμόφυρτο στο πάτωμα τον Αδόλφο. Ο Αδόλφος, σφίγγοντας 
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τα δόντια από τον πόνο, κατάφερε να σηκωθεί. Άνοιξε την 
εξώπορτα και, τρεκλίζοντας και παραπατώντας, κατέβηκε 
τα σκαλιά της νησιώτικης πατρικής κατοικίας του Λορέντζο. 
Μόλις βρέθηκε στον κήπο με τους σφενδάμους, τις αγριομη-
λιές, τις καμέλιες, και τη μανόλια στη μέση να φτάνει μέχρι 
τον ουρανό, άρχισε να ουρλιάζει:

— Λορέντζο! Λορέντζο! Γύρνα πίσω! Συγγνώμη... τα δάκρυα 
πλημμύρισαν τα σκούρα μπλε μάτια του. Συγγνώμη, Λορέντζο. 
Δεν το ‘θελα. Συγχώρεσέ με... Συγχώρεσέ με.

Όμως, η αχνή φιγούρα του γοητευτικού Ίσπανού είχε ήδη 
απομακρυνθεί, βαδίζοντας, με μεγάλες δρασκελιές και γυρ-
τούς τους ώμους του, προς τον λόφο...
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ΕΚΕΙΝΟ ΤΟ ΒΡΑΔΥ, Ο ΑΔΌΛΦΌΣ δυσκολεύτηκε, πραγματι-
κά, να κοιμηθεί. Στριφογύριζε στο κρεβάτι, πήγαινε μέχρι 

την κουζίνα να πιει νερό και ξαναεπέστρεφε, προχωρούσε 
πάνω-κάτω στο δωμάτιο, κοίταζε έξω από το παράθυρο τον 
έναστρο ουρανό και τα λευκά σπιτάκια του νησιού και έπεφτε 
πάλι στο κρεβάτι, προσπαθώντας να ηρεμήσει. Έπειτα, ήταν 
και τα χτυπήματα που είχε φάει στα μούτρα και τα πλευρά από 
τον Λορέντζο. Πονούσε πολύ. Μόλις πήγαινε λιγάκι να κλείσει 
τα μάτια του, έβλεπε να περνάει από μπροστά του η φιγούρα 
του Λορέντζο, κοιτάζοντάς τον απαξιωτικά και φτύνοντάς 
τον στο πρόσωπο. Σε κανέναν δεν αρέσει να τον αποκαλούνε: 
«γουρούνι», «καλλιτεχνίσκο» και «κομπλεξικό». Ο Λορέντζο, 
σε κλάσματα δευτερολέπτου, είχε ξεστομίσει και τους τρεις 
αυτούς χαρακτηρισμούς. Το χτύπημα ήταν τριπλό και ο πόνος 
αφόρητος. Όλο το απόγευμα είχε κυλήσει σε βαριά ατμόσφαιρα. 
Δεν μιλούσε ο ένας τον άλλο, κι όσο και αν προσπαθούσαν να 
συγκεντρωθούν στα πινέλα τους και τις μπογιές τους, η θλίψη 
που σκίαζε τις καρδιές τους δεν τους άφηνε ανεπηρέαστους. 
Στ’ αυτιά του Αδόλφου αντηχούσαν συνεχώς φωνές που δεν 
εννοούσαν να σωπάσουν... Κάποια στιγμή, για να εξισορροπή-
σει τη σιωπή ο Λορέντζο, άρχισε μια κουβέντα δίχως συνοχή.

Κοίταξε με γουρλωτά, ερευνητικά μάτια τον Αδόλφο και 
είπε:

— Όταν σερβίρεις ένα σουφλέ λεμονιού με αφράτη φρέ-
σκια κρέμα, που δεν δοκιμάζει, ωστόσο, ο καλεσμένος σου, 
τι κάνεις τότε; 

— Μάλλον... Το παίρνεις απόφαση, απάντησε άκεφα ο 
Αδόλφος.
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— Για ποιο πράγμα;
— Ό,τι έκανες μια λάθος επιλογή, συμπλήρωσε θλιμμένα, 

αυτή τη φορά, ο Αδόλφος και άφησε το πινέλο από το χέρι του.
— Έκανα μια λάθος επιλογή, λοιπόν; ρώτησε ο Λορέντζο, 

αποφεύγοντας να κοιτάξει τον Αδόλφο, και κάθισε σ’ ένα χα-
μηλό σκαμνί. 

— Λυπάμαι για το αποψινό... Λειτουργώ σαν γεροπαράξενος, 
μερικές φορές, είπε ο Αδόλφος.

Ο Λορέντζο τού έριξε μια ψυχρή ματιά, γιατί κάθε νόμισμα 
έχει δυο όψεις σ’ αυτή τη ζωή...

— Όταν, λοιπόν, σερβίρεις ένα σουφλέ λεμονιού με αφράτη 
φρέσκια κρέμα, που δεν δοκιμάζει ο καλεσμένος σου, αυτό 
σημαίνει δύο πράγματα, Αδόλφε. Ή ότι στον καλεσμένο σου 
δεν αρέσει καθόλου αυτό το γλυκό, ή ότι θέλει πολύ να το 
δοκιμάσει, αλλά κάτι τον κρατάει, την τελευταία στιγμή, και 
δεν ενδίδει στον πειρασμό.

— Πώς μπορώ να ξέρω τι, πραγματικά, απ’ τα δύο συμβαίνει; 
ρώτησε ο Αδόλφος.

Ο Λορέντζο έμεινε για λίγα δευτερόλεπτα, κοιτάζοντας τα 
βαθυγάλανα μάτια του Αδόλφου.

— ...Θα το καταλάβεις, αν αγαπάς, πραγματικά, το γλυκό 
που έφτιαξες. Και δεν αμφιβάλλεις, επιπλέον, για τις καλές 
προθέσεις του καλεσμένου σου, απάντησε ο Λορέντζο και 
σηκώθηκε από το σκαμνί. 

— Λορέντζο!
— Σς!... Μην πεις τίποτα. Εγώ δεν αμφέβαλα ποτέ για σένα.
Ο Λορέντζο άνοιξε την πόρτα και βγήκε έξω απ’ τη μεγάλη 

σάλα, αφήνοντας τον Αδόλφο μόνο του. Αν και θα μπορούσε, 
τώρα, αυτός να χαμογελάσει ναρκισσιστικά σαν σκανταλιάρικο 
παιδί, προτίμησε, ωστόσο, να πιάσει ξανά το πινέλο στο χέρι 
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του, ανασαίνοντας την υγρή και γλυκιά ευωδιά του καλοκαι-
ριού που έμπαινε από την ανοιχτή μπαλκονόπορτα. Ο ήλιος 
έφτανε στη δύση του, με τη θάλασσα να διαγράφεται σαν ένα 
κομμάτι γαλάζιο μετάξι. Οι γλάροι πετούσαν νωχελικά πάνω 
από το φρύδι του βράχου. Από μακριά, ακουγόταν το βουητό 
της μηχανής ενός καϊκιού, που άφηνε το λιμάνι για κάποιον, 
μάλλον, κοντινό ψαρότοπο...   
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Ο ΛΌΡΕΝΤΖΌ ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ ΚΡΑΤΩΝΤΑΣ στα χέρια του ένα 
ματσάκι αγριολούλουδα. Βρήκε τον Αδόλφο στη σάλα να 

ζωγραφίζει, όπως ακριβώς τον είχε αφήσει, πριν από μία ώρα. 
Απόθεσε τα λουλούδια πάνω στο τραπέζι κι άρχισε να ψάχνει 
για κανένα βάζο, ανοίγοντας και κλείνοντας ντουλάπια, ενώ ο 
αέρας γέμισε στη στιγμή από την ευωδιά τους. Ευτυχώς, για 
καλή του τύχη, βρήκε ένα ξεχασμένο ανθοδοχείο, το γέμισε 
προσεχτικά, μέχρι τη μέση, με νερό, και τα έβαλε μέσα. 

— Δεν θέλω άλλους καβγάδες μια τόσο όμορφη νυχτιά, 
είπε, ενώ έφτιαχνε με τα δάχτυλά του τα άνθη, για να δείχνουν 
ακόμη πιο ωραία μέσα στο βάζο.

— Πάντα υπάρχουν μικρές διαφωνίες, ακόμη και στις κα-
λύτερες οικογένειες, απάντησε ο Αδόλφος. Θα μας περάσει. 
Απλά λυπάμαι που έμπλεξες με τα ναρκωτικά.

Ο Λορέντζο σήκωσε τα μάτια του από τα λουλούδια και 
κοίταξε τον Αδόλφο.

— Νόμιζα ότι το είχες ξεχάσει. Όλη μέρα, αυτό σκεφτόσουν;
— Όχι, δεν το ξέχασα.
Ακολούθησε μια σύντομη σιωπή. Ο Λορέντζο έσκυψε στο 

παράθυρο κι ανάσανε τη μυρωδιά απ’ το ρετσίνι των πεύκων.
— Ξέρεις... Όταν έφτασα στην κορφή του λόφου και κοίτα-

ξα από ψηλά τη θέα του νησιού... Πάνω απ’ το αγκυροβόλι... 
Μου φάνηκε πως οι αρχαίοι τύμβοι και τα απομεινάρια του 
κάστρου είχαν βουτήξει μέσα στη θάλασσα κι αγκαλιάζονταν 
με τις φτελιές και τις πυκνές συστάδες των θάμνων. Έστρεψε 
ξανά το κεφάλι του και κοίταξε τον Αδόλφο. Το ξέρω πως θα 
μας περάσει... Και ίσως και να μην έχει και ιδιαίτερη σημασία 
ό,τι μας συνέβη. Όμως...
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Με το «όμως» του Λορέντζο, ο Αδόλφος άφησε το πινέλο 
από το χέρι του. Πλησίασε αποφασιστικά και, τη στιγμή που 
τα ηλιοκαμένα, από το μένος του καλοκαιριού, πρόσωπά τους 
βρέθηκαν σε απόσταση αναπνοής το ένα με το άλλο, άγγιξε, 
με τα χείλη του, τα χείλη του Λορέντζο και τον φίλησε. Εκεί-
νος δεν αντέδρασε ούτε αντιστάθηκε στο φιλί του Αδόλφου. 
Ξαφνικά, του ήρθε να τον αρχίσει πάλι στις κλωτσιές και τις 
μπουνιές. Ωστόσο, βρήκε την ψυχραιμία ν’ αφήσει δύο στάλες 
να τρέξουν από τα μάτια του, χωρίς ούτε καν να μπει στον κόπο 
να τις σκουπίσει με την παλάμη του. Πρώτη φορά στη ζωή του 
ένιωθε τέτοιο θυμό. Αφού, όμως, ήταν τόσο θυμωμένος με τον 
Αδόλφο, γιατί έκλαιγε; Για τον εαυτό του μήπως, επειδή τον 
είχε παρασύρει με την κενή γοητεία του σε ένα είδος αυτο-πα-
γίδας; Η καρδιά του βροντούσε στο στήθος του και στο στόμα 
του είχε τη γεύση του αίματος. Το φιλί του Αδόλφου ήταν «αι-
μάτινο». Είχε κάτι από ανηφόρα που σου φαίνεται ατελείωτη, 
με την πρώτη ματιά, και σ’ εξουθενώνει. Ξεπερνώντας, όμως, 
γρήγορα την αρχική αναστάτωση και οδύνη – γιατί κάτι τέτοια 
ακραία συναισθήματα δεν κρατούν για πολλά λεπτά – αρχίζεις 
ν’ ανηφορίζεις τον λόφο κόντρα στον άνεμο με μεγάλες δρα-
σκελιές, ηρεμείς, σκουπίζεις τα δάκρυά σου και χαμογελάς.

Ο Λορέντζο άφησε το βάζο με τα λουλούδια πάνω στο τρα-
πέζι κι άρχισε να βγάζει, ένα-ένα, τα ρούχα του, περιμένοντας 
από τον Αδόλφο να κάνει κι αυτός το ίδιο.
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ΜΟΛΙΣ ΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΧΩΡΙΣΑΝ, ο Αδόλφος σηκώθηκε 
απ’ το κρεβάτι και έτρεξε στην κουζίνα να πιει νερό, 

ενώ ο Λορέντζο ήταν πολύ κουρασμένος για να σκεφτεί το 
οτιδήποτε. Χαλαρώνοντας τα μακριά μέλη του και διώχνοντας 
κάθε αρνητική σκέψη, έκλεισε τα βλέφαρά του κι αμέσως τον 
πήρε ο ύπνος. Ο Αδόλφος, επιστρέφοντας, τον βρήκε να κοιμά-
ται ανάσκελα, όπως ακριβώς επιπλέει το γυμνό πτώμα ενός 
πνιγμένου, αφημένο, για μέρες, στην αλμύρα της θάλασσας 
και την αδηφαγία μικρών και μεγάλων ψαριών. Για κάποιον 
λόγο, όμως, αυτή η προοπτική δεν τον έκανε ν’ ανησυχήσει. 
Ξάπλωσε, ξανά, δίπλα στον Λορέντζο, ακούγοντας τον ήχο του 
ανέμου μέσα στη νύχτα. 

Κάθε άλλος ήχος είχε σωπάσει. Το νησί «κοιμόταν», με 
ελάχιστα δωμάτια να φεγγοβολούν πίσω από τις κλειστές 
κουρτίνες, και με τις ψηλές σιλουέτες των βασανισμένων 
πεύκων να παραδέρνουν στο ζεστό ευωδιαστό κύμα. Δεν είχαν 
κλείσει την κουρτίνα του δωματίου κι έτσι οι προβολείς του 
αυτοκινήτου άστραψαν για μια στιγμή και τύφλωσαν τα μάτια 
του. Το σκοτεινό τζάμι φωτίστηκε, για να πέσει έπειτα στον 
μαύρο λήθαργο της νύχτας, που είχε σκεπάσει με το πέπλο της 
το άγριο νησί. Η εξώπορτα βρόντησε και ακούστηκαν δυνατές 
ανδρικές φωνές που μιλούσαν ισπανικά, αλλά με τέτοιο τρό-
πο που ο Αδόλφος δεν καταλάβαινε τι έλεγαν. Άλλωστε, τα 
ισπανικά του ήταν πολύ πενιχρά, ίσα-ίσα για να συνεννοείται. 
Ανήσυχος, σηκώθηκε απ’ το κρεβάτι και, πριν προλάβει να ρί-
ξει κάτι επάνω του, οι δυνατές φωνές κατέφθασαν, κάνοντάς 
τον να κοκαλώσει. Τα λόγια των ανδρών διακόπηκαν από γυ-
ναικείες στριγκλιές και λυγμούς, που του έκοψαν την ανάσα. 
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Η γυναίκα φαινόταν πως είχε πάθει υστερία, γιατί, μέσα στα 
κλάματα και τις φωνές της, επαναλάμβανε συνεχώς τη φράση:

— Ήταν πεσμένος στο δρόμο!... Τον χτύπησε αυτοκίνητο!
Στην άλλη άκρη του χολ ακουγόταν ένα σκυλί να γαβγίζει 

δυνατά. Με μια κλωτσιά, άνοιξε διάπλατα η πόρτα του υπνοδω-
ματίου και ο Αδόλφος βρέθηκε ολόγυμνος μπροστά σε τρεις 
άντρες που κρατούσαν στα χέρια τους κυνηγητικές καραμπίνες 
και σε μια μαυροφορεμένη γυναίκα γύρω στα σαράντα, που 
μόλις συνειδητοποίησε ότι ήταν γυμνός, χαμήλωσε το βλέμμα 
της, με μια ψυχρή αξιοπρέπεια, στο πάτωμα, σταματώντας να 
κλαίει και να φωνάζει. Ο Αδόλφος άπλωσε το χέρι του να πιάσει 
το παντελόνι του για να το φορέσει και αμέσως οι κάνες των 
όπλων, προτεταμένες, ακούμπησαν σχεδόν το πηγούνι του.

— Άστο κάτω, είπε, αυστηρά, στα ισπανικά, ο ένας από τους 
τρεις άντρες.

