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Μετά  απο  βδομάδες  περιπλάνησης  στις  αχαρτογράφητες  ερήμους  της  δύσης,  τα 
βήματα μου με οδήγησαν επιτέλους στον προορισμό μου, τη μυθική πόλη της Κρανιέτας. 
Ήταν αμέτρητες οι φορές που είδα τις στέγες της να αστράφτουν στον ορίζοντα, ειδικά τον 
τελευταίο καιρό που η απογοήτευση και η παραίτηση θέριευε μέσα μου. Κι όμως, κάθε που 
πλησίαζα, καταλάβαινα πως δεν ήταν τίποτα παραπάνω από κάποιον αντικατοπτρισμό ή 
μια διαολεμένη παραίσθηση, μια απάτη που ο καυτός ήλιος σκάρωνε στον κόσμο ή στο 
κεφάλι μου. Μα τελικά τη βρήκα, κι ήταν ακριβώς τη μέρα που είπα να ξεχάσω την μάταιη 
αναζήτησή μου και να γυρίσω πίσω, αν κατάφερνα πια να βρω το δρόμο ακόμα και για 
εκεί.  

“ Μήπως λοιπόν αυτό ήταν το μυστικό της, το αίνιγμα που αποτέλεσε την αφετηρία 
για τόσους και τόσους θρύλους; Μήπως τελικά η πόλη, όπως ακριβώς η ευτυχία, γίνεται 
χειροπιαστή  μονάχα  όταν,  εξουθενωμένος  και  άδειος  πια,  πάψεις  να  την  αναζητάς;” 
αναρωτήθηκα καθώς περνούσα τις αφρούρητες πύλες της.

Τα  κτίρια  και  οι  δρόμοι  της  Κρανιέτας  ήταν  ένα  ζωντανό όνειρο,  μια  μοναδική 
αρμονία απο εικόνες, ήχους και μυρωδιές, μα εγώ δεν είχα χρόνο για όλα αυτά. Είχα φτάσει 
ως εδώ για  να έρθω πρόσωπο με  πρόσωπο με  την καρδιά  του μύθου,  το  ακατέργαστο 
διαμάντι γύρω απ' το οποίο λέγεται πως χτίστηκε το υπόλοιπο κόσμημα. Ήμουν εδώ με 
έναν και μοναδικό σκοπό, όπως άλλωστε όλοι οι ταξιδιώτες που κίνησαν να ψάξουν την 
πόλη. Ελάχιστοι τα είχαν καταφέρει κι ακόμα πιο λίγοι αυτοί που γύρισαν να μοιραστούν 
τις εμπειρίες τους, μα οι ιστορίες αυτές δεν είχαν ποτέ κάποιο λογικό ειρμό. Ανάμεσα σε 
πρωτάκουστες έννοιες και ασυνάρτητες φράσεις, πίσω από διαστρεβλωμένες κι αντιφατικές 
αναμνήσεις όμοιες με το παραλήρημα ενός τρελού,  μπορούσες πάντα να διακρίνεις την 
άφατη παρουσία ενός και μόνου πράγματος. Ήταν κάτι που αδυνατούσαν να ορίσουν στο 
μυαλό τους, πόσο μάλλον να το χωρέσουν σε λέξεις, η πιο πρωτόγνωρη και υπερβατική 
εμπειρία της ζωής τους. Κι ήταν απλά μια παράσταση. . .

Η παράσταση του περιβόητου τσίρκου της Κρανιέτας, με τίτλο “Η Θεία Παρωδία”. 
Και βρισκόμουν εδώ για να την παρακολουθήσω.
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Υπέθεσα  αμέσως  πως  το  καταλληλότερο  μέρος  για  ένα  τέτοιο  υπερθέαμα  δεν 
μπορούσε παρά να είναι η κεντρική πλατεία της πόλης. Δεν άργησα να τη βρω αλλά εξίσου 
γρήγορα  κατάλαβα  πως  είχα  πέσει  έξω.  Το  επιβλητικό  δικαστήριο  της  Κρανιέτας  (το 
καταλάβαινες απο την εξέδρα με την κρεμάλα που ήταν στημένη στην είσοδό του),  ένα 
πανέμορφο γυναικείο άγαλμα χωρίς πρόσωπο στο κέντρο της πλατείας (στη βάση του μια 
επιγραφή σε γλώσσα άγνωστη) και μια χούφτα απο ζογκλέρ, μίμους και πιερότους ήταν τα 
μόνα πράγματα για να χαζέψεις εκεί γύρω. Είναι δυνατόν να μην υπήρχε ούτε μια πινακίδα 
με κατευθύνσεις, ούτε μια αφίσα με το πρόγραμμα των παραστάσεων; Πλησίασα τον πρώτο 
γελωτοποιό και τον ρώτησα.



“ Τσίρκο; Δεν υπάρχει κανένα τσίρκο στην Κρανιέτα, ένδοξε ταξιδευτή” απάντησε 
με μια βαθιά υπόκλιση.

Επέμεινα.
“ Όχι, δεν μου θυμίζει τίποτα το όνομα θεία παρωδία. Εκτός ίσως . . .” έβγαλε τρία 

μαχαιράκια από μια βαλίτσα κι άρχισε να τα στριφογυρίζει στον αέρα. “ Εκτός ίσως απο 
το: Αφήστε κάθε λεπίδα εσείς που μπαίνετε. Θα βρείτε μπόλικες στην πλάτη σας κατά την 
έξοδο”. Ένα περιπαικτικό χαμόγελο στα χείλη του καθώς άφηνε τα μαχαίρια να πέσουν 
ένα-ένα πίσω στη βαλίτσα.

Είπα να προσπαθήσω μια τελευταία φορά: “ Δεν υπήρξε ποτέ κάποιο τσίρκο σ' αυτή 
την πόλη, με αυτό ή κάποιο άλλο όνομα;”

“ Ποτέ; Τί εννοείς ποτέ; Για τα χρόνια που ζω κι αναπνέω σίγουρα όχι. Αν νοιάζεσαι 
για παλιότερα, τότε η πιο κατάλληλη να ρωτήσεις είναι η Λιβία. Να, εκεί πέρα”. Έπιασε το 
χέρι μου απ' τον καρπό και μου υπέδειξε ένα σκοτεινό στενό στην απέναντι πλευρά της 
πλατείας.

“ Ευχαριστώ, αλλά δεν εννοούσα τόσο παλιά. Οι μαρτυρίες που έχω ακούσει για το 
τσίρκο δεν είναι παρά λίγα χρόνια παλιές”. Σκέφτηκα αμέσως πως η λέξη "μαρτυρίες" δεν 
ήταν κι η πιο κατάλληλη. Ίσως ακόμα και το "φήμες" να ήταν αισιόδοξο, αν αναλογιστεί 
κανείς τα παραληρήματα αυτών που γύρισαν.

“ Τότε μάλλον υπάρχει πάνω απο μια Κρανιέτα σε τούτη την έρημο, ξένε. Όπως και 
νά 'χει,  θα σου πρότεινα μια επίσκεψη στην Μανταμ Λιβία. Είναι  απ'  τα πιο ξακουστά 
αξιοθέατα της πόλης μας και λένε πως έχει την ικανότητα να βοηθάει όσους έχουν,  ας 
πούμε, χαθεί”.

“Ευχαριστώ φίλε, ίσως αξίζει τότε να ρίξω μια ματιά”. Κι άρχισα να απομακρύνομαι, 
αφού πέταξα ένα ασημένιο νόμισμα απ' το πουγγί μου στην βαλίτσα του. Μια υποσυνείδητη 
αίσθηση μου ψιθύρισε αμέσως πως κάτι δεν πήγαινε καλά, αλλά μόνο λίγα βήματα μετά 
κατάλαβα τί ήταν: το ρολόι έλειπε απ' τον καρπό μου. Κοίταξα αμέσως προς τα πίσω αλλά 
δεν τον είδα πουθενά -μονάχα η βαλίτσα του έχασκε ανοιχτή στη θέση της.  Πώς είναι 
δυνατόν να εξαφανίστηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα; Έτρεξα προς τα κει κι ανακάλυψα 
αυτό που υποψιαζόμουν: ο μισός πάτος της βαλίτσας ήταν ανοιχτός, αποκαλύπτοντας μια 
σκοτεινή καταπακτή. Σίγουρα δεν ήθελα να τον ακολουθήσω εκεί κάτω . . . Αυτό που είδα 
όμως στο άλλο μισό, ίσως ήταν ακόμα πιο επικίνδυνο: ένα μαχαίρι, ένα νόμισμα κι ένα 
ρολόι . . .

Τα πήρα στα χέρια μου.
Το μαχαίρι,  ένα απ'  αυτά που τον είχα δει  να κάνει τα ζογλερικά του λίγο πριν, 

κοφτερό, γυαλισμένο, με περίτεχνη λαβή.
Το νόμισμα, ίδιο με το δικό μου κι απ' τις δυο του όψεις, όμως τώρα χρυσό.
Το ρολόι, ξανά το δικό μου, μα για κάποιο λόγο σταματημένο.
Έμεινα  να τα  εξετάζω αποχαυνωμένος για  κάμποση ώρα .  .  .  αν  υπήρχε κάποιο 

κρυφό  μήνυμα  σ'  όλη  αυτή  την  παράσταση,  ένας  τοπικός  κώδικας  επικοινωνίας,  δεν 
μπορούσα  καν  να  μαντέψω  τί  σήμαινε.  Ένιωσα  ξαφνικά  απέραντα  ξένος  σε  μια  ξένη 
χώρα.  .  .  Ε,  και  τί  νά  'κανα,  βάδισα  διστακτικά  προς  το  σοκάκι  που  υποτίθεται  θα 
συναντούσα τη Μαντάμ Λιβία.

Μετά  απο  μια  μικρή  στροφή,  προσπερνώντας  σωρούς  απο  σκουπίδια  κι  ένα 
ρημαγμένο τροχόσπιτο, διαπίστωσα πως το στενάκι κατέληγε σε αδιέξοδο: πέτρινοι τοίχοι 
ολόγυρα, χωρίς καμμία πόρτα και κανένα παράθυρο. Με ξεγέλασε πάλι λοιπόν αυτός ο 
λωποδύτης; Μήπως, ακόμα χειρότερα, με έφερε ως εδώ για με ξεκάνει με την ησυχία του, 
μακριά απ' τα μάτια του κόσμου; Και το μαχαίρι που μου άφησε; Θέλει μήπως μια τίμια 



μάχη  ή  μου  χάρισε  μια  ψεύτικη  ελπίδα  επιβίωσης  για  να  κάνει  ακόμα  μεγαλύτερο  το 
μαρτύριό  μου;  Ψαχούλεψα  το  μαχαίρι  στην  τσέπη  μου  και  έκανα  αργά  μεταβολή, 
νιώθοντας τα μάτια του καρφωμένα πάνω μου . . .

Ανακούφιση  .  .  .κανένα  ίχνος  του,  πουθενά.  Η  πίσω όψη  του  τροχόσπιτου  (την 
έβλεπα τώρα για πρώτη φορά) δεν έμοιαζε καθόλου εγκαταλελειμμένη όπως η μπροστινή: 
Δύο  στρογγυλά  παράθυρα  ζωγραφισμένα  ώστε  να  μοιάζουν  με  μάτια,  μια  πόρτα  με 
κρεμασμένες χάντρες στη μέση κι από πάνω ένα τρίτο μάτι, μ' ένα περίεργο σύμβολο στην 
ίριδα. Ανάμεσα σ' αυτό και την πόρτα, μια ταμπέλα με κόκκινα γράμματα, σαν αίμα που 
στάζει.

“Αν ο δρόμος που βαδίζεις μοιάζει αδιέξοδος, μήπως η απάντηση βρίσκεται πίσω 
σου;”

“Μαντάμ Λιβία”
“Πνευματίστρια, Παρελθοντολόγος”

Έμεινα άναυδος για άλλη μια φορά. Είχα ακούσει για ανθρώπους που έχουν την 
ικανότητα να λένε το παρελθόν αντί για το μέλλον -το παρελθόν όπως ακριβώς είναι, όχι 
όπως το μαθαίνουμε απο ιστορίες ή όπως μας αρέσει να το θυμόμαστε- αλλά δεν είχε τύχει 
να συναντήσω  κανέναν τέτοιο στα ταξίδια μου. Είναι ένα επάγγελμα πολύ πιο σπάνιο απ' 
αυτό του μελλοντολόγου, πολύ πιο τίμιο, αν δεχτούμε πως δεν υπάρχει πεπρωμένο και πως 
ο χρόνος γράφεται  κάθε στιγμή,  μα αλίμονο,  πολύ πιο επικίνδυνο.  Όλοι ελπίζουμε πως 
κάπως θα μπορέσουμε να ξεφύγουμε όταν κάποιος μας προειδοποιεί για μια μελλοντική 
συμφορά,όσο τελεσίδικη κι αν φαίνεται, είμαστε όμως ανυπεράσπιστοι μπροστά στο κακό 
που έχει ήδη γίνει. Στο κακό που πρέπει πάση θυσία να ξεχάσουμε για να συνεχίσουμε τη 
ζωή μας, μα, εντελώς παράλογα, πασχίζουμε να θυμηθούμε με κάθε λεπτομέρεια, για να 
καταλάβουμε,  να  αναμετρηθούμε  επιτέλους  με  την  πηγή  της  μιζέριας  μας,  κι  ας 
κινδυνεύουμε  να  εγκλωβιστούμε  εκεί  πίσω  για  πάντα.  Ξεχνώντας  προς  στιγμήν  το 
γελωτοποιό  και  τα  αινίγματά  του,  την  μυθική  Κρανιέτα  και  το  τσίρκο  της,  ανέβηκα 
εκστασιασμένος τα σκαλάκια του τροχόσπιτου.
 Η Μανταμ Λιβία. Μια γυναίκα μεσήλικη, με τα χαρακτηριστικά του προσώπου της 
παραμορφωμένα σαν από κάποιο τρομερό ατύχημα, αποκρουστική σχεδόν, με μάτια τυφλά. 
Καθισμένη αναπαυτικά σε μια βασιλική πολυθρόνα και μπροστά της,  το τραπεζάκι της 
δουλειάς:  Μωβ  τραπεζομάντηλο  μέχρι  το  πάτωμα,  μια  κρυστάλλινη  σφαίρα,  ένα 
μπρούτζινο δοχείο με αρωματικά φυτά να καπνίζει κι ένα κόκκινο κερί αναμμένο, το μόνο 
φως μες στο δωμάτιο. Όλος ο υπόλοιπος χώρος σκοτεινός, γεμάτος σκιές, απροσδιόριστος. 
Απέναντί της, μια καρέκλα κενή, τραβηγμένη προς τα έξω. Συστήθηκα κι έκατσα.

“ Τί θέλεις να ξέρεις;” Η φωνή της απόκοσμη, σα νύχια πάνω σε γυαλί.
“ Μίλησε μου για κείνη, Λιβία.”
Χαμογέλασε και τα σημάδια στο πρόσωπό της έγιναν ακόμα πιο φρικιαστικά. Πάντα 

η ίδια ερώτηση ε; Δεν το είπε, αλλά το άκουσα.
Είπε: “ Για κείνη όπως είναι τώρα, η για κείνη που γνώριζες, τότε;”
“ Τότε.”
“ Έχει σημασία το τότε;”
“ Έχει. Για μένα έχει.”
Χαμόγελο ξανά. Πάντα η ίδια απάντηση ε; Δεν το είπε, αλλά το άκουσα. Άπλωσε τα 

χέρια της πάνω στη σφαίρα κι άρχισε να δημιουργείται μέσα της μια δίνη καπνού, έτσι, απο 
το τίποτα.

Είπε: “ Έτσι είναι με όλους, να ξέρεις. Ο καθένας με το προσωπικό του, το καταδικό 



του προπατορικό αμάρτημα. Αυτό είναι που σας τρώει. Αυτό που σας πέταξε στην κόλαση 
όταν ήσασταν ακόμα τόσο νέοι και άπειροι. Τόσο άδικα, πριν σας δοθεί καν η ευκαιρία να 
καταλάβετε τον παράδεισο που ζείτε. Έτσι είναι με όλους. Να, κοίτα. Αφού το θες, κοίτα.” 
Φύσηξε στη σφαίρα κι ο καπνός μέσα της διαλύθηκε . . .

Και τί νά 'κανα, κοίταξα. Το ήξερα πως είναι λάθος, ο θεός ας με συγχωρέσει όταν 
έρθει η ώρα, μα κοίταξα. Την είδα όπως ήταν, όχι όπως τη θυμόμουν τώρα, ούτε όπως την 
πίστευα τότε, μα όπως πραγματικά ήταν. Σα να τη κατασκόπευα μόνη στο δωμάτιο της, στις 
πιο προσωπικές της στιγμές, απαράδεκτα πράγματα, ένας ποταπός ηδονοβλεψίας. Κι ακόμα 
χειρότερα, σαν να την κατασκόπευα στο μυαλό της . . .

Περίεργος ο τρόπος που φτιάχνουμε αναμνήσεις, περίεργος. Απροσπέλαστος, ακόμα 
και για το νου που τις πλάθει. Ένα σύμπαν απο μόνο του, με δικούς του κανόνες, αυτόνομο.

