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Ρουµπινένια Μάτια 

1. 
 
Το βατραχάκι µε το µεγάλο στόµα µιλούσε, και έβριζε:  
  «Λεχρίτη, ανόητε, απατεώνα, ρεµάλι, καθίκι, µπάσταρδε, έκφυλε, 
κάθαρµα, γελοίε, µπαµπέση, ανάξιε, τιποτένιε, πρόστυχε, αχρείε, 
λέρα, ελεεινέ, αισχρέ, τραµπούκε, φρενοβλαβή, βλάκα, παλαβέ, 
σούργελο, παπαρδέλα–!» 
  Το βατραχάκι, λαχανιασµένο από τον χείµαρρο που είχε 
εκστοµίσει, σταµάτησε για να αναπνεύσει.  
  Ο δεινόσαυρος, που ορθωνόταν µπροστά του, το ατένιζε ατάραχος. 
Στωικός. 
  Το βατραχάκι αποφάσισε να βάλει τα δυνατά του, και το γύρισε 
στις πιο πρόστυχες βρισιές:  
  «Μαλάκα, πούστη, γαµιόλη, τραβεστί, κίναιδε, κοπρολάγνε, 
παπαροπρήχτη, ευνούχε, πεολείκτη, µικροτσούτσουνε, παπάρα, 
µουνούχε–!» 
  Σταµάτησε, πάλι, για να πάρει αναπνοή. 
  Ο δεινόσαυρος εξακολουθούσε να είναι, φαινοµενικά, ήρεµος. 
Ωστόσο, ανοιγόκλεισε τα βλέφαρα, µία φορά. Κι αυτό, θα µπορούσε 
να πει κανείς, ήταν σηµάδι εκνευρισµού. 
  Το βατραχάκι, νιώθοντας απεγνωσµένο, συνέχισε: 
  «Ρεµάλι, µουνούχε, καθίκι, µπάσταρδε, έκφυλε, κάθαρµα, γελοίε, 
µπαµπέση, ανάξιε, πρόστυχε, αχρείε, λέρα, πούστη, τραµπούκε, 
κίναιδε,  φρενοβλαβή, βλάκα, παλαβέ, σούργελο, µαλάκα, γαµιόλη, 
τραβεστί, κοπρολάγνε, παπαρδέλα, πεολείκτη, µικροτσούτσουνε, 
τιποτένιε, παπάρα–!» 
  Ο δεινόσαυρος πάτησε το βατραχάκι και έφυγε. 
  (Το βατραχάκι, σε περίπτωση που δεν το καταλάβατε, απεβίωσε –
πέθανε, τα τίναξε, παρέδωσε το πνεύµα, ξεψύχησε, πήγε να βρει το 
Θεό– µετά από το ποδοπάτηµα.) 
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  Αργότερα, όταν ερωτήθη γιατί το έκανε αυτό, ο δεινόσαυρος 
απάντησε ότι το βατραχάκι τον είχε κουράσει µε την επανάληψη 
των ίδιων λέξεων. 
 
 
2. 
 
Κάπου στη µέση ενός µεγάλου πέτρινου δωµατίου ορθωνόταν ένας 
πελώριος τροχός, καµωµένος από βαρύ ατσάλι και ξύλο. Ήταν 
καρφωµένος µε πρόκες ενός µέτρου και είχε δεκάδες και δεκάδες 
χειρολαβές. Σχοινιά και αλυσίδες, κατερχόµενα από την οροφή του 
δωµατίου, τυλίγονταν γύρω του. 
  Ο τροχός ήταν ακίνητος, σαν να είχε κολλήσει. 
  Κάποιος τον πλησίασε, έπιασε µία χειρολαβή, και προσπάθησε να 
τον κινήσει. Έσπρωχνε, έσπρωχνε, έσπρωχνε, πιεζόταν, µούγκριζε, 
και ξεφυσούσε. Τα σωθικά του είχαν γυρίσει ανάποδα. Μα ο τροχός 
παρέµενε ακίνητος. 
  Ο Κάποιος ήταν, τώρα, λαχανιασµένος και αγκοµαχούσε. 
Κατάφερε, όµως, να βγάλει ένα σφύριγµα για να φωνάξει έναν 
δεύτερο Κάποιο. Ο δεύτερος Κάποιος ήρθε κι αρχίσανε να 
προσπαθούνε µαζί να µετακινήσουν τον τροχό. Έσπρωχναν, 
έσπρωχναν, έσπρωχναν, πιέζονταν, µούγκριζαν, και ξεφυσούσαν. 
Τα σωθικά τους είχαν γυρίσει ανάποδα (ο πρώτος Κάποιος υπέφερε, 
πια, τρελά από το γύρισµα των σωθικών του). Μα ο τροχός 
παρέµενε ακίνητος. 
  Έτσι, αποφάσισαν πως µ’αυτό τον τρόπο δεν γινόταν δουλειά. 
Αγκοµαχώντας, ο δεύτερος Κάποιος έφυγε και επέστρεψε µ’ένα 
τσούρµο από Κάποιους. Κι έπιασαν όλοι µαζί να µετακινήσουν τον 
τροχό. Έσπρωχναν, έσπρωχναν, έσπρωχναν, πιέζονταν, µούγκριζαν, 
και ξεφυσούσαν. Τα σωθικά τους είχαν γυρίσει ανάποδα (ο δεύτερος 
Κάποιος υπέφερε, πια, τρελά από το γύρισµα των σωθικών του, ενώ 
ο πρώτος είχε λιποθυµήσει). Και ο τροχός κινήθηκε… 
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  Γύρισε µερικά εκατοστά· τα σχοινιά ακούστηκαν να τρίζουν και οι 
αλυσίδες να κροταλίζουν. 
  Οι Κάποιοι συνέχισαν να σπρώχνουν κι άλλο. Τώρα που είχαν 
κάνει την αρχή, µπορούσαν να καταφέρουν οτιδήποτε! σκέφτονταν. 
Και έσπρωχναν, έσπρωχναν, έσπρωχναν… ώσπου ο τροχός 
τραντάχτηκε, έπεσε, και πλάκωσε τουλάχιστον τους µισούς. 
  Υπάρχει, ωστόσο, και µια άλλη εκδοχή του παραµυθιού: σ’αυτή 
την εκδοχή οι Κάποιοι καταφέρνουν να βάλουν τον τρόχο σε τόσο 
γρήγορη περιστροφή, που τα σχοινιά κι οι αλυσίδες του τους 
σκοτώνουν όλους. 
 
 
3. 
 
Το φίδι ήταν µεγάλο –δεκατρείς φορές µεγαλύτερο από µια οχιά– 
και τριγύριζε στην αχανή, αµµουδερή έρηµο. Είχε σκληρές φολίδες 
χρυσοπράσινου χρώµατος οι οποίες γυάλιζαν κάτω από τον δυνατό 
ήλιο. Τα στενά του µάτια ήταν παρατηρητικά και έµοιαζαν να 
βλέπουν την αστεία, εύθυµη, µεριά της ζωής. Ένα µικρό κέρατο 
ξεπρόβαλλε πάνω απ’το µέτωπό του. 
  Το φίδι λάτρευε την άµµο: βουτούσε µέσα της και ταξίδευε 
χιλιόµετρα και χιλιόµετρα, χωρίς να το βλέπει κανείς· γλιστρούσε 
επάνω της, διαγράφοντας ζικ-ζακ µε την µακριά ουρά του· ξάπλωνε 
επάνω της, ακίνητο, αφήνοντας τον ήλιο ή το φεγγάρι να το λούζει· 
έµπαινε από τη µία µεριά των αµµόλοφων κι έβγαινε απ’την άλλη, 
σφυρίζοντας και παιχνιδίζοντας µε τη γλώσσα του. 
  Έτρωγε, κυρίως, ποντίκια της ερήµου και άλλα µικρά ζώα και 
έντοµα. Έτρωγε και κανέναν ταξιδιώτη, αν τον πετύχαινε στο δρόµο 
του. 
  Το φίδι περνούσε, γενικά, καλά στην έρηµο… ώσπου άκουσε το 
σφύριγµα. Ήταν ένας ήχος που δεν είχε ξανακούσει. Ένας γλυκός, 
αδύναµος ήχος, που έφτανε πολύ, πολύ µακριά. Το φίδι τον 
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ακολούθησε, γλιστρώντας επάνω στην άµµο, για να µάθει την 
προέλευσή του (γιατί ήταν, κατά βάθος, περίεργο και τα έψαχνε 
όλα). 
  Μετά από αρκετή απόσταση, πίσω από έναν αµµόλοφο, είδε έναν 
άνθρωπο. Ο άνθρωπος ήταν ντυµένος µε µαύρο χιτώνα και 
κουκούλα, και κρατούσε κοντά στα χείλη του ένα µακρύ, ξύλινο 
όργανο, από το οποίο προερχόταν το σφύριγµα. 
  Το φίδι πλησίασε… και έφτασε στη συγκεκριµένη θέση όπου ο 
µαυροφόρος το ήθελε να φτάσει. 
  Πάνω από τη «συγκεκριµένη θέση» κρεµόταν ένα ατσάλινο κλουβί 
από έναν µικρό, ξύλινο γερανό. Ο άντρας έπαψε να παίζει τον αυλό 
του και χτύπησε τα δάχτυλα του δεξιού του χεριού. Το σχοινί του 
γερανού λύθηκε και το κλουβί έπεσε, κόβοντας το πέρας της ουράς 
του φιδιού. 
  Όπως είναι γνωστό, το φίδι δεν πεθαίνει παρά µόνο όταν του 
κόψεις το κεφάλι. Αλλά, τώρα, ήταν παγιδευµένο… 
 
 
4. 
 

Βοήθεια! 
Βοήθεια! 
Βοήθεια! 
Βοήθεια! 
Βοήθεια! 
Βοήθεια! 
Βοήθεια! 
Βοήθεια! 
Βοήθεια! 
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Βοήθεια! 
Βοήθεια! 
Βοήθεια! 
Βοήθεια! 
Βοήθεια! 
Βοήθεια! 
Βοήθεια! 
Βοήθεια! 
Βοήθεια! 
Βοήθεια! 
Βοήθεια! 
Βοήθεια! 
Βοήθεια! 
Βοήθεια! 
Βοήθεια! 
Βοήθεια! 
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5. 
 
Πλησιάζω το άδειο ανάκτορο µέσα στη νύχτα. Μπαίνω, και ακούω 
τα βήµατά µου να ηχούν επάνω στο µαρµάρινο πάτωµα. Παλιά, δεν 
τα άκουγα· τα κάλυπτε ο άλλος ήχος. Τώρα, όµως, έχει πάψει. Το 
ξέρω ότι έχει πάψει, και γιαυτό ήρθα. 
  Πηγαίνω στο µεγάλο δωµάτιο και βλέπω τον Τροχό. Έχει πέσει, 
πλακώνοντας τα µικρόσωµα πλάσµατα· αίµατα είναι απλωµένα 
παντού. Οι αλυσίδες και τα σχοινιά κρέµονται από το ταβάνι, 
αναδευόµενα στον αδύναµο αγέρα που φτάνει ως εδώ. 
  Τραβάω έναν από τους καβάρους, ελευθερώνοντάς τον από τον 
πεσµένο Τροχό. Γονατίζω πλάι του και ψάχνω για σηµάδια ζωής. ∆ε 
βρίσκω κανένα. Ωραία· είναι νεκρός. Βγάζω τα εργαλεία µου και 
πιάνω δουλειά. Κόβω γύρω-γύρω το επάνω µέρος του κεφαλιού, το 
τραβάω απ’τα µαλλιά, και το πετάω παραδίπλα, σαν να ήταν 
περικεφαλαία. Από µέσα, αποσπώ τον εγκέφαλο και τον τυλίγω σε 
µια πλαστική µεµβράνη. Μετά, παίρνω τα µάτια. Ορισµένοι 
άνθρωποι νοµίζουν ότι είναι δύσκολο να πάρεις το µάτι κάποιου, 
αλλά δεν είναι. Το µόνο που πρέπει να κάνεις είναι να χώσεις βαθιά 
µέσα το δάχτυλό σου, να το λυγίσεις, ώστε να πιάσει καλά τον 
βολβό, και να το τραβήξεις. Βάζω τα δύο µάτια µέσα σε ένα 
φιαλίδιο. Συνεχίζω τη δουλειά µου, ανοίγοντας το στήθος του 
καβάρου και παίρνοντας την καρδιά κάτω από τη θωρακική 
κοιλότητα. Την τυλίγω κι αυτήν σε µια πλαστική µεµβράνη. Έπειτα, 
κόβω τους όρχεις του πλάσµατος και τους ρίχνω σ’ένα φιαλίδιο, 
διαφορετικό από εκείνο όπου έβαλα τα µάτια. Τα κλείνω όλα µέσα 
στον δερµάτινό µου σάκο και ορθώνοµαι. 
  Κοιτάζω τριγύρω και παρατηρώ ότι οι τοίχοι του δωµατίου είναι 
καλυµµένοι µε µια ιριδίζουσα, γαλανή οµίχλη: µια οµίχλη που δε 
βλέπουν πολλοί. Την πλησιάζω και την ψηλαφώ, ψάχνοντας για ένα 
ρηχό σηµείο. Το βρίσκω και περνάω. 
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  Φτάνω σ’ένα µεγάλο δωµάτιο όπου ο Τροχός περιστρέφεται 
ορµητικά, χτυπώντας προς όλες τις κατευθύνσεις, µε τα σχοινιά και 
τις αλυσίδες. Επικίνδυνο µέρος. Το πάτωµα είναι γεµάτο µε 
κουφάρια καβάρων, εντόσθια, κοµµένα κεφάλια, χέρια, και πόδια. 
Αρθρώνω τις τρεις λέξεις δύναµης και βαδίζω προσεκτικά, 
αποφεύγοντας τα σχοινιά και τις αλυσίδες που είναι ικανά να µε 
σκοτώσουν αν κάνω έστω και ένα λάθος. 
  Βρίσκω το πιο αρτιµελές πτώµα και γονατίζω πλάι του. Πιάνω 
δουλειά (ενώ συνεχίζω να µουρµουρίζω τις λέξεις δύναµης· πρέπει 
να τελειώσω γρήγορα, προτού εξαντληθώ, προτού τραυλίσω). Οι 
θανατηφόρες αλυσίδες σφυρίζουν πάνω απ’το κεφάλι και τους 
ώµους µου, καθώς παίρνω τον εγκέφαλο, τα µάτια, την καρδιά, και 
τους όρχεις του µικρόσωµου πλάσµατος. Τα αποθηκεύω κι αυτά στο 
σάκο µου και σηκώνοµαι. 
  Ζυγώνω την οµίχλη και φεύγω. 
 
 
6. 
 
Η πόλη βρισκόταν κοντά στη θάλασσα και, φυσικά, είχε λιµάνι· 
µικρό, όµως, όπου λίγοι ταξιδιώτες σύχναζαν: κι αυτοί που έρχονταν 
έρχονταν για ειδικούς λόγους, ή για να κάνουν εµπόριο στα γρήγορα 
και ν’αναχωρήσουν. ∆εν ήταν ότι κάτι τους τρόµαζε· ήταν ότι κάτι 
τους παραξένευε… 
  Οι κάτοικοι της πόλης φορούσαν όλοι προσωπεία, και το ίδιο 
απαιτούσαν κι από τους ταξιδιώτες· κανείς δεν γύριζε στους 
δρόµους χωρίς προσωπείο. Κανείς δεν έδειχνε το πρόσωπό του. Οι 
µάσκες που φορούσαν είχαν διάφορα σχήµατα και ιδιοµορφίες· 
άλλες είχαν φτερά άλλες όχι· άλλες ήταν πολύχρωµες άλλες 
µονόχρωµες· άλλες ήταν καµωµένες από ασήµι, χρυσάφι, ή πλατίνα 
άλλες από απλό ύφασµα ή δέρµα. Ήταν διαφορετικές µεταξύ τους 
και σχεδόν κανένας δε φορούσε την ίδια µάσκα µε τον άλλο. Ο 
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καθένας την έφτιαχνε έτσι ώστε να αντικατοπτρίζει καλύτερα τον 
εαυτό του. 
  Αλλά δεν ήταν ο εαυτός του. ∆εν ήταν το πρόσωπό του. Ήταν 
µονάχα ένα προσωπείο. 
  Οι ταξιδιώτες δεν καταλάβαιναν την ανάγκη των κατοίκων της 
πόλης να φορούν προσωπεία, µα εκείνοι επέµεναν πως τους ήταν 
απαραίτητα. Απαραίτητα. Και υποστήριζαν πως είναι προσβλητικό 
να τριγυρίζει κανείς µε γυµνό το πρόσωπο. 
  Μια µέρα, ένα όχηµα σταµάτησε έξω από την πόλη. Ήταν 
φτιαγµένο από σκληρό µέταλλο που γυάλιζε κάτω από τις ακτίνες 
του δυνατού ήλιου, και είχε πέντε µεγάλους τροχούς: τέσσερις 
γύρω-γύρω και έναν στο κέντρο, µε αναρτήσεις από άθραυστο, 
ελαστικό υλικό, οι οποίες του επέτρεπαν να σκαρφαλώνει ακόµα και 
στα πιο απόκρηµνα µέρη. 
  (Οι φρουροί στις επάλξεις της πόλης άρχισαν να ψιθυρίζουν 
αναµεταξύ τους, θαυµάζοντας το σπάνιο αυτό όχηµα.) 
  Μια πόρτα άνοιξε και ένας άντρας βγήκε, ντυµένος µε µαύρο 
χιτώνα και κουκούλα. Άπλωσε το χέρι του στο εσωτερικό του 
οχήµατος και πήρε έναν δερµάτινο σάκο. Το άπλωσε γι’ακόµα µια 
φορά και πήρε ένα πακέτο τσιγάρα, µαζί µ’έναν ασηµένιο αναπτήρα. 
Έκλεισε την πόρτα και την κλείδωσε, υποτονθορύζοντας τρεις 
λέξεις δύναµης. 
  Έριξε το δερµάτινο σάκο του στον ώµο και βάδισε προς την πύλη 
της πόλης, µε ανέµελο βηµατισµό… 
 
 
7. 
 
Ανέκαθεν µε προβληµάτιζε η φύση του καλού και του κακού, και η 
ισορροπία ανάµεσά τους. Όταν έβλεπα ένα ζητιάνο να µου ζητά 
χρήµατα, έπρεπε να διαλέξω: να του προσφέρω ή όχι. 
Προσφέροντας, έκανα καλό. Μην προσφέροντας, έκανα κακό. Και 
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στις δύο περιπτώσεις, το καλό και το κακό ήταν µικρό καλό και 
µικρό κακό, κι έτσι δεν είχα, τότε, απασχολήσει πολύ τον εαυτό µου 
µ’αυτό το ζήτηµα. 
  Αργότερα, όµως, γνώρισα περισσότερο τον κόσµο και βρέθηκα 
µπροστά σε σοβαρότερα διλήµµατα. Όταν κάποιος σε χτυπά µ’ένα 
δηλητηριασµένο όπλο, τι κάνεις; Θέλοντας να κάνεις καλό, δεν 
πρέπει να τον χτυπήσεις. Θέλοντας να κάνεις κακό, πρέπει να τον 
χτυπήσεις. Αλλά το χειρότερο είναι ότι πρέπει να επιλέξεις, και µέσα 
σε λίγο χρόνο, συνήθως. Αν δεν τον χτυπήσεις, θα αισθανθείς καλά, 
γιατί έκανες το καλό. Αλλά, µετά, αν εκείνος σε ξαναχτυπήσει και 
εσύ, πάλι, δεν τον χτυπήσεις, θα ξέρεις ότι έκανες το καλό µα δε θα 
αισθάνεσαι καλά. Αντιστρόφως: Αν τον χτυπήσεις εξαρχής, θα 
κάνεις κακό, και θα αισθανθείς καλά, γιατί θα ξέρεις πως του άξιζε· 
άλλωστε, σε είχε χτυπήσει. Τι γίνεται, όµως, αν τον χτυπήσεις 
περισσότερο απ’ό,τι εκείνος σε χτύπησε; Τι γίνεται αν τον τσακίσεις 
πάνω στην οργή σου; Τότε, θα αισθανθείς άσχηµα, διότι θα ξέρεις 
ότι έσπασες την ισορροπία, ακούσια ή µη. Όπως θα αισθανόσουν 
άσχηµα αν τον άφηνες να σε χτυπήσει επανειληµµένως, διότι, πάλι, 
θα ήξερες ότι η ισορροπία έχει θρυµµατιστεί. Τη µία φορά, η 
ισορροπία θα είχε χαλάσει εξαιτίας του κακού· την άλλη φορά, 
εξαιτίας του καλού.  
  Έτσι, διαπίστωσα πως και το υπέρµετρο κακό όπως και το 
υπέρµετρο καλό µε έκαναν δυστυχισµένο. Αλλά πόσο εύκολο είναι 
να γνωρίζεις πού βρίσκεται η γραµµή της ισορροπίας; Πάντοτε το 
αναρωτιόµουν, µα ποτέ δεν έβρισκα την απάντηση. Οι ερωτήσεις 
είναι τόσο εύκολες. Οι απαντήσεις είναι δύσκολες. 
  Μετά, όµως, αποφάσισα να κοιτάζω τον κόσµο µέσα από 
ρουµπινένια µάτια… 
 
 
 
 

11 



Κώστας Βουλαζέρης 

8. 
 
Χτύπησε την πόρτα, και η γυναίκα άνοιξε και τον κοίταξε. Ήταν 
ψηλός και ντυµένος µε µαύρο χιτώνα. Μια κουκούλα σκίαζε το 
πρόσωπό του· δεν µπορούσες να διακρίνεις αν φορούσε προσωπείο 
ή όχι. 
  «Να περάσω;» ρώτησε, ατενίζοντας τη γυναίκα από πάνω ως κάτω. 
Ήταν µετρίου αναστήµατος, λεπτή, και ντυµένη µ’ένα φαρδύ, 
πράσινο φόρεµα. Στο πρόσωπό της φορούσε µια λευκή µάσκα µε 
µαύρες, λοξές λωρίδες και φτερά παγωνιού. Πολύχρωµα φτερά 
παγωνιού που προεξείχαν γύρω από τη µάσκα, σαν εξωτικές 
ηλιαχτίδες. Τα µάτια της ήταν πράσινα. 
  «Φυσικά,» αποκρίθηκε, παραµερίζοντας από το κατώφλι. 
«Περάστε.» 
  Ο άντρας µπήκε στο κατάστηµα σπάνιων κοσµηµάτων και έβγαλε 
την κουκούλα του. Είχε πλούσια, ξανθά, σγουρά µαλλιά και όµορφο 
πρόσωπο. Τα µάτια του ήταν ρουµπινένια, αλλά τα ρουµπίνια 
έµοιαζαν να είναι τόσο τέλεια ενωµένα µε τη σάρκα του που θα 
µπορούσαν να αποτελούν και φυσικό µέρος του σώµατός του. 
  ∆εν ήταν, όµως, αυτό που σόκαρε τη γυναίκα. 
  «Κύριε…» ψέλλισε. «∆εν φοράτε προσωπείο!» 
  «Ναι,» είπε εκείνος, «δεν φοράω.» 
  Η γυναίκα ήταν φανερά αναστατωµένη. Τράβηξε τον σύρτη της 
πόρτας και έτρεξε στο παράθυρο, για να κλείσει τα πατζούρια. «∆εν 
έπρεπε να το είχατε κάνει αυτό. ∆εν ξέρετε τους νόµους της πόλης;» 
  «Τους ξέρω,» είπε ο άντρας µε τα ρουµπινένια µάτια, βγάζοντας 
ένα αργυρό δαχτυλίδι µέσα απ’το χιτώνα του. «Θα µπορούσατε να 
κοιτάξετε αυτό για λίγο; Υπόσχοµαι να µη σας καθυστερήσω…» 
  Η γυναίκα µε τη λευκή µάσκα πήγε πίσω από έναν πάγκο γεµάτο 
κοσµήµατα και άπλωσε το χέρι της προς τον άντρα. «Τι θέλετε να 
µάθετε γι’αυτό;» 
  Εκείνος τής έδωσε το δαχτυλίδι. «Την αξία του.» 
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  Η γυναίκα το πήρε στα χέρια της και άρχισε να το περιεργάζεται. 
Έβγαλε κι έναν µεγεθυντικό φακό από ένα συρτάρι, για να το 
κοιτάξει πιο προσεκτικά. 
  Ο άντρας µε τα ρουµπινένια µάτια βηµάτισε µέσα στο κατάστηµα, 
και ατένισε ένα µεγάλο ρολόι που ήταν κρεµασµένο στον τοίχο, 
έχοντας επάνω στο ξύλο του λαξεύµατα αετών. Έβγαλε ένα τσιγάρο 
από τον χιτώνα του και το άναψε. 
  «Λοιπόν;» ρώτησε, µετά από λίγο, εξακολουθώντας να κοιτάει το 
ρολόι. 
  «∆εν είναι κάτι το πολύ ακριβό, κύριε,» είπε η γυναίκα. «Είναι… 
συνηθισµένο.» 
  «Και ο λίθος επάνω του;» Τα ρουµπινένια µάτια του άντρα 
γυάλισαν, κοιτάζοντάς την πάνω απ’τον µαυροντυµένο του ώµο. 
  «∆ε βλέπω κανέναν λίθο.» 
  «Μάλιστα,» είπε ο άντρας, παίρνοντας µια τελευταία τζούρα απ’το 
τσιγάρο του. «Καταλαβαίνω.» 
 
 
9. 
 
Κάποτε: 
  Τρεις στρατοί συγκρούστηκαν για την κυριαρχία µιας 
παραθαλάσσιας πόλης. Ο ένας στρατός ήρθε από την Ανατολή, ο 
άλλος από το Νότο, και ο τρίτος απαρτιζόταν από τους 
υπερασπιστές της ίδιας της πόλης. Ο κάθε στρατός διοικείτο από 
έναν ισχυρό πολέµαρχο· ο νότιος πολέµαρχος, όµως, είναι που µας 
ενδιαφέρει· γιατί φορούσε ένα δαχτυλίδι, καµωµένο από άργυρο και 
στολισµένο µ’έναν σπάνιο λίθο. Το δαχτυλίδι αυτό δεν ήταν µαγικό, 
δεν είχε κάποια ιδιαίτερα µεγάλη αξία, ούτε είχε τίποτα το 
ξεχωριστό ή αξιοσηµείωτο επάνω του. Ήταν ένα απλό κόσµηµα. 
Αλλά ετούτη η ιστορία είναι δική του: δεν αφορά ούτε την πόλη, 
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ούτε τη σύγκρουση των στρατών, ούτε τους πολέµαρχους· αφορά το 
δαχτυλίδι.  
  Ο νότιος πολέµαρχος ήταν ο ισχυρότερος από τους τρεις, και οι 
άλλοι δύο ήξεραν ότι έπρεπε να τον ξεπαστρέψουν γρήγορα, αν 
ήταν ο ένας απ’αυτούς να κερδίσει τη µάχη, την πόλη, και τα πλούτη 
της. Έτσι, βάλθηκαν να τον δολοφονήσουν, στέλνοντας δύο 
φονιάδες. Ο καθένας τους ήταν οπλισµένος µε ένα τηλεβόλο όπλο 
το οποίο γέµιζε µε σφαίρες από ένα σπάνιο µέταλλο, ξεχασµένο στις 
µέρες µας. Αυτό το µέταλλο λεγόταν πως προσέδιδε περισσότερη 
ακρίβεια στη βολή, καθώς και περισσότερη δύναµη· δεν υπήρχε 
πανοπλία που να µπορούσε να το σταµατήσει. 
  Σε µια από τις συγκρούσεις των στρατών, οι φονιάδες έστησαν 
καρτέρι και πυροβόλησαν τον νότιο πολέµαρχο. Η µία σφαίρα τον 
βρήκε στην καρδιά, τρυπώντας την αρµατωσιά του και σκοτώνοντάς 
τον. Η άλλη σφαίρα πέτυχε τον λίθο στο ασηµένιο δαχτυλίδι του. 
Αλλά αυτός δεν έσπασε. Κάπως, αντέδρασε µε τη σφαίρα, και 
έγινε… παράξενος. 
  Έκτοτε, ορισµένοι µπορούσαν να δουν τον λίθο επάνω στο 
δαχτυλίδι, ενώ ορισµένοι άλλοι όχι. Το κόσµηµα, κάποια στιγµή, 
θεωρήθηκε καταραµένο, και πετάχτηκε. 
 
 
10. 
 

Ελευθερία! 
Ελευθερία! 
Ελευθερία! 
Ελευθερία! 
Ελευθερία! 
Ελευθερία! 
Ελευθερία! 
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Ελευθερία! 
Ελευθερία! 
Ελευθερία! 
Ελευθερία! 
Ελευθερία! 
Ελευθερία! 
Ελευθερία! 
Ελευθερία! 
Ελευθερία! 
Ελευθερία! 
Ελευθερία! 
Ελευθερία! 
Ελευθερία! 
Ελευθερία! 
Ελευθερία! 
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Ελευθερία! 
Ελευθερία! 
Ελευθερία! 

 
 
11. 
 