— Εδώ είναι, ακούστηκε να λέει ο δεύτερος άντρας και 
έδειξε μ’ ένα νεύμα τον Λορέντζο, που δεν έλεγε να ξυπνήσει 
με τίποτα.

Ο τρίτος άντρας, με την κάνη του όπλου του, τράβηξε το 
λευκό σεντόνι που μισοσκέπαζε τον Λορέντζο και αποκαλύφθη-
κε και η δική του γύμνια. Η μαυροφορεμένη γυναίκα χαμήλωσε 
το βλέμμα της στο πάτωμα για δεύτερη φορά.

— Αδελφές είναι. Κοιμούνται μαζί, είπε και, σπρώχνοντας 
με το πόδι του τον Λορέντζο, τον έριξε κάτω στο πάτωμα.

Ο Λορέντζο κατρακύλησε στα ξύλινα σανίδια, βγάζοντας ένα 
δυνατό «Αχ!». Με πρόσωπο βλοσυρό, ο ένας από τους τρεις 
άντρες τού πέταξε ένα παντελόνι.

— Φόρεσέ το, γρήγορα, είπε στον Λορέντζο. Όσο για σένα... 
και έστρεψε το βλέμμα του προς τον Αδόλφο, Εβραίε... Αν δεν 
ήταν αυτή η γυναίκα, θα σ’ άφηνα έτσι γυμνό για μια βδομάδα. 
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Πέταξε και το άλλο παντελόνι για να το φορέσει ο Αδόλφος. 
Ωραία την βρίσκετε οι δυο σας, απ’ ό,τι βλέπω. Κάποιοι, όμως, 
την πληρώνουν για να το διασκεδάζετε εσείς.

— Δεν ξέρω τι ακριβώς θέλετε, αλλά, σίγουρα, θα μου το 
πληρώσετε, είπε ο Λορέντζο, φανερά εκνευρισμένος και τα-
ραγμένος, την ώρα που έβαζε το παντελόνι του.

— Μμ... κούνησε το κεφάλι του ο βλοσυρός άντρας. Και 
απειλές τώρα;

Το σκυλί έχωνε τη μουσούδα του παντού και μύριζε, εξα-
σκημένο όπως ήταν, τα έπιπλα, τα χαλιά, τις γωνιές. Ο Αδόλ-
φος, αν και δεν καταλάβαινε και πολύ τους διαλόγους και τις 
στιχομυθίες, είχε αρχίσει να υποψιάζεται ότι επρόκειτο για 
ξεκαθάρισμα λογαριασμών ανάμεσα στον Λορέντζο και σε 
κάποιους ισπανούς χωριάτες...  
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ΑΝ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΤΟ ΣΚΑΣΟΥΝ αυτή τη στιγμή, ο Αδόλφος 
και ο Λορέντζο, θα το είχανε κάνει σίγουρα. Αλλά είχανε 

παγιδευτεί μέσα σ’ ένα δωμάτιο, πίσω από μια εντυπωσιακή 
βελούδινη πολυθρόνα και δίπλα σ’ ένα διπλό κρεβάτι από 
ξύλο καρυδιάς. 

— Σας είδαμε να τριγυρνάτε μαζί και να τα τσούζετε στις 
παμπ του νησιού... έριξε μια άγρια ματιά επάνω τους ο ένας 
από τους τρεις ένοπλους άντρες. Ήσασταν μαζί με τον Ερνέ-
στο και τον Έλιοτ.

— Και τι μ’ αυτό; Είναι παλιοί μου συμμαθητές. Από τα χρό-
νια που πηγαίναμε μαζί σχολείο, απάντησε ο Λορέντζο, ενώ ο 
Αδόλφος παρέμενε σιωπηλός και αμήχανος, έτσι όπως έπε-
φταν επάνω του τα μαύρα, σαν δυο ελιές, ερωτικά μάτια της 
άγνωστης μαυροφορεμένης γυναίκας.

— Ο άλλος μιλάει ισπανικά; ρώτησε, δείχνοντας με τα μάτια 
του τον Αδόλφο.

— Πολύ λίγο, απάντησε ο Λορέντζο.
— Σε ποια γλώσσα συνεννοείστε; ρώτησε, πάλι, ο βλοσυρός 

γενειοφόρος άντρας.
— Ποια γλώσσα, ρε; ξεκαρδίστηκε ο άλλος Ισπανός. Θέλει 

και γλώσσα το πήδημα; Δεν τους βλέπεις;
— Τώρα που το λες... Δεν έχεις και άδικο! έβαλε κάτι τρα-

νταχτά γέλια ο χωριάτης, που σείστηκε όλο το δωμάτιο.
Τα μάτια της γυναίκας είχανε μια θλίψη, μαζί με μια ψυχρή 

αξιοπρέπεια που σκίαζε τα χαρακτηριστικά του προσώπου 
της. Ο Αδόλφος, κάπου-κάπου, σήκωνε το βλέμμα του επάνω 
της και μετά το χαμήλωνε, νιώθοντας να τον βαραίνει ένα 
πλέγμα αόρατων και απροσδιόριστων ενοχών. Καταλάβαινε 
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από τα συμφραζόμενα ότι πρέπει να είχε χάσει τον άντρα της 
και, με κάποιον τρόπο, εμπλέκονταν σ’ αυτό ο Λορέντζο. Δεν 
του ήταν, φυσικά, δύσκολο να φανταστεί ότι πίσω από όλα 
κρυβόταν η λέξη «ναρκωτικά»... 

— Σαχλαμάρες, είπε ο τρίτος ένοπλος άντρας. Σας φαίνο-
νται για gay αυτοί οι δύο; Ο ένας δεν έχει αφήσει κοπέλα για 
κοπέλα στο νησί και ο άλλος νταραβερίζεται με μια Γαλλίδα. 
Σημασία έχει ότι η Ρεβέκκα έχασε τον άντρα της.

Ο γενειοφόρος άντρας σοβάρεψε πάλι, ακούγοντας αυτά 
τα λόγια, και η αγριωπή ματιά του επανήλθε ως «κάλεσμα 
θανάτου».

— Ρεβέκκα, τι προτείνεις; στράφηκε στη μαυροφορεμένη 
γυναίκα και την κοίταξε κατάματα. Εκείνη, αντί ν’ απαντήσει, 
κοίταξε πρώτα τον Λορέντζο και μετά σταμάτησε πάνω στον 
Αδόλφο. Έμοιαζε διατεθειμένη να πει: 

— Ό,τι έγινε, έγινε. Ας προσπαθήσουμε να το ξεχάσουμε. 
Όμως, αυτό ήταν αδύνατον, γιατί οι καραμπίνες αυτομάτως 

θα στρέφονταν κατά της ίδιας. Έπρεπε, λοιπόν, να εργαστεί 
αμίλητη και να συντηρήσει την ψυχρότητα, μεταπείθοντας 
τον γενειοφόρο Αλφόνσο με λέξεις παραμορφωμένες από το 
κλάμα, ξεσφίγγοντας τα χέρια, τρέμοντας και ορμώντας στη 
σιγουριά κάποιου άδυτου που ανοίγονταν μπροστά της. Έβγαλε 
το μαντήλι που φορούσε στα μαλλιά της και το άφησε να πέσει 
στο πάτωμα. Σαν έρμαιο του ανέμου και χάνοντας την ισορρο-
πία της, λύγισε τα γόνατά της και έσκυψε στο πάτωμα. Κάλυψε 
με τα χέρια της το πρόσωπό της και λύθηκε σ’ ένα βουβό κλά-
μα. Ο Λορέντζο ένιωσε αηδιασμένος από όλη αυτή τη σκηνή, 
σε αντίθεση με τον Αδόλφο που, σε μια αυθόρμητη κίνηση, 
έσκυψε δίπλα της, παρά την απειλή των όπλων, περνώντας τα 
χέρια του γύρω από τους ώμους της και αγκαλιάζοντάς την.
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ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΘΕΑΜΑ της μαυροφορεμένης γυ-
ναίκας να λυγίζει τα τορνευτά της πόδια για να πέσει στην 

αγκαλιά του Αδόλφου, ο οποίος την τύλιξε σφιχτά και τη φίλη-
σε στα κατακόκκινα, από την έξαψη, μάγουλά της, οι ένοπλοι 
Ισπανοί χωριάτες έμειναν εκστασιασμένοι. Σαν υπνωτισμένος ο 
Αδόλφος, προχωρούσε μηχανικά προς το συγκεντρωμένο πλή-
θος που κουνούσε κατακόκκινες σημαίες και παραληρούσε με 
ιαχές, σχίζοντας τους αιθέρες. Παραταγμένοι δεξιά κι αριστερά 
οι «επικριτές» του έσπρωχναν κι αγκομαχούσαν να βρούνε μια 
θέση στον ήλιο για να βλέπουν καλύτερα την «εκτέλεσή» του. 

— Δεν σε κατηγορώ... του ψιθύρισε στ’ αυτί η νεαρή γυναίκα, 
σε σπαστά αγγλικά για να την καταλάβει, έτσι όπως έγειρε το 
κεφάλι της στον ώμο του και τα εβένινα μαλλιά της, σχεδόν, 
άγγιξαν το ισχνό, γωνιώδες πρόσωπό του.

Ήταν ολοφάνερο ότι ο Αδόλφος τής θύμιζε το νεκρό άντρα 
της, και τα όμορφα μάτια της υγραίνονταν από τη λύπη κι από 
μια ακατανίκητη αισθησιακή επιθυμία να τον «νιώσει» στην 
επαφή της με το κορμί του. 

— Ε, αυτό πάει πολύ! την έκοψε, από πάνω ως κάτω, ο γε-
νειοφόρος άντρας με το βλοσυρό βλέμμα. 

Την τράβηξε, αποσπώντας την από το σώμα του Αδόλφου, 
και την πέταξε κάτω στα σανίδια, όπως ένα τσουβάλι σιτάρι... 

— Θα χάσω την υπομονή μου και θα σου σπάσω τα μούτρα, 
αχρείε! φώναξε ο Λορέντζο, βλέποντας τη γυναίκα πεσμένη 
στο πάτωμα, να προσπαθεί να σηκωθεί. Πώς συμπεριφέρεσαι 
έτσι σε μια γυναίκα!

— Γιατί; Εσύ συμπεριφέρεσαι καλύτερα, καθίκι; Που τις 
πηδάς και μετά τις παρατάς γκαστρωμένες! 
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— Κάποια μέρα...
— Κάποια μέρα, τι; Θα με δείρεις, μήπως;
Οι άλλοι δυο χωριάτες έβαλαν τα γέλια. Ο βλοσυρός άντρας 

χαμογέλασε και σφύριξε τον σκύλο του
— Έλα δω, Μπάρτι... Παραείναι συναισθηματικός ο φιλαρά-

κος μας. Μύρισέ τον.
Το σκυλί άρχισε να μυρίζει τον Λορέντζο, καθ’ εντολή του 

αφεντικού του. Το μουσούδι του χωνόταν αδιάκριτα μέσα στο 
παντελόνι του Λορέντζο. 

Ο Αδόλφος κοίταξε τη μαυροφορεμένη γυναίκα που είχε 
ζαρώσει, με την πλάτη της να στηρίζεται στον τοίχο. Της 
έκλεισε το μάτι για να της δώσει κουράγιο. Δεν έπρεπε να 
φοβάται. Δεν θα την άφηνε να πάθει τίποτα κακό. 

— Καλά το είπα εγώ ότι οι καλλιτέχνες είναι μεγάλες 
σουπιές, συνέχισε ο γενειοφόρος άντρας, φτύνοντας, με απο-
στροφή, κάτω στο πάτωμα. Χύνουν, πρώτα, το μελάνι τους 
κι, ύστερα, ξεγλιστρούν, σαν κύριοι. Λειτουργούν, όπως το 
αναισθητικό. Έβγαλε ένα τσιγάρο και το έφερε στα χείλη του. 
Όταν σε ναρκώσουν, πονάς; Όχι βέβαια. Έτσι κάνουν κι αυτοί. 
Σε ναρκώνουν με την τέχνη τους, για να μην καταλάβεις ότι 
σου έβγαλαν τα σωθικά πάνω στο τραπέζι.

Η μαυροφορεμένη γυναίκα έκανε νόημα με τα μάτια της στον 
Αδόλφο, δείχνοντας τον ένα από τους τρεις χωρικούς, που είχε 
αφήσει το όπλο του πάνω στο κομοδίνο, είχε καθίσει στο κρε-
βάτι και είχε γείρει, νυσταγμένος, το κεφάλι του. Ο Αδόλφος 
κοίταξε να επωφεληθεί της λογοδιάρροιας που φαίνεται ότι 
είχε πιάσει τον «αρχηγό». Έκανε, σιγά-σιγά, δυο βήματα, πλη-
σιάζοντας προς το κομοδίνο. Ο «αρχηγός» και ο άλλος άντρας 
είχαν στραμμένο το βλέμμα τους πάνω στον Λορέντζο, καθώς 
ο «αρπακτικός θηρευτής», με το δηλητήριο της σουπιάς, τούς 
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είχε εξιτάρει για τα καλά. Ο τρίτος άντρας είχε, τώρα, τελεί-
ως κλειστά τα μάτια του και ροχάλιζε. Λίγα ακόμη βήματα και, 
απλώνοντας το χέρι του ο Αδόλφος, θα έπιανε την καραμπίνα.   

— ...Στη ράχη τους υπάρχει αυτό το σουπιοκόκαλο. Το έχουν 
καλά κρυμμένο, όπως και τα πλοκάμια τους, τα καθίκια... φύ-
σηξε τον καπνό απ’ τα χείλη του ο «αρχηγός». 

Η μαυροφορεμένη γυναίκα κοιτούσε με αγωνία, μια τον 
Αδόλφο και μια τους άξεστους χωρικούς. Τα δάχτυλα του Αδόλ-
φου άγγιξαν τη λαβή του όπλου, χωρίς να γίνει αντιληπτός. 
Σήκωσε την κάνη και σημάδεψε τον γενειοφόρο άντρα. Μόλις ο 
Λορέντζο αντιλήφθηκε τι πήγαινε να γίνει, έβγαλε μια κραυγή:

— Για το Θεό! Προσέξτε! δείχνοντας προς την αντίθετη 
κατεύθυνση, προς τη μεριά του παραθύρου. 

Οι δυο άντρες γύρισαν την πλάτη τους να δουν τι γινόταν. 
Το όπλο εκπυρσοκρότησε απανωτά, ρίχνοντας κάτω και τους 
δύο χωρικούς. Τα σώματά τους μετακινήθηκαν λιγάκι, όπως 
ένα ερπετό που σέρνεται στο χώμα. Ο τρίτος, ξυπνώντας από 
τον εκκωφαντικό θόρυβο, έβαλε τα χέρια πίσω από το κεφάλι, 
σε στάση εθελούσιας παράδοσης.

— Ρίξε! φώναξε ο Λορέντζο. 
Όμως ο Αδόλφος έδειχνε να έχει παγώσει στη θέα των δύο 

νεκρών σωμάτων. Ο Λορέντζο άρπαξε το όπλο μέσα από το χέρι 
του Αδόλφου, σημάδεψε και έριξε τη σφαίρα κατευθείαν στο 
μέτωπο και του τρίτου Ισπανού. Εκείνος σωριάστηκε. Η μαυρο-
φορεμένη γυναίκα έπιασε το χέρι του Αδόλφου που έτρεμε και 
το έκλεισε μέσα στο δικό της. Ο Λορέντζο πλησίασε πάνω από 
τον γενειοφόρο άντρα, που γύρω του είχε σχηματιστεί μια λίμνη 
αίματος, κι, αμέσως μετά, έφτυσε το αναίσθητο πρόσωπό του. 

