
Ο θεξαπλόο έπεζε θάπνπ θνληά. Τα ηδάκηα έηξημαλ. Τν πελζάθη ρώζεθε ζηε ξνδαιή 

ζάξθα γύξσ από ηνλ αληίρεηξα. Ζ θνπέια πνπ ην ρεηξηδόηαλ αλαπήδεζε δύν θνξέο, 

κία γηα ηνλ θεξαπλό θαη κία γηα ηε δεκηά πνπ είρε πξνθαιέζεη ζηελ πειάηηζζα. 

Κνίηαμε ην δσεξόρξσκν πγξό πνπ ηηλάρηεθε από ην πιεγσκέλν δάρηπιν θη έπεηηα ηε 

γπλαίθα πνπ κόξθαδε πνλεκέλε. 

«Σπγγλώκε, θπξία Μαξίλα! Τξόκαμα ηόζν πνιύ από ηνλ θξόην! Γελ μέξσ ηη λα πσ… 

Σπγγλώκε… ρίιηα ζπγγλώκε!» 

«Δληάμεη, εληάμεη! Γελ έγηλε ηίπνηα ζνβαξό! Δμάιινπ θη εγώ ηξόκαμα!» 

Ζ θνπέια ζθνύπηζε ην αίκα θαη έβαιε αληηζεπηηθό. Νένο κνξθαζκόο. Τν 

αληηζεπηηθό έηζνπδε. Ζ Μαξίλα θνίηαμε ηελ άιιε θνπέια πνπ ηεο πεξηπνηόηαλ ηα 

πόδηα. Πξέπεη λα ήηαλ γύξσ ζηα είθνζη πέληε, όπσο θη απηή πνπ ηεο ιίκαξε ηώξα 

απαιά ηα καθξηά λύρηα ηεο. Πξόζεμε πσο νη καύξεο ξίδεο πξόβαιιαλ ήδε, 

πξνδίδνληαο πσο ην όκνξθν μαλζό θεθάιη ηεο δελ ήηαλ… εθ γελεηήο. Γηα εθείλε θάηη 

ηέηνην ήηαλ ηνπιάρηζηνλ απαξάδεθην. Μαθάξηζε ηελ ηύρε ηεο πνπ είρε γελλεζεί 

μαλζηά. Τν κόλν πνπ έπξεπε λα θξνληίδεη ήηαλ λ' αλαλεώλεη ηηο ζθνπξνθάζηαλεο 

αληαύγεηεο ηεο, πξάγκα ζην νπνίν ήηαλ απόιπηα ηππηθή. Ήηαλ ήδε κηα ώξα 

θαζηζκέλε ζηελ άλεηε πνιπζξόλα ηνπ ηλζηηηνύηνπ, πνπ παξάιιεια ηεο έθαλε θη έλα 

ειαθξύ καζάδ ζηελ πιάηε κε παικηθέο θηλήζεηο ράξε ζε εηδηθό κεραληζκό, θαη ζα 

παξέκελε εθεί γηα ηνπιάρηζηνλ άιιε κία ώξα. Σε ιίγν πεξίκελε θαη ηελ αηζζεηηθό γηα 

κηα πεξηπνίεζε πξνζώπνπ. Όζηεξα ζα πήγαηλε θαη ζηελ πηέξπγα ηεο πεξηπνίεζεο 

καιιηώλ γηα έλα ρηέληζκα. 

Πεξλνύζε ώξεο ζην ηλζηηηνύην Femme Fatale θάζε βδνκάδα. Ήηαλ από ηηο θαιύηεξεο 

πειάηηζζεο. Μαληθηνύξ, πεληηθηνύξ, καζάδ, γπκλαζηηθή, ζάνπλα θαη θπζηθά δύν 

θνξέο ηε βδνκάδα θνκκσηήξην. Τν δεύηεξν ζπίηη ηεο. πσο εθείλε, δεθάδεο γπλαίθεο 

ηξηγύξηδαλ ζηνπο θαιαίζζεηνπο ρώξνπο ηνπ, πξνζπαζώληαο λα γεκίζνπλ αηέιεησηεο, 

κνλαρηθέο θαη ρσξίο πξννξηζκό ώξεο. 

