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Ένα ειδύλλιο στην Μπόχαλη*

Τ ο παλιό τραγούδι της κιθάρας, που το τραγουδούσαν οι ζακυ-

θινοί «αμορόζοι», έλεγε:

Ο ανήφορος της Μπόχαλης είναι ωραίο σεργιάνι,

Κι όπ’ αγαπάει μελαχρινή τον νου του τόνε χάνει.

Κάθε απόγεμα που ο Ζέππος, ο γιος του Πεμπονάρη του σταφιδά, 

έπαιρνε τον ανήφορο της Μπόχαλης, θυμότανε και μουρμούριζε αυτό 

το τραγούδι· για να ταιριάζει όμως περισσότερο στην περίστασή του, 

εκεί που έλεγε «μελαχρινή», ο Ζέππος έβαζε «μια ξανθή»…

Κι αλήθεια, για μια ξανθή έπαιρνε τον ανήφορο της Μπόχαλης, 

κάθε απόγεμα ο Ζέππος, ο γιος του Πεμπονάρη του σταφιδά: Για την 

Έλδα, τη μονάκριβη του κόντε Ντιμάρα, την κοντεσίνα με τα χρυσα 

μαλλιά και τα ζαφειρένια μάτια, που τρέλαιναν κόσμο. Ποτέ δεν θα 

έβαζε με τον νου του ο Ζέππος, το παιδί του λαού, ο γιος του ποπολά-

* Ονομαστό προάστιο της Ζακύνθου, επάνω στον λόφο του Κάστρου. 
(Σ.τ.Σ.)
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ρου, πως μπορούσε ν’ αγαπηθεί από μια τέτοια πεντάμορφη αρχοντο-

πούλα! Την έβλεπε πρωτύτερα στον περίπατο, στη μουσική, στο Πόρτο, 

στο Ψήλωμα, τη θαύμαζε κρυφά, μακάριζε το αρχοντόπουλο που θα 

μπορούσε να της πάρει κι ένα μόνο φιλί – μα τίποτε άλλο. Κοκκίνιζε 

και χαμήλωνε τα μεγάλα ολόμαυρα μάτια του σαν κορίτσι, όταν καμιά 

φορά, στο γοργό συναπάντημα, τα ολάνοιχτα, τα περίεργα γαλανά μά-

τια της Έλδας, τον κοίταζαν μια στιγμή με μια ανεξήγητη έκπληξη. Το 

ίδιο και στο θέατρο, που την έβλεπε τακτικά, αυτός από την πλατεία, 

εκείνη στο θεωρείο της, το ίδιο και στον Αι- Μάρκο, τη φραγκοκλησιά, 

που έμπαινε κάπου κάπου για να ακούσει το περίφημο όργανο, να το 

παίζει ο μαέστρος Παύλος Καρρέρης και να ιδεί την Έλδα –θρήσκα 

καθολική σαν τον πατέρα της– να προσεύχεται γονατισμένη, σκυφτή σ’ 

ένα χρυσό βιβλιαράκι και με ένα εκστατικό πρόσωπο, όλο φως…

Και όμως, να! Ποτέ δεν μπορεί να ξέρει κανείς πώς έρχονται κα-

μιά φορά τα πράγματα. Εκείνο το καλοκαίρι –λίγα χρόνια μετά την 

Ένωση– η οικογένεια του γιατρού Μαρινέρη, του κουράντε και φίλου 

του κόντε Ντιμάρα, από την άνοιξη ακόμα, πήγε να κατοικήσει στην 

αψηλή Μπόχαλη. Γιατί ο γιατρός είχε περάσει, τον χειμώνα, μια σοβα-

ρή αρρώστια κι είχε ανάγκη να αλλάξει αέρα, χωρίς όμως να απομα-

κρυνθεί και πολύ από τη χώρα, για να μην αφήσει την πελατεία του. 

Ο λόφος της Μπόχαλης, με τα περιβόλια του, με τα σπιτάκια του και με 

τις μικρές του βίλες, το ήσυχο, δροσερό και μοσχοβολισμένο προάστιο, 

που δεν απείχε ούτε δέκα λεπτά της ώρας από τη χώρα, ήταν ό,τι του 

χρειαζότανε.