Και ψεύτικο. 
Ναι, συνήθως ψεύτικο . . .
Κι όταν όλα τελείωσαν κι η σφαίρα έμεινε πάλι κενή, η Λιβία με ρώτησε:
“ Έχει σημασία το τότε;”
“ Έχει σημασία το τώρα; Δεν έχω πού να γυρίσω πια, όλα είναι καινούρια.”
“ Μη κλαψουρίζεις νέε μου, ποτέ δεν είχες κάπου να γυρίσεις, έτσι σε βόλευε να 

πιστεύεις για να μπορείς να κοιτάς μπροστά. Απάντησε μου γρήγορα. Η μητέρα μου έχει 
τρία παιδιά, τον Ιούλιο, τον Αύγουστο και;”

“ . . . και τον Σεπτέμβριο;”
“ Λάθος. Το τρίτο παιδί της μητέρας μου είναι η Λιβία.”
“ Και τί σημαίνει αυτό, μάγισσα;”
“ Σημαίνει ότι κάπως έτσι ταξινομείτε τις εμπειρίες σας και φτιάχνετε τις μνήμες 

σας.  Ψάχνετε  μια  μορφή  που  να  βγάζει  νόημα,  μια  λογική  σειρά  στην  πορεία  των 
πραγμάτων. Άκου τί λέτε: Αίτιο και αποτέλεσμα. Όλα συμβαίνουν για κάποιο σκοπό. Μάθε 
από τα λάθη του παρελθόντος για να μην τα επαναλάβεις στο μέλλον . . . κι άλλα πολλά. 
Τρίχες  κατσαρές,  αν μου επιτρέπεις.  Η ζωή είναι  ανακόλουθη,  νεαρέ μου.  Μπορείς  να 
βάλεις μια τάξη στο χάος αν αυτό σε βοηθάει, να φτιάξεις εσύ τα αριθμημένα κουτάκια 
σου, αλλά μην περιμένεις το μέλλον να τους δώσει καμμία σημασία.”

“ Και τότε, τί καλό έχει η δουλειά που κάθεσαι και κάνεις εδώ, μου λές;”
“  Δεν  θυμάμαι  να  σου  ζήτησα  λεφτά  κάποια  στιγμή.  Ίσα-ίσα,  θα  μπορούσα  να 

κρατήσω αυτό εδώ το ρολόι που σού 'πεσε κάτω αλλά δεν θα το κάνω. Άντε, πάρ΄ το και 
βιάσου. Έχω ακούσει ότι οι δίδυμες αδερφές Λάαντενστάλτ είναι ότι ακριβώς χρειάζεται 
κάποιος  που  ψάχνει  να  κάνει  μια  καινούργια  αρχή.  Θα  τις  βρεις  στην  Αλέα  των 
Αμάραντων, αν δε σε προλάβει η νύχτα.”

Της πήρα το ρολόι με δύναμη απ' τα χέρια και βγήκα έξω χωρίς άλλη κουβέντα, 
θυμωμένος ακόμα. Σίγουρα μου το είχε κλέψει η ίδια όσο κοιτούσα σαν υπνωτισμένος τη 
γυάλινη σφαίρα κι έπειτα μου το επέστρεψε, για να κερδίσει την εμπιστοσύνη μου. Του 
έριξα μια γρήγορη ματιά: λειτουργούσε ξανά και μάλιστα στη σωστή ώρα . . .

Είχε πιάσει να σουρουπώνει και το σοκάκι που στεκόμουν έμοιαζε τώρα ακόμα πιο 
επικίνδυνο απο πριν. Ε, και τί νά 'κανα, απομακρύνθηκα γρήγορα απο κει και, ρωτώντας 
τους περαστικούς, άρχισα να κατευθύνομαι προς την Αλέα των Αμάραντων και τις δίδυμες 
αδερφές Λάαντενστάλτ.
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Σαν  έφτασα,  το  θέαμα  που  αντίκρισα  ήταν  στα  όρια  του  αδύνατου.  Η  Αλέα 



αποδείχθηκε ένας ασύγκριτος βοτανικός κήπος, μια τεράστια έκταση κατάφυτη από κάθε 
λογής δέντρα, θάμνους και άνθη, ένα αριστοτεχνικό μωσαϊκό απο είδη που δεν θα περίμενα 
ποτέ να ευδοκιμήσουν σε μια πόλη της ερήμου. Ήταν ένας ύμνος στο φυτικό βασίλειο, ένα 
καλλιτέχνημα  που  οι  φροντιστές  των  βασιλικών  κήπων  στη  χώρα  μου  δεν  θα 
φανταζόντουσαν καν ότι είναι εφικτό, χωρίς τη χρήση της μαγείας. Όπου κι αν έστρεφα το 
βλέμμα μου έπεφτα πάνω σε μια νέα, μοναδική σύνθεση απο φανταχτερά λουλούδια και 
ζουμερούς καρπούς, συστάδες ολόκληρες απο εξωτικά φυτά σε κάθε πιθανή απόχρωση και 
σχηματισμό. Πολύχρωμα φαναράκια βρίσκονταν κρεμασμένα παντού, προσδίδοντας με τη 
φωταγωγία τους ένα ακόμη φαντασμαγορικό πέπλο στο ήδη εξωπραγματικό περιβάλλον 
της Αλέας. 

Και παρά το περασμένο της ώρας, το μέρος εξακολουθούσε να είναι γεμάτο κόσμο. 
Βρέθηκα να περιφέρομαι άσκοπα στις ομορφιές του κι ένιωσα για πρώτη φορά να γίνομαι 
ένα με τους κατοίκους αυτής της άγνωστης πόλης. Υπήρχε ζωή παντού τριγύρω μου: παιδιά 
που έτρεχαν πέρα δώθε ή κρυβόντουσαν στους θάμνους και τα φυλλώματα των δέντρων και 
ηλικιωμένοι  που  βημάτιζαν  αργά  στα  χαλικόστρωτα  δρομάκια  ή  ξεκουράζονταν  στους 
πέτρινους  πάγκους,  διαβάζοντας  κάποιο  βιβλίο  ή  παίζοντας  ένα  παραδοσιακό  παιχνίδι. 
Παρέες  νέων  που  φλυαρούσαν  ή  γευμάτιζαν  στα  γρασίδια,  ομάδες  καλλιτεχνών  που 
τραγουδούσαν, χόρευαν ή ζωγράφιζαν, κρυμμένοι πίσω απ' τα καβαλέτα τους, κι εφηβικά 
ζευγαράκια που ερωτοτροπούσαν στα πιο απόμακρα και σκοτεινά σημεία του κήπου. Κι 
όλη αυτή τη ζωή, τις φωνές και την κινητικότητα των νέων, την σιωπή και την στωικότητα 
των γηραιότερων, η Αλέα έμοιαζε να τη δένει με κάποιο μαγικό τρόπο σε μια και μοναδική, 
συμπαγή ύπαρξη. Έμοιαζε να τα δέχεται και να τα προκαλεί όλα ταυτόχρονα, σαν ένας 
ζωντανός οργανισμός που τρέφει και τρέφεται απ' τις δραστηριότητες των μονάδων στο 
εσωτερικό του. Ένιωσα για λίγο να γίνομαι μέλος αυτού του οργανισμού (μια εισβάλλουσα 
μα διόλου επιθετική αίσθηση μες στο κεφάλι μου) σαν οι ζωές τους να ήταν η δική μου ζωή 
και οι σκέψεις μου οι δικές τους σκέψεις. Ένιωσα να γίνομαι κομμάτι από κάτι άφθαρτο, 
όχι άχρονο, ίσα-ίσα αρκετά περιορισμένο χρονικά και τοπικά, αλλά κάτι που κερδίζει την 
αιωνιότητα με έναν άλλο, πολύ υπόγειο τρόπο . . .

Αυτές  ήταν  οι  αλλόκοτες  σκέψεις  μου  (τις  θυμάμαι  καθαρά)  καθώς  περπατούσα 
εκστασιασμένος στα δρομάκια της Αλέας. Μα πώς είναι δυνατόν; αναρωτήθηκα.

Και σαν απάντηση θαρρείς, αντίκρισα τότε τους Αμάρανθους . . .
Τους Αμάρανθους κι εκείνη.

Καθόταν στο πεζούλι ενός μικρού συντριβανιού, περιστοιχισμένη απο τα φυτά με τα 
κόκκινα άνθη. Στο κέντρο του συντριβανιού δέσποζε το μαρμάρινο άγαλμα μιας γυναίκας 
χωρίς κάποιο χαρακτηριστικό σμιλεμένο στο πρόσωπό της, όπως ακριβώς το άγαλμα στην 
κεντρική πλατεία. Τώρα όμως, ολόκληρο το αριστερό της στήθος έλειπε (να ήταν άραγε 
κάποια πολέμαρχος της Κρανιέτας, απόγονος των μυθικών Αμαζόνων; ) και το νερό έτρεχε 
απο μια  τρομερή  πληγή  στην  περιοχή  της  καρδιάς  της.  Τρία  κόκκινα  φαναράκια  ήταν 
τοποθετημένα στην περιφέρεια του συντριβανιού με σαφή σκοπό να δίνουν στο τρεχούμενο 
νερό το χρώμα του αίματος.

Ξαναγύρισα το βλέμμα μου στην άλλη γυναίκα, εκείνη με τη σάρκα και τα οστά. Δε 
φάνηκε  να  έχει  αντιληφθεί  την  παρουσία  μου.  Πλησίασα  αργά,  παραμερίζοντας  μια 
συστάδα απο αμάρανθους και στάθηκα μπροστά της. Σηκώθηκε αμέσως και μου έδωσε το 
χέρι της.

“ Γεια σου, ξένε. Μπορώ να σε βοηθήσω σε κάτι;”
Η φωνή της ήταν πιο μελωδική κι απο το κελάρυσμα του τρεχούμενου νερού. Το 

δέρμα της πιο λείο απο το μάρμαρο του αγάλματος. Τα μαλλιά της πιο κόκκινα απο τα άνθη 



των  αμάρανθων.  Η  μορφή  της  πιο  σαγηνευτική  και  πιο  απόκοσμη  απο  ολόκληρο  το 
σκηνικό γύρω της:  φορούσε την ενδυμασία παλλακίδας,  βγαλμένης απ'  τα χαρέμια των 
Σουλτάνων της Ανατολής.

Δεν καταφέρνω να βγάλω λέξη απο το στόμα μου, απλά συνεχίζω να την κοιτάω, σα 
χαμένος. Με ξαναρωτάει, πιο αργά αυτή τη φορά, μήπως και δεν καταλαβαίνω τη γλώσσα 
της. Ξαφνικά θυμάμαι το λόγο που μ' έστειλε η Λιβία και καταφέρνω να μιλήσω.

“ Α, μα τότε είσαι πολύ τυχερός. Εγώ είμαι η μια εκ των αδελφών Λάαντενσταλτ. 
Με  πρόλαβες  κυριολεκτικά  την  τελευταία  στιγμή,  μόλις  ετοιμαζόμουν  να  φύγω.  Όσο 
όμορφη είναι η Αλέα τη μέρα, τόσο επικίνδυνη μπορεί να γίνει τη νύχτα. Πες μου γρήγορα 
λοιπόν, γιατί σε έστειλε η Μαντάμ Λιβία σε εμένα;”

“ Δε μου εξήγησε ακριβώς. Είπε μόνο ότι είστε οι καταλληλότερες για όποιον ψάχνει 
να κάνει μια νέα αρχή.”

“ Ώστε ήρθες να παίξεις το παιχνίδι μας, έτσι;”
“ Το παιχνίδι σας; Δεν ξέρω . . . υποθέτω πως ναι . . .”
Χαμογελάει και νιώθω να χάνω τη γη κάτω απ' τα πόδια μου.
“ Έλα, ακολούθησε με. Ακούς τους κανόνες κι αποφασίζεις μετά. Έτσι κι αλλιώς, 

δεν έχεις να χάσεις τίποτα . . .Παρεμπιπτόντως, το όνομά μου είναι Χάναχ. Ναι, όπως το 
άκουσες. Το πρώτο χι πολύ πιο βαρύ απ' το δεύτερο. Το δικό σου;”

Χωρίς να περιμένει καν να ακούσει την απάντηση, κάνει μεταβολή κι αρχίζει να 
απομακρύνεται.  Φοράει  αραχνοΰφαντο, ημιαδιάφανο παντελόνι και λίγο πιο πάνω, γύρω 
απ' την ακάλυπτη μέση της, μια αλυσιδίτσα με καμπανάκια και κοσμήματα. Η κίνηση των 
γλουτών  της  καθώς  βαδίζει,  ο  ρυθμικός  ήχος  απ'  τα  καμπανάκια,  ο  κυματισμός  της 
κατακόκκινης κοτσίδας στην πλάτη της, όλα σε υπνωτίζουν να την ακολουθήσεις . . . Ε και 
τί νά 'κανα, την ακολούθησα . . .

Με  οδήγησε  μέχρι  τα  όρια  της  πόλης,  σε  μια  εντυπωσιακή  έπαυλη  γεμάτη 
αραβουργήματα από το κέντρο της οποίας ανυψωνόταν ένας κυλινδρικός, αλαβάστρινος 
πυργίσκος. Λίγο κάτω απ' την κορυφή του, υπήρχε ένα μπαλκόνι σε θέση τέτοια ώστε να 
βλέπει ολόκληρη την πόλη. Από την πολυτέλεια και την μεγαλοπρέπεια του κτιρίου, ήταν 
φανερό ότι επρόκειτο για την κατοικία κάποιας ηγετικής φυσιογνωμίας της Κρανιέτας, ίσως 
και  του ίδιου του άρχοντα της.  Ήταν  δυνατόν  οι  αδελφές  Λάαντενσταλ να είχαν τόσο 
υψηλές γνωριμίες και μάλιστα να έφερναν τόσο αβίαστα σε επαφή με αυτές έναν παντελώς 
ξένο σαν εμένα; Η Χάναχ, χωρίς να κοντοσταθεί ούτε στιγμή, συνέχιζε να βαδίζει προς την 
έπαυλη,  όμως -προς  μεγάλη μου απογοήτευση-  δεν ανέβηκε τα πλατιά  σκαλοπάτια  της 
κεντρικής εισόδου. Αντίθετα, κινηθήκαμε περιμετρικά του κτιρίου μέχρι μια μικρή, ξύλινη 
σκάλα η οποία φαινόταν να κατεβαίνει σε κάποιου είδος υπόγειο.

Το δωμάτιο στο οποίο βρεθήκαμε τελικά ήταν μια υπερβολικά φτωχική αίθουσα 
θεάτρου,  σε  απόλυτη αντίθεση με  το  εξωτερικό  του κτιρίου.  Σκονισμένα στασίδια  απο 
μισοφαγωμένο ξύλο γέμιζαν το πάτωμα και οι τοίχοι ολόγυρα ήταν κενοί από οποιαδήποτε 
διακόσμηση πέρα από λίγα κεριά που παρείχαν τον μοναδικό φωτισμό. Βαριές, πορφυρές 
κουρτίνες απο βαμβάκι χώριζαν τις σειρές των καθισμάτων από μια ελαφρώς υπερυψωμένη 
σκηνή. Η Χάναχ τις πλησίασε και, τραβώντας με δύναμη ένα κορδόνι, οι κουρτίνες άρχισαν 
να απομακρύνονται.  Δεν υπήρχε κανείς μέσα στο δωμάτιο πέρα από εμάς τους δύο. Το 
μόνο που αποκάλυψε η αυλαία ήταν ένας ημικυκλικός τοίχος με δώδεκα πόρτες, μικρές και 
ξύλινες, η μια δίπλα στην άλλη. Πάνω σε κάθε πόρτα, ένα σύμβολο που δεν είχα ξαναδεί 
ποτέ στη ζωή μου, γράμματα ίσως ή αριθμοί, στην πρωτόγονη γραφή της ερήμου.

“ Έλα κοντά” ψιθύρισε η Χάναχ. Ανέβηκα μ' ένα σάλτο στη σκηνή και στάθηκα 
δίπλα της. Εκείνη με χάιδεψε απαλά στην πλάτη κι έγνεψε προς τις πόρτες.



“  Αυτό  είναι  το  παιχνίδι  μας,  λοιπόν.  Δώδεκα  πόρτες.  Πίσω απο  κάθε  μία,  μια 
αιθέρια ύπαρξη εκπαιδευμένη να ικανοποιεί κάθε σου ανάγκη ή επιθυμία, αν και για μια 
νύχτα μονάχα.  Μια νύχτα όμως, που θα στοιχειώσει  όλες τις  άλλες,  μια νύχτα που τον 
απόηχό της δεν θα σταματήσεις να αναζητάς σε όλη σου τη ζωή. Δώδεκα απαγορευμένοι 
παράδεισοι, έτοιμοι να υποδεχτούν τα βήματα σου, μα αλίμονο, μόνο έντεκα απ' αυτούς 
πραγματικοί.  Ανάμεσα  τους  μια  πόρτα  κενή,  ένα  κούφιο  είδωλο,  ένας  καθρέφτης 
τοποθετημένος  στην  κόλαση  να  κοιτάζει  προς  τους  ουρανούς.  Μάθε  πως  μπορείς  να 
διαλέξεις όσες πόρτες θελήσεις, με το που απορρίπτεις μια όμως, δεν μπορείς να γυρίσεις 
πίσω σε  αυτή.  Είναι  ο  παράδεισος  που άφησες  οικειοθελώς,  κι  είναι  άδικο  να θεωρείς 
δικαίωμα σου την επιστροφή σου εκεί.  Και μάθε τέλος πως κάθε νέα επιλογή,  ίσως σε 
φέρνει  ένα  βήμα  πιο  κοντά  στην  οπτασία  των  ονείρων  σου,  μα  ταυτόχρονα  και  στην 
τιμωρία της κενής πόρτας, σε μια ακόμα μοναχική βραδιά όπως τόσες που αναγκάστηκες 
να περάσεις  στην έρημο,  ερχόμενος προς  τα  δω.  Αν κάποια στιγμή επιλέξεις  την κενή 
πόρτα, να είσαι σίγουρος πως το παιχνίδι έχει τελειώσει για σένα.” 

