


Κεφάλαιο πρώτο

Το παρελθόν δεν υπάρχει, σκέφτεται η Μίσες Τζούλια Μά-
σκα μπροστά από το κλειδαμπαρωμένο παλάτσο ρεάλε*. 
Το ίδιο πράγμα που σκέφτηκε μόλις βγήκε από την καμπί-
να της στο κατάστρωμα της πρώτης θέσης, όταν βρέθηκε 
ξαφνικά στην αγκαλιά του μεγάλου, άχαρου λιμανιού της 
Γένοβας, που φάνταζε λευκό απ’ το εκτυφλωτικό φως και 
συνάμα μαύρο απ’ την καπνιά.

Καλύτερα να μην πολυβασίζομαι στη μνήμη, μια και τα 
θυμάται όλα λάθος: την προβλήτα, τα κτίρια, τον δρόμο 
που ανηφορίζει στους λόφους, το περίγραμμα των λόφων, 
το σπογγώδες πράσινο των καστανιών, τις σειρές με τα 
γερτά κλήματα, κι έπειτα τη μελαγχολική σιλουέτα του 
Μπόργκο ντι Ντέντρο, το μονοπάτι, τη μυρωδιά και τώρα 
και την εξώπορτα.

Να εξηγούμαστε: τα πράγματα παραμένουν τα ίδια. 
Λες και ο χρόνος δεν μπήκε στον κόπο να κάνει μια βόλ-

* Βασιλικό ανάκτορο 
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τα από τούτα τα μέρη. Καινούρια, και συναρπαστική, 
είναι αντιθέτως η υπόσταση της πραγματικότητας. Πιο 
ανάλαφρη; Χωρίς βάρος; Και ακόμα και οι διαστάσεις: 
σύμφωνα με τη Μίσες Τζούλια Μάσκα, η εξώπορτα του 
παλάτσο ρεάλε θα έπρεπε να είναι μεγαλύτερη. Πολύ 
μεγαλύτερη. Θα μπορούσε να το ορκιστεί στον γιο της 
τον Μάικλ, ο οποίος περιμένει πιο κάτω στον δρόμο μαζί 
με τον σοφέρ που τους υποδέχτηκε κατά την αποβίβαση, 
δείχνοντας στους διερχόμενους επιβάτες την πινακίδα 
LIBEROS GOCERI.

Αδαείς. Αδαείς Ιταλοί, αναλφάβητοι. Libero’s Grocery! 
Δεν είναι καν ικανοί να αντιγράψουν σωστά την κεφαλίδα 
του επιστολόχαρτου! Σφίγγει σε γροθιές τα γαντοφορε-
μένα χέρια της και κοιτάζει ψηλά, πέρα απ’ το μπορ του 
καπέλου της. Γυρεύει ένα σημάδι. Να μένει ακόμη κάποιος 
εδώ; Μικροσκοπικά και βαθιά παράθυρα, η όψη του μίζε-
ρη, ετοιμόρροπη. Με τα χρόνια έχει μικρύνει εκείνη, οπότε 
θα έπρεπε όλα να της φαίνονται πελώρια. Κι έχει προετοι-
μαστεί γι’ αυτό. Εδώ και σαράντα πέντε χρόνια προετοι-
μάζεται. Κι έπειτα, τα ίχνη της διάβρωσης γύρω απ’ τους 
μεντεσέδες, η ακατέργαστη επιφάνεια με τα προεξέχοντα 
καρφιά με τις πολύπλευρες κεφαλές, οι νυχιές των σκυ-
λιών, το ροκάνισμα του σαρακιού και των ποντικών: τα 
θυμάται, κι όμως δεν τα αναγνωρίζει. Είναι τα ίδια;

Μη χασομεράς, ο Μάικλ πρέπει να βρίσκεται στο Μιλά-
νο την ώρα του δείπνου: πάνω από διακόσια χιλιόμετρα σε 
δρόμους που ένας θεός ξέρει πώς έχουν καταντήσει. Τον 
πόλεμο τον είδαν μονάχα στις σελίδες των εφημερίδων, 
αλλά από τα παράθυρα της Aprilia η Μίσες Τζούλια Μά-
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σκα σχημάτισε μια ιδέα και ξέρει ότι το ταξίδι του γιου της 
δεν θα είναι περίπατος.