Για την καλή συντροφιά του γιατρού του, κι ακόμα, καθώς έλεγαν 

τουλάχιστο οι κακές γλώσσες, επειδή τα είχε με τη Μαρινέραινα, ο 

κόντες Ντιμάρας αποφάσιζε κι αυτός να κάμει το καλοκαίρι του στην 

Μπόχαλη. Κι έπιασε μια βίλα, όχι και μακριά από το σπιτάκι που είχε 
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πιάσει ο γιατρός, και ξεκούνησε τα «θηλυκά» του χωρίς καμιά δυσκο-

λία, γιατί και η κοντέσα Μαρία ποτέ δεν έλεγε όχι στον άντρα της –

ήταν καλή κι ήμερη η καημένη σαν προβατίνα– κι η κοντεσίνα Έλδα, 

ρομαντική, αγαπούσε την Μπόχαλη ξεχωριστά κι είχε όνειρο να κατοι-

κήσει κει πάνω λίγον καιρό.

Η Ζαμπέλλα, η γυναίκα του γιατρού –η αγαπητικιά να πούμε του 

κόντε– ήταν από αριστοκρατικό σπίτι. Ο Μαρινέρης όμως ο γιατρός, με 

την επιστήμη του και με την προσωπική του αξία, είχε ανεβεί από τα 

στρώματα του λαού. Ο πατέρας του, ο μακαρίτης, δεν ήταν παρά ένας 

εμποράκος. Ο Πεμπονάρης πάλι, ο σταφιδάς, ήταν πρώτος του εξάδελ-

φος. Έτσι το σπίτι του γιατρού αποτελούσε σαν ένα συνδετικό κρίκο, σαν 

ένα ενωτικό σημείο ανάμεσα σε δύο τάξεις κοινωνικές. Κι όπως πήγαινε 

εκεί ο αριστοκράτης, ο συγγενής της Μαρινέραινας, άλλο τόσο ήταν δε-

κτός κι ο λαϊκός, ο ποπολάρος, ο «δικός» τού Μαρινέρη. Ούτε που έκανε 

καμιά κακή εντύπωση αυτό το ανακάτωμα, γιατί των γιατρών και των 

πολιτικών τα σπίτια «έτσι είναι, μάτια μου» έλεγε η Μαρινέραινα.

Στου Μαρινέρη λοιπόν πήγαινε κάπου κάπου κι ο Ζέππος. Αυ-

τόν μάλιστα, από όλο το συγγενολόι, τον αγαπούσαν περισσότερο, γιατί 

ήταν καλό, όμορφο και γλυκοαίματο παιδί, κι η ίδια η Μαρινέραινα, 

η αριστοκράτισσα, ούτε από τους δικούς της δεν περιποιόταν κανένα, 

όπως τον ανεψιό αυτόν του αντρός της. Ακόμα και τώρα που ήταν πια 

μεγάλος κι ένα λεπτό μαύρο μουστάκι στόλιζε το παχουλό μελαχρινό 

του πρόσωπο, όποτε τον έβλεπε η θεία του, τον αγκάλιαζε και τον φι-

λούσε σαν παιδί της, όπως και τότε που πήγαινε μικρός, τη Λαμπρή, για 

να πάρει το αυγοκούλουρο. Και την πρώτη φορά που ανέβηκε να τους 

ιδεί στην Μπόχαλη, του είπε:

«Να έρχεσαι… μακάρι κάθε μέρα… Είναι τόσο όμορφα εδώ πάνου… 

και μάλιστα το βράδυ. Έπειτα θέλουμε και εμείς οι έρμοι συντροφιά».
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Κι ο Ζέππος πήγαινε όσο συχνότερα μπορούσε. Πολλές φορές, γυρί-

ζοντας από τον περίπατο του Ψηλώματος, άφηνε τους φίλους του εκεί κο-

ντά στη βρύση κι έπαιρνε μονάχος του, στο μούχρωμα του δειλινού, τον 

σκοτεινό δρομάκο της Μπόχαλης, μες στα φουντωτά δέντρα, λέγοντας:

«Πάω μια στιγμή να καλησπερίσω τον μπάρμπα μου και τη θεία 

μου. Γεια σας!».

Μια μέρα βρήκε κει και την Έλδα. Κι η θεία του τον παρουσίασε, 

σαστισμένο και κατακόκκινο:

«Από δω είναι ο ανιψιός μας, ο κύριος Πεμπονάρης, φοιτητής».