— Καλή αντάμωση. Θα σε δω στην κόλαση, είπε, και τα μάτια 
του φωτίστηκαν από μια άγρια χαρά. 
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ΕΞΩ ΗΤΑΝ ΘΕΟΣΚΟΤΕΙΝΑ. Ο ΑΔΌΛΦΌΣ δεν φορούσε ρολόι 
και είχε χάσει εντελώς την αίσθηση του χρόνου. Ο άνεμος 

έπνιγε κάθε άλλο ήχο, αφήνοντας μόνο το καλώδιο της λάμπας 
που κρεμόταν έξω να παραδέρνει σαν τρελό. Μετά το τριπλό 
φονικό, είχε πεθάνει απ’ την τρομάρα του. Όρμησε στην αγκα-
λιά της Ρεβέκκας και λύθηκε σε άγρια αναφιλητά. Η μαυρο-
φορεμένη γυναίκα τον κράτησε σφιχτά πάνω στο στήθος της. 

Ο Λορέντζο δεν τους άφηνε ούτε λεπτό απ’ το επίμονο 
βλέμμα του. Μέσα στο μισοσκόταδο, το πρόσωπό του έδειχνε, 
τώρα, να έχει χάσει όλο το φως του, και τα μάτια του έμοιαζαν 
με δυο βαθιές, μαύρες τρύπες. Αναζητώντας κι αυτός, από 
ένστικτο, παρηγοριά, κάθισε δίπλα στο κυνηγετικό σκυλί που 
είχε μείνει χωρίς αφεντικό και άρχισε να χαϊδεύει το τρίχωμά 
του. Είπε μόνο:

— Ο χορός των σκιών καταλάγιασε. Θα τη θυμόμαστε αυτή 
τη νύχτα, σαν μια άσχημη ανάμνηση.

Η μαυροφορεμένη γυναίκα σώπασε. Άλλωστε, ήταν πολύ 
αργά. Η μοίρα είχε συντελεστεί. Ήθελε να ξορκίσει τον θάνατο, 
κάνοντας έρωτα με τον Αδόλφο. Ο νεκρός της σύζυγος δεν θα 
γυρνούσε πίσω. Θα αναβίωνε, όμως, στο κορμί ενός άλλου άντρα.

— Μείνε μαζί μου... του είπε ψιθυριστά στα ισπανικά.
Ο Λορέντζο το άκουσε. Ασυναίσθητα, σαν να τον χτύπησε 

κεραυνός, το χέρι του πάγωσε. Άναψε τσιγάρο και το κάπνιζε 
νευρικά. 

— Περιμένω παιδί, είπε, πάλι, ψιθυριστά η Ρεβέκκα στ’ αυτί 
του Αδόλφου. Δεν θα ‘χει πατέρα.

Ο Αδόλφος ένιωθε κυριολεκτικά χαμένος. Ο κλοιός όλο και 
περισσότερο στένευε γύρω του. Αφενός είχε διαπράξει ένα 
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φονικό, σκοτώνοντας δυο ισπανούς χωριάτες, που ούτε καν 
τους ήξερε, κι απ’ την άλλη μια όμορφη γυναίκα τον ενέπλεκε 
συναισθηματικά μέσα στο προσωπικό της δράμα, υφαίνοντας 
ένα δίχτυ από δάκρυα, πόνο, αισθησιασμό και μυστηριώδη 
μεσογειακή περηφάνια.

«Σ’ αυτό το νησί, τίποτα δεν μένει μυστικό» σκέφτηκε για 
κλάσματα δευτερολέπτου. «Αν μπλεχτώ μαζί της, θα με ξεκά-
νουν σίγουρα αυτοί οι χωριάτες».

Η Ρεβέκκα σηκώθηκε απ’ την αγκαλιά του, τίναξε τα μακριά 
μαύρα της μαλλιά προς τα πίσω και, με μάτια κλαμένα, τον 
κοίταξε έντονα, λέγοντάς του:

— Γίνε εσύ ο άντρας μου και ο πατέρας του παιδιού που 
θα γεννηθεί. 

Στο άκουσμα αυτών των λόγων, ο Λορέντζο εξερράγη σαν 
ηφαίστειο:

— Είσαι καλά, γυναίκα μου! Ήρθες στο σπίτι μου, μέσα στα 
άγρια μεσάνυχτα, με δυο μανιακούς, για να μας καθαρίσουν σαν 
κοτόπουλα, κι έχεις το θράσος να κάνεις και πρόταση γάμου 
στον φίλο μου! Καταλαβαίνεις ότι έγινες αιτία να χαλάσεις 
τη βραδιά μας και τις μέρες που σκοπεύαμε να περάσουμε, ο 
Αδόλφος κι εγώ, στο νησί; Έπεισες αυτά τα δύο υποκείμενα 
ότι εγώ ευθύνομαι για τον θάνατο του άντρα σου!... Ο αντρού-
λης σου, όμως, δεν πέθανε από δόση ηρωίνης, όπως νομίζεις! 
Έφαγε το κεφάλι του από μόνος του, αδιαφορώντας, παντελώς, 
για το γεγονός ότι εσύ και το παιδί σας δεν θα έχετε, σε λίγο, 
στον ήλιο μοίρα! Τώρα, ψάχνεις για άλλο θύμα; Σου καλοάρεσε, 
βλέπω, ο Αδόλφος!

Πραγματικά, της άρεσε ο Αδόλφος. Έτσι όπως έπαιρνε ο 
αέρας τα μαλλιά του, με το κορμί του μούσκεμα στον ιδρώτα 
και με την καρδιά να ξεχειλίζει από ανεκπλήρωτους πόθους. 
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Σαν να «τους έβλεπε», ήδη, μαζί η Ρεβέκκα... Είχανε ξεμακρύ-
νει, λέει, απ’ το λιμανάκι του νησιού και ανεβαίνανε – εκείνος 
δυο βήματα μπροστά κι αυτή από πίσω να τον ακολουθεί - την 
απότομη λιθόστρωτη ανηφόρα. Γύρω, σπιτάκια λευκά, με ροζ, 
μπλε και κυπαρισσί παντζούρια, να τους ζώνουν. Μια γάτα 
πρόβαλε στο δρόμο, μπλέχτηκε για λίγο ανάμεσα στα πόδια 
τους, για να τρυπώσει μέσα απ’ το μισάνοιχτο παράθυρο του 
δωματίου τους. Μπαίνοντας, νοερά, στο σπίτι τους, θα άφηναν 
τα καλάθια τους κάτω στο ξύλινο πάτωμα. Θα προχωρούσαν 
στο ευρύχωρο σαλόνι. Πίνακες κάθε λογής κρεμόταν στους 
τοίχους και, σε μια άκρη, σαν βράχος παρατημένος, από χρόνια, 
στο κύμα, ένα γυναικείο γλυπτό. Έστεκε αγέρωχο και αμετακί-
νητο. Μια φωτεινή δέσμη έπεφτε επάνω του, σκοντάφτοντας 
πάνω στη γυμνή σιλουέτα του. Κι εκεί, στο ολοστρόγγυλο 
μαρμάρινο στήθος, ο Αδόλφος είχε χαράξει με τη σμίλη του 
το όνομα, ΡΕΒΕΚΚΑ...  
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ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΔΙΑΞΙΦΙΣΜΩΝ μετά το φονικό, 
και με τη Ρεβέκκα στη μέση, ήταν αρκετή για να ταχθούν 

σε αντίπαλα στρατόπεδα, ο Αδόλφος με τον Λορέντζο. Οι δυο 
άντρες έτρωγαν και κοιτούσαν με αντιπάθεια ο ένας τον άλλο. 
Δούλευαν με τα μακριά, ευκίνητα δάχτυλά τους, κερώνοντας 
και λαδώνοντας το ξύλο για να του δώσουν μορφή και σχήμα, 
χωρίς να ανταλλάσσουν ούτε μία λέξη. Σαν συρτάρια που σκε-
βρώνουν και το λούστρο, φουσκώνοντας, κάνει ρωγμές, έτσι 
και η όποια φιλία πήγε να αναπτυχθεί μεταξύ τους κατέληξε 
σχέση που έχει διαρρηχτεί εκ των προτέρων. 

Η Ρεβέκκα δεν έτρωγε σχεδόν τίποτα. Παρέμενε νηστική, 
φορώντας το μαύρο κεφαλομάντηλο σε ένδειξη πένθους για 
την απώλεια του συζύγου της. Τα βράδια, από το ανοιχτό πα-
ράθυρο της σάλας, έβλεπε την υγρή σκοτεινιά του λιμανιού, 
τα φώτα της αποβάθρας να λαμπυρίζουν και τα φανάρια των 
ψαροκάικων, διασταυρώνοντας το έντονα ερωτικό βλέμμα 
της μ’ αυτό του Αδόλφου. Ο Λορέντζο ήθελε να την πετάξει 
έξω από το σπίτι του, αλλά ο Αδόλφος ήταν κατηγορηματικός:

— Αν την αφήσουμε τώρα μόνη της, θα την σκοτώσουν σί-
γουρα, μετά από όλα όσα έγιναν. Θα πληρώσει αυτή για μας. 
Δεν πρέπει, Λορέντζο! Είναι άδικο! 

Ο Λορέντζο γινόταν όλο και πιο προσβλητικός. Άκουγε τον 
Αδόλφο με μια προκλητική απάθεια, χαράσσοντας με το δά-
χτυλο του σχέδια πάνω στο τραπεζομάντηλο του τραπεζιού. 

— Γιατί δεν λες ότι την γουστάρεις; είπε, μια μέρα, σηκώ-
νοντας τα μάτια του πάνω στον Αδόλφο.

— Δεν τη γουστάρω, Λορέντζο. Απλά, την συμπονώ.
— Α! Μάλιστα! Εμένα; Με συμπονάς; ειρωνεύτηκε ο Λορέντζο.
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— Μερικές φορές, ναι... Άλλες φορές, όχι, απάντησε, με-
λαγχολικά, ο Αδόλφος.

— Τη νύχτα, δηλαδή, που μ’ άφησες να σε πηδήξω, από συ-
μπόνια το έκανες;

Το ποτήρι ξεχείλισε. Ο Αδόλφος όρμησε επάνω του, αρπά-
ζοντάς τον από τον λαιμό. Κυλίστηκαν, για λίγα λεπτά, κάτω 
στο σανιδένιο πάτωμα, δίνοντας κλωτσιές και μπουνιές ο ένας 
στον άλλο. Μια δυνατή γροθιά στο πρόσωπο του Λορέντζο 
έκανε τον γοητευτικό άντρα να χάσει αμέσως τις αισθήσεις 
του. Ο Αδόλφος σηκώθηκε όρθιος και, κουτσαίνοντας, βγήκε 
στον κήπο. Προχώρησε λίγα μέτρα, φτάνοντας έξω από την 
πόρτα της αποθήκης. Την άνοιξε και μπήκε μέσα. Ψηλά στον 
τοίχο, από ένα σκουριασμένο καρφί, κρεμόταν μια καραμπίνα. 
Τη ξεκρέμασε και επέστρεψε πάλι στο σπίτι. Μπαίνοντας στη 
σάλα, βρήκε τη Ρεβέκκα, πεσμένη πάνω από τον Λορέντζο να 
προσπαθεί να τον συνεφέρει. Τα μακριά, μαύρα μαλλιά της χύ-
νονταν σαν το κύμα πάνω στο άψυχο κορμί του. Τα λεπτά της 
δάχτυλα είχαν πάρει με ιερό σέβας το πληγιασμένο πρόσωπό 
του και σκούπιζαν το νωπό αίμα στα χείλη του. Αυτή η γυναί-
κα ήταν τόσο γήινη και τόσο αιθέρια, που ο Αδόλφος έμεινε, 
με την καραμπίνα στο χέρι, να την κοιτάζει εκστασιασμένος. 
Εκείνη διαισθάνθηκε την παρουσία του και γύρισε το κεφάλι 
της προς το μέρος του. 

— Άσε κάτω το όπλο και φέρε μου καθαρό νερό, είπε μ’ 
έναν τόνο στη φωνή που δεν σήκωνε αντίρρηση. 

Ο Αδόλφος, σαν υπνωτισμένος, υπάκουσε. Πήγε στην κου-
ζίνα. Γέμισε ένα μικρό κατσαρόλι με νερό και το άφησε δίπλα 
στα γυμνά της πόδια. Εκείνη βούτηξε το μαντήλι της μέσα και, 
ύστερα, το σφούγγισε με αργές κινήσεις. Το απόθεσε πάνω 
στο πλατύ, περήφανο μέτωπο του Λορέντζο. Ακολούθησε το 
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γυμνό του στήθος και τα χέρια του. Η όλη διαδικασία έμοιαζε 
με τέλεση μυστηρίου προετοιμασίας νεκρού για την «έξοδό» 
του από αυτόν τον κόσμο και την μεταφορά του στον «άλλο». 
Ο Λορέντζο δεν έλεγε ν’ ανοίξει τα μάτια του, και τα κρατούσε 
ερμητικά κλειστά. Όμως, η αναπνοή του ήταν καλή και σταθερή, 
και ο σφυγμός του κανονικός. Δεν έδειχνε σημάδια αρρυθμίας.

— Είναι γερός. Θα συνέλθει, ακούστηκε η φωνή της να λέει 
στα ισπανικά.

— Δεν ήθελα να τον χτυπήσω... Με πρόσβαλε, είπε ο Αδόλ-
φος στα αγγλικά.

Η νεαρή γυναίκα άφησε για λίγο την περιποίηση του λι-
πόθυμου Λορέντζου και γύρισε προς το μέρος του Αδόλφου.

— Και γιατί, τότε, η καραμπίνα; τον ρώτησε, απορημένη.
— Για να δώσω ένα τέλος στη ζωή μου, απάντησε ο Αδόλ-

φος, μετά από λίγα λεπτά σιωπής.
— Ν’ αυτοκτονήσεις; επανέλαβε η Ρεβέκκα. Γιατί;
— Γιατί...
— Τον αγαπάς; ρώτησε εκείνη. 
Το σώμα του Λορέντζο μετακινήθηκε. Η Ρεβέκκα άφησε 

τον Αδόλφο και γύρισε ξανά στον συμπατριώτη της.
— Λορέντζο... Λορέντζο... Μ’ ακούς; Είσαι καλά; του ψιθύ-

ρισε στ’ αυτί. Μίλησέ μου, Λορέντζο. Είμαι εγώ. Η Ρεβέκκα... 
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ΟΙ ΜΕΡΕΣ ΠΕΡΝΟΥΣΑΝ, ΜΕ ΤΟΝ ΛΟΡΕΝΤΖΟ να χάνεται στον 
λόφο και να ζωγραφίζει, ενώ η Ρεβέκκα με τον Αδόλφο 

ανακάλυπταν, κάθε μέρα και περισσότερο, ο ένας τον άλλο. Ο 
Λορέντζο επέστρεφε στο σπίτι το μεσημέρι για λίγο και ξανά-
φευγε με τα σύνεργα του, όπου και έμενε στον λόφο, μέχρι αργά 
το βράδυ, φορώντας ένα μακρυμάνικο πουκάμισο λερωμένο 
με μπογιές. Μετά και τη γροθιά που του είχε ρίξει ο Αδόλφος, 
η επικοινωνία τους ήταν σχεδόν ανύπαρκτη. Ήταν, επιπλέον, 
εμφανές ότι ο Λορέντζο δεν έφευγε για τη Βαρκελώνη, αλλά 
παρέμενε στο νησί ροκανίζοντας τον χρόνο, γιατί ήθελε να έχει 
πρόσβαση, μέσω της Ρεβέκκας, στα «εκτελεστικά» του όργανα, 
τα πρόσωπα, δηλαδή, που έβαζε – κάθε φορά και διαφορετικά 
- να σκοτώνουν για λογαριασμό του όποιον έμπαινε εμπόδιο 
στον δρόμο του, αυτόν του εμπορίου του «λευκού θανάτου». 