Ζ Μαξίλα αθέζεθε ζηα ρέξηα ηεο αηζζεηηθνύ, ηελ ώξα πνπ μεζπνύζε ε κπόξα. Θα 

ήζειε λα κνξθάζεη δπζαξεζηεκέλε, αιιά ζπκήζεθε απηό πνπ ρξόληα ηήο έιεγε ε 

κεηέξα ηεο: «ρη κνξθαζκνύο, ρξπζνύιη κνπ, γηαηί ζα γεκίζεηο ξπηίδεο!» Μα ήηαλ 

αλάγθε λα βξέρεη ζήκεξα πνπ ήηαλ ε δεμίσζε ηνπ Καξαζάλνπ; Πώο ζα πήγαηλε; Θα 

ραινύζαλ ηα καιιηά ηεο θαη δελ ήζειε λα ζθέθηεηαη ηη ζα πάζαηλαλ ηα παλάθξηβα 

γνβάθηα ηεο. Τεο ήηαλ αδηάθνξν πνπ νύηε κηα ζηαγόλα δε ζ' άγγηδε ηελ παλάθξηβε 

εκθάληζή ηεο, όπσο θάζε θνξά άιισζηε. Τν απηνθίλεηό ηεο ήηαλ παξθαξηζκέλν ζην 

ππόγεην γθαξάδ ηνπ ηλζηηηνύηνπ^ ζα έκπαηλε ζ' απηό θαη όηαλ ζα έβγαηλε ζα ήηαλ ζην 

γθαξάδ ηνπ ζπηηηνύ ηεο θαη ζα έθηαλε ζην ζαιόλη ηεο κε ην γπάιηλν αζαλζέξ. Κάηη 

αλάινγν ζα γηλόηαλ γηα λα θηάζεη θαη ζηε δεμίσζε ηνπ Καξαζάλνπ. 

Γελ ήζειε λα ζθέθηεηαη ηίπνηε από απηά. Γελ ηεο άξεζε λ' αλαηξέπνληαη ηα ζρέδηά 

ηεο, δελ ηεο άξεζε ε βξνρή θαη γεληθά δελ ηεο άξεζε λα ηεο πεγαίλεη θαλείο θόληξα. 

Ούηε ν ίδηνο ν θαηξόο. Σηελ ηξηαληάρξνλε δσή ηεο, ήηαλ ζπλεζηζκέλε λα ζεσξεί 

δεδνκέλα όια εθείλα γηα ηα νπνία ν πεξηζζόηεξνο θόζκνο δίλεη θαζεκεξηλό αγώλα. Ζ 

Μαξίλα όκσο αλήθε ζηνπο ιίγνπο, ζ' απηνύο πνπ ε δσή ηνύο ράξηζε έηνηκνπο ηνπο 

γιπθνύο θαξπνύο ηεο θαη πνπ πνηέ δελ είδε ην ζθιεξό ηεο πξόζσπν. Μνλαρνπαίδη 

πινύζησλ γνληώλ, ε κόλε ηνπο αζρνιία ήηαλ λα θάλνπλ ηελ όκνξθε θόξε ηνπο 

επηπρηζκέλε, μεπεξλώληαο ηα όξηα. Γελ ππήξρε ηίπνηε αθαηόξζσην. Γελ αθνύζηεθε 

πνηέ έλα «όρη» γηα εθείλε. Τα πάληα ηήο νθείινληαλ θαη δελ έπξεπε λα θνπξαζηεί ε 

κνλάθξηβή ηνπο. 

