


Παρασκευή 26 Απριλίου 1867,  
μεταξύ Γένοβας και Μπόργκο ντι Ντέντρο

Τις ένδοξες εποχές του υγρού κολλοδίου, όταν το να εκτυ
πώνεις από ένα αρνητικό πάνω σε γυαλί απαιτούσε τη δε
ξιοτεχνία ενός μάγου, αναγνώριζες τους κομπογιαννίτες 
από τους λεκέδες στις γωνίες. Φασματικές σκιές, θαμπά
δες γεμάτες μυστήριο πολιορκούσαν πορτρέτα και ολόσω
μες απεικονίσεις. Στερεωμένες πάνω σ’ ένα χαρτονάκι για 
να μην κατσαρώνουν στις άκρες, οι φωτογραφίες είτε φυ
λάσσονταν σε θήκες σφραγισμένες με χρυσούς χαρακτή
ρες και σε βαριά λευκώματα με δερμάτινο εξώφυλλο είτε 
τοποθετούνταν σε κοινή θέα μέσα σε πολύτιμες κορνίζες, 
λες και επρόκειτο για ελαιογραφίες. Το μείγμα από αλάτι, 
νιτρικό άργυρο και ασπράδι αυγού που διαπότιζε το φωτο
γραφικό χαρτί χαλούσε γρήγορα και οι φωτογραφίες απο
κτούσαν μια υδαρή, κιτρινωπή απόχρωση. Για την οποία ο 
πελάτης ήταν έτσι κι αλλιώς ικανοποιημένος, καθώς δεν 
είχε δει ποτέ την όψη του, παρά μόνο στη φευγαλέα αντα
νάκλασή του στον καθρέφτη.

Εκείνες οι αυτοπροσωπογραφίες που τις επιβουλεύ
ονταν τα φαντάσματα, εκείνα τα οικογενειακά πορτρέτα 
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που τα λυμαίνονταν τα πνεύματα όπως στο τραπεζάκι μιας 
μάγισσας ήταν μια πολύ νεωτερική καινοτομία την εποχή 
που ήρθε στον κόσμο ο Αντόνιο Καζαγκράντε. Πιθανότα
τα κοντά στο λιμάνι της Γένοβας, ίσως μεταξύ της οδού 
Σοτορίπα και της Πόρτα Σοπράνα. Δεν είναι γνωστό το 
ακριβές μέρος, ο δρόμος, το κτίριο, η αυλή ή η γωνιά, μόνο 
η μέρα, ο μήνας και ο χρόνος: 13 Ιουνίου 1855. Αυτό του
λάχιστον γράφει στην καρτέλα του Νοσοκομείου Ματζό
ρε, του επονομαζόμενου Παματόνε, τμήμα Έκθετα.

Στα λήμματα «πατέρας» και «μητέρα» δεν στάθηκε δυ
νατόν να υποδείξουν τα λαγόνια που τον είχαν γεννήσει 
και τη μήτρα που τον είχε υποδεχθεί. Στο χτύπημα του 
κουδουνιού που ανήγγελλε έναν νεοφερμένο, ο αρμόδιος 
ενεργοποίησε τον μηχανισμό της ρόδας και βρήκε μπρο
στά του ένα νεογέννητο σταχτί από τον τρόμο.* Πρόσεξε 
αμέσως το μάτι που κοίταζε απλανώς το κενό, τη γαλα
κτερή κόρη, έπειτα τον ομφάλιο λώρο που ήταν δεμένος 
όπως όπως, ένδειξη ελλιπούς πείρας, και τέλος το τραχύ 
πανί, λερωμένο με αίμα και αμνιακό υγρό, που προστά
τευε το σωματάκι από το γυμνό ξύλο. «Γενοβέζικο ύφα
σμα» το έλεγαν κοινώς. «Τζιν» στην Αμερική. Κατάλληλο 
για μούτσους, παραγιούς σε μηχανοστάσια ή εκφορτω
τές. Και τίποτε άλλο. Ούτε δυο συνοδευτικές λέξεις ούτε 
ένα μενταγιόν, μια καρφίτσα με μπριγιάν, μια κορδέλα με 

* Εκείνη την εποχή στον εξωτερικό χώρο πολλών νοσοκομείων 
υπήρχε εγκατεστημένος ένας περιστρεφόμενος κύλινδρος που 
έμοιαζε με κούνια. Οι γονείς που δεν μπορούσαν να συντηρήσουν 
τα παιδιά τους τα άφηναν εκεί για να τα βρουν οι υπάλληλοι. 