Τα αντίποινα για τους δύο Ισπανούς δεν είχαν έρθει ακόμα, 
και μάλλον δεν θα ερχόταν ποτέ, γιατί ο Λορέντζο, μετά την 
επεισοδιακή εκείνη βραδιά, είχε στείλει μήνυμα «προς πάσα 
κατεύθυνση» να μην τολμήσει κανείς ν’ αγγίξει έστω και μια 
τρίχα απ’ τα μαλλιά του Αδόλφου και της Ρεβέκκας. Απ’ την 
άλλη, ήθελε να υποστεί τη βάσανο να βλέπει, ν’ αναπνέει και 
ν’ αφουγκράζεται έναν έρωτα που δεν του ανήκε, στον οποίο 
ήταν, και θα παρέμενε, το τρίτο πρόσωπο, το «εκτός παιχνι-
διού». Λειτουργούσε σαν κίνητρο αυτό για να γλιστράει το 
πινέλο του πιο εύκολα πάνω στον καμβά, όπως ακριβώς γλι-
στρούσε και η καρδιά του, εδώ και μέρες, πάνω στην γλιστε-
ρή επιφάνεια του πόνου και του εγωισμού. Γιατί, τι θα ήταν, 
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πραγματικά, ένας καλλιτέχνης, δίχως τον πόνο, την οργή και 
τον εγωισμό, όταν, μάλιστα, αυτά τα τρία αποτελούν και το 
βασικό καύσιμο της έμπνευσής του; Και, φυσικά, το κυριότερο 
απ’ όλα: Ο έρωτας! Όσο κι αν ήθελε να το κρύψει, αισθανόταν 
έρωτα για τον Αδόλφο. Ο Αδόλφος έφερε στη ψυχή του ένα 
μυστικό τραύμα που το είχε κι ο Λορέντζο στη δική του. Μό-
νον ο Αδόλφος, λοιπόν, μπορούσε να βάλει το δάχτυλο πάνω 
στην ανοιχτή πληγή του Λορέντζο και να την καυτηριάσει 
με το καύσος του κορμιού του και της, φαινομενικά ψυχρής, 
καρδιάς του. Ακόμη κι αν συγκρινόταν με θάνατο να βλέπει 
τη Ρεβέκκα να γέρνει στον ώμο του Αδόλφου κι εκείνος να 
χαϊδεύει απαλά τα μακριά μαλλιά της, δεν έπαυε να είναι και 
μια καλλιτεχνική πρόκληση αυτό για τον Λορέντζο, από αυτές 
που, δύσκολα, ένας καλλιτέχνης αφήνει να περάσουν από δί-
πλα του, σφυρίζοντας, απλώς και μόνο, αδιάφορα. Όταν, πάλι, 
τους έβλεπε να κάθονται στον κήπο του νησιώτικου σπιτιού 
του, τους προσπερνούσε κι ανέβαινε γρήγορα τη ξύλινη σκά-
λα για να βρεθεί στο δωμάτιό του. Κλεινόταν εκεί για ώρες, 
ξαπλωμένος στο κρεβάτι του και κοιτάζοντας το ταβάνι με 
μάτια ακίνητα, σαν νεκρός. Δεν μπορούσε να πιστέψει ότι ο 
Αδόλφος τού είχε στήσει μια «παγίδα», για την οποία ο ίδιος 
ήταν, αρχικά, ανυποψίαστος. 

Πόσο ανυποψίαστος, όμως, ήταν, στ’ αλήθεια, ο Λορέντζο; 

Ο Αδόλφος κάτι ήξερε, όταν έμεινε μετέωρος μεταξύ ου-
ρανού και γης, αρπάζοντας απότομα το μπράτσο της Σεμίνας 
και τραβώντας την προς το μέρος του, μόλις την άκουσε να 
ψιθυρίζει διστακτικά πως ο «Λορέντζο ζει».

— Τι είπες; την ρώτησε, και τα διαπεραστικά γαλάζια μάτια 
του την κεραυνοβόλησαν. Ο Λορέντζο ζει;
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— Δεν σου το είπαμε ποτέ, ο Mike κι εγώ, απάντησε η Σεμίνα.
— Το ήξερε και ο Mike; ρώτησε, έκπληκτος, ο Αδόλφος. 
Αυτή τη φορά, η Σεμίνα δεν μπόρεσε παρά να γνέψει συ-

γκαταβατικά ένα «ναι». 
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Ο MIKE ΛΙΑΖΟΤΑΝ ΣΕ ΜΙΑ ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ μπαμπού, κοιτάζο-
ντας ράθυμα τη θέα της θάλασσας στο βάθος, και ένα αί-

σθημα αηδίας σχηματίστηκε στα χείλη του, όπως ενός επιβάτη 
πλοίου που υποφέρει από ναυτία και δεν ξέρει τι να κάνει για 
ν’ ανακουφιστεί. Η πρώτη του σκέψη ήταν να ζητήσει από τη 
Σεμίνα να του κάνει ένα χαμομήλι να πιει για να «στρώσει» 
λίγο το στομάχι του. Τον πρόλαβε, όμως, ο Αδόλφος, λέγοντας 
μια ξερή «Καλημέρα». Μ’ αυτό το τέλειο κορμί που διέθετε 
ο Αδόλφος, έμοιαζε εξωπραγματικά άψογος. Φορούσε ένα 
πολύχρωμο καρό πουκάμισο, γεγονός αξιοπερίεργο, αφού ο 
«ψυχρός» αυτός άντρας, με το σιδηρούν προσωπείο, συνήθιζε 
να φοράει, χειμώνα-καλοκαίρι, μαύρα κοντομάνικα μπλουζά-
κια, που εφάρμοζαν απόλυτα πάνω στο σώμα του. Στήριξε την 
πλάτη του στα κάγκελα και μισόκλεισε το βλέφαρό του. Ήταν 
εμφανές ότι πονούσε.

— Είσαι καλά; τον ρώτησε ο Mike.
— Φυσικά και είμαι καλά, απάντησε εκείνος κοφτά.
— Αυτό το βρήκα κάτω απ’ τον νεροχύτη του μπάνιου, είπε 

ξανά ο Mike και έδειξε έναν αντρικό σταυρό, κουνώντας τον 
πέρα-δώθε.

Ο Αδόλφος τράβηξε τον σταυρό μέσα από τα δάχτυλα του 
Mike.

— Είναι δικός μου, είπε, με τον ίδιο απότομο τρόπο, και 
φόρεσε τον σταυρό στον λαιμό του.

— Του Λορέντζο δώρο είναι; ρώτησε, μετά από λίγα λεπτά 
αμηχανίας, ο Mike.

— Δεν σε αφορά, απάντησε ο Αδόλφος, και το στέρνο του 
σαν να φούσκωσε, ξαφνικά, από ένα κύμα οργής.
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Ο Mike είδε σε μια στιγμή, νοερά, την καταιγίδα να μαίνεται 
στα έρημα δρομάκια του νησιού, τους αφρούς των κυμάτων 
να σκάνε πάνω στην εγκαταλελειμμένη προβλήτα του παλιού 
λιμανιού, τις ελάχιστες, τραυματισμένες απ’ τον χρόνο, βαρκού-
λες να παραδέρνουν σαν καρυδότσουφλα και πελώριοι γλάροι 
να πετάνε γύρω-γύρω, πάνω απ’ τα κεφάλια τους, κρώζοντας 
στον άνεμο το μοιραίο μυστικό που φώλιαζε στο στήθος του 
Αδόλφου, εδώ και δύο, περίπου, χρόνια. Αυτό το εγκαταλελειμ-
μένο νησί δεν ήταν ο παράδεισός τους. Ήταν η κόλασή τους, για 
να κρύψουν τη ντροπή, τις ενοχές κι ένα βάρος που σήκωναν. 
Όταν η ψυχή δεν αλαφρώνει το σώμα, αλλά, αντιθέτως, αυτό 
την καταπλακώνει μέσα στην πνιγερή μέγγενη της λαγνείας 
και του εγωισμού, τότε, ναι, αυτό είναι ένα βάρος ασήκωτο για 
όποιον το έχει εναποθέσει στους ώμους του...

— Ο Λορέντζο... πήγε να πει ο Mike.
— Γιατί δεν μου είπες ότι ζει; τον διέκοψε ο Αδόλφος και 

τα μάτια του τον κεραυνοβόλησαν.
— Σου το είπε... η Σεμίνα; ρώτησε, φοβισμένα, ο Mike.
— Τι σημασία έχει ποιος μου το είπε! φώναξε δυνατά ο 

Αδόλφος, και χτύπησε το χέρι του πάνω στο τραπέζι.
— Θεώρησα ότι ήταν μια υπόθεση του παρελθόντος που 

έπρεπε να κλείσει... προσπάθησε να δικαιολογηθεί ο Mike, και 
τα χείλη του άρχισαν να τρέμουν.

— Ψεύτη! χίμηξε επάνω του ο Αδόλφος και τον έπιασε απ’ 
το λαιμό.

Ενστικτωδώς, ο Mike έβαλε τα χέρια του μπροστά στο πρό-
σωπό του για να το προστατέψει απ’ τις γροθιές του Αδόλφου.

— Κάποτε έβαλες αυτόν τον άνθρωπο στον δρόμο μου για 
να με αποτραβήξει απ’ τη Σεμίνα! Και πριν από λίγες μέρες, 
ένα πληρωμένο ανδρείκελο για να με ξεκάνει! Κατάλαβέ το, 
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επιτέλους! Κι εγώ να μην την είχα, εκείνη δεν σε θέλει! Δεν σε 
θέλει! Έριξε τον Mike απ’ τη μπαμπού πολυθρόνα και έβαλε το 
πόδι του πάνω στον λαιμό του. Ο Mike πάλευε ν’ αναπνεύσει, 
όπως σπαρταράει το ψάρι, όταν βρίσκεται έξω απ’ το νερό. 
Δεν θα φύγετε ποτέ οι δυο σας απ’ το νησί! Αν θα γίνει αυτό, 
θα σ’ έχω σκοτώσει, προηγουμένως! είπε ο Αδόλφος και πα-
ράτησε τον Mike, πεσμένο κάτω...
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Η ΣΕΜΊΝΑ ΧΑΜΗΛΩΣΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ και στριφογύρισε μέσα 
στα χέρια της το φλιτζάνι. Ήπιε μια γουλιά και, με φανερή 

προσπάθεια, είπε:
— Λυπάμαι πολύ.
— Για ποιο πράγμα; τη ρώτησε ο Mike.
— Που έχασε την ψυχραιμία του.
— Ο Αδόλφος;
— Ναι.
— Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό, είπε ο Mike 

μελαγχολικά.
— Επειδή με ρώτησες, Mike... Αν δεν θες να σου τα λέω, 

μην κάνεις ερωτήσεις.
— Τι πρέπει να κάνω, τώρα, εγώ; ρώτησε αυτός, εντελώς 

στα χαμένα.
— Τίποτα απολύτως. Κακώς έθιξα ένα θέμα που έχει περά-

σει. Ο Λορέντζο ανήκει στο παρελθόν.
Ο Mike τής έριξε μια ματιά γεμάτη απρόθυμο θαυμασμό. 

Συλλογίστηκε πως του ήταν πολύ ευχάριστο τελικά να τον 
παρασέρνει η Σεμίνα σε παλιές, ξεχασμένες βεντέτες. Ήταν 
που ήταν απ’ τη φύση του δειλός, αναγκαζόταν, επιπλέον, και 
να μένει σ’ αυτή την υγρή φυλακή, αγναντεύοντας, ψηλά από 
τον λόφο, ένα νησί που έμπαζε από παντού, ετοιμόρροπο στον 
χρόνο. Αν δεν υπήρχε η Σεμίνα ν’ αναστατώνει τις αισθήσεις 
του, η διαφιλονίκηση με τον Αδόλφο και η εν δυνάμει απόδρασή 
του από όλο αυτό το σκηνικό, μάλλον δεν θα είχε κανένα νόημα 
η, ούτως ή άλλως, «άνευ νοήματος», ζωή του. Είχε βαρεθεί ν’ 
ακούει ανθρώπους που ήθελαν, είτε να τον συμπαθήσουν είτε 
ν’ αμαυρώσουν την υπόληψή του. Του έφτανε και μόνον το 
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όνειρο ενός χαμένου παραδείσου, όταν κρυφάκουγε, μέσα στη 
νύχτα, τον αναστεναγμό της Σεμίνας δίπλα στη σάρκινη αγκαλιά 
του Αδόλφου και στον πόθο του. Πίνοντας και την τελευταία 
γουλιά καφέ, άφησε το φλιτζάνι πάνω στο τραπέζι και είπε:

— Πρέπει να πηγαίνω, Σεμίνα.
Αυτή η φράση τής έκοψε, κάπως, τη φόρα. Βρήκε, όμως, 

το κουράγιο να συνεχίσει, δείχνοντας περισσότερη σιγουριά 
απ’ όση, συνήθως, ένιωθε. Είπε λοιπόν:

— Ένα απ’ τα πολλά βράδια, πριν επιστρέψεις στο νησί, 
τσακωθήκαμε, ο Αδόλφος κι εγώ... Εκείνος μου έδωσε ένα 
χαστούκι, κι εγώ μια δυνατή γροθιά που τον βρήκε κατευθεί-
αν στην καρδιά, με το να μην του μιλάω για μέρες... Αν ήταν 
τελείως ανέντιμος, Mike, θα ήμουν η πρώτη που θα ήθελα να 
μπει φυλακή.

— Μπήκε φυλακή και ξαναβγήκε, απάντησε, βαριεστημένα 
και σκληρά, ο Mike

— Πώς το ξέρεις αυτό;
— Κοίτα... Ούτε τον συμπαθώ ούτε τον αντιπαθώ, πλέον. 

Θα σου πω, όμως, κάτι, Σεμίνα. Διαλέγει κακούς φίλους και, 
μετά, τα ρίχνει σε άλλους που δεν του φταίνε σε τίποτα. Ο 
Λορέντζο Πούλτζι ήταν δική του γνωριμία. Η σχέση του με τα 
ναρκωτικά ήταν δική του επιλογή...

— Σταμάτα, Mike! Δεν ξέρεις τι λες...
Η Σεμίνα πήρε τα φλιτζάνια απ’ το τραπέζι και τ’ ακούμπησε 

πάνω στον πάγκο του νεροχύτη. Έμεινε για λίγα λεπτά καρ-
φωμένη εκεί, με την πλάτη γυρισμένη προς τον Mike. Ήξερε 
πολλά για τον Λορέντζο Πούλτζι... Ήξερε, ακόμη περισσότερα, 
και για τη σχέση του με τον Αδόλφο. Δεν ήταν μια σχέση που 
βασιζόταν στα ναρκωτικά... Ήταν κάτι άλλο. Έρχεται κάποια 
στιγμή που οι μπουλντόζες της καρδιάς δεν αφήνουν όρθιο 
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κανενός είδους προπέτασμα, ισοπεδώνοντας στο πέρασμά 
τους τα φανταχτερά κλουβάκια μέσα στα οποία κλείνουμε όλη 
την «ανώφελη» ζωή μας. Ήταν αλήθεια πως ένιωθε μεγάλη 
αμηχανία, κάθε που πλάγιαζε με τον Αδόλφο. Έπρεπε, όμως, 
να το σεβαστεί. Ο ένας γοητευτικός και πεισματάρης Ισπανός. 
Ο άλλος, οργίλος και απροκάλυπτα αγενής Γερμανός. Δεν της 
ήταν δύσκολο να τους φανταστεί, για λίγο διάστημα, σαν πα-
θιασμένους εραστές, όση αποστροφή κι αν της γεννούσε αυτή 
η σκέψη. Ήξερε, όμως... Το αισθανόταν ότι ο Αδόλφος την 
αγαπούσε. Αν την έχανε, θα έχανε τον κόσμο ολάκερο κάτω 
απ’ τα πόδια του. Αυτό και μόνο τής ήταν αρκετό για να κρα-
τάει στοιχειωμένη μέσα της την άγρια λαχτάρα για τα χέρια 
του, το σώμα του, τη φωνή του... Τράβηξε με το πόδι της ένα 
μακρόστενο σκαμνί. Σήκωσε το μακρύ φόρεμά της, αποκαλύ-
πτοντας το χυτό πόδι της, και κάθισε.

— Γνώρισες ποτέ κανέναν άνθρωπο που να μην έχει πάθη; 
ρώτησε τον Mike, που δεν έλεγε να πάρει τα μάτια του απ’ 
το γυμνό, υπέροχο πόδι της. Έχει και ο Αδόλφος τα δικά του.