Προτού αναζητήσει ένα ξενοδοχείο για τη νύχτα –ξενο-
δοχείο υπήρχε, ήταν σίγουρη γι’ αυτό–, θέλησε να περάσει 
από το παλάτσο ρεάλε. Την έχουν πιάσει οι μελαγχολίες 
της, είναι φως φανάρι. Ίδιον της ηλικίας. Κι έπειτα εκπλήσ-
σεται κανείς από αυτό το… τίποτα. Τι νόμιζε πως θα βρει, 
πανό καλωσορίσματος; Μπάντα, μαζορέτες; Ή μήπως να 
μπει μέσα, να ζητήσει την άδεια από τους καινούριους 
ενοίκους, με συγχωρείτε, έμενα εδώ, για την ακρίβεια εδώ 
γεννήθηκα, στον πρώτο όροφο, πάνω στο σανιδοκρέβατο: 
Με αφήνετε να μπω; Να υπάρχει ακόμη το στρώμα που 
ήταν παραγεμισμένο με φύλλα καλαμποκιού; Κι εκείνη, η 
Μίσες Τζούλια Μάσκα απ’ τη Μάλμπερι Στριτ, θα κοιμό-
ταν ξανά σ’ ένα τέτοιο στρώμα;

Στην πρώτη δημοτικού, ο δάσκαλος τους έβαζε να 
επαναλαμβάνουν εν χορώ: το Μπόργκο ντι Ντέντρο ορ-
θώνεται / πάνω στου βράχου το αντέρεισμα / στο σημείο 
της συμβολής / των ποταμών Όρμπα και Στούρα / στα 
εκατόν ενενήντα εφτά μέτρα / απ’ το επίπεδο της θάλασ-
σας. Η μικρή Τζούλια δεν είχε ιδέα τι σήμαιναν οι λέξεις 
«αντέρεισμα» και «συμβολή», και σε κάθε περίπτωση 
ανάλογο μέρος δεν ξανάδε ποτέ της. Μια δράκα σπίτια 
μες στην υγρασία. Πρασινωπές, δύσοσμες λιμνούλες το 
καλοκαίρι, ρουφήχτρες το φθινόπωρο και την άνοιξη, 
πάγος τον χειμώνα, νερό παντού. Όχι τόσο πολύ για να 
πάρει κανείς μια βάρκα και να φύγει, αρκετό όμως για 
να κατατρώει τα φράγματα και τα θεμέλια. Γιατί να ζει 
κανείς σ’ ένα τέτοιο μέρος;
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Για να δραπετεύσει κανείς απ’ το Μπόργκο ντι Ντέ-
ντρο, υπάρχουν μόνο δύο δυνατότητες. Η πρώτη προς 
τον βορρά: από την πλατεία που εκτείνεται μετά τη χαμη-
λότερη βαθμίδα του αντερείσματος του βράχου, διασχί-
ζοντας τις γέφυρες των δύο ποταμών, που ορθώνονται 
σαν ανοιχτά μπράτσα πριν από το σημείο της συμβολής. 
Στην πλατεία έπρεπε να υπάρχει ένα κάστρο, μια και ονο-
μάζεται Πιάτσα Καστέλο, αλλά η Μίσες Τζούλια Μάσκα 
πιστεύει ότι η συμβολή το ’κανε μια χαψιά. Εκείνη πά-
ντως δεν θυμάται πυργίσκους ή τείχη με επάλξεις, μόνο 
τον σταθμό του τραμ. Πράγματι, από την Πιάτσα Καστέ-
λο μπορεί κανείς να πάρει το τραμ και να φύγει απ’ την 
πρώτη γέφυρα, διαβαίνοντας τον Στούρα. Ή να διασχίσει 
την άλλη γέφυρα δρασκελίζοντας τον Όρμπα. Αλλά εί-
ναι σαν να φεύγεις βγαίνοντας από την πίσω πόρτα, δεν 
έχει τίποτα το ηρωικό. Τη δυσκολεύει ακόμα και το να τις 
αποκαλεί γέφυρες. Η Μπρούκλιν είναι γέφυρα. Η Κουίν-
σμπορο, η Γουίλιαμσμπεργκ.