Τν κόλν γηα ην νπνίν θόπηαζε πνηέ ε Μαξίλα ήηαλ λα πάξεη ην δίπισκα ηεο αγγιηθήο 

θηινινγίαο. Άγλσζην γηαηί θαη πώο. Ίζσο ε αηηία λα ήηαλ εθείλνο ν όκνξθνο 

ζπκθνηηεηήο ηεο, απηόο κε ηηο δπν βαζππξάζηλεο ιίκλεο ζηα κάηηα. Χάξε ζ' απηόλ 

ζπλέρηζε, ράξε ζ' απηόλ πήξε θαη ην δίπισκα. Τεο έκεηλε θνξληδαξηζκέλν, όηαλ ν 



έξσηαο ηέιεησζε. Γελ ηεο πέξαζε πνηέ από ην κπαιό λα δνπιέςεη. Θα ήηαλ 

ηνπιάρηζηνλ γεινίν αιιά θαη… άβνιν. Ζ λεαξή θνζκηθή θπξία δε ζα κπνξνύζε λα 

παξαθνινπζεί ηηο δεμηώζεηο θαη ην πξσί λα ηξέρεη ζε θάπνην ζρνιείν λα δηδάμεη. Ούηε 

ην θξνληηζηήξην ήηαλ ιύζε. Τ' απνγεύκαηα ήηαλ γεκάηα ην ίδην θαη πεξηζζόηεξν. 

Κνκκσηήξηα, θάπνηα βόιηα ζηα θαηαζηήκαηα ή ηέληο ζηε ιέζρε... Ήηαλ αδύλαηνλ! 

Ζ αηζζεηηθόο ηώξα άπισλε ηε κάζθα αξγίινπ ζην πξόζσπό ηεο θαη ε Μαξίλα ήμεξε 

πσο ήηαλ ε ζηηγκή πνπ έπξεπε λα παξακείλεη απόιπηα ήξεκε γηα λα κε ζπάζεη ε 

κάζθα. Ζ βξνρή έμσ έπεθηε νξκεηηθή αιιά ρσξίο δπλαηνύο θεξαπλνύο. Δπηπρώο, 

γηαηί ην επηθίλδπλν πελζάθη βξηζθόηαλ αθόκε ζηα ρέξηα ηεο θνπέιαο πνπ ηεο 

έθηηαρλε ηα λύρηα. Σηα πόδηα ηεο αηζζάλζεθε ηελ επράξηζηε δξνζηά ηεο κέληαο. 

Γλώξηδε πνιύ θαιά ηε δηαδηθαζία. Ήηαλ ε εηδηθή κάζθα πνδηώλ. Απηή ε ζηηγκή ηήο 

άξεζε ηδηαίηεξα. Τεο έθεξλε επράξηζηεο αλακλήζεηο: εθείλν ην θαινθαίξη ζηελ 

Αιόλλεζν κε ηνλ Φίιηππν, ηνλ όκνξθν ζπκθνηηεηή. Τνπο άξεζε λα πεξπαηνύλ ζηελ 

παξαιία ηελ ώξα πνπ έδπε ν ήιηνο. Τα πέικαηά ηνπο βνύιηαδαλ ζηε δξνζεξή άκκν 

ηεο αθξνγηαιηάο. Τν λεξό ηνύο ράηδεπε ηόζν ηξπθεξά ηα πόδηα όζν ηξπθεξά ήηαλ ηα 

θηιηά ηνπ Φίιηππνπ ζηα ρείιε ηεο. Ζ γιύθα ηνπο έζκηγε κε ηελ αικύξα πνπ είρε 

απνκείλεη εθεί, από ηηο απνγεπκαηηλέο βνπηηέο ηνπο ζε κηα ζάιαζζα ζαλ ςεύηηθε, 

βγαικέλε από θαξη πνζηάι. 

,ηη θη αλ είρε ζπκβεί ζηε δσή ηεο κέρξη ηόηε, ηίπνηα δελ ηελ είρε θάλεη λα 

αηζζάλεηαη ηόζν γπλαίθα όζν απηόο ν έξσηαο… Καη είραλ ζπκβεί ηόζα. Από ηε κέξα 

πνπ ζπκόηαλ ηνλ εαπηό ηεο, ε κεηέξα ηεο δελ είρε πάςεη λα ηεο γεκίδεη ην θεθάιη κε 

όια όζα έπξεπε λα μέξεη κηα θνπέια γηα λα έρεη επηηπρίεο ζηνλ θύθιν ηνπο, ώζηε λα 