— Κι εσύ;... Ως πότε θα κρύβεσαι πίσω απ’ τα πάθη του, κα-
ταστρέφοντας τα όνειρα και τις επιθυμίες σου; την πλησίασε 
και ακούμπησε το ξανθό του κεφάλι πάνω στα αισθησιακά της 
γόνατα. Άρχισε να του χαϊδεύει τα μαλλιά, όπως ενός μικρού, 
απαρηγόρητου παιδιού.

— Δεν έχω όνειρα, Mike. Αν είχα κάποτε, δεν ξέρω... Τώρα 
δεν έχω, απάντησε εκείνη, κοιτάζοντας στο κενό.

— Είναι άδικο, Σεμίνα... Ακόμα και αυτοί που έχασαν την 
ψυχή τους μέσα στα σκουπίδια, κάποια μέρα την ξαναβρίσκουν...

— Ένα καταποντισμένο νησί δεν βγαίνει στην επιφάνεια 
της θάλασσας, Mike... Οι ακτίνες του ήλιου δεν διαπερνούν 
τα σκοτάδια του βυθού, αναστέναξε εκείνη.
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— Σ’ αγαπώ, Σεμίνα, είπε ο Mike, και τα μάτια του βούρκω-
σαν, σηκώνοντας το κεφάλι του. Σ’ αγαπώ. Και είμαι σίγουρος 
ότι μια μέρα... Το φως θα διαπεράσει και το δικό μας σκοτάδι.
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Ο ΑΔΌΛΦΌΣ ΒΟΛΕΨΕ ΤΑ ΠΙΝΕΛΑ και τις μπογιές του κάτω 
από την αυτοσχέδια υφασμάτινη τέντα που είχε στήσει και 

τίναξε τις στάλες απ’ το γκρίζο πουλόβερ του. Οι πρώτες φθι-
νοπωρινές βροχές είχαν αρχίσει να κάνουν την εμφάνισή τους 
στο νησί και ο λόφος χρύσιζε μέσα στις κοκκινωπές ανταύγει-
ες από σφεντάμια και χρυσάνθεμα. Είχαν περάσει χρόνια από 
τότε που μάγισσες, γυναίκες μαυροφορεμένες, με καλυμμένα 
τα πρόσωπά τους με βέλο, βρικόλακες, νεκροταφεία γοτθικά 
και μαύρο κρασί να ρέει σε κροντήρια μακάβριων αποκριάτι-
κων τελετών μπορούσαν να τον συγκινήσουν, βάζοντας τη 
φαντασία του ένα επίπεδο πιο ψηλά απ’ τους συνηθισμένους 
ανθρώπινους λογισμούς. Η καρδιά του είχε γίνει, πια, στεγανή 
σε τέτοιου είδους εικαστικές παραστάσεις.

Έβγαλε το πουλόβερ του και το έριξε, αρχικά, πάνω στους 
ώμους του. Μικρές λιμνούλες είχαν αρχίσει να σχηματίζο-
νται δίπλα στα πόδια του. Η τέντα ήταν τρύπια σε ορισμένα 
σημεία, με αποτέλεσμα η όλη διαδικασία να θυμίζει κάποιον 
που ταξιδεύει καταμεσής φουρτουνιασμένης θάλασσας με ένα 
ταχύπλοο που μπάζει από παντού νερά. Η δεύτερη κίνηση ήταν 
να σκεπάσει με το πουλόβερ του τον ανολοκλήρωτο πίνακά 
του για να μην βραχεί και να βάλει ένα τσιγάρο στα χείλη του, 
αγναντεύοντας το νησί από ψηλά. Ο χειμώνας στο νησί δεν 
θα ήταν εύκολο πείραμα. Αν πετύχαινε, έχει καλώς. Αν όχι, θα 
έπρεπε να τα μαζέψουν και να επιστρέψουν στη Βαρκελώνη, η 
Σεμίνα κι αυτός. Εκεί, δεν τους περίμενε τίποτα συγκεκριμένο, 
εκτός από μια ζωή εναρμονισμένη πλήρως με τους έντονους 
ρυθμούς μιας μεγαλούπολης. Στην πατρίδα του, τη Γερμανία, 
δεν ήθελε να επιστρέψει, αλλά ούτε και η Σεμίνα θα τον ακο-
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λουθούσε – του το είχε ξεκαθαρίσει. Για κλάσματα δευτερο-
λέπτου, σκέφτηκε πως η αγριάδα του νησιού, η ερήμωση του 
τοπίου, η απουσία οποιασδήποτε κοσμικής εκδήλωσης είχαν 
δημιουργήσει, θέλοντας και μη, μια μεγάλη απόσταση, σχεδόν 
χάσμα, ανάμεσα σ’ αυτόν και την κοινωνία, γεγονός που, ωστό-
σο, τον γοήτευε παρά τον αποκάρδιωνε. Διέσχιζε σαν αστραπή 
τα έρημα δρομάκια, περνούσε κάτω από ξεφτισμένες καμάρες 
άλλων εποχών, έβγαινε σε «νεκρές» πλατειούλες... Άλλοτε 
σφύριζε, άλλοτε τραγουδούσε, άλλοτε έβριζε και ούρλιαζε. 
Όλα αυτά, όμως, χωρίς τον φόβο να τον ακούσει κανείς. Πόσο 
μεγάλη πολυτέλεια είναι αυτό! Παράδερνε σ’ έναν χώρο ζε-
στό, που ανέδιδε μυρωδιά από ρετσίνι πεύκου, κανέλας και 
θαλασσινής αλμύρας. Δεν είχε κανέναν άγγελο και δαίμονα για 
συντροφιά του. Πολλές φορές, ανέβαινε τον λόφο τρέχοντας, 
αφήνοντας το πρόσωπό του εκτεθειμένο στο μαστίγωμα του 
ανέμου, χωρίς να νοιάζεται. Σ’ αυτόν τον τόπο, που έμοιαζε 
με «χαμένη Ατλαντίδα», ο πιο χαμένος απ’ όλους ήταν ο ίδιος! 
Ένας πρωτογονισμός και μια αρχέγονη αίσθηση κάλυπτε τα 
πάντα, με την υγρασία των τοίχων των αδειανών σπιτιών ν’ 
αντανακλά το γαλάζιο του ουρανού και τον αέρα να ευωδιάζει 
αγριολούλουδα πάνω από το αγκυροβόλι.

Άφησε τη ματιά του να διαπεράσει μέσα από τις λεπτές, 
αραχνοΰφαντες ίνες του ουρανού, όπου τα λιγοστά σύννεφα 
τον όργωναν σαν να ‘τανε χωράφι. Το πρωινό ξημέρωνε γα-
λήνιο και φωτεινό, με το επιτιμητικό βλέμμα του Θεού να 
πέφτει πάνω σε τρεις ψυχές και, σαν αμάξι που ξεφεύγει απ’ 
την πορεία του, να βγαίνει εκτός δρόμου. Ο Θεός είχε εκτρο-
χιαστεί. Είχε χάσει τον προσανατολισμό Του. Θύμιζε, μάλλον, 
άνθρωπο, που θα εύχονταν από την πλευρά του να «μην ήξερε» 
τίποτα, γιατί έτσι δεν θα στριφογύριζε στο κρεβάτι, δεν θα 
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κοπανούσε τα μαξιλάρια και δεν θα αυταπατόταν με την ελ-
πίδα ότι θα έρθει, κάποια στιγμή, ο λυτρωτικός ύπνος να του 
κλείσει τα βλέφαρα. Δεν υπήρχε λύτρωση. Όταν κάποιος έχει 
φορτωμένο το αμάξι του με μπόλικη πραμάτεια, ψάχνει να την 
πουλήσει στον πρώτο έμπορο που θα του κάνει την καλύτερη 
προσφορά. Κι ο Θεός έψαχνε να πουλήσει την πραμάτεια Του 
στους Πρωτόπλαστους...

«Τι ξέρεις για τον Mike;» ρώτησε τον εαυτό του ο Αδόλφος 
«Τι ξέρεις για τη Σεμίνα; Για τον Λορέντζο;...» 

Δεν ήξερε τίποτα, στην πραγματικότητα. Ήξερε μόνο ότι 
ένας «σκάρτος» Θεός τούς είχε πουλήσει μια, επίσης σκάρτη, 
πραμάτεια. Τώρα ήταν αργά. Είχαν πιαστεί όλοι τους στα δίχτυα 
Του. Είχαν κάνει μια συμφέρουσα προσφορά, λειτουργώντας 
ως έμποροι, αφού, προηγουμένως, Εκείνος τούς εξαπάτησε. 
Ό,τι τούς πούλησε ήταν για πέταμα. Στις φλέβες τους κυλούσε 
ένα μαύρο υγρό, ένας σιχαμερός πολτός, προερχόμενος από την 
πολτοποίηση όλης αυτής της σκάρτης πραμάτειας. Αλήθεια. 
Ποιον να ‘βρισκαν, εν τέλει, για να του την δώσουν;... 
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ΑΠΛΩΣΕ ΤΟ ΧΕΡΙ ΤΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΨΕ το φως. Για λίγα λεπτά, 
περιεργάστηκε το έρημο σκηνικό του δωματίου με μια 

απέραντη ικανοποίηση. Ήταν δικό του αυτό το δωμάτιο, αν και 
χωρίς έπιπλα. Το πρώτο του σπίτι, μετά την απώλεια της βίλας 
του, όταν πια το ισπανικό κράτος θεώρησε πως δεν μπορούσε 
να κάνει τα στραβά μάτια άλλο. Είχε μετακομίσει, μόλις πριν 
από τρεις μέρες σ’ αυτό το σπίτι, και σκεφτόταν, τώρα, να πά-
ρει το πινέλο του και ν’ αρχίσει να χρωματίζει τους λευκούς 
τοίχους, κάνοντάς τους πορτοκαλί ή ακόμη να σκορπίσει πάνω 
στο ξύλινο πάτωμα την άμμο που είχε μαζέψει και την είχε 
βάλει σ’ ένα μικρό γυάλινο δοχείο, για να θυμάται τις μέρες 
που είχανε περάσει οι δυο τους, ο Αδόλφος κι αυτός, στο νησί. 

Είχε πάρει, ήδη, το ύφος ιδιοκτήτη της νέας του κατοικίας. 
Αν χτυπούσε το κεφάλι του στον τοίχο θα ήταν καλύτερα; Μάλ-
λον όχι. Αν, πάλι, επέστρεφε το βέλος, βρίσκοντας κατευθείαν 
στόχο την καρδιά του, τι θα γινόταν τότε; Τίποτα απολύτως. Θα 
νέκρωνε μια ήδη απονεκρωμένη καρδιά. Μια καρδιά που δεν την 
ένοιαζε πια, αν είχε ξημερώσει ή αν το σούρουπο έπεφτε σαν 
πέπλο υγρό πάνω από τη θολή πολιτεία. Δεν την ένοιαζε ούτε 
εάν τα πλούτη είχαν εξανεμιστεί ή αν η δόξα είχε σβήσει, όπως 
μια φθαρμένη ζωγραφιά στον τοίχο. Κι εάν, τέλος, ο ερχομός της 
άνοιξης ή το τέλος του χειμώνα θα έφερναν μαζί τους κάποια 
μεγάλη αλλαγή για εκείνον. Όλες οι αλλαγές είχαν συρρικνωθεί, 
είχαν γίνει σαν μια μαύρη τρύπα του σύμπαντος, που τον είχε 
ρουφήξει μέσα της. Δεν τις ζούσε, πλέον, τις αλλαγές. Τον εί-
χανε καταπιεί. Τον είχανε καταβροχθίσει. Τον είχανε συνθλίψει. 

Θυμήθηκε κάποια καλοκαίρια. Οι εικόνες που πέρασαν από 
το μυαλό του ήταν σαν να είχανε προκύψει μέσα από καλλιτε-
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χνικό μοντάζ. Ήταν σαν ταινία η ζωή του; Όχι, δεν ήταν. Ποτέ οι 
ζωές των ανθρώπων δεν είναι σαν ταινία του κινηματογράφου. 
Ποτέ το μοντάζ και ο φωτισμός δεν είναι τόσο καλλιτεχνικά. 
Ποτέ οι αναπνοές δεν είναι τόσο ψεύτικες. Ποτέ τα φιλιά δεν 
δίνονται μέσα από στημένες τεχνικές. Ποτέ τα πρόσωπα δεν 
είναι τόσο φωτεινά και γοητευτικά. Ποτέ οι αγκαλιές δεν είναι 
τόσο αισθησιακές. Ποτέ οι έρωτες δεν είναι τόσο, συγκινητικά, 
μοιραίοι. Ευτυχώς, η ζωή είναι «χύμα» και διαθέτει περισσότε-
ρο χιούμορ από τις οδηγίες ενός σκυθρωπού σκηνοθέτη, που 
δεν του λείπει ποτέ και ένα κομμάτι ματαιοδοξίας σε ό,τι κάνει. 

Κι όμως, τούτη την ώρα, τα καλοκαίρια γίνηκαν ένα ξετύ-
λιγμα σκηνών ταινίας μικρού μήκους. Απέκτησαν το φόντο 
από το σύθαμπο του ημίφωτος της λογικής του. Σκηνοθέτης 
έγινε ο χρόνος. Ο καταλύτης των πάντων... Δεν του χρειάστη-
καν πολλά λεπτά για να φέρει σε πλήρη εναρμόνιση το φως 
με το σκοτάδι και, μέσα σ’ αυτή τη μανιχαϊστική οπτική, να 
΄΄γκριζάρει΄΄ το κάδρο, ακόμη περισσότερο, στον φακό. Γιατί 
το κάδρο είναι, πάντα, γκρίζο... Πήρε το πινέλο στο χέρι του 
και, στο πρώτο λεπτό, το άφησε ξανά κάτω. Κι αν ακόμη έβαφε 
αυτούς τους καταθλιπτικούς τοίχους ενός άδειου σπιτιού, τι 
θα κέρδιζε, στ’ αλήθεια; Το μόνο χρώμα που «σπάει» τον γκρί-
ζο τοίχο της ανθρώπινης ύπαρξης είναι αυτό της Πίστεως. 
Όταν η Πίστη χαθεί κι αυτή μαζί με τ’ άλλα, τότε, όσο χρώμα 
και να ρίξει κανείς, καμιά αχτίδα φωτός δεν διαπερνά το ζόφο 
μιας χαμένης ψυχής. Καμιά καταποντισμένη νήσος δεν βγαίνει 
στην επιφάνεια της θαλάσσης. Όταν χαθεί ένας πολιτισμός, 
δύσκολα επανέρχεται στο προσκήνιο, βλέποντας το φως της 
μέρας, και πάλι...

Αν πονούσε; Όχι. Όχι δεν πονούσε ο Λορέντζο Πούλτζι. 
Ίσως και να είχε ατονήσει το κέντρο του εγκεφάλου που ευ-
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θύνεται για την αίσθηση του πόνου. Ένα μούδιασμα σ’ όλο το 
κορμί, την καρδιά και το νου του επικρατούσε. Αφέθηκε στη 
μοίρα, στο συμπέρασμα της στιγμής. Ήταν χαμένος. Χαμένος 
από πρώτο χέρι. Πού πήγαν, άραγε, όλοι αυτοί που τον είχανε 
χρήσει «αρχηγό» τους; Πού πήγαν οι γυναίκες που διάνθιζαν 
τα καλοκαίρια του με το μεθυστικό άρωμα του έρωτά τους 
για εκείνον; Οι χειμώνες, που ο «Τύπος» μιλούσε για τις καλ-
λιτεχνικές του επιτυχίες; Αποδημητικά πουλιά; Φεύγουν και 
ξαναεπιστρέφουν στις φωλιές τους; Ή, μήπως, φεύγουν και 
δεν επιστρέφουν ποτέ; Αυτό που, σίγουρα, δεν θα επέστρεφε 
ποτέ ήταν οι μέρες εκείνες στο νησί με τον Αδόλφο. Ο λόφος 
με τα χρυσάνθεμα... Τα δυο στημένα καβαλέτα τους, τα ηλι-
οκαμένα πρόσωπά τους και η αγριάδα ενός τοπίου να δένει 
άλλοτε με τη γαλήνη της καλοκαιρινής ραστώνης και άλλοτε 
να πετάγεται σαν ελατήριο και να φλέγεται μέσα στην κάμινο 
του πάθους και τον κυκεώνα των γεγονότων που ακολούθησαν. 
Κι ύστερα, η ταινία διακόπτονταν, ξαφνικά, υπό τον ήχο δύο 
ή τριών πυροβολισμών – δεν θυμόταν ακριβώς. Υπήρχε ένα 
κενό. Μάλλον το σώμα του ν’ άλλαξε αρκετά χέρια, μέχρι να 
φτάσει στον ψυχρό θάλαμο ενός χειρουργείου, νοσοκομείου 
της Βαρκελώνης, κι εκεί να του αφαιρεθούν οι σφαίρες που 
είχαν διαπεράσει το κρανίο του. Η ζημιά, ωστόσο, είχε γίνει. 