Η δεύτερη δυνατότητα είναι να διαφύγεις προς τον νότο. 
Αυτό έκανε κι εκείνη πριν από σαράντα πέντε χρόνια: ένα 
φλεβαριάτικο πρωινό γύρισε την πλάτη στο Μπόργκο ντι 
Ντέντρο, διέσχισε την καινούρια πόλη και βουρ για τους 
λόφους. Αλλά υπάρχει κάτι στενάχωρο και θλιβερό σ’ έναν 
τόπο όπου η βασική οδός διαφυγής είναι ένα βουνό.

Οι όχθες των δύο ποταμών σφύζουν από ζωή χάρη 
στα πολυάριθμα εργαστήρια, σιδεράδικα, μύλους, βυρ-
σοδεψεία, κλωστήρια. Ακόμα και τώρα η Μίσες Τζούλια 
Μάσκα ακούει τον θόρυβο. Άραγε υπάρχει ακόμη το Νη-
ματουργείο Σάλβι; Ήταν εκατόν είκοσι βήματα και δεκάξι 
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σκαλιά πιο χαμηλά απ’ το παλάτσο ρεάλε, προς τον Στού-
ρα. Αν δεν ήταν τόσο αργά, θα έπαιρνε το μονοπάτι και θα 
κατέβαινε να το τσεκάρει. Η στέγη άραγε να έχει πέσει; Οι 
τοίχοι να στέκονται ακόμη όρθιοι;

Η Νέα Υόρκη δεν γερνάει. Μια ωραία πρωία κάποιος 
σηκώνει μια μάντρα, βάζει μια πινακίδα και τον επόμε-
νο μήνα, στη θέση του παλιού, υπάρχει ένας καινούριος 
skyscraper. Ουρανο-ξύστης: ο ουρανός του Μανχάταν, την 
πρώτη φορά που τον είδε από το τέρμα του πεζοδρομί-
ου, στριμωγμένο ανάμεσα σε λαμπερές γωνίες, της φάνη-
κε έτοιμος να εκραγεί και να πλημμυρίσει τον δρόμο, τις 
βιτρίνες, τον πωλητή των hot dogs, το κασελάκι του λού-
στρου, τη μεγάλη μάζα του κόσμου που κινούνταν φλυα-
ρώντας, σπρώχνοντάς την, αγνοώντας την. Αλλά το Νη-
ματουργείο Σάλβι;

Αύριο θα πεταχτεί να ρίξει μια ματιά, εξάλλου ο Μά-
ικλ δεν θα γυρίσει πριν από την ώρα του βραδινού φαγη-
τού. Στη διάρκεια της διαδρομής, με τα μάτια καρφωμένα 
στο παράθυρο, ο γιος της δεν σταματούσε τις ερωτήσεις. 
Πάσχιζε να επαναλαμβάνει στα ιταλικά τα ονόματα που, 
ένα ένα τη φορά, ανέσυρε η Μίσες Τζούλια Μάσκα από τα 
βάθη της μνήμης της. Πούντα Μάρτιν, όρος Τόμπιο, Μα-
ντόνα ντέλα Γκουάρντια, Μπόργκο ντι Ντέντρο, παλάτσο 
ρεάλε. «How does it feel?» Πώς νιώθεις, μαμά; Εκείνη δεν 
ήξερε να απαντήσει. Τώρα ακουμπά το χέρι στο ρόπτρο, 
μην μπορώντας να αποφασίσει αν θα χτυπήσει ή όχι, και 
στο μυαλό της ξαναγίνεται νεαρή κοπέλα μπροστά σε μια 
άλλη κλειστή πόρτα. Ήταν είκοσι χρονών –είκοσι, είναι σί-
γουρη– γιατί τελείωνε το 1900, ήταν το πρωί της 23ης Νο-
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εμβρίου – και κρεμασμένος στην πόρτα των Σάλβι υπήρχε 
ένας ξύλινος δίσκος, φτιαγμένος από τον πάτο ενός βαρε-
λιού, που έγραφε με κόκκινα γράμματα:

ΚΛΕΙΣΤΟ ΛΟΓΩ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

«Σκατά».
Η μητέρα της η Ασούντα μιλούσε έτσι. Σκατά. Γαμώτο. 