Κάποτε: 
  Ένας νεαρός πρίγκιπας ήταν ερωτευµένος µε την αδελφή του, που 
ήταν µεγαλύτερη από αυτόν. Εκείνη ήταν το ίδιο ερωτευµένη µαζί 
του, και συναντιούνταν σε κρυφά µέρη, µέσα στο ηµίφως, στο 
σκοτάδι, ή κάτω από το φως του φεγγαριού και των άστρων· διότι 
ήξεραν πως η οικογένειά τους θα έφριττε έτσι και µάθαινε για τον 
έρωτά τους: κάτι που κανένας από τους δύο δεν καταλάβαινε. Γιατί 
πρέπει οι άνθρωποι να βάζουν όρια στην αγάπη τους; αναρωτιόνταν. 
  Ωστόσο, διασκέδαζαν µε την ανάγκη τους να κρύβονται από τους 
πάντες. Το παλάτι είχε γίνει γι’αυτούς ένα µέρος γεµάτο κρυψώνες 
και µυστήριο, και σηµεία για ν’αφήνουν µηνύµατα ο ένας στον 
άλλο. Η πόλη είχε γίνει ένας λαβύρινθος πληµµυρισµένος από 
κατασκόπους, έµπιστους ανθρώπους, και ίντριγκα. Οι αγροί είχαν 
µετατραπεί σε µέρη για νυχτερινές περιπέτειες. 
  ∆εν ήταν, όµως, νύχτα όταν ο πρίγκιπας βρήκε το δαχτυλίδι. Ήταν 
µέρα-µεσηµέρι, και, καθώς έκανε βόλτα στα χωράφια, το µάτι του 
πήρε µια γυαλάδα µέσα στα αυλάκια που είχαν ανοιχτεί από το 
όργωµα. Ζύγωσε, και γονάτισε πλάι στο ασηµένιο κόσµηµα µε τον 
λίθο. Τι παράξενο να πέσει πάνω σε κάτι τέτοιο εδώ! Το πήρε και το 
πήγε στην αδελφή του, το βράδυ, κι εκείνης τής άρεσε το δώρο και 
τον ευχαρίστησε, µε λόγια και µε το σώµα της. 
  Αργότερα, ανακάλυψαν ότι ήταν οι µόνοι µέσα στο παλάτι και 
στην πόλη που µπορούσαν να δουν τον λίθο επάνω στο δαχτυλίδι. 
Σε όποιον άλλο το έδειχναν κανείς δεν τον έβλεπε, και νόµιζε ότι 
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του έκαναν πλάκα. Ήταν παράξενο… Αλλά πίστευαν ότι 
µοιράζονταν κάτι το πολύ ιδιαίτερο, έτσι. 
  Η ευτυχία τους, όµως, δεν κράτησε για πολύ. Ο κόσµος του 
πρίγκιπα, σύντοµα, καταστράφηκε, κι ο ίδιος τραυµατίστηκε 
ανεπανόρθωτα και έχασε την αδελφή του. Μονάχα το δαχτυλίδι τού 
έµεινε. Το δαχτυλίδι µε τον µαγικό λίθο… 
 
 
12. 
 
«Αφέντη, το φίδι δραπέτευσε.» 
  «Τι! Πότε;» 
  «Πριν από δύο µέρες, αφέντη.» 
  «Γιατί δεν επικοινώνησες µαζί µου, ανόητε;» 
  «Προσπάθησα! Αλλά είχε αµµοθύελλα και δεν µπορούσα να έρθω 
σε επαφή…» 
  «Πώς ακριβώς δραπέτευσε; Λύγισε τα κάγκελα;» 
  «Όχι…» 
  «Τότε;» 
  «Με… ∆εν ξέρω τι µου έκανε, αφέντη. Κάποιο µαγικό– 
πραγµατικά δεν ξέρω! Μ’έβαλε να κοιτάξω µες στα µάτια του, µου 
ζήτησε να το πλησιάσω–» 
  «Σου ζήτησε να το πλησιάσεις; Σου µίλησε;» 
  «Ναι, αφέντη–» 
  «Μιλάει, δηλαδή;» 
  «Ναι.» 
  «…Σκατά.» 
 
 
13. 
 
Υπάρχω.  
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  Είµαι ζωντανός. Ο διπλός βρόντος κάτω απ’το στήθος µου µε 
φορτίζει µε δύναµη που αδυνατώ να χαλιναγωγήσω. Και σκέφτοµαι 
σαν δύο ανθρώπους· δεν ξέρω πώς το ξέρω, αλλά το ξέρω. Το 
καταλαβαίνω από τον τρόπο που περνάνε οι σκέψεις από το κεφάλι 
µου. Περνάνε διπλές. Να, ας πούµε, αυτός ο κακοµοίρης που βαδίζει 
µέσα στο δωµάτιο και µε κοιτάζει, πού και πού, µε φόβο και 
αποστροφή, είναι τόσο προβλέψιµος… Αντιλαµβάνοµαι, περίπου, τι 
θα κάνει προτού το κάνει. ∆εν µπορεί να είναι σαν κι εµένα. Είναι 
ένα άθλιο υποκείµενο. Τιποτένιος. Ενώ εγώ είµαι… Θα µπορούσα 
να είµαι, εύκολα, ο θεός του. Ναι, ο θεός του. 
  Κι όµως, είµαι κλεισµένος εδώ µέσα… Γιατί; Τι περιµένω; ∆ε 
θυµάµαι… 
  Και η πραγµατικότητα απλώνεται διπλή µπροστά στα µάτια µου. 
Με βλέπω και φυλακισµένο και ελεύθερο· αλλά ξέρω ότι, τώρα, το 
σώµα µου είναι φυλακισµένο, γιατί, όποτε κινώ τα µέλη µου, 
συναντώ αυτό το καταραµένο γυαλί. 
  Το πέος µου τεντώνεται. Θέλω να γαµήσω. Να δώσω το σπέρµα 
µου σε άλλους, να εξαπλώσω τη γενιά µου. Γιατί, αφού είµαι θεός, 
χρειάζοµαι έναν στρατό από άλλους, κατώτερους θεούς: παιδιά που 
θα αγωνίζονται για µένα. 
  Υπάρχω. 
  Και βλέπω αυτόν τον αξιολύπητο να µου ρίχνει λοξές µατιές, 
καθώς κινούµαι, καθώς τρίβω τα γεννητικά µου όργανα πάνω στο 
γυαλί. 
  Τι ηλίθιος… Αρχίζω να τον βαριέµαι. 
  (…) 
  Τον βαρέθηκα. 
  Κοπανώ το γυαλί, µε όλα µου τα µέλη, µ’όλη µου τη δύναµη. 
Τραντάζεται, ραγίζει. 
  Ο γελοίος πετάγεται πάνω, και µε κοιτάζει τροµοκρατηµένος. 
Υψώνει ένα µεταλλικό αντικείµενο στο δεξί του χέρι και µου 
φωνάζει κάτι που δεν ακούω καθαρά. 
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  Το γυαλί, όµως, θα σπάσει. Το βλέπω να σπάει προτού σπάσει.  
  Και µετά, θρυµµατίζεται, και βγαίνω. Ο γελοίος ουρλιάζει, και από 
το µεταλλικό αντικείµενο που κρατά κάτι εκτοξεύεται και µε 
γαργαλά στο στήθος. 
  Τον αρπάζω και τον κοπανάω στον τοίχο, τσακίζοντας το κρανίο 
του πάνω τις πέτρες. Ύστερα, γαµάω το νεκρό του σώµα. 
  Υπάρχω. 
  Αλλά τι κάνω εδώ; 
 
 
14. 
 
Ο κουκουλοφόρος άντρας µε τον µαύρο χιτώνα στέκεται πάνω 
σ’έναν αµµόλοφο και αφουγκράζεται τον άνεµο που σφυρίζει γύρω 
του, σηκώνοντας άµµο και περιστρέφοντάς την, σαν κυκλώνας. 
  «Μου χρωστάς την ελευθερία σου από ένα κουτί!» φωνάζει, και τα 
ρουµπινένια του µάτια γυαλίζουν µέσα απ’το σκοτάδι της 
κουκούλας του. 
  «Σου χρωστάω;» απαντά ο άνεµος. «∆ύσκολο να θυµηθώ…» 
  «Είχαµε κάνει µια συµφωνία!» Ο άντρας σφίγγει τις γροθιές του. 
  Ο άνεµος γελά. «Πόσοι είναι οι κόκκοι της άµµου σε µια έρηµο; 
Τόσες συµφωνίες έχω κάνει µέσα στους αιώνες.» 
  «Πόσες, όµως, έχεις κάνει µε έναν άνθρωπο µε ρουµπινένια 
µάτια;» 
  «∆εν είσαι µοναδικός. Κανείς δεν είναι.» 
  «Και µ’αυτό το δαχτυλίδι;» Υψώνει ένα αργυρό δαχτυλίδι. 
«Βλέπεις το λίθο;» 
  «Και τον βλέπω και δεν τον βλέπω.» 
  «Θυµάσαι, τώρα;» 
  «Θυµάµαι. Πες µου τι θέλεις.» 
  «Αναζητώ ένα φίδι. Ένα συγκεκριµένο φίδι…» είπε ο άντρας, 
επιστρέφοντας το δαχτυλίδι µέσα στο µαύρο του χιτώνα. 
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15. 
 
Φυσάει… 
 
 
16. 
 
…Φτάνει στα Πέρατα του Κόσµου. 
 
 
17. 
 
Εκεί όπου ο κόσµος τελειώνει απλώνεται το Κενό, σκοτεινό και 
ψυχρό, µε µακρινά άστρα ν’αντανακλώνται στο ατέρµονο µαύρο 
του. Πριν από την αρχή του υπάρχει µια άγονη ερηµιά, µε ξερές 
πέτρες και χώµα. Στο πέρας της ξεκινά µια γέφυρα από αστρόλιθο, η 
οποία διασχίζει το Κενό και διακλαδώνεται σε πολλά σηµεία, 
οδηγώντας σε άλλους κόσµους, που φαντάζουν απόµακρες σφαίρες 
διάφορων χρωµάτων. 
  Ένα µεταλλικό όχηµα διέσχιζε, τώρα, την ερηµιά, µε τους πέντε 
του τροχούς να τρίζουν δαιµονισµένα, καθώς ο οδηγός του το 
οδηγούσε στη µέγιστή του ταχύτητα. Ένα σύννεφο σκόνης είχε 
σηκωθεί γύρω και πίσω του, και στο πέρασµά του οι πέτρες έσπαζαν 
και τα θραύσµατά τους εκτοξεύονταν προς κάθε κατεύθυνση. 
  Φτάνοντας λίγα µέτρα µπροστά από το Κενό, ο οδηγός σταµάτησε 
απότοµα το όχηµα, διαγράφοντας ένα ηµικύκλιο στο ξερό έδαφος, 
προκειµένου να µην πεταχτεί έξω από τον κόσµο. 
  Η πόρτα άνοιξε, γρήγορα, και ο κουκουλοφόρος άντρας µε τον 
µαύρο χιτώνα βγήκε, νιώθοντας τους κοσµικούς ανέµους που 
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χτυπούν πάντα ετούτο το µέρος να τραβάνε την ενδυµασία του µε 
παγερά χέρια και να ουρλιάζουν µες στ’αφτιά του σαν θηρία. 
  «Περίµενε!» φώναξε στο φίδι, που διέσχιζε την αστρολίθινη 
γέφυρα και, ευτυχώς, δεν είχε ακόµα αποµακρυνθεί πολύ. 
  Το ερπετό δεν αποκρίθηκε, συνεχίζοντας την πορεία του. 
  «ΠΕΡΙΜΕΝΕ!» κραύγασε ο µαυροντυµένος άντρας, ανεβαίνοντας 
στη γέφυρα. Οι κοσµικοί άνεµοι πήραν την κουκούλα απ’το κεφάλι 
του, αποκαλύπτοντας τα ξανθά του µαλλιά και τα ρουµπινένια του 
µάτια. 
  Το φίδι σταµάτησε και έστρεψε το γαλανό του βλέµµα. «Τι 
θέλεις;» σφύριξε. Η φωνή του έβγαινε σπαστά απ’τα σαγόνια του· ο 
µαυροντυµένος άντρας ίσα που κατάφερε να την ακούσει και να την 
κατανοήσει. 
  «Μιλάς, τελικά,» είπε, ζυγώνοντας. «Μιλάς! Ο υπηρέτης µου δεν 
έλεγε βλακείες.» 
  «Φυσικά και µιλάω. Τι θέλεις από εµένα, µάγε;» 
  «Τη βοήθειά σου.» 
  «Και γιατί δεν το έλεγες τόσο καιρό;» 
  «Να πάρει!» µούγκρισε ο άντρας µε τα ρουµπινένια µάτια. «∆εν 
ήξερα ότι µιλούσες–» 
  «Μπορούσες να µε ρωτήσεις…» 
  Ο άντρας ήταν έτοιµος να απαντήσει, αλλά δεν το έκανε, γιατί κι οι 
δυο τους, καθώς στέκονταν επάνω στην αστρολίθινη γέφυρα, στη 
µέση του κατάµαυρου Κενού, είδαν κάτι να γυαλίζει από 
τ’αριστερά. Κάτι που ερχόταν, ολοταχώς, προς το µέρος τους. 
  «Κατάρες…!» µουρµούρισε ο άντρας κάτω απ’την ανάσα του. 
Καθώς το πλάσµα πλησίαζε, το είχε αναγνωρίσει. 
«Ασηµόπτερος…» Τράβηξε ένα πιστόλι µέσα απ’το χιτώνα του και 
το ύψωσε, σηµαδεύοντας τον κάτοικο του Κενού. 
  Ο Ασηµόπτερος ήρθε καταπάνω του, κρώζοντας και χτυπώντας τις 
µεγάλες, ασηµένιες του φτερούγες. Τα διάπυρα µάτια του θα 
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παρέλυαν έναν φυσιολογικό άνθρωπο, και το επικίνδυνο ράµφος του 
θα τον κοµµάτιαζε µέσα σε δευτερόλεπτα. 
  Ο µαυροντυµένος άντρας άδειασε όλο του το πιστόλι επάνω στον 
Ασηµόπτερο. 
  Στο Εγχειρίδιο περί Κενού και Όντων Ενοικούντων εν Αυτώ έγραφε 
ότι υπάρχει µία πιθανότητα στις δέκα για µια σφαίρα να διαπεράσει 
την αρµατωσιά ενός Ασηµόπτερου.  
  Το πιστόλι περιείχε είκοσι σφαίρες. Καµία δεν διαπέρασε την 
αρµατωσιά του πλάσµατος. Οπότε, ή το Εγχειρίδιο περί Κενού και 
Όντων Ενοικούντων εν Αυτώ έλεγε αερολογίες, ή ο άντρας µε τα 
ρουµπινένια µάτια ήταν πολύ γκαντέµης σήµερα. 
  Ο Ασηµόπτερος κατήλθε σαν τον θάνατο, µε τα νύχια του 
προτεταµένα σαν κοφτερές λόγχες. 
  Ο άντρας µε τα ρουµπινένια µάτια έπεσε στο πλάι, και το πλάσµα 
έσχισε µόνο ένα µέρος από τον µαύρο του χιτώνα. Εκείνος βρέθηκε 
στην άκρη της αστρολίθινης γέφυρας, πλάι στο Κενό. 
  «Μπορείς να µε βοηθήσεις µε κάποιο τρόπο;» ρώτησε το φίδι. 
  «Όχι.» 
  «Ευχαριστώ…» Πετώντας το αδειασµένο πιστόλι παραδίπλα, 
ορθώθηκε.  
  Τα ρουµπινένια του µάτια εστιάστηκαν στον Ασηµόπτερο, που, 
έχοντας κάνει έναν σύντοµο κύκλο µέσα στο Κενό, επέστρεφε. Ο 
µαυροντυµένος άντρας τράβηξε ένα κοντό, µεταλλικό ραβδί από το 
χιτώνα του: ουσιαστικά, ένα αντικείµενο που έµοιαζε περισσότερο 
µε λαβή κάποιου εργαλείου παρά µε οτιδήποτε άλλο. Επάνω του είχε 
έναν πορφυρό και έναν κυανό διακόπτη.  
  Ο άντρας περίµενε τον Ασηµόπτερο να ζυγώσει, και πάτησε τον 
κυανό. 
  Πάραυτα, ο αέρας ανάµεσα στο µεταλλικό αντικείµενο και στο 
πλάσµα του Κενού πάγωσε. Τα φτερά του Ασηµόπτερου γέµισαν 
κρυστάλλους, το ίδιο κι όλο το υπόλοιπό του σώµα· µονάχα η 
τροµερή, µυική του δύναµη τού επέτρεπε να φτεροκοπά ακόµα και 
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να βρίσκεται στον αέρα: και, φυσικά, δεν µπορούσε να επιτεθεί, 
συγχρόνως, στον στόχο του. 
  Ο άντρας µε τα ρουµπινένια µάτια πάτησε τον πορφυρό διακόπτη 
και, ξαφνικά, τα πάντα από το µεταλλικό αντικείµενο στο χέρι του 
µέχρι τον Ασηµόπτερο υπερθερµάνθηκαν. Το πλάσµα έβγαλε ένα 
τελευταίο, επιθανάτιο κρώξιµο, καθώς ό,τι βρισκόταν κάτω από την 
αργυρή του αρµατωσιά καταστρεφόταν. Έπεσε, χτυπώντας στη 
γέφυρα, σπάζοντας την άκριά της, και βυθιζόµενο στο Κενό. 
  Ως γνωστόν, ο άργυρος είναι ο καλύτερος αγωγός της θερµότητας. 
  Ο άντρας µε τα ρουµπινένια µάτια επέστρεψε το µεταλλικό 
αντικείµενο στην τσέπη του χιτώνα του και στράφηκε στο φίδι. 
  «Μπορούµε να µιλήσουµε, τώρα;» 
  «Ναι, αυτό θα ήταν µια αρκετά πολιτισµένη ενέργεια, οφείλω να 
οµολογήσω…» 
 
 
18. 
 
Το θηρίο παρουσιάστηκε στην Πόλη των Προσωπείων, και είχε 
διάθεση να τραφεί και να βιάσει. Ήταν ένα πλάσµα που οι κάτοικοι 
της πόλης δεν µπορούσαν καθαρά να διακρίνουν: έµοιαζε να 
σκέφτεται προτού σκεφτούν· έµοιαζε να προβλέπει κάθε τους 
κίνηση· έµοιαζε να γλιστρά µπροστά από τα ίδια τους τα µάτια· 
έµοιαζε να υπάρχει και να µην υπάρχει εκεί όπου το κοίταζαν· 
έµοιαζε πάντα να βρίσκεται εδώ και λίγο παραδίπλα, τώρα και λίγο 
µετά ή λίγο πριν. Ήταν σαν οι σκιές ν’ακολουθούσαν την κάθε του 
κίνηση· σαν το φως να ήταν ο σύµµαχός του και το σκοτάδι η 
ερωµένη του. Όσο κι αν το κυνήγησαν, δεν µπορούσαν να το 
πιάσουν. Κι εκείνο τούς σκότωνε, τους βίαζε, και τους χλεύαζε. 
Κρεµούσε τις µάσκες των νεκρών µες στους δρόµους, κάτω απ’τις 
καµάρες, µπροστά απ’τις πύλες. Ακόµα και στα σκαλοπάτια του 
Μεγάλου ∆ικαστηρίου πέταξε µία φορά ένα προσωπείο, γεµάτο µε 
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αίµατα· και τότε, άπαντες τροµοκρατήθηκαν µε τη βλασφηµία του 
και περίµεναν ότι ο Ύψιστος Άρχων της πόλης θα έβγαινε να το 
κυνηγήσει. Αλλά δεν βγήκε, και σκοτεινές αµφιβολίες και τρόµος 
κυρίεψαν τους κατοίκους. 
  Καταδίωξαν το θηρίο µε περισσότερη λύσσα… και το θηρίο 
κρύφτηκε, και σκέφτηκε. Σκέφτηκε –ναι, τώρα, που ήταν αρκετά 
χορτασµένο και ικανοποιηµένο, µπορούσε να σκεφτεί καθαρά– ότι 
όλοι αυτοί ήταν άθλιοι και τιποτένιοι, κι εκείνο όφειλε να είναι ο 
θεός τους· γιατί ήταν προφανές ότι ήταν σε όλα ανώτερό τους: στο 
νου, στην όραση, στη δύναµη. Έτσι, άλλαξε την τακτική του… 
  Άρχισε να κάνει συµφωνίες µε τους κατοίκους· άρχισε να 
διαµορφώνει µια θρησκεία γύρω του· άρχισε να συγκεντρώνει 
ακόλουθους που το λάτρευαν: ορισµένοι απ’αυτούς, µάλιστα, ήταν 
τόσο πιστοί που έγιναν ιερείς του. Και δεν δυσκολεύτηκε καθόλου 
σε όλα τούτα. Ήταν πιο εύκολα απ’ό,τι περίµενε. Οι κάτοικοι της 
πόλης έψαχναν κάτι να λατρέψουν. Έψαχναν κάτι µε πρόσωπο να 
λατρέψουν. Κάτι –κάποιον– χωρίς προσωπείο. Και τώρα, τον είχαν 
βρει. Το θηρίο ήταν ο θεός τους· το θηρίο ήταν όλες οι κρυφές, 
ανεκπλήρωτες επιθυµίες τους· το θηρίο ήταν το πρόσωπο που τόσο 
καιρό αναζητούσαν. Μπορεί να είχαν ξεχάσει τα δικά τους 
πρόσωπα, αλλά τι τα χρειάζονταν, πλέον, αυτά; Τι τα χρειάζονταν 
όταν είχαν τον Θεό ανάµεσά τους; 
  Το θηρίο τούς έβαζε να κάνουν οργιαστικές τελετές προς τιµήν 
του· τους έδειξε πώς να απολαµβάνουν τη ζωή που είχαν ξεχάσει 
πως είχαν. Και την εβδόµη κάθε εβδοµάδας απαιτούσε µία θυσία 
από αυτούς: ένας τους θα του προσφερόταν ολοκληρωτικά, για να 
το ταΐσει. Και, ενώ παλιά οι κάτοικοι προσπαθούσαν ν’αποφύγουν 
τον δολοφόνο, ενώ παλιά προσπαθούσαν να τον πιάσουν και να τον 
σκοτώσουν, τώρα, δίχως δεύτερη σκέψη, παραδίνονταν σ’αυτόν. 
Ανθρωποθυσίες για τον Θεό. 
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  Θα έκαναν τα πάντα για να τον ευχαριστήσουν. Για να τον 
κρατήσουν ζωντανό. Για να βλέπουν το πρόσωπό του, όταν δεν 
µπορούσαν να δουν τα δικά τους πρόσωπα. 
  Ωστόσο, υπήρχε και ένα µέρος όπου το θηρίο δεν τολµούσε να 
απλώσει την επιρροή του. Αυτό το µέρος ήταν το Μεγάλο 
∆ικαστήριο, κι εκεί µια ψηλή, µασκοφόρος µορφή στεκόταν σ’έναν 
µαρµάρινο εξώστη και κοίταζε την πόλη της… 
 
 
19. 
 
Είµαι από έναν τόπο ξένο και µακρινό. Γεννήθηκα από το σκοτάδι 
ανάµεσα στις ακτίνες του φωτός. Και µετά, έφυγα, ταξιδεύοντας 
µέσα στη νόηση, στο λόγο, στις επιθυµίες, στις σκέψεις, και στις 
πράξεις. Μέχρι που κάποιος µε δέχτηκε, και έγινα δικός του, όσο 
εκείνος έγινε δικός µου. Είµαστε ένα, πλέον, αν κι αυτός δεν είναι 
όπως ήταν. Εγώ είµαι περισσότερο από αυτόν, αλλά κι αυτός είναι· 
µε έχει αλλοιώσει. 
  Σηµασία, όµως, έχει ότι τώρα βρίσκοµαι εδώ, στην πόλη που µου 
ανήκει: που κατέκτησα, που φοράει προσωπείο για εµένα. 
Ολόκληρη η πόλη φοράει προσωπείο, και ο κάθε κάτοικός της 
ξεχωριστά. Είναι πολύ όµορφα τα προσωπεία. Χα-χα-χα-χα-χα! 
Πολύ όµορφα, πράγµατι! ∆ε στερείσαι τίποτα φορώντας ένα 
προσωπείο. Εκτός από το πρόσωπό σου. Αλλά αυτό δε σε ανησυχεί, 
γιατί δε σε δυσκολεύει. Ο άλλος, όµως, σε κοιτάζει και δεν µπορεί 
να σε δει. Ή, µάλλον, σε βλέπει και δεν σε βλέπει. ∆εν σε γνωρίζει. 
Σε φοβάται, µα δεν πρόκειται ποτέ να σ’το πει. Συνεχίζει να 
αλληλεπιδρά µαζί σου, σαν να µη συµβαίνει τίποτα απολύτως. Και 
τι συµβαίνει, άλλωστε; Όλες σας οι συναλλαγές είναι όπως πρέπει 
να είναι. Κανένας δε χάνει. Όλοι χάνετε. Άγνωστοι µεταξύ 
αγνώστων, αδύνατον να συσπειρωθείτε. 
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  Κι εγώ κάθοµαι εδώ, στο θρόνο µου, κυβερνώντας τους 
φοβισµένους αγνώστους και πλουτίζοντας. Από το χρυσάφι που 
κρύβουν στις τσέπες τους, και από το χρυσάφι που κρύβουν στις 
καρδιές τους. Παίρνω όσα δεν δίνουν ο ένας στον άλλο. 
  Και τώρα, έχει έρθει αυτό το γαµηµένο θηρίο και µε κλέβει! Μου 
κλέβει το χρυσάφι· το χρυσάφι που είναι, δικαιωµατικά, δικό µου! 
  Είµαι πολύ, πολύ, πολύ αναστατωµένος. 
  Και κάτι πρέπει να κάνω γι’αυτό. Σύντοµα. 
 
 
20. 
 
«Τι θέλεις από εµένα;» 
  «Μου είπαν ότι, κοιτάζοντας κάποιον στα µάτια, µπορείς να δεις το 
πρόσωπό του, ό,τι προσωπείο κι αν φορά.» 
  Το φίδι ορθώθηκε, ατενίζοντάς τον στα µάτια. «Αλλ’αυτό δεν ισχύει 
µ’εσένα…» 
  «Όχι, δεν ισχύει µ’εµένα.» 
  «Ακόµα δε µου είπες τι θέλεις…» 
  «Να έρθεις µαζί µου, σε µια πόλη όπου όλοι φοράνε προσωπεία.» 
  «Έχω ακούσει γι’αυτή την πόλη. Περίµενε…» Το φίδι σύρθηκε πίσω 
από έναν µεγάλο βράχο της άγονης ερηµιάς. 
  Ο άντρας µε το µαύρο χιτώνα και τα ρουµπινένια µάτια έµεινε 
ακίνητος, ενώ οι κοσµικοί άνεµοι του Κενού έκαναν τη σκισµένη 
του ενδυµασία να κυµατίζει. 
  Ένα µουγκρητό ήρθε πίσω από τον βράχο και, ύστερα, µια γυναίκα 
ξεπρόβαλε, έχοντας µακριά, µαύρα µαλλιά που έφταναν ως τις 
κνήµες της. Ήταν τελείως γυµνή, αλλά επάνω της έµοιαζαν να 
υπάρχουν κοµµάτια από χρυσοπράσινα λέπια, καθώς κι ένα 
κολλώδες υγρό. Τα µαλλιά της ήταν, επίσης, λουσµένα από το 
κολλώδες υγρό, και είχαν κι αυτά κοµµάτια από λέπια επάνω τους. 
  Τα µάτια της ήταν τα µάτια του µεγάλου φιδιού. 
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  Ο άντρας είχε µείνει άφωνος. 
  «Θα έρθω µαζί σου, στην Πόλη των Προσωπείων,» του είπε 
εκείνη, ζυγώνοντας. Τώρα, η φωνή της ακουγόταν κανονική, όχι 
αλλοιωµένη, όπως όταν έβγαινε από τα σαγόνια του φιδιού. 
  «…Γιατί;» ρώτησε ο άντρας µε τα ρουµπινένια µάτια. 
  Η γυναίκα µειδίασε στραβά. «Κανείς άλλος δε µ’έχει κυνηγήσει ως 
τα Πέρατα του Κόσµου…» 
 
 
21. 
 
Σε µια όαση, µες στη µέση µιας αµµώδους ερήµου:  
  Το µεταλλικό όχηµα µε τους πέντε τροχούς είναι σταµατηµένο λίγο 
παραπέρα. Η γυναίκα λούζεται. Ο άντρας µε τα ρουµπινένια µάτια 
έχει την πλάτη ακουµπισµένη σ’ένα φοινικόδεντρο και καπνίζει· η 
κουκούλα του µαύρου του χιτώνα είναι σηκωµένη. 
  «Ποιον θέλεις να βρω στην πόλη;»  ρωτά η γυναίκα. 
  «Την αδελφή µου.» 
  «Αν και τα δικά της µάτια είναι–» 
  «∆εν είναι ρουµπινένια. Εγώ είµαι… ειδική περίπτωση.» 
  «Ξέρεις, περίπου, πού µπορεί να βρίσκεται;» 
  «Ξέρω ποια ίσως να είναι.» 
  «Τότε…;» 
  «∆εν είµαι σίγουρος. Μπορεί να κάνω και λάθος…» 
  «Μάλιστα… Μπορείς να µου ρίξεις τα ρούχα;» Η γυναίκα 
ακούστηκε να βγαίνει από το νερό. 
  Ο άντρας µε τα ρουµπινένια µάτια σήκωσε τα ρούχα από τον 
βράχο και της τα έδωσε, χωρίς να γυρίσει. «Ελπίζω να σου κάνουν.» 
  «Θα βολευτώ,» τον διαβεβαίωσε εκείνη, και σε λίγο 
παρουσιάστηκε πλάι του, ντυµένη µε µια στολή από γκρίζο δέρµα. 
Τα µακριά, µαύρα της µαλλιά ήταν µουσκεµένα και έσταζαν. 
«Υπάρχει κάποιο ξιφίδιο;» 
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  Ο άντρας πέταξε το τσιγάρο του, το πάτησε, και πήγε στο 
πεντάτροχο όχηµα. Επέστρεψε, βαστώντας ένα ξιφίδιο, το οποίο της 
έδωσε. Η γυναίκα το πήρε. Έριξε τα µαλλιά της µπροστά απ’τον 
ώµο, τα µάζεψε µέσα στην αριστερή της γροθιά, και τα έκοψε, µε 
την καλοακονισµένη λεπίδα. Ύστερα, έκανε, πάλι, πίσω όσα είχαν 
αποµείνει. Τώρα, δεν ξεπερνούσαν την πλάτη της σε µήκος. 
  «Μεγαλώνουν γρήγορα στην άλλη µου µορφή,» εξήγησε, πετώντας 
τα κοµµένα µαλλιά στο χορτάρι της όασης. 
  «Κανείς δεν ήξερε ότι είσαι άνθρωπος.» 
  «Έχω πολύ καιρό ν’αλλάξω µορφή,» είπε η γυναίκα, 
υποµειδιώντας. «Κάποιες φορές, το βρίσκω απογοητευτικό να είµαι 
άνθρωπος.» 
  Ο άντρας µε τα ρουµπινένια µάτια κατένευσε. «Ναι, ξέρω τι 
εννοείς.» 
  Μετά από λίγο, το πεντάτροχο όχηµα άρχισε να διασχίζει την 
έρηµο, σηκώνοντας ένα µεγάλο σύννεφο άµµου γύρω του. 
 