Ποτέ ξανά δεν θα ήταν ο Λορέντζο Πούλτζι του παρελθό-
ντος. Ο γοητευτικός άντρας με το μεσογειακό ταμπεραμέντο. 
Μ’ ένα πρόσωπο που το φώτιζε η αλαζονεία, ο τυχοδιωκτι-
σμός, το χρήμα, οι ανέσεις και η δόξα. Μετά από εκείνες τις 
σφαίρες, λες και είχε μπει ένα δηλητήριο μέσα στις φλέβες 
του και είχε αλλοιώσει τη σύσταση του αίματός του. Κυρίως, 
όμως, είχε αλλοιώσει τη σύσταση της καρδιάς του. Το κάδρο, 
από γκρι, έγινε, μεμιάς, λευκό. Τόσο γλαυκό ήταν το ξημέρωμα, 
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που τον καλούσε να «ξαναγράψει» πάνω στην αδειανή μπο-
μπίνα μια νέα ταινία, μ’ ένα εντελώς διαφορετικό σκηνικό, με 
αλλαγμένο φωτισμό, με άλλο φόντο και με άλλο σκηνοθέτη.

Έστρεψε έναν γύρο το βλέμμα του και του φάνηκε ότι το 
δωμάτιό του έγινε η «πρόκληση». Όχι, δεν ήταν ο Λορέντζο 
Πούλτζι! Δεν ήταν ο βαρόνος της κοκαΐνης! Δεν ήταν ο φη-
μισμένος ζωγράφος! Δεν ήταν ένα γρανάζι σ’ αυτό το σάπιο 
σύστημα που λέγεται «Πολιτική»! Δεν ήταν ο άνθρωπος που 
τον υπηρετούσαν, όπως υπηρετείται ένας μύθος! Για πρώτη 
φορά – ίσως και για τελευταία – ήταν ελεύθερος. Δεν είχε 
όνομα ούτε παρελθόν. Δεν είχε τίποτα απολύτως, όπως ακρι-
βώς κι αυτό το έρημο σπίτι στο οποίο είχε μετακομίσει πριν 
από λίγες μέρες. Εκείνες οι σφαίρες... Εκείνες οι σφαίρες 
ευθύνονταν για όλα. Και το χέρι που κρατούσε το πιστόλι. Το 
χέρι του Αδόλφου...        
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ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΘΡΑΥΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ παλλόμενης αντιφεγγίζου-
σας ατμόσφαιρας, στην οποία θροΐσματα λέξεων, τριγμοί 

και αχνά είδωλα αναστάτωσαν και φώτισαν εξαντλητικά το 
παρελθόν, η σπίθα ενός καταλαγιασμένου πάθους ήρθε πάλι, 
φευγαλέα και ξαφνικά, στο προσκήνιο. Ο Αδόλφος ήξερε πολύ 
καλά τις δραματικές προδιαγραφές ενός τέτοιου πάθους, που 
συνοψίζονταν στην είδηση ότι ο Λορέντζο Πούλτζι ήταν ζωντα-
νός. Δεν είχαν καταφέρει να σκοτώσουν τον Λορέντζο οι σφαί-
ρες που του είχε ρίξει. Το γεγονός αυτό έμοιαζε με αστραπές 
μιας μπόρας στην έξοδο του καλοκαιριού. Το βράδυ εκείνο, 
που το πληροφορήθηκε απ’ τα χείλη της ερωμένης του, της 
Σεμίνας, έμεινε ξάγρυπνος μπροστά σε μια νοερή νεκροφόρα, η 
οποία επέτρεπε περάσματα της μνήμης και ναρκισσευόμενες 
συνειδήσεις να μεταδίδουν τη στριντμπεργκική ρήση: «εκεί 
όπου είμαι, είναι η κόλαση». Η χρονική σύμπτωση αυτής της 
«αποκάλυψης» και η γειτνίασή της με μια κατάδυση στα ενδό-
τερα της ψυχής του, τον προβλημάτισαν, ακόμη περισσότερο, 
αναφορικά με το κατά πόσο η μνήμη των ανθρώπων μπορεί, 
τελικώς, να κρατήσει αναμμένα τα φώτα της ράμπας... 

Το μοιραίο βράδυ της αποκάλυψης, αναγκάστηκε να κάνει 
και μερικούς άλλους συσχετισμούς και να βρει τις αναλογίες 
ανάμεσα σε δύο «καταιγίδες». Η μία καταιγίδα λεγόταν Mike 
και η άλλη Λορέντζο. Μ’ ένα λεπίδι άρχισε να ξύνει την επιφά-
νεια και των δύο αυτών προσώπων, ξεχωριστά. Τα αηδιαστικά 
λέπια που πετάχτηκαν στον αέρα, σαν κόκκοι που διυλίζονται 
στον άνεμο, είχαν κάτι από τα καταφανή σημάδια μιας ψύχω-
σης. Μιας, σε ελάσσονες τόνους, συγχορδίας, που εκτόξευε το 
συναίσθημα πάνω στα πυρπολημένα πρόσωπα και των τριών: 
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το δικό του, του Λορέντζο και του Mike. Πάντα, στη μέση, βρι-
σκόταν ο Mike, και στις δύο άκρες, ο Αδόλφος κι ο Λορέντζο. 
Μήπως, όμως, δεν βρισκόταν στη μέση ο Mike αλλά η Σεμίνα; 
Μήπως η Σεμίνα να ήταν «το συμφέρον» που διακυβεύονταν, 
εδώ και τόσο καιρό; Γιατί, οπωσδήποτε, η ιστορία τους ήταν 
- και θα παρέμενε – μια άκρως μπερδεμένη ιστορία... Ο Mike, 
αυτός ο «δραπέτης» του νησιού, ήταν αυτός που «υπενθύμιζε», 
κάθε τόσο, σε όλους τους, πως απ’ το «νησί» δεν θα έφευγαν 
ποτέ, ό,τι κι αν έκαναν. Κι αυτό γιατί ο πρώτος που δεν θα 
έφευγε από το νησί θα ήταν ο ίδιος ο Mike... 

Έμοιαζαν, λοιπόν, να προσπαθούν να διασώσουν τις εύθραυ-
στες ζωές τους γύρω από ένα νησιώτικο σπίτι, το σπίτι του 
Λορέντζο, που είχε γίνει σημείο αναφοράς του βίου τους. Η 
καταιγίδα, όμως, που είχε σαρώσει τα πάντα, άφηνε, τώρα, 
πίσω της μόνο τη συμφορά, δέντρα πεσμένα, τζάμια σπασμέ-
να, κλαριά τσακισμένα και νεκρά άνθη. Ποτέ δεν είχε θυμώσει 
τόσο πολύ στη ζωή του ο Αδόλφος, όσο το σημερινό βράδυ 
της αποκάλυψης. Γιατί να μην καταφέρει, με τις σφαίρες που 
είχε ρίξει, εκείνο το μοιραίο απόγευμα, να σκοτώσει, τελικά, 
τον Λορέντζο Πούλτζι;...      
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Ο MIKE ΕΒΛΕΠΕ ΤΗ ΣΕΜΊΝΑ ΝΑ ΠΛΕΝΕΙ στη σκάφη τα ρούχα 
τους. Μια γυναίκα ανάμεσα σε δύο άντρες και η σκάφη το 

διαχωριστικό όριο μεταξύ ειρήνευσης των παθών και υποχθό-
νιας διαδρομής του σκότους. Το σκοτάδι, άλλωστε, ζούσε μέσα 
τους. Κάπου-κάπου, αρκούσε μια σκηνή καθημερινότητας, για 
να τρυπώσει και το λιγοστό φως της μέρας... 

Η Σεμίνα κατάλαβε γρήγορα ότι ο Mike σκεφτόταν το μέλλον 
τους στο νησί. Ίσως και να είχε συμβιβαστεί με την ιδέα ότι δεν 
θα έφευγαν ποτέ από εδώ – τουλάχιστον όχι σαν «δραπέτες». 
Στην πραγματικότητα, τίποτα δεν άλλαζε την προσπάθειά τους 
για συμβιβασμό. Είχαν συμφιλιωθεί με την ιδέα της αδυναμίας 
τους ν’ αντιδρούν σε κάθε ερέθισμα που θα μπορούσε να τους 
ξεσηκώσει, κι αυτό τους ήταν αρκετό.

Η νεαρή γυναίκα σταμάτησε για λίγο να τρίβει τα βρώμικα 
ρούχα και κοίταξε τον Mike. Η ματιά της είχε κάτι από συ-
γκρατημένο θυμό, μαζί και με μια γενναία δόση θλίψης, που 
σιγόβραζε μέσα της. 

— Γιατί δεν πας να μαζέψεις ντομάτες και μαϊντανό για τη 
σαλάτα; του είπε, περισσότερο σαν προσταγή παρά υπό το 
πνεύμα μιας καλοπροαίρετης ερώτησης.

— Θα πάω σε λίγο, είπε αυτός και συνέχισε ν’ ακονίζει το 
μαχαίρι του, ράθυμα.

— Είναι ώρα να επιστρέψει ο Αδόλφος, μονολόγησε η Σεμίνα 
και κοίταξε, ψηλά στον ουρανό, τον ήλιο που βάδιζε ολοταχώς 
προς την πλευρά της δύσης του.

— Γιατί; Πήγε για προμήθειες; προσποιήθηκε τον αδιάφορο 
ο Mike, αλλά η απάντηση τον «έκαιγε».

— Όχι. Έχουμε προμήθειες, είπε η Σεμίνα.



129

ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ

— Πού πήγε τότε; ρώτησε αυτός.
— Ξεκίνησε να επισκευάζει τη μικρή προβλήτα στο παλιό 

λιμάνι, απάντησε η Σεμίνα, δείχνοντας πως δεν φοβόταν για 
την απάντηση που μόλις είχε δώσει.

— Τι;... Την προβλήτα! Στο παλιό λιμάνι! Τι τρέλα είναι πάλι 
αυτή! φώναξε ο Mike, κάνοντας τις φλέβες του να διογκωθού-
νε στη στιγμή.

Η Σεμίνα τίναξε τις σαπουνάδες απ’ τα χέρια της και του 
έριξε μια άγρια ματιά. 

— Σου φαίνεται για τρέλα; Για μας το κάνει! Δεν μπορείς να 
το καταλάβεις; Αν φτιαχτεί το λιμανάκι... 

— Αν φτιαχτεί το λιμανάκι; σάρκασε ο Mike. Μη μου πεις! 
Έχει σκοπό ο εραστής σου να μας κάνει και βαρκάδες, τώρα, 
που, σε λίγο, θ’ αρχίσουν οι βροχές και τα κρύα στο νησί; Δεν 
θα ‘ταν, βέβαια, και άσχημη ιδέα, οφείλω να ομολογήσω! Έβαλε 
τα γέλια και, στο πρώτο κιόλας λεπτό, το πρόσωπό του απέ-
κτησε μια χαιρέκακη όψη. Να έχουμε και κάτι να ξεχνιόμαστε, 
εδώ στην ερημιά, χειμωνιάτικα! Τι λες; 

— ...Αν φτιαχτεί το λιμανάκι, έχουμε ελπίδες να μην είμα-
στε μόνοι μας, ακούστηκε, αργόσυρτα και κουρασμένα, η φωνή 
της Σεμίνας.

Ακολούθησε σιωπή, και μια ανεξήγητη αμηχανία έγινε αιτία 
να παρατείνουν το βλέμμα τους, για ακόμη λίγα λεπτά, ο ένας 
πάνω στον άλλον.

— Τι είπες, Σεμίνα; την κοίταξε έκπληκτος ο Mike, σαν κε-
ραυνοβολημένος.

— Είπα πως... Είναι ώρα να...
Πριν, όμως, προλάβει ν’ ολοκληρώσει τη σκέψη της, την 

πρόλαβαν οι λυγμοί. Ο Mike σηκώθηκε από το κάθισμα και 
πέρασε τα χέρια του γύρω από τη μέση της. 
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— Μην κλαις, Σεμίνα... Σε παρακαλώ. Δεν το αντέχω αυτό. 
Οι λυγμοί τράνταζαν το κορμί της κι εκείνος την έσφιγγε 

απεγνωσμένα πάνω στην αγκαλιά του
— Ως πότε θα είμαστε οι τρεις μας, Mike... Πάντα οι τρεις 

μας, κατάφερε εκείνη να πει, μέσα από τις αναγκαστικές παύ-
σεις των δακρύων της

— Εγώ δεν θα πάψω ποτέ να σ’ αγαπώ, Σεμίνα, ψιθύρισε ο 
Mike στ’ αυτί της. Όσοι κι αν έρθουν εδώ... Σ’ αυτό το νησί... 
Θα είμαστε, πάντα, εσύ κι εγώ. 
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Ο ΑΔΌΛΦΌΣ ΚΑΘΟΤΑΝ ΓΥΜΝΟΣ απ’ τη μέση και πάνω, κα-
πνίζοντας στην προβλήτα του παλιού λιμανιού και τυλίγο-

ντας ένα σκοινί σε αψεγάδιαστη κουλούρα. Κάτι τον ωθούσε 
να δέσει γύρω από τον λαιμό του μπουκαλιού που κείτονταν 
δίπλα του έναν σπάγκο και να το πετάξει έπειτα στη θάλασσα, 
περιμένοντας μέσα από αυτή την, κάπως ρομαντική, εικόνα να 
φαντασιωθεί ένα τεράστιο ιστιοφόρο, με το λευκό κατάρτι 
του στη μέση και το μισάνοιχτο μπαλαούρο του να ξεχειλίζει 
από κίτρινες νιτσεράδες για το πλήρωμά του. Σε μια δεύτερη 
σκέψη, είδε ξανά την ομορφιά τού να κάνει κανείς ηλιοθερα-
πεία στο κατάστρωμα, έχοντας για αποκλειστική συντροφιά 
την πληθωρική αγκαλιά του νερού της θάλασσας και την 
ανακουφιστική θερμότητα του ήλιου. Η καμπίνα με τις κου-
κέτες και από τις δύο πλευρές ενός πτυσσόμενου τραπεζιού, 
τα φινιστρίνια, το τραπέζι της πλοήγησης, με απλωμένους 
επάνω του τους ναυτικούς χάρτες, έρχονταν στο νου του να 
συμπληρώσουν την εικόνα μιας ανάμνησης του παρελθόντος, 
εκείνης ενός πολύχρωμου ιστιοπλοϊκού σκάφους, με ιδιοκτή-
τη του τον Λορέντζο Πούλτζι, την πρώτη φορά, που άραξαν οι 
δυο τους σ’ αυτήν εδώ την προβλήτα. 