“ Κι αν τύχει και την επιλέξω πρώτη;”
“ Τότε η ζωή θα είναι άδικη μαζί σου, όπως με τόσους άλλους. Μην πιστέψεις πως 

ορίζουμε  πάντα  την  μοίρα  μας  ή  πως  είμαστε  πάντα  εμείς  υπαίτιοι  για  τα  λάθη  μας. 
Συνήθως όμως, μας δίνονται κάποιες ευκαιρίες πριν μας ρουφήξει τελικά το κενό .Τί λες 
λοιπόν, είσαι έτοιμος να παίξεις;”

Σιωπή . . . μια ερώτηση μονάχα στο μυαλό μου. Την προφέρω όπως τη σκέφτομαι, 
ελπίζοντας πως θα καταλάβει: “Κι εσύ;”

Πάντα η ίδια ερώτηση έ; Δεν το είπε, αλλά το άκουσα. Αντ' αυτού, λέει: “Εγώ όχι. 
Συμμετέχει όμως η δίδυμη αδερφή μου. Καλή σου τύχη”. Και δεν είπε τίποτα άλλο μετά απ' 
αυτό, απλά μού πιασε το χέρι και έμεινε να κοιτάζει προς τις πόρτες . . . Ε και τί νά 'κανα, 
έπαιξα.

Πίσω απ΄ την πρώτη πόρτα που διάλεξα αντίκρισα μια πραγματική καλλονή, μακράν 
ομορφότερη απ'  οποιαδήποτε γυναίκα είχα πάει στη ζωή μου: ψηλή, με πλούσια μαύρα 
μαλλιά και τέλειες αναλογίες. Όμως ήταν μόνο η πρώτη πόρτα κι ένας θεός ήξερε τί υπήρχε 
κρυμμένο πίσω απ'  τις  υπόλοιπες.  Έτσι,  αποφάσισα να συνεχίσω.  Πίσω απ'  τη δεύτερη 
πόρτα ήταν μια γλυκιά χωριατοπούλα, στρουμπουλή με όμορφο χαμόγελο. Πίσω απ την 
τρίτη,  ένα  μικρό  κοριτσάκι  όχι  μετά  την  εφηβεία  του  και  πίσω  απ'  την  τέταρτη  μια 
κοντούλα ξανθιά, με πρόστυχο βλέμμα και προκλητικά οπίσθια. Σκέφτηκα να σταματήσω. 
Σκέφτηκα πως έκανα λάθος που απέρριψα την πρώτη πόρτα και σκέφτηκα πως, ίσως, η 
επόμενη που θα άνοιγα θα ήταν η κενή. Ήμουν όμως μόλις στο ένα τρίτο κι αποφάσισα να 
συνεχίσω, τουλάχιστον μέχρι τη μέση. 

Η πέμπτη πόρτα έκρυβε ένα κορίτσι ολόγυμνο με περίεργα σχέδια ζωγραφισμένα  σε 
όλο του το σώμα και η έκτη μια γυναίκα μεγάλη σε ηλικία, ζαρωμένη και άσχημη -όχι, δε 
θα  σταματούσα  τελικά  ούτε  εδώ.  Στην  έβδομη  μια  γυναίκα  ξαπλωμένη  σε  ανάκλιντρο 
ντυμένη αριστοκρατικά,  με πέρλες,  χρυσαφικά και πλούσιο στήθος και στην όγδοη μια 
σιλουέτα μ' ένα μαύρο φόρεμα σα νυφικό, ένα πέπλο στο προσωπό της και θλιμμένα χείλη 
-να ήταν άραγε η δίδυμη Λάαντενσταλτ; (Για λόγους που τώρα δεν μπορώ να διανοηθώ, 
αλλά που τότε, μέσα στην όλο αυξανόμενη τρέλα του παιχνιδιού μου φαίνονταν ξεκάθαροι, 
αποφάσισα  να  συνεχίσω).  Στην  ένατη  μια  γυναίκα  μόνο  με  τα  εσώρουχα  της  και  στο 
πάτωμα ένα  μαστίγιο,  χειροπέδες  κι  άλλα  σύνεργα  του  πόνου  και  της  ηδονής  και  στη 
δέκατη μια κοπέλα με φορεσιά υπηρέτριας, ούτε όμορφη ούτε άσχημη, με παιχνιδιάρικο 
ύφος.

Μια τελευταία απόφαση έμενε -ούτε που κατάλαβα πως είχα παρασυρθεί μέχρι εκεί. 
Ή θα πέρναγα το βράδυ με μια γυναίκα χωρίς τίποτα ιδιαίτερο πάνω της ή θα ρίσκαρα για 



μια τελευταία φορά. Κι αν το έκανα, ή θα πετύχαινα επιτέλους τη δίδυμη Λάαντενσταλτ, 
ένα πλάσμα σαν αυτό που είχα δίπλα μου, ανώτερο από οτιδήποτε είχα αντικρίσει σήμερα, 
ή  θα  έπρεπε  να  υποστώ  τις  συνέπειες  της  απληστίας  μου.  Κοίταξα  επίμονα  τις  δύο 
εναπομείνασες πόρτες, προσπαθώντας να τις διαπεράσω με το βλέμμα μου, να καταλάβω 
ποιά ήταν άδεια και ποιά έκρυβε το απόλυτο έπαθλο. Προσπάθησα με όλη τη δύναμη του 
μυαλού και της διαίσθησης μου, προσευχήθηκα ακόμα, και τελικά, διάλεξα στην  τύχη.

Η ενδέκατη πόρτα άνοιξε και . . . πράγματι, ήταν εκεί! Το αγγελικό πρόσωπο, τα 
πύρινα μαλλιά, η αιλουροειδής κορμοστασιά, ένα όνειρο . . . η δίδυμη Λάαντενσταλτ με 
σάρκα και οστά, επιτέλους δική μου!

Πλησίασα την ανοιχτή πόρτα με βήμα αργό και την καρδιά μου έτοιμη να σπάσει. 
Έφτασα δίπλα της κι  άπλωσα τα χέρια μου να την αγγίξω,  να την αγκαλιάσω όσο πιο 
σφιχτά μπορούσα. 

Γυαλί . . .
Γύρισα απότομα προς τα πίσω: Η Χάναχ στεκόταν ακόμα στη θέση της, ακίνητη. Με 

κοιτούσε με μάτια  θλιμμένα, μπρος μου και πίσω μου, μέσα απ' τον καθρέφτη . . . Ξάφνου, 
σαν  από  μια  αόρατη  δύναμη,  η  πόρτα  κλείνει  με  ορμή  μπροστά  στα  μούτρα  μου. 
Δευτερόλεπτα μετά -κλίκ -  ο ήχος κλειδαριάς που ασφαλίζει.  Τρέχω με φόρα προς την 
πόρτα, την κλωτσάω, δύο και τρεις φορές, πέφτω με όλο μου το βάρος πάνω της, τίποτα, 
λες και προσπαθώ να ρίξω έναν τοίχο. Φωνάζω με όλη μου τη δύναμη, ξανά και ξανά, 
παρακαλώ την Χάναχ να με βοηθήσει, την ικετεύω, την απειλώ, την βρίζω τελικά, καμμία 
απάντηση, ποτέ. Πέφτω εξαντλημένος στο πάτωμα, προσπαθώντας να πάρω μια ανάσα . . .

Και κάπως έτσι, βρίσκομαι μόνος . . . 
Μόνος, στον καταραμένο λαβύρινθο με τους καθρέφτες.

Ξύπνησα από ένα απαλό άγγιγμα στον ώμο. Μια ριπή πόνου διέτρεξε όλο μου το 
χέρι και τινάχτηκα απότομα.

“  Συγνώμη,  δεν  ήθελα  να  σε  τρομάξω.  Έχεις  μπλαβίσει  άσχημα  εκεί,  απ'  τα 
χτυπήματα πάνω στην πόρτα. Σε πόνεσα πολύ;”

Ήταν η κοπέλα από την δέκατα πόρτα, την τελευταία που άνοιξα πριν κάνω την 
μοιραία  επιλογή.  Μιλούσε  φοβισμένα,  σαν  να  περίμενε  να  της  επιτεθώ,  αλλά  το 
παιχνιδιάρικο βλέμμα δεν είχε χαθεί απ' το πρόσωπό της.
 “ Ποιά είσαι εσύ; Τί γυρεύεις εδώ;” της πέταξα.
  “ Ήρθα για να σε βοηθήσω, ξέρω το δρόμο να σε βγάλω απο εδώ. Αν πάμε στο 
δωμάτιο μου μπορώ να περιποιηθώ κάπως το τραύμα σου και να σου δώσω φαί και νερό.”

“ Και πώς ξέρω ότι λες την αλήθεια; Πώς μπορώ να είμαι σίγουρος οτι δεν είναι 
άλλη μία παγίδα, όπως αυτή που μ' έφερε ως εδώ; Και τί είναι αυτό το καταραμένο μέρος, 
τελοσπάντων;”

Ακούμπησε  το  δάχτυλο  της  στο  στόμα  μου,  κάνοντας  μου  νόημα  να  σωπάσω. 
Άρχισε  να  μιλάει  χαμηλόφωνα:  “Μη  χρησιμοποιείς  τέτοιες  λέξεις  για  το  λαβύρινθο. 
Σίγουρα έχει τη δύναμη να μας βλέπει μέσα από κάποιο καθρέφτη και ίσως μας ακούει 
κιόλας.”

“ Ποιός; Ποιός είναι αυτός που μας παρακολουθεί;”
“ Η Χάναχ, ποιός άλλος; Αυτή κάνει κουμάντο εδώ. Η ίδια η πριγκίπισσα Φαρνούχ 

την διόρισε  υπεύθυνη για το  λαβύρινθο στα υπόγεια του παλατιού της.  Η Χάναχ είναι 
υπερβολικά περήφανη για τούτη τη διάκριση, γι' αυτό καλύτερα να μην μιλάμε άσχημα για 
το απόκτημά της.”

“ Εμένα μου φαίνεται απλά μια φρικτή φυλακή χωρίς διέξοδο”. Έπιασα τον εαυτό 
μου να το λέει ψιθυριστά όμως, καλού κακού.



“ Ω, εδώ κάνεις τεράστιο λάθος. Είναι φυλακή, ναι, αλλά μια φυλακή με αμέτρητες 
εξόδους, αν κάποιος καταφέρει να τις ανακαλύψει.”

“ Και πού είναι όλες αυτές οι έξοδοι, μου λες; Ώρες ατέλειωτες περιπλανήθηκα σε 
διαδρόμους  γεμάτους  στροφές  και  αντανακλάσεις  χωρίς  να πετύχω ούτε  μία  απ'  αυτές. 
Μόνο  καθρέφτες,  καθρέφτες,  καθρέφτες,  ώσπου  έχασα  κάθε  αίσθηση  ταυτότητας  και 
προσανατολισμού. Το κεφάλι μου ήταν έτοιμο να σπάσει απ' την παράνοια και τον ίλιγγο κι 
έπεσα σχεδόν λιπόθυμος μέχρι που ήρθες και με ξύπνησες.”

Έτριψα  το  πρόσωπο  με  τις  παλάμες  μου  προσπαθώντας  να  συγκεντρωθώ,  να 
καταλάβω τί πραγματικά συμβαίνει, πώς και γιατί βρέθηκα μπλεγμένος σε όλο αυτό.

“ Άκου, ξένε. Υπάρχουν εκατοντάδες καθρέφτες σ' αυτούς τους διαδρόμους. Πολλοί 
είναι κανονικοί, κάποιοι απλά παραμορφωτικοί, απ' αυτούς που σε δείχνουν ψηλό και λιγνό 
ή  κοντό  και  χοντρό,  οι  περισσότεροι  όμως  αλλόκοτοι  και  μαγικοί.  Κι  όπως  σίγουρα 
ανακάλυψες και μόνος σου, μπορείς να έρθεις αντιμέτωπος με ότι βάζει ο νους σου στον 
καθέναν απ' αυτούς. Μπορείς να δεις τον εαυτό σου σε κάθε ηλικία της ζωής σου, ακόμα 
και σ' αυτές που δεν έχεις φτάσει ή που ίσως δε θα φτάσεις ποτέ. Μπορεί να βρεθείς με τα 
ρούχα κάποιας άγνωστης εποχής,  ξεχασμένης ή μελλοντικής, ή χειρότερα ακόμα,  με το 
δέρμα  σου  διάφανο  και  τα  εντόσθια  σου  σε  κοινή  θέα.  Υπάρχουν  καθρέφτες  που  σε 
δείχνουν μισό άνθρωπο μισό ζώο, με φτερά, κέρατα ή λέπια, και καθρέφτες που τα πόδια 
σου είναι ρίζες και το σώμα σου γεμάτο καρπούς ή άνθη. Θα βρεθείς σίγουρα να κοιτάς τον 
εαυτό σου μέσα απ' το πρόσωπο κάποιου άλλου, ζωντανού ή πεθαμένου, φίλου ή εχθρού, 
συγγενή,  άγνωστου ή κάποιου που είσαι βέβαιος  πως γνωρίζεις  αλλά είναι  αδύνατο να 
θυμηθείς απο πού. Κι έπειτα υπάρχουν οι πραγματικά αλλοπρόσαλλοι: Καθρέφτες όπου το 
είδωλο σου δεν εμφανίζεται καθόλου μέχρι να τους γυρίσεις την πλάτη ή να κλείσεις τα 
μάτια και άλλοι μέσα στους οποίους το σώμα σου αποκτά τη δική του ζωή. Καθρέφτες που 
κινείσαι ενώ στέκεσαι ακίνητος, που κλαις ενώ γελάς, που ουρλιάζεις ενώ κοιτάς απαθής. 
Καθρέφτες που σε επικροτούν, σε χλευάζουν, σε συμπονούν ή σε μιμούνται, όπως απλά 
οφείλουν. Κι όπως θα έπρεπε νά 'χες αντιληφθεί, κάποιοι απ' τους καθρέφτες δεν είναι μόνο 
ένα  όραμα  αλλά  ταυτόχρονα  και  μια  έξοδος,  μια  μαγική  πύλη  για  κάπου  έξω  απ'  το 
λαβύρινθο. Λέγεται ότι υπάρχει ένας καθρέφτης για κάθε μέρος που έχεις βρεθεί στη ζωή 
σου, ακόμα και γι αυτά που θα βρεθείς στο μέλλον, αν και συχνά τα μέρη αυτά διαφέρουν 
απ'  όσα  σχεδιάζαμε  ή  ελπίζαμε  να  επισκεφτούμε.  Ποιοί  είναι  αυτοί  οι  καθρέφτες-
περάσματα και  τί  πρέπει  να κάνεις  για να τους  ξεκλειδώσεις,  είναι  κάτι  που μόνο εσύ 
μπορείς να ανακαλύψεις. Σου ξαναείπα όμως, δεν είναι ανάγκη να βάλεις τον εαυτό σου σ' 
αυτή τη δοκιμασία αν δεν το επιθυμείς. Στο δωμάτιο μου σε περιμένει ένα πιάτο φαί, ένα 
ζεστό πάπλωμα και μια σίγουρη έξοδος από το χάος του λαβυρίνθου.”

Με την τελευταία πρόταση, η χροιά της φωνής της έγινε πιο θελκτική από ποτέ. 
Έμεινα αμίλητος αρκετή ώρα, προσπαθώντας να βάλω σε τάξη όλα όσα άκουσα. Τελικά, 
είπα: “Η Χάναχ. Πώς μπορώ να τη βρω;”

“ Υπάρχουν κανόνες, ξέρεις. Εφόσον το παιχνίδι με τις πόρτες πήγε έτσι, λυπάμαι 
αλλά  δεν  μπορείς  να  την  ξαναδείς.  Όπως  κι  αν  μ'  ακολουθήσεις  τώρα  έξω  από  το 
λαβύρινθο, δεν επιτρέπεται να γυρίσεις σ' αυτόν.”

“ Είπες ότι οι καθρέφτες είναι περάσματα, σίγουρα θα υπάρχει κάποιος  απ' τους 
εκατοντάδες εδώ μέσα που να οδηγεί σ' αυτήν.”

“ Αν είναι γραφτό να την ξανασυναντήσεις τότε ναι, υπάρχει. Το μόνο που ξέρω 
είναι αυτό: είναι ένας καθρέφτης απόλυτα φυσιολογικός με μία μονάχα διαφορά, γι' αυτό 
είναι  εξαιρετικά δύσκολο να τον  ξετρυπώσεις.  Είναι  ο  καθρέφτης  που σε  δείχνει  όπως 
πιστεύεις  ότι  είσαι”.  Στο  σημείο  αυτό,  έριξε  μια  ανήσυχη  ματιά  γύρω  της.  Δεκάδες 
πρόσωπα, ίδια με το δικό της,  της ανταπέδωσαν το βλέμμα απ' τις γυάλινες επιφάνειες. 