 
22. 
 
Ο άντρας µε τα ρουµπινένια µάτια µουρµούρισε τρεις λέξεις 
δύναµης, και ο κρυστάλλινος ποµπός δίπλα απ’το τιµόνι φώτισε, 
µ’ένα γαλανό φως, το εσωτερικό του οχήµατος. Συγχρόνως, ένας 
βόµβος άρχισε ν’ακούγεται. 
  «Τι έκανες εκεί;» ρώτησε η γυναίκα, που ήταν καθισµένη οκλαδόν 
στον δερµάτινο καναπέ, στη δεύτερη σειρά θέσεων. Στα χέρια της 
κρατούσε ένα µακρύ, µαύρο τουφέκι, έχοντάς το υψωµένο στο 
επίπεδο του ώµου και σηµαδεύοντας έξω απ’το παράθυρο. Το ένα 
της µάτι ήταν κλειστό, ενώ το άλλο κοιτούσε µέσα από το 
σκόπευτρο. 
  «Προσπαθώ να επικοινωνήσω µε κάποιον… αλλά δε φαίνεται να 
τα καταφέρνω,» αποκρίθηκε ο άντρας µε τα ρουµπινένια µάτια. 
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Μουρµούρισε, πάλι, τρεις λέξεις δύναµης· ο κρύσταλλος, όµως, 
εξέπεµψε µονάχα έναν βόµβο. «Πού βρίσκεται;…» Είπε τρεις λέξεις 
δύναµης και ο ποµπός έπαψε να βοµβεί. 
  Η γυναίκα άφησε το τουφέκι στα γόνατά της. «Τι τα θέλεις 
όλ’αυτά τα όπλα εδώ µέσα;» Πλάι της, στον καναπέ, υπήρχαν δύο 
πιστόλια, ένα ξίφος, και δύο ξιφίδια. 
  «Μου φαίνονται χρήσιµα, πού και πού. ∆οκίµασέ το.» 
  Ξαναΰψωσε το τουφέκι, σκοπεύοντας έξω απ’το παράθυρο. 
«Πιστεύεις ότι θα µου φανούν κι εµένα χρήσιµα;» 
  «∆εν αποκλείεται.» 
  Το πεντάτροχο όχηµα διέσχιζε µια σαβάνα, και σε λιγότερο από 
εκατό µέτρα απόσταση φαινόταν µια αγέλη από αντιλόπες. Η 
γυναίκα πάτησε τη σκανδάλη και σκότωσε µία. «Μια χαρά µοιάζει 
να δουλεύει.» Κατέβασε το όπλο. «Τι συµβαίνει στην Πόλη των 
Προσωπείων; Πώς ξέρεις ποια είναι η αδελφή σου;» 
  «∆εν είµαι σίγουρος ότι είναι αυτή, αλλά, ναι, πιστεύω πως την 
έχω βρει. ∆εν εξεπλάγη όταν της είπα πως υπάρχει λίθος επάνω στο 
δαχτυλίδι µου, και δε µου είπε ότι είµαι τρελός όταν επέµεινα. Είµαι 
βέβαιος πως µπορούσε να τον δει, παρότι προσποιήθηκε πως δεν 
µπορούσε. Θυµάται, αλλά φοβάται το παρελθόν…» 
  «∆εν καταλαβαίνω τίποτα.» 
  Ο άντρας ύψωσε το χέρι του. «Βλέπεις το λίθο πάνω στο 
δαχτυλίδι;» 
  Η γυναίκα κούνησε το κεφάλι. «Όχι. Θα έπρεπε;» 
  «Ορισµένοι τον βλέπουν. Εγώ τον βλέπω, η αδελφή µου τον 
βλέπει. ∆εν ξέρω γιατί.» Κατέβασε το χέρι του, κρύβοντας το 
δαχτυλίδι κάτω απ’το µακρύ µανίκι του µαύρου του χιτώνα. 
  «Τέλος πάντων. Έχεις κάποια εικόνα της αδελφής σου;» 
  «Ναι.» Άνοιξε ένα ντουλάπι κοντά στον κρυστάλλινο ποµπό και 
πήρε από µέσα µια χρυσή θήκη, δίνοντάς τη στη γυναίκα. 
  Εκείνη την άνοιξε. Στο εσωτερικό ήταν µια φωτογραφία. 
«Όµορφη.» 
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  «Ναι, είναι πολύ όµορφη…» 
  Έκλεισε τη θήκη και του την επέστρεψε. «Θα τη βρω. Θα κοιτάξω 
τα µάτια της και θα δω το πρόσωπό της.» 
  «Σ’ευχαριστώ.» Ο άντρας έβαλε τη χρυσή θήκη στο ντουλάπι και 
το έκλεισε. 
  «Και για ποιο λόγο µπορεί να χρειαστούµε όπλα;» Ανασήκωσε το 
τουφέκι. 
  «Υπάρχει κάποιος στην πόλη… κάποιος που τρέφεται από την 
προσωπιδοφορία. Κάποιος που µπορεί να επιχειρήσει να µας 
σταµατήσει.» 
  «Ποιος;» Η γυναίκα άφησε το όπλο παραδίπλα και πήγε στη θέση 
του συνοδηγού. 
  «Η ιστορία είναι µεγάλη.» 
  «∆εν προλαβαίνεις να τη διηγηθείς, ώσπου να φτάσουµε;» 
  «Ίσως και να προλαβαίνω.» Τα ρουµπινένια µάτια ατένιζαν τον 
ορίζοντα της σαβάνας. «Ποιο είναι το όνοµά σου;» 
  «Μορφώ. Το δικό σου;» 
  Της είπε. 
 
 
23. 
 
Της διηγήθηκε την ιστορία της Πόλης των Προσωπείων, καθώς 
επίσης και τη δική του ιστορία· κι εκείνη είδε ότι ήταν 
αλληλένδετες. 
 
 
24. 
 
Νύχτα, κοντά σε µια ζούγκλα: 
  Το όχηµα είναι σταµατηµένο πλάι σ’έναν λόφο µε ψηλό χορτάρι κι 
ένα µοναχικό δέντρο στην κορυφή, µε µακριά κλωνάρια και φύλλα 
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σαν θανατηφόρες λεπίδες. Κάτω από το λόφο, µια φωτιά είναι 
αναµµένη· το φως της, καθώς και το φως της ηµισελήνου, φωτίζει 
δύο ανθρώπινες µορφές που, ανάµεσα στις σκιές, µοιάζουν µε µία. 
Οι κραυγές της γυναίκας σπάζουν την ησυχία της νύχτας· µερικά 
ζώα και πτηνά στρέφουν τα κεφάλια τους µέσα από τα βαθιά 
σκοτάδια της ζούγκλας κι από τα κλαδιά του µοναχικού δέντρου. 
Ένα ζευγάρι ρουµπινένια µάτια αντανακλούν τις φλόγες, σαν και τα 
ίδια να έχουν αρπάξει φωτιά. 
  Η στιγµή φαίνεται αιώνια. 
 
 
25. 
 
Κάποτε: 
  Ένα κοριτσάκι έβγαινε απ’το χωριό του και περιπλανιόταν 
τριγύρω, περνώντας ορισµένες φορές πάνω από τους λόφους και 
φτάνοντας στην έρηµο. Μια ατελείωτη αµµώδη έκταση, η οποία 
πάντοτε τη γοήτευε. Τη γοήτευε η ίδια της η όψη, αλλά κι οι 
ιστορίες που λέγονταν γι’αυτήν. Άκουγε τους εµπόρους να λένε πως 
πήγαιναν εκεί για να έρθουν σε επαφή µε µυστηριώδεις φυλές, που 
τους έδιναν φυλαχτά, φίλτρα, οφθαλµούς µαγικών ερπετών, και 
φτερά πτηνών τόσο µεγάλων όσο ένα καράβι (το κοριτσάκι δεν είχε 
ποτέ του δει καράβι, αλλά υπέθετε ότι πρέπει, σίγουρα, να ήταν 
τεράστιο). Άκουγε τις κυράδες να λένε πως η έρηµος εκτεινόταν ως 
τα Πέρατα του Κόσµου, εκεί όπου η γη τελειώνει και αρχίζει το 
Κενό, µαύρο σαν τη σκοτεινότερη νύχτα, γεµάτο δυνατούς 
κοσµικούς ανέµους, κινδύνους, και θηρία όπως τους Ασηµόπτερους 
(παραµύθια, πίστευε το κοριτσάκι, ψέµατα). Άκουγε τους 
εξερευνητές που περνούσαν απ’το χωριό της να λένε πως ταξίδευαν 
για να βρουν πανάρχαια ερείπια µέσα στην έρηµο και να διαβάσουν 
ξεχασµένες γραφές που χρησιµοποιούνταν από λαούς πριν από τη 
γέννηση του ήλιου, να ξεθάψουν θησαυρούς που δεν ανήκαν σε 
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ανθρώπους, να µιλήσουν µε τους νεκρούς, ν’αφουγκραστούν τους 
ψιθύρους των λίθων, και να ανακαλύψουν βιβλία από άφθαρτο χαρτί 
γεµάτα µε ξόρκια. Ελάχιστοι από τους εξερευνητές επέστρεφαν. 
  Ένα βράδυ, το κοριτσάκι στεκόταν πάνω σ’έναν λόφο και 
παρακολουθούσε µια οµάδα απ’αυτούς να πηγαίνει στα βάθη της 
ερήµου. Τους κοίταζε µέχρι που η νύχτα τούς κατάπιε, και µετά 
κατέβηκε τη βραχώδη πλαγιά και περιπλανήθηκε, για κάποια ώρα, 
µέσα στην έρηµο. Αποµακρύνθηκε περισσότερο απ’ό,τι συνήθως… 
  Έτσι, συνάντησε το φίδι. 
  Το µεγάλο ερπετό σηκώθηκε από την άµµο και στάθηκε όρθιο 
εµπρός της, ίσαµε το µπόι της. Το πρόσωπό του βρέθηκε αντίκρυ 
στο πρόσωπο της. Αλλά το κοριτσάκι, παραδόξως, δεν τρόµαξε, 
ούτε προσπάθησε να φύγει. Ατένισε µέσα στα µάτια του φιδιού. 
Βαθιά µέσα στα µάτια του… 
  Όταν, όµως, ατενίζεις µέσα στα µάτια του φιδιού, τότε το φίδι 
ατενίζει και µέσα στα δικά σου µάτια. 
 
 
26. 
 
Κάποτε: 
  Η κοπέλα ανακάλυψε ότι οι περισσότεροι άνθρωποι ήταν 
παράξενοι, ακατανόητοι, ή απογοητευτικοί (ή και τα τρία)· έτσι, 
πήρε τη µορφή φιδιού και αποµακρύνθηκε από αυτούς: ταξίδεψε 
στην έρηµο, για ηµέρες· µετά για εβδοµάδες, µετά για µήνες, µετά 
για χρόνια. Το χωριό της, γρήγορα, το ξέχασε· δεν ξαναπήγε ποτέ 
εκεί, και προτίµησε να έχει όσο το δυνατόν λιγότερη επαφή µε 
ανθρώπους. Κάπου-κάπου, ξεχνούσε πως κι η ίδια ήταν άνθρωπος 
και νόµιζε ότι είχε γεννηθεί φίδι… ώσπου έβλεπε κάποιον ταξιδευτή 
και το θυµόταν πάλι. Τότε, ή τον αγνοούσε, ή τον έτρωγε, ή έπαιρνε 
την παλιά της µορφή, για να µιλήσει µαζί του. ∆υστυχώς, όµως, οι 
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άνθρωποι εξακολουθούσαν να είναι παράξενοι, ακατανόητοι, ή 
απογοητευτικοί (ή και τα τρία). 
  Η έρηµος ήταν καλύτερη. 
  Η κοπέλα έγινε γυναίκα, ταξιδεύοντας στην έρηµο. Για χρόνια και 
χρόνια και χρόνια. Κάποτε, θα έπρεπε να είχε γίνει και γριά· αλλά 
αυτό δε συνέβη. Για κάποιο λόγο, δε συνέβη. Ίσως να έφταιγε η 
φιδίσια της µορφή· ίσως το ανθρώπινο σώµα να γερνούσε µόνο όταν 
η γυναίκα το χρησιµοποιούσε. Όµως ούτε το σώµα του φιδιού 
έδειχνε να γερνά. Το αισθανόταν τόσο δυνατό και τόσο ευκίνητο 
όσο παλιά. 
  Τα ταξίδια της την οδήγησαν σε µυστηριώδεις φυλές που ζουν σε 
κρυφές ζούγκλες, στα βάθη της ερήµου· την οδήγησαν σε ερείπια, 
γεµάτα µε πανάρχαιες γραφές και θησαυρούς, και πνεύµατα νεκρών 
που µιλάνε σε παλιές γλώσσες, και λίθους που µουρµουρίζουν, και 
κόκαλα εξερευνητών· την οδήγησαν στα Πέρατα του Κόσµου, όπου 
απλώνεται το Κενό και όπου κοσµικοί άνεµοι φυσάνε και 
Ασηµόπτεροι φτερουγίζουν. Γνώρισε πράγµατα που κανένας 
άνθρωπος δεν είχε γνωρίσει, και είδε πράγµατα που δεν µπορούσε να 
γνωρίσει. Τα περισσότερα, όµως, που έµαθε είχαν λίγη πρακτική 
αξία, και µέσα στην έρηµο ελάχιστα από αυτά τής φάνηκαν 
χρήσιµα… 
 
 
27. 
 
Σταµάτησαν σ’έναν σταθµό καυσίµων, σε µια πόλη µε ψηλά χτίρια, 
φτιαγµένα από σίδερο και µπρούντζο. Ο υπάλληλος που ανέλαβε να 
γεµίσει µε καύσιµα το όχηµά τους ήταν ένας λιγνός άντρας µε 
µαύρα, σγουρά µούσια και ξυρισµένο κεφάλι. Τα µάτια του ήταν 
στενά· το ασπράδι τους ίσα που φαινόταν. Έµοιαζαν µε δύο 
µελανόχρωµες σχισµές επάνω στο πρόσωπό του. Φορούσε ένα 
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βρόµικο πράσινο τρικό, γκρίζο δερµάτινο παντελόνι, και µαύρες, 
χαλαρά δεµένες και σχεδόν διαλυµένες µπότες. 
  Ο ήλιος έδυε, κάνοντας τα σιδηρά και µπρούντζινα οικοδοµήµατα 
της πόλης να γυαλίζουν και να ρίχνουν κοκκινωπές και ασηµιές 
σκιές στους δρόµους. 
  «Πού πάτε, ρ’αδέλφια;» ρώτησε ο υπάλληλος του σταθµού, 
συνδέοντας το πεντάτροχο όχηµα µ’έναν σωλήνα και δύο καλώδια, 
και πλησιάζοντας µια κονσόλα, για να πατήσει, ταυτόχρονα, δύο 
κουµπιά µε τον δείκτη και το µικρό δάχτυλο του δεξιού του χεριού. 
  «Στην Πόλη των Προσωπείων,» απάντησε ο άντρας µε τον µαύρο 
χιτώνα και την κουκούλα. 
  Ο υπάλληλος τον κοίταξε από πάνω ως κάτω. «Έχεις ακουστά για 
τον εµφύλιο εκεί, ε;» 
  Η Μορφώ έριξε ένα λοξό, ερωτηµατικό βλέµµα στον άντρα µε τα 
ρουµπινένια µάτια, ο οποίος έµεινε σιωπηλός. 
  «∆εν τόχεις ακούσει, ε;» έκανε ο υπάλληλος. 
  Ο κουκουλοφόρος δεν αποκρίθηκε. 
  Ο υπάλληλος κοίταξε µια οθόνη, πάνω δεξιά. Σχεδόν όλα τα 
κουτάκια στη µπάρα είχαν βαφτεί κόκκινα, και από κάτω έγραφε 
ΓΕΜΑΤΟ ΚΑΤΑ 83%. Ο υπάλληλος περίµενε, ώσπου η µπάρα να 
κοκκινίσει ολόκληρη και το 83% να γίνει 100%. Τότε, πάτησε ένα 
άλλο πλήκτρο, ανάµεσα στα δύο που είχε πατήσει πριν, και η οθόνη 
έσβησε. Πλησίασε το όχηµα και έβγαλε το σωλήνα και τα καλώδια. 
  «Σε τι αριθµό πληρώνεις;» 
  Ο κουκουλοφόρος τού είπε. 
  Ο υπάλληλος τον πληκτρολόγησε, και σε µια άλλη οθόνη 
παρουσιάστηκε η φράση ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΚΩ∆ΙΚΟ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ. 
Αποµακρύνθηκε, και ο άντρας µε τα ρουµπινένια µάτια πλησίασε· 
έγραψε τον κωδικό του (ο οποίος παρουσιάστηκε στην οθόνη ως 
********) και ευχαρίστησε τον υπάλληλο. 
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  «Τίποτα, αδελφέ,» αποκρίθηκε εκείνος. «Άµα, όµως, πηγαίνεις 
στην Πόλη των Προσωπείων, να προσέχεις. Όσα ακούµε γι’αυτήν 
τελευταία είναι χειρότερα απ’όσα ακούγαµε παλιότερα.» 
  «Θα το έχω υπόψη µου.» 
  Ο άντρας µε τα ρουµπινένια µάτια µπήκε στο πεντάτροχο όχηµα, 
και η Μορφώ τον ακολούθησε. «Τι συµβαίνει;» τον ρώτησε, καθώς 
έφευγαν απ’το σταθµό καυσίµων και διέσχιζαν τους δρόµους της 
πόλης. 
  «∆εν ξέρω ακόµα…» 
  Ο άντρας υποτονθόρυσε τρεις λέξεις δύναµης και ο κρυστάλλινος 
ποµπός δίπλα απ’το τιµόνι φώτισε µ’ένα γαλανό φως. Τίποτα, όµως, 
δεν ακούστηκε, εκτός από εκείνον τον ίδιο βόµβο… 
  «∆εν είναι εκεί… Γιατί δεν είναι εκεί;» µονολόγησε ο άντρας. 
  «Ποιος;» 
  «Ο βοηθός µου. Έπρεπε κανονικά να είναι εκεί, για να φρουρεί. 
∆εν καταλαβαίνω…» 
  Το όχηµα βγήκε από την Πόλη του Σιδήρου και του Μπρούντζου. 
 
 
28. 
 
Στέκονται στην κορυφή ενός λόφου και ατενίζουν την πόλη στην 
ακτή. Είναι βράδυ κι ένα ολόγιοµο φεγγάρι στολίζει τον ουρανό. Ο 
άντρας κρατά ένα ζευγάρι κιάλια µπροστά από τα ρουµπινένια µάτια 
του. 
  «Το ήξερα…» λέει. «Το ήξερα… ∆ραπέτευσε.» Και κατεβάζει τα 
κιάλια. 
 
 
29. 
 
Η πόλη υποφέρει. 
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  Ο λαός της είναι διχασµένος. 
  Πεινάνε. 
  Κρυώνουν. 
  Τα σπίτια τους έχουν καεί ή γκρεµιστεί. 
  Τα καταστήµατα έχουν κλείσει. 
  Κανένας δεν πηγαίνει στις αγορές ή στο λιµάνι, παρά µόνο για 
ν’αρπάξει ό,τι αποµεινάρια φαγητού µπορεί να βρει, ή να σκοτώσει 
καµια γάτα ή κανέναν ποντικό, για να τον φάει. Τους σκύλους τούς 
έχουν κατασπαράξει, πια, όλους. 
  Στις πλατείες οι λάµπες είναι σβηστές. Κανείς δεν κουβεντιάζει, 
κανείς δεν φιλοσοφεί. 
  Αλλά τα προσωπεία τους εξακολουθούν να τα κρατούν. Τα 
λατρεύουν τα προσωπεία. Είναι, έτσι κι αλλιώς, οµορφότερα από τα 
ταλαιπωρηµένα πρόσωπά τους… 
  Η µόνη παρηγοριά µερικών είναι ο Θεός. Θυσιάζουν τους εαυτούς 
τους στο Θεό, κάνουν το θέληµά Του, γίνονται Νύµφες Του. Κι 
ελπίζουν ότι θα τους σώσει. 
  Άλλοι περιµένουν τη σωτηρία από τους Νοµοφύλακες, τους 
κυνηγούς του θηρίου και των ακόλουθών του. Τους φονιάδες των 
υπόπτων. 
  Άλλοι είναι απεγνωσµένοι, βλέποντας µονάχα τον πολιτισµό που 
καταστρέφεται. Κοιτάζουν ο ένας το προσωπείο του άλλου, και 
θρηνούν· κι ύστερα, ανταγωνίζονται ποιος θα προλάβει να φάει τον 
επόµενο ποντικό… 
 
 
30. 
 
Το όχηµα µε τους πέντε τροχούς σταµάτησε µπροστά από την 
κλειστή πύλη, η οποία ήταν καµωµένη από βαρύ ξύλο και δεµένη µε 
σίδερο. Στις επάλξεις ακουµπούσε τους αγκώνες του ένας φρουρός, 
κι ένα µαγκάλι έκαιγε πλάι του. ∆εν µίλησε, ούτε κουνήθηκε από τη 
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θέση του, αν και αναγνώριζε το όχηµα· το είχε ξαναδεί και 
παλιότερα να έρχεται στην πόλη. 
  Ένα από τα παράθυρα του οχήµατος άνοιξε κι ένα κουκουλοφόρο 
κεφάλι παρουσιάστηκε. «Καλησπέρα. Μπορούµε να περάσουµε;» 
  «Όχι,» απάντησε ο φρουρός. 
  «Πότε θα µπορούµε; Με την αυγή;» 
  «Η πύλη θα παραµείνει κλειστή µέχρι νεοτέρας. Έτσι είπε ο 
Ύψιστος Άρχων.» 
  Το παράθυρο έκλεισε. 
 
 
31. 
 
Το όχηµα µε τους πέντε τροχούς αποµακρύνθηκε, κάνοντας όπισθεν· 
και µετά, ήρθε ολοταχώς προς την πύλη. 
  «Εεεεε!» γκάρισε ο φρουρός στις επάλξεις, υψώνοντας το τουφέκι 
του και ρίχνοντας. Οι σφαίρες εξοστρακίστηκαν πάνω στο σκληρό 
µέταλλο, και το όχηµα προσέκρουσε στην πύλη, τσακίζοντάς την. 
  Ένα πανίσχυρο, εκκωφαντικό ΚΡΑΚ! αντήχησε, καθώς κοµµάτια 
ξύλου και σιδήρου εκτοξεύονταν τριγύρω και ένα πυκνό σύννεφο 
σκόνης σηκωνόταν. 
  Ο φρουρός φώναζε βοήθεια! βοήθεια! βοήθεια! συναγερµός! ενώ, 
ταυτόχρονα, στρεφόταν προς την εσωτερική µεριά των τειχών, 
υψώνοντας το όπλο του και ρίχνοντας, προσπαθώντας να πετύχει 
τον µαύρο όγκο του οχήµατος που φαινόταν θολά µέσα απ’τη 
σκόνη. Οι σφαίρες εξοστρακίστηκαν, όπως και πριν. Και ούτε το 
όχηµα έµοιαζε να έχει πάθει καµια ζηµιά από την πρόσκρουσή του 
πάνω στην πύλη. 
  Μια πόρτα άνοιξε, και η Μορφώ βγήκε, σηκώνοντας το τουφέκι 
της και πυροβολώντας τον φρουρό στις επάλξεις. Η βολή τον βρήκε 
στο στήθος, τσακίζοντας τη θωρακική του κοιλότητα και τρυπώντας 
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του τον πνεύµονα. Ο άντρας σωριάστηκε, για να πνιγεί στο ίδιο του 
το αίµα. 
  Βαριά βήµατα αντήχησαν πάνω στον πλακόστρωτο δρόµο. Ένας 
Νοµοφύλακας ζύγωνε, κι αυτός δεν έµοιαζε καθόλου µε τον φρουρό 
της πύλης. Ήταν ντυµένος µε λευκή, αστραφτερή πανοπλία που 
αντανακλούσε τις ακτίνες του ολόγιοµου φεγγαριού, και στο κεφάλι 
του φορούσε κράνος παρόµοιου µετάλλου, του οποίου η προσωπίδα 
ήταν καµωµένη από µαύρο κρύσταλλο και λαξεµένη σαν πρόσωπο, 
ώστε να θυµίζει µάσκα. Στους ώµους του, έπεφτε ένας µανδύας από 
πορφυρό ύφασµα και χρυσαφιά κλωστή. Στο δεξί του χέρι βαστούσε 
ένα µεγάλο τηλεβόλο όπλο, µε σκόπευτρο και δύο κάννες. Στη 
µαύρη, πλατιά του ζώνη ήταν περασµένο ένα πλατυλέπιδο ξίφος κι 
ένα λεπτό ξιφίδιο, και τα δύο στην αριστερή µεριά, το ένα πλάι στο 
άλλο. 
  «Ρίξε το όπλο σου!» πρόσταξε τη Μορφώ, υψώνοντας το δικό του 
όπλο και σηµαδεύοντάς την. Ο Νοµοφύλακας κινιόταν µε άνεση, 
βέβαιος ότι καµία σφαίρα δεν µπορούσε να διαπεράσει την 
αρµατωσιά του, που ήταν από το ίδιο µέταλλο όπως και το 
πεντάτροχο όχηµα. 
  Ο άντρας µε τα ρουµπινένια µάτια άνοιξε το παράθυρό του και τον 
πυροβόλησε, µ’ένα πιστόλι. Το κράνος του Νοµοφύλακα τρύπησε, 
σαν να ήταν από ξύλο, όπως και το κρανίο του. Αίµατα και µυαλά 
πετάχτηκαν, και ο φύλακας έπεσε στο πλακόστρωτο, µ’έναν 
µεταλλικό γδούπο. 
  Ο άντρας µε τα ρουµπινένια µάτια βγήκε από το όχηµα, 
κοιτάζοντας τριγύρω και µη βλέποντας κανέναν άλλο φρουρό. 
Μάλλον, δεν πίστευαν ότι κάποιος εχθρός θα ερχόταν από έξω· 
φοβόνταν περισσότερο τους εχθρούς που βρίσκονταν µέσα. Λάθος 
τους. 
  Η Μορφώ πλησίασε τον νεκρό Νοµοφύλακα, κοιτάζοντάς τον µε 
περιέργεια. «Είχα ακούσει ότι οι σφαίρες δεν περνάνε εύκολα την 
αρµατωσιά τους.» 
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  «∆εν την περνάνε… οι κανονικές σφαίρες,» αποκρίθηκε ο άντρας 
µε τα ρουµπινένια µάτια. 
  «Οι κανονικές σφαίρες;» 
  Ένευσε. «Ναι. Κοίταξε τις σφαίρες σου.» 
  Η Μορφώ το έκανε, για να διαπιστώσει ότι, όντως, δεν ήταν 
συνηθισµένες. Αν και, µε µια γρήγορη µατιά, µπορούσε κανείς να 
τις µπερδέψει µε οποιεσδήποτε άλλες, όταν τις κοίταζε επισταµένως 
θα έβλεπε ότι το µέταλλό τους έκανε πορφυρόχρωµους ιριδισµούς. 
«Φενεριανής τεχνοτροπίας…» 
  «Ναι. Όπως η σφαίρα που χτύπησε το δαχτυλίδι µου, κάποτε.» 
  «Πού τις βρήκες; Κανείς δεν έχει ιδέα πού βρισκόταν η Φενεριανή 
Αυτοκρατορία προτού καταστραφεί.» 
  Ο άντρας µε τα ρουµπινένια µάτια µειδίασε, αχνά, κάτω απ’τη σκιά 
της κουκούλας του. «Άφησέ µε να κρατήσω ορισµένα µυστικά για 
τον εαυτό µου, Μορφώ.» 
  Η γυναίκα ανασήκωσε τους ώµους. «Όπως επιθυµείς. Τι κάνουµε, 
τώρα; Το όχηµά σου δε νοµίζω να χωράει µέσα στους δρόµους της 
πόλης… εκτός αν έχεις κάποιο µαγικό τρόπο να το µικρύνεις.» 
  Ο άντρας γέλασε. «Όχι,» είπε. «Αυτό θα ήταν ωραίο παραµύθι, 
όµως.» Μετέφερε το πιστόλι του στο αριστερό του χέρι και ύψωσε 
το δεξί. Υποτονθόρυσε τρεις λέξεις δύναµης και οι πόρτες του 
οχήµατος έκλεισαν. «Τώρα, είναι ασφαλές από τους περισσότερους 
κινδύνους. Πάµε να βρούµε την αδελφή µου, προτού µαζευτεί εδώ 
όλη η φρουρά της πόλης.» 
 
 
32. 
 