Πουτάνα. Κάτουρα. Μουνί. Τσούλα. Την πρώτη φορά που 
στο σχολείο, κάνοντας γυμναστική, η Τζούλια πρόφερε τη 
λέξη «κώλος», ο δάσκαλος Ολιβιέρι διέκοψε το μάθημα, 
έβγαλε τη βέργα από τη ζώνη του παντελονιού του, την 
έβαλε να τεντώσει τα δάχτυλα, με την ανάστροφη της πα-
λάμης να κοιτάζει το ταβάνι της αίθουσας με τα δοκάρια, 
και τη χτύπησε εφτά φορές. Έτσι, η μικρή Τζούλια έμαθε 
έναν κανόνα: ποτέ να μη χρησιμοποιεί τις λέξεις που έχει 
ακούσει μόνο απ’ τη μητέρα της.

«Σκατά, σκατά, σκατά» επανέλαβε η Ασούντα, χτυπώ-
ντας την παλάμη της πάνω στην επιγραφή. Χρησιμοποιεί 
κουτσουρεμένες φράσεις. Έπειτα από λίγες λέξεις βήχει και 
φτύνει φλέμα, όχι πάντα μες στο μαντίλι.

Μαζί τους είναι και η Ανίτα Λεόνε. «Θα την έχει φτιά-
ξει ζωγράφος» λέει περνώντας το δάχτυλο πάνω απ’ τους 
κομψούς, άλικους χαρακτήρες.

Έχει γεννηθεί την ίδια μέρα με την Τζούλια, με λιγότερο 
από μία ώρα διαφορά. Έχει συνετό χαρακτήρα κι ένα βλέμ-
μα λοξό, που κοιτάζει τις λεπτομέρειες και βλέπει πράγμα-
τα που οι άλλοι δεν βλέπουν. Αποχρώσεις, εναλλακτικές, 
διεξόδους. Και μάτια σαν θραύσματα οψιδιανού, σκούρα 
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λαμπερή επιδερμίδα, απαλό και ωραίο δέρμα. Δεν θα μπο-
ρούσαν ποτέ να την περάσουν για Ιρλανδή πουτάνα (ούτε 
κατά διάνοια δεν θα σκεφτόταν η Ανίτα να ξεκαθαρίσει μια 
κατάσταση οπλισμένη μ’ ένα μαχαίρι). Για Μεξικάνα που-
τάνα, ίσως; Όχι μ’ εκείνες τις κορδωτές πλάτες, εκείνο τον 
αέρα, κανένας δεν θα έπεφτε έξω μαζί της. Η φίλη της η 
Ανίτα. Δειλή και προδότρια. Γι’ αυτό γύρισε η Μίσες Τζού-
λια Μάσκα, έτσι δεν είναι;

Η Ασούντα την αγνοεί όπως κάνει πάντα. Δεν την κα-
ταλαβαίνει την Ανίτα. Τη φωνάζει «πριγκίπισσα» ή «δού-
κισσα» ή «Ωραία Ροζίν» ή «Βασίλισσα Ταϊτού», αν και 
στο Νηματουργείο Σάλβι είναι και οι τρεις στις λεκάνες 
του γνεσίματος. Ίδια εργασία, ίδια αμοιβή. Βήχει άλλη μια 
φορά, έπειτα τρίβει τα αργασμένα από πενήντα τρία χρό-
νια καυτού νερού, ψημένων κουκουλιών και στριμμένου 
νήματος χέρια της και τα χώνει κάτω απ’ τις μασχάλες, 
σφίγγοντας καλά πάνω της την τσόχινη κάπα.