Ανοίγοντας τα μάτια του, που τα κρατούσε κλειστά όσο οι 
αναμνήσεις εφορμούσαν στο υγρό τοίχωμα της μνήμης του, 
διέκρινε από μακριά το λευκό πανί, κρεμασμένο στο ψηλό κα-
τάρτι ν’ ανεμίζει και την διπρόσωπη πλώρη να σχίζει το κύμα 
στα δύο, καθώς το ιστιοφόρο πλησίαζε στο εγκαταλελειμμένο 
λιμάνι. Έσφιξε τα χείλη σε μια αντανακλαστική κίνηση. Εδώ και 
έξι μήνες που έμεναν με τη Σεμίνα στο νησί, στην προβλήτα 
άραζε, που και που, το ταχύπλοο εκείνου του αχρείου Ισπανού 



132

ΧΑΜΕΝΗ ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ

χωριάτη που τους έφερνε προμήθειες. Μετά, όμως, και την 
απόπειρα να τον «βγάλουν από τη μέση» ο Ισπανός χωριάτης 
μαζί με τον Mike, ο Αδόλφος είχε πει στον «προμηθευτή» να 
μην ξαναπατήσει το πόδι του στο νησί, απειλώντας τον ότι, 
τη δεύτερη φορά, δεν θα ήταν και τόσο «ευγενής» μαζί του. 
Αυτό, βέβαια, έκανε τα πράγματα δυσκολότερα, γιατί έπρεπε, 
τώρα, ο Αδόλφος να φέρνει τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης 
στο νησί, χρησιμοποιώντας ένα βαρκάκι που είχε ξεμείνει 
στην ακτή. Το είχε σουλουπώσει κάπως για να πιάνει την πιο 
κοντινή στεριά ενός, επίσης μικρού, νησιού, το οποίο, ωστόσο, 
κατοικούνταν από μόνιμους κατοίκους. 

Το άγνωστο ιστιοφόρο πλησίαζε όλο και πιο πολύ και φαι-
νόταν ολοκάθαρα ότι ο καπετάνιος του ήθελε να ρίξει άγκυρα 
σ’ αυτόν εδώ το τόπο. Τότε... Ο Αδόλφος είδε να ξεπροβάλλει 
μια ανδρική φιγούρα στο κατάστρωμα. Όσο πλησίαζε το ιστιο-
φόρο, ο γενειοφόρος άντρας αποκτούσε χαρακτηριστικά, χά-
νοντας την αμυδρή, θολή μορφή του. Τα μεσογειακά μάτια του, 
τα ατίθασα μακριά μαλλιά του, το σφιχτοδεμένο ηλιοκαμένο 
κορμί του, θύμιζαν όλο και πιο πολύ τον Λορέντζο. Να ‘ταν, στ’ 
αλήθεια, ο Λορέντζο Πούλτζι; Είχε τρία ολόκληρα χρόνια να 
τον δει, από τότε που τον είχε πυροβολήσει και του είχε «φυ-
τέψει» μια σφαίρα στο κεφάλι και δύο στο κορμί. Είχε μάθει, 
πολύ αργότερα, ότι, όταν ήταν σε θέση πια να επικοινωνεί με 
το περιβάλλον του ο Λορέντζο, γλύτωσε μεν τη φυλακή, έχασε, 
όμως, την παλιά «αίγλη» του. Όλοι τον είχανε «κάνει πέρα», 
και πρώτη από όλους η πολιτική αφρόκρεμα της Ισπανίας, 
που στο παρελθόν χρησιμοποιούσε τον «βαρόνο» των ναρκω-
τικών για να κάνει τις βρωμο-δουλειές της και να φαίνονται 
και «παστρικιές». Ο Λορέντζο Πούλτζι, που φαινομενικά είχε 
χρησιμοποιήσει τους πάντες για να κερδίσει δόξα και χρήματα, 
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ήταν, τελικά, ο πιο «χρησιμοποιημένος» από όλους όσους είχαν 
εισβάλει στο σκοτεινό παρελθόν του. Το μόνο που έριχνε φως 
σ’ αυτό το σκοτάδι της ύπαρξής του ήταν η ομορφιά του και το 
αδιαμφισβήτητο ταλέντο του στη ζωγραφική – γεγονός που 
το είχαν καταμαρτυρήσει και πολλοί άλλοι, πολύ πιο «ειδικοί» 
από τον Αδόλφο.

Ο άντρας, έτσι όπως στεκόταν όρθιος δίπλα στο κατάρτι, 
σήκωσε το χέρι του σε ένδειξη ναυτικού χαιρετισμού. Ο Αδόλ-
φος ανταπέδωσε τον χαιρετισμό, παρατώντας το σκοινί που 
τύλιγε, και σηκώθηκε κι εκείνος όρθιος. Το ιστιοφόρο ήταν 
σε απόσταση αναπνοής, και ο καπετάνιος του προσπάθησε να 
χαμογελάσει, αλλά στα μάτια του και τα σφιγμένα χείλη του 
διακρίνονταν η θλίψη. Μια θλίψη που την αναγνώρισε αμέσως 
ο Αδόλφος... 

— Αδόλφε! 
Ο Αδόλφος πλησίασε στην άκρη της προβλήτας και ένιω-

σε την καρδιά του να θέλει να ξεπηδήσει μέσα από το πλατύ 
στήθος του. 

— Το παρελθόν επιστρέφει, Αδόλφε! φώναξε ο γενειοφόρος 
άντρας, βάζοντας ένα τσιγάρο στα χείλη του.

Ο Αδόλφος, ταραγμένος, άρπαξε στο χέρι του το χοντρό 
σκοινί που είχε πετάξει χάμω. Το παρελθόν επέστρεφε γοργά. 
Αυτή τη φορά, επέστρεφε στο πρόσωπο, τη σάρκα και το αίμα 
του Λορέντζο Πούλτζι. Μια ομίχλη ήταν σαν να είχε πέσει πάνω 
στα γκρίζα μάτια του και μια σειρά από πυκνά γένια έκρυβαν 
τώρα το άλλοτε λαμπερό, ερωτικό του πρόσωπο.   
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Η ΣΕΜΊΝΑ ΑΦΕΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΑΓΚΑΛΙΑ του Mike, έτσι όπως 
την έσφιγγε απελπισμένα επάνω στο στήθος του. Τα χεί-

λη της υποχώρησαν στην πολιορκία των δικών του. Τα χέρια 
του τυλίχθηκαν γύρω από τη μέση της. Στην ανάσα της, η δική 
του αγρίεψε, φούσκωσε όπως ένας χείμαρρος λίγο πριν την 
υπερχείλιση. Την σήκωσε στην αγκαλιά του και έσπρωξε με 
το πόδι του την εξώπορτα, για να μπούνε μέσα οι δυο τους. Για 
κλάσματα δευτερολέπτου αναρωτήθηκε αν θα έπρεπε να την 
πάει στην κρεβατοκάμαρα. Γρήγορα, όμως, σκέφτηκε ότι εκεί 
θα κυριαρχούσε η μυρωδιά του Αδόλφου. Έτσι, την οδήγησε 
στον καναπέ, όπου είχανε αγαπηθεί για πρώτη φορά...

— Ξέχασέ τα όλα, είπε σιγανά ο Mike, την ώρα που το φόρεμα 
της Σεμίνας γλιστρούσε από τους ώμους της. 

Είδε τα δάκρυα να κυλάνε από τα μάτια της και ένιωσε αυτό 
που αισθανόταν, πάντα, για εκείνη: ένα κρυφό μίσος.

— Μετά από αυτό, θα φύγουμε από δω, Σεμίνα, συνέχισε να 
λέει μέσα στο ερωτικό του παραλήρημα, έχοντας υποτάξει στα 
χέρια του το λυγερό κορμί της νεαρής γυναίκας.

Για τη Σεμίνα, όμως, δεν υπήρχε επιστροφή. Δεν υπήρξε 
ποτέ. Το ήξερε από την πρώτη στιγμή ότι το πεπρωμένο 
τους είχε συντελεστεί το βράδυ εκείνο που ο Αδόλφος τής 
είχε γνωρίσει τον Mike. Θα βάδιζαν μαζί οι τρεις τους μέχρι 
το τέλος. Φοβόταν αυτό το τέλος... Το έβλεπε να έρχεται, να 
πλησιάζει γοργά. Ένα τέλος ζεστό, υγρό και κόκκινο, όπου όλα 
προμήνυαν τον ερχομό του, την μοιραία άφιξή του. 

— Φοβάμαι, Mike, είπε εκείνη ξέπνοα, σπαρταρώντας σαν 
το ψάρι μέσα στα χέρια του.

— Τι φοβάσαι; 
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Τραβήχτηκε εκείνος από το σώμα της και την κοίταξε με 
απορία.

— Δεν θα φύγουμε ποτέ από δω. Απ’ το νησί.
— Θα φύγουμε. Θα το δεις. Θα αποδράσουμε, Σεμίνα.
— Είναι αργά, Mike. Έπρεπε να είχα φύγει εγώ.
— Πριν έρθεις... Οι μέρες έμοιαζαν με νύχτες. Κι όταν ήρ-

θες... Γέμισαν από φως, τα χείλη του άγγιξαν τον λαιμό της, 
κάνοντάς την να κλείσει τα μάτια της απ’ την ηδονή. Άξιζαν. Όλα 
άξιζαν, Σεμίνα... Ό,τι έγινε, άξιζε... Δεν μετανιώνω για τίποτα... 
Δεν θ’ άλλαζα, για τίποτα στον κόσμο, αυτή τη στιγμή μαζί σου.

— Τότε... Τότε... Η φράση έμεινε ανολοκλήρωτη στα χείλη 
της. Όχι, όμως, και ο έρωτάς τους, που σφραγίστηκε απ’ το 
βαθύ αναστεναγμό του δειλινού, τη στιγμή της κορύφωσής 
του... 

Όταν όλα τελείωσαν, η Σεμίνα άνοιξε τα μάτια της, για ν’ 
αντικρίσει μονάχα τα συντρίμμια που είχε αφήσει πίσω του το 
παλιρροιακό κύμα. Το νησί είχε καταποντιστεί και μαζί, στον 
πυθμένα της θάλασσας, είχε συμπαρασύρει και τις ζωές τους. 
Ο Mike κείτονταν δίπλα της, αποκαμωμένος. Στα κλειστά του 
βλέφαρα, της φάνηκε πως είδε να κοιμάται η χαμένη Ατλαντί-
δα. Κοιμόταν το μεγαλείο της. Κοιμόταν το θρυλικό παρελθόν 
της. Και, δίπλα στη χαμένη νήσο, της φάνηκε πως είχε κοιμηθεί 
για πάντα και η πικρή ιστορία τους... 
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ΤΟ ΙΣΤΙΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΛΌΡΕΝΤΖΌ ΠΌΎΛΤΖΊ έδεσε με τη βοήθεια 
του Αδόλφου. Ο Λορέντζο, μ’ ένα σάλτο, βρέθηκε δίπλα στον 

«ομότεχνό» του. Κοιτάχτηκαν στα μάτια, αμίλητοι. Τι να έλεγε, 
άλλωστε, ο ένας στον άλλο, όταν τους συνέδεε μια ερωτική 
βραδιά και μερικά ειδυλλιακά απογεύματα στον λόφο; Ο Λο-
ρέντζο εστίασε στις ρωγμές που έφερε το τσιμέντο της προ-
βλήτας, ταλαιπωρημένο κι αυτό από τον αδυσώπητο χρόνο...

— Παντού ρωγμές, μουρμούρισε. Παντού εγκατάλειψη. 
— Πάνε κοντά δυο χρόνια που δεν πάτησε άνθρωπος το πόδι 

του, κατάφερε να πει ο Αδόλφος, παρά το αίσθημα αμηχανίας 
που τον διακατείχε.

Ο Λορέντζο σήκωσε τα μάτια του πάνω στον Αδόλφο και 
τον κοίταξε έντονα.

— Έχεις και τη Σεμίνα μαζί σου; 
— Ναι.
— Πού μένετε;
— ...Στο σπίτι σου, απάντησε ο Αδόλφος, μετά από ολιγό-

λεπτη σιωπή.
Από τα μεγάλα εκφραστικά μάτια του Λορέντζο δεν έλεγε, 

με τίποτα, να φύγει η θλίψη. 
— Δεν είχαμε πού αλλού να μείνουμε, συνέχισε ο Αδόλφος, 

ξέροντας, ωστόσο, ότι αυτό δεν αποτελούσε δικαιολογία σε 
καμία περίπτωση. 

Ο Λορέντζο έσπρωξε με το πόδι του ένα πετραδάκι και το 
έριξε στη θάλασσα.

— Είχες κανένα πρόβλημα; ρώτησε ξανά.
— Είχα... Με τον «τύπο» που μας έφερνε τις προμήθειες του 

μήνα. Έναν ισπανό χωριάτη. Πήγε να με σκοτώσει, απάντησε 
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ο Αδόλφος. Λίγο έλειψε να πει: «Όπως ακριβώς πήγα να κάνω 
κι εγώ με σένα, Λορέντζο, και μου ξέφυγες!». 

— Ήθελε τη Σεμίνα για πάρτη του; 
— ...Τη Σεμίνα την ήθελε για πάρτη του, πάντα, ο Mike, απά-

ντησε κοφτά ο Αδόλφος και έβγαλε ένα τσιγάρο.
Ο Λορέντζο χαμογέλασε. Στα χείλη του, είδε ο Αδόλφος, να 

σχηματίζεται ένας πικρός σαρκασμός. 
— Ο Mike...
— Θα την πάρω από δω και θα φύγουμε για την Βαρκελώνη, 

απολογήθηκε ο Αδόλφος, και, την ίδια στιγμή, ντράπηκε για το 
ψέμα που είχε ξεστομίσει και την αβουλία του.

— Η Βαρκελώνη πέθανε... Βούλιαξε μέσα στον θάνατο, μο-
νολόγησε ο Λορέντζο, κοιτάζοντας στο βάθος του ορίζοντα 
μ’ ένα απλανές βλέμμα. 

— Μπορεί να φύγουμε για την πατρίδα της, τη Γαλλία, συ-
νέχισε την ψεύτικη απολογία του ο Αδόλφος.

— Πού είναι τώρα; ρώτησε ο Λορέντζο.
— Ποιος;
— Η Σεμίνα.
— Στο σπίτι. Με τον Mike.
— Στο σπίτι... Με τον Mike, επανέλαβε ειρωνικά ο Λορέντζο. 

Στο σπίτι μου, θέλεις να πεις, κάθαρμα!» ούρλιαξε, κάνοντας 
τον Αδόλφο, ενστικτωδώς, να σφίξει το σκοινί που κρατούσε 
στο χέρι του.

Ο Λορέντζο, από στιγμή σε στιγμή, μπορούσε να τραβήξει 
ένα πιστόλι, από την τσέπη του παντελονιού του, και να τον 
στείλει στον διάολο. Μετά, θα έπαιρνε το ιστιοφόρο του και θα 
έφευγε πάλι – ποιος ξέρει για πού. Άραγε η Σεμίνα και ο Mike 
να είχαν διακρίνει από μακριά το ιστιοφόρο; Θα υποψιαζόταν 
ότι κάτι κακό συνέβαινε στην παλιά προβλήτα; Θα έτρεχαν 
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στο λιμάνι, για να δούνε τι κάνει ο Αδόλφος; Πολύ πιθανόν, ο 
Λορέντζο να είχε προλάβει να πετάξει το νεκρό σώμα του στη 
θάλασσα και να έπρεπε, ύστερα, ο Mike να βουτήξει στα βαθιά 
νερά για να τον βρει. Ο Λορέντζο έριξε μια ματιά στα σύνεργα 
που ήταν σκορπισμένα γύρω...

— Τι μαστορεύεις εδώ; τον ρώτησε, μ’ ένα καχύποπτο 
βλέμμα.

— Κοιτάω να φτιάξω λίγο την προβλήτα, για να μπορούν να 
δένουν άνετα τα σκάφη, απάντησε ο Αδόλφος.

Ο Λορέντζο δεν κρατήθηκε κι έβαλε τα γέλια. Ήταν κάτι 
άγρια, αλλόκοτα γέλια.

— Για να μπορούν να δένουν άνετα τα σκάφη!... Χα! Χα! Χα! 
Δεν καταλαβαίνεις, λοιπόν... Δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Στα-
μάτησε, ξαφνικά, και η θλίψη επανήλθε στα μάτια του. Το νησί 
πέθανε... Και, μαζί του, πεθάναμε κι εμείς, Αδόλφε. 