Οι δρόµοι που παλιότερα ήταν γεµάτοι ζωή, τώρα, ήταν γεµάτοι 
θάνατο.  
  Το κουφάρι µιας γυναίκας ήταν ξαπλωµένο ανάσκελα πάνω σε µια 
πέτρινη σκάλα. Είχε ένα µεγάλο τραύµα στην κοιλιά, που πρέπει να 
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είχε προκληθεί από ξίφος. Το αίµα είχε µουσκέψει το µαύρο της 
φόρεµα. Τα άδεια της µάτια ατένιζαν τον ουρανό. Φορούσε µια 
πράσινη µάσκα µ’ένα µεγάλο, λευκό φτερό πάνω απ’το µέτωπο. 
  Το σκέλεθρο µιας γάτας ήταν πεταµένο µες στη µέση ενός δρόµου. 
Η σάρκα είχε φαγωθεί και, µάλλον, άνθρωποι ήταν που την είχαν 
φάει. 
  Τρία κοράκια τσιµπολογούσαν ένα κοµµένο κεφάλι, σκίζοντας το 
προσωπείο του και παλεύοντας για τα µάτια. 
  Στη Μεγάλη Πλατεία κλουβιά κρέµονταν, µε ανθρώπους 
κλεισµένους στο εσωτερικό τους, άλλους νεκρούς, άλλους 
ηµίνεκρους, άλλους ζωντανούς. 
  Πού και πού, περνούσε κανένας Νοµοφύλακας ή φρουρός, αλλά οι 
δρόµοι ήταν, γενικά, άδειοι. 
  Η Μορφώ είχε σηκώσει την κουκούλα της κάπας της, όπως της 
είχε πει ο άντρας µε τα ρουµπινένια µάτια, εξηγώντας πως µία 
γυναίκα χωρίς µάσκα θα τραβούσε αµέσως την προσοχή στην Πόλη 
των Προσωπείων, και θα έδινε στόχο. «Ας µην τους διευκολύνουµε 
να µας βρουν.» 
  Πλησίασαν ένα κατάστηµα που η πόρτα του ήταν κλειστή και τα 
πατζούρια του παραθύρου επίσης. 
  «Εδώ είναι η αδελφή σου;» 
  «Εδώ ήταν η γυναίκα που νοµίζω ότι είναι η αδελφή µου.» Ο 
άντρας µε τα ρουµπινένια µάτια τράβηξε το πιστόλι του. «Αλλά 
αµφιβάλλω πολύ ότι βρίσκεται ακόµα εδώ. Το εύχοµαι, όµως…» 
Έσπρωξε την πόρτα, µε το αριστερό χέρι. Εκείνη άνοιξε, χωρίς 
δυσκολία. ∆εν ήταν κλειδωµένη, ούτε αµπαρωµένη. 
  Το εσωτερικό του καταστήµατος ήταν ρηµαγµένο. Τα πάντα 
σπασµένα ή κλεµµένα. Ο άντρας λίγο έλειψε να µην το 
αναγνωρίσει. Το µεγάλο ρολόι µε τα λαξεύµατα αετών, το οποίο 
κοίταζε στην προηγούµενή του επίσκεψη, δεν υπήρχε πια στον 
τοίχο. Οι προθήκες ήταν θρυµµατισµένες και γυαλιά ήταν πεταµένα 
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παντού, γυαλίζοντας στο ασθενικό φεγγαρόφωτο που έµπαινε από 
την πόρτα. 
  Στο βάθος του δωµατίου κάτι κινήθηκε. Κάτι που η Μορφώ το είδε 
και είπε, αµέσως: «Κάποιος είναι εκεί!» 
  Τα ρουµπινένια µάτια, όµως, είχαν ήδη δει τον κάποιο. 
«Φανερώσου, µικρέ.» 
  Ησυχία. 
  Μετά, ένα ελαφρύ σύρσιµο. 
  «Μικρέ,» επέµεινε ο άντρας, «φανερώσου. ∆ε θα σε πειράξουµε.» 
Μπήκε στο κατάστηµα, και η Μορφώ τον ακολούθησε, ρίχνοντας 
µια µατιά πάνω απ’τον ώµο της, για να δει µήπως κανένας τούς 
παρακολουθούσε από τον δρόµο. Ψυχή δε φαινόταν. 
  Ο άντρας µε τα ρουµπινένια µάτια περπάτησε επάνω στα 
σπασµένα γυαλιά, που έτριζαν κάτω απ’τα µποτοφορεµένα πόδια 
του. Άρθρωσε τρεις λέξεις δύναµης και η λάµπα που –παραδόξως– 
βρισκόταν ακόµα επάνω σ’ένα ράφι άναψε. Το δωµάτιο φωτίστηκε, 
και το αγόρι που είχε ζαρώσει στη γωνία αποκαλύφτηκε. Είχε µαύρα 
σγουρά µαλλιά και φορούσε µια ασηµιά, στρογγυλή µάσκα που 
έµοιαζε µε φεγγάρι. Ήταν ντυµένο µ’ένα λεκιασµένο λευκό 
πουκάµισο κι ένα καφετί παντελόνι· τα παπούτσια του ήταν 
δερµάτινα και µαύρα. 
  «Σου είπα, δε θέλουµε να σε πειράξουµε.» 
  Το αγόρι –που αποκλείεται να ήταν πάνω από δεκαπέντε χρονών– 
βλεφάρισε, κι έκανε να ψελλίσει κάτι, αλλά δεν τα κατάφερε. 
  «Σου µοιάζουµε για φρουροί;» το ρώτησε η Μορφώ, αφήνοντας το 
τουφέκι της πάνω στον πάγκο του καταστήµατος και πλησιάζοντας 
το αγόρι. 
  «Όχι!» φώναξε εκείνο. Έµοιαζε να προσπαθεί να ζαρώσει ακόµα 
περισσότερο µέσα στη γωνία· έµοιαζε να προσπαθεί να γίνει ένα µε 
τον τοίχο. «∆ε θέλω να πάω στο θεό σας!» 
  Η Μορφώ σταµάτησε. «Ποιο θεό µας;» 
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  «Μικρέ,» είπε ο άντρας µε τα διαµαντένια µάτια, ζυγώνοντας, για 
να σταθεί πλάι στη Μορφώ, «εγώ έχω πάψει εδώ και καιρό να 
προσεύχοµαι σε οποιονδήποτε θεό.» 
  «Ποιοι – ποιοι είστε;» 
  «Σίγουρα, όχι αυτοί που νοµίζεις. Σε ποιο θεό αναφέρεσαι;» 
  Το αγόρι ξεροκατάπιε. «Στο… θηρίο,» είπε, πνιχτά. Και πιο 
σταθερά: «Στο θηρίο.» 
  Ο άντρας γρύλισε κάτω απ’τη σκιά της κουκούλας του. «Το 
φαντάστηκα…» µουρµούρισε. ∆υνατότερα, είπε: «Το θηρίο είναι 
δικό µου.» 
  Τα µάτια του αγοριού γούρλωσαν. 
  «Όχι, δε µε κατάλαβες,» εξήγησε ο άντρας. «Εγώ το έφτιαξα. 
Αλλά…» αναστέναξε, «ήµουν ανόητος, φαίνεται, και δεν το 
περιόρισα όπως έπρεπε. Το θηρίο είναι δικό µου, µα δεν τα κάνει 
όλα τούτα επειδή εγώ το πρόσταξα να τα κάνει. Το καταλαβαίνεις 
αυτό;» 
  Το αγόρι ένευσε, σιωπηλά. 
  «Τι κάνεις εδώ;» το ρώτησε η Μορφώ. «Από ποιον κρύβεσαι;» 
  «Από όλους…» 
  «Πού είναι οι γονείς σου;» 
  «Τους σκότωσαν… οι ακόλουθοι του θηρίου. Τους θυσίασαν… 
και… και τον αδελφό µου, τον σκότωσε ένας Νοµοφύλακας, 
νοµίζοντάς τον ακόλουθο του θηρίου.» Τα µάτια του αγοριού είχαν 
υγρανθεί. Κατέβασε το κεφάλι του. 
  Η Μορφώ χάιδεψε τα σγουρά του µαλλιά. «Μην ανησυχείς· κανείς 
δε θα σε πειράξει, τώρα.» Έριξε ένα ερωτηµατικό βλέµµα στον 
άντρα µε τα ρουµπινένια µάτια. 
  «Μια κυρία είχε αυτό το κατάστηµα,» είπε εκείνος στο αγόρι. 
«Ξέρεις πού βρίσκεται;» 
  «Έχει γίνει Νύµφη.» 
  «Τι Νύµφη;» 
  «Του θηρίου, κύριε.» 
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  «Και πού βρίσκεται το θηρίο, τώρα;» ρώτησε ο άντρας. 
  «Κανείς δεν ξέρει… Λένε ότι κρύβεται… κρύβεται σ’ένα µέρος 
που κανείς δε µπορεί να πάει… που ούτε οι Νοµοφύλακες ούτε ο 
Ύψιστος Άρχοντας δε βρίσκουνε… Μια τρελή λέει, όµως, ότι 
ξέρει.» 
  «Μια τρελή;» 
  «Ναι, κύριε. Την έχουν κρεµασµένη σ’ένα απ’τα κελιά στη 
Μεγάλη Πλατεία. Τη λένε και ‘η Τρελή µε το Γρίφο’.» 
 
 
33. 
 
Η γυναίκα ήταν καλλονή. Ψηλή, µε καλλίγραµµα πόδια, µικρά 
µυτερά στήθη, στενή µέση, και µακριά, σγουρά ξανθά µαλλιά. Το 
πρόσωπό της δε φαινόταν, φυσικά, γιατί, όπως όλοι µέσα στην πόλη, 
φορούσε προσωπείο, το οποίο, στην περίπτωσή της, ήταν καµωµένο 
από µαύρο δέρµα και είχε µικρούς, ατσάλινους κρίκους 
περασµένους σε διάφορα, φαινοµενικά τυχαία σηµεία επάνω του. 
∆ιέθετε δύο στρογγυλά ανοίγµατα στη µύτη· ένα λεπτό, µακρύ 
άνοιγµα στο στόµα· και δύο οβάλ ανοίγµατα στα µάτια. Μάτια που 
ήταν τόσο πανέµορφα όσο και το υπόλοιπο σώµα· πράσινα, 
αστραφτερά, που µπορούσαν να φανερώνουν είτε έντονη ευφυία 
είτε έντονη παραφροσύνη. 
  Όµως, στην κατάσταση που τώρα βρισκόταν η γυναίκα, όλη της η 
οµορφιά (ή σχεδόν όλη, τουλάχιστον) χανόταν. 
  Ήταν κλεισµένη µέσα σ’ένα κλουβί, το οποίο κρεµόταν πάνω 
απ’το πλακόστρωτο της Μεγάλης Πλατείας· έτσι, αναγκαζόταν να 
είναι γονατιστή και σκυµµένη. Η πλάτη της έµοιαζε κουρασµένη 
απ’τη στάση ετούτη και τα πόδια της, που ξεπρόβαλλαν µέσα απ’τις 
πτυχές του µαύρου της φορέµατος, το ίδιο. Τα δάχτυλα των χεριών 
της έσφιγγαν τα κάγκελα της φυλακής της όπως τα νύχια ενός 
αρπαχτικού. 
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  Τα µάτια της, ωστόσο, γυάλιζαν· άστραφταν µε µια δυνατή 
πράσινη λάµψη· και, κάτω απ’τη µελανή, δερµάτινη µάσκα της, 
έδινε την εντύπωση ότι χαµογελούσε. 
  Ο άντρας µε τον µαύρο χιτώνα και την κουκούλα στάθηκε µπροστά 
από το κλουβί της, µε τη Μορφώ δεξιά του και το αγόρι µε το 
φεγγαρόσχηµο προσωπείο αριστερά. Το κλουβί, είδε, ήταν 
καµωµένο από ατσάλι, και στην πόρτα του δεν είχε κλειδαριά, αλλά 
µερικά πλήκτρα, µε αριθµούς από το 1 έως το 9 χαραγµένους επάνω 
τους. 
  «Αυτή είναι, κύριε,» είπε το αγόρι. «Αλλά µην αγγίξετε τα 
κάγκελα.» 
  «Γιατί;» 
  «Είναι… επικίνδυνα.» 
  Ο άντρας ύψωσε το χέρι του µπροστά από τα κάγκελα και 
αισθάνθηκε την ισχύ η οποία τα φόρτιζε. 
  Η Τρελή µε το Γρίφο τον παρατηρούσε καλά-καλά, δίχως να 
κινείται. «Ήρθες να λύσεις το γρίφο µου;» ρώτησε· η φωνή της ήταν 
γλυκιά, µελωδική. 
  «Ναι,» απάντησε εκείνος. «Αλλά πρώτα πες µου, πώς µπορείς κι 
αγγίζεις τα κάγκελα;» 
  Η Τρελή γέλασε, κάνοντας το κεφάλι πίσω. «Έτσι το ήθελε ο 
αφέντης µου, να µπορώ να τ’αγγίζω,» είπε, όταν το γέλιο της 
τελείωσε. 
  Η Μορφώ προσπάθησε να την κοιτάξει ευθεία στα µάτια, κι 
εκείνη, αµέσως, τινάχτηκε όπισθεν, συρίζοντας: «Τι πας να κάνεις 
εκεί;» 
  «Να σε κοιτάξω, µόνο…» Προσπάθησε, πάλι, να συναντήσει τη 
µατιά της, µα δεν τα κατάφερε· η Τρελή ήταν, τώρα, καλύτερα 
προετοιµασµένη. Η Μορφώ δε θα κατόρθωνε να δει το πρόσωπό 
της… 
  «Ποιος είναι ο αφέντης σου;» ρώτησε ο άντρας µε τα ρουµπινένια 
µάτια. 
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  «Ο Θεός!» δήλωσε η Τρελή. 
  Το αγόρι τράβηξε το µαύρο χιτώνα του άντρα, κι όταν εκείνος 
έσκυψε, του ψιθύρισε στ’αφτί: «Μιλάει για το θηρίο.» 
  «Τι µουρµουράς εκεί, µικρέ;» έκανε, απότοµα, η Τρελή. «Μπορείς 
να λύσεις το γρίφο µου;» 
  Το αγόρι µε το φεγγαρόσχηµο προσωπείο πισωπάτησε, αργά, 
κουνώντας το κεφάλι. «Όχι…» 
  «N’ακούσουµε το γρίφο σου, κυρία;» ζήτησε ο άντρας µε τα 
ρουµπινένια µάτια. 
  Τα πράσινα µάτια της γυναίκας άστραψαν. «Ναι,» είπε. «Ο γρίφος 
µου είναι αυτός: Θ’ανοίξει τη φυλακή µου όποιος γνωρίσει τον 
αριθµό των ουλών στο πρόσωπό µου.» Γέλασε πίσω απ’τη µαύρη, 
δερµάτινη της µάσκα µε τους ατσάλινους κρίκους. «Αλλά να ξέρεις 
ότι υπάρχει τίµηµα για κάθε αποτυχηµένη προσπάθεια…» 
  «Πόσοι έχουν προσπαθήσει να λύσουν το γρίφο της;» ψιθύρισε η 
Μορφώ στο αγόρι, ελπίζοντας ότι η Τρελή δε θα κατάφερνε να την 
ακούσει. 
  «Κανείς. Κανείς δεν έχει µπει στον κόπο. Ούτε οι Νοµοφύλακες. 
Φοβούνται…» 
 
 
34. 
 
Ένας ατσάλινος κρίκος ήταν περασµένος στο δερµάτινο προσωπείο 
πάνω από το δεξί µάτι. Τρεις ήταν περασµένοι στο δεξί µάγουλο, 
σχηµατίζοντας µια καµπύλη. Ένας βρισκόταν κάτω από την 
αριστερή µεριά του στόµατος· ένας πάνω απ’τη δεξιά γωνία του 
αριστερού µατιού, κι ένας άλλος ακριβώς κάτω απ’αυτόν, ανάµεσα 
στα µάτια, πάνω από τη µύτη. Και ο τελευταίος κρίκος ήταν 
περασµένος κάτω απ’το αριστερό µάτι. 
  Ο άντρας κατάλαβε. Ο γρίφος δεν ήταν τόσο δύσκολος· απλά, 
κανένας δεν είχε ασχοληθεί αρκετά για να τον λύσει. 
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  Ύψωσε το χέρι του και πάτησε το 8, ελπίζοντας πως είχε επιλέξει 
το σωστό πλήκτρο. 
 
 
35. 
 
Η πόρτα του κελιού άνοιξε και η Τρελή πήδησε έξω, γελώντας.  
  «Έλυσες το γρίφο µου!» είπε στον άντρα, µε τα πράσινά της µάτια 
να γυαλίζουν µέσα από τα ανοίγµατα του µαύρου προσωπείου της, 
και στράφηκε για να φύγει. 
  Εκείνος την έπιασε απ’τον αγκώνα, τραβώντας την πίσω. 
  «Τι θέλεις;» σφύριξε η γυναίκα. 
  «∆ε σ’ελευθερώσαµε από την καλή µας την καρδιά,» της είπε 
εκείνος. «Θέλουµε να µας οδηγήσεις στον… Θεό σου. Εξάλλου, 
γι’αυτό δεν ήσουν εδώ;» 
  «∆εν καταλαβαίνω τι λες!» 
  Ο άντρας µε τα ρουµπινένια µάτια δεν απάντησε, γιατί τότε ήταν 
που βήµατα ακούστηκαν στο πλακόστρωτο της Μεγάλης Πλατείας. 
 
 
36. 
 
Ο Νοµοφύλακας φορούσε ασηµένιο προσωπείο, λαξεµένο σαν 
πρόσωπο λιονταριού. Επάνω στο θώρακα της πανοπλίας του 
υπήρχαν τρία χρυσά άστρα, που σχηµάτιζαν πυραµίδα και τον 
αναγνώριζαν ως Ανώτατο Νοµοφύλακα. Ο άντρας µε τα 
ρουµπινένια µάτια, όµως, τον ήξερε από παλιά, µε άλλο όνοµα, 
αλλά µε παρόµοια ιδιότητα… 
  Γύρω από τον Ανώτατο Νοµοφύλακα ήταν συγκεντρωµένοι 
φρουροί, µε προσωπεία και όπλα· κι εκείνος πρόσταξε τους 
απελευθερωτές της Τρελής να παραδοθούν. 
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  Ο άντρας µε τα ρουµπινένια µάτια ύψωσε το πιστόλι του και τον 
πυροβόλησε, φωνάζοντας «Τρέξτε!» στους συντρόφους του. 
  Ο Νοµοφύλακας κραύγασε, καθώς η σφαίρα τον πέτυχε στον 
αριστερό ώµο, τρυπώντας την πανοπλία του.  
  Οι φρουροί άρχισαν να ρίχνουν. 
 
 
37. 
 
Οι σφαίρες χτύπησαν πάνω στο άδειο κελί, προκαλώντας ένα 
δυνατό νταν νταν νταν νταν και εκτοξεύοντας λάµψεις: µια 
κιτρινοπράσινη ενέργεια που εξαπολυόταν, γρυλίζοντας, στον αέρα. 
  Οι σφαίρες χτύπησαν το πλακόστρωτο, κάνοντάς του τρύπες· 
χτύπησαν ένα µπαλκόνι, σπάζοντας πέτρες· χτύπησαν ένα τζάµι, 
θρυµµατίζοντάς το· χτύπησαν µια ξύλινη πόρτα, πετάγοντας 
σκλήθρες. 
  Τέσσερα κοράκια φτερούγισαν, κρώζοντας, για ν’αποφύγουν τα 
πυρά. 
  Μια µονόφθαλµη γάτα –απ’αυτές που δεν ήταν ακόµα φαγωµένες– 
πετάχτηκε από µια γωνία κι έτρεξε µέσα σ’ένα στενορύµι, σαν τα 
πόδια της να είχαν πάρει φωτιά. 
  Το αγόρι µε τη φεγγαρόσχηµη µάσκα, όµως, δεν έτρεξε τόσο 
γρήγορα. Ακολουθώντας τελευταίο, δύο σφαίρες το πέτυχαν –µία 
στο κεφάλι και µία στη ράχη–, σωριάζοντάς το νεκρό… 
 
 
38. 
 
«Κυνηγήστε τους!» βρυχήθηκε ο Νοµοφύλακας µε το ασηµένιο, 
λιονταρίσιο προσωπείο, καθώς κρατούσε τον τραυµατισµένο του 
ώµο. «Κυνηγήστε τους!» 
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  Και οι φρουροί τούς καταδίωξαν, καθώς εκείνοι είχαν ήδη στρίψει 
µέσα σ’έναν µικρό δρόµο. 
 
 
39. 
 
∆εν κατάφεραν να τους βρουν. 
 
 
40. 
 
Το αγόρι είναι νεκρό. Το σκότωσαν, επειδή δεν µπορούσε να τρέξει 
τόσο γρήγορα όσο εµείς· επειδή µας ακολουθούσε τελευταίο· επειδή 
ήταν ο πρώτος στόχος, ο ευκολότερος στόχος, που µπορούσαν να 
πετύχουν· επειδή αποτύχαµε να το προστατέψουµε, να το πάρουµε 
την αγκαλιά µας και να το αποµακρύνουµε. 
  Έτσι, ίσως να είµαστε, κατά µία έννοια, χειρότεροι από εκείνους. 
  Αλλά, από την άλλη, τι µπορεί να πει κανείς για µια πόλη που 
σκοτώνει τους ίδιους της τους πολίτες; Τι µπορεί να πει κανείς για 
µια πόλη που σκοτώνει τα παιδιά της; Για µια πόλη που σκοτώνει το 
µέλλον της; 
  Οι λέξεις δεν είναι αρκετές, σ’αυτή την περίπτωση. Όπως και σε 
πολλές άλλες περιπτώσεις. 
  Την ισορροπία οφείλει κανείς να αναζητά, προκειµένου να 
διατηρήσει τα λογικά του· αλλιώς, µπλέκεται σε λαβυρίνθους δίχως 
τελειωµό. Κι αναρωτιέται, τι θα γινόταν αν είχα ακολουθήσει εκείνο 
ή το άλλο µονοπάτι; τι θα γινόταν αν είχα στρίψει δεξιά ή αριστερά; 
τι θα γινόταν αν είχα γυρίσει πίσω; 
  Πολλά ερωτήµατα σαν κι αυτά µε ταλαιπωρούσαν, προτού αρχίσω 
να βλέπω τον κόσµο µέσα από ρουµπινένια µάτια… 
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41. 
 
Κάποτε: 
  Η µεγάλη πόλη βρέθηκε σε περίοδο τροµερής αναταραχής. 
Προδοσία, από τον πιο έµπιστο άνθρωπο. Όπως πάντα: η προδοσία 
έρχεται από εκείνον που εµπιστεύεσαι περισσότερο. Καταστροφή 
ακολούθησε, για όλα τα µέλη της οικογένειας. Η αδελφή του νεαρού 
πρίγκιπα πιάστηκε, βιάστηκε, και παλουκώθηκε, ενώ εκείνος δεν 
µπορούσε να κάνει τίποτα για να τη βοηθήσει. Όπως δεν µπορούσε 
να κάνει τίποτα για να βοηθήσει και κανέναν άλλο. Κανέναν 
απολύτως, ούτε καν τον εαυτό του. 
  Το µόνο που κατόρθωσε ήταν να δει την όψη του αρχιπροδότη, του 
ανθρώπου που κρυβόταν πίσω από τον έµπιστο άνθρωπο, του 
ανθρώπου που ήταν πάντα ύποπτος· µα… µα ποτέ ο πρίγκιπας δε θα 
περίµενε να αντικρίσει εκείνο που αντίκρισε. Γιατί δεν ήταν το 
πρόσωπο του άντρα που γνώριζε· δεν ήταν καν το πρόσωπο κάποιου 
άλλου. Ήταν… το φως. 
  Το φως που σχεδόν του έκαψε τα µάτια, κλέβοντας τα χρώµατα 
από το σύµπαν. Κλέβοντας τα ηλιοβασιλέµατα και τις αυγές, 
κλέβοντας το κόκκινο από τα τριαντάφυλλα, κλέβοντας το 
βαθυγάλαζο της θάλασσας, κλέβοντας το πράσινο των δέντρων και 
το χρυσαφί των σταχυών. Τυλίγοντας τα πάντα σε ένα ατέρµονο 
γκρίζο, σε ανοιχτόχρωµες και σκουρόχρωµες κηλίδες, σε 
διαβαθµίσεις του λευκού και του µαύρου. 
  Ωστόσο, ο νεαρός γλίτωσε µε τη ζωή του από την καταστροφή του 
παλιού του κόσµου, έχοντας µαζί του µονάχα το δαχτυλίδι του, τον 
λίθο του οποίου εξακολουθούσε να µπορεί να δει. 
  Κι έτσι, περιπλανήθηκε… 
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42. 
 