απνθαηαζηαζεί ζσζηά… κε ηνλ θαηάιιειν. Ζ αιήζεηα ήηαλ όηη ε Μαξίλα ππήξμε 

θαηαπιεθηηθή καζήηξηα. Ήμεξε από πνιύ κηθξή πώο έπξεπε λα κηιάεη θαη ηη λα ιέεη 

ζε θάζε πεξίπησζε. Καηάθεξλε λα θνθθηλίδεη όηαλ ηελ παίλεπαλ νη θίιεο ηεο κεηέξαο 

ηεο, λα θνιαθεύεη ηνπο θπξίνπο θαη λα είλαη όζν πνλεξή έπξεπε κε η' αγόξηα. Αλ ε 

καύξε γξηα-παξακάλα ηεο Σθάξιεη Ο'Χάξα κπνξνύζε λα ηε δεη, ζα ήηαλ ραξνύκελε 

πνπ κηα θνπέια, ζηελ άιιε άθξε ηνπ Αηιαληηθνύ, εθαηόλ ζαξάληα ρξόληα κεηά, 

έθαλε κε άλεζε όζα εθείλε αγσληδόηαλ λα κάζεη ζηελ αγαπεκέλε ηεο Σθάξιεη. 

ηαλ όκσο από θαζαξή ζύκπησζε κπήθε ζην παλεπηζηήκην θαη γλώξηζε ηνλ Φίιηππν, 

όια άιιαμαλ. ια ηα καζήκαηα ηεο κεηέξαο μεράζηεθαλ. Δθείλν, δε, ην θαινθαίξη 

ζηελ Αιόλλεζν, αλαδύζεθε από ηε ζάιαζζα κηα άιιε Μαξίλα. Γύξηδε καδί ηνπ 

μππόιπηε, αδηαθνξώληαο γηα ηε δεκηά πνπ πξνθαινύζε ζηηο επαίζζεηεο παηνύζεο 

ηεο, πνπ ηεο πεξηπνηόηαλ θάζε βδνκάδα από ηόηε πνπ ήηαλ δεθαπέληε ρξόλσλ θαη ηελ 

έζεξλε ε κεηέξα ηεο ζηα ηλζηηηνύηα όπνπ ζύρλαδε θαη ε ίδηα. Παξέκελε άβαθε, γηαηί 

ν Φίιηππνο ηε θηινύζε παληνύ ζην πξόζσπν θη εθείλε ην θξαηνύζε θαζαξό, 

μερλώληαο ηελ θνθεηαξία ηεο. Τα καιιηά ηεο η' άθελε ειεύζεξα ζην θαινθαηξηλό 

αεξάθη γηαηί έηζη άξεζαλ ζηνλ Φίιηππν. ια γηα εθείλνλ. Ζ πξώηε θνξά πνπ 

αλζξώπηλν πιάζκα ηελ είρε αγγίμεη ηόζν πνιύ ώζηε λα βάιεη ζηελ άθξε ηελ αηώληα 

πξνηεξαηόηεηα ηνπ εαπηνύ ηεο. 

Τέζζεξα ρξόληα… ηέζζεξα ρξόληα γεκάηα κε ηέηνηα αγάπε ώζηε θαηάθεξαλ λα 

μππλήζνπλ ηελ θνηκηζκέλε βαζηινπνύια, πνπ κέρξη εθείλε ηε ζηηγκή δνύζε ζηνλ 

γπάιηλν πύξγν ηεο^ ηέιεηα θαη παλέκνξθε αιιά ζπλαηζζεκαηηθά αλάπεξε. Οη γνλείο 

ηεο αληηκεηώπηζαλ ζηελ αξρή κε θαηαλόεζε θη ύζηεξα κε ζησηθόηεηα απηόλ ην 

δεζκό, πξνηνύ θαηαιήμνπλ λα ράζνπλ ηελ ςπρξαηκία ηνπο. Ζ Μαξίλα δελ είρε πηα 

δηάζεζε λα ηνπο αθνινπζεί ζηηο θνζκηθέο ηνπο εκθαλίζεηο. Έηξερε ζαλ ζθπιάθη πίζσ 

από απηό ηνλ ηύπν, πνπ ππνπηεύνληαλ όηη ζα ήηαλ απαξάδεθηνο γηα λ' αξλείηαη 

πεηζκαηηθά λα ηνπο ηνλ γλσξίζεη, θαη γεληθά είρε αιιάμεη. Αθόκε θαη ηα γνύζηα ηεο, 

απηά πνπ κε ηόζν θόπν είραλ δηακνξθώζεη, ηώξα δηαθνξνπνηήζεθαλ δξακαηηθά. 