Στ’ όνομα αυτό, που δεν καλοχτυπούσε στα αριστοκρατικά αυτάκια, 

η κοντεσίνα δεν μπόρεσε να κρατήσει έναν μικρό, στιγμιαίο, αναγελα-

στικό μορφασμό της μυτίτσας της. Έσκυψε όμως το ολόξανθο κεφάλι της 

και χαιρέτησε τον νέο, χωρίς πάντα να του δώσει το χέρι, κι αργότερα 

τον επλησίασε μονάχη και καταδέχτηκε να τον ρωτήσει πώς ακούει τα 

πολιτικά.

«Δεν ανακατώνομαι πολύ» αποκρίθηκε ο Ζέππος «μου φαίνεται 

όμως πως πάλι τον Τζουλάτη θα έχουμε δήμαρχο».

«Α, μπράβο!» εφώναξε η Έλδα με ενθουσιασμό. «Είμαστε σύμφω-

νοι… κι εγώ το ίδιο λέω… Μα εδώ μέσα, δεν ξέρω γιατί, όλοι τους είναι 

απελπισμένοι. Ώστε… εσείς ελπίζετε, ε;»

«Πάντα μου ελπίζω!» αποκρίθηκε ο νέος.

«Και κάνετε πολύ καλά!» επιδοκίμασε η κοντεσίνα.

Κι απομακρύνθηκε για να μιλήσει με κάποιον άλλο.

Δεν είπαν τίποτα περισσότερο εκείνη την ημέρα. Και όμως ο Ζέπ-

πος έφυγε κατευχαριστημένος. Να γνωρίσει από κοντά «τέτοιο πλά-

σμα», να της μιλήσει, να μπορεί ύστερα να τη χαιρετά με το καπέλο στον 

περίπατο της χώρας και να κάνει τη φιγούρα του στους φίλους του, μα 

το ναι, και τι άλλο ήθελε;



Ο ΠΟΠΟΛΑΡΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ 15

Η Έλδα του κόντε Ντιμάρα στεκόταν για τον Ζέππο του Πεμπονά-

ρη τόσο ψηλά, που κι αυτό μονάχα του έφτανε.

Έτσι, χωρίς τίποτε άλλο, χωρίς άλλη ελπίδα, ούτε τόσο δα τολμηρότε-

ρη, ο νέος σημείωσε την ημέρα εκείνη σαν μια από τις πιο καλές της ζωής 

του. Του φάνηκε πως η γνωριμιά της Έλδας ήταν σαν μια καλή αρχή. 

Γιατί τον υψωμό του από την κοινωνική του σφαίρα, την κάπως χαμηλή, 

τον ποθούσε πολύ αφότου κατάλαβε τον κόσμο. Πάντα, όσο μπορούσε, 

με τους καλύτερούς του σχετιζόταν. Ήταν τώρα φοιτητής. Πήγαινε και 

στο Καζίνο το αριστοκρατικό, όπου, σαν φοιτητή, τον είχαν γράψει στο 

«βιβλίο των ξένων»… Μια μέρα θα γινόταν δικηγόρος. Και θα ανέβαινε, 

όλο θα ανέβαινε. Πώς ο γιατρός ο Μαρινέρης, ο συγγενής του;

Κοντά στην Έλδα, γνωρίστηκε και με τον κόντε Ντιμάρα, και με 

την κοντέσα Μαρία, κι ακόμα με άλλα δυο κορίτσια –την Τερέζα και 

την Κιάρα– συγγενικά τους, όχι τόσο όμορφα όμως. Και να ’ταν τι; 

Το ξανθό φως της Έλδας, σαν του ήλιου, δεν τα θάμπωνε όλα; Μαζί 

τους, και πάντα φυσικά με την οικογένεια Μαρινέρη, πότε κάθονταν 

στο περιβολάκι της βίλας, κάτω από την ανθισμένη τζαντζαμινιά, πότε 

στα πεζούλια της Παναγίας της Χρυσοπηγής –ωραία σκοπιά, από όπου 

είχαν μπροστά τους όλη τη χώρα κι όλη τη θάλασσα, με το Ακρωτήρι 

και τον Κόκκινο Βράχο αριστερά, και δεξιά με το Κάστρο– και πότε 

τους ακολουθούσε σε κανένα γυράκι, άλλοτε μέσα στην Μπόχαλη, στα 

περιβόλια, κι άλλοτε απέξω, στον δρόμο του Ψηλώματος, ως τη Γαϊδου-

ροταβέρνα – άλλη εκεί περίφημη σκοπιά από όπου είχαν μπροστά τους 

όλο τον ζακυθινό κάμπο τον καταπράσινο.