Κάποτε: 
  (το κοράκι) 
  Καθώς ο εξόριστος έφευγε απ’την πατρίδα του, ατένιζε έναν 
γκρίζο, άχαρο κόσµο εµπρός του, και η ψυχή του είχε τραυµατιστεί 
τόσο όσο τα µάτια του. Τίποτα πλέον, πέρα από το ένστικτο της 
επιβίωσης, δεν τον κρατούσε στη ζωή. Είχε πλησιάσει το ζώο, και 
για λίγο ταξίδευε άσκοπα. Προκειµένου να βρει χρήµατα και ρούχα, 
σκότωσε έναν άλλο ταξιδιώτη, και είδε πώς είναι να έχεις το αίµα 
ενός αθώου στα χέρια σου· είδε πώς είναι ν’ακούς τις τροµαγµένες 
του κραυγές, καθώς χιµάς σαν θηρίο επάνω του· είδε πώς σε κοιτάει 
στιγµές προτού ξεψυχήσει. Μα, τίποτα απ’αυτά δε συγκίνησε τον 
εξόριστο. Και γιατί να τον συγκινούσε, άλλωστε; Είχε χάσει την 
οικογένειά του, την πολυαγαπηµένη του αδελφή, την πατρίδα του, 
την κληρονοµιά του. Ένας σιδερένιος γίγαντας, λουσµένος σε 
απάνθρωπο φως, του είχε σπάσει τα δόντια. Γιατί κι εκείνος να µην 
έκανε το ίδιο σε όποιον συναντούσε; Τον είχαν πληρώσει µε χολή 
και µε χολή θα τους πλήρωνε. 
  Πήρε τα χρήµατα του νεκρού και τα ξόδεψε σε φαγητό, ποτό, 
πόρνες, κι άλλο ποτό. Μέσα σε τρεις ηµέρες, ήταν άφραγκος και 
τριγύριζε, πάλι, στους δρόµους, ένα ακόµα αγρίµι της ερηµιάς. Όταν 
συνάντησε τον µικρό καταυλισµό ενός έµπορα, του έβαλε φωτιά και 
σκότωσε όσους προσπάθησαν να τη σβήσουν. Άρπαξε ό,τι 
µπορούσε ν’αρπάξει και έφυγε, ενώ, συγχρόνως, ένιωθε µια δυνατή 
οργή να έχει φουντώσει εντός του: επειδή δεν µπορούσε να δει το 
όµορφο χρώµα που είχαν οι φλόγες. 
  Ταξίδεψε κι άλλο, και ο δρόµος τον οδήγησε στα Πέντε Βασίλεια, 
που εκείνη την περίοδο –και όχι µόνο εκείνη– βρίσκονταν σε 
πόλεµο. Μάχες, συµπλοκές, και πολιορκίες µπορούσε κανείς να 
συναντήσει σχεδόν σε οποιοδήποτε µέρος τους, και µισθοφορική 
δουλειά ήταν εύκολο να πιάσει. Αλλά ποιο το νόηµα; Ο άρχοντας 
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για τον οποίο δούλευες θα σου υποσχόταν πολλά και, µετά, θα 
σ’έβαζε να σκοτωθείς στις πρώτες γραµµές. Όχι, λοιπόν, ο 
εξόριστος δεν έβρισκε κανένα ενδιαφέρον στα πεδία των µαχών· 
έβρισκε περισσότερο ενδιαφέρον στα πεδία των νεκρών, όπως τα 
αντιλαµβανόταν: τα µέρη που, µετά από τις συγκρούσεις, ήταν 
γεµάτα  µε κουφάρια… και τα υπάρχοντά τους. Ο εξόριστος 
τριγύριζε ανάµεσα στους πεθαµένους, ντυµένος στα µαύρα και 
βλέποντας τον κόσµο σε διαβαθµίσεις του γκρίζου. Έµοιαζε µε 
κοράκι, σαν αυτά που συγκεντρώνονταν κατά εκατοντάδες για να 
τσιµπολογήσουν. Όταν είχε µαζέψει όσα µπορούσε να κουβαλήσει, 
πήγαινε και τα πουλούσε στα παζάρια των Πέντε Βασιλείων, αλλά 
και έξω από τα Πέντε Βασίλεια, σε άλλες, συνοριακές χώρες. Ήξερε 
ότι δε θα πλούτιζε, όµως θα ζούσε τόσο όσο κι ο πόλεµος· και, 
µάλιστα, δίχως να χρειάζεται να σκοτώνει, εκµεταλλευόµενος 
εκείνους που ήταν ήδη νεκροί. 
  (ο παραµυθάς) 
  Σ’αυτές του τις περιπλανήσεις, άκουσε διάφορες ιστορίες, γιατί ο 
πόλεµος και οι ταραχές το έχουν αυτό: κατά τη διάρκειά τους, πολλά 
λέγονται, τα περισσότερα από τα οποία είναι, ασφαλώς, ψέµατα. 
Αρκετά από τα ψέµατα, όµως, είναι τόσο καλά ειπωµένα που θα 
µπορούσαν να ήταν αλήθειες. Κι αυτού του είδους τα ψέµατα 
άρεσαν στον εξόριστο. Αγόρασε ένα άδειο βιβλίο και µελάνι και 
πένα (που ήταν όλα ακριβά ετούτους τους χαλεπούς καιρούς), κι ό,τι 
ιστορία ή φήµη άκουγε την κατέγραφε. Τις κρατούσε όλες, βέβαιος 
ότι κάποτε θα του φαίνονταν χρήσιµες. 
  Κι όταν ο πόλεµος άρχισε να τελειώνει κι οι συγκρούσεις να 
ελαττώνονται, του φάνηκαν πολύ, πολύ χρήσιµες. Το Κοράκι (όπως 
τον έλεγαν µερικοί) µεταµορφώθηκε σε παραµυθά, τροβαδούρο, και 
κουκλοπαίχτη. Τις κρύες νύχτες, έλεγε ιστορίες στα πανδοχεία· τις 
ηλιόλουστες µέρες, έπαιζε λαγούτο στις πλατείες ενώ αφηγιόταν, 
συγχρόνως· και τα ζεστά απογεύµατα, έστηνε αυλαία και έπαιζε 
θέατρο σκιών για τα παιδιά (και τους µεγάλους) που τον 
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παρακολουθούσαν. Ήταν καλός στο να διηγείται παραµύθια, πολύ 
καλός· ήταν µέτριος στο να παίζει λαγούτο, καθώς ήξερε µόνο τα 
βασικά· και το έβρισκε απλό να χειρίζεται τις φιγούρες πίσω από την 
αυλαία, καθώς τα χέρια του πάντοτε ήταν επιδέξια. 
  Ένα απόγευµα, µια κόµισσα παρουσιάστηκε εκεί όπου ο εξόριστος 
έπαιζε θέατρο σκιών. Βρισκόταν επάνω σ’ένα όχηµα µε τρεις 
τροχούς, το οποίο κινείτο χωρίς ζώα: ένα από εκείνα τα αµάξια που 
είχαν µόνο οι πλουσιότεροι. Στη χαµηλή, κλειστή θέση του 
οχήµατος, πάνω από την µπροστινή, χοντρή ρόδα, καθόταν ο 
οδηγός· στην ψηλή, ανοιχτή θέση, πάνω από τις πισινές ρόδες, 
καθόταν η κόµισσα, περιστοιχισµένη από τέσσερις φρουρούς, 
οπλισµένους µε πανάκριβα όπλα και αρµατωσιές, οι οποίοι έµοιαζαν 
να έχουν γραµµένο στο στέρνο τους: Άµα τα βάλεις µαζί µας, είσαι 
νεκρός! Η γυναίκα ήταν µισοξαπλωµένη σ’ένα ανάκλιντρο και 
ντυµένη µε γούνες. Ζήτησε από τον εξόριστο ν’αφήσει την αυλαία 
του και να πλησιάσει. Εκείνος υπάκουσε, και η κόµισσα τον ρώτησε 
αν θα ήθελε να έρθει µαζί της, για να παίζει στο κάστρο της. Είπε 
ότι τον είχε δει κι άλλες φορές, αν και ο εξόριστος δεν τη θυµόταν –
και ένα όχηµα σαν το δικό της ήταν βέβαιος πως δε θα το ξεχνούσε. 
Ωστόσο, δέχτηκε την προσφορά της. Άλλωστε, δεν είχε κάτι 
καλύτερο να κάνει. 
  Το κάστρο της βρισκόταν στους πρόποδες ενός ψηλού βουνού, που 
η κορφή του χανόταν µέσα στα σύννεφα. ∆εν ήταν ιδιαίτερα µεγάλο 
φρούριο, αλλά γεµάτο µε δαιδαλώδη περάσµατα και… µηχανικά 
κατασκευάσµατα τελευταίας τεχνολογίας. Η κόµισσα είχε µανία µε 
κάθε είδους πρωτότυπο τεχνολογικό κατασκεύασµα, όσο άχρηστο κι 
αν ήταν. Ο σύζυγός της, ο κόµης, ήταν χοντρός, µεγάλης ηλικίας, 
και βαθύπλουτος, έτσι δεν της αρνιόταν ό,τι κι αν του ζητούσε. Οι 
φόροι που µάζευε από την πόλη κάτω από το κάστρο, καθώς κι από 
τις τριγύρω περιοχές, ήταν µεγάλοι και βαρείς για το λαό, όπως 
επίσης και τα διόδια ήταν πολύ υψηλά, γιατί η περιοχή, όχι µόνο 
ήταν πολύ εµπορική, αλλά έπρεπε κανείς να περάσει από εδώ ώστε 
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να φτάσει σε άλλα µέρη. Όλοι οι τριγυρινοί τόποι ήταν 
κακοτράχαλα βουνά, και οι έµποροι αδυνατούσαν να τους 
διασχίσουν, εκτός αν ήθελαν να καταστρέψουν τις άµαξες και την 
πραµάτεια τους, ή αν ήθελαν να αυξήσουν κατακόρυφα το κόστος 
µεταφοράς τους. Τα διόδια του κόµη, λοιπόν, τους συνέφεραν 
περισσότερο. 
  Η κόµισσα ήταν σαφώς πιο νέα από τον σύζυγό της –κατά δύο 
δεκαετίες, τουλάχιστον, υπέθετε ο εξόριστος– και ήθελε όλη µέρα 
ν’ακούει ιστορίες, τραγούδια, και να παρακολουθεί θέατρο σκιών, 
µαζί µε τις φίλες της ή µόνη. Ο παραµυθάς άρχισε να συνδυάζει τις 
ιστορίες που ήξερε, µε διάφορους τρόπους, ώστε να δηµιουργεί 
καινούργιες και να κρατά την αρχόντισσά του ευχαριστηµένη. Στο 
λαγούτο δεν τα πήγαινε το ίδιο καλά, µε αποτέλεσµα να 
επαναλαµβάνεται· κάποτε, η κόµισσα τού ζήτησε να σταµατήσει να 
παίζει, κι εκείνος σταµάτησε· προτιµούσε ν’ακούει τις ιστορίες του, 
του είπε. Το θέατρο σκιών ήταν ένας συνδυασµός αφήγησης και 
παράστασης, και ο εξόριστος δεν είχε πρόβληµα· µάλιστα, το 
έβρισκε διασκεδαστικό να φτιάχνει καινούργιες φιγούρες. 
  Ωστόσο, σιγά-σιγά άρχισε να βαριέται. Η ζωή στο κάστρο δεν ήταν 
και τόσο ενδιαφέρουσα, έτσι όπως την περνούσε. Οπότε, αποφάσισε 
να εξερευνήσει το µέρος περισσότερο: να µάθει το καινούργιο 
περιβάλλον στο οποίο είχε βρεθεί. Και, κάποτε, αναρωτήθηκε αν 
υπήρχε ποτέ κανένας παραµυθάς πριν από εκείνον. Είχε, πλέον, 
κάνει αρκετές γνωριµίες ανάµεσα στους υπηρέτες και στους 
στρατιώτες ώστε να µπορεί να το πληροφορηθεί αυτό µε σχετική 
ευκολία· και, όντως, πληροφορήθηκε ότι υπήρχε άλλος πριν από 
εκείνον. Ή, για την ακρίβεια, άλλη. Μια πολύ όµορφη γυναίκα, 
εξαίρετη τραγουδίστρια και χορεύτρια, και όχι κακή παραµυθού. Κι 
εκτός από ετούτες τις ικανότητες, ήταν καλή µε όλους και 
διασκεδαστική· σπάνια ήταν κακόκεφη, και µόνο όταν υπήρχε 
εξαιρετικά καλός λόγος. Ολόκληρο το κάστρο τη λάτρευε, και ο 
κόµης περισσότερο απ’όλους. Ή, µάλλον, όχι κι ολόκληρο το 
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κάστρο, διόρθωσε, κάπως επιφυλακτικά, ο αποθηκάριος: η κόµισσα 
δεν τη συµπαθούσε και τόσο… Και οι άλλοι υπηρέτες που ήταν 
παρόντες κατένευσαν· κανείς, όµως, δε µίλησε, σα να φοβόνταν να 
πουν πιο πολλά. 
  Αφού ήταν τόσο καλή αυτή η γυναίκα, γιατί τη διώξανε από το 
κάστρο; τους ρώτησε ο εξόριστος. Μα, δεν τη διώξανε, του 
εξήγησαν· ένα ατύχηµα τής συνέβη. Κάποιο δαιµονικό πνεύµα 
µπήκε µέσα σ’ένα από τα οχήµατα της κόµισσας και το έκανε να 
ξεκινήσει µες στη νύχτα. Η τραγουδίστρια βάδιζε στον περίβολο, 
εκείνη ακριβώς τη στιγµή, και το κατασκεύασµα πέρασε από πάνω 
της, τσακίζοντάς την κάτω απ’τους τροχούς του. Ήταν τόσο 
τραγικό… 
  Ατύχηµα, ναι… Ο εξόριστος αισθανόταν απόλυτα βέβαιος ότι 
επρόκειτο για ατύχηµα. Και ο τρόπος µε τον οποίο µιλούσαν γι’αυτό 
οι υπηρέτες, απλά, επιβεβαίωνε τις υποψίες του. Οι όψεις τους είχαν 
σκοτεινιάσει (ακόµα κι εκείνος, που έβλεπε τα πάντα σε 
διαβαθµίσεις του άσπρου και του µαύρου, µπορούσε να το 
διακρίνει) και τα βλέµµατά τους απέφευγαν το δικό του και 
κοιτούσαν το πάτωµα ή τους τοίχους. 
  Αυτή η ιστορία, αν και κανονικά όφειλε να τον τροµάξει, δεν τον 
τρόµαξε· ίσως επειδή δεν τον ενδιέφερε και τόσο για τη ζωή του· 
ίσως επειδή το θεωρούσε µάλλον απίθανο ότι θα ζήλευε εκείνον η 
κόµισσα, ώστε να βάλει να τον δολοφονήσουν. Έτσι, το προσπέρασε 
δίχως να του δώσει ιδιαίτερη σηµασία. Εξάλλου, τι τον ένοιαζαν 
αυτόν τα περασµένα αµαρτήµατα ετούτου του κάστρου; ∆εν ήταν 
εδώ για να σκαλίζει το παρελθόν… 
  Κι όµως, το έβρισκε αναπόφευκτο να επιθυµεί να µάθει ολοένα και 
πιο πολλά. Ιδιαίτερα για τα µηχανήµατα. Ποιος τα έφτιαχνε; Από 
πού έρχονταν; Και δε ρώτησε τους υπηρέτες· ρώτησε την ίδια την 
κόµισσα, ένα βράδυ που εκείνη καθόταν πλάι στη φωτιά, πίνοντας 
κρασί, κι εκείνος είχε µόλις τελειώσει να της διηγείται µια ιστορία. 
Το ενδιαφέρον του για τα µηχανήµατα φάνηκε να της άρεσε. Ο 
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εξόριστος άκουσε το γέλιο στη φωνή της, καθώς του µιλούσε. Η 
µορφή της µπερδευόταν µε τις σκιές του δωµατίου· δεν µπορούσε να 
τη δει καλά, µε την ασθενική του όραση. Μάλιστα, πολλές φορές 
είχε αναρωτηθεί πώς να ήταν: ήταν καστανά τα µαλλιά της, ή ξανθά, 
ή κόκκινα; τι χρώµα είχαν τα µάτια της; Εκείνο το βράδυ, πάντως, 
δεν έµαθε τίποτα απ’αυτά. Αλλά έµαθε πολλά για τα µηχανήµατα. 
Τα περισσότερα, του είπε η γυναίκα, έρχονταν από το Εργοστάσιο 
των Τεχνουργών, το οποίο βρισκόταν έξω από τα σύνορα των Πέντε 
Βασιλείων και ήταν αυτόνοµο κρατίδιο. Τα υπόλοιπα έρχονταν από 
την Πόλη του Σιδήρου και του Μπρούντζου· αλλά, επειδή αυτή 
βρισκόταν πολύ µακριά, ήταν υψηλότερα και τα κόστη µεταφοράς. 
Πάντως, από εκεί, όφειλε να παραδεχτεί η κόµισσα, έρχονταν τα πιο 
παράξενα και εξωτικά πράγµατα. Ο εξόριστος άκουγε µε 
ενδιαφέρον, καθώς του εξηγούσε αυτά και άλλα περισσότερα: 
τεχνικές λεπτοµέρειες, ιδιότητες, και λειτουργικές αδυναµίες.  
  Αλλά, εκτός από όλα τούτα, αυτή ήταν η πρώτη βραδιά που ο 
παραµυθάς είχε την εντύπωση ότι η κόµισσα τον φλέρταρε. 
Ενθυµούµενος, όµως, την ιστορία της δολοφονηµένης 
τραγουδίστριας, δε θέλησε να δείξει πως ανταποκρινόταν. Εξάλλου, 
αν η κόµισσα είχε σκοτώσει αυτή τη γυναίκα επειδή τη συµπαθούσε 
ο σύζυγός της και όλοι οι υπόλοιποι στο κάστρο, τότε δε θα 
µπορούσε και ο κόµης να σκοτώσει εκείνον επειδή ερωτοτροπούσε 
µε τη γυναίκα του; Ανησυχητική σκέψη, από τη µία… αλλά και λίγο 
απίθανο να πραγµατοποιηθεί, από την άλλη. Γιατί, απ’ό,τι είχε 
παρατηρήσει ο εξόριστος, ο κόµης δεν ήταν παρά ένα κοιλιόδουλο 
πλάσµα που έτρωγε, έπινε, και κοιµόταν· αµφίβολο, µάλιστα, ήταν 
αν πλάγιαζε ποτέ µε τη σύζυγό του. Όπως και να είχε, δεν της 
έδειχνε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ίσως να θυµόταν ακόµα την 
τραγουδίστρια…  
  Έχοντας ετούτες τις σκέψεις να στριφογυρίζουν µέσα στο νου του, 
ο εξόριστος σύντοµα διαπίστωσε πως το φλερτ εκείνης της βραδιάς 
δεν οφειλόταν µόνο στο κρασί που είχε πιει η κόµισσα. Το πράγµα 
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γινόταν ολοένα και πιο φανερό ότι, όντως, τον ήθελε στο κρεβάτι 
της. Ορισµένες φορές, ο εξόριστος ανησυχούσε µήπως ο κόµης 
αντιλαµβανόταν κάτι· αλλά εκείνος φαίνεται πως ήταν ή πολύ χαζός 
ή πολύ αδιάφορος. Έτσι, µε το ένα και µε το άλλο, µια νύχτα 
κατέληξε στο δωµάτιό της, και ανακάλυψε ότι η κόµισσα ήταν πιο 
µεθυστική από το πιο µεθυστικό κρασί που είχε πιει, πιο ζεστή από 
την πιο ζεστή φωτιά που είχε αισθανθεί, και πιο άγρια από τα πιο 
άγρια αρπακτικά που είχε ατενίσει. Ήταν η καλύτερη νύχτα που είχε 
περάσει εδώ και πολύ, πολύ, πολύ καιρό. Ξέχασε ακόµα και την 
πολυαγαπηµένη του αδελφή, εκείνη τη νύχτα… 
  Οι ηµέρες περνούσαν, και ο εξόριστος µάθαινε ολοένα και πιο 
πολλά για τα δαιδαλώδη περάσµατα του κάστρου, για το παρελθόν 
του, για τα µηχανήµατα της κόµισσας, και για το Εργοστάσιο των 
Τεχνουργών. Όλα τούτα τα έβρισκε αρκετά ενδιαφέροντα, όπως 
επίσης και τις βραδιές που περνούσε µε την κόµισσα. Και µια 
απ’αυτές τις βραδιές ήταν που εκείνη τού ζήτησε να δολοφονήσει 
τον σύζυγό της. «Όταν είναι νεκρός,» του είπε, «ο γιος µου θα 
κληρονοµήσει την κοµητεία. Αλλά, καθότι πολύ µικρός για να 
διοικήσει, σηµαίνει ότι τα επόµενα πέντε χρόνια εγώ θα κυβερνώ 
εδώ… και µπορώ να παντρευτώ όποιον άντρα επιθυµώ.» Η 
προσφορά της ήταν µάλλον δελεαστική. Η γυναίκα ήταν έξυπνη, 
πλούσια, και φωτιά στο κρεβάτι. Ο άντρας της ήταν µόνο ένας 
βαρετός κρετίνος. Ωστόσο, ο εξόριστος βρήκε τον εαυτό του 
διστακτικό. Οι ηµέρες που τριγύριζε σαν θηρίο και σκότωνε 
τυχαίους ταξιδιώτες είχαν περάσει, κι ο ψυχισµός του αντιδρούσε 
στον ψυχρό φόνο. 
  «Πώς θα τον σκοτώσω; ∆εν είµαι δολοφόνος,» είπε.  
  Αλλά η κόµισσα τού απάντησε: «∆ε χρειάζεται να είσαι, αγάπη 
µου. ∆ε θα είναι δύσκολο. Θυµάσαι που σε πήγα στα περάσµατα 
όπου δε συχνάζουν πολλοί; Ένα από αυτά οδηγεί στο δωµάτιό του. 
∆εν έχεις παρά να µπεις και να τον πυροβολήσεις, µε το πιστόλι που 
σου έδειξα τις προάλλες, εκείνο που δεν κάνει θόρυβο.» 
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  Τότε, γιατί δεν τον πυροβολείς εσύ; σκέφτηκε ο εξόριστος. 
  «Τι λες, αγάπη µου; Θα το κάνεις, για µένα; ∆εν έχεις τίποτα να 
χάσεις…» 
  Της είπε πως έπρεπε να το σκεφτεί, πράγµα που κατάλαβε ότι δεν 
της άρεσε, αν έκρινε απ’τον τρόπο µε τον οποίο τον κοίταξαν τα 
µάτια της. Είχαν µια γυαλάδα που µπορούσε να διακρίνει ακόµα και 
µε τη δική του, ασθενική όραση: µια γυαλάδα που δεν είχε ξαναδεί, 
και που τον τρόµαζε. Όταν, αργά το βράδυ, έφυγε από το δωµάτιό 
της, πήγε στο δικό του, µάζεψε τα πράγµατά του, και εγκατέλειψε το 
κάστρο και την κοµητεία. ∆εν ήξερε τι τον είχε πιάσει ξαφνικά. 
Ύστερα από τόσους ανθρώπους που είχε παλιά σκοτώσει, τώρα, δεν 
µπορούσε να δολοφονήσει αυτόν τον συγκεκριµένο αντιπαθητικό 
βάτραχο. Και ήταν πολύ µπερδεµένος σχετικά µε τον εαυτό του. 
Ποιος είµαι; αναρωτιόταν. Τι έχω µέσα µου; Το θηρίο, ή τον 
πολιτισµένο; Γιατί τότε µου φαινόταν φυσιολογικός ο φόνος και τώρα 
όχι; 
  (ο τεχνουργός) 
  Καθοδόν, αγόρασε ένα άλογο, µε τα χρήµατα που είχε 
συγκεντρώσει µέχρι στιγµής, και έφυγε από τα Πέντε Βασίλεια. 
Πήγε στο Εργοστάσιο των Τεχνουργών, για το οποίο του είχε 
µιλήσει η κόµισσα, γιατί ένιωθε πως όλα αυτά τα τεχνουργήµατα 
και ο τρόπος κατασκευής τους του κινούσαν το ενδιαφέρον. Όταν 
έφτασε, είδε ότι το Εργοστάσιο ήταν το µεγαλύτερο κάστρο που είχε 
αντικρίσει ποτέ· ήταν τόσο µεγάλο όσο µια πόλη, γεµάτο µε πύργους 
και πυργίσκους, οχυρά, οικοδοµήµατα, πύλες, περάσµατα, και 
αίθουσες. Από εκατοντάδες καµινάδες καπνός υψωνόταν, και οι 
ήχοι ποτέ δεν έπαυαν, καθώς όλες τις ώρες της ηµέρας και της 
νύχτας κάτι κατασκευαζόταν… ή, τουλάχιστον, γινόταν η 
προσπάθεια κάτι να κατασκευαστεί, γιατί πολλά από τα πειράµατα 
των τεχνουργών κατέληγαν σε παταγώδεις –και καταστροφικές, 
ορισµένες φορές– αποτυχίες, όπως σύντοµα έµαθε ο εξόριστος. 
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  Όταν ζήτησε δουλειά, δεν του την αρνήθηκαν. Υπάρχει δουλειά για 
όλους στο Εργοστάσιο, του είπαν, και τον ρώτησαν τι µπορούσε να 
κάνει. Αν δεν µπορούσε να κάνει τίποτα το περίπλοκο, δεν πείραζε, 
γιατί πάντα χρειάζονταν χέρια για να µαζεύουν τα σκουπίδια και να 
τα πηγαίνουν στους κλιβάνους ή στο ∆άσος των Νεκρών. Ο 
εξόριστος τούς αποκρίθηκε ότι θα προτιµούσε να συναρµολογεί 
µηχανήµατα, και τους µίλησε για όσα ήξερε. Οι τρεις τεχνουργοί 
που τον άκουσαν τον έκριναν αρκετά ικανό, έτσι του έδωσαν µια 
θέση επόπτη, απ’όπου εκείνος επέβλεπε είκοσι υπαλλήλους να 
ενώνουν κοµµάτια διαφόρων τεχνουργηµάτων. Επίσης, κάπου-
κάπου, έπαιρνε µέρος σε συζητήσεις για νέα µηχανήµατα και πώς θα 
µπορούσαν να λειτουργήσουν. Το άλογό του το πούλησε σ’έναν 
πλανόδιο έµπορα, γιατί δεν το χρειαζόταν πια· δε σκόπευε να φύγει 
σύντοµα από εδώ. Το Εργοστάσιο, εξάλλου, ήταν µια πόλη από 
µόνο του, µε τις ταβέρνες της, τα πορνεία της, τα θέατρά της (αν και 
εκείνος, πλέον, δεν έπαιζε θέατρο σκιών ούτε έλεγε ιστορίες, από 
φόβο µήπως κάποιος τον αναγνωρίσει), τα καζίνο της, δύο αρένες, 
και έναν ιππόδροµο, όπου κοντοπίθαροι νάνοι έκαναν αγώνες επάνω 
σε σωµατώδη, γκριζόδερµα κούγκα µε ολοστρόγγυλα κεφάλια, 
πλατιά αφτιά, και στόµατα γεµάτα µυτερά δόντια. 
  Ποιος ήταν, όµως, ο άρχοντας ετούτης της πόλης, ο εξόριστος δεν 
έµαθε· γιατί κανείς δεν ήξερε να του πει. Ορισµένοι έλεγαν πως το 
Εργοστάσιο το διοικούσε ένας έκπτωτος µονάρχης των Πέντε 
Βασιλείων, ο οποίος ποτέ δεν εµφανιζόταν δηµοσίως· άλλοι 
ισχυρίζονταν πως την αρχηγεία είχε ένα συµβούλιο τεχνουργών, οι 
οποίοι δεν µπορεί να ήταν πάνω από έξι· άλλοι ψιθύριζαν πως µια 
µηχανή ήταν που διοικούσε το Εργοστάσιο, µια σκεπτόµενη µηχανή. 
Και υπήρχαν, φυσικά, και πιο παράξενες φήµες. Ο εξόριστος δεν 
έβγαζε άκρη, και έπαψε να προσπαθεί. 
  Το ∆άσος των Νεκρών το έβρισκε πιο ενδιαφέρον. Ήταν ένα 
κατάφυτο µέρος, όχι πολύ µακριά από το Εργοστάσιο, όπου 
πετιόνταν άχρηστα κοµµάτια και άχρηστα µηχανήµατα. Ο εξόριστος 
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πέρασε ώρες εκεί, τριγυρίζοντας ανάµεσα στα πεταµένα 
τεχνουργήµατα, όπως κάποτε τριγύριζε στα πεδία των νεκρών. 
Πολλά από αυτά που στο Εργοστάσιο είχαν ονοµάσει «άχρηστα» 
και τα είχαν πετάξει εκείνος τα θεωρούσε άξια προσοχής και 
σηµασίας. Αν ασχολιόταν κάποιος περισσότερο µαζί τους, µπορεί 
κάτι να έβγαινε… 
  Ένα απόγευµα είχε πάει στον ιππόδροµο, να παρακολουθήσει και 
να στοιχηµατίσει. Ο νάνος του έχανε την κούρσα, καθώς το κούγκα 
που καβαλούσε δεν έµοιαζε να βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση· 
αγκοµαχούσε, έβηχε, και κούτσαινε, σαν να ήταν άρρωστο. Ο 
εξόριστος καταριόταν κάτω απ’την ανάσα του, ενώ έπινε από την 
ξύλινη κούπα που κρατούσε, η οποία ήταν γεµάτη µε αρωµατική 
µπίρα. Μαζί του ήταν άλλοι δύο τεχνουργοί, που είχε γνωρίσει στο 
Εργοστάσιο και θα µπορούσε να τους αποκαλέσει φίλους· από 
εκείνους τους φίλους, δηλαδή, που κάνει κανείς επειδή έτυχε να 
βρίσκεται στον ίδιο χώρο µαζί τους και να περνάει όσα περνούν κι 
αυτοί.  
  Σε κάποια στιγµή του αγώνα, το κούγκα του νάνου στον οποίο είχε 
στοιχηµατίσει ο εξόριστος αφήνιασε και χίµησε στο κούγκα που 
έτρεχε µπροστά του, δαγκώνοντάς του τα οπίσθια. Εκείνο ούρλιαξε 
και τινάχτηκε, εκτοξεύοντας τον αναβάτη του κοντά στο τείχος του 
ιππόδροµου, ακριβώς κάτω από τον εξόριστο· ύστερα, έφυγε, 
τρέχοντας σαν δαιµονισµένο και εξακολουθώντας να ουρλιάζει σαν 
πέντε φορές δαιµονισµένο. Το άλλο κούγκα –αυτό που το είχε 
δαγκώσει, αυτό στο οποίο είχε στοιχηµατίσει ο εξόριστος– ζύγωσε 
τον πεσµένο νάνο, αγνοώντας τον αναβάτη του, που το τραβούσε 
απ’τα γκέµια, του φώναζε, και το µαστίγωνε να συνεχίσει τον 
αγώνα, τώρα! τώρα! τώρα! Ο πεσµένος νάνος ξεφώνιζε, 
κατατροµαγµένος, και ήταν φανερό, από το λεκέ στο παντελόνι του, 
ότι είχε κατουρηθεί, καθώς το κούγκα τον ζύγωνε, αφρίζοντας και 
δείχνοντας τα σουβλερά του δόντια. Ο κόσµος γύρω από τον 
ιππόδροµο γελούσε και έβαζε στοιχήµατα πόσο γρήγορα θα πέθαινε 
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ο νάνος. Σ’αυτές τις περιπτώσεις, εξήγησε ο ένας από τους φίλους 
του εξόριστου, κανείς δεν επενέβαινε· οι νάνοι ήταν, έτσι κι αλλιώς, 
δούλοι. 
  Ο εξόριστος καβάλησε το τείχος του ιππόδροµου και άρπαξε τον 
πεσµένο νάνο, µε τα δύο χέρια, τραβώντας τον επάνω. Το κούγκα 
πήδησε –ρίχνοντας τον καβαλάρη από την πλάτη του– για να 
επιτεθεί και στους δύο. Ο νάνος ούρλιαξε, τροµοκρατηµένος. Ο 
εξόριστος τράβηξε το πιστόλι του και πυροβόλησε το ζώο στο 
αριστερό µάτι, στέλνοντάς το κάτω, αιµόφυρτο, αλλά όχι νεκρό. Σε 
λίγο, βρήκε τον εαυτό του αντιµέτωπο µε τους επιστάτες του 
ιππόδροµου, οι οποίοι διαµαρτύρονταν που τους είχε χαλάσει τον 
αγώνα και ζητούσαν αποζηµίωση. Αποζηµίωση; τους φώναξε ο 
εξόριστος. Το καταραµένο τέρας τους είχε πάει να τον σκοτώσει –
αυτόν, έναν θεατή!– και τολµούσαν εκείνοι να του ζητάνε 
αποζηµίωση; Εξάλλου, δεν ήταν νεκρό, το δαιµονισµένο! Μήπως 
ήθελαν να τους κάνει µήνυση για ετούτη την επίθεση εναντίον του; 
Όταν το άκουσαν αυτό, οι επιστάτες παραδέχτηκαν ότι ο κύριος 
πιθανώς να είχε κάποιο δίκιο, και καλύτερα να µην έµπλεκαν σε 
νοµικές διαδικασίες που ήταν ένας λαβύρινθος ο οποίος δεν έβγαζε 
κανέναν πουθενά. Μπορούσαν όλοι να ξεχάσουν ότι το περιστατικό 
είχε συµβεί. 
  «Χαίροµαι που µιλάτε λογικά,» είπε ο εξόριστος. «Και τώρα, θα 
ήθελα ν’αγοράσω αυτόν τον δούλο. Είναι δυνατόν;» Οι επιστάτες 
αποκρίθηκαν πως, ναι, φυσικά και ήταν. Εξάλλου, έτσι όπως τάχε 
καταφέρει µε το κούγκα του, µάλλον άχρηστος τούς ήταν, ο άθλιος. 
Ο εξόριστος έδωσε σχεδόν όλα του τα χρήµατα για ν’αγοράσει τον 
νάνο, και, καθώς έφευγαν από τον ιππόδροµο, του είπε: «Από εδώ 
και στο εξής, η ζωή σου είναι δική µου. Να το θυµάσαι αυτό. Η ζωή 
σου – είναι – δική µου.» Οπότε, ο νάνος αγκάλιασε τα γόνατά του, 
ορκιζόµενος τυφλή πίστη στον νέο του αφέντη και ευχαριστώντας 
τον που τον έσωσε από βέβαιο θάνατο. Έσκυψε και φίλησε τις 
µπότες του. Ο εξόριστος τον τράβηξε, για να τον σηκώσει όρθιο. 
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«Την πίστη σου θα πρέπει να την αποδείξεις,» του είπε. «Τώρα, 
πάµε κάπου να πλυθείς. Βροµάς σα να βγήκες από στάβλο.» 
  Τον νάνο τον έβαλε να συλλέγει συγκεκριµένα κοµµάτια από το 
∆άσος των Νεκρών και να κάνει και κάποιες µετρήσεις που 
απαιτούσαν χρόνο. Αν ήταν να φτιάξει κάποτε τα πράγµατα που είχε 
κατά νου, σίγουρα χρειαζόταν έναν βοηθό· κι αν ο βοηθός αυτός τού 
ήταν απόλυτα πιστός και αφιερωµένος, ακόµα καλύτερα. Ο νάνος δε 
φάνηκε να τον απογοητεύει. Είχε µάθει να είναι δούλος, και πρέπει 
να θεωρούσε τον τωρινό του αφέντη καλύτερο από τους παλιούς. 
Έτσι, έδειχνε να είναι σχεδόν ευτυχισµένος, τριγυρίζοντας ανάµεσα 
στα µηχανικά σκέλεθρα του ∆άσους των Νεκρών. 
  Μια µέρα, η κόµισσα ήρθε στο Εργοστάσιο, και ένας ανώτερος 
επόπτης την υποδέχτηκε, για να µιλήσει µαζί της. Ο εξόριστος, 
φυσικά, απέφυγε να τη συναντήσει, πράγµα το οποίο δεν ήταν 
δύσκολο µέσα σε τούτο το τεράστιο µέρος. Μάλιστα, τυχαία την 
είχε δει: κοίταζε έξω από ένα παράθυρο και πρόσεξε το όχηµά της 
να µπαίνει σε µια από τις αυλές του Εργοστασίου. Ετούτη τη φορά, 
η πίσω θέση του ήταν κλειστή, και όταν άνοιξε η κόµισσα βγήκε. Ο 
εξόριστος ήλπιζε µόνο να µην έψαχνε για εκείνον εδώ πέρα· και, 
όντως, όπως αποδείχτηκε, δεν είχε έρθει για να τον βρει. Θα έπρεπε 
να είναι επιφυλακτικός, όµως, να µην τη συναντήσει κατά τύχη σε 
καµια από τις επισκέψεις της. 
  Μια άλλη µέρα, οι ανώτεροι επόπτες ανακοίνωσαν τη δηµιουργία 
µιας καινούργιας ιπτάµενης συσκευής και ζήτησαν να µάθουν αν 
υπήρχε κάποιος εθελοντής, για να τη δοκιµάσει. Ο εξόριστος είχε 
αρχίσει να βαριέται εκείνο τον καιρό· είχε περάσει µήνες στο 
Εργοστάσιο κι όλα τα ίδια και τα ίδια γίνονταν. Ρουτίνα. Πλήξη. 
Άνθρωποι που λειτουργούσαν σαν µηχανήµατα, και µηχανήµατα 
που βρίσκονταν τροµακτικά κοντά στο να λειτουργούν σαν 
άνθρωποι. Επιπλέον, τα πειράµατά του στο ∆άσος των Νεκρών δεν 
πήγαιναν και τόσο καλά· η µια αποτυχία διαδεχόταν την άλλη. Έτσι, 
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ενώ όλοι δείλιαζαν και κανείς δεν προθυµοποιείτο να δοκιµάσει την 
ιπτάµενη συσκευή, δήλωσε ότι θα τη δοκίµαζε εκείνος. 
  Το µηχάνηµα ήταν φτιαγµένο από ελαφρύ µέταλλο και είχε επάνω 
του ενωµένα τρία µεγάλα µπαλόνια: δύο από κάτω κι ένα από πάνω. 
Πίσω του είχε προωθητήρες. Ο εξόριστος δεν καταλάβαινε πώς 
ακριβώς δούλευε, αλλά δεν του χρειαζόταν και τόσο. Εκείνο που τον 
ενδιέφερε περισσότερο ήταν το χειριστήριο του σκάφους. Ένας 
ανώτερος επόπτης τού εξήγησε πώς λειτουργούσαν τα πάντα και του 
είπε ότι το άλλο πρωί θα πετούσε. Εκείνο το βράδυ ο εξόριστος, 
καθώς ήταν ξαπλωµένος ανάσκελα στο κρεβάτι του, µε τα χέρια 
σταυρωµένα πίσω απ’το κεφάλι, αναλογίστηκε λίγο τους νόµους, τις 
αρχές, και τις προϋποθέσεις σύµφωνα µε τα οποία θα µπορούσε να 
πετά αυτό το πράγµα… και έφτασε στο συµπέρασµα ότι, αφότου το 
µηχάνηµα είχε διανύσει µια συγκεκριµένη απόσταση σε 
συγκεκριµένο ύψος, θα δεχόταν βλάβες που θα το ανάγκαζαν να 
πέσει, αργά ή γρήγορα. Τέλος πάντων. Οι τεχνουργοί, αναµφίβολα, 
θα το είχαν ψάξει πολύ περισσότερο το θέµα· δε θα τον έβαζαν 
σ’ένα σκάφος που ήταν βέβαιο ότι θα τον σκότωνε… 
  Το επόµενο πρωί, τον οδήγησαν στην κορυφή ενός πύργου, όπου 
τον περίµενε το µηχάνηµα. Ο εξόριστος µπήκε στη θέση του οδηγού 
(δεν υπήρχαν κι άλλες θέσεις, έτσι κι αλλιώς, καθότι πειραµατικό το 
µοντέλο) και έδεσε τα λουριά επάνω του, όπως τον είχαν 
συµβουλέψει. Ένας ανώτερος επόπτης τού έδωσε έναν χάρτη, 
εξηγώντας του τη διαδροµή που έπρεπε να κάνει: να φτάσει ως ένα 
συγκεκριµένο βουνό, να διαγράψει τον κύκλο του, και να 
επιστρέψει. Ο εξόριστος κατένευσε, οπότε ο ανώτερος επόπτης 
έκλεισε το γυάλινο κέλυφος του σκάφους και του έκανε νόηµα να 
ξεκινήσει. Εκείνος ενεργοποίησε τους προωθητήρες και το 
µηχάνηµα έφυγε απ’τον πύργο ταχύτερα απ’ό,τι περίµενε. 
  Ο χειρισµός τού φάνηκε εύκολος. Τελικά, άδικα ανησυχούσε… 
Οδήγησε το σκάφος του προς το βουνό, περνώντας πάνω από το 
∆άσος των Νεκρών και µερικούς λόφους γεµάτους ξερά δέντρα. Το 
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ιπτάµενο µηχάνηµα έκανε, όλη την ώρα, ένα σταθερό φρρρρρρρρ 
φρρρρρρρ φρρρρρρ, που ο εξόριστος υπέθετε ότι προερχόταν από 
τους προωθητήρες. Όταν, όµως, άρχισε να διαγράφει τον κύκλο του 
βουνού, ο ήχος µετατράπηκε σε χρρρρρρκ χρρρρρρκ χρρρρρκ… κι ο 
εξόριστος σκέφτηκε ότι δεν µπορεί, δεν ήταν δυνατόν να είχε δίκιο 
στις βραδινές του εκτιµήσεις! Αλλά, προτού ολοκληρώσει τη 
στροφή, το µηχάνηµα ξέφυγε απ’τον έλεγχό του και κατευθύνθηκε 
ολοταχώς προς µια βραχώδη πλαγιά. Ο εξόριστος καταράστηκε 