Μ’ ΕΝΑ ΔΙΚΟ ΤΟΥ ΦΩΣ 15

το μονόγραμμά του ή οποιαδήποτε ένδειξη από εκείνες 
που, στα μυθιστορήματα που πωλούνταν στους πάγκους 
κάτω από τις στοές πίσω από το Παματόνε, θα εξασφά
λιζαν στο νεογέννητο, εξακόσιες σελίδες μετά, το ξεδί
πλωμα μιας πλούσιας και ευτυχισμένης μοίρας. Ούτε καν 
ένα καλάθι ή ένα παπλωματάκι. Και γι’ αυτό τίποτα δεν 
απέμεινε στον Αντόνιο Καζαγκράντε παρά μόνο μια ακα
τανίκητη αίσθηση κενού στους ώμους, ένας ελαφρύς ίλιγ
γος, όπως όταν για λίγο δεν καταφέρνεις να πιαστείς από 
κάπου, και η απάντηση στην πιο δύσκολη ερώτηση: Μα 
εγώ ποιος είμαι;

Ζήτημα που χωρίς αμφιβολία δεν τον βασανίζει την 
αυγή της Παρασκευής 26 Απριλίου 1867. Μένουν λίγες 
εβδομάδες για τα δωδέκατα γενέθλιά του και ο Αντόνιο 
Καζαγκράντε δεν χάνεται σε περίπλοκους συλλογισμούς. 
Ούτε πολυσκέφτεται τα εκπληκτικά δώρα που μόλις του 
έκανε η ζωή. Που έμαθε επιτέλους να διαβάζει, να γράφει 
και να λογαριάζει, για παράδειγμα. Ή το γεγονός ότι, εδώ 
και μερικούς μήνες, δεν ξαπλώνει πια με το στομάχι του να 
γουργουρίζει από την πείνα. Ή κυρίως με την αποστολή, 
τον συναρπαστικό λόγο –ιστορικό! βρυχιέται το αφεντι
κό–, την αιτία για την οποία άρχισαν να ταξιδεύουν.

Τίποτε από όλα αυτά δεν απασχολεί τον νου του: μόνο 
το ζεστό, ορμητικό και αρωματικό κύμα που αναβλύζει 
από τα σωθικά του άντρα. Εισβάλλει στις σκέψεις του, τον 
αναστατώνει, του προκαλεί φθόνο. Αν μπορούσε να νιώ
σει φθόνο δηλαδή, μ’ εκείνο το μυτερό μουτράκι μικρού 
ζώου σε επιφυλακή, τα λιπόσαρκα μπράτσα αυτού που έχει 
γλιτώσει παρά τρίχα την πτέρυγα των ραχιτικών, τα σαν 
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στέκες πόδια του που είναι γεμάτα κόμπους μέσα στα πολύ 
φαρδιά μπατζάκια του παντελονιού του.

Αν ήταν φθόνος, το αγόρι θα απέστρεφε το βλέμμα. 
Απεναντίας, απολαμβάνει το θέαμα. Καταγράφει νοερά το 
βουητό που πιτσιλάει με λεπτές σταγόνες το αργυρόχρω
μο φιλμ πάνω στις πέτρες που το αφεντικό τοποθέτησε 
κυκλικά γύρω από τη φωτιά το προηγούμενο βράδυ και 
που ζεστάθηκαν ενώ οι δυο τους κοιμούνταν στην καρό
τσα της άμαξας.