Σπάνια η Έλδα μιλούσε με τον Ζέππο. Τον κοίταζε όμως. Πολλές 

φορές ο νέος, στην αρχή της γνωριμιάς τους, έπιασε το βλέμμα της καρ-

φωμένο απάνω του, με μιαν αλλόκοτη περιέργεια, που τον ανησυχούσε 

και σχεδόν τον επλήγωνε. Γιατί καταλάβαινε πως η περήφανη αρχο-
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ντοπούλα, που μόλις καταδεχόταν κάθε φορά να αλλάζει μαζί του δέκα 

λόγια τυπικά, έτσι, από ευγένεια, τον περιεργαζόταν σαν ένα πλάσμα 

κατώτερο και παράξενο. Τίποτα δεν του έδειχνε καθαρότερα την άβυσ-

σο που έστεκε ανάμεσό τους, όσο τα βλέμματα εκείνα, που καμιά φορά 

αψηφούσαν –τι περιφρόνηση!– και τα δικά του. Μια μέρα μάλιστα λυ-

πήθηκε, πόνεσε τόσο πολύ, που του ήρθε να κλάψει. Κι ορκίστηκε από 

μέσα του να μην ξαναπατήσει στου Μαρινέρη. Κι όμως την άλλη μέρα 

ανέβηκε στην Μπόχαλη, νωρίτερα κι από το συνηθισμένο…

Πέρασαν δυο τρεις εβδομάδες. Πλησίαζε η δημοτική εκλογή· στη 

χώρα είχαν ανοίξει τα εκλογικά σαλόνια· η κίνηση αυτή τραβούσε 

και τους πιο αδιάφορους και μέρα με τη μέρα ο βραδινός κύκλος στην 

Μπόχαλη γίνονταν στενότερος. Οι φίλοι, με τα πολιτικά, δεν ευκαι-

ρούσαν πια να πηγαίνουν να βλέπουν τις δύο οικογένειες στο προάστιο 

και προφασίζονταν τη ζέστη. «Πού να ανεβαίνει κανένας εκεί πάνου 

με τέτοια κάψα που αρχίνησε!» Δεν τους είχαν μείνει πιστοί παρά ο 

Ζέππος, ένας γέρος, φίλος του Ντιμάρα, κι ένας άλλος, μεσόκοπος, του 

Μαρινέρη. Έτσι η ξανθή κοντεσίνα άρχισε να αισθάνεται πολύ την 

ερημιά και να τη βαριέται.

Πάντα το καλοκαίρι, δυο τρεις μήνες, τους έκανε στην εξοχή, στο 

μακρινό τους κτήμα, στο Καταστάρι· μα τότε το έπαιρνε απόφαση πως 

πολύ σπάνια θα έβλεπε άνθρωπο – δηλαδή άνθρωπο της «σειράς της», 

γιατί τους άλλους ποτέ της δεν τους λογάριαζε… Ενώ τώρα, εδώ, στην 

Μπόχαλη, δυο βήματα από τη χώρα, που με το κιάλι μπορούσε και να 

γνωρίζει τους φίλους της στις δυο Πλατείες –ένας αιώνιος πειρασμός–, 

η μοναξιά αυτή καταντούσε ανυπόφορη. Δεν ήταν δύσκολο να κατε-

βαίνει κι αυτή κάπου κάπου να ξεσκάει. Μα ο πατέρας της δεν ήθελε.

«Ή εξοχή» έλεγε ο παράξενος κόντες «ή χώρα, τα σούρτα φέρτα δεν 

μου αρέσουνε. Όποιος θέλει, ας έρχεται να μας βλέπει εδώ».
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«Μα να, που τώρα δεν έρχεται κανένας» μουρμούριζε η Έλδα.

«Τόσο το καλύτερο» απαντούσε ο κόντες «περνάμε αναμεταξύ μας».