δυνατά και προσπάθησε να το στρέψει, πράγµα το οποίο κατάφερε· 
όχι την τελευταία στιγµή, όπως σε κάτι ιστορίες που διηγιόταν στο 
κάστρο της κόµισσας, αλλά και πάλι παραλίγο να κατουρηθεί επάνω 
του. Το σκάφος πήρε άλλη κατεύθυνση, αν και εξακολούθησε να 
είναι δύσκολο στον έλεγχο· κι όχι µόνο αυτό, µα, τώρα, είχε αρχίσει 
να κάνει πάνω-κάτω και πέρα-δώθε. Ο εξόριστος έβριζε και 
καταριόταν τους διαολεµένους τους ανώτερους επόπτες. Τον είχαν 
βάλει εδώ µέσα για να τον σκοτώσουν; Μήπως η κόµισσα είχε µάθει 
πού βρισκόταν κι επίτηδες είχε στήσει αυτή την ιστορία; Όπως και 
νάχε, είτε επρόκειτο για λάθος είτε για απόπειρα δολοφονίας, όφειλε 
να επικεντρωθεί σε ένα πράγµα: να µην τους κάνει τη χάρη να 
πεθάνει. 
  Το χρρρρρκ έγινε ντρουουκκκ ντρουουκκκ ντρρρρρουουουκκκ, και 
το σκάφος τώρα έχανε ύψος. Σκατά…! γρύλισε ο εξόριστος, 
βλέποντας τις χαράδρες, τους λόγκους, και τις πλαγιές από πάνω 
του, που πλησίαζαν µε ανησυχητικά ταχύ ρυθµό. Σκατά…! Σκατά…! 
Σκατά! Έκανε το γαµηµένο το χειριστήριο απο δώ, το έκανε απο κεί, 
το έστριβε έτσι, το έστριβε αλλιώς· αλλά τίποτα! Είδηση δεν έπαιρνε 
το ιπτάµενο µηχάνηµα. Όπου ήθελε πήγαινε. ∆εν υπάρχει τίποτα που 
να λειτουργεί ΣΩΣΤΑ επάνω σε τούτο το γαµηµένο σκάφος; σκέφτηκε 
ο εξόριστος. Από κάτω του, τώρα, έβλεπε χιόνια: µια µεγάλη 
χιονισµένη πλαγιά. Τουλάχιστον, θα έπεφτε στα µαλακά. Κάτι ήταν 
κι αυτό. Εκτός, βέβαια, αν το διαολεµένο µηχάνηµα έκανε έκρηξη… 
  Πιέζοντας έναν διακόπτη, έλυσε τα λουριά του καθίσµατός του. 
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  Το σκάφος ζύγωνε το χιόνι, ενώ οι προωθητήρες γρύλιζαν σαν να 
είχαν µέσα τους φυλακισµένα πενήντα κούγκα. 
  Ο εξόριστος έκανε ν’ανοίξει το γυάλινο κέλυφος, µα δεν τα 
κατάφερε. Είχε κολλήσει. Κι αυτό ελαττωµατικό ήταν! Έβγαλε το 
πιστόλι του (ευγνωµονώντας το προνοητικό του µυαλό, που τον είχε 
ωθήσει να φέρει το όπλο µαζί) και πυροβόλησε το τζάµι, ξανά και 
ξανά και ξανά, θρυµµατίζοντάς το τελείως. 
  Ξαφνικά, τραντάχτηκε· το σκάφος του είχε χτυπήσει στο 
χιονισµένο έδαφος. Ο εξόριστος ορθώθηκε και πήδησε έξω, 
κατρακυλώντας πάνω στη χιονισµένη πλαγιά και µην µπορώντας να 
σταµατήσει την κάθοδό του. Από πάνω, άκουσε µια εκκωφαντική 
έκρηξη. 
  Αν έχεις το δαίµονά σου, εξερράγη κιόλας! σκέφτηκε, καθώς 
συνέχιζε να κατρακυλά κατρακυλά κατρακυλά κατρακυλά 
κατρακυλά κατρακυλά κατρακυλά κατρακυλά κατρακυλά 
κατρακυλά– 
  –µέχρι που χτύπησε σε µια χιονισµένη πλαγιά και σταµάτησε. Για 
λίγο, νόµιζε ότι είχε σπάσει το δεξί του χέρι, αλλά διαπίστωσε ότι 
δεν ήταν έτσι. Το κόκαλο ήταν σώο και αβλαβές, αν και πονούσε. 
Το δέρµα του, σίγουρα, θα είχε µελανιάσει. 
  Καθώς, όµως, περιεργαζόταν το χτύπηµά του, πρόσεξε κάτι πολύ 
ιδιαίτερο µε την άκρια του αριστερού του µατιού. 
  Χρώµα. 
  Ένα δυνατό, κόκκινο χρώµα, µέσα σ’έναν κόσµο που ήταν γεµάτος 
από αποχρώσεις του µαύρου και του άσπρου. 
  Χρώµα. 
  Πλησίασε και παρατήρησε ότι ένας κρυσταλλικός σχηµατισµός 
ξεπρόβαλλε µέσα απ’το χιόνι. Ένας κρυσταλλικός σχηµατισµός από 
ρουµπίνια. Παραµέρισε το χιόνι και τα κοίταξε πιο προσεκτικά. Και 
µέσα τους ατένισε πράγµατα… πράγµατα που δεν ξανάχε δει. 
∆ιαπίστωσε, ξαφνικά, πόσο µεγάλο και δυνατό εργαλείο µπορεί να 
είναι η όραση. Φτάνει να έχεις τα κατάλληλα µάτια. 
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  Γέλασε µέσα στην ερηµιά. Αυτά τα ρουµπίνια έπρεπε να γίνουν 
δικά του. Κανείς άλλος δεν έπρεπε να µάθει για την ύπαρξή τους. 
Ήταν τόσο ξεχωριστά… Έπρεπε, οπωσδήποτε, να γίνουν δικά του. 
Μόνο δικά του. 
  Και πώς θα µπορούσε, άραγε, να τα χρησιµοποιήσει; Αυτό ήθελε 
σκέψη, πολλή σκέψη. Σκέψη που δεν ήταν δυνατόν να κάνει εδώ, 
µες στην ερηµιά, µες στα χιόνια. Έπρεπε να επιστρέψει στο 
Εργοστάσιο· και ίσως, µάλιστα, όταν έφτανε εκεί να ήταν η ώρα να 
το εγκαταλείψει… 
  Ξεκίνησε να βαδίζει, γνωρίζοντας πως ο δρόµος δεν ήταν µικρός. 
Από το Εργοστάσιο ως το βουνό που του είχε δείξει ο ανώτερος 
επόπτης ήταν τουλάχιστον δύο µέρες απόσταση µε τα πόδια, κι 
εκείνος είχε προσπεράσει το βουνό· βρισκόταν ακόµα πιο µακριά. 
Όπως και να είχε, πάντως, δεν µπορούσε να κάθεται να σκέφτεται 
πόσο άσχηµη ήταν η κατάσταση στην οποία είχε βρεθεί· καλύτερα 
να έκανε κάτι για να βγει από αυτή την κατάσταση. 
  (ο ερευνητής) 
  Όταν επέστρεψε στην περιοχή του Εργοστασίου, ήταν 
εξαντληµένος, ταλαιπωρηµένος, και πεινασµένος. Κάτι τον ώθησε, 
όµως, να πάει πρώτα στο ∆άσος των Νεκρών, όπου βρήκε τον νάνο 
να κάθεται σ’έναν βράχο, ανάµεσα σε δεκάδες τεχνολογικές 
σαβούρες και να κρατά έναν µεταλλικό βραχίονα στα χέρια του, 
πατώντας ένα κουµπί και κάνοντάς τον να κινείται πάνω-κάτω. 
Μόλις είδε τον εξόριστο, πετάχτηκε όρθιος και, αφού τον χαιρέτησε 
και του είπε ότι είχε ανησυχήσει για τη ζωή του, τον πληροφόρησε 
πως µια γυναίκα ήταν εδώ και τον αναζητούσε. «Τι γυναίκα;» 
ρώτησε εκείνος, και ο νάνος τού περιέγραψε την κόµισσα, 
εξηγώντας του πως είχε έρθει χτες µόλις και δεν είχε φύγει ακόµα. 
Επίσης, του είπε πως οι τεχνουργοί σκέφτονταν αύριο το πρωί να 
στείλουν κάποια ανιχνευτική οµάδα, για να τον βρει. Ήθελαν να 
µάθουν τι είχε γίνει το ιπτάµενο σκάφος τους, κι επιπλέον, η 
κόµισσα τούς έλεγε ότι ο εξόριστος ήταν εγκληµατίας.  
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  «Τι της έχεις κάνει, αφέντη;» 
  «Αρνήθηκα να σκοτώσω τον άντρα της.» 
  «Αυτό δεν µπορεί να είναι και πολύ κακό, σε όποια χώρα κι αν 
βρίσκεται κανείς.» 
  «Όχι στη χώρα του µυαλού της,» αποκρίθηκε ο εξόριστος, 
υποµειδιώντας, και του είπε πως έπρεπε να φύγει από το 
Εργοστάσιο, όχι µόνο λόγω της κόµισσας (αν κι αυτός ήταν, όντως, 
ένας καλός λόγος), αλλά και γιατί ήθελε να ερευνήσει κάτι. Ο νάνος 
προθυµοποιήθηκε να έρθει µαζί του, όµως ο εξόριστος κούνησε το 
κεφάλι, λέγοντάς του πως, όχι, εκείνος έπρεπε να µείνει εδώ, στην 
καλύβα του στο ∆άσος των Νεκρών, και να συνεχίσει τα πειράµατά 
τους. Εξάλλου, δε θ’αργούσε να επιστρέψει, κι όταν επέστρεφε, η 
κόµισσα, µάλλον, δε θα ήταν εδώ· θα είχε βαρεθεί και θα είχε φύγει. 
Ο νάνος τού έδωσε τρόφιµα, τον αποχαιρέτησε, και του είπε πως θα 
προσευχόταν στους θεούς του να έχει καλό ταξίδι. 
  Ο εξόριστος είχε ακούσει φήµες για την πόλη στο κέντρο του 
κόσµου (την οποία πολλοί ονόµαζαν και ‘η Πόλη’, ενώ επίσης 
λεγόταν πως δεν ήταν πραγµατικά στο κέντρο του κόσµου), αλλά 
ποτέ δεν είχε πάει εκεί. Ήξερε, όµως, για την περιώνυµη Βιβλιοθήκη 
της Γνώσης που βρισκόταν σ’αυτό το µέρος, και σκόπευε να την 
επισκεφτεί, για να µάθει τι ήταν οι ρουµπινοειδείς κρυσταλλικοί 
σχηµατισµοί που είχε συναντήσει στα βουνά, καθώς και πώς 
µπορούσε να τους χρησιµοποιήσει… γιατί µέσα τους είχε δει 
πράγµατα που νόµιζε ότι τον είχαν αλλάξει για πάντα. Έτσι, 
βρέθηκε γι’ακόµα µια φορά στους δρόµους και, για να ζήσει, 
χρησιµοποίησε τις παλιές του γνώσεις ως παραµυθάς. Το βιβλίο µε 
τις ιστορίες του ακόµα το είχε, και ο νους του δεν είχε ξεχάσει όλες 
τις παραλλαγές και τις τροποποιήσεις που είχε κάποτε κάνει σ’αυτές 
τις ιστορίες. Επιπλέον, µπορούσε πάντα να επινοήσει και 
καινούργιες. Πάντως, εκείνο που, σίγουρα, δεν µπορούσε πλέον να 
κάνει ο εξόριστος ήταν να σκοτώνει ανθρώπους και να τους παίρνει 
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τα υπάρχοντα. Η οργή του είχε καταλαγιάσει, το θηρίο είχε πεθάνει 
µέσα του, και είχε αποφασίσει πως η ζωή του είχε αλλάξει. 
  Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του, όµως, συνέβη κάτι που του 
θύµισε τα παλιά. Άκουσε για τη γενέτειρά του. Έµαθε ότι, τώρα, την 
ονόµαζαν Πόλη των Προσωπείων και ότι απ’όλη την προηγούµενη 
βασιλική οικογένεια –τη δική του οικογένεια– είχαν αποµείνει 
µονάχα η αδελφή του κι εκείνος. Η αδελφή του… Η αδελφή του ήταν 
ζωντανή, έλεγαν. Η νέα εξουσία δεν την είχε σκοτώσει. Κι όµως, 
εκείνος τόσο καιρό τη θεωρούσε νεκρή· νόµιζε πως, όταν την είχαν 
αρπάξει, θα την παλούκωναν, όπως είχαν παλουκώσει και τόσους 
άλλους στη Μεγάλη Πλατεία. Αν ήταν ζωντανή…. 
  Αλλά, µετά, άκουσε και τις φήµες που µιλούσαν για τον ίδιο: που 
έλεγαν ότι κρυβόταν κάπου µέσα στην πόλη ή στα περίχωρά της κι 
ετοίµαζε ανατροπή του νέου καθεστώτος. Ο εξόριστος ήθελε να 
γελάσει. Μάλλον, λοιπόν, ψέµατα ήταν κι αυτά που λέγονταν για 
την αδελφή του. ∆εν µπορεί να ήταν ζωντανή… Ωστόσο, καθώς 
ταξίδευε προς την πόλη στο κέντρο του κόσµου, η σκέψη της 
αδυνατούσε να φύγει απ’το νου του, όσο κι αν ήθελε να τη διώξει. 
Πώς θα µάθαινε την αλήθεια; 
  Μέχρι να φτάσει στην Πόλη, δύο άντρες προσπάθησαν να τον 
ληστέψουν. Τους σκότωσε και τους δύο και τους πήρε ό,τι χρήµατα 
και πολύτιµα αντικείµενα είχαν, που, δυστυχώς, δεν ήταν και πολλά. 
Μια άλλη φορά, έµαθε ότι µια οµάδα ιππέων τον έψαχνε (µάλλον, 
άνθρωποι της κόµισσας) και φρόντισε ν’αποµακρυνθεί. Κάποια 
νύχτα, κέρδισε αρκετά λεφτά σ’ένα παιχνίδι τζόγου, µε τη βοήθεια 
µιας σερβιτόρας που τον είχε συµπαθήσει και πήγαινε πίσω απ’τους 
άλλους, έβλεπε τα φύλλα τους, και του έκανε νόηµα. Πέρασε κι από 
άλλες µικρές περιπέτειες, γιατί το ταξίδι δεν ήταν ολιγοήµερο, αλλά 
τίποτα δεν τον έκανε να ξεχάσει αυτό που είχε ακούσει: ότι η 
αδελφή του ζούσε. 
  Η Πόλη ήταν, πράγµατι, τόσο µεγάλη όσο έλεγαν. Ήταν η 
µεγαλύτερη πόλη που είχε δει ποτέ του, όπως και το Εργοστάσιο 
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ήταν το µεγαλύτερο κάστρο που είχε δει ποτέ του. Κι αν το 
Εργοστάσιο ήταν τόσο µεγάλο όσο µια πόλη, τότε η Πόλη ήταν 
τόσο µεγάλη όσο δέκα πόλεις. Ήταν οικοδοµηµένη γύρω από το 
δέλτα ενός πλωτού ποταµού και είχε µεγάλους, πλακόστρωτους 
δρόµους και γέφυρες. Σε όλες τις πύλες της υπήρχαν οδηγοί 
(πρόθυµοι να σε πάνε όπου επιθυµούσες και να σου βρουν ό,τι 
ποθούσε η καρδιά σου), χαρτοπώλες (που έδιναν χάρτες για 
ολόκληρη την Πόλη, ή για συγκεκριµένες συνοικίες µέσα σ’αυτήν, ή 
ακόµα και για συγκεκριµένα χτίρια, όπως µουσεία, πινακοθήκες, και 
µεγάλα καταστήµατα), και αµαξάδες. Φυσικά, κανένας τους δεν 
πληρωνόταν λίγο για τις υπηρεσίες του. Ο εξόριστος αγόρασε έναν 
µεγάλο χάρτη της πόλης, βέβαιος ότι θα έδειχνε τη θέση της 
Βιβλιοθήκης της Γνώσης. Μετά, αναζήτησε κάποιο πανδοχείο για 
να περάσει τη νύχτα. ∆ε δυσκολεύτηκε να βρει ένα, και κοιµήθηκε 
ακούγοντας τη φασαρία του δρόµου κάτω από το δωµάτιό του· οι 
άµαξες ποτέ δεν έπαυαν να κυλάνε πάνω στο πλακόστρωτο της 
Πόλης και ο κόσµος ποτέ δεν έπαυε να τριγυρίζει. 
  Το πρωί, πήγε στη Βιβλιοθήκη. Επρόκειτο για ένα οικοδόµηµα 
τεραστίων διαστάσεων, χτισµένο ακριβώς µέσα στη γωνία του δέλτα 
του ποταµού. Είχε δώδεκα ορόφους και ήταν γεµάτο µε περάσµατα 
και σκαλωσιές. Από εκεί, ο εξόριστος άρχισε την αναζήτηση 
πληροφοριών για τα ρουµπίνια που είχε συναντήσει στα βουνά 
κοντά στο Εργοστάσιο των Τεχνουργών. Κι έτσι πέρασε πολύ καιρό 
στην Πόλη. Τα χρήµατά του, στην αρχή, τα έβγαζε αφηγούµενος 
ιστορίες και παίζοντας θέατρο σκιών· το λαγούτο το είχε, πια, 
βαρεθεί και δεν νόµιζε ότι µπορούσε να ξανασχοληθεί µαζί του. 
Μετά, βρήκε δουλειά σε µια επιχείρηση που επισκεύαζε 
τεχνουργήµατα, και τότε τα έσοδά του αυξήθηκαν αρκετά, και είχε 
τη δυνατότητα να επισκέπτεται µουσεία και πινακοθήκες, να 
πηγαίνει στο θέατρο και στην όπερα, και να παρακολουθεί 
αγωνίσµατα σε κάποια από τις δύο αρένες της Πόλης. Σε µια έκθεση 
έργων από σύρµα και άργυρο γνώρισε µια ντόπια νεαρή 
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αριστοκράτισσα, κι έτσι άρχισε να πηγαίνει και σε δεξιώσεις ως 
καλεσµένος. Οι δεξιώσεις αυτές τού θύµισαν την πατρίδα του, τότε, 
τον παλιό καιρό, που ήταν όλα καλά, όµορφα, και αθώα…  
  Η αδελφή του ίσως ακόµα να ζούσε… 
  Αλλά τι µπορούσε να κάνει, τώρα, γι’αυτό; Κάποια στιγµή, θα 
επέστρεφε στην πόλη του, την Πόλη των Προσωπείων· θα 
επέστρεφε. Όµως όχι τώρα. Τώρα, έπρεπε να µάθει περισσότερα για 
τα ρουµπίνια. Έπρεπε να µείνει κι άλλο στη Βιβλιοθήκη, ψάχνοντας, 
ερευνώντας, διασταυρώνοντας πληροφορίες, ανοίγοντας αρχαίους 
τόµους που η σκόνη ήταν τόσο πυκνή επάνω τους όσο ένα πέπλο, 
ξετυλίγοντας περγαµηνές έτοιµες να διαλυθούν στα χέρια του. 
Έµαθε πολλά και διάφορα για τις ιδιότητες κάθε λογής κρυστάλλου 
και πετρώµατος, µα δε βρήκε τίποτα που να αναφέρεται σ’εκείνα τα 
συγκεκριµένα ρουµπίνια που είχε δει. Ωστόσο, ανακάλυψε πως 
κάποτε υπήρχε µια µοναστική σχολή η οποία ασχολείτο µε τους 
λίθους· και, µάλιστα, σύµφωνα µε τις πληροφορίες που ξέθαψε, 
αυτοί οι µοναχοί λεγόταν πως έκαναν «µαγεία» µέσω των 
πετρωµάτων: γεωµαντεία, µακροσκοπία, κατάρες, επικλήσεις, 
νοητική κατοχή, ψευδαισθήσεις. Υπήρχαν ακόµα, όµως; Οι 
αναφορές ήταν αρκετά παλιές. Πάντως, αν όλα όσα είχε διαβάσει 
αλήθευαν, ένα από τα µεγαλύτερα µοναστήρια τους δεν βρισκόταν 
πολύ µακριά από την πόλη στο κέντρο του κόσµου. 
  Την άλλη ηµέρα, ο εξόριστος ετοιµάστηκε και έφυγε, τυλιγµένος 
σε µια µαύρη κάπα και βαστώντας ένα µακρύ, ξύλινο ραβδί 
οδοιπορίας. Στη ζώνη του είχε περασµένα δύο πιστόλια, οπλισµένα 
και γεµάτα, γιατί είχε ακούσει πως ληστές κυκλοφορούσαν 
τελευταία στις ερηµιές, µακριά από την Πόλη. Ευτυχώς, δεν 
συνάντησε κανέναν και, ύστερα από ταξίδι ηµερών, έφτασε στο 
µονοπάτι που υποτίθεται ότι οδηγούσε στο µοναστήρι. Ο εξόριστος 
στάθηκε για λίγο και κοίταξε ψηλά, στην πλαγιά του βουνού, 
προσπαθώντας να διακρίνει. Η ασθενική του όραση, όµως, δεν τον 
βοηθούσε· αυτό που έβλεπε εκεί πάνω θα µπορούσε να είναι 
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µοναστήρι, αλλά θα µπορούσε να µην είναι και τίποτα παραπάνω 
από ένας σχηµατισµός βράχων. Ωστόσο, άρχισε να ανηφορίζει. 
  Στο µοναστήρι (γιατί, ναι, τελικά υπήρχε µοναστήρι) τον 
υποδέχτηκε ένας ξερακιανός, κουκουλοφόρος άντρας, που το 
αριστερό του µάτι έλειπε και το είχε αντικαταστήσει µε έναν λίθο. Ο 
εξόριστος δεν ήταν βέβαιος για τι λίθο επρόκειτο (τα τραυµατισµένα 
του µάτια δεν τον βοηθούσαν), αλλά, µόλις το είδε τούτο, 
αισθάνθηκε µια φλόγα να του τρώει τα σωθικά. Ναι, είχε σίγουρα 
βρει τους ανθρώπους που έψαχνε… 
  «Ποιος είσαι και τι ζητάς εδώ;» τον ρώτησε ο µονόφθαλµος, ενώ ο 
ουρανός σκοτείνιαζε κι ένα τσουχτερό κρύο είχε πιάσει στο βουνό. 
  «Κατάλυµα,» αποκρίθηκε ο εξόριστος, «και τη σοφία σας.» 
  «Αυτό απαντά µόνο στο ένα από τα δύο ερωτήµατά µου.» 
  Ο εξόριστος τού απάντησε και στο άλλο. 
  Οι µοναχοί τον φιλοξένησαν εκείνη τη βραδιά. Του έδωσαν σούπα, 
κρασί, και τυρί, και τον έβαλαν να καθίσει µαζί τους, στο τραπέζι 
τους. ∆εν ήταν πάνω από είκοσι, στο σύνολό τους, και όλοι είχαν 
µισότρελες όψεις. Ο ηγούµενος είχε έναν λίθο στο µέτωπό του, ο 
οποίος έµοιαζε να είναι ένα µε τη σάρκα του· ένα µε το κρανίο του, 
ίσως. Όταν ρώτησε τον εξόριστο τι ήθελε απ’αυτούς, εκείνος τού 
µίλησε για τα ρουµπίνια που είχε δει, εξηγώντας του συγχρόνως το 
πρόβληµα µε την όρασή του, αλλά µη δίνοντας άλλες πληροφορίες 
για τον εαυτό του ή την καταγωγή του. Ο ηγούµενος τού είπε πως 
δεν είχε ξανακούσει για παρόµοια περίπτωση σ’όλα του τα χρόνια: 
Μάλλον, τα συγκεκριµένα ρουµπίνια τού ήταν γνωστά, µα δεν ήξερε 
ότι είχαν τέτοιες ιδιότητες· ίσως µονάχα ο εξόριστος να µπορούσε 
να τις διακρίνει, λόγω της αλλοιωµένης του όρασης. «Πώς 
τραυµατίστηκαν τα µάτια σου;» θέλησε να µάθει ο ηγούµενος· αλλά 
εκείνος αρνήθηκε να του πει, κουνώντας το κεφάλι κι 
αποκρινόµενος µόνο ότι επρόκειτο για προσωπική υπόθεση και δεν 
ήθελε να µπει σε περισσότερες λεπτοµέρειες. Ο ηγούµενος δεν τον 
πίεσε. 
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  «Αν σας φέρω κάποια από αυτά τα ρουµπίνια, θα µπορέσετε να µε 
βοηθήσετε να τα ερευνήσω περισσότερο;» 
  Ο ηγούµενος ήπιε την τελευταία γουλιά απ’το κρασί του, καθώς 
καθόταν δίπλα απ’τη δυνατή φωτιά του τζακιού. «Ασφαλώς.» 
  «Χωρίς καµία αµοιβή;» ρώτησε, παραξενεµένος, ο εξόριστος. 
  Ο ηγούµενος µειδίασε αχνά, και ο λίθος στο µέτωπό του γυάλισε 
στιγµιαία. «Μα, η αµοιβή µας είσαι εσύ ο ίδιος, κι αυτή η 
καινούργια γνώση που θα µας φέρεις…» 
  Όταν ξηµέρωσε, ο εξόριστος έφυγε από το µοναστήρι και ξεκίνησε 
το µακρύ ταξίδι για το Εργοστάσιο των Τεχνουργών. Καθοδόν, 
σταµάτησε στην Πόλη για να εφοδιαστεί. Είχε συγκεντρώσει αρκετά 
χρήµατα όλο τον καιρό που εργαζόταν εδώ, και αποφάσισε να τα 
ξοδέψει µέχρι το τελευταίο νόµισµα. Αγόρασε ρούχα, όπλα, 
τρόφιµα, και ένα µικρό ταχύκυκλο µε χοντρές ρόδες για 
κακοτράχαλα εδάφη. Το καβάλησε και άρχισε να διασχίζει τις 
ερηµιές. Το ταξίδι του ήταν πολύ πιο γρήγορο από την προηγούµενη 
φορά, που είχε έρθει εδώ οδοιπορώντας, όµως και τώρα ληστές τού 
επιτέθηκαν, µάλλον για να του πάρουν το ταχύκυκλο. Ήταν 
κάµποσοι από δαύτους, και έφιπποι, οπλισµένοι µε απλά εξάσφαιρα 
και µαστίγια, που προσπαθούσαν να τυλιχτούν γύρω απ’το κεφάλι ή 
τους ώµους του και να τον τραβήξουν απ’τη θέση του οδηγού. Ο 
εξόριστος κατάφερε να τους αντιµετωπίσει, κυρίως χάρη στο 
γεγονός ότι ένα µηχάνηµα όπως το ταχύκυκλο δεν κουράζεται, σε 
αντίθεση µε τα άλογα. Όταν τα ζώα των εχθρών του είχαν αρχίσει 
να µένουν πίσω, εκείνος συνέχιζε το ίδιο γρήγορα. Εν τω µεταξύ, 
νόµιζε ότι είχε στείλει τουλάχιστον τρεις ληστές στον κόσµο των 
νεκρών. Αλλά κι εκείνος είχε τραυµατιστεί. Στην επόµενη πόλη που 
συνάντησε, σταµάτησε για να επισκεφτεί έναν θεραπευτή ο οποίος 
θα περιποιείτο τις πληγές του καλύτερα από τον ίδιο. 
  Φτάνοντας κοντά στο Εργοστάσιο, πήγε πρώτα στο ∆άσος των 
Νεκρών, για να δει αν ο νάνος βρισκόταν ακόµα εκεί. Και, ναι, εκεί 
ήταν, αλλά είπε στον εξόριστο πως ίσα που είχε καταφέρει να 
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γλιτώσει τη ζωή του: Οι άνθρωποι της κόµισσας είχαν έρθει να τον 
βρουν, µαζί µε την ίδια, αναµφίβολα για να µάθουν πληροφορίες για 
τον αφέντη του. Εκείνος, όµως, τους είδε, ευτυχώς, από µακριά και 
κρύφτηκε ανάµεσα στα µηχανικά σκέλεθρα, περιµένοντάς τους να 
φύγουν. Έψαξαν για περισσότερη ώρα απ’ό,τι νόµιζε ότι θα 
έψαχναν, αλλά, τελικά, αποχώρησαν. «Και πού είναι η κόµισσα, 
τώρα;» ρώτησε ο εξόριστος, και ο νάνος απάντησε: «Έφυγε, απ’όσο 
ξέρω, αφέντη. Επέστρεψε στα µέρη της.» 
  Ύστερα, ο εξόριστος τού είπε ότι θα ταξίδευε στα βουνά και ότι 
τον ήθελε µαζί του. Επίσης, τον ρώτησε αν είχε κάποιο εργαλείο που 
κόβει µε δύναµη και ακρίβεια, χωρίς να διαλύει το γύρω υλικό σε 
θρύψαλα. Ο νάνος αποκρίθηκε ότι µπορούσε, γρήγορα, να φτιάξει 
ένα, και ρώτησε πού θα πήγαιναν. «Πηγαίνουµε να κόψουµε 
καρπούς…» του είπε µόνο ο εξόριστος, καθώς καθόταν οκλαδόν 
µέσα στην καλύβα του, όπου δεν µπορούσε να σταθεί όρθιος, 
χαµηλοτάβανη όπως ήταν. 
  Το ταξίδι τους µέσα στα βουνά ήταν δύσκολο, και έπρεπε, 
υποχρεωτικά, να το κάνουν µε τα πόδια, γιατί το ταχύκυκλο, όσο 
χοντρές ρόδες κι αν είχε, δεν µπορούσε µε τίποτα ν’ανεβεί σε τούτα 
τα απότοµα µέρη. Ακόµα δυσκολότερο, όµως, ήταν να εντοπίσουν 
το σηµείο όπου παλιότερα ο εξόριστος είχε βρει τα ρουµπίνια. 
Αρχικά, νόµιζε πως θα έβλεπε τα συντρίµµια του ιπτάµενου 
µηχανήµατος των τεχνουργών και αυτά θα τον οδηγούσαν, αλλά ο 
νάνος τού είπε πως οι άνθρωποι του Εργοστασίου είχαν µαζέψει το 
σκάφος. «Τους είδα, αφέντη, που το τραβούσαν έξω απ’τα βουνά… 
ή ό,τι είχε αποµείνει απ’αυτό.» 
  Όταν βρήκαν, τελικά, τα ρουµπίνια, ο εξόριστος γέλασε σαν 
παρανοϊκός, καθώς κοιτούσε µέσα στα κρυσταλλικά τους βάθη και 
έβλεπε όσα είχε δει την προηγούµενη φορά κι ακόµα περισσότερα… 
πολύ, πολύ περισσότερα. Του έµοιαζαν άπειρα τα πράγµατα που 
µπορούσε να δει µέσω των ρουµπινιών· άπειρα, ανεξάντλητα, και 
διαρκώς µεταλλασσόµενα, µετασχηµατιζόµενα, και µεταβαλλόµενα· 
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οι ατελείωτες πύλες ενός µαγευτικού λαβυρίνθου. Και είναι όλες 
δικές µου! ∆ικές µου! συλλογίστηκε, εκστασιασµένος, προτού πάρει 
το κοπτικό εργαλείο από τον νάνο κι αρχίσει να κόβει τα ρουµπίνια 
µε προσοχή. 
  Στο ταξίδι της επιστροφής, κοιτούσε περισσότερο τα ρουµπίνια 
παρά προς τα πού βάδιζε. Ο νάνος οδηγούσε κυρίως, κι έµοιαζε 
ν’ανησυχεί για τον αφέντη του· τον κοιτούσε συνοφρυωµένος και, 
συχνά-πυκνά, τον ρωτούσε αν ήταν καλά. Ο εξόριστος γελούσε και 
έλεγε: «Ποτέ δεν ήµουν καλύτερα! Ποτέ δεν ήµουν καλύτερα…» 
Επιτέλους, µπορούσε να δει χρώµα! Μπορούσε να δει όλα τα 
χρώµατα της ίριδας, κι ακόµα πιο πολλά, µέσα στα ρουµπίνια: 
χρώµατα τα οποία δεν ήξερε πώς να κατονοµάσει. Κι εκτός απ’τα 
χρώµατα, τόσα άλλα πράγµατα… τόσα άλλα πράγµατα. 
  Μια νύχτα, ρώτησε τον νάνο τι µπορούσε να δει εκείνος 
κοιτάζοντας τους λίθους, µα δεν µπορούσε να δει τίποτα το 
ξεχωριστό. «Είσαι σίγουρος;» τον ρώτησε ο εξόριστος, κι αυτός 
απάντησε πως, ναι, ήταν σίγουρος. Μετά, ο εξόριστος τού έδειξε το 
δαχτυλίδι του και τον ρώτησε αν έβλεπε τον λίθο εκεί. Ο νάνος 
κούνησε το κεφάλι, αρνητικά. 
  Πίσω, στο ∆άσος των Νεκρών και στην καλύβα, βρήκαν δύο 
άντρες να τους περιµένουν, µε υψωµένα πυροβόλα. Άνθρωποι της 
κόµισσας, οι οποίοι ζήτησαν από τον εξόριστο να έρθει µαζί τους, 
γιατί η αρχόντισσά τους ήθελε να του µιλήσει. Εκείνος αρνήθηκε να 
υπακούσει. 
  «Αν δεν έρθεις µαζί µας µε το καλό,» είπε ο µελαχρινός, 
γαµψοµύτης άντρας, «θα αναγκαστούµε σε πάρουµε µε τη βία–» 
Πρόλαβε δεν πρόλαβε να τελειώσει τα λόγια του και ο νάνος 
χώθηκε ανάµεσα στα µηχανικά σκέλεθρα και χάθηκε απ’τα µάτια 
τους. «Ε! Πού πας, κοντοστούπη;» 
  «Χέστον αυτόν,» είπε ο χοντρός άντρας µε τα ξανθά µαλλιά. «Τον 
άλλο θέλει η αρχόντισσα.» Και προς τον εξόριστο: «Θα έρθεις µαζί 
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µας, ή θα σου ρίξουµε στα γόνατα και θα σε πάρουµε απο δώ 
σέρνοντάς σε στο χώµα.» 
  Ο εξόριστος δεν αποκρίθηκε, αλλά άρχισε να προχωρά, αργά. Οι 
δύο άντρες βάδισαν πίσω του, µε τα όπλα τους υψωµένα. «Πήγαινε 
αριστερά,» του είπε ο χοντρός, κι εκείνος έστριψε, κινούµενος 
ανάµεσα στα νεκρά µηχανήµατα. 
  Ξαφνικά, ένας µηχανικός ήχος ακούστηκε και ένας ατσάλινος 
βραχίονας κατήλθε, βαστώντας µια µεγάλη, πλατιά λεπίδα. Αίµα 
εκτοξεύτηκε άφθονο. Ο χοντρός ούρλιαξε σπαρακτικά. Ο άλλος 
στράφηκε να τον κοιτάξει, µε µάτια γουρλωµένα, και µια κραυγή 
φρίκης βγήκε απ’τα χείλη του. Ο σύντροφός του είχε κοπεί στη 
µέση, απ’τον δεξή ώµο ως τα αριστερά πλευρά. Το µισόνεκρο σώµα 
του σπαρταρούσε στο έδαφος. Το γέλιο του νάνου αντήχησε µέσα 
από τα µηχανήµατα, κι έµοιαζε παράξενα µεγεθυσµένο και 
αλλοιωµένο απ’όλα αυτά τα µέταλλα που ήταν συγκεντρωµένα εδώ. 
  Ο εξόριστος στράφηκε και γρονθοκόπησε τον µελαχρινό άντρα 
καταπρόσωπο, σπάζοντας τη γαµψή του µύτη και γεµίζοντας την 
όψη του µε αίµα.  
  «Σε ικετεύω!» ούρλιαξε ο απεσταλµένος της κόµισσας. 
  Ο εξόριστος έσκυψε και του πήρε το όπλο, που του είχε πέσει από 
το χτύπηµα και τον πανικό. «Γύρνα στην αρχόντισσά σου και πες 
της ότι δεν ενδιαφέροµαι για την προσφορά της.» 
  Ο άντρας σηκώθηκε και έφυγε, τρέχοντας και παραπατώντας, σαν 
µια ολόκληρη αγέλη λύκων να βρισκόταν στο κατόπι του. 
  «Αφέντη,» είπε ο νάνος, βγαίνοντας µέσα από το ανοιχτό στόµα 
µιας µηχανικής κεφαλής, «πρέπει να παρακολουθούσαν το µέρος 
και να σε είδαν όταν ήρθες. ∆εν τους είχα προσέξει· σου λέω 
αλήθεια.» 
  Ο εξόριστος, απλά, ένευσε και βάδισε προς την καλύβα. Το 
επόµενο πρωί, έφυγε από το ∆άσος των Νεκρών, παίρνοντας και το 
νάνο µαζί του, γιατί φοβόταν ότι ίσως η κόµισσα να έστελνε 
ανθρώπους της για να τον συλλάβουν. Επάνω στο ταχύκυκλο, 
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διέσχισαν οι δυο τους τα εδάφη µέχρι την πόλη στο κέντρο του 
κόσµου και, όταν έφτασαν, ο εξόριστος είπε στον βοηθό του να 
µείνει εκεί και να δουλέψει στην επιχείρηση επισκευής 
τεχνουργηµάτων όπου δούλευε κι εκείνος παλιότερα. «Θα σε 
συστήσω, προσωπικά.» Ο νάνος ρώτησε τον αφέντη του πού θα 
πήγαινε, αλλά αυτός τού αποκρίθηκε µόνο ότι είχε κάτι πολύ 
σηµαντικό να κάνει, κι αν αργούσε, εκείνος δεν έπρεπε 
ν’ανησυχήσει. Να συνέχιζε να δουλεύει στην Πόλη· εδώ, η κόµισσα 
δεν πρόκειται να ερχόταν για να τον βρει. Ο νάνος ευχήθηκε οι θεοί 
του να είναι µαζί µε τον εξόριστο, κι εκείνος έφυγε για το 
µοναστήρι. 
  Ο ηγούµενος καταχάρηκε, όχι επειδή τον είδε, αλλά επειδή του είχε 
φέρει τα ρουµπίνια για τα οποία έλεγαν. Όταν τα κοίταξε, όµως, 
απογοητεύτηκε. ∆εν είχαν τίποτα το ιδιαίτερο, είπε· ήταν, πράγµατι, 
σπάνια, µα τίποτα περισσότερο… Κι όµως, ήταν κάτι πολύ 
περισσότερο, επέµεινε ο εξόριστος, και του έδειξε το δαχτυλίδι του, 
ρωτώντας τον αν µπορούσε να δει τον λίθο εκεί. Ο ηγούµενος 
αποκρίθηκε ότι δεν µπορούσε να τον δει· αλλά, ύστερα, ακούµπησε 
το ένα του δάχτυλο στο πετράδι που βρισκόταν στο µέτωπό του και 
κοίταξε πιο επισταµένα… και αναφώνησε. Ο λίθος ήταν υπαρκτός! 
  «Ναι,» ένευσε ο εξόριστος, υποµειδιώντας, «ασφαλώς και είναι 
υπαρκτός, για όσους έχουν τη δύναµη να τον δουν.» 
  Έτσι, µαζί µε τους µοναχούς, εξέτασε τα ρουµπίνια και ανακάλυψε 
τις ιδιότητές τους. Επίσης, τους εξήγησε τι ακριβώς σκεφτόταν να 
κάνει µ’αυτά. Ο ηγούµενος δέχτηκε να τον βοηθήσει, µόνο αν τα 
υπόλοιπα τα κρατούσε το µοναστήρι, ως πληρωµή. Του εξόριστου 
δεν του άρεσε και τόσο τούτο, µα δέχτηκε, αν και διστακτικά. 
  Οι µοναχοί τού έβγαλαν τα µάτια και στη θέση τους έβαλαν δύο 
άλλα µάτια, ρουµπινένια. Ο εξόριστος χρειάστηκε έναν ολόκληρο 
χρόνο για να συνέλθει από την τραυµατική εµπειρία. Τους πρώτους 
δύο µήνες µετά από την µετάλλαξή του, δεν είχε σχεδόν καµία 
επαφή µε το περιβάλλον· και τους υπόλοιπους προσευχόταν και 
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συζητούσε µε τον ηγούµενο, µέσα στο σκοτάδι, γιατί το φως τον 
ενοχλούσε αφόρητα. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο 
ηγούµενος τον δίδαξε πολλά µυστικιστικά πράγµατα, και όχι µόνο. 
Του διηγήθηκε την ιστορία του και πώς είχε καταλήξει εδώ. «Όπως 
βλέπεις,» του είπε, «δεν ήµουν πάντα ιερός άνθρωπος… κι ακόµα 
δεν ξέρω πόσο ιερός είµαι.» Επίσης, του τόνισε πως η παροιµία µε 
τον δεινόσαυρο και το βατραχάκι ήταν από τα σηµαντικότερα που 
του είχε µάθει η ζωή του. 
  (ο άντρας µε τα ρουµπινένια µάτια) 
  Όταν επέστρεψε στα εγκόσµια, ο άντρας µε τα ρουµπινένια µάτια 
πήρε τον νάνο από την πόλη στο κέντρο του κόσµου και 
κατευθύνθηκε προς την Πόλη των Προσωπείων, µε την ελπίδα να 
βρει την αδελφή του. ∆υστυχώς, αυτό αποδείχτηκε πολύ πιο 
δύσκολο απ’ό,τι περίµενε. Τα πράγµατα είχαν αλλάξει: δραµατικά. 
Έτσι, ο άντρας µε τα ρουµπινένια µάτια έφτιαξε ένα εργαστήριο και 
άφησε τον νάνο εκεί, ώστε να συνεχίζει τα πειράµατά του. Ο ίδιος 
δεν έπαψε να ψάχνει για την αδελφή του, όµως δεν έµενε στην πόλη 
και για µεγάλα χρονικά διαστήµατα. ∆ιαρκώς, έφευγε και πήγαινε 
σε µακρινούς τόπους, αναζητώντας γνώσεις και πράγµατα που 
µονάχα τα καινούργια του µάτια µπορούσαν να του αποκαλύψουν. 
  Στην Πόλη των Προσωπείων, ο παράξενος κουκουλοφόρος άντρας 
δεν ήταν παρά µια αινιγµατική, αµφιλεγόµενη φιγούρα… 
 