Είναι που θα ήθελε να το φτάσει το αφεντικό, να του 
μοιάσει. Σε μερικά χρόνια ίσως, ποιος ξέρει. Θα βγάζει κι 
αυτός έναν τόσο μεγάλο πίδακα; Θα είναι τόσο ασυγκρά
τητη η ροή; Θα έχει ένα τόσο περήφανο κατούρημα; Το 
επιθυμεί περισσότερο απ’ όλους τους άλλους θησαυρούς 
που φέρει μαζί του ο άντρας, περισσότερο από το γιλέκο 
το κεντημένο με αραβουργήματα, περισσότερο από τη 
γυαλιστερή χάλκινη τρομπέτα. Το επιθυμεί περισσότερο 
από την αυτοκρατορική γενειάδα που αναγγέλλει το αφε
ντικό από μακριά, πυκνή σαν γούνα άγριου ζώου: να με, 
εδώ είμαι, ανοίξτε δρόμο.

Φυσικά και τα γένια είναι εμμονή για τον Αντόνιο, που 
δεν παύει να ελπίζει αλλά για την ώρα τίποτα, το δέρμα 
του είναι λείο σαν ροδάκινο. Ίσα ένα χνούδι σαν μύξα κάτω 
από τα ρουθούνια και το κόψιμο σε σχήμα Λ στο αριστερό 
μάγουλο, κάτω από τον επίδεσμο που προστατεύει το τυ
φλό του μάτι.

«Άντε πνίξου, Μικέλε» σκέφτεται κάθε φορά που τα 
ακροδάχτυλά του συναντούν την ουλή που του έγινε με 
έναν σουγιά. Μικέλε Καζαγκράντε, της κλάσης του 1855, 
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όπως και ο Αντόνιο. Όλα τα μπάσταρδα του Παματόνε λέ
γονται Καζαγκράντε. Ή Ντελακάζα ή Ντελακά ή Ντιοτα
λέβι. Μοιράζονταν την ίδια κουκέτα –ο Μικέλε πάνω κι 
αυτός κάτω–, ώσπου ο συγκάτοικός του βρήκε ένα αχυρό
στρωμα στην τρώγλη ενός γελαδάρη στους λόφους. Χρη
σιμοποιούσε το μαχαίρι όπως ένας ζωγράφος το μολύβι, με 
χάρη. Το φύλαγε κάτω απ’ το στρώμα μαζί με το υπόλοιπο 
οπλοστάσιό του: μια σφεντόνα, πέντε σιδερένιες μπίλιες, 
μια χούφτα μυτερές πέτρες και μια σιδερογροθιά φτιαγμέ
νη από μια σπιθαμή σκοινί, όλο γρόμπους. Ένα αριστούρ
γημα σκληρότητας.

Από Αντόνιο, το διάστημα που το αγόρι έμεινε στο Πα
ματόνε, υπήρχε αντίθετα μόνο αυτός, που είχε έρθει τη μέρα 
που γιόρταζε ο προστάτης άγιος των άρρωστων παιδιών και 
των εκδιδόμενων γυναικών. Ένα επάγγελμα που, κατά πάσα 
πιθανότητα, έκανε και η γυναίκα που λευτερώθηκε στις 13 
Ιουνίου 1855 μεταξύ της οδού Σοτορίπα και της Πόρτα Σο
πράνα. Νέα, πιθανότατα, ίσως μάλιστα να ήταν η πρώτη 
της γέννα, εξαιτίας εκείνου του ομφάλιου λώρου που ήταν 
δεμένος κακήν κακώς και που τώρα του σχηματίζει έναν 
αφαλό ίδιο με ρεβίθι σε ασταθή ισορροπία πάνω στην κοι
λιά του. Νέα και μάλλον μόνη. Ίσως ορφανή, ίσως είχε πε
ράσει κι εκείνη από το Παματόνε, μια γραμμή ανάμεσα στις 
αναρίθμητες άλλες που προηγήθηκαν στα μητρώα αυτής 
του Αντόνιο Καζαγκράντε. Δεν κατέληξαν δα όλες οι ορ
φανές να δουλεύουν στην πτέρυγα των συφιλιδικών, ούτε 
αλλάζουν όλες επιδέσμους και καταπλάσματα ούτε έγιναν 
όλες καλόγριες. Πλύστρα; Μοδίστρα; Χορεύτρια; Πουτάνα; 
«Καραπουτάνα» βεβαίωνε ο Μικέλε Καζαγκράντε.



18 ΡΑΦΑΕΛΑ ΡΟΜΑΝΙΟΛΟ

Βασανιστικές εικόνες. Τα γένια θα τον προστάτευαν 
από τους αναιδείς; Ο Αντόνιο Καζαγκράντε είναι βέβαιος 
γι’ αυτό. Αλλά τούτο το πρωινό του Απριλίου του 1867, με 
τον ανοιξιάτικο αέρα να χαϊδεύει τα νιογέννητα φύλλα, η 
ανάμνηση του Μικέλε Καζαγκράντε ξεθυμαίνει σαν όνειρο 
στο πρώτο φως. Και ανάμεσα στο ένα και το άλλο –ένα 
ωραίο πρόσωπο ενήλικου άντρα κι ένα δυνατό κατούρη
μα όπως αυτό που σχηματίζει λιμνούλα στον καταυλισμό 
τους–, ο Αντόνιο Καζαγκράντε θα διάλεγε το κατούρημα.

Θα ήθελε να είναι μεγάλος σαν το αφεντικό, δυνατός 
σαν το αφεντικό, θα ήθελε να είναι το αφεντικό. Θα ήθελε 
να απορροφήσει την αφεντοσύνη, όπως το πανί απορρο
φά την υγρασία. Δεν του περνάει απ’ το μυαλό ότι αυτή 
η απεριόριστη επιθυμία του, που κάποιες νύχτες γίνεται 
εφιάλτης και τον ξυπνά, έχει σχέση με το γεγονός ότι στο 
σημείωμα που τον αφορά στην καρτέλα του Παματόνε, 
στο λήμμα «πατέρας», αναγράφεται η λέξη «άγνωστος». 
Επιθυμεί μόνο να συνεχίσει να μελετά την ορμόνη που η 
μοίρα έχει κρατήσει στην άκρη γι’ αυτόν.

Το περίμενε πολύ. Δεκάδες ορφανά, ένα πλήθος από έκ-
θετα, λεγεώνες από μπάσταρδα έπαιρναν τον δρόμο για τα 
βουνά, αλλά όχι αυτός. Οι άλλοι θα πήγαιναν να αρμέγουν 
αγελάδες, να σφάζουν κατσίκια, να φυτεύουν πατάτες την 
άνοιξη και να τις μαζεύουν το καλοκαίρι, να τσαπίζουν το 
φθινόπωρο, να απομακρύνουν τις πέτρες απ’ το χώμα, να 
πλέκουν καλάθια τον χειμώνα. Αυτός όχι. Οι χωρικοί κατέ
βαιναν στην πόλη κάθε εβδομάδα, πρώτα στην αγορά και 
μετά στο Παματόνε, διάλεγαν τους καλύτερους και παζά
ρευαν το επίδομα.



Μ’ ΕΝΑ ΔΙΚΟ ΤΟΥ ΦΩΣ 19

«Με τέτοιες πλάτες θα τρώει για δύο» έλεγαν στον προϊ
στάμενο.

«Με τέτοιες πλάτες θα δουλεύει για δύο» απαντούσε ο 
προϊστάμενος, που απ’ τα ζαρωμένα φρύδια του καταλά
βαινες πως έκανε υπολογισμούς.

Διάλεγαν πάντα κάποιον άλλο, εξαιτίας του τυφλού 
του ματιού. Ύστερα ήρθε το αφεντικό. Πάνω στην ώρα, 
γιατί το αγόρι είχε ήδη κλείσει τα έντεκα. Αν και δεν είχε 
ξεκάθαρη ιδέα για τους αριθμούς, ήξερε ότι το έντεκα είναι 
ένα λιγότερο από το δώδεκα, που μόλις τα συμπλήρωνες 
δεν θα μπορούσαν πια να σε κρατήσουν στο ίδρυμα. Θα 
τον πετούσαν στο βρομερό στόμα της Ζωής, που θα τον 
ξέσκιζε με τα αρπακτικά της νύχια: Αλαζονεία, Οκνηρία, 
Λαγνεία, Οργή, Λαιμαργία, Ζηλοφθονία, Απληστία. Αυτά 
έλεγε ο εξομολογητής, διεκπεραιώνοντας στα γρήγορα 
την εβδομαδιαία αγγαρεία του.

Όταν το αφεντικό μπήκε στην αίθουσα όπου περίμεναν 
τα ορφανά παραταγμένα ώμο με ώμο, έξω έβρεχε και φυ
σούσε. Μπροστά στο τραπέζι του προϊστάμενου το νερό 
έσταζε από τις μπούκλες στη γενειάδα του, στους ώμους, 
στην κοιλιά, στις μύτες των παπουτσιών του, στη λιμνούλα 
που σχηματιζόταν στο μάρμαρο. Έμοιαζε με μπαμπούλα.

«Για μεγάλους επίδομα δεν έχει» είπε ο προϊστάμενος.
«Δεν με νοιάζει για το επίδομα! Βοηθό χρειάζομαι, όχι 

ελεημοσύνη, για όνομα του Θεού!»
Έμοιαζε με τον Κυανοπώγωνα.
Δυο σπιθαμές ψηλότερος από τους άλλους, ο Αντόνιο 

κρατούσε τα μάτια του στη λιμνούλα που πλάταινε, πλοκ, 
πλοκ, στις μπότες που είχαν μουσκέψει, πλοκ, πλοκ, πλοκ. 
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«Να δεις που θα πρέπει να σφουγγαρίσω» σκεφτόταν. 
Απεναντίας, επιλέχθηκε αυτός.

«Αυτόν;» ρώτησε ο προϊστάμενος.
Αυτόν. Έτσι είναι η ζωή. Για να φτιάξει τα πράγματά 

του (ποια πράγματα;) χρειάστηκε μια στιγμή. Και μετά 
δρόμο, έξω, στα σοκάκια, Πικαπιέτρα, Πόρτα Σοπράνα, 
στον ασπρόμαυρο καθεδρικό του Σαν Λορέντσο, πίσω 
από τον Κυανοπώγωνα. Το βλέμμα καρφωμένο στο έδα
φος για να μην προκαλέσει τη Ζωή που παραμόνευε στα 
χαμηλά, πίσω απ’ τις καμάρες, σε κάθε σταυροδρόμι. 
Πλατεία Βαλορία αριθμός 4, μαύρη εξώπορτα, σκοτει
νές σκάλες, πάνω και πάλι πάνω, και ξανά πάνω, μέχρι 
μια σοφίτα λουσμένη στο φως. Μέσα, ένας αχταρμάς 
από τζάμια, μπουκαλάκια, φίλτρα, μπαούλα, ραφιέρες, 
φακέλους, βιβλία, λάμψεις, καθρέφτες, κεριά, βεντάλιες, 
μπροκάρ, κολόνες, βάγια, θαλασσινά και ορεινά σκηνι
κά και μια μυρωδιά σαν από σκόνη και καρυκεύματα. Και 
μια αραχνιά από σπάγκους που κρέμονταν από το ταβά
νι. Σε μια γωνιά, ένα παραβάν, ένα ράντζο κι ένα δοχείο 
νυκτός. Δικά του; Δικά του.

«Ο καμπινές είναι εκεί έξω. Τρώμε στον από κάτω όρο
φο, στην Τζούζε. Πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό. Εδώ 
είναι ο πάγκος εργασίας, εδώ η αποθήκη κι εδώ το αρχείο. 
Εγώ κοιμάμαι εκεί. Τα μηχανήματα είναι εκεί μέσα. Η τα
ράτσα αποτελεί μέρος του στούντιο. Πρόσεξε να μη σκύ
ψεις, δεν έχει παραπέτο».

Καθόλου πόρτες ή δωμάτια, τίποτε από αυτά στα οποία 
είχε συνηθίσει ο Αντόνιο στο Παματόνε: κοιτώνας, τραπε
ζαρία, διεύθυνση, παρεκκλήσι, αυλή, πλυσταριό, σκευο
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φυλάκιο, αναρρωτήριο αντρών, αναρρωτήριο γυναικών, 
αποθήκη, φαρμακείο και μετά σειρές από κρεβάτια, πά
γκους, σανιδοκρέβατα. Στη σοφίτα της πλατείας Βαλορία 
ο χώρος διαστελλόταν και συστελλόταν μόνο χάρη σε ένα 
παιχνίδισμα από κουρτίνες.

«Προσοχή: εδώ πρέπει να στέκεται ο πελάτης. Ούτε πιο 
δω ούτε πιο κει. Ακουμπισμένος στην κολόνα ή καθισμέ
νος, αρκεί να στέκεται ακίνητος. Το φως έρχεται από το 
παράθυρο, κατευθείαν στο πρόσωπό του. Σκιά στο υπό
λοιπο σώμα, έτσι ώστε να μοιάζει σαν πάπας στον θρόνο 
του». Έπειτα το αφεντικό τράβηξε μια πιο σκούρα και πιο 
χοντρή κουρτίνα από τις άλλες. «Κι εδώ είναι το άδυτο 
των αδύτων». Εμφανίστηκε ένας πάγκος ίδιος με τον πρώ
το και, όπως ο πρώτος, κατάμεστος με μπουκαλάκια και 
λεκανίτσες. Ένας γλόμπος συσκοτισμένος με ένα κόκκινο 
χαρτί κρεμόταν από ένα δοκάρι. «Να θυμάσαι, τα θαύματα 
είναι σαν τις αμαρτίες: γίνονται στο σκοτάδι».

Ο Αντόνιο δεν είχε καταλάβει ούτε λέξη. Πού διάβολο 
είχε πέσει; Τι σόι μαγαζί ήταν αυτό;

Από εκείνη τη μέρα το μόνο που κάνει είναι να μελε
τά τον Κυανοπώγωνα. Θέλει να τον μάθει όπως έμαθε την 
προπαίδεια και το αλφάβητο. Από το αφεντικό, προφανώς. 
Αυτός ο μπαμπούλας, άλλωστε, δείχνοντας την ουλή στο 
ζυγωματικό του, αναγνώρισε τη μορφή ενός Λ. Και δώσ’ 
του μια τσιμπιά και μετά ένα μαθηματάκι: «Λ όπως λάμα, 
λεμόνι, ληστής, λιβάδι, λόφος, λύτρωση, λωτός. ΑΕΗΙ
ΟΥΩ. Τα φωνήεντα. Επανάλαβε».

«Λύτρωση;»
«Λύτρωση. Να γλιτώνεις από τις συμφορές. Σωτηρία».
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«Όπως θα μας λυτρώσει ο Χριστός;»
Το αφεντικό ξεφύσησε. Ξεφυσά αν του κατονομάσεις 

τον Θεό, τους αγίους και την Παναγία, αλλά στην αρχή 
ο Αντόνιο δεν το ήξερε. Στο Παματόνε, ο Θεός ήταν στον 
ουρανό, στη γη και οπουδήποτε αλλού.

«Λάδι, λευκόρροια, λημέρι, λιμάνι, λόγος, λύκος, λωρί
δα. ΑΕΗΙΟΥΩ. Επανάλαβε».

«Λευκόρροια;»
«Άσ’ το, είσαι πολύ μικρός, αχ αχ αχ. ΑΕΗΙΟΥΩ. 