“Ίσως να μην έπρεπε να σου αποκαλύψω καν αυτό . . .  όπως και νά 'χει,  είναι ώρα να 
πηγαίνω. Λοιπόν, θα ρθείς μαζί; "

Προσπάθησα να  ζυγίσω τα  πράγματα  στο  μυαλό  μου  αλλά  ήξερα απο πριν  την 
απάντηση.

“ Όχι.” 
“ Γιατί; Γιατί θες να τη δεις τόσο πολυ;”
“ Με εξαπάτησε. Μου έταξε ένα έπαθλο που δεν μπορούσα να κερδίσω. Θέλω να τη 

βρω  και  να  της  ζητήσω  το  λόγο”.  Και  πριν  τελειώσω καν  τη  φράση,  ήξερα  ότι  ήταν 
ψέμματα.

Δεν  ξέρω  πόσες  μέρες  πέρασαν  -στο  μόνιμο  ημίφως  του  λαβυρίνθου,  ο  χρόνος 
έμοιαζε να χάνει κάθε υπόσταση. Δε θυμάμαι πόσες φορές τινάχτηκα από τρόμο ή έξαψη 
με τα τέρατα και τις οπτασίες που αναδύονταν ξαφνικά στην επιφάνεια του γυαλιού. Και 
δεν μπορώ να ξέρω πόσο κοντά ήμουν στην τρέλα,  κάθε που αντίκριζα τα είδωλά μου 
-αυτές  τις  αμέτρητες  και  απρόσιτες  παραλλαγές  του  εαυτού  μου-  να  έχουν  αλλόκοτες 
αντιδράσεις, ενώ εγώ στεκόμουν και τα κοίταζα απαθής.

Η κοπελίτσα είχε δίκιο: είδα όλα όσα μου είχε περιγράψει και πολλά περισσότερα, 
αποκρουστικά και πανέμορφα, εφικτά και ασύλληπτα, κοινότυπα και μυστηριώδη. Κι ήταν 
τόσο  ετερόκλητο  και  ασυνεχές  αυτό  το  συνονθύλευμα,  που  μου  ήταν  αδύνατο  να 
αποκρυπτογραφήσω το μήνυμα της κάθε αναπαράστασης, εάν αυτό υπήρχε. Έτσι, άρχισα 
σιγά-σιγά να χάνω το ενδιαφέρον μου για το χαοτικό θίασο που παρέλαυνε συνεχώς γύρω 
μου και μπόρεσα να επικεντρωθώ καλύτερα στο στόχο μου: τον ένα και μοναδικό καθρέφτη 
που θα με οδηγούσε στην αγγελική Χάναχ.

Τί ήταν αυτό που έψαχνα όμως; Τί ήταν αυτό που πραγματικά πίστευα για τον εαυτό 
μου;  Τί  διαφορετικό  θα  είχε  η  εικόνα  αυτή  από  την  αντανάκλαση  ενός  φυσιολογικού 
καθρέφτη; Εν τέλει, ποιά ήταν η διαστρεβλωμένη οπτική που είχα για μένα, αυτή που δεν 
ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα; Αυτό ήταν το πραγματικό ερώτημα. Ήταν κάποιο 
εξωτερικό γνώρισμα ή κάποιο στοιχείο του χαρακτήρα μου;  Κι  αν ήταν το δεύτερο,  τί 
είδους  συμβολική  αλλαγή  θα  προκαλούσε  στην  εμφάνιση  του  ειδώλου  που  έψαχνα;  Η 
αναζήτηση έμοιαζε ακατόρθωτη και η φύση του μέρους την έκανε ακόμα πιο δύσκολη. Η 
ταυτόχρονη  κίνηση  των  ειδώλων  παντού  γύρω  μου  αχρήστευε  κάθε  προσπάθεια 
προσανατολισμού,  σε σημείο να πιστεύω πως παρέμενα ακίνητος και πως το μόνο που 
κινιόταν πραγματικά ήταν οι καθρέφτες. Βρέθηκα να περιφέρομαι συνεχώς στους ίδιους 
διαδρόμους, να πέφτω στα ίδια αδιέξοδα, ενώ ήμουν σίγουρος πως πήρα μιαν άλλη στροφή 
από την προηγούμενη φορά. Ακόμα και τα σημάδια που άφηνα για να μαρκάρω την πορεία 
μου  έμοιαζαν  να  εξαφανίζονται  μυστηριωδώς,  λες  και  τα  έκλεβαν  οι  ίδιες  μου  οι 
αντανακλάσεις με το που τους γύριζα την πλάτη. Και κάπως έτσι έπεφτα εξαντλημένος για 
ύπνο, ξανά και ξανά, στο κρύο, γυάλινο πάτωμα, μην έχοντας κάνει παρά μια μικρή πρόοδο 
στο ψάξιμο μου.  

Αρκετές φορές, η κοπέλα της δέκατης πόρτας βρισκόταν δίπλα μου όταν ξύπναγα, με 
λίγο φαί και νερό. Χωρίς αυτή τη βοήθεια, θα είχα σίγουρα αναγκαστεί να παραιτηθώ απ' 
την αναζήτηση μου κι όμως, αυτή συνέχιζε να μου την προσφέρει παρότι ήθελε να την 
ακολουθήσω.  Κάθε  φορά  μου  έκανε  την  ίδια  πρόταση,  χωρίς  να  επιμένει  ποτέ,  κι  η 
απάντηση ήταν πάντα η ίδια. Κάποια στιγμή, τη ρώτησα: “Γιατί το κάνεις αυτό;”

“ Με εμπιστεύεσαι τώρα; Εμπιστεύεσαι πως δεν είμαι ακόμα μια παγίδα;”
“ Δεν είναι αυτό . .  .  νομίζω είχα σταματήσει να σε υποψιάζομαι απ' την πρώτη 

κιόλας φορά που ήρθες εδώ.”
“ Τότε τί είναι; Γιατί συνεχίζεις;”



Έμεινα σιωπηλός να την κοιτάζω. Τί μπορούσα να πω; Τί υπάρχει για να πεις σ' 
αυτές  τις  περιπτώσεις;  Έσπασε  τη  σιωπή  αυτή:  “  Άκουσε.  Είναι  λογικό  να  γίνεσαι 
δύσπιστος, ακόμα και άδικα δύσπιστος προς τους άλλους, όταν νιώθεις ότι σε εξαπάτησαν. 
Όμως εδώ δεν υπάρχει απάτη στη μέση, ούτε τώρα ούτε ποτέ. Μπορεί να είμαι μια απλή 
υπηρέτρια και η Χάναχ η αφέντρα του μέρους, όμως τη γνωρίζω αρκετά καλά και ξέρω ότι 
δεν σε κορόιδεψε, μήτε προσπάθησε να το κάνει. Σκέψου τα λόγια της, κάθε της πρόταση 
όταν σου εξηγούσε το παιχνίδι.”

Προσπάθησα  να  το  κάνω.  Θυμήθηκα  τα  όσα  είπε  για  την  κενή  πόρτα,  για  τον 
καθρέφτη που είναι τοποθετημένος να κοιτάζει τους ουρανούς . . . θυμήθηκα για το ένα 
μοναχικό βράδυ που θα πέρναγα αν τη διάλεγα και πράγματι, μετά τον πρώτο μου ύπνο, η 
κοπελίτσα ήταν  εδώ,  προσφέροντας  μου καταφύγιο  .  .  .  Θυμήθηκα τη  σιωπή της  όταν 
άνοιγα  τις  πόρτες  τη  μια  μετά  την  άλλη,  χωρίς  λογική,  και  τη  θλίψη της  όταν  έτρεξα 
ανυπόμονα στον καθρέφτη με το είδωλό της . . .

Κι  είδα  τα  μάτια  μου  να  αστράφτουν  στον  απέναντι  καθρέφτη.  Ένας  παράξενος 
θυμός άρχισε να καίει μέσα μου και η φωνή μου βγήκε βραχνή και τρεμάμενη: “ Ίσως νά 
'χεις δίκιο. Ίσως να με είχε προειδοποιήσει για την τιμωρία αλλά αυτό δεν αλλάζει τίποτα 
όσον  αφορά  στο  έπαθλο.  Ποιά  η  πιθανότητα  να  ήταν  η  δίδυμη  Λάαντενσταλτ  στην 
δωδέκατη πόρτα, μου λές;”

“ Όχι μικρή,  αλλά έχει  πραγματικά σημασία;  Ποιά η πιθανότητα να πέσεις στην 
άδεια πόρτα στην ενδέκατη προσπάθεια; Πού πήγαν δέκα ευκαιρίες χωρίς δεύτερη σκέψη;”

“ Έλα τώρα, μη με κάνεις να αμφιβάλλω και για σένα. Είσαι μέσα στο παιχνίδι και 
πιθανότατα ξέρεις τι γίνεται. Ήταν η Λάαντενσταλτ στην τελευταία πόρτα, ναι ή όχι;”

“ Όχι, δεν ήταν.”
“ Ωραία, τότε άσε με να συνεχίσω ήρεμος το ψάξιμο μου.”
“  Εντάξει,  θα  φύγω.  Κι  αν  δεν  έχεις  αντίρρηση,  δε  νομίζω  πως  έχει  νόημα  να 

ξανάρθω. Καλή τύχη με το ψάξιμο σου.”
Άρχισε να απομακρύνεται με αργό, θλιμμένο βήμα. Λίγο πριν στρίψει και τη χάσω 

απ' τα μάτια μου γύρισε προς τα μένα.
“ Κάτι  τελευταίο,  απλά για να ξέρεις.  Το όνομά μου είναι  Χάναχ.  Ναι,  όπως το 

άκουσες. Το δεύτερο χι πολύ πιο βαρύ απ' το πρώτο.”

Αυτό που συνέβη μετά, δεν μπορεί παρά να είναι το δημιούργημα ενός άρρωστου 
μυαλού.  Αν  το  μυαλό  αυτό  ήταν  το  δικό  μου  ή  κάποιου  άλλου,  δεν  μπορώ  να  είμαι 
σίγουρος, όμως αυτά είναι όσα θυμάμαι.

 Σηκώθηκα αμέσως κι έκανα να την ακολουθήσω, ένα εγχείρημα αδιανόητο σ' ένα 
μέρος φτιαγμένο από αντανακλάσεις. Ο ήχος των βημάτων της ήταν ο μόνος μου οδηγός, 
όμως μετά από λίγες μόνο στροφές την έχασα. Άρχισα να την φωνάζω, να την απειλώ να 
σταματήσει,  αλλά  δε  φάνηκε  να  υπακούει.  Βρέθηκα  να  περιφέρομαι  σαν  παλαβός  στο 
λαβύρινθο,  σε  τυχαίες,  τυφλές  διαδρομές,  χτυπώντας  με  μανία  τις  γροθιές  μου  στους 
καθρέφτες.  Ένιωσα  να  ζαλίζομαι,  το  βάδισμα  μου  έγινε  αβέβαιο  και  τα  είδωλα,  πιο 
απειλητικά από ποτέ, άρχισαν να χορεύουν ξέφρενα γύρω μου. Κάποια στιγμή, το βλέμμα 
μου την έπιασε φευγαλέα, λίγα μόλις μέτρα μακριά μου. Χωρίς να σκεφτώ αν πρόκειται για 
την ίδια ή για αντανάκλαση, έτρεξα προς τα κει. Έστριψα, την είδα μπροστά μου κι όρμηξα 
καταπάνω της. Τίποτα . . . η ζάλη και ο πόνος στα μηνίγγια έγιναν ακόμα πιο ανυπόφορα 
απ'  την κρούση πάνω στο γυαλί.  Πήγα να κάνω μεταβολή,  να τρέξω προς τη αντίθετη 
κατεύθυνση μήπως την προλάβω, όμως κάτι μ' έκανε να σταματήσω.

Έτριψα τα μάτια μου και προσπάθησα να κοιτάξω όσο πιο νηφάλια μπορούσα το 



είδωλο μπροστά μου . . . Ναί, ήταν σαν και μένα, όλα φυσιολογικά, από το ύψος και το 
βάρος  μέχρι  κάθε  λεπτομέρεια  των  ρούχων  μου,  υπήρχε  όμως  μια  μικρή  διαφορά:  το 
είδωλο στο καθρέφτη χαμογελούσε. . .  Ήταν κάτι ανεπαίσθητο, ανύπαρκτο θαρρείς, μια 
ελαφριά κλίση των χειλιών και μια σπίθα μέσα στα μάτια. Την ήξερα αυτή την έκφραση, 
την θυμόμουν καλά, παρά τα χρόνια που είχαν μεσολαβήσει . . . Το είδωλο στον καθρέφτη 
ήταν χαρούμενο, ικανοποιημένο.

Άπλωσα τα χέρια μου προς το μέρος του με τη σιγουριά ότι θα γινόμασταν ένα. Η 
γυάλινη επιφάνεια θα με ρουφούσε απαλά μέσα της και, περνώντας με απ' την άλλη πλευρά 
της,  θα  με  πέταγε  στα  προσωπικά  δώματα  της  ονειρικής  Χάναχ,  ακριβώς  όπως  στα 
παραμύθια των παιδικών μου χρόνων. . .

Κι όμως, τίποτα. Ο καθρέφτης παρέμεινε στέρεος και άκαμπτος, όπως παραμένουν 
οι καθρέφτες στον πραγματικό κόσμο. Προσπάθησα δεύτερη φορά, και μια τρίτη, και μια 
τέταρτη, με όσους τρόπους μπορούσα να φανταστώ πως θα συνέβαινε το αδύνατο. Κανένα 
αποτέλεσμα . . . Το χαμόγελο στον καθρέφτη παρέμενε το ίδιο αυτάρκες και απόμακρο ενώ 
η ελπίδα στο πρόσωπο μου μετατρεπόταν σε απόγνωση. Ο θυμός με πλημμύρισε ξανά κι 
έπιασα τον εαυτό μου να επιτίθεται στο γυαλί, σ αυτό το ανυπόφορο πλέον χαμόγελο. Με 
την  πρώτη  κλωτσιά  ο  καθρέφτης  ράγισε  και  ο  εχθρός  μου  πολλαπλασιάστηκε  χιλιάδες 
φορές, γέμισε το οπτικό μου πεδίο και το λαβύρινθο ολάκερο, με την αφελή χαρά του. Με 
τη δεύτερη, μια βροχή απο γυαλιά έλουσε το κορμί μου και το χαμόγελο βρέθηκε παντού 
στο πάτωμα και καρφωμένο στο δέρμα μου . . .

Ήμουν στα πρόθυρα της κατάρρευσης όταν άκουσα τη Χάναχ, την υπηρέτρια, να με 
φωνάζει. Έλεγε να ακολουθήσω τη φωνή της για να τη βρω, όσο το δυνατόν ταχύτερα. 
Έλεγε πως ήταν τεράστιο σφάλμα να σπάσω έναν από τους μαγικούς καθρέφτες και πως 
έπρεπε να βγω άμεσα απο εκει μέσα. Προσπάθησα να συγκεντρώσω όσες δυνάμεις μου 
απέμειναν  και  να  την  εντοπίσω.  Δευτερόλεπτα  μετά,  είδα  τη  μορφή  της  Χάναχ,  της 
αφέντρας αυτή τη φορά,  να περνάει  απο μπροστά μου.  Όρμηξα πάνω της αλλά έπιασα 
αέρα,  χωρίς  να καταλάβω καν αν ήταν αντανάκλαση ή η φαντασία μου.  Συνέχισαν να 
εμφανίζονται  η  μία  μετά  την  άλλη,  ασταμάτητα,  η  Χάναχ  και  η  Χάναχ,  κι  έπειτα  να 
εξαφανίζονται αυτοστιγμεί, σαν να τις κατάπιναν οι καθρέφτες: Η Χάναχ που με καθοδηγεί 
με τη φωνή της κι όμως δεν τη φτάνω ποτέ, λες κι οι διάδρομοι έχουν αρχίσει να αλλάζουν 
θέση, και η Χάναχ που περνάει αμίλητη δίπλα μου μα βρίσκεται πάντα κάπου μακριά. Και 
γύρω  μου  ένα  πανδαιμόνιο  από  αντανακλάσεις  του  εαυτού  μου,  όλες  τους  ζωντανοί 
εφιάλτες τώρα πια: ένα αποστεωμένο εγώ σαν λείψανο μοιάζει να με ακολουθεί παντού 
μέσα απο τους καθρέφτες,  κι ένα άλλο, με ράμφος και νύχια αρπακτικού,  περιμένει να 
πάρω τη λάθος στροφή για να με κατασπαράξει.

Δε ξέρω πόση ώρα κράτησε αυτό το αρρωστημένο, διπλό κυνηγητό, αλλά θυμάμαι 
να ακούω ξαφνικά τη φωνή της Χάναχ από πολύ κοντά, ίσως πίσω απ' την επόμενη στροφή. 
Στρίβω και πέφτω πάνω της, όχι σε αυτή τη Χάναχ, στην άλλη, επιτέλους όμως μια Χάναχ 
με σάρκα και οστά. Πάει να μου ξεφύγει μα προλαβαίνω να την αρπάξω απ' τους ώμους και 
την  κολλάω πάνω μου.  Είναι  ακόμα  πανέμορφη,  λαμπερή  και  περιποιημένη  σα  να  μη 
συμβαίνει τίποτα, αλλά δεν έχει σημασία πια.

Προσπαθώ να μείνω  ήρεμος  μα  καταλήγω να  ουρλιάζω στο  πρόσωπο της  :  “Τί 
συμβαίνει εδω μέσα, Χάναχ; Τί σημαίνουν όλα αυτά επιτέλους;”

“ Τίποτα δε σημαίνουν. Ήθελες μια καινούργια αρχή και την είχες. Οι επιλογές ήταν 
όλες δικές σου, μία προς μία, μη ζητάς εξηγήσεις από μένα για την πορεία των πραγμάτων.” 
Η φωνή της είναι γαλήνια, μα επιβλητική.

“ Τέρμα τα παιχνίδια, Χάναχ. Πήγαινε με στην αδερφή σου κι άσε μας ελεύθερους 
απ' το καταραμένο υπόγειο σου. Βγάλε με απο δω και φρόντισε να μη σε ξαναβρώ ποτέ στο 



δρόμο μου.”
“ Μα καλά, δεν έχεις καταλάβει τίποτα ακόμα ταξιδιώτη; Πώς μπορείς να είσαι τόσο 

ανίδεος; Πώς γίνεται μετά από όλον αυτό τον καιρό να είσαι τόσο αφελής; ” Κι αρχίζει τότε 
να γελάει, να γελάει ασταμάτητα και υστερικά, ένα γέλιο μακάβριο σαν κρώξιμο κορακιού. 

Κι είναι η στιγμή που καταλαβαίνω . . . Οι δίδυμες αδερφές Λάαντενσταλτ, η Χάναχ 
και η Χάναχ, δυο ψυχές στο ίδιο σώμα και ταυτόχρονα δυο σώματα με μια ψυχή . . . Ακόμα 
κι οι κοπέλες πίσω απ' τις πόρτες, όλες τους, τίποτα παραπάνω από μεταμορφώσεις του 
ενός και μοναδικού αυτού πλάσματος, δημιουργημένες απο τα καπρίτσια του λαβυρίνθου.

“ Δεν είχα ποτέ επιλογή, έτσι; Ήσουν παντού και πάντα εσύ, μονάχα εσύ . . .”
Δεν παίρνω καμμία απάντηση, πέρα απ' εκείνο το σατανικό γέλιο που μου τρυπάει το 

μυαλό. Την πετάω αηδιασμένος στο πάτωμα και βγάζω ασυναίσθητα το μαχαίρι από την 
τσέπη. “Τελείωσε Χάναχ. Σταμάτα αυτόν τον παραλογισμό τώρα και δεν πρόκειται να σου 
κάνω κακό.” 

Το γέλιο της γίνεται ακόμη πιο παρανοϊκό, σαν κάτι έτοιμο να εκραγεί μέσα της. Ο 
ήχος μοιάζει να αποκτά υπόσταση, κατακλύζει τα πάντα γύρω μου, λες και οι καθρέφτες 
μπορούν πλέον να τον αναπαράγουν και αυτόν. Τα λογικά μου θολώνουν και αρπάζω τη 
Χάναχ απ' το λαιμό. 

Σηκώνω το μαχαίρι πάνω απ' το στήθος της και κλείνω τα μάτια . . .
Το κατεβάζω, κι είναι ακριβώς τότε που νιώθω το μαχαίρι στην πλάτη . . .
Ήμουν και πάλι λάθος λοιπόν; Υπάρχει  πράγματι  μια δεύτερη Χάναχ σ'  αυτό το 

λαβύρινθο; Σφαδάζοντας απ' τον πόνο, γυρνάω να την αντικρίσω. 
Βλέπω τον εαυτό μου -ένα δεύτερο εγώ με σάρκα και οστά- με αίματα στα χέρια κι 

ένα χαμόγελο στα χείλη. Και λιποθυμάω.
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Το παλάτι της πριγκίπισσας Φαρνούχ ήταν ότι πιο αστραφτερό και πλουσιοπάροχο 
έχω δει στη ζωή μου. Ανεκτίμητα έργα τέχνης από κάθε γωνιά του κόσμου στριμώχνονταν 
στις αίθουσες και τους διαδρόμους του και δεν έβλεπες ούτε ένα σημείο στους τοίχους ή το 
ταβάνι να είναι γυμνό απο κάποια περίτεχνη διακόσμηση. Οι ανέσεις που απολάμβανα κατά 
την παραμονή μου εκεί  δεν  είχαν  προηγούμενο και  τα  φαγητά  που μου προσφέρονταν 
καθημερινά ήταν γευστικότερα απ' οτιδήποτε είχα δοκιμάσει στα μέχρι τότε ταξίδια μου. 
Πώς  και  γιατί  βρέθηκα  φιλοξενούμενος  εκεί,  είναι  ένα  ερώτημα για  το  οποίο  δεν  έχω 
σίγουρη απάντηση κι ίσως να μην μάθω ποτέ.

Βρέθηκα να μοιράζομαι  έναν από τους  ξενώνες  του  παλατιού με  τη  Χάναχ,  την 
κοπέλα της δέκατης πόρτας. Την πρώτη φορά που άνοιξα τα μάτια μου τη βρήκα δίπλα μου, 
να μου βρέχει τα χείλη και το μέτωπο και να περιποιείται το τραύμα στην πλάτη μου. Ήταν 
αυτή που μου έφερνε τα γεύματα ή το τσάι με τα θεραπευτικά βότανα για όσο καιρό ήμουν 
κατάκοιτος κι αυτή που με βοήθησε να ξανασταθώ στα πόδια μου, καθώς οι δυνάμεις μου 
επέστρεφαν. Και φάνηκε να τα κάνει όλα με ειλικρινή συμπόνοια και τρυφερότητα, σαν να 
ανταποκρινόταν σε μια εσωτερική της ανάγκη.  Ότι και να είχε συμβεί, όποια και να ήταν η 
αλήθεια για το παρελθόν, δεν μπορούσα παρά να της χρωστώ ευγνωμοσύνη για εκείνες τις 
μέρες. 

Ένα βράδυ, όταν το χάος στο μυαλό μου καταλάγιασε και μπορούσα πάλι να σκεφτώ 
καθαρά, τη ρώτησα να μου πει. Αυτά ήταν όσα μου αφηγήθηκε: “Ούτε που ξέρω πόση ώρα 
σου φώναζα για να με βρεις. Έτρεχα σαν τρελή απ' τον ένα διάδρομο στον άλλο κι η μορφή 
σου  εμφανιζόταν  συνεχώς  γύρω μου,  μα  δεν  ήσουν  ποτέ  πραγματικά εσύ.  Σας  πέτυχα 



τελικά  πεσμένους  στο  πάτωμα,  δίπλα-δίπλα,  εσένα  και  την  αδερφή  μου.  Εσύ  ήσουν 
λιπόθυμος, γεμάτος αίματα στα χέρια και την πλάτη κι η αδερφή μου νεκρή, μ' ένα μαχαίρι 
καρφωμένο  στην  καρδιά.  Προσπάθησα  να  σε  συνεφέρω  χωρίς  αποτέλεσμα  κι  έτσι  σε 
κουβάλησα με κόπο μέχρι το δωμάτιό μου. Ο λαβύρινθος δεν έμοιαζε με τίποτα που είχα 
ξαναδεί,  όσο καιρό μένω εκεί.  Οι διαδρομές δεν ήταν πια οι ίδιες και τα είδωλα στους 
καθρέφτες πιο ανατριχιαστικά από ποτέ. Είχα ακούσει ιστορίες για το πόσο εξαγριώνεται 
όταν σπάει κάποιος καθρέφτης του, αλλά δεν είχε τύχει να ζήσω αυτή τη φρίκη . . . Όχι, δεν 
ξέρω αν είναι πραγματικά ζωντανός ή αν αντλεί ζωή απ' τα άτομα που περιφέρονται μέσα 
του, δεν έχει σημασία πια. Δόξα το Θεό, η πριγκίπισσα Φαρνούχ αντιλήφθηκε τί συνέβαινε 
στο υπόγειο του παλατιού της κι έστειλε άτομα να μας σώσουν. Έδιωξαν τους πάντες, όλες 
τις  γυναίκες  του παιχνιδιού,  εκτός  από εμάς  τους  δύο που μας  έφεραν εδώ πάνω.  Δεν 
γνωρίζω  το  γιατί,  δεν  μου  εξήγησε  ποτέ  κανείς.   Ίσως  θέλει  εσένα,  τον  ξένο  που  το 
προκάλεσε  όλο  αυτό,  ή  ίσως  εμένα,  την  αδερφή  της  αφέντρας  Χάναχ  .  .  .  Ναι,  ήταν 
πράγματι  η  δίδυμη  αδερφή  μου  .  .  .  Δε  χρειάζεται  να  πεις  κάτι,  καταλαβαίνω  τί 
σκέφτεσαι. . . Όχι, δε σε μισώ που την σκότωσες αλλά σε παρακαλώ, ας μη μιλήσουμε γι 
αυτό. Ζούσα πάντα στη σκιά της, μια αιχμάλωτη ουσιαστικά του παιχνιδιού της όπως όλες 
οι άλλες κοπέλες, κι ας ήμουν αίμα της. Τώρα όμως όλα τέλειωσαν και θέλω να ελπίζω πως 
θα ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή μου  . . .”  

Αυτά ήταν τα λόγια της εκείνη τη νύχτα κι ακόμα δεν ξέρω τί πρέπει να πιστέψω και 
τί όχι. Υπήρχαν τελικά δύο ή μια Λάαντενσταλτ στο λαβύρινθο με τους καθρέφτες; Αν ήταν 
μία,  τότε  ποιά η  πραγματική μορφή της;  Αυτή ενός  άγγελου ή αυτή  μιας  καθημερινής 
γυναίκας όπως τόσες άλλες; Κι αν ήταν δύο, τότε τί συνέβη στ' αλήθεια; Ξέρω καλά πως 
δεν  σκότωσα εγώ τη  Χάναχ  αν  και  ήμουν  έτοιμος  να  το  κάνω.  Κι  αν  βρέθηκε  όντως 
μαχαιρωμένη, τότε ποιός το έκανε; Ήταν μήπως η ίδια της η αδερφή, απελπισμένη πια απ' 
την αιχμαλωσία της, ή εκείνο το αφύσικο πλάσμα του οποίου την ύπαρξη αδυνατώ μέχρι 
και σήμερα να συλλάβω; Η μήπως δεν σκοτώθηκε κανείς κι ακόμα και στον ξενώνα του 
παλατιού συνέχισα να παίζω το παιχνίδι της πολυμήχανης Λάαντενσταλτ;

Υπήρχαν  στιγμές  που  μου  φαινόταν  αδύνατο  να  προσποιείται  και  άλλες  που  οι 
υποψίες μού κυρίευαν το μυαλό. Ήθελα να τη ρωτήσω τόσα πράγματα για το παρελθόν 
τους, της ίδιας και της αδερφής της, για το παιχνίδι και το σκοπό του που μου διέφευγε 
ακόμα, για το πώς μπλέχτηκε σ' αυτό και τί την εμπόδιζε να φύγει. Και το κυριότερο, για το 
πως μπορούσε να μένει τόσο απαθής απέναντι στο θάνατο της αδερφής της. Δεν μου ζήτησε 
ποτέ να της εξηγήσω το παραμικρό, δε χρειάστηκε καν να της αναφέρω ότι δεν τό ΄κανα 
εγώ.

Ή μήπως τό έκανα; Είναι δυνατόν τα γεγονότα να συνέβησαν τόσο παράλογα όσο τα 
θυμάμαι; Τί πλάσμα ήταν εκείνο που γεννήθηκε απ' τους καθρέφτες, αν όχι εγώ ο ίδιος; Κι 
αν είναι κάποιος άλλος, πού μπορεί να βρίσκεται τώρα; Είναι ένα κομμάτι του εαυτού μου 
που θα μείνει για πάντα στο λαβύρινθο ή δραπέτευσε στον έξω κόσμο, ζώντας τη ζωή μου, 
κάνοντας όσα θά 'πρεπε να κάνω εγώ; Τα ερωτήματα αυτά αποδεικνύονταν συχνά πολύ πιο 
βασανιστικά από εκείνα που είχαν να κάνουν με τη φύση των αδερφών Λάαντενσταλτ. Δεν 
είχα σίγουρη απάντηση για τίποτα, όμως, στις ευτυχισμένες μέρες που ακολούθησαν, συχνά 
έβλεπα  το  πρόσωπο  μου  στον  καθρέφτη  να  φωτίζεται  από  ένα  αδιόρατο,  γνώριμο 
χαμόγελο. . .

Λίγες μέρες αφού ανάρρωσα πλήρως, μας επισκέφτηκε στον ξενώνα ένας υπήκοος 
της πριγκίπισσας. Υπήρχε κάτι οικείο στην κοψιά και τις κινήσεις του, χωρίς να μπορώ να 
το προσδιορίσω ακριβώς. Μας συστήθηκε ως Κράουντ, με μια βαθιά υπόκλιση, και μας 
ανακοίνωσε  πως  εκείνο  το  βράδυ  θα  μας  υποδεχόταν  η  πριγκίπισσα  στο  δωμάτιο  του 



θρόνου.  Προθυμοποιήθηκε  να  μας  οδηγήσει  στο  βεστιάριο  όπου  θα  επιλέγαμε  την 
ενδυμασία  μας και  στη διαδρομή μας  ενημέρωσε για  κάποιες  τυπικές  λεπτομέρειες  της 
επικείμενης  ακρόασης.  Η  Χάναχ  έδειχνε  ενθουσιασμένη  απ'  την  πληθώρα  και  το 
απαράμιλλο  γούστο  των  φορεμάτων  καθώς  και  απ'  το  ότι  θα  είχε  την  τιμή  να  σταθεί 
μπροστά στην πριγκίπισσα Φαρνούχ αυτοπροσώπως. Την άφησα να επιμεληθεί και τη δική 
μου εμφάνιση και αυτό φάνηκε να την κάνει ακόμα πιο ευδιάθετη. Εγώ απ' την άλλη, δεν 
μπορούσα να πω ότι συμμεριζόμουν το ενθουσιασμό της για την αποψινή βραδιά. Και είχα 
δίκιο, αν και ήταν κάτι που θα μάθαινα πολύ αργότερα . . .

Όταν το αρχαίο ρολόι της κεντρικής σάλας σήμαινε την δέκατη ώρα, ο Κράουντ 
άνοιξε την μεγάλη, δίφυλλη πόρτα με τα σμαράγδια και μας οδήγησε στην αίθουσα του 
θρόνου. Ένα μακρόστενο κόκκινο χαλί ξεκινούσε από την είσοδο και ανέβαινε τα σκαλιά 
από όνυχα μέχρι την βάση του βασιλικού θρόνου. Η διακόσμηση της αίθουσας ήταν πιο 
εκθαμβωτική απ' όλα τα σημεία του παλατιού που είχα επισκεφτεί, όμως τα πάντα έμοιαζαν 
να διαλύονται και να χάνονται μπροστά στην αύρα που εξέπεμπε η ίδια η πριγκίπισσα. Το 
πορφυρόμαυρο, μεταξένιο φόρεμά της ήταν αντάξιο, όχι απλά μιας τοπικής ηγέτιδας, αλλά 
της ίδιας της Αυτοκράτειρας της Ερήμου. Οι πολύτιμοι λίθοι στο στέμμα της άστραφταν σε 
όλα τα χρώματα της ίριδας, το σκήπτρο στα χέρια της έδειχνε από ατόφιο χρυσάφι και το 
βασιλικό της πρόσωπο ήταν καλυμμένο από ένα αδιαπέραστο βαθυκύανο πέπλο. Βαδίσαμε 
σύμφωνα με τις υποδείξεις του Κράουντ μέχρι την προκαθορισμένη απόσταση απ' αυτήν 
και  υποκλιθήκαμε  ταπεινά.  Μίλησε  με  μια  φωνή  απροσδιόριστης  ηλικίας  και 
ξανασταθήκαμε στα πόδια μας.

“ Η πριγκίπισσα Φαρνούχ της επίγειας Κρανιέτας σας καλωσορίζει αμφότερους στο 
παλάτι  της.  Ξένε,  μάθε πως βρίσκεσαι  εδώ γιατί  υπέμεινες  πολλά κι  η  ευσπλαχνία της 
Φαρνούχ είναι μεγάλη. Κι εσύ, κόρη του Αμάρανθου, στέκεσαι ενώπιον μου διότι η μοίρα 
σου σ'  έδεσε μ'  αυτό  τον  άνθρωπο.  Πες  μου τώρα ταξιδιώτη,  ποιός  είναι  ο  λόγος  που 
διέσχισες την έρημο αναζητώντας την πόλη μου;”

Ένιωσα ξαφνικά το λαιμό μου στεγνό, η φωνή μου μετα βίας κατάφερε να ακουστεί: 
“ Μεγαλειοτάτη, ταξίδεψα ως τη θρυλική πόλη σας για να παρακολουθήσω το περίφημο 
τσίρκο  της  Κρανιέτας.  Από  στημένη  απάτη  ή  δική  μου  παρερμηνεία,  βρέθηκα  να 
παρεκκλίνω τελείως απ' το στόχο μου. Είναι δυνατόν όμως να υπάρχει αυτό το θέαμα και 
κανείς απ' όσους ρώτησα να μην γνωρίζει γι' αυτό;”

“ Το αντικείμενο της αναζήτησης σου υπάρχει ταξιδιώτη μα είναι μια εμπειρία που, 
ακόμη κι όσοι την έχουν βιώσει,  δεν μπορούν να μεταδώσουν καμμία γνώση γι'  αυτήν. 
Μάθε  πως  η  άδεια  εισόδου  για  την  παράσταση  δίνεται  μονάχα  απ'  την  πριγκίπισσα 
Φαρνούχ αυτοπροσώπως. Επιθυμείς ακόμα λοιπόν να την παρακολουθήσεις;”

“  Μάλιστα,  μεγαλειοτάτη.  Το επιθυμώ με  όλη μου  την  ψυχή και  θα  σας  ήμουν 
αιώνια ευγνώμων αν μου κάνατε αυτή την τιμή.”