 
43. 
 
Η Τρελή τούς οδήγησε σ’έναν έρηµο δρόµο, γεµάτο σπασµένα 
αντικείµενα –έπιπλα, δοχεία, αγάλµατα, εργαλεία–, σαν το µέρος να 
ήταν κάποτε αποθήκη που είχε καταστραφεί. 
  «Εδώ,» είπε, δείχνοντας έναν τοίχο χτισµένο από βαριές, γκρίζες 
πέτρες. «Εδώ µένει ο αφέντης µου.» Και γέλασε. 
  «∆εν υπάρχει καµία είσοδος εκεί,» παρατήρησε η Μορφώ. 
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  Η Τρελή συνέχισε να γελά. 
  Η Μορφώ την άρπαξε απ’τα µαλλιά κι έκανε να κοιτάξει µέσα στα 
µάτια της. Εκείνη ούρλιαξε, κλείνοντας τα βλέφαρα και παλεύοντας 
να ξεφύγει. Το δεξί της πόδι κλότσησε την κνήµη της άλλης 
γυναίκας. 
  «Υπάρχει,» είπε ο άντρας µε τα ρουµπινένια µάτια, ακουµπώντας 
το χέρι του στον ώµο της Μορφούς. «Υπάρχει.» 
 
 
44. 
 
Ο ορατός κόσµος δεν ταυτίζεται µε τον πραγµατικό κόσµο. Ούτε ο 
πραγµατικός κόσµος χαρακτηρίζεται από µοναδικότητα· είναι τόσο 
πολυδιάστατος που ο άνθρωπος αδυνατεί να αντιληφθεί όλες του τις 
διαστάσεις: αδυνατεί να αντιληφθεί ακόµα και το ένα εκατοστό 
αυτών. Το ίδιο ισχύει και για τον ορατό κόσµο, ο οποίος, αν και δεν 
ταυτίζεται, όπως προείπαµε, µε τον πραγµατικό, αποτελεί 
αντικατοπτρισµό αυτού. Τούτο δυνάµεθα εύκολα να το 
αποδείξουµε, ακολουθώντας τη λογική του Αλάκριου Νυκτόνοου 
της Πόλης. 
 

––απόσπασµα από το Περί της Φύσης της Πραγµατικότητας 
 

 
 
45. 
 
Η οµίχλη σχίζεται µπροστά από τα ρουµπινένια µάτια του άντρα. 
Εκεί όπου οι άλλοι βλέπουν γκρίζες πέτρες, εκείνος µπορεί να δει 
έναν δρόµο, ένα µονοπάτι, µια δίοδο… Είναι, όµως, κλειστή. 
Σφαλισµένη. 
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  Αλλά όχι καλά. Ο άντρας έχει το κλειδί που µπορεί να την 
ξεκλειδώσει, κι οι υποψίες του επιβεβαιώνονται. Το θηρίο τον 
περιµένει. Κατά κάποιο τρόπο, ήξερε για τον ερχοµό του. 
  Υψώνει το χέρι του και αρθρώνει τρεις λέξεις δύναµης. Και µετά: 
«Ακολουθήστε µε,» λέει, καθώς η είσοδος είναι, πλέον, ανοιχτή και 
ορατή σε όλους. 
 
 
46. 
 
Η αίθουσα είναι µεγάλη και υπόγεια, στρωµένη µε µαύρες πλάκες 
και χτισµένη µε µαύρες πέτρες. Λυχνίες κατέρχονται από την ψηλή 
οροφή της, κρεµασµένες από αλυσίδες· µοιάζουν να πληµµυρίζουν 
το µέρος στις σκιές πολύ περισσότερο απ’ό,τι το φωτίζουν. Οκτώ 
χοντροί κίονες στηρίζουν την αίθουσα, βρισκόµενοι σε τέτοιες 
θέσεις έτσι ώστε αν τους ένωνες µε νοητές ευθείες θα σχηµάτιζαν 
ένα ισόπλευρο, οκτάκτινο άστρο. Περίπου δύο ντουζίνες άνθρωποι, 
άντρες και γυναίκες, είναι µέσα στο πελώριο δωµάτιο: ορισµένοι 
απ’αυτούς στέκονται φρουροί, ορισµένοι ερωτοτροπούν, ορισµένοι 
τρώνε, ορισµένοι παίζουν παιχνίδια, ορισµένοι προσεύχονται. Όλοι 
φοράνε προσωπεία. Όπως προσωπεία φοράνε και οι Νύµφες, που 
βρίσκονται στην επάνω δεξιά γωνία της αίθουσας, ηµίγυµνες ή και 
τελείως γυµνές, µε τις κοιλιές τους φουσκωµένες, σε διάφορα 
στάδια εγκυµοσύνης. Ετούτη τη στιγµή, µία από αυτές γεννά ακόµα 
ένα από τα παιδιά του θηρίου. 
  Υπάρχουν κι άλλα τέτοια παιδιά που περιφέρονται µέσα στην 
αίθουσα, και κανένα τους δε φορά προσωπείο. Όλα, όµως, µοιάζουν 
µε τον πατέρα τους, ο οποίος κάθεται σ’έναν ψηλό, πέτρινο θρόνο 
και το µάτι είναι δύσκολο να τον αντιληφτεί, σαν οι σκιές να τον 
καταπίνουν και να τον αναγεννούν, να τον καταπίνουν και να τον 
αναγεννούν, ατέρµονα. 
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  Ωστόσο, ένα ζευγάρι ρουµπινένια µάτια µπορούν να δουν το θηρίο 
πολύ, πολύ καθαρά. Και τώρα, τρεις άνθρωποι κατεβαίνουν τη 
µεγάλη σκάλα: ένας µαυροντυµένος κουκουλοφόρος, µια µελαχρινή 
γυναίκα µε γκρίζα στολή, και µια γυναίκα µε µακριά ξανθά µαλλιά 
και µελανή, δερµάτινη µάσκα µε ατσάλινους κρίκους. 
 
 
47. 
 
«Ποιος είσαι;» ρώτησε το θηρίο, και η φωνή του αντήχησε σ’όλη 
την αίθουσα, ενώ άπαντες οι υπηρέτες του είχαν σωπάσει. «Ποιος 
είσαι;» 
  «Γνωρίζεις ποιος είµαι,» αποκρίθηκε ο κουκουλοφόρος άντρας, 
φτάνοντας στο τέλος της σκάλας κι αρχίζοντας να ζυγώνει, µε τη 
Μορφώ στα δεξιά του και την Τρελή να βαδίζει πίσω του, σαν να 
θέλει να κρυφτεί από τον αφέντη της στο θρόνο. «Με περίµενες…» 
  «Ψεύδεσαι!» βρυχήθηκε το θηρίο. 
  «Με περίµενες,» επέµεινε ο άντρας µε τα ρουµπινένια µάτια, 
καθώς οι φρουροί του θηρίου ύψωναν τα όπλα τους. Ανάµεναν 
διαταγή από τον αφέντη τους, για να µπουν στο δρόµο των 
παρείσακτων· µα καµία τέτοια διαταγή δεν ακούστηκε να βγαίνει 
από τα τερατώδη σαγόνια εκείνου. 
  «Μην πλησιάζεις!» απείλησε µονάχα το θηρίο, καθώς σηκωνόταν 
απ’το θρόνο του και έδειχνε τον κουκουλοφόρο µ’ένα πελώριο χέρι 
γεµάτο σκληρούς µύες: ένα χέρι που µπορούσε να τσακίσει το 
κρανίο οποιουδήποτε ανθρώπου, µ’ένα απλό χτύπηµα. Τα νύχια στο 
πέρας των δαχτύλων του ήταν γαµψά και επικίνδυνα· έδιναν την 
εντύπωση να µπορούν να ξεσχίσουν ακόµα και αρµατωσιά 
Νοµοφύλακα. 
  «Γιατί; Τι φοβάσαι ότι θα δεις; Το πρόσωπο εκείνου που περίµενες 
να έρθει; Το πρόσωπο του πατέρα σου;» Ο άντρας µε τα 
ρουµπινένια µάτια συνέχισε να πλησιάζει. ∆εν απείχε, πια, πολύ από 
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τον πέτρινο θρόνο, και ολόκληρη η αίθουσα βρισκόταν γύρω του· η 
αίθουσα και οι ακόλουθοι του θηρίου, έτοιµοι να χιµήσουν 
σ’εκείνον και τις δύο γυναίκες, και να τους κοµµατιάσουν. 
  «ΡΡΑΑΑΑΑαααααρρρρ!» Το θηρίο τινάχτηκε καταπάνω του– 
  Ο άντρας ύψωσε το δεξί του χέρι. 
 
 
48. 
 
Το δαχτυλίδι αστράφτει στο φως των λυχνιών. 
  Το θηρίο πετάγεται πίσω, κραυγάζοντας τροµοκρατηµένα, γιατί 
βλέπει κάτι που δεν µπορεί να κατανοήσει, κάτι που, στα µάτια του, 
υπάρχει και δεν υπάρχει, συγχρόνως. Κάτι που ήταν εκεί και κατά 
τη γέννησή του… Ναι, τώρα, θυµάται τον πατέρα του. Κι οι δύο του 
εγκέφαλοι τον θυµούνται. Θυµούνται τα ρουµπινένια του µάτια να 
γυαλίζουν, και θυµούνται το δαχτυλίδι στο χέρι του. Το δαχτυλίδι 
του οποίου ο λίθος υπάρχει και δεν υπάρχει. 
  Οι εγκέφαλοι του θηρίου βρίσκονται σε σύγκρουση. Ουρλιάζει, και 
πέφτει στα πόδια του αφέντη του, σκύβοντας. 
  Το δαχτυλιδοφορεµένο χέρι του κουκουλοφόρου άντρα χαϊδεύει το 
κεφάλι του. 
 
 
49. 
 
«Όποιος κι αν είσαι, σύµµαχος ετούτου του εκτρώµατος ή µη, 
σ’ευχαριστούµε, ξένε, γιατί µας οδήγησες σ’αυτό!» 
  Ο Ανώτατος Νοµοφύλακας µε την ασηµένια λεοντόσχηµη µάσκα 
στεκόταν στην κορυφή της σκάλας, την οποία φρουροί και 
Νοµοφύλακες κατέβαιναν, γρήγορα και µε τα όπλα τους υψωµένα. 
Οι ακόλουθοι του θηρίου είχαν αιφνιδιαστεί, και το ίδιο κι ο άντρας 
µε τα ρουµπινένια µάτια. 
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  «∆εν είµαι ξένος, προδότη!» φώναξε στον Ανώτατο Νοµοφύλακα. 
  Και τότε, εκείνος πρέπει να κατάλαβε ποιος ήταν, γιατί αναφώνησε 
άναρθρα, ξαφνιασµένος. 
  Ο άντρας µε τα ρουµπινένια µάτια ύψωσε το δαχτυλιδοφορεµένο 
του χέρι, δείχνοντας τους φρουρούς και προστάζοντας το θηρίο του: 
«Επάνω τους!» 
  Σχεδόν ταυτόχρονα, το πρόσωπο πίσω από το αργυρό προσωπείο 
του λιονταριού ούρλιαζε: «Σκοτώστε τους! Σκοτώστε τους όλους!» 
 