ηαλ θάπνηα κέξα άθνπζαλ από ην δσκάηηό ηεο ηνπο πεξίεξγνπο ήρνπο ελόο 



βαξύηαηνπ ιατθνύ ηξαγνπδηνύ, ε Φσηεηλή, ε κεηέξα ηεο, έβαιε ηα θιάκαηα. Έραλε 

ην παηδί ηεο… 

Ζ Μαξίλα, όκσο, ήηαλ επηπρηζκέλε. Τν γέιην ηεο αθνπγόηαλ ζπρλά πηα, ηδηαίηεξα 

όηαλ κηινύζε αηέιεησηεο ώξεο καδί ηνπ ζην ηειέθσλν. Αθόκε θη εμσηεξηθά είρε 

αιιάμεη, έδεηρλε πην αλζξώπηλε. Τα ραξαθηεξηζηηθά ηεο όκνξθεο θεξέληαο θνύθιαο 

είραλ εμαθαληζηεί. 

Κη ύζηεξα… Όζηεξα ήξζε ην πηπρίν. Ο Φίιηππνο ζα γύξηδε ζηελ Ξάλζε, ζηνλ ηόπν 

ηνπ. Θ' άλνηγε εθεί θξνληηζηήξην αγγιηθώλ. Τεο δήηεζε λα ηνλ αθνινπζήζεη, είρε 

έηνηκν ην ζρέδην: εθείλνο ζα πήγαηλε θαληάξνο, εθείλε ζα θξαηνύζε ην θξνληηζηήξην 

ώζπνπ λα γπξίζεη. Ήζειε λα παληξεπηνύλ, ήζειε λα θάλνπλ πνιιά παηδηά. 

Δθείλε δελ κπνξνύζε, δελ άληερε, δελ ήμεξε. Οξζώζεθε πάιη ν γπάιηλνο πύξγνο. Ζ 

βαζηινπνύια μάπισζε ζην ρξπζό ηεο αλάθιηληξν θαη απνθνηκήζεθε αδηαθνξώληαο 

γηα ηε ξαγηζκέλε θαξδηά πνπ θξαηνύζε ζηα ρέξηα ηεο. Ζ θνηκηζκέλε βαζηινπνύια 

έθιεηζε ηα κάηηα ζηελ αιεζηλή δσή πνπ είρε ηελ επθαηξία λα δήζεη, θη έκεηλε ζην 

θάζηξν ηεο κε ηνπο δπν γνλείο λα παξαιεξνύλ από ραξά γηα ηελ επηζηξνθή ηεο 

άζσηεο. Γελ μύπλεζε πνηέ πηα. Ο Φίιηππνο ζηελ Ξάλζε παξάδεξλε αλάκεζα ζηηο 

αλακλήζεηο ηνπ, θη εθείλε ζηξνβηιηδόηαλ ζε κηα δίλε άδεηαο δσήο γηα λα γεκίζεη ην 

θελό ηεο θαξδηάο ηεο. 

Ο Νηθήηαο ήξζε, όηαλ άξρηζε πάιη ηελ μέθξελε θνηλσληθή ηεο δσή. Ήηαλ ν πην 

όκνξθνο λεαξόο άληξαο ηνπ θύθινπ ηεο. Ήμεξε ηη έπξεπε λα πεη θαη πόηε. Μηινύζε 

δπν μέλεο γιώζζεο, είρε επγέλεηα θαη αβξόηεηα ζηνπο ηξόπνπο θαη… ηίπνηε άιιν. 