Η Τζούλια στο μεταξύ κάνει λογαριασμούς. Δεν έχει 
σταματήσει από τη μέρα που ξεκίνησε η απεργία, πριν από 
έντεκα μέρες: μια μέρα στους Σάλβι διαρκεί 12 ώρες και 
αποφέρει 80 τσεντέζιμα. Μια γαβάθα σούπα κι ένα τέταρ-
το ψωμί στα Οικονομικά Μαγειρεία κοστίζουν 15 τσεντέ-
ζιμα (10 τσεντέζιμα μόνο η σούπα)· ένα κομμάτι νισεστέ 
για να σιδερωθούν τα ασπρόρουχα: 20 τσεντέζιμα· μια δι-
αδρομή με το τραμ (πηγαιμός και γυρισμός) μέχρι το Νόβι 
Λίγκουρε: 40 τσεντέζιμα. Για ένα κιλό βοδινό χρειάζεται 
ολόκληρο το μεροκάματο, ενώ για το μοσχάρι χρειάζονται 
1 λιρέτα και 40 τσεντέζιμα, δηλαδή σχεδόν η αμοιβή δύο 
ημερών. Το εισιτήριο για μια χοροεσπερίδα; Εξαρτάται από 
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τη χοροεσπερίδα, από 40 έως 50 τσεντέζιμα. Γνωρίζει την 
τιμή για όλα τα πράγματα που δεν έχει την πολυτέλεια να 
αποκτήσει.

Από την αρχή της απεργίας, η καθαρή χασούρα είναι 
8 λιρέτες και 80 τσεντέζιμα, που αν το πολλαπλασιάσου-
με επί δύο μάς κάνει 17 λιρέτες και 60 τσεντέζιμα, γιατί 
οι κλώστριες στην οικογένεια είναι δύο, ο πατέρας της 
πέθανε όταν η Τζούλια είχε μόλις τελειώσει το δημοτικό 
και κανένας δεν τον κλαίει. Ο δικός της χαρακτήρας είναι 
λογιστικός, κληρονομιά της μητέρας της, που δεν ξέρει να 
διαβάζει, αλλά το έπιασε στον αέρα και τώρα καρφώνει τα 
μάτια σ’ εκείνα της κόρης της. «Ευχαριστημένη;» ξεφουρ-
νίζει. Έπειτα γυρίζει την πλάτη στα κορίτσια και ανηφορί-
ζει προς το παλάτσο ρεάλε.

«Δεν θα έρθει;» ρωτάει η Ανίτα. Η Τζούλια κάνει ένα 
νόημα σαν για να πει «καλύτερα έτσι». Ήταν να πάνε μαζί 
στα δάση για να μαζέψουν κάστανα. Μέχρι τα μισά του 
απογεύματος τα κορίτσια έχουν καταφέρει να μαζέψουν 
ένα σακί. Για να τα μοιράσουν, πηγαίνουν στο σπίτι της 
Ανίτα, μια αγροικία πέρα απ’ τον ποταμό Όρμπα, εκεί όπου 
αρχίζουν ο λόφος και τ’ αμπέλια. Μιλάνε για την ανακοί-
νωση έξω από το νηματουργείο. Κλειστό λόγω εργασιών; 
Κανένας δεν θα το πίστευε.

Όχι μετά την παράσταση που τους είχε παίξει πριν από 
τρεις μέρες ο δήμαρχος, ο δικηγοράκος, ένα ανθρωπάκι με 
δυο γυριστές μουστάκες, μυτερό γενάκι και δυο μεγαλο-
πρεπείς φαβορίτες. Μάζεψε τις κλώστριες στον δεύτερο 
όροφο του δημαρχείου, στην αίθουσα του Συμβουλίου. 
Μόλις ξεπεράστηκε η αμηχανία –ποτέ άλλοτε δεν είχαν 
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ξαναδεί τόσο μεγάλους πίνακες, τόσο γυαλιστερά τραπέ-
ζια, τόσο ακατάλληλες καρέκλες για τα κουρέλια που φο-
ρούσαν οι γυναίκες–, τρεις εκπρόσωποί τους εξέθεσαν τα 
αιτήματα των απεργών.