Τα μάτια του Αδόλφου γέμισαν, στο λεπτό, από δάκρυα. 
Γενικά, θεωρούσε τον εαυτό του σκληρό. Σπάνια έκλαιγε. Τι 
ήθελαν, επομένως, τώρα αυτά τα δάκρυα που κυλούσαν από 
τα σκούρα γαλανά μάτια του; Να είχαν όλα πεθάνει; Να είχαν 
σβήσει; Να είχαν ξεθωριάσει; Ο Λορέντζο, βλέποντας τα δάκρυα 
στα μάτια του, άλλοτε αγαπημένου, συντρόφου του, μαλάκωσε...

— Αδόλφε... Πολλές φορές μέχρι σήμερα... Αναρωτήθηκα 
γιατί δεν αυτοκτόνησα... Προφανώς... Δεν βρήκα τη δύναμη 
για να το κάνω. Αυτός ο άντρας, με τα ατίθασα γένια και το 
σκοτεινό πρόσωπο, δεν είχε καμιά σχέση με τον Λορέντζο 
Πούλτζι. Ο Λορέντζο Πούλτζι είχε πεθάνει. Είχε πεθάνει, εκεί-
νο το απόγευμα, που τον σημάδεψε τρεις φορές ο Αδόλφος... 

— Εγώ φταίω για όλα, είπε ο Αδόλφος και έπεσε στα πόδια 
του Λορέντζο με αναφιλητά. Εγώ φταίω για όλα, Λορέντζο... 
Εγώ. Συγχώρεσέ με... Συγχώρεσέ με.     
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Ο ΛΌΡΕΝΤΖΌ ΕΔΩΣΕ ΤΟ ΧΕΡΙ ΤΟΥ στον Αδόλφο, για να το 
πιάσει και να σηκωθεί όρθιος... 

— Θυμάσαι τα ξυλόγλυπτα και τους καθρέφτες στο Καφέ 
που πηγαίναμε; τον ρώτησε ο Λορέντζο, μόλις ο Αδόλφος κα-
τάφερε να σταθεί, ξανά, στα πόδια του, σκουπίζοντας και τα 
δάκρυά του με την άκρη της παλάμης του.

— Θυμάμαι.
— Το Καφέ έκλεισε και ο ιδιοκτήτης του τα πούλησε σε 

μένα για πενταροδεκάρες. Είναι ακόμη ποτισμένα απ’ το άρωμα 
των πούρων και τον καπνό των τσιγάρων μας. Ο Αδόλφος δεν 
είπε τίποτα, κι έτσι ο Λορέντζο συνέχισε.

— ...Όλη μου η σκέψη είναι ποτισμένη από εκείνες τις μέρες. 
Κοντοστάθηκε και κοίταξε τα χέρια του Αδόλφου, δουλεμένα 
έτσι όπως ήταν απ’ τις μπογιές, τα μελάνια και τη χειρωνα-
κτική εργασία. 

— Γι’ αυτό πήγες να με σκοτώσεις; πέρασε στην αντεπίθεση 
ο Αδόλφος.

— Δεν ήθελα να σε σκοτώσω.
— Πήγες να με σκοτώσεις και με ανάγκασες να σε πυροβο-

λήσω τρεις φορές! φώναξε, φανερά εκνευρισμένος, ο Αδόλ-
φος.

— Ήθελα απλά να σε φοβίσω. Δεν είχα σκοπό να σου κάνω 
κακό με το μαχαίρι που κρατούσα.

— ...Αυτό που έκανες, στοίχισε στη φιλία μας, δήλωσε ο 
Αδόλφος και παράτησε, πάλι, χάμω το χοντρό σκοινί που κρα-
τούσε στο χέρι του.

— Η φιλία μας... Ήσουν, ποτέ, στ’ αλήθεια, φίλος μου, Αδόλ-
φε; ρώτησε ο Λορέντζο, στρέφοντας το βλέμμα του αλλού.
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— Όταν ήρθα στην έκθεσή σου, αισθανόμουν μίσος για σένα, 
απάντησε ο Αδόλφος. Γνώριζα διάφορα, έκανε μια μικρή παύση 
και συνέχισε. Ότι εμπορεύεσαι ναρκωτικά και έχεις ισχυρούς 
δεσμούς με πολιτικούς παράγοντες της Ισπανίας.

— Και γι’ αυτόν τον λόγο με μισούσες; απόρησε ο Λορέντζο.
— Και γιατί είχες αναγνώριση και γοητεία. Αυτά που δεν 

είχα εγώ, ένας χωριάτης Γερμανοεβραίος, απάντησε, κοφτά, 
ο Αδόλφος.

— Όταν με γνώρισες λίγο καλύτερα;...
— Πάλι σε μισούσα, τον διέκοψε ο Αδόλφος και έδιωξε τον 

καπνό μέσα από τα χείλη του. Οπωσδήποτε... Λιγότερο.
— ...Θέλεις να σου πω την αλήθεια, Αδόλφε; Δεν μου 

φάνηκες καθόλου ένας χωριάτης Γερμανοεβραίος, όταν σε 
πρωτοείδα. Πολύ περισσότερο, δεν μου φάνηκες ποτέ ένας 
ζωγράφος της πλάκας. 

Ο Αδόλφος πέταξε τη γόπα του τσιγάρου του. Κοίταξε, για 
λίγα λεπτά, τον Λορέντζο κατευθείαν στα μάτια, σαν να ήθε-
λε να ζυγιάσει τα λόγια του και να δει αν είναι αληθινά. Στο 
τέλος, είπε:

— Ευχαριστώ.
— Αναμφίβολα, βασανίζεις τους ανθρώπους, Αδόλφε... Αυτό 

που μετράει, όμως, είναι ότι έχεις ταλέντο, είπε ο Λορέντζο, 
πλησιάζοντας, όλο και πιο κοντά, το πρόσωπό του στο πρό-
σωπο του Αδόλφου. 

Όταν πια, έφτασε σε απόσταση αναπνοής, ο Αδόλφος έκα-
νε, ενστικτωδώς, ένα βήμα προς τα πίσω. Τότε, ο Λορέντζο, 
χωρίς δεύτερη σκέψη, πέρασε το χέρι του γύρω από τις φαρ-
διές πλάτες του ομότεχνού του και, πριν προλάβει εκείνος ν’ 
αντιδράσει, ο γοητευτικός Ισπανός σφάλισε τα χείλη του μ’ 
ένα φιλί γεμάτο απόγνωση και πάθος...  
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Ο MIKE ΓΥΡΙΣΕ ΠΛΕΥΡΟ ΚΙ ΑΝΟΙΞΕ τα μάτια του. Βλέποντας 
τη Σεμίνα δίπλα του, χαμογέλασε πλατιά. Τα μάτια της 

έλαμπαν από συναίσθημα. Του φάνηκε πως δεν ήταν ακριβώς 
αυτό που περίμενε, όμως, ακόμη κι έτσι, ένα «χαμένο νησί» 
έχει, πάντα, τη γοητεία του.

— Κοιμόσουν σαν μωρό, του είπε. 
Η φωνή της ήταν εκφραστική. Εκείνος ψαχούλεψε πίσω 

του κι έπιασε το μπλουζάκι του. Το φόρεσε κι έψαξε για το 
παντελόνι του. Κείτονταν στο πάτωμα, πεταμένο. Σηκώθηκε 
από τον καναπέ για να το φορέσει.

— Κάποια στιγμή, πήγες να δεις αν είχα ξυπνήσει, της είπε, 
κλείνοντας και το τελευταίο κουμπί του παντελονιού του. Η 
Σεμίνα ξεροκατάπιε και είπε με επιβεβλημένη ηρεμία:

— Πρέπει να βιαστούμε, προτού επιστρέψει ο Αδόλφος.
«Μα, φυσικά, είναι όμορφη» σκέφτηκε ο Mike, όσο την παρα-

τηρούσε απ’ την κορφή ως τα νύχια. Έδειχνε συντετριμμένη. 
Αναρωτήθηκε πόσο ακόμη θα ξέφευγε από το να του πει την 
αλήθεια. Δεν υπήρχε χρόνος... 

Το πρωί, η Σεμίνα περνούσε, πάντα, από μπροστά του, με τον 
δίσκο του πρωινού στο χέρι, και τον έβγαζε έξω στο μπαλκόνι, 
όπου ο Αδόλφος συνήθιζε να περιμένει, καπνίζοντας. Μετά, 
επέστρεφε ξανά στην κουζίνα για να ετοιμάσει το δικό της 
πρωινό και το δικό του. Η ίδια, πάντα, «ιεροτελεστία». Εδώ 
και τόσους μήνες που έμεναν οι τρεις τους αποκλεισμένοι σ’ 
αυτό το καταραμένο νησί, ούτε μια μέρα δεν παρέκλινε από 
το καθιερωμένο της πρόγραμμα. 

Σήμερα, ήταν η πρώτη φορά που δεν είχε πάρει κανένας 
τους πρωινό. Ο Αδόλφος είχε φύγει, ξημερώματα, για το παλιό 
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λιμάνι, και οι δυο τους, θολωμένοι από τη μέθη της λαθραίας 
ερωτικής πράξης, σχεδόν το είχαν ξεχάσει. 

— Δεν πήραμε το πρωινό μας, είπε ο Mike, και, άθελά του, 
ένα δάκρυ ξέφυγε από την άκρη του ματιού του.

— Mike...
— Πρώτα εγώ, Σεμίνα... Και μετά εσύ.
Η Σεμίνα έσφιξε το πιστόλι μέσα στο χέρι της που έτρεμε, 

έτσι όπως το έκρυβε πίσω από τις πτυχές του φορέματός 
της. Ήταν το πιστόλι του Αδόλφου...

— Θυμάσαι την πρώτη μας φορά, Σεμίνα;... Ήταν, πάλι, εδώ... 
Σ’ αυτόν τον καναπέ... Η νεαρή γυναίκα προσπάθησε να διώξει, 
με το άλλο χέρι, τα δάκρυα που σκάλωσαν στην άκρη των όμορ-
φων ματιών της. Ήταν πολύ όμορφα... Πολύ όμορφα, είπε ο Mike 
και έψαξε στην τσέπη του παντελονιού του να βρει ένα τσιγάρο. 
Βρήκε μονάχα ένα αδειανό πακέτο. Το ξανάβαλε στην τσέπη του, 
σπάζοντας ένα πικρό χαμόγελο. Ούτε ένα τσιγάρο. Ούτε ένα τε-
λευταίο τσιγάρο δεν του επεφύλαξε η μοίρα του. Η νεαρή γυναίκα 
τράβηξε το χέρι της προς τα εμπρός αποφασιστικά και στόχευσε. 
Σε λίγο, ο Αδόλφος θα επέστρεφε. Ο ήλιος είχε βυθιστεί για τα 
καλά μέσα στη θάλασσα. Δεν υπήρχε, πια, άλλος χρόνος. Με την 
πρώτη σφαίρα, ο Mike έπεσε νεκρός στο πάτωμα. Εκείνη πλησί-
ασε... Λύγισε τα γόνατά της και κάθισε δίπλα του. Για κλάσματα 
δευτερολέπτου, πέρασε απ’ το νου της η ιδέα να προσευχηθεί. 
Όμως, πολύ γρήγορα, παραιτήθηκε, γιατί ήταν άθεη. Το αίμα του 
Mike πρόφτασε σαν ρυάκι να κυλήσει στο ξύλινο πάτωμα και 
να διαποτίσει τη λευκή δαντέλα του φορέματός της. Σε λίγο, ο 
Αδόλφος θα επέστρεφε στο σπίτι. Έλειπε από το πρωί. Πάτησε 
τη σκανδάλη και, λες κι από καπρίτσιο θεϊκό, το κεφάλι της ήρθε 
κι έπεσε δίπλα στο κεφάλι του Mike, όπως δυο ερωτευμένοι που 
κοιμούνται, βαθιά κι ειρηνικά, ο ένας δίπλα στον άλλο...
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Ο ΑΔΌΛΦΌΣ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕ ΝΑ αποδεσμευτεί από τα χέρια 
του Λορέντζο. Ήταν, όμως, αδύνατον. Ο Ίσπανός τον είχε 

γραπώσει με τα νύχια του, όπως ένας αετός τη λεία του. Με 
την άκρη του ματιού του, είδε τη μικρή βάρκα του Αδόλφου, 
βγαλμένη έξω στην ακτή, να τη χτυπάει απαλά το κύμα.

— Πάμε εκεί, είπε και τράβηξε από το μπράτσο τον Αδόλφο.
Όλα έγιναν γρήγορα, με μια δόση αρρενωπής αγριότητας. 

Σαν ένα πλοίο που εμβολίζει και κόβει στα δύο την πρύμνη 
του εχθρικού του πλοίου, έτσι και ο Αδόλφος εμβόλισε βίαια 
το κορμί του Λορέντζο, χωρίς σεβασμό, κόβοντάς το στα δύο 
και παίρνοντας την εκδίκηση που ζητούσε. Ο ιδρώτας, ωστόσο, 
στο παλλόμενο στήθος του και η σκληρότητα του φύλου του 
δεν πέρασαν απαρατήρητα από τις καλλιτεχνικές αισθήσεις 
του Λορέντζο, που έτρεφε μια κρυφή «εικαστική» ικανοποίηση 
για ό,τι είχε μόλις συμβεί.

— Γιατί κρατάς αυτή τη βάρκα; τον ρώτησε, μόλις συνήλθε, 
με την απορία περισσότερο ενός ζωγράφου.

— Μ’ αυτή πηγαίνω στο γειτονικό νησάκι, για να προμηθευ-
τώ τα τρόφιμα του μήνα,» απάντησε ράθυμα ο Αδόλφος και 
ξάπλωσε ανάσκελα στην αμμουδιά.

— Τι σκέφτεσαι να κάνεις;
— Θα πάρω τη Σεμίνα και θα φύγουμε από δω.
— Και ο Mike;
— Ο Mike θα πάει στον διάολο, απάντησε ήρεμα ο Αδόλφος.
— Την αγαπάς τόσο πολύ;
— Ποια;
— Τη Σεμίνα.
— Ναι.
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— Και... Θα την παντρευτείς;
— Δεν ξέρω.
— ...Έχω μια κόρη, εκτός γάμου. Δεν στο είπα ποτέ, συνέ-

χισε ο Λορέντζο.
Ο Αδόλφος άνοιξε τα γαλανά μάτια του και κοίταξε το ολό-

γιομο φεγγάρι. Φεύγοντας από αυτό το νησί, το μόνο πράγμα 
που θα του έλειπε θα ήταν ο ήλιος και το φεγγάρι. Πολλά με-
σημέρια, κάτω από τις ζεστές ακτίνες του ήλιου, είχε κάνει 
έρωτα με τη Σεμίνα, ενώ στον λόφο με τα χρυσάνθεμα, το φως 
του φεγγαριού μπλέκονταν σαν χρυσή αλυσίδα στα καβαλέτα 
που έστηναν, ο Λορέντζο κι αυτός, θέλοντας ν’ αγγίξουν τη 
Σελήνη με τα πινέλα τους. Κάτι αγγίξανε... Τουλάχιστον, το 
προσπάθησαν. 

— Αν αλλάξεις γνώμη, έλα να με βρεις στα γνωστά λημέρια, 
είπε ο Λορέντζο Πούλτζι. Υπάρχει, πάντα, η σκέψη να φύγω 
για τη Βραζιλία.

Ο Αδόλφος δεν απάντησε. Έμεινε ασάλευτος, ξαπλωμένος 
στην ακτή, κοντά στην αγαπημένη του βαρκούλα. Ο Λορέντζο 
πήδησε στο ιστιοφόρο του και έλυσε τα σκοινιά. Στο θρόισμα 
του ανοιχτού, πλέον, σαν βεντάλια, πανιού, και καθώς το ιστι-
οφόρο πήρε να ξεμακραίνει μέσα στη νυχτιά, εκείνος φώναξε 
δυνατά:

— Αδόλφε! Δεν θα σε ξεχάσω ποτέ! 

ΤΕΛΟΣ