Πάντα  η  ίδια  απάντηση  ε;  Δεν  το  είπε,  αλλά το  άκουσα.  Αντ'  αυτού:  “Τί  είσαι 
διατεθειμένος να πληρώσεις γι' αυτό;”

“ Δυστυχώς μεγαλειοτάτη δεν έχω πάνω μου παρά ένα μονάχα χρυσό νόμισμα. Όλα 
τα υπόλοιπα  εκλάπησαν απο μένα η τα έχασα στο υπόγειο του παλατιού σας. Κι ακόμα κι 
αυτό, δεν ξέρω αν είναι γνήσιο ή κάλπικο. Το πήρα απο ένα γελωτοποιό λίγο αφότου του 
είχα δώσει ένα πανομοιότυπο ασημένιο νόμισμα και δεν έχω ιδέα αν χρησιμοποίησε μαγεία 
ή ταχυδακτυλουργία για την αλλαγή.”

Έβγαλα το νόμισμα απ' την τσέπη μου για να το περιεργαστώ καλύτερα.
“ Μην ανησυχείς ξένε, ένα νόμισμα αρκεί κι αυτό που κρατάς στα χέρια σου είναι 

απο αληθινό χρυσάφι. Είσαι άτυχος όμως μιας και αυτό που σου χρειάζεται τώρα είναι ένα 
ασημένιο νόμισμα.”



“ Σε αυτή την περίπτωση, δεν θα είναι  δύσκολο πιστεύω να ανταλλάξω αυτό το 
χρυσάφι όχι για ένα, αλλά για πάνω απο δέκα ασημένια νομίσματα. Αν και δεν θα είχα 
αντίρρηση να σας το προσφέρω ολόκληρο σαν δείγμα της ευγνωμοσύνης μου.”

“ Μα δεν κατάλαβες νεαρέ. Δεν ζητάω ένα οποιοδήποτε ασημένιο νόμισα αλλά αυτό 
το  ίδιο  που  κρατάς  στα  χέρια  σου,  όπως  ήταν  αρχικά.  Η  φιλοσοφική  λίθος,  το  ιερό 
δισκοπότηρο  των  αλχημιστών,  αυτή  η  μαγική  πέτρα  που  μετατρέπει  κάθε  μέταλλο  σε 
χρυσάφι είναι γνωστή στην Κρανιέτα εδώ και αιώνες και η χρήση της είναι διαδεδομένη 
ακόμα και  ανάμεσα στα κατώτερα στρώματα του πληθυσμού της.  Αυτό που παραμένει 
άγνωστο  στον  περισσότερο  κόσμο,  πιθανόν  γιατί  δεν  το  έψαξαν  ποτέ,  πιστεύοντας 
εσφαλμένα ότι δεν το έχουν ανάγκη, είναι το ξόρκι που αντιστρέφει την διαδικασία και που 
ξαναδίνει αξία στο κοινότοπο και το καθημερινό. Αυτό θα γίνει λοιπόν και το επόμενο 
βήμα στο ταξίδι σου.”

“ Με συγχωρείτε μεγαλειοτάτη, αλλά οι μαγικές τέχνες είναι κάτι με το οποίο δεν 
ασχολήθηκα ποτέ και δεν θά ' ξερα απο πού να αρχίσω. Αν βέβαια . . .”

“  Για  να  εκτελέσεις  αυτό  το  ξόρκι  θα  πρέπει  να  επικαλεστείς  τη  δύναμη  της 
πριγκίπισσας Φαρνούχ.  Και  ο  μόνος  τρόπος να γνωρίσεις  κάτι  χωρίς  να αντικρίσεις  το 
πρόσωπο του είναι να το ονοματίσεις. Αναζήτησε τα εικοσιδύο ιερά ονόματα της Φαρνούχ 
κι  όταν μπορείς  να τα απαγγείλεις όλα,  τότε ζήτα να σταθείς  μπροστά της.  Αυτό μόνο 
μπορώ να σου αποκαλύψω. Για όσο καιρό διαρκέσει ο άθλος σου, εσύ και η Λάαντενσταλτ 
θα είστε επίτιμοι φιλοξενούμενοι στην οικία μου.”

Είναι δυνατόν να ήταν τυχαίο; Το χρυσό νόμισμα που ο γελωτοποιός της κεντρικής 
πλατείας  -ο  πρώτος  άνθρωπος  που  ρώτησα  για  το  τσίρκο  της  Κρανιέτας,  εκείνος  που 
αρνήθηκε οποιαδήποτε γνώση σχετικά μ' αυτό- αντικατέστησε ή μετέτρεψε σε ασημένιο, 
ήταν το ίδιο νόμισμα που έπρεπε τώρα να φέρω πίσω στην αρχική του μορφή, προκειμένου 
να μου επιτραπεί  η είσοδος στην παράσταση.  Ακόμη και τα άλλα δύο αντικείμενα που 
άφησε στη βαλίτσα του κατέληξαν να παίξουν κάποιο ρόλο, πρακτικό ή συμβολικό, στα 
γεγονότα που ακολούθησαν. Δε χωρούσε αμφιβολία, αυτός ο άνθρωπος γνώριζε αρκετά 
περισσότερα από όσα μ' είχε αφήσει να πιστεύω στην πρώτη μας κουβέντα. Την επομένη 
κιόλας της συνάντησης μου με την Φαρνούχ, βρέθηκα στην κεντρική πλατεία με σκοπό να 
τον αντιμετωπίσω.

Χαμένος κόπος . . . δεν ήταν στο σημείο που τον είχα πρωτοδεί κι επιπλέον, πέρα 
από κάθε λογική, η καταπακτή μέσα στην οποία είχε χαθεί δεν υπήρχε πουθενά. Στάθηκα 
με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια στο σημείο που βρισκόταν και χτύπησα το έδαφος με το 
πόδι  μου -τίποτα, ακούστηκε το ίδιο συμπαγές όπως παντού.  Συνέχισα να τον αναζητώ 
ολόκληρη την ημέρα, τριγυρνώντας στους γύρω δρόμους και ρωτώντας τους περαστικούς 
και τους υπόλοιπους παλιάτσους της περιοχής: δεν εμφανίστηκε πουθενά, μήτε κανείς τους 
φάνηκε να γνωρίζει  το παραμικρό για το άτομο του.  Υπήρχε κάτι  όμως που έκανε τον 
τρόμο  μου  μεγαλύτερο  απ'  την  απογοήτευση  της  αποτυχίας  μου.  Στη  διάρκεια  των 
ερωτήσεων μου, συνειδητοποίησα πως κάθε χαρακτηριστικό του προσώπου ή του σώματος 
του ήταν θολό και ασαφές μες στο κεφάλι μου, λες και τον είχα συναντήσει μόνο μέσα σε 
ένα όνειρο. Όσο περισσότερο συγκεντρωνόμουν στην προσπάθεια μου να τον περιγράψω, 
τόσο η μορφή του τρεμόπαιζε κι έσβηνε, σαν κάτι που χάνεται στον ορίζοντα. Οι σκέψεις 
μου έτρεξαν αναπόφευκτα στην Μανταμ Λιβία (το τροχόσπιτό της λίγα μόνο βήματα απο 
κει που στεκόμουν) και τα λόγια της για το διαστρεβλωμένο τρόπο που ανασκευάζουμε τις 
μνήμες μας . . .

Σαν γύρισα το βράδυ στο παλάτι, ανακάλυψα πως η Χάναχ είχε κάνει μεγαλύτερη 
πρόοδο από μένα. Είχε αποφασίσει να με βοηθήσει όσο μπορούσε στην έρευνα μου και, αν 



αυτό ήταν εφικτό, να ζητούσε στο τέλος μια θέση δίπλα μου στη μυθική παράσταση. Είχε 
καταφέρει να μάθει πως τα ιερά ονόματα της Φαρνούχ δεν βρίσκονται καταχωρημένα σε 
καμμία  βιβλιοθήκη,  αλλά  επίσης  ότι,  στην  πόλη  της  Κρανιέτας,  υπάρχουν  ακριβώς 
εικοσιδύο  αγάλματα  προς  τιμήν  της,  καθένα  με  μια  διαφορετική  αναπαράσταση.  Ήταν 
φανερό πως θα υπήρχε μια αντιστοιχία μεταξύ των δύο, κάποιο κρυφό στοιχείο ίσως που θα 
μας οδηγούσε απ' το ένα στο άλλο. Θυμήθηκα αμέσως τα δύο πανέμορφα αγάλματα που 
είχα αντικρίσει ο ίδιος -ένα στην κεντρική πλατεία κι ένα στην Αλέα των Αμάραντων- και η 
Χάναχ ήξερε ήδη πολλά περισσότερα. Κι έτσι ξεκινήσαμε, με το πρώτο φως της επόμενης 
μέρας, βέβαιοι ότι καθένα απ' αυτά τα μνημεία θα μας έφερνε τελικά ένα βήμα πιο κοντά 
στην εκπλήρωση του κοινού μας στόχου.

Δε θυμάμαι  πόσο καιρό κράτησε όλο αυτό,  όμως ένα ήταν σίγουρο:  ήταν μέρες 
ευτυχισμένες, μέρες γεμάτες έρωτα και περιπέτεια, αν και μ' ένα τρόπο τελείως διαφορετικό 
απ' αυτόν που είχα φανταστεί όταν ξεκινούσα το ταξίδι μου για την Κρανιέτα. Ελπίζω το 
χάος  και  τα  χρόνια  να  μην  καταφέρουν  να  σβήσουν  απ'  τη  μνήμη  μου  όλα  εκείνα  τα 
θαύματα που έζησα κατά την αναζήτηση των ιερών ονομάτων:
 

- ένας πλανόδιος τσαρλατάνος, με τα μαγικά κουτιά και τα πολύχρωμα μαντήλια του, 
μου εκμυστηρεύτηκε στο τέλος της παράστασής του το όνομα “Κλέφτρα της Μοίρας” σε 
αντάλλαγμα για τις εμπειρίες μου στο λαβύρινθο με τους καθρέφτες -

-  λίγα μόλις  μέτρα έξω απ'  την πόλη,  ένας ρακένδυτος  ερημίτης πάνω σε στύλο 
κάλεσε τον άνεμο της ερήμου και μέσα στην στροβιλιζόμενη άμμο διέκρινα το αμείλικτο 
πρόσωπο της “Κυράς του Πόνου” - 

- η ιέρεια ενός ξεχασμένου θεού με οδήγησε στα ερείπια του ναού της και, πάνω 
στον  λεηλατημένο  του  βωμό,  το  αίμα  απ'  τη  θυσία  μου  σχημάτισε  τις  λέξεις  “Πιστή 
Χίμαιρα” - 

- μια αφέγγαρη νύχτα στο κοιμητήριο της Κρανίετας, ο φύλακας των νεκρών φύσηξε 
στον αυλό του την πρώτη μελωδία και τα κοράκια που πλημμύρισαν τα δέντρα έκρωξαν 
σαν κακόφωνη χορωδία τον ύμνο στη “Μητέρα των Μαχών” - 

-  στο  σκοτεινό  υπόγειο  με  τα  ακατάληπτα  σύμβολα,  ένας  αλχημιστής  ονόματι 
Φάουστ  επικαλέστηκε  υπό  το  φως  μαύρων  κεριών  τις  ανώτερες  δυνάμεις  και  (για  ένα 
τίμημα που δε  θυμάμαι  πια)  τις  άκουσα να ουρλιάζουν τις  ανίερες πράξεις  της “Οσίας 
Ιερόδουλης” -

-το πρώτο βράδυ που ξαπλώσαμε αγκαλιά, ξύπνησα απ' το παραμιλητό της Χάναχ 
που, μέσα στο όνειρο της, μού σιγοψιθύριζε στο αυτί για τα ταξίδια της “Τσιγγάνας των 
Άστρων” - 

- σ' ένα κακόφημο καπηλειό ονόματι “Ακρωτήρι της κούρασης”, γεμάτο καπνό και 
ύβρεις,  ένας μισότρελος ζητιάνος με το σκύλο του μου αποκάλυψε τον τίτλο “Μέγαιρα 
μετα  Παρρησίας”,  με  αντάλλαγμα  “ένα  χάρτη  που  να  οδηγεί  στους  φάρους  και  τη 
θάλασσα” -
 

-  ο  μαθουσάλας  αστρονόμος  της  Κρανιέτας  με  έμαθε  να  ακολουθώ  τις  αόρατες 
γραμμές ανάμεσα στα άστρα και την πιο καθαρή νύχτα του χρόνου είδα να λάμπει στον 



ουρανό το στέμμα της “Κόμισσας της Βαβέλ” - 

- ένα απ' τα εικοσιδύο αγάλματα της Φαρνούχ αυτοπροσώπως, εκείνο στο κέντρο της 
“Αόρατης Κρανιέτας”, μου χάρισε το όνομα “Λαίδη Άλλοτε” κι ένα φιλί, τη μόνη μέρα που 
αποκτούσε ζωή και περιδιάβαινε την πόλη της - 

- ανάμεσα σε κατάρες για θεούς και δαίμονες, ένας κατάδικος για το απεχθέστερο 
των εγκλημάτων ικέτεψε την “Τυφλή Τιμωρό” να καταβροχθίσει τους εχθρούς του, την 
ώρα που η λεπίδα του έπαιρνε το λαιμό -ίσως και για δευτερόλεπτα μετά -
 

Όλες αυτές και τόσες άλλες ανήκουστες εμπειρίες γέμισαν τις αισθήσεις μου εκείνο 
το διάστημα, καθεμία ικανή για ένα ξεχωριστό κεφάλαιο στην αφήγηση μου. Όμως δεν το 
ένιωθα έτσι τότε. Όση έκσταση και ζωντάνια κι ας μου προκαλούσαν, δεν ήταν για μένα 
παρά άλλο ένα βήμα προς τον τελικό μου στόχο, ανάξιες να σταθούν ουσιώδεις από μόνες 
τους.  Μια  σειρά  γεγονότων  που  θα  μπορούσαν  να  μου  αλλάξουν  τη  ζωή,  κι  όμως  το 
πραγματικό τους νόημα συρρικνώθηκε κάτω απ' το πρίσμα της απόκτησης των ονομάτων. 

Ίσως έπρεπε να είχα καταλάβει  πως και  η Χάναχ φαινόταν μέρα με τη μέρα να 
υιοθετεί αυτή την διαστρεβλωμένη προοπτική και για τον εαυτό της. Ολόκληρη η σχέση 
μας  έμοιαζε  να  εξελίσσεται  και  να  καρποφορεί  παράλληλα  με  την  αναζήτηση  των 
ονομάτων.  Στο  τρίτο  όνομα  άρχισε  να  μου  μιλάει  για  το  παρελθόν  της,  για  πράγματα 
βασανιστικά που, αν έλεγε την αλήθεια, δεν γνώριζε κανείς άλλος πέρα απ' την ίδια. Στο 
εορταστικό δείπνο για το πέμπτο όνομα φιληθήκαμε κι εξουθενωμένοι μετά το έβδομο, μας 
πήρε ο ύπνος αγκαλιά. Στο ενδέκατο όνομα γίναμε ένα, στην στέγη του παλατιού κάτω απ' 
τα  αστέρια,  κι  απ'  το  δέκατο  τρίτο  και  μετά  δεν  πέρασε  ούτε  ένα  βράδυ  χωρίς  να 
δραπετεύσουμε  απ'  το  ξενώνα  μας,  κυνηγώντας  παρέα  τις  απολαύσεις  που  είχε  να 
προσφέρει η νυχτερινή Κρανιέτα. Σε κάθε νέα περιπέτεια που μοιραζόμασταν, με κάθε νέο 
όνομα που ανακαλύπταμε, ο δεσμός μεταξύ μας δυνάμωνε και τελικά -τί άλλο νά 'κανα; - 
λίγο-λίγο  την  ερωτεύτηκα.  Όσο φτάναμε  στο  τέλος  όμως,  έπρεπε  να  είχα  διακρίνει  το 
ολοένα αυξανόμενο ενδιαφέρον της για τον τελικό προορισμό και λιγότερο γι'  αυτά που 
ζούσαμε καθημερινά μαζί -ένα ενδιαφέρον που, στο εικοστό πλέον όνομα, άγγιζε τα όρια 
της εμμονής. Ίσως και να το είχα δει αν δε βρισκόμουν κι εγώ σε μια παρόμοια ψυχική 
κατάσταση, όμως τελικά δεν τα κατάφερα. Κι όταν μάθαμε πια το τελευταίο ιερό όνομα και 
το  μυστήριο  της  πριγκίπισσας  Φαρνούχ  αποκαλύφθηκε  γυμνό  μπροστά  στα  μάτια  μας, 
τρέξαμε  σαν  τρελοί  να  ζητήσουμε  ακρόαση  από  την  ίδια.  Πληροφορηθήκαμε  από  τον 
Κράουντ πως θα μας δεχόταν την επόμενη μέρα κιόλας, κι είδα το βλέμμα της Χάναχ πιο 
σαγηνευτικό και ταυτόχρονα πιο χαμένο από ποτέ. Εκείνο το βράδυ, το πρώτο που δεν 
κάναμε έρωτα μετά από πολύ καιρό, το τελευταίο πριν η τρέλα κυριαρχήσει παντού, είδα 
ένα περίεργο, ολοζώντανο όνειρο.

Στεκόμουν στο ξέφωτο ενός γυμνού δάσους όπως αυτά της πατρίδας μου στα μέσα 
του  φθινοπώρου,  μα  τώρα  πολύ  πιο  ζοφερό,  χιλιάδες  νεκρά  φύλλα  σκορπισμένα  στο 
έδαφος. Μπροστά μου ο γελωτοποιός της κεντρικής πλατείας και δίπλα του ένα απ' αυτά τα 
τυχερά παιχνίδια με τον περιστρεφόμενο τροχό, χωρισμένο σε δύο ημικύκλια, ένα μαύρο κι 
ένα άσπρο. Στο βάθος, οι φανταχτερές τέντες και τα βαγόνια ενός περιπλανώμενου τσίρκου, 
τα μοναδικά χρώματα σ'  ένα μίζερο τοπίο από γκρίζο και  καφέ.  Οι νότες μια εύθυμης 
μελωδίας  κατάφερναν  μόλις  και  μετα  βίας  να  φτάνουν  μέχρι  τ'  αυτιά  μου.  Περπάτησα 
μαγνητισμένος προς τα κει, μα ο γελωτοποιός μου έκλεισε το δρόμο.

“ Άσε με να περάσω, παλιάτσε.”



“ Η είσοδος κοστίζει, ένδοξε ταξιδευτή. Έχεις χρήματα επάνω σου;”
Ψαχούλεψα  στις  τσέπες  μου  κι  έβγαλα  ένα  μικρό  πουγγί  με  νομίσματα,  όχι 

περισσότερα απ' όσα θα χωρούσαν στην παλάμη μου.
“ Δε φτάνουν αυτά αλλά μη στεναχωριέσαι. Τούτος εδώ ο τροχός είναι φτιαγμένος 

για όλους εσάς, τους απόκληρους αυτού του κόσμου”. Χάιδεψε τον τροχό με τρυφερότητα, 
σαν να ήταν το κεφάλι ενός μικρού παιδιού. Συνέχισε: “Είναι τόσο απλό που οποιοσδήποτε 
μπορεί  να  παίξει.  Ποντάρεις  κάποια  νομίσματα,  όσα  θες,  διαλέγεις  ένα  χρώμα  κι  εγώ 
γυρνάω τον τροχό. Αν το βελάκι σταματήσει στο αντίθετο χρώμα, τότε χάνεις φυσικά τα 
χρήματα σου”. Στο σημείο αυτό, το βαμμένο του πρόσωπό πήρε στιγμιαία μια θλιμμένη 
έκφραση η οποία διαλύθηκε αμέσως καθώς η ένταση κι ο ρυθμός της ομιλίας του άρχισαν 
να καλπάζουν: "Αν όμως το πετύχεις, παίρνεις πίσω όχι μόνο τα διπλά όπως θα ήταν δίκαιο 
αλλά, είτε το πιστεύεις είτε όχι, τα τριπλά! Ναι ξένε, δεν σε γελούν τα αυτιά σου! Καλά 
άκουσες μα θα στο ξαναπώ: Τα τριπλά! Οι πιθανότητες να βγεις κερδισμένος είναι τόσο 
συντριπτικές που δεν ξέρω καν ποιός σκέφτηκε αυτό το ηλίθιο παιχνίδι! Το μόνο που με 
σώζει από βέβαιη χρεωκοπία είναι ότι δεν επιτρέπεται να ποντάρεις παρα λίγες μόνο φορές 
σ' αυτό το παράλογο στοίχημα!” 

Έκλεισε μ' ένα κρεσέντο χαράς στη φωνή του κι ένα θριαμβευτικό χαμόγελο.
“ Πόσες φορές μπορώ να παίξω και ποιά είναι η αξία ενός εισητηρίου;” τον ρώτησα 

ψύχραιμα.
 “ Λυπάμαι ταξιδιώτη, αλλά τις απαντήσεις σ' αυτά τα ερωτήματα μπορεί να τις μάθει 
κανείς  μόνο εκ  των  υστέρων.  Ένα  είναι  βέβαιο  όμως:  οι  ευκαιρίες  που θα  έχεις  είναι 
υπέραρκετές  για  να φτάσεις  το  επιθυμητό ποσό.  Είσαι  έτοιμος να παίξεις  λοιπόν;  Μην 
ξεχνάς, όσο περισσότερα ρισκάρεις, τόσο περισσότερα κερδίζεις!”

Δεν άφησα τον ενθουσιασμό του να με παρασύρει. Το τσίρκο ήταν πολύ σημαντικό 
για  να  ποντάρω  όλα  μου  τα  χρήματα,  ρισκάροντας  ταυτόχρονα  κάθε  ευκαιρία  να 
ξαναπροσπαθήσω. Όχι, θα έπαιζα προσεκτικά, μεθοδικά και από λίγο, χωρίς να κινδυνέψω 
να βρεθώ απένταρος. 

Κι έτσι ακριβώς έπαιξα, μέσα στ' όνειρο μου, με το φθαρμένο ξύλο του τροχού να 
τρίζει αδιάκοπα, ξανά και ξανά, τη μια κερδίζοντας και την άλλη χάνοντας, αυξάνοντας 
συνεχώς τα περιεχόμενα στο πουγγί μου. Πράγματι, οι πιθανότητες ήταν ξεκάθαρα υπέρ 
μου.

Μέχρι  που  ο  γελωτοποιός  φώναξε:  “Τέλος  χρόνου!  Όχι  άλλα  πονταρίσματα 
παρακαλώ! Η παράσταση αρχίζει  κι  απ'  ότι  βλέπω δεν είσαι  καν κοντά στην τιμή του 
εισητηρίου, ταξιδιώτη.”

“ Και πώς το ξέρω αυτό, παλιάτσε; Κατάφερα να μαζέψω πολύ περισσότερα απ' όσα 
ξεκίνησα.”

“ Και πολύ λιγότερα απ' αυτά που θα μπορούσες να είχες μαζέψει. Πόσα νομίζεις 
πως μπορείς να κερδίσεις αλήθεια, παίζοντας λίγα μόνο νομίσματα τη φορά; Στο είπα ξένε, 
στο τόνισα δυο και τρεις φορές, και πάλι με αγνόησες: Χάνεις όσα βάζεις ή παίρνεις τα 
τριπλά. Απο εκεί και πέρα, είναι απλή λογική: όταν αυτά που προσμένεις είναι περισσότερα 
απ' όσα μπορείς να χάσεις, ότι και να ρισκάρεις είναι λίγο.” 

“  Δεν με ξεγελάς με τα κόλπα σου,  παλιάτσε.  Κανένας λογικός άνθρωπος δε θα 
ρίσκαρε τα πάντα, μια απώλεια που θα του στοίχιζε ακριβά, στο γύρισμα ενός τροχού.”

“  Τί  είπες;  Λογικός  άνθρωπος,  είπες;  Μα  τί  αξία  μπορεί  να  έχει  η  λογική  των 
ανθρώπων όταν εγώ σου μιλάω για τη λογική των ουράνιων σωμάτων; Γι'  αυτό οι θεοί 
έχουν εγκαταλείψει τούτη τη γη αιώνες τώρα και τριγυρνάνε στους ουρανούς, ενώ εμείς 
χάνουμε τις μέρες μας κοιτώντας τη μάταιη σβούρα της τύχης, αεικίνητης και παγωμένης 
ταυτόχρονα, ένα φίδι που δεν δαγκώνει άλλο παρά την ουρά του.”



Κοίταξα το φαντασμαγορικό τσίρκο στο βάθος του ορίζοντα, ζύγισα τα νομίσματα 
στην παλάμη μου κι έπειτα τα πέταξα όλα στα πόδια του.

“ Γύρνα το” τον πρόσταξα. 
Το ίδιο θριαμβευτικό χαμόγελο στο πρόσωπό του .  .  .  Άπλωσε το χέρι  του στον 

τροχό και  τον  έστριψε  με  υπεράνθρωπη ορμή,  πολύ  πιο  δυνατά  απο κάθε  άλλη φορά. 
Άρχισε να περιστρέφεται με ιλλιγιώδη ταχύτητα, ασυνάρτητα θαρρείς, πότε απ' τη μία και 
πότε απ' την άλλη σαν να επρόκειτο να διαλυθεί, το ρυθμικό του τρίξιμο ένα εκκωφαντικό 
βουητό. Κάρφωσα το βλέμμα μου πάνω του κι όλος ο κόσμος άρχισε ξαφνικά να γυρνάει 
μαζί του, το δάσος και το τσίρκο, λες και τα ρουφούσε όλα στο εσωτερικό του. Κατάλαβα 
τότε  πως  ονειρεύομαι  μα  προσπάθησα  να  παραμείνω  εκεί,  μέσα  στη  δίνη  ενός 
περιστρεφόμενου  κόσμου,  για  να  μάθω  τελικά  το  αποτέλεσμα  .  .  .  Πετάχτηκα  απ'  το 
κρεβάτι κατάλευκος και ζαλισμένος, έτοιμος να κάνω εμετό.

Το  επόμενο  βράδυ,  τα  εικοσιδύο  ιερά  ονόματα  της  Φαρνούχ  αντήχησαν  στην 
αίθουσα του βασιλικού θρόνου.  Ένας πάγκος με κάθε είδους  αλχημιστικές ουσίες ήταν 
στημένος  αυτή  τη  φορά  στο  κέντρο  του  δωματίου.  Το  χρυσό  νόμισμα  βουτήχτηκε  σε 
αιθέρια έλαια και μαγικές σκόνες σύμφωνα με το αρχέγονο ξόρκι,  κάτω απ'  το αόρατο 
βλέμμα της πριγκίπισσας. Κι όταν η διαδικασία τελείωσε, εκτελεσμένη από μένα και τη 
Χάναχ με απόλυτη ακρίβεια, μέχρι και στην τελευταία της λεπτομέρεια, ακουμπήσαμε το 
νόμισμα πάνω στον πάγκο και περιμέναμε. Τα δευτερόλεπτα κύλησαν βαριά μα τίποτα δε 
φάνηκε να αλλάζει. Το βλέμμα μου συνάντησε αυτό της Χάναχ, κλειδωμένα και τα δύο σε 
μια έκφραση εκστατικής προσμονής. Απόλυτη σιγή και πλήρη ακινησία βασίλεψε για λίγο 
στο δωμάτιο του θρόνου. Τελικά, τη σιωπή έσπασε η επιβλητική φωνή της πριγκίπισσας.

“ Τα πάντα έγιναν ως έπρεπε κι όμως υπάρχει μια κρυφή αύρα που εμποδίζει την 
ολοκλήρωση της μετουσίωσης. Δεν είναι υποχρέωση της Φαρνούχ να γνωρίζει την πηγή 
της.”

Η Χάναχ έκανε ένα βήμα μπροστά και πήρε το λόγο: “Μεγαλειοτάτη, έχετε δίκιο και 
ζητώ τη συγχώρεση σας. Είναι κάτι που σκέφτομαι εδώ και καιρό και ίσως δεν έπρεπε να 
περιμένω την τελευταία στιγμή για να το ανακοινώσω. Συμμετείχα σε όλη τη διάρκεια της 
αναζήτησης  και  αρκετά  απ'  τα  ιερά  ονόματα  δεν  θα  μας  ήταν  τώρα  γνωστά  χωρίς  τη 
βοήθεια μου. Δεν θα ήταν άδικο, πιστεύω, αν ζητούσα μια θέση δίπλα στον αγαπημένο μου 
στην μυστική σας παράσταση”. Υποκλίθηκε ταπεινά, περιμένοντας την απάντηση της.

“ Λυπάμαι Κόρη του Αμάρανθου, μα αυτό που ζητάς δεν είναι εφικτό. Υπάρχουν 
κανόνες  πέρα και  πάνω απ'  την πριγκίπισσα Φαρνούχ.  Παρ'  όλα αυτά,  ο  ξένος  έχει  το 
δικαίωμα να σου παραχωρήσει τη θέση του, αν το επιθυμεί. Μάθετε όμως το εξής, το οποίο 
διακρίνω ότι  σας  διαφεύγει:  μην  περιμένετε  πως θα ξανανταμώσετε  σύντομα,  ίσως και 
ποτέ, ότι κι αν αποφασίσετε. Το τσίρκο της Κρανιέτας δεν είναι κάτι που επισκέπτεσαι για 
λίγο κι έπειτα γυρίζεις πίσω και συνεχίζεις τη ζωή σου, όπως την άφησες. Όποιο δρόμο κι 
αν διαλέξετε να διαβείτε, να είστε σίγουροι οτί τούτη εδώ είναι η στιγμή του χωρισμού.”

Οι  ματιές  μας  συναντήθηκαν  ξανά,  και  για  πρώτη  φορά  μετά  απο  καιρό  δεν 
μπορούσα  να  μαντέψω  τί  σκεφτόταν.  Της  μίλησα  τρυφερά,  μα  μ'  ένα  τόνο 
αποφασιστικότητας που δε γνώριζα στη φωνή μου. 

“ Πάμε να φύγουμε Χάναχ.”
Το πρόσωπο της παρέμεινε ανέκφραστο, σιωπηλό.
“ Έλα Χάναχ, η αναζήτηση μας τελειώνει εδώ. Ξέχνα αυτό το καταραμένο τσίρκο, 

δεν έχει σημασία πια. Σε παρακαλώ, πάμε να φύγουμε απο δω.”
Τίποτα δε σάλεψε στα χαρακτηριστικά της, μόνο χαμήλωσε το βλέμμα και μίλησε 

ψιθυριστά: “Μπορείς να φύγεις, αν θέλεις. Εγώ νομίζω θα μείνω λίγο ακόμα”. Πήρε το 



χρυσό νόμισμα με αργές κινήσεις στην παλάμη της, ψελλίζοντας κάτι ακαθόριστο μέσα απ' 
τα δόντια της. Όταν η γροθιά της άνοιξε, η αλάθευτη λάμψη του ασημιού άστραψε στα 
μάτια της.

“ Υπάρχουν τόσα μέρη σ' αυτό τον κόσμο, τόσα αμέτρητα θαύματα που περιμένουν 
εκεί έξω. Ας γυρίσουμε στην πατρίδα μου για αρχή, στο κέντρο του σημερινού πολιτισμού, 
κι απο κει μπορούμε να ξεκινήσουμε για όπου θελήσεις. Έχε μου εμπιστοσύνη Χάναχ, αν 
δείξουμε επιμονή θα δούμε παραστάσεις μακράν πιο αλλόκοτες κι εντυπωσιακές απο αυτήν 
της Κρανιέτας, αρκεί να μου δώσεις το χέρι σου και να βαδίσουμε τώρα μαζί, έξω απ' αυτή 
την αίθουσα.”

Πίστεψα στιγμιαία ότι την έπεισα, καθώς το τρεμάμενο χέρι της ενώθηκε με το δικό 
μου. Αμέσως όμως απομακρύνθηκε κι εγώ έμεινα να χαζεύω το ασημένιο νόμισα μέσα 
στην παλάμη μου. 

“ Γύρνα το”, με πρόσταξε.
Θυμήθηκα  τις  δεκάδες  φορές  που  μ'  είχε  επισκεφτεί  στο  λαβύρινθο  με  τους 

καθρέφτες, προτείνοντάς μου να με βγάλει απο κει, να με οδηγήσει στην ασφάλεια και τη 
ζεστασιά του δωματίου της, και τις ισάριθμες φορές που είχα απορρίψει την πρόταση της.

“ Γιατί; Γιατί θες να συνεχίσεις; Για ποιό λόγο αυτό που σου προσφέρω δεν είναι 
αρκετό;”

Κι όπως εγώ τότε, έτσι κι αυτή παρέμεινε σιωπηλή. . . Τί μπορούσε να πει, αλήθεια; 
Τί υπάρχει για να πει κανείς σ' αυτές τις περιπτώσεις; Γνώριζα καλά πως δεν είχε νόημα να 
προσπαθώ άλλο, ήταν φανερό πως όλα είχαν τελειώσει. Η φωνή της αντήχησε λυπημένη, 
μα σταθερή: “Σε παρακαλώ, μην το κάνεις πιο δύσκολο, όλες οι επιλογές είναι ανοιχτές. 
Μπορείς να μου δώσεις τη θέση σου εάν δεν σε ενδιαφέρει πια, μπορείς να βρεις το τσίρκο 
μόνος σου, αφήνοντας με πίσω, ή μπορούμε πιο δίκαια πιστεύω, να αφήσουμε την τύχη να 
αποφασίσει.”

Ξέραμε και οι δύο ότι έλεγε ψέμματα, ξέραμε πως δεν ήταν αυτές όλες οι επιλογές. 
Τί άλλο νά 'κανα όμως, διάλεξα μια πλευρά στην τύχη και πέταξα το νόμισμα στον αέρα. 
Το  είδα  να  περιστρέφεται  κι  όλος  ο  κόσμος  άρχισε  ξαφνικά  να  γυρνάει  μαζί  του. 
Προσπάθησα να το πιάσω καθώς έπεφτε μα μού 'φυγε απ' τα χέρια και κύλησε στο πάτωμα, 
μέχρι τα πόδια της Χάναχ. Εκείνη έσκυψε και το κοίταξε γεμάτη ένταση.

“ Φαίνεται πως κέρδισα” είπε τελικά, με μια περίεργη χαρά στη φωνή της. “Θέλεις 
να δεις κι εσύ;”

Ένευσα αρνητικά και στηρίχτηκα με τα χέρια στο πάγκο, έτοιμος να καταρρεύσω. 
Ένιωσα τα γόνατα μου να κόβονται  και  το στομάχι μου να γεμίζει  με πέτρες.  Είδα τη 
Χάναχ να μου γυρνάει  την πλάτη,  με  το ασημένιο νόμισμα στο χέρι,  πλησιάζοντας  με 
ευλαβικά βήματα το θρόνο της πριγκίπισσας Φαρνούχ. Τα αυτιά μου άρχισαν να βουίζουν 
και  το οπτικό μου πεδίο συρρικνώθηκε,  σπρωγμένο από ένα άρρωστο,  θαμπό φως που 
καταβρόχθιζε το δωμάτιο. Είδα τα πάντα να απομακρύνονται και να χάνονται, ανεπιστρεπτί 
αυτή τη φορά, τον σκοπό για τον οποίο είχα ξεκινήσει το ταξίδι μου κι έναν άλλο σκοπό, 
ανώτερο, που είχα ανακαλύψει στην πορεία του.  Κι όλα έγιναν ξαφνικά τόσο ψεύτικα και 
τόσο ασαφή, τόσο όμοια με το όνειρο της προηγούμενης νύχτας, τίποτα παραπάνω από μια 
περιστρεφόμενη δίνη που καταπίνει την ουσία του κόσμου . . .

Και τότε το έκανα. 
Όρμηξα πάνω της, απρόσμενα, με τυφλή οργή, και τη μαχαίρωσα στο στήθος. Ας με 

συγχωρέσει ο θεός όταν έρθει η ώρα, αλλά το έκανα . . . Τη σκότωσα, με τα ίδια μου τα 
χέρια, χτυπώντας ξανά και ξανά σαν άγριο ζώο, σκίζοντας με το μαχαίρι τη σάρκα της, 
κλείνοντας ότι είχε αρχίσει στο λαβύρινθο με τους καθρέφτες . . . Τί αξία μπορεί να έχει η 
λογική των ανθρώπων μπροστά στη λογική των ουράνιων σωμάτων; Τη σκότωσα κι έπειτα 



έπεσα πάνω της, την αγκάλιασα πιο σφιχτά από ποτέ, έγινα ένα με το άδειο κορμί της. Κι 
άρχισα τότε να κλαίω, να κλαίω δίχως τέλος, στην αρχή σιωπηλά, ένας πόνος βουβός που 
δεν έβρισκε διέξοδο κι ύστερα με λυγμούς και άρρυθμα βογγητά, ένας σπαραχτικός θρήνος 
που αντήχησε σ'  όλες  τις  αίθουσες και  τους  κήπους  του παλατιού.  Κι  όταν  τα δάκρυα 
ξέπλυναν κάθε ίχνος αίματος στο πάτωμα και στο κορμί της,  ακόμα και την τελευταία 
κόκκινη πινελιά, προσπάθησα με κόπο να ξανασταθώ στα πόδια μου. Έφτασα τρεκλίζοντας 
μέχρι τη βάση των μαρμάρινων σκαλιών και ύψωσα τα κατακόκκινα, φουσκωμένα μάτια 
μου στην πριγκίπισσα.

“ Είμαι έτοιμος, Φαρνούχ. Αυτό ήθελες απ΄ την αρχή, τώρα είναι η δική σου σειρά 
να κρατήσεις την συμφωνία.”

Περίμενα λίγο μα δεν έλαβα απάντηση. Ξαναπροσπάθησα, πιο επιτακτικά αυτή τη 
φορά,  χωρίς  αποτέλεσμα.  Η  πριγκίπισσα  παρέμενε  αμίλητη  και  ταυτόχρονα,  αφύσικα 
στατική. Ένας απροσδιόριστος τρόμος άρχισε να πλημμυρίζει το μυαλό του. Ανέβηκα τα 
σκαλοπάτια του θρόνου με τις τελευταίες δυνάμεις που μου απέμεναν, κάθε μου βήμα ένας 
άθλος, σαν τον ορειβάτη που κατακτά την ψηλότερη κορυφή. Μα ακόμα κι όταν έφτασα 
δίπλα της, η πριγκίπισσα δεν έδειξε την παραμικρή αντίδραση.  Άπλωσα το χέρι μου και 
σήκωσα με δέος το πέπλο απ' το πρόσωπό της . . .

Είχε πράγματι τις τέλειες αναλογίες μιας θεάς. 
Κι όπως όλοι οι θεοί πάνω σ' αυτή τη γη, έτσι κι αυτή, ήταν νεκρή.
Άγγιξα το αψεγάδιαστο δέρμα της από κερί και είδα τις διάφανες κλωστές, δεμένες 

παντού στο σώμα της, να ανεβαίνουν παράλληλα και να χάνονται στο ταβάνι. Κι ήταν τότε 
που η τεράστια, δίφυλλη πόρτα άνοιξε με κρότο. Είδα τους φρουρούς του παλατιού -με τις 
ατσάλινες πανοπλίες τους και τα ξίφη τραβηγμένα από τις θήκες- κι ανάμεσα τους, τον 
Κράουντ:  “Πιάστε τον! Ο ξένος δολοφόνησε την πριγκίπισσα Φαρνούχ!”

Για όσα  συνέβησαν μετά, έχω μονάχα αποσπασματικές μνήμες, ασύνδετες στιγμές 
διαύγειας σ' ένα κόσμο γεμάτο ψευδαισθήσεις.

Βρέθηκα σ' ένα άδειο, λευκό κελί χωρίς παράθυρα, ένα μέρος φτιαγμένο από γέλια 
και σίδερα. Λεπτά ή μήνες πέρασαν εκεί μέχρι που μ' έσυραν σα ζώο, δεμένο χειροπόδαρα, 
σε μια αίθουσα δικαστηρίου. Η δίκη που ακολούθησε, η δική μου ή κάποιου άλλου, έγινε 
σε μια γλώσσα που δεν καταλάβαινα. Ξαναβρήκα τον εαυτό μου έξω απ' το κτίριο, πάνω 
στην εξέδρα όπου περίμενε η αγχόνη. Πλήθος κόσμου είχε γεμίσει την κεντρική πλατεία, 
όλοι τους χαρούμενοι και καλοντυμένοι, σαν σε μεγάλη γιορτή. Ο δήμιος, ένας άντρας με 
κουκούλα και τη φωνή του Κράουντ με ρώτησε: “Προτιμάς την πτώση ή την ανάβαση; 
Ποιά είναι η τελευταία σου ευχή;”

“ Θέλω να δω το τσίρκο, πριν πεθάνω.”
“ Μα τότε δεν έχεις παρά να επιλέξεις ορθά.”
Ίσως  από  ένα  αρχέγονο  συμβολισμό  μέσα  μου  ή  απλά  επειδή  ακουγόταν  πιο 

κοπιώδης, διάλεξα την ανάβαση. Ο ήχος από ένα πνευστό ακούστηκε και το σχοινί στο 
ψάθινο καλάθι άρχισε να αποκτά ζωή και να κινείται. Ανυψώθηκε απότομα στον αέρα, σαν 
κόμπρα  έτοιμη  να  επιτεθεί,  κι  έπειτα  συνέχισε  να  ανεβαίνει  και  να  ανεβαίνει  και  να 
ανεβαίνει, χωρίς να σώνεται ποτέ απ' το καλάθι. Κι όταν έφτασε σε τέτοιο ύψος που η άκρη 
του δεν ήταν πια ορατή, η μελωδία σταμάτησε και ο δήμιος μου έδειξε με το δάχτυλο τους 
ουρανούς. Με θυμάμαι να σκαρφαλώνω πέρα από κάθε λογική, γαντζωμένος με νύχια και 
με δόντια πάνω στο κάθετο σχοινί, μια ανοδική πορεία χωρίς νόημα ή προορισμό. Ένιωσα 
όλο μου το σώμα να καίει από τον πόνο, ένα πόνο που ολοένα και μεγάλωνε, μέχρι που 
κατάλαβα πως δεν θα συνέχιζα για πολύ ακόμα. Πίστεψα πως είχα ξεγελαστεί για άλλη μια 
φορά -για τελευταία τουλάχιστον- και πως η πτώση κι η ανάβαση ήταν, όπως ένα σωρό 



πράγματα στο ταξίδι μου, οι δύο πλευρές του ίδιου νομίσματος.
Κι  όμως,  δεν  ήταν  έτσι.  Πάνω που  ήμουν  έτοιμος  να  αφεθώ στην  αγκαλιά  του 

ιλίγγου και της λήθης, ένιωσα την βαρύτητα που με τραβούσε προς το έδαφος να εξασθενεί. 
Με κάθε τράβηγμα προς τα πάνω, η έλξη που ασκούσε η Κρανιέτα στο κορμί μου -αυτή η 
ανυποχώρητη μέγγενη που με  κρατούσε δέσμιο της  μήνες τώρα- ολοένα και  λιγόστευε 
μέχρι  που  έσβησε  εντελώς,  σαν  με  κατάπιαν  τα  μαύρα  σύννεφα  πάνω  απ'  την  πόλη. 
Βρέθηκα να αιωρούμαι μέσα τους, χωρίς περιορισμούς πια, σαν να επέπλεα στην επιφάνεια 
μιας  μεταξένιας  θάλασσας,  ακολουθώντας  πάντα  την  άκαμπτη  πορεία  του  σχοινιού. 
Διέκρινα ψηλά, στο κέντρο του ουρανού ένα μακρινό φως και κινήθηκα προς τα κει. Μια 
συμπαγή βεβαιότητα σχηματίστηκε μέσα μου: επιτέλους, όλα είχαν τελειώσει.

0

Το σχοινί έμπαινε σ' ένα σκοτεινό δωμάτιο στον ουρανό, με την άκρη του δεμένη 
γύρω από ένα μόλο, όπως αυτούς στα λιμάνια της πατρίδας μου. Το δωμάτιο ήταν κρύο και 
άδειο, πέρα από μια πόρτα και μια σκάλα. Η σκάλα έφτανε σε μια τρύπα στο ταβάνι μέσα 
απ' την οποία έμπαινε το αμυδρό φως του ήλιου και η πόρτα δεν έγραφε παρά δύο λέξεις: 
"Θεία Παρωδία".  Τα αυτιά  μου έπιασαν ήχους  από ποδοβολητά και  ανθρώπινες  φωνές 
πάνω απ'  το κεφάλι  μου -ανέβηκα γρήγορα τη σκάλα και  κοίταξα προσεκτικά προς τα 
πάνω. Είδα την κεντρική πλατεία της Κρανιέτας: το πανέμορφο άγαλμα της Φαρνούχ στο 
κέντρο της, το επιβλητικό δικαστήριο με την εξέδρα των εκτελέσεων και τέλος ένα πλήθος 
καλοντυμένου κόσμου που απομακρύνονταν απο κει, με πρόσωπα γεμάτα απογοήτευση. 
Συνειδητοποίησα αμέσως σε ποιό σημείο της πλατείας βρισκόταν η τρύπα απ' την οποία 
κρυφοκοιτούσα . . .

Άκουσα την πόρτα κάτω απ' τα πόδια μου να ανοίγει κι αμέσως μια αντρική φωνή: 
“Τί θα γίνει φιλαράκο, θα σε περιμένουμε πολύ ακόμα;”

Ήταν ο γελωτοποιός και,  ταυτόχρονα,  ήταν ο Κράουντ.  Με μια απότομη κίνηση 
εξαφανίστηκε,  αφήνοντας  την  πόρτα  ανοιχτή.  Μ'  ένα  σάλτο,  ρίχνομαι  στο  κατόπι  του. 
Βρίσκομαι να τον κυνηγάω ασταμάτητα στους υπόγειους, υγρούς διαδρόμους της ουράνιας 
Κρανιέτας, στα παρασκήνια και τα εργαστήρια του μαγικού τσίρκου της. Δεξιά κι αριστερά 
μου μια ατελείωτη σειρά από πόρτες, άλλες ανοιχτές κι άλλες κλειστές: μέσα στις πρώτες, 
θεάματα απερίγραπτα, απαγορευμένα στο ανθρώπινο μάτι και πίσω απ' τις δεύτερες, ήχοι 
απόκοσμοι, βγαλμένοι από πλάσματα άγνωστων θεών. Βλέπω τον γελωτοποιό να μπαίνει 
σε μια απ' αυτές και να την κλείνει γρήγορα πίσω του. Μέσα σε δευτερόλεπτα την ανοίγω 
κι εγώ και μπαίνω μέσα μα έχει ήδη εξαφανιστεί. Βλέπω μια στριφογυριστή σκάλα, την 
μόνη έξοδο, κι αρχίζω να την ανεβαίνω αστραπιαία -το βλέμμα μου ίσα που προλαβαίνει να 
ξεχωρίσει  μες στο δωμάτιο κάποια αντικείμενα: έναν σπασμένο καθρέφτη,  την επίσημη 
στολή  του  Κράουντ,  ένα  ξεχαρβαλωμένο  τροχό,  το  κέρινο  ομοίωμα  της  πριγκίπισσας 
Φαρνούχ  .  .  .  Η  ανοδική  σπείρα  της  σκάλας  φαίνεται  να  μην  έχει  τελειωμό,  ένας 
κυλινδρικός  πύργος  που  υψώνεται  δεκάδες  μέτρα  πάνω  απ'  το  έδαφος.  Ώσπου  τα 
σκαλοπάτια τελειώνουν κι εγώ φτάνω ξέπνοος και ζαλισμένος σ'  ένα μικρό ημικυκλικό 
μπαλκόνι . . . και μένω παγωμένος εκεί.

Βρίσκομαι στην κορυφή του θεόρατου πύργου στο παλάτι της Φαρνούχ -τον πύργο 
που αμέτρητες φορές είχα χαζέψει απ' έξω τον καιρό που ζούσα εκεί, μα δεν είχα βρει ποτέ 
κάποια είσοδο γι' αυτόν. Κι εκείνο το μικρό μπαλκονάκι με θέα όλη την πόλη, μια θέα που 
έχω αυτή τη στιγμή μπροστά στα μάτια μου . . . Κι όσο παρατηρώ την εικόνα απο ψηλά, 



αυτή την θρυλική πόλη της Κρανιέτας σε μία ενιαία, παγωμένη μα πλήρη στιγμή της, τόσο 
αρχίζω και καταλαβαίνω . .  .  Βλέπω τους δρόμους και τις πλατείες της,  τις στέγες των 
σπιτιών και το ασταμάτητο πήγαινέλα των ανθρώπων της,  κάθε μικρό σοκάκι και  κάθε 
αδιάφορη ζωή, ξεχωριστά και συνάμα όλα μαζί, τα σύνθετα γεωμετρικά σχήματα και τις 
ιερές συμμετρίες που διατρέχουν κάθε σημείο της πόλης, αυτή την αόρατη, θεϊκή πνοή που 
κινεί τα πάντα και διευθύνει κάθε μυστική μεταμόρφωσή. Όλες οι ασήμαντες λεπτομέρειες 
φαίνονται τώρα να εντάσσονται στην κρυφή αρμονία ενός συνόλου, σαν μικρές νότες πάνω 
στο πεντάγραμμο μιας τέλειας συμφωνίας. Και καταλαβαίνω πως το καθετί, ότι ξεκίνησα 
να βρω κι ότι ακόμα ψάχνω ήταν πάντοτε εκεί,  μπροστά στα μάτια μου απ'  την πρώτη 
στιγμή, αρκεί να το κοιτούσα από αλλού. Βλέπω την Κρανιέτα απο ψηλά και αναγνωρίζω 
πλέον το πραγματικό της όνομα, όλα τα επιμέρους κομμάτια παρόντα απ'  την αρχή, μα 
ανάκατα και συγκαλυμμένα  -ένα σπασμένο ψηφιδωτό, ένας κρυφός αναγραμματισμός . . .

Αναγνωρίζω  την  πόλη-τσίρκο και  ξέρω πια  πως  δεν  έχασα ούτε  στιγμή  απ'  την 
παράστασή της, θεατής και θέαμα ταυτόχρονα. Παρατηρώ την ομορφιά και την φρίκη της 
σ' όλο τους το μεγαλείο και κλείνω τα μάτια. Σκαρφαλώνω στα κάγκελα του μπαλκονιού, 
ανοίγω διάπλατα τα χέρια και -τί άλλο να  κάνω; - αφήνομαι να βουλιάξω μέσα τους. 

ΤΕΛΟΣ