Κι εκείνος μεν είχε πρόχειρη την αγάπη του –τι έλεγαν οι κακές 

γλώσσες;– και μπορούσε να περνά… Η Έλδα όμως; Δεκοχτώ χρονών 

κοπέλα, φλογερή κράση κι αισθηματική φύση, που δεν μπορούσε να 

ζήσει ούτε μία εβδομάδα χωρίς όνειρο αγάπης; Με τον τελευταίο της 

φίλο τα είχε χαλάσει προ ολίγου… Και πριν προφτάσει να τα ταιριάξει 

με άλλο, ήρθε η ιστορία της ωραίας αυτής βιλλετζατούρας στην Μπό-

χαλη – όπως την έλεγε τώρα κοροϊδευτικά. Δεν της έμενε, παρά να 

ξεπέσει στον Ζέππο! Μα και γιατί όχι; Το κάτω κάτω, νέος άντρας ήταν 

κι αυτός, όπως κάθε άλλος. Στο φυσικό μάλιστα της άρεσε περισσότερο 

από πολλούς της σειράς της, γιατί αλήθεια, ο Πεμπονάρης ήταν όμορφο 

παιδί κι ας μην ήταν από οικογένεια.

Τα μάτια του μάλιστα, έτσι μεγάλα, μυγδαλωτά, με ωραίες μακριές 

βλεφαρίδες, καθώς τα κατέβαζε από μια αιώνια συστολή, ήταν κάτι χα-

ριτωμένο. Τι θα έχανε αν έκανε μαζί του λίγο, μα πολύ λίγο κόρτε, όσο 

για να περνούν οι μονότονες και πληχτικές ώρες της βιλλετζατούρας; 

Έπειτα, νοστιμίζει ποτέ η εξοχή χωρίς λιγάκι έρωτα, τόσο δα, κι εξοχή 

μάλιστα σαν την Μπόχαλη, όχι με αμπέλια και με χωράφια, όπως εκεί 

πέρα, στο κτήμα, παρά με περιβόλια και με λουλούδια;

Η αλήθεια είναι –κι αυτό προς τιμή της– πως η Έλδα δεν έκα-

με αυτή τη σκέψη, παρά αφού άρχισε να βρίσκει τον Ζέππο πολύ του 

γούστου της. Όσο τον έβλεπε, τόσο της άρεσε, και τόσο τον αισθανόταν 

κοντά της σαν άντρα, και τόσο ποθούσε, αν ήταν τρόπος, να τον φιλήσει 

στα μάτια. Σιγά σιγά τα μάτια του είχαν γίνει ο πειρασμός, η μανία της. 

Τώρα τα έβλεπε και στον ύπνο της. Καπρίτσιο, ιδιοτροπία μιας ξανθής 

κοντεσίνας, που χτυπούσε στις φλέβες της το θερμό αίμα τρανών, χα-

ροκόπων προγόνων, και που είχε μεγαλώσει σε έναν κόσμο αργίας κι 
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ηδονής, με θέατρα, με χορούς, με ρομάντσα. Ναι, μα εδίστασε πολύ ως 

να το αποφασίσει.

Και τον εαυτό της ντρεπόταν, όταν συλλογιζότανε τον ξεπεσμό, και 

τον νέο λυπόταν με την ιδέα πως μπορούσε να αναστατώσει άδικα τη 

ζωή του. Γιατί το ήξερε καλά πως η μανία να φιλά τα ωραία του μάτια 

δεν θα βαστούσε και πολύ. Κι αφού περνούσε κι αυτή, τι θα έμενε; 

Η φιλοδοξία να γίνει μια μέρα κυρα-Πεμπονάραινα; Όχι δα! Εκείνος 

όμως, άμα του έδινε λίγο θάρρος, μπορούσε ο κακόμοιρος να την ερω-

τευτεί για καλά…

Το πιστεύετε λοιπόν πως, πολύν καιρό αφού έκαμε την ανακάλυψη 

των ματιών του, η Έλδα, η τρελή Έλδα, απόφευγε να τον παραπλησιά-

ζει και να του παραμιλά; Περιοριζόταν μόνο να τον κρυφοκοιτάζει και 

να τον λαχταρά – πράγμα που δεν τολμούσε ακόμα να κάνει ο δειλός 

εκείνος. Έπειτα όμως τόση φρονιμάδα έγινε ανώτερη από τη λίγη δύ-

ναμη που της είχε αφήσει η εξοχή με τους χίλιους πειρασμούς.

Κι άφησε τον πόθο της να ανεβεί και να ομορφύνει ακόμα περισσό-

τερο τα ζαφειρένια μάτια της, κι άρχισε να τον κοιτάζει τώρα με τέτοια 

μάτια. Κι έβρισκε τρόπο να βρίσκεται κοντά του συχνά, τάχα κατά τύχη, 

και να τον ρωτά πώς πηγαίνει η εκλογή του Τζουλάτη και να ανοίγει 

μαζί του κουβεντούλα.

Ο Ζέππος, ο άπραγος, από όλα αυτά δεν είχε είδηση. Πού να φα-

νταστεί το τι γινόταν μέσα στην ψυχή της κοντεσίνας! Τα μάτια της δεν 

του έλεγαν ακόμα τίποτα, παρά πως ήταν τα ωραιότερα του κόσμου. 

Και το έβρισκε φυσικότατο πράγμα να ενδιαφέρεται η Έλδα για την 

εκλογή του Τζουλάτη και να γεννηθεί μεταξύ τους, στη μοναξιά εκείνη, 

κάποια οικειότητα, σχεδόν φιλία.

Δηλαδή και συχνότερα και καταδεχτικότερα να του μιλούσε η αρ-

χοντοπούλα, και περισσότερο θάρρος να του έδινε, ο νέος ποπολάρος 
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δεν θα το έπαιρνε απάνω του. Δεν ήταν κανένας ανόητος ο Ζέππος 

να φαντάζεται πως και βασίλισσα θα μπορούσε να μαγέψει η ομορφιά 

του. Εκείνο το λίγο που ήθελε από την Έλδα, το είχε τώρα κι ήταν 

ευχαριστημένος. Μπορούμε να πούμε, ευτυχής. Δεν ήθελε, γιατί ούτε 

φανταζόταν δυνατό, τίποτα περισσότερο.

Μια μέρα όμως συνέβη κάτι καταπληκτικό. Είχαν πάει όλοι μαζί 

στη Γαϊδουροταβέρνα κι είχαν καθίσει –βράδυ με φεγγάρι– στον εξώ-

στη. Ο δρόμος του Ψηλώματος δεν είναι παρά κορδέλα στο πλευρό 

του βουνού, και το κιόσκι της Γαϊδουροταβέρνας, ένα πολύγωνο με 

πεζούλια, βρίσκεται στο χείλος αυτού του δρόμου, δηλαδή στο χείλος 

ενός γκρεμνού. Ο Ζέππος ήταν στην άκρη, κοντά στην κοντέσα Μαρία 

κι από την Έλδα τον εχώριζαν τρεις τέσσερις ακόμα. Δεν μπορούσαν 

ούτε να κουβεντιάζουν, ούτε να βλέπονται. Η Έλδα όμως, παίζοντας, 

άρχισε να γέρνει όλο της το κορμί προς τα πίσω, και μια στιγμή που 

έκανε το ίδιο κι ο νέος, μπόρεσαν να κοιταχτούν, πίσω από τις πλάτες 

των άλλων, και να αλλάξουν από μακριά λίγα λόγια. Αυτό ξανάγινε 

δυο τρεις φορές.

Και κάθε φορά έμεναν, έτσι σκυμμένοι, περισσότερο. Άρχισαν να 

βρίσκουν γούστο κι οι δυο στην κρυφή αυτή συνεννόηση κι ας μην 

είχε κανένα λόγο. Έτσι τους άρεσε, να κάνουν σαν ερωτευμένοι, χωρίς 

να είναι… Δηλαδή μακάρι να είμαστε! συλλογιζόταν ο νέος. Δηλαδή εγώ 

μισοείμαι! συλλογιζόταν η Έλδα.

Γελούσε σαν τρελή εκείνο το βράδυ και τα ξανθά της κάλλη, κάτω 

από το φεγγαρίσιο φως που έσπερνε μάγια, έλαμπαν σαν της νεράιδας. 

Μια στιγμή, αλήθεια, του φάνηκε του Ζέππου πως εκείνο το γέλιο κι 

εκείνη η λάμψη της ομορφιάς ήταν γι’ αυτόν. Βρέθηκε έτσι σαν μέσα 

σε ένα όνειρο, που το δυνάμωνε η νύχτα κι η ερημιά. Και για πρώτη 

φορά, με το θάρρος που βρίσκουμε στα όνειρα, τόλμησε να κοιτάξει την 
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Έλδα σαν δική του. Εκείνη είχε ένα κλωνάρι πασχαλιάς, και πότε το 

βαστούσε στο στόμα, για να κρατιέται με τα δυο της χέρια από το πε-

ζούλι του εξώστη όταν έσκυφτε πίσω –γιατί αλλιώτικα θα έπεφτε στον 

γκρεμνό που έχασκε κάτω– και πότε το άφηνε στην ποδιά της, για να 

μπορεί να μιλά.

Άξαφνα, μια στιγμή, στηρίχτηκε μόνο με το ένα χέρι, τράβηξε με το 

άλλο από το στόμα της το ανθισμένο κλωνάρι, το φίλησε γοργά και το 

πέταξε του νέου. Το κλωνάρι πέρασε ξυστά από τις πλάτες εκείνων που 

τους χώριζαν –και που κουβέντιαζαν ήσυχα ήσυχα, σκυμμένοι αυτοί 

προς τα εμπρός, χωρίς να βλέπουν τι γίνεται πίσω τους– και βρήκε τον 

Ζέππο ίσα ίσα στο πιγούνι. Πρόφτασε και το άρπαξε πριν πέσει κάτω, 

με κίνδυνο να γκρεμιστεί αυτός στο απότομο κίνημα που έκαμε, καθώς 

ήταν γερμένος.

Δεν είχε όμως και την ετοιμότητα να το πλησιάζει αμέσως στα χείλη 

του, πριν το φυλάξει, και για αυτή την έλλειψη δεν μπόρεσε να κλείσει 

μάτι όλη νύχτα… Μα για φανταστείτε λιγάκι τη θέση του! Δεν είναι 

θάμα πως δεν τρελάθηκε ολωσδιόλου εκείνη την ώρα, να δώσει μια 

από το πεζούλι και να πέσει ανάσκελα στον γκρεμνό; Να του πετά 

άξαφνα φιλημένο λουλούδι η Έλδα! Και τι άλλο μπορούσε να σημαίνει 

παρά πως τον αγαπούσε; Αυτόν… η θυγατέρα του Ντιμάρα!

Ήταν στιγμές που είχε μεγάλες αμφιβολίες για την ευτυχία του. Μα 

δεν άργησε να βεβαιωθεί πως ήταν αλήθεια.

Ευθύς από την άλλη μέρα, μπορούμε να πούμε, άρχισε στη μαγευ-

τική Μπόχαλη το ειδύλλιο του Ζέππου και της Έλδας. Η ξανθή κοντε-

σίνα μιλούσε τώρα του νέου ποπολάρου αλλιώτικα. Στους μαγευτικούς 

περίπατους του δειλινού, μες στα ανθισμένα περιβόλια, πήγαινε όλο 

κοντά του και συχνά, εκεί που περπατούσαν πλάι πλάι οι δυο τους, συ-

νήθως πίσω από τους άλλους, άφηνε το γυμνό χεράκι της, κατά λάθος 
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τάχα, να αγγίζει το δικό του. Σε μια τέτοια στιγμή, ο νέος της το πήρε 

και το έσφιξε δυνατά. Από τότε, κάθε φορά που χωρίζονταν, για να 

ξαναϊδωθούν την άλλη μέρα –τακτικά, τακτικά!– χαιρετιόνταν με μια 

θερμή χειραψία, ατελείωτη.

Και ήταν, αλήθεια, μια χαρά να τους βλέπει κανείς, νέους και τους 

δυο, σχεδόν παιδιά –γιατί ο Ζέππος δεν ήταν παραπάνω από είκοσι 

χρονών–, ταιριαστούς, όμορφους, εκείνον μελαχρινό, παχουλό, στιβαρό 

και καλοδεμένο, εκείνη ολόξανθη, λεπτή, ψηλή, με κάτι αέρινα φουστά-

νια, ανοιχτόχρωμα, κυματιστά, ως τα αστραγάλια, και με κάτι πέπλους 

από γάζες γύρω στο στήθος και στον λαιμό, να τριγυρίζουν αγαπημένοι 

στα ισκερά δρομάκια των περιβολιών, ανάμεσα στα λουλούδια των θά-

μνων και των δέντρων που τους έμοιαζαν. Η λαμπράδα της νιότης και 

της αγάπης είχε το ίδιο μεγαλείο και στους δυο· κι η ξανθή κοντεσίνα 

με τα ευγενικά χαρακτηριστικά –ένα μακρουλό, ωχρούτσικο, αδύνατο 

πρόσωπο, μέσα σε άφθονα μαλλιά, με πολύ μεγάλα μάτια, με πολύ ίσια 

μύτη και πολύ παχύ στόμα, ηδονικότατο– δεν φαινόταν καθόλου αρι-

στοκρατικότερη από τον ωραίο πληβείο.