 
50. 
 
Οι πυροβολισµοί στη Μεγάλη Πλατεία δεν ήταν παρά µια γρήγορη 
µπόρα. Οι πυροβολισµοί που γέµισαν, τώρα, την υπόγεια αίθουσα 
ήταν µια άγρια καταιγίδα, µε βροχή από µέταλλο, αστραπές από 
φωτιά, και θανατηφόρο άνεµο. Αιµόφυρτα σώµατα έπεφταν παντού, 
αίµα εκτοξευόταν· τρύπες ανοίγονταν πάνω στις µεγάλες κολόνες· οι 
λυχνίες σωριάζονταν, για να χύσουν το περιεχόµενό τους και να 
βάλουν φωτιά σε χαλιά, έπιπλα, ταπετσαρίες, και ανθρώπους. Φωνές 
παντού: ουρλιαχτά πόνου, κραυγές πολεµικής µάνητας, στριγκλιές 
καθαρής παραφροσύνης… και ο βρυχηθµός του θηρίου, που όποτε 
δυνάµωνε κάλυπτε σχεδόν κάθε άλλο ήχο. Το τέρας είχε πέσει σαν 
µαύρη εκδίκηση επάνω στους Νοµοφύλακες και τους φρουρούς, 
σκοτώνοντάς τους προτού προλάβουν να καταλάβουν τι τους 
χτύπησε ή από πού είχε έρθει το χτύπηµα, αποφεύγοντας σφαίρες 
που κανονικά και σύµφωνα µε κάθε λογική θα έπρεπε να το είχαν 
πετύχει, δεχόµενο ριπές και σπαθιές που θα είχαν σωριάσει βόδια 
αλλά που εκείνο έµοιαζε να µην αισθάνεται καν. 
  «Τους Νοµοφύλακες!» φώναξε ο άντρας µε τα ρουµπινένια µάτια 
στη Μορφώ. «Ρίξε στους Νοµοφύλακες πρώτα!» Και καλύφτηκε 
πίσω από µια κολόνα, υψώνοντας το πιστόλι του, πατώντας τη 
σκανδάλη, και αστοχώντας. 
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  Η Μορφώ κρύφτηκε πίσω απ’το θρόνο, σήκωσε το τουφέκι της στο 
ύψος του ώµου, κι άρχισε να πυροβολεί. 
  Η Τρελή γελούσε υστερικά, έχοντας διπλωθεί στο πάτωµα. 
  Ολοένα και περισσότεροι φρουροί και Νοµοφύλακες κατέβαιναν 
από την πέτρινη σκάλα, σκοτώνοντας τους ακόλουθους του θηρίου, 
οι οποίοι χιµούσαν επάνω τους σαν µανιασµένα ζώα, άλλοι µε νύχια 
και µε δόντια, άλλοι κρατώντας σπαθιά, µαχαίρια, και τσεκούρια, 
άλλοι βάλλοντας µε πιστόλια και τουφέκια. 
  Ο άντρας µε τα ρουµπινένια µάτια είδε µια ενεργειακή ασπίδα 
οβάλ σχήµατος να δηµιουργείται επάνω στο αριστερό χέρι του 
Ανώτατου Νοµοφύλακα· και µετά, ο πολεµιστής µε την αργυρή 
µάσκα άρχισε να κατεβαίνει τη σκάλα. Με το δεξί χέρι, ύψωσε ένα 
τηλεβόλο όπλο και το έστρεψε προς το µέρος του θηρίου, που, 
εκείνη τη στιγµή, σκότωνε έναν Νοµοφύλακα, σωριάζοντάς τον και 
σχίζοντάς τον απ’το στέρνο ως την κοιλιά, διαλύοντας την πανοπλία 
του. 
  Ο Ανώτατος Νοµοφύλακας πάτησε τη σκανδάλη και µια κωνοειδής 
δέσµη φωτός, που ξεκινούσε απ’την κάνη του όπλου και όσο 
αποµακρυνόταν µεγάλωνε, έλουσε αρκετούς από τους µαχόµενους 
µέσα στην αίθουσα. Κανένας, όµως, δε φάνηκε να παθαίνει 
τίποτα… εκτός από το θηρίο, που, µέσα στο φως, η µορφή του 
σταθεροποιήθηκε και έγινε ορατή σε όλους. 
  Τα ρουµπινένια µάτια το είδαν να παγιδεύεται, σαν το φως να ήταν 
µια κολλώδης ουσία που του απαγόρευε την ελεύθερη κίνηση. 
 
 
51. 
 
Κάποτε: 
  Ο αρχηγός της βασιλικής φρουράς ήταν ο πιο έµπιστος απ’όλους 
τους ανθρώπους της αυλής. Αξιοζήλευτος διοικητής, που είχε 
προστατέψει την πόλη από πολλούς κινδύνους. ∆εινός ξιφοµάχος, 
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που µπορούσε ν’αντιµετωπίσει τέσσερις αντιπάλους ταυτόχρονα, µε 
βεβαιότητα ότι θα τους νικήσει. Άριστος σκοπευτής, ικανός, µε το 
κατάλληλο όπλο, να πυροβολήσει ένα κοράκι που πετά χίλια µέτρα 
µακριά. Ακαταµάχητος γόης, αρεστός σ’όλες τις δεσποσύνες της 
αυλής και εραστής πολλών από αυτές. 
  Και προδότης, όπως αποδείχτηκε. 
  Όταν, στις παλιές, καλές ηµέρες, συζητούσε µε ένα αµφιλεγόµενο 
πρόσωπο, κανείς δεν είχε δώσει σηµασία. Ακόµα κι ο νεαρός 
πρίγκιπας δεν το είχε θεωρήσει σηµαντικό. Εξάλλου, ο αρχηγός της 
βασιλικής φρουράς ήταν ο ήρωάς του… 
 
 
52. 
 
Ο Ανώτατος Νοµοφύλακας στράφηκε, για ν’αποκρούσει επάνω 
στην ενεργειακή του ασπίδα τη σφαίρα που πήγαινε για το κεφάλι 
του. Σπίθες πετάχτηκαν. 
  Η Μορφώ τον ξαναπυροβόλησε, δύο φορές, και οι σφαίρες 
αποκρούστηκαν, και πάλι, επάνω στην ασπίδα του. Η γυναίκα, 
τώρα, δεν ήταν κρυµµένη πίσω απ’τον θρόνο· είχε πλησιάσει, για να 
µπορέσει να σηµαδέψει καλύτερα τον άντρα µε την αργυρή µάσκα, 
µέσα στον πανικό που επικρατούσε στη µεγάλη αίθουσα. 
  Ο Ανώτατος Νοµοφύλακας πάτησε ένα κουµπί του όπλου του, 
διαλύοντας τη δέσµη φωτός που παγίδευε το θηρίο· έπειτα, έστρεψε 
το τηλεβόλο του κατά της Μορφούς, βάλλοντας. Εκείνη ήταν 
µισοκαλυµµένη πίσω από µια κολόνα, αλλά χτυπήθηκε στον 
αριστερό µηρό και σωριάστηκε. 
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53. 
 
Ο άντρας µε τα ρουµπινένια µάτια τον πυροβόλησε, και οι σφαίρες 
αποκρούστηκαν από την ενεργειακή του ασπίδα. Το όπλο του 
στράφηκε, βάλλοντας κατά του κουκουλοφόρου. Αλλά αστόχησε 
και πέτυχε την κολόνα, εκτοξεύοντας πέτρες και χώµα. 
  Το πιστόλι του άντρα µε τα ρουµπινένια µάτια συνέχισε να ρίχνει 
πάνω στην ασπίδα… και άδειασε. Ο Ανώτατος Νοµοφύλακας 
ζύγωσε, γελώντας. Πέρασε το τηλεβόλο όπλο του στον ώµο και 
ξεθηκάρωσε το ξίφος από τη µέση του. Ο άντρας µε τα ρουµπινένια 
µάτια δεν προλάβαινε να ξαναοπλίσει το πιστόλι του· πετάχτηκε 
πίσω, για ν’αποφύγει τη λεπίδα που ερχόταν για το λαιµό του. 
Σκόνταψε πάνω σ’ένα κουφάρι και έπεσε. 
  Ο Νοµοφύλακας τον κλότσησε στα πλευρά και, µετά, πάτησε πάνω 
στο στήθος του, ακινητοποιώντας τον, από τον πόνο του πρώτου 
χτυπήµατος κι από το βάρος του σώµατός του. 
  «Επέστρεψες, λοιπόν, νεαρέ πρίγκιπα…» είπε, υψώνοντας το ξίφος 
του. «Θα πρέπει να χαίρεσαι που θα πεθάνεις στο ίδιο µέρος µε την 
υπόλοιπη οικογένειά σου.» 
 
 
54. 
 
Η Μορφώ πλησίαζε, κουτσαίνοντας και πυροβολώντας. Οι σφαίρες 
της αποκρούονταν επάνω στην ασπίδα του Ανώτατου Νοµοφύλακα, 
κι όταν τελείωσαν, χίµησε η ίδια στον άντρα µε το αργυρό 
λεοντόσχηµο προσωπείο, πετώντας το πυροβόλο όπλο και 
τραβώντας δύο ξιφίδια απ’τη ζώνη της, ένα σε κάθε χέρι. Εκείνος τη 
σπάθισε, διαγράφοντας ένα θανατηφόρο ηµικύκλιο µε τη λεπίδα του 
και βρίσκοντάς την στα πλευρά. Η γυναίκα έπεσε, βογκώντας. 
  Ο Ανώτατος Νοµοφύλακας δεν είχε πάρει το µποτοφορεµένο πόδι 
του από το στέρνο του άντρα µε τα ρουµπινένια µάτια, αλλά 
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εκείνος, τώρα, είχε καταφέρει να υψώσει το δεξί του χέρι. Και, 
αρθρώνοντας τρεις λέξεις δύναµης, άγγιξε την ασπίδα του εχθρού 
του, απελευθερώνοντας την ισχύ που βρισκόταν φυλακισµένη εντός 
της, στέλνοντάς την εναντίον του χειριστή της. 
  Ο Νοµοφύλακας ούρλιαξε, παραπατώντας. Η ενέργεια της ασπίδας 
είχε λούσει όλο του το σώµα, λογχίζοντάς τον απ’το κεφάλι ως τα 
πόδια, καίγοντας σάρκα, εσωτερικά όργανα, και κόκαλα. 
  «Έτσι,» είπε ο άντρας µε τα ρουµπινένια µάτια, καθώς 
ανασηκωνόταν, «ξεπληρώνω τους προδότες…» Και ήλπιζε, αν και 
δεν ήταν καθόλου σίγουρος, ότι ο Νοµοφύλακας µπορούσε να τον 
ακούσει. 
  Η πανοπλία και το ασηµένιο λεοντόσχηµο προσωπείο 
σωριάστηκαν, καπνίζοντας. 
 
 
55. 
 
Η Μορφώ ήταν πεσµένη ανάσκελα, κρατώντας µε το δεξί χέρι τα 
πλευρά της, όπου το ξίφος του Ανώτατου Νοµοφύλακα την είχε 
χτυπήσει, ανοίγοντας ένα µεγάλο τραύµα και βάφοντας κόκκινη τη 
γκρίζα στολή της. Στον µηρό της υπήρχε άλλος ένας κόκκινος λεκές. 
Η όψη της συσπάτο, φανερώνοντας τον πόνο από τα τραύµατά της. 
Τα µάτια της είχαν ζαρώσει, το µέτωπό της είχε αυλακωθεί, και τα 
δόντια της έτριζαν· ιδρώτας γυάλιζε πάνω στο δέρµα της. 
  Ο άντρας µε τα ρουµπινένια µάτια γονάτισε πλάι της. «Μορφώ…» 
Η φωνή του ήταν βραχνή, φορτισµένη από µια µίξη έντονης οργής 
και βαθιάς λύπης. 
  Εκείνη είπε το όνοµά του, και το αριστερό της χέρι βρήκε το δικό 
του, και το έσφιξε. 
  «Εγώ φταίω,» είπε ο άντρας µε τα ρουµπινένια µάτια. «∆εν έπρεπε 
να σε είχα φέρει εδώ… Ετούτος ο πόλεµος δεν ήταν–» 
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  «…Όχι,» τον διέκοψε εκείνη, τρίζοντας τα δόντια, «ήθελα 
νάρθω… Και…» Έγλειψε τα χείλη. «∆ε θα πεθάνω.» Προσπάθησε 
να χαµογελάσει µέσα από τον πόνο που τη λόγχιζε· το στόµα της 
έτρεµε. 
  Ο άντρας κοίταξε το τραύµα στα πλευρά της. Τα ρουµπινένια 
µάτια µπορούσαν να δουν ότι ήταν πολύ βαρύ, πιθανώς θανατηφόρο 
–πιθανότατα θανατηφόρο. 
  «Θα… θα µε πας… στην έρηµο;» ρώτησε η Μορφώ. 
  Εκείνος ένευσε, παρότι δεν ήξερε αν θα προλάβαινε. 
  «Όχι τώρα,» εξήγησε η γυναίκα. «Όχι αµέσως… Γύρνα απ’την 
άλλη… Κοίτα απ’την άλλη…» 
  Εκείνος παραξενεύτηκε, µα έκανε όπως του είπε. Έστρεψε τα 
ρουµπινένια του µάτια αλλού… και το βλέµµα του έπεσε, τυχαία, 
στις Νύµφες του θηρίου, στη γωνία της µεγάλης αίθουσας. Η 
αδελφή του ήταν ανάµεσά τους, και δεν ήξερε αν ήταν ζωντανή· 
µπορούσε να δει αίµατα, και κουφάρια. Έξι ακόλουθοι του θηρίου 
είχαν πέσει πάνω σε τέσσερις φρουρούς της πόλης, ξυλοκοπώντας 
και σπαθίζοντάς τους, προσπαθώντας να προστατέψουν τις Νύµφες 
του Κυρίου τους. 
  Ο άντρας µε τα ρουµπινένια µάτια αισθάνθηκε το χέρι της 
Μορφούς να γλιστρά από το δικό του χέρι, µα δε γύρισε, µέχρι που 
άκουσε µια αλλοιωµένη (αλλά γνώριµη) φωνή: «Κοίταξέ µε, τώρα.» 
  Την κοίταξε, και είδε το µεγάλο φίδι µε το κέρατο στο µέτωπο. Το 
είδε να έρπει έξω από την ποτισµένη στο αίµα γκρίζα στολή και να 
τον ατενίζει στα µάτια. ∆εν ήταν τραυµατισµένο, δεν υπήρχε η 
παραµικρή πληγή επάνω του, µα έµοιαζε κουρασµένο, τόσο 
κουρασµένο. 
  «Θα µε πας στην έρηµο,» είπε. «Μετά.» 
  Ο άντρας γέλασε. «Σύµφωνοι!» Πήρε το κεφάλι του φιδιού 
ανάµεσα στα χέρια του και το φίλησε στα χείλη. 
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56. 
 
Ο άντρας µε τα ρουµπινένια µάτια ζυγώνει τις Νύµφες του θηρίου 
και κοιτάζει ανάµεσά τους, ψάχνοντας για τη λευκή µάσκα µε τις 
µαύρες, λοξές λωρίδες και τα πολύχρωµα φτερά παγωνιού· 
ψάχνοντας για την ιδιοκτήτρια του καταστήµατος σπάνιων 
κοσµηµάτων· ψάχνοντας για την αδελφή του… 
  Τη βρίσκει… τυλιγµένη στο αίµα. Αίµα που δεν είναι όλο δικό της, 
αλλά ένα τραύµα υπάρχει στο στήθος της. Και είναι ακίνητη, 
µάλλον νεκρή. 
  «Όχι!» κάνει, ξέπνοα, ο άντρας. «Όχι…» Απλώνει το χέρι του και 
τραβά τη µάσκα από το πρόσωπό της– 
  ∆εν είναι η αδελφή του. 
  ∆εν είναι η αδελφή του. 
  ∆εν είναι η αδελφή του. 
  Ξεροκαταπίνει. «Ήµουν τόσο σίγουρος…» µουρµουρίζει κάτω 
απ’την ανάσα του. «Ήµουν τόσο σίγουρος ότι ήταν αυτή.» Μήπως 
οι φήµες που είχε ακούσει ήταν µονάχα αυτό –φήµες; Μήπως η 
αδελφή του είχε, τελικά, πεθάνει, πριν από πολύ, πολύ καιρό; 
  Ένα γέλιο αντήχησε πίσω του, και ο άντρας µε τα ρουµπινένια 
µάτια στράφηκε, νιώθοντας σαν, ξαφνικά, να είχε ξυπνήσει από 
όνειρο. 
  Η Τρελή τον πλησίαζε, κρατώντας ανασηκωµένο το µαύρο φόρεµά 
της, για να µη σέρνονται οι άκριές του πάνω στα αίµατα και στα 
κουφάρια. Ακόµα γελούσε. «Φαίνεται,» είπε, φτάνοντάς κοντά του, 
«πως είµαι η µόνη γυναίκα που σου απέµεινε.» 
  Η φωνή της… υπήρχε κάτι στη φωνή της που έφερνε παλιές 
αναµνήσεις στο νου του. Μα ήταν τόσο αλλοιωµένη όσο και η φωνή 
της Μορφούς όταν έβγαινε από τα σαγόνια του φιδιού. Ήταν σχεδόν 
άλλη φωνή… 
  Ο άντρας µε τα ρουµπινένια µάτια άπλωσε το χέρι του και άρπαξε 
το µαύρο προσωπείο της Τρελής, σκίζοντάς το και φανερώνοντας 
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την όψη της. Το πρόσωπο ήταν άγνωστο, κι όµως γνώριµο, 
συγχρόνως… Οκτώ ουλές υπήρχαν επάνω του: µία για κάθε κρίκο 
στη δερµάτινη µάσκα. Κι εκτός αυτού, ήταν αλλοιωµένο· 
αλλοιωµένο όπως και η φωνή· και γεµάτο παραφροσύνη. Τα 
πράσινά του µάτια άστραφταν, µε τρόπο που τον έκανε να ριγεί. 
  Επιπλέον, έφταιγαν και τα δικά του µάτια: τα ρουµπινένια µάτια, 
που δεν έβλεπαν τίποτα όπως ακριβώς το έβλεπαν, παλιά, εκείνα µε 
τα οποία τον είχε προικίσει η φύση. 
  Είπε το όνοµά της, το όνοµα της αδελφής του. 
  Εκείνη γέλασε. 
  «Το ήξερες ότι ήµουν εγώ;» τη ρώτησε. 
  «Φυσικά και το ήξερα.» 
  Αγκαλιάστηκαν. Τα χείλη τους συναντήθηκαν, οι γλώσσες τους 
συναντήθηκαν· το ένα χέρι του άντρα τυλίχτηκε γύρω απ’τη µέση 
της, το άλλο µπλέχτηκε µέσα στα µακριά, πλούσια, ξανθά της 
µαλλιά. Η αίσθησή της επάνω του ήταν ακριβώς η ίδια, όπως παλιά. 
Χωρίς τα µάτια του, µπορούσε να την αναγνωρίσει καλύτερα απ’ό,τι 
µε αυτά. Ήταν η αδελφή του, πέρα από κάθε σκιά αµφιβολίας. 
  «Για κάθε χρόνο που έλειπες,» του ψιθύρισε, «χάραζα κι ένα 
σηµάδι…» Άγγιξε την ουλή κάτω απ’το στόµα της. «Για να σε 
θυµάµαι.» 
 
 
57. 
 
«Το ήξερες!» Ο άντρας µε τα ρουµπινένια µάτια έδειξε, 
κατηγορηµατικά, το θηρίο, µε το δεξί του χέρι. «Το ήξερες!» 
  Η µάχη είχε τελειώσει· οι φρουροί της πόλης και οι Νοµοφύλακες 
ήταν νεκροί, και ελάχιστοι από τους ακόλουθους του θηρίου 
απέµεναν. Η µισή αίθουσα φλεγόταν, κι η άλλη µισή ήταν 
πληµµυρισµένη στο αίµα και πνιγµένη στα πτώµατα. 
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  «Όχι,» αποκρίθηκε το θηρίο στον δηµιουργό του, «δεν ήξερα 
τίποτα.» 
  «Ήξερες!» επέµεινε εκείνος. «Ήξερες ότι ήταν η αδελφή µου, 
ήξερες ότι θα ερχόµουν, και την έβαλες στο κλουβί για να τη βρω!» 
  «Όχι, δεν ήξερα. Εσύ ήξερες, πατέρα. Εσύ ήξερες… κι εγώ δεν 
είµαι παρά κοµµάτι σου. Αυτό… αυτό το ξέρω καλά, τώρα.» 
Έσκυψε ξανά µπροστά του, και ήταν, πραγµατικά, τροµακτικό το 
θέαµα, να βλέπει κανείς ένα τόσο µεγάλο θηρίο να γονατίζει 
µπροστά σ’έναν άνθρωπο που είναι, σε µέγεθος, µισός από εκείνο. 
  Ο άντρας µε τα ρουµπινένια µάτια σιώπησε, γιατί το δηµιούργηµά 
του είχε δίκιο: ∆εν ήξερε. Όχι ακριβώς. Ό,τι έκανε δεν το έκανε 
ενσυνείδητα. Ήταν µπερδεµένο και αποπροσανατολισµένο… µέχρι 
που ήρθε εκείνος για να του υπενθυµίσει τη φύση του. 
  Το θηρίο είναι δικό µου. Η οργή είναι δική µου. Και τώρα, έφτασε η 
ώρα να το χρησιµοποιήσω όπως σχεδίαζα να το χρησιµοποιήσω 
εξαρχής: εναντίον του εχθρού µου. 
 
 
58. 
 
Το θηρίο βγήκε στους δρόµους της πόλης, και, τώρα πλέον, ο 
πόλεµος δεν ήταν κρυφός· δεν ήταν ένας πόλεµος επιρροής και 
τρόµου. Ήταν ένας ανοιχτός πόλεµος. Οι ακόλουθοι του θηρίου 
έρχονταν από κάθε γωνιά, για ν’αγωνιστούν στο πλευρό του κατά 
των φρουρών και των Νοµοφυλάκων, που παρέµεναν πιστοί στον 
Ύψιστο Άρχοντα. 
  Ο πατέρας του, ο δηµιουργός του, ήταν µαζί τους, µαχόταν µαζί 
τους, κι εκείνοι τον λάτρευαν σαν βασιληά τους, δίχως να ξέρουν, 
δίχως να θυµούνται, ότι, πράγµατι, ήταν ο δικαιωµατικός τους 
βασιληάς: ότι ήταν ο νεαρός πρίγκιπας που, χρόνια πριν, είχε 
εξοριστεί από την πόλη. 
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  Κοντά στον άντρα µε τα ρουµπινένια µάτια βρισκόταν ένα µεγάλο, 
τροµακτικό φίδι, µε κέρατο στο µέτωπο. Έσερνε κουρασµένα την 
κοιλιά του στο πλακόστρωτο των δρόµων, χωρίς να συµµετέχει στις 
συµπλοκές, αλλά αποτελούσε σύµβολο για τους αγωνιστές, 
αποτελούσε σύµβολο της δύναµης του πατέρα του θηρίου. 
  Εκτός από το φίδι, όµως, δίπλα στον άντρα µε τα ρουµπινένια 
µάτια βρισκόταν και µια ξανθιά γυναίκα, όµορφη αλλά µε 
σηµαδεµένο πρόσωπο, η οποία προέτρεπε τους πάντες να πετάξουν 
τα προσωπεία τους, δείχνοντας έτσι ότι αψηφούσαν τον Ύψιστο 
Άρχοντα. Αρχικά, οι περισσότεροι δίστασαν να υπακούσουν, 
κάνοντας πως δεν είχαν ακούσει καν. Ωστόσο, ορισµένοι έβγαλαν 
τις µάσκες τους και φανέρωσαν τις πραγµατικές τους όψεις… κι 
ύστερα, ολοένα και πιο πολλοί ακολούθησαν το παράδειγµά τους. 
Ώσπου ελάχιστοι, πλέον, από τους πολεµιστές του άντρα µε τα 
ρουµπινένια µάτια φορούσαν προσωπεία. Τα προσωπεία άρχισαν να 
αποτελούν σύµβολο της εξουσίας του εχθρού. 
  Οι αγωνιστές µάζευαν τις µάσκες των νεκρών αντίµαχών τους 
(καθώς και τις δικές τους) και τις κρεµούσαν σε ξύλινα παλούκια, 
που στην κορυφή του καθενός απ’αυτά βρισκόταν καρφωµένο το 
κεφάλι κάποιου εχθρού, µασκοφορεµένο. 
  Κι έτσι, ο πόλεµος έφτασε στα ψηλά σκαλοπάτια του Μεγάλου 
∆ικαστηρίου, και ο άντρας µε τα ρουµπινένια µάτια ξεκίνησε 
ν’ανεβαίνει, αργά, κάνοντας νόηµα σε όσους τον ακολουθούσαν να 
µείνουν πίσω. Στο δεξί του χέρι βαστούσε ένα πιστόλι, γεµάτο 
σφαίρες· στ’αριστερό ένα κοντό ξίφος, βουτηγµένο στο αίµα των 
αντιπάλων του. Τα µάτια του άστραφταν, σαν µέσα τους να είχαν 
ανάψει φωτιές. 
  Και τότε, η ψηλή, διπλή πόρτα του Μεγάλου ∆ικαστηρίου άνοιξε, 
απότοµα, µ’έναν δυνατό πάταγο… 
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59. 
 
Στο κατώφλι της πόρτας στεκόταν ένας ψηλός άντρας, φορώντας 
πορφυρό χιτώνα µε χρυσό σιρίτι στις άκριες των µανικιών και στο 
λαιµό. Το πρόσωπό του κρυβόταν πίσω από ένα χρυσό προσωπείο… 
ένα χρυσό προσωπείο µε ρουµπινένια µάτια. 
  Γιατί ρουµπινένια µάτια; δεν µπόρεσε παρά να αναρωτηθεί ο 
εξόριστος. Ήταν τυχαίο; Ή όχι; 
  Αποκάλεσε τον Ύψιστο Άρχοντα µε το παλιό του όνοµα. 
  Εκείνος γέλασε. «Κάνεις λάθος,» είπε· «δεν είµαι αυτός που 
νοµίζεις. Όχι πια. Ή, µάλλον, εδώ και πολύ καιρό δεν είµαι αυτός. 
∆εν ήµουν αυτός ούτε όταν σου πήρα τα µάτια…» 
  Ο άντρας ύψωσε το πιστόλι του. «∆ε µ’ενδιαφέρει ποιος είσαι–» 
  «Θα έπρεπε, όµως.» Ο Ύψιστος Άρχων έβγαλε το προσωπείο του, 
και ο άντρας µε τα ρουµπινένια µάτια κραύγασε από πόνο. 
 
 
60. 
 
Το φως. 
  Το φως ήταν το ίδιο, όπως και τότε… Το πρόσωπο του άντρα 
αντίκρυ του είχε αλλάξει· είχε µεταµορφωθεί· είχε µεταλλαχτεί. Είχε 
γίνει αυτό το καθαρό, εξώκοσµο φως, λες κι ο ίδιος ο ήλιος να 
αντανακλάτο µέσα από την όψη του. 
  Έτσι είχαν, παλιά, καεί τα µάτια του εξόριστου. Έτσι ο κόσµος του 
είχε γίνει άσπρος και µαύρος. Τώρα, όµως, είχε άλλα µάτια, 
διαφορετικά. Ρουµπινένια µάτια. Και το αποτέλεσµα δεν µπορούσε 
να είναι το ίδιο. Τα καινούργια του µάτια δεν µπορούσαν να καούν. 
Έβλεπαν µέσα στο φως… κι αυτό ήταν χειρότερο. Γιατί εκείνο που 
αντίκριζαν ο νους του αδυνατούσε να το κατανοήσει. 
  Πόνος τον λόγχισε, καθώς έχανε κάθε αίσθηση του σώµατός του. 
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61. 
 
Φόρεσε το προσωπείο µου. Είναι φτιαγµένο για σένα… άντρα µε τα 
ρουµπινένια µάτια. 
 
 
62. 
 
Όχι! 
 
 
63. 
 
Όχι! 
 
 
64. 
 
Όχι! 
 
 
65. 
 
Σύµφωνα µε τη θεωρία του Πυρρίτεχνου Λιθοµένη, η ισορροπία στο 
Σύµπαν µπορεί να αντιπροσωπευθεί από τον αριθµό 2. Το 2 
υποδηλώνει δύο σηµεία µέσα στο Σύµπαν (είτε πρόκειται για σηµεία 
χώρου είτε για σηµεία χρόνου) τα οποία κρατούν σε σταθερότητα 
ό,τι βρίσκεται ανάµεσά τους. Έτσι, δεν πρέπει να µας εκπλήττει που 
ο αριθµός 3 έχει τόσο µεγάλη σηµασία σε πολλών ειδών 
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µυστικιστικά συστήµατα. Το 3, από τη φύση του, προσθέτει ένα 
ακόµα σηµείο στα ήδη υπάρχοντα δύο σηµεία της ισορροπίας του 
Σύµπαντος, κι αυτό το σηµείο αποτελεί τον «επιπλέον παράγοντα», 
εκείνο τον παράγοντα που είναι ικανός να µεταβάλλει –αν όχι να 
καταλύσει– την ισορροπία. Μπορεί να τη στρέψει είτε από εδώ είτε 
από εκεί (σύµφωνα µε τη θεωρία Θυµιάδη Βραχύσωµου), ή να την 
τεντώσει (σύµφωνα µε τη θεωρία Χαρηνίκης Θαλασσοκράτειρας). 
Βλ. σχήµατα Π3,Π4, Π5, Π6, Π7. 
 

—απόσπασµα από το Περί της Φύσης της Πραγµατικότητας 
 
 
66. 
 
Βαδίζω µέσα