Πρώτον: άμεση απόλυση της καινούριας επόπτριας 
Αγκοστίνι Μαρία Φιλίπα. Τις βασανίζει επιτρέποντας να 
χρησιμοποιούν το αποχωρητήριο μόνο μία φορά κάθε τέσ-
σερις ώρες· τους επιβάλλει πρόστιμο δύο τσεντέζιμα αν 
ένα νήμα σπάσει ή αν δεν βρεθεί η άκρη του νήματος· τις 
προσβάλλει αποκαλώντας τες κοπανατζούδες και ακόμα, 
με όλο το συμπάθιο, χαμούρες.

Δεύτερον: επαναπρόσληψη των εργατριών που ξεκίνη-
σαν την απεργία.

Τρίτον: μείωση των ωρών εργασίας από 12 σε 11 και αύ-
ξηση της αμοιβής από 80 τσεντέζιμα σε 1 λιρέτα. «Στα νη-
ματουργεία του Νόβι» κατέληξε η λιγότερο ντροπαλή από 
τις τρεις «οι κλώστριες κερδίζουν 1 λιρέτα και 30 τσεντέζιμα 
τη μέρα, συν κατάλυμα και θέρμανση». Και ο δικηγοράκος;

Ο δικηγοράκος τίποτα. Δεν είχε ξαναδεί ποτέ απεργία. 
Περηφανευόταν πάντα γι’ αυτό με τον έπαρχο και τον 
υπολοχαγό των Καραμπινιέρων: εν έτει 1900, σχεδόν 1901, 
και ποτέ ούτε μια απεργία στο Μπόργκο ντι Ντέντρο. Οι 
καμινάρηδες (πριν από τέσσερα χρόνια) και οι σκαφτιά-
δες (πριν από δύο χρόνια) δεν μετρούσαν. Παιδιαρίσματα. 
Έπρεπε να αρχίσουν τώρα οι γυναίκες;

Ήταν με τα αφεντικά, ήταν φανερό. Ναι, θα έθετε υπόψη 
των κυρίων Σάλβι τα δίκαια αιτήματα των απεργών. Ναι, 
θα αναζητούσε την κατάλληλη ευκαιρία για την επιτυχή 
έκβαση του διαβήματος. Ναι, το δίχως άλλο. Με τον όρο 
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να ξαναγυρίσουν αμέσως στη δουλειά. Να αναλογιστούν 
την πικρία της ψυχής σε περίπτωση που επιμείνουν σ’ αυτό 
το πείσμα. Να σκεφτούν τα στόματα που είχαν να ταΐσουν 
και τις κακουχίες του επικείμενου χειμώνα. Το έδαφος που 
παγώνει τόσο πολύ ώστε δεν φυτρώνει ούτε γογγύλι. Τις 
καστανιές και τα μανιτάρια που θα εξαντληθούν. Τα πεινα-
σμένα παιδιά, τα μεγάλα, γεμάτα ικεσία μάτια τους.

Μιλούσε στον εαυτό του, όχι βέβαια στις κλώστριες, 
μάλιστα απέφευγε τα πρόσωπά τους, κοίταζε μάλλον τα 
κορμιά τους, τα τυλιγμένα σφιχτά στήθη τους, τις χιο-
νίστρες στα χέρια (καμία σχέση με τη χλωμή επιδερμίδα 
της συζύγου του, τα μακριά, στρογγυλά και πάλλευκα δά-
χτυλα με τα οποία κάθε πρωί η γυναίκα του του έφτιαχνε 
την καρφίτσα της γραβάτας). Ή άφηνε το βλέμμα του να 
πλανηθεί στους πίνακες στους τοίχους, στα γαλόνια του 
υπολοχαγού, στις πένες των χρονικογράφων, στα χαρτιά 
που διέτρεχε με τα δάχτυλά του. Το ύφος του ήταν υψη-
λό, εμπνευσμένο: να ακούσουν εν ολίγοις την ικεσία ενός 
πατέρα, γιατί αυτό είναι ένας Δήμαρχος. Ο πατέρας όλων. 
Να γυρίσουν στο νηματουργείο την ίδια κιόλας μέρα. Το 
να χτυπήσουν την πόρτα των κυρίων Σάλβι αύριο, γυρίζο-
ντας λόγω πείνας, θα ήταν πολύ χειρότερο.
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