


«Με ακολούθησε η γυναίκα σου».
«Η γυναίκα μου».
«Μέχρι εδώ». Η Σοφία τον κοίταξε: «Κύριε καθηγητά;»
Εκείνος κοίταζε την είσοδο της αίθουσας.
«Νομίζω πως είναι στο προαύλιο».
Ο Κάρλο Πεντεκόστε πλησίασε στο παράθυρο και ανα

γνώρισε τη Μαργκερίτα από το μοβ παλτό που φορούσε 
απ’ τη δεύτερη μέρα της άνοιξης. Είχε καθίσει στο τοιχάκι 
και διάβαζε ένα βιβλίο, για ακόμα μια φορά Νεμιρόφσκι, 
καθόταν πάνω στο ένα της πόδι και το ελεύθερο χέρι της 
ήταν ακουμπισμένο στο σακίδιό της. Ήταν τέλη Μαρτίου 
και μια απρόσμενη καταχνιά είχε πέσει στο Μιλάνο.

Ο Κάρλο στράφηκε προς τους φοιτητές. Η Σοφία είχε 
πιάσει θέση στη δεύτερη σειρά και είχε βγάλει έξω το ση
μειωματάριό της και αμύγδαλα. Έμοιαζε νεότερη από τα 
είκοσι δύο της χρόνια, με το λεπτοκαμωμένο της πρόσωπο 
και τις ευγενικές χειρονομίες να μετριάζουν την εντύπωση 
που προκαλούσαν οι τόσο αναπάντεχα τροφαντοί γοφοί 
της. Τον κοίταξε, είχε το ίδιο ανήσυχο ύφος όπως τότε που 
τους είχε καλέσει ο πρύτανης επειδή μια πρωτοετής τούς 
είχε πιάσει στα πράσα στις τουαλέτες του ισογείου: εκεί
νος από πάνω της, με τα χέρια του να χαϊδεύουν τον λαιμό 
της, ή κάτι τέτοιο, αφού η εκδοχή της πρωτοετούς ήταν 
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άλλη –άλλη μια από τις αναρίθμητες–, που όλες ενίσχυαν 
τη φήμη ότι ο καθηγητής Πεντεκόστε και μια φοιτήτριά 
του είχαν μια στενή επαφή αμφιλεγόμενης φύσης.

Δεν άρχισε το μάθημα, φόρεσε το σακάκι του και βγήκε 
από την αίθουσα, κατέβηκε τις σκάλες, επιβράδυνε στο αί
θριο και στράφηκε προς τις τουαλέτες. Είχε ξαναπάει εκεί 
για να διασαφηνίσει τα πράγματα με έναν συνάδελφο, είχε 
ξαναπάει με τον πρύτανη. Και για τον καθένα είχε σκη
νοθετήσει την αναπαράσταση αυτού που αποκαλούσε «η 
παρεξήγηση»: την είσοδό του στις αντρικές τουαλέτες, το 
κατούρημα, την έξοδο στον κοινό χώρο, το πλύσιμο των 
χεριών, του προσώπου, το σκούπισμα, το ότι είχε ακούσει 
έναν γδούπο να έρχεται από τις γυναικείες τουαλέτες, είχε 
προσέξει πως η πόρτα ήταν μισάνοιχτη και είχε βρει τη 
φοιτήτριά του, τη Σοφία Καζαντέι, σχεδόν λιπόθυμη – τι 
εννοούσε με το «σχεδόν»; Είχε σκύψει από πάνω της και 
είχε φωνάξει το όνομά της πολλές φορές, βοηθώντας τη 
να καθίσει και να ξανασηκωθεί –στον πρύτανη είχε δείξει 
το πώς–, κρατώντας τη για μια στιγμή ακουμπισμένη στη 
γωνία. Δεν είχε κρατήσει πάνω από μερικά λεπτά, έπειτα η 
κοπέλα είχε συνέλθει κι εκείνος την είχε συνοδέψει να ρί
ξει λίγο νερό στο πρόσωπό της: δεν είχε προσέξει καθόλου 
την πρωτοετή.

Σταμάτησε προτού πάει προς τη σύζυγό του και έλεγξε 
το κινητό του: η Μαργκερίτα δεν είχε ειδοποιήσει ότι θα 
περνούσε. Συνέχισε προς την κατεύθυνση του προαύλιου, 
εκείνη διάβαζε ακόμη καθισμένη στο τοιχάκι.

«Το παλτό σου κάνει μπαμ από μακριά» της είπε δείχνο
ντας το παράθυρο της αίθουσας.
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«Ξεκουράζω τον τένοντά μου. Θα ανέβαινα τώρα». 
Έκλεισε το βιβλίο και σηκώθηκε όρθια. «Το ξέχασες» και 
του έτεινε ένα φιαλίδιο.

«Ήρθες ως εδώ για ένα αντισταμινικό».
«Μου φτάνει που σε είδα τόσο άσχημα την προηγούμε

νη εβδομάδα».
«Δεν θέλω να κουράζεις το πόδι σου».
«Ήρθα με το μετρό» είπε και ίσιωσε τον γιακά του σα

κακιού του. «Αν ήμουν στη θέση σου, σήμερα θα έκανα μά
θημα έξω, η καταχνιά έχει τη γοητεία της».

«Αποσπάται η προσοχή τους» είπε και έβαλε το χέρι του 
στη βάση της πλάτης της, όπως τότε που είχαν πρωτογνω
ριστεί, σε ένα δείπνο στο σπίτι της αδερφής του. Από το βα
θούλωμα στην οσφυϊκή της μοίρα είχε μαντέψει πως το κορ
μί της ήταν γυμνασμένο. «Θα ανέβεις; Πρέπει να αρχίσω».

Η Μαργκερίτα αγαπούσε τα χέρια του που δεν ήταν 
χέρια καθηγητή. Τον άφησε να τη βοηθήσει να περάσει 
στους ώμους της το σακίδιο κι έπειτα τον συνόδεψε ως την 
είσοδο.

«Ήρθες στ’ αλήθεια ως εδώ για».
«Ήρθα επειδή ήρθα». Του έδειξε το ρολόι και τον προ

έτρεψε να βιαστεί, εκείνος της χαμογέλασε κι άρχισε να 
προχωράει.

Μόλις τον είδε να εξαφανίζεται πέρα από τη μεγάλη 
σκάλα, η Μαργκερίτα ακούμπησε στη γυάλινη πόρτα και 
κατέβασε το κεφάλι. Γιατί δεν είχε το θάρρος να πάει μαζί 
του ως την τάξη; Γιατί δεν είχε τα κότσια, όπως έλεγε η 
μητέρα της, να περάσει εκείνη την είσοδο και να κατευ
θυνθεί προς εκείνη την τουαλέτα; Και τώρα γιατί έτρεμε; 
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Απομακρύνθηκε αργά, ήθελε να σταματήσει αλλά ανά
γκασε τον εαυτό της να φτάσει στον δρόμο, βγήκε από την 
καγκελόπορτα και κούμπωσε το παλτό της. Έμεινε ακίνη
τη κι έκλεισε τα μάτια, ψάχνοντας μέσα της ένα στήριγ
μα για να συγκρατήσει την απογοήτευσή της: σκέφτηκε 
τα πενήντα λεπτά που την περίμεναν σε λίγο και που την 
έκαναν να νιώθει διαφορετική. Διαφορετική, ριψοκίνδυ
νη. Τα σημείωνε στην ατζέντα της κάτω από την ένδειξη 
Φυσικοθεραπεία, που σήμαινε και περιπέτεια. Αυτό ένιωθε, 
και το κράτησε σαν αντίδοτο στην ανασφάλειά της κα
θώς άφηνε πίσω της το πανεπιστήμιο και κατευθυνόταν 
προς την πιάτσα των ταξί. Το πόδι της την πονούσε από 
την ώρα που είχε ξυπνήσει. Μια ενόχληση που ξεκινούσε 
από το εφήβαιο και κατέβαινε μέχρι το γόνατο, η οποία 
είχε εμφανιστεί μετά το τρέξιμο στο γυμναστήριο πριν από 
τρεις μήνες. Από τότε σκεφτόταν διάφορες λεπτομέρειες 
που την καταρράκωναν: τα τακούνια που αντικαταστάθη
καν από παπούτσια γυμναστικής, το γεγονός ότι πια δεν 
μπορούσε να κάνει αυτοψίες σε ακίνητα χωρίς ασανσέρ, 
ούτε μπορούσε να τρέξει πίσω από ένα παιδί.

Έβγαλε το κινητό της και είδε ένα μήνυμα από την ιδιο
κτήτρια της λεωφόρου Κονκόρντια, Υπέγραψα, αγαπητή 
μου Μαργκερίτα. Τώρα σειρά σας, και ένα από τον συνά
δελφό της: το μεσιτικό γραφείο είχε πάρει τα κλειδιά για 
να ξεκινήσει η πώληση. Είχε και μια κλήση από τη μητέρα 
της. Την αγνόησε κι έμεινε με το κινητό στο χέρι, καταφέρ
νοντας να μην αγγίξει το Facebook. Κάθε φορά που άνοιγε 
το προφίλ της Σοφία Καζαντέι τής έρχονταν παράξενες 
ιδέες, η καφετέρια όπου δούλευε, το μπαρ όπου έπαιρνε το 
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πρόγευμά της το πρωί, η γειτονιά όπου έμενε – να πλησιά
σει σ’ εκείνα τα μέρη. Έφτασε στην ουρά των ταξί, έδω
σε τη διεύθυνση του FisioLab, οδός Καπουτσίνι 6, κάθισε 
αναπαυτικά στο κάθισμα και έκλεισε τα μάτια. Ο οδηγός 
πρότεινε να ακολουθήσουν μια άλλη, μακρύτερη διαδρο
μή, γίνονταν έργα στον εσωτερικό περιφερειακό, εκείνη 
συμφώνησε και πια δεν σκέφτηκε τίποτε άλλο. Κάθε τόσο 
κρυφοκοίταζε από το παράθυρο, το Μιλάνο και το πηγαι
νέλα στα πεζοδρόμια και τους θυρωρούς μπροστά στα κτί
ρια. Έπειτα θυμήθηκε τη μητέρα της, της τηλεφώνησε κι 
αυτή απάντησε στο πρώτο χτύπημα: «Μαμά».

«Ετοιμαζόμουν να πάρω τον υδραυλικό».
«Τι συνέβη;»
«Αυτός» και πήρε ανάσα «αυτός ο γαμημένος λέβητας».
«Καλημέρα».
«Πάντοτε μου άρεσε να το λέω, αλλά ο πατέρας σου 

υποστήριζε ότι μια γυναίκα δεν πρέπει να λερώνει το στό
μα της». Σώπασε. «Τέλος πάντων, σου τηλεφώνησα για να 
σε ρωτήσω για το σπίτι της λεωφόρου Κονκόρντια».

«Μόλις τώρα μου έγραψαν».
«Τι λες;»
«Δεν έχει ασανσέρ, όμως είναι ενδιαφέρον. Θα στείλω 

τον Κάρλο να το δει προτού το αναλάβει το γραφείο».
«Και το πόδι σου;»
«Αν έχεις μια υποψία για κάτι, τι κάνεις;»
«Σε πονάει, το ήξερα».
«Τι κάνεις;»
«Τι είδους υποψία;»
«Μια υποψία».
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«Μια υποψία είναι απόδειξη».
«Δεν παίζουμε στο Μια μέρα στο δικαστήριο,* μαμά».
«Έτσι είναι η ζωή, αγάπη μου». Δίστασε: «Θέλεις να μου 

πεις σε τι αναφέρεσαι;»
«Έφτασα, πρέπει να σε αφήσω».
«Παιδί μου» ξερόβηξε για να καθαρίσει τη φωνή της «θα 

ξεκαθαρίσεις όλες σου τις υποψίες αύριο στο ραντεβού».
«Ω Θεέ μου».
Η μητέρα της ξεφύσησε. «Θέλεις να πας εδώ και μήνες 

κι εγώ δυσκολεύτηκα πολύ για να σου το κανονίσω: στις 
δέκα και μισή, οδός Βιτζεβάνο 18, κουδούνι F».

«Θύμισέ μου γιατί σε άφησα να με πείσεις».
«Επειδή πήγαινε εκεί και ο Ντίνο Μπουτζάτι. Σημείωσέ 

το στην ανάστροφη του χεριού σου».
«Κι εσύ σημείωσε τα γενέθλια της πεθεράς μου».
«Δεν θα ’ρθω».
«Ω, και βέβαια θα έρθεις».
«Ω, όχι. Όμως εσύ αργά ή γρήγορα έλα να δεις τη μαμά 

σου, αλλά μόνο αν έχεις όρεξη».
Η μαμά της είχε θάψει τον άντρα της και είχε μείνει άυ

πνη τρεις μέρες, καθισμένη στην πολυθρόνα όπου εκείνος 
διάβαζε την εφημερίδα του τα πρωινά της Κυριακής. Στο 
τέλος είχε πει «Τώρα για ποιον θα μαγειρεύω», και για λίγο 
καιρό δεν είχε θελήσει να ξαναμιλήσει για εκείνο τον άντρα 
που είχε συνηθίσει μάνα και κόρη σε μικρά τελετουργικά, 

* Δημοφιλές ιταλικό τηλεοπτικό πρόγραμμα, μεταξύ ντοκιμαντέρ 
και εγκληματολογικής σειράς, που προβάλλεται από το 1988.
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στις αγορές φτηνοπραγμάτων, στον Τεξ Γουίλερ,* στην ευ
πρέπεια. Ήταν ένας άντρας καμωμένος από σιωπές και, για 
να μη νιώθουν την απώλειά του, εκείνη και η μητέρα της 
είχε χρειαστεί να κάνουν επίτηδες θόρυβο. Καβγάδες, τη
λεφωνήματα, μέχρι που προσποιούνταν ένα κέφι που δεν 
είχαν.

Πλήρωσε το ταξί και κατέβηκε μπροστά στο FisioLab. 
Ένιωθε έξαψη, αλλά ήξερε πως ήταν λόγω της ανυπομο
νησίας. Άνοιξε το σακίδιο και έλεγξε πως είχε φέρει μα
γιό, αφρόλουτρο, πετσέτα, χτένα. Μπήκε στη ρεσεψιόν 
και κατευθύνθηκε προς τα αποδυτήρια, φόρεσε το μαγιό 
κάτω απ’ το σορτσάκι –είχε αγοράσει ένα καινούριο όταν 
κατάλαβε σε τι είδους θεραπεία θα υποβαλλόταν–, έδεσε 
τα μαλλιά της, πήρε το τηλέφωνο με τα ακουστικά και 
προχώρησε με την αμφιβολία ότι η αισθητικός της είχε κά
νει βιαστική δουλειά. Πήρε το μπουκάλι με το νερό που 
το κέντρο χάριζε στους πελάτες και μπήκε στο γυμναστή
ριο αποκατάστασης. Ο Αντρέα ήταν συνεπής γενικά, και 
ήταν κι εκείνη τη μέρα. Της έσφιξε το χέρι και τη ρώτησε 
πώς πήγαινε ο πόνος, εκείνη απαντούσε πάντα «Με λό
ξιγκα» και αφηνόταν στον ήχο του σεπαρέ που έκλεινε μ’ 
ένα ξερό χτύπημα, συνηθίζοντας να μοιράζεται εκείνη τη 
γωνιά μ’ έναν σοβαροφανή εικοσιεξάχρονο που προσπα
θούσε να την ανακουφίσει από μια σχεδόν χρόνια φλεγ
μονή. Της είπε να ξαπλώσει, εκείνη άγγιξε το λάστιχο του 
σορτς της και τον κοίταξε, αυτός κατένευσε κι εκείνη το 

* Ο κεντρικός φανταστικός χαρακτήρας του Tex, της πιο ιστορι
κής ιταλικής σειράς κόμικς. 
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έβγαλε. Ο νεαρός πήρε τη συσκευή ηλεκτροθεραπείας και 
την ακούμπησε στο εσωτερικό του μηρού της, ανέβηκε 
προς τον βουβώνα, επέμεινε στο εφήβαιο με την κατάλ
ληλη πίεση. Όταν συνέβαινε αυτό, η Μαργκερίτα συγκέ
ντρωνε την προσοχή της σε κάποια άκρη του σεπαρέ και 
επέβαλλε στον εαυτό της να ανασαίνει αργά. Το ζέσταμα 
–όπως το αποκαλούσε αυτός– κρατούσε τα δέκα λεπτά 
που χρειαζόταν εκείνη για να καταπολεμήσει την αμηχα
νία της. Έπειτα αφηνόταν. Την έπειθε η σταθερότητα του 
Αντρέα, η σοφία των δαχτύλων του, τα χαμηλωμένα μάτια 
του. Παρόλο που η ίδια κοίταζε αλλού, εκτός από όταν 
–όπως τώρα– εκείνος άφηνε στην άκρη τη συσκευή ηλε
κτροθεραπείας και ετοιμαζόταν να μετακινήσει λίγο το 
μαγιό της: ήταν η στιγμή που η Μαργκερίτα αξίωνε να τον 
δει να ερεθίζεται, παρά τη δεοντολογία. Ήθελε να πιάσει 
τα δάχτυλά του αναποφάσιστα ενώ πίεζαν το εφήβαιο 
και έψαχναν τους τένοντες. Εκείνος εφάρμοζε τον αντί
χειρα, τον μέσο, κάποιες φορές και τον δείκτη, πιέζοντας 
λες και έσκαβε. Στην πρώτη συνεδρία τής είχε εξηγήσει τι 
θα συνέβαινε στη διάρκεια της φυσικοθεραπείας: της είχε 
μιλήσει για την αντιφλεγμονώδη δράση των μηχανημά
των, για την ανακουφιστική επίδραση των χεριών, για τις 
ασκήσεις που θα έπρεπε να κάνει στο γυμναστήριο. Θα 
χρειάζονταν είκοσι πέντε συνεδρίες, πέρα από τις επισκέ
ψεις παρακολούθησης και τους υπερήχους για ένα σύνολο 
δύο χιλιάδων οχτακοσίων είκοσι ευρώ. Δεν μπορούσε έτσι 
απλά να το υποστηρίξει οικονομικά, οπότε είχε δοκιμά
σει τον δρόμο της δημόσιας υγείας, όμως είχε χαθεί στις 
εξουθενωτικές αναμονές, για να συμβιβαστεί τελικά με 
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την επιλογή που ο πατέρας της θα αποκαλούσε εύκολη. 
Εύκολο ήταν να πληρώσει τρεις χιλιάδες ευρώ για έναν 
φυσικοθεραπευτή, εύκολο ήταν να σου κάνουν στην εφη
βεία σου δώρο το εισιτήριο για το Interrail παρόλο που 
δεν ήσουν από τους πρώτους της τάξης, εύκολο ήταν να 
αρκεστείς να κάνεις τον μεσίτη ενώ είχες μυαλό αρχιτέ
κτονα. Εύκολο ήταν, πιθανότατα, να μπερδέψεις το θερα
πευτικό μασάζ με τη λαγνεία.

Και τώρα που ο φυσικοθεραπευτής της την άγγιζε με τη 
σωστή πίεση σε ένα οριακό σημείο, περιμένοντας να του 
πει πού ακριβώς πονούσε, η Μαργκερίτα επέστρεψε εκεί: 
στον άντρα της, στην πόρτα της τουαλέτας, στο κτίριο 5 
του πανεπιστημίου, στο ισόγειο, στις γυναικείες τουαλέ
τες. Αυτό ήταν το ακριβές σημείο που την πονούσε εδώ 
και δύο μήνες. Απέφυγε τη σκέψη, όπως είχε συνηθίσει να 
κάνει τις τελευταίες εβδομάδες, αντιστρέφοντας τελείως 
τους ρόλους. Είχε υπάρξει περιποιητική και πρόθυμη κόρη; 
Θα μπορούσε να ήταν απείρως λιγότερο. Ήταν μια μεσί
τρια που δεν χαζολογούσε μεταξύ της μιας και της άλλης 
αυτοψίας; Θα μπορούσε να χαζολογά. Ήταν μια ασθενής 
που δεν θα αφηνόταν ποτέ να ξελογιαστεί από τρία πε
πειραμένα δάχτυλα; Θα μπορούσε να ξελογιαστεί. Κάθε 
φορά που εμφανιζόταν η σκέψη εκείνης της τουαλέτας, 
αυτή μπορούσε να αλλάξει τον χαρακτήρα της, ώστε να μη 
δίνει πια προσοχή στην υποψία.

Ο Αντρέα τη ρώτησε αν ο πόνος εντοπιζόταν στο ση
μείο ακριβώς όπου της έκανε μασάζ. Θα ήταν αρκετό να 
του πει «Λίγο πιο δεξιά» για να γίνει πραγματικότητα η 
φαντασίωσή της. Τα δάχτυλα του Αντρέα θα γλιστρούσαν 
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λίγο πιο δεξιά και το αποτέλεσμα θα ήταν το εξής: ηδονή, 
Θεέ μου.

Αντίθετα, είπε: «Λίγο πιο αριστερά».
Εκείνος μετακινήθηκε: «Ο πόνος είναι πιο έντονος τα 

βράδια;»
«Εξαρτάται από τις μέρες».
«Τις ασκήσεις σου τις κάνεις;»
«Εξαρτάται από τις μέρες» βολεύτηκε καλύτερα πάνω 

στο κρεβάτι «θεωρητικά είμαι ευσυνείδητη γυναίκα».
«Όλες τα ίδια λένε».
«Όλες;»
«Κι έπειτα κάνουν πίσω».
«Δηλαδή;»
«Δεν αντιμετωπίζουν πραγματικά το πρόβλημα». Πίε

σε ανεπαίσθητα: «Είναι πιο παχύ σ’ αυτή την περιοχή, το 
νιώθεις;»