Γήισλε αζθαιηζηήο γηα λα κελ πεη ηεκπέιεο. Ζ θαηαγσγή ηνπ ήηαλ από ηε Εάθπλζν, 

απ' όπνπ έξρνληαλ θαη θάπνηα πεληρξά εηζνδήκαηα, απνκεηλάξη κηαο άιιεο, παιηάο, 

θαιήο επνρήο ησλ πξνγόλσλ ηνπ. Ο ίδηνο αληινύζε δόμα απ' απηνύο ηνπο πξνγόλνπο, 

εθκεηαιιεπόκελνο ηνπο δεζκνύο ηνπο κε επγελείο ηεο Ηηαιίαο. Έπαηδε ηέληο, έπαηδε 

γθνιθ θαη, ην θπξηόηεξν, έπαηδε ζηα δάρηπια όιεο ηηο ώξηκεο θπξίεο ηνπ θύθινπ ηνπ, 

πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη ην κέιινλ ηνπ κε κηα θαιή πξνίθα. 

Ζ Μαξίλα ήηαλ θαηαδηθαζκέλε. Γελ είρε θακηά ειπίδα λα μεθύγεη όηαλ ν Νηθήηαο, 

καζαίλνληαο ηελ νηθνλνκηθή ηεο θαηάζηαζε, ηελ έβαιε ζηόρν. Έδσζε ηνλ θαιύηεξν 

εαπηό ηνπ γηα λα ηε γνεηεύζεη. Ζ πιεγή από ηνλ Φίιηππν παζπαιίζηεθε από ηε 

ρξπζόζθνλε πνπ ζθνξπνύζε γύξσ ηνπ ν Νηθήηαο^ ζθεπάζηεθε^ μεράζηεθε. Ζ 

θνηκηζκέλε βαζηινπνύια άιιαμε πιεπξό θαη ζπλέρηζε ηνλ ύπλν ηεο. Οη γνλείο ηεο ηεο 

έθηηαμαλ έλα λέν πύξγν. Κη αλ δελ ήηαλ γπάιηλνο, είρε γπάιηλν αζαλζέξ^ κηα 

κεδνλέηα ζηελ Πνιηηεία, γεκάηε παλάθξηβα έξγα ηέρλεο, αληίθεο, θξύζηαιια θαη 

αζεκηθά. Δγθαηαζηάζεθε εθεί κε ηνλ Νηθήηα. Ωο ζύδπγνο πηα^ επίζεκνο, θαη 

πινύζηνο ράξε ζηε γπλαίθα ηνπ. 

Ζ αίζζεζε ηεο δξνζηάο ράζεθε. Ζ κάζθα κέληαο μεπιύζεθε, καδί ζθόξπηζαλ θαη νη 

αλακλήζεηο. Ζ κάζθα αξγίινπ βγήθε θη απηή. Άλνημε ηα κάηηα ηεο ζην ζήκεξα. 

Κνίηαμε ην βαζπθόθθηλν βεξλίθη πνπ άπισλε ζηα λύρηα ηεο ε θνπέια. Έμσ ε βξνρή 

έθιαηγε γηα εθείλε, κηα θαη ε ίδηα είρε μεράζεη λα θιαίεη, όπσο είρε μεράζεη θαη λα 

γειάεη. Έλα αδηόξαην ρακόγειν ίζα ίζα πνπ άγγηδε ηα ρείιε ηεο. Γελ είρε άδηθν. 

Καλέλαο πηα δελ ηελ έθαλε λα ζέιεη λα γειάεη. 

«Σαο αξέζνπλ;» ηε ξώηεζε γηα ηα λύρηα ε θνπέια. 

«Ναη, είκαη ηθαλνπνηεκέλε, κόλν πνπ… λα, ζα ήζεια θάηη εμαηξεηηθό γη' απόςε». 

«Αθήζηε ην ζ' εκέλα», είπε ε θνπέια θαη άξρηζε λα ζηνιίδεη ηα θαηαθόθθηλα λύρηα κε 

κηθξνζθνπηθά ζηξαο. 

Ζ Μαξίλα θάλεθε ηθαλνπνηεκέλε θαη αθέζεθε ζηελ αηζζεηηθό πνπ άπισλε κηα 

ελπδαηηθή θξέκα ζην πξόζσπό ηεο. 