Επανάλαβε». Και δώσ’ του κι άλλη τσιμπιά.
Ο Αντόνιο Καζαγκράντε θέλει να μάθει τα πάντα από 

αυτόν και τα πάντα γι’ αυτόν. Ακόμα και το πώς περπα
τά. Τον παρατηρεί, τα αποτυπώνει όλα στο μυαλό του, τον 
κοιτάζει να αδειάζει μια ολόκληρη νταμιτζάνα χωρίς να 
παίρνει ανάσα, να ρίχνει κάτι ρεψίματα που τρομάζουν τα 
περιστέρια, να κατεβάζει καντήλια και βλαστήμιες, να λέει 
τέτοιες προστυχιές που θα κοκκίνιζαν ακόμα κι οι ναύτες 
με τους οποίους τα βράδια μοιράζεται ένα τραπέζι στο λι
μάνι. Έχοντας βγει στην ταράτσα που βλέπει στις στέγες, 
στο μπλε και το πορτοκαλί του ηλιοβασιλέματος, τον βλέ
πει να φουσκώνει τα μάγουλα, να μισοκλείνει τα μάτια και 
να φυσάει μέσα στην τρομπέτα, που μοιάζει με τη χρυσή 
σάλπιγγα των χερουβείμ, ένα αργό, σπαρακτικό μοτίβο, 
ενώ τα δάκρυα κυλάνε στη γενειάδα του. Τον βλέπει να 
αναμετριέται με τα σοκάκια, ένας στρατηγός την ώρα της 
επίθεσης: χώνεται στο μπουρδέλο της οδού Φαλαμόνικα 
ή σ’ εκείνο της πλατείας του Ιδανικού Έρωτα, με βήμα βα
σιλικό και στήθος κορδωμένο. Το αγόρι κάθεται στα σκα
λοπάτια να τον περιμένει. Απολαμβάνει το πηγαινέλα των 
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μαγαζατόρων, των ζητιάνων, των διαλαλητών, των παλια
τζήδων. Από το ανοιχτό παράθυρο ακούει την αγριοφωνά
ρα του να τραγουδά «Ας πιούμε, ας πιούμε ποτήρια χαράς 
/ κι η ομορφιά ν’ ανθίσει», την πουτάνα να αποκρίνεται 
«Ας γλεντήσουμε, γιατί εφήμερη και παροδική / είναι του 
έρωτα η χαρά»* και μετά και τους δυο τους να γελάνε. Και 
τον ακούει να απαντά: «Έχω κάνει τα κουμάντα μου!» σ’ 
όποιον τολμήσει να τον ρωτήσει μήπως αυτή τη φορά τρε
λάθηκε στ’ αλήθεια.

«Ένα ασυλλόγιστο εγχείρημα» τον προκαλούν αδερ
φοί, αδερφές, γείτονες, περίεργοι και χασομέρηδες παντός 
τύπου. «Μια σίγουρη αποτυχία» υπερθεματίζουν. Το αφε
ντικό τότε αφήνει την ανάσα του με δύναμη, σαν για να 
βγάλει ένα Ντο από το στήθος: «Τα κουμάντα μου και κάτι 
παραπάνω, για τον Θεό!» και ο βρυχηθμός του σβήνει κάθε 
αντιλογία.

Πόσες φορές έχει παρακολουθήσει το αγόρι τέτοιες 
αψιμαχίες; Όχι, όχι από τότε που άφησαν την πόλη με κα
τεύθυνση το Μπόργκο ντι Ντέντρο: Πού να ξέρουν στην 
εξοχή τι έχει κατά νου ένας εκλεπτυσμένος άντρας σαν 
αυτόν;

* «Libiamo, libiamo ne’ lieti calici / che la bellezza infiora […] Godiam, 
fugace e rapido / è il gaudio dell’amore»: οι στίχοι είναι από την όπερα 
του Βέρντι Τραβιάτα, σε λιμπρέτο του Φραντσέσκο Μαρία Πιάβε. 