 



Γπν ώξεο αξγόηεξα, ρσξίο λα ηελ αγγίμεη ζηαγόλα βξνρήο, όπσο ήηαλ αλακελόκελν, 

έκπαηλε ζην απηνθίλεηό ηεο. Έλα θαηαπιεθηηθό ρηέληζκα, έλα εθζακβσηηθό καθηγηάδ 

θαη δέθα ζηνιηζκέλα λύρηα ρεξηώλ ήηαλ ην απνηέιεζκα ηξηώλ σξώλ. Βγήθε από ην 

γθαξάδ νδεγώληαο πξνζεθηηθά. Έπξεπε λα 'ρεη ην λνπ ηεο. Οη πεδνί, πξνθεηκέλνπ λ' 

απνθύγνπλ ηηο ιάζπεο, γίλνληαλ επηθίλδπλνη. Τνπο έβιεπε λα ηζαιαβνπηνύλ ζηα 

ιαζπόλεξα θαη αηζζαλόηαλ θξίθε. Μα, επηηέινπο, γηαηί θπθινθνξνύζαλ κηα ηέηνηα 

κέξα; Γελ είραλ ζπίηηα; Τη δνπιεηά είραλ ζηνπο δξόκνπο; Σην θόθθηλν θαλάξη, 

παξαηήξεζε κηα λεαξή γπλαίθα. Πξνζπαζνύζε λα θξαηήζεη ηελ νκπξέια, ελώ ην έλα 

ηεο ρέξη ήηαλ δεζκεπκέλν από έλα πηηζηξίθη θαη αξθεηέο ζαθνύιεο από θάπνην 

ζνππεξκάξθεη. Κάησ από απηέο ηηο ζπλζήθεο, ε νκπξέια ρξεζίκεπε ζην ειάρηζην. 

Μεηέξα θαη παηδί ήηαλ ήδε κνύζθεκα. Ζ Μαξίλα θνύλεζε απνγνεηεπκέλε ην θεθάιη. 

Τεο θαηλόηαλ αδηαλόεηε κηα ηέηνηα θαηάζηαζε. Πνηέ δε ζπκόηαλ ηνλ εαπηό ηεο λα 

έρεη πάεη ζε ζνππεξκάξθεη. Τα ηξόθηκα έξρνληαλ ζην ζπίηη θαηόπηλ παξαγγειίαο θαη 

έθηαλαλ ζην ηξαπέδη ηεο θαηόπηλ κπζηεξησδώλ δηεξγαζηώλ ηεο Αγγέιαο, ηεο 

καγείξηζζάο ηεο.  

Ζ κάζθα κέληαο είρε θύγεη από ηα πόδηα ηεο πηα θη έηζη δελ ππήξρε ηίπνηα λα ηεο 

ζπκίζεη ηόηε πνπ κε ηνλ Φίιηππν πήγαηλαλ λα ςσλίζνπλ γηα ην ζπίηη ηνπ. Τόηε πνπ ην 

ζνππεξκάξθεη θαη ε ιατθή ήηαλ ηόζν δηαζθεδαζηηθά όζν θαη ην ινύλα παξθ. Ούηε 

βέβαηα ζπκήζεθε πσο, όηαλ έβξερε, εθείλνη θξαηνύζαλ πεηζκαηηθά θιεηζηή ηελ 

νκπξέια ηνπο θαη άθελαλ ηε βξνρή λ' αληακώλεη κε ηα θηιηά ηνπο. Γελ επέηξεπε ίζσο 

ζηνλ εαπηό ηεο λα γπξίζεη πίζσ, ζηε κηθξή γθαξζνληέξα ηνπ Φίιηππνπ, όπνπ 

πεηνύζαλ ηα βξεγκέλα ξνύρα ηνπο θαη ππξπνινύζαλ ηα ιίγα ηεηξαγσληθά κε ηνλ 

έξσηά ηνπο. Τώξα ήηαλ ε θπξία Νηθήηα Λεβαληή κε ην αθξηβό απηνθίλεην θαη ηελ 

αθόκε πην αθξηβή εκθάληζε. 

Τν θαλάξη έγηλε πξάζηλν θη εθείλε ζπλέρηζε ηελ πνξεία ηεο ζην πνπζελά, εθεί όπνπ 

ήηαλ ε δσή ηεο. 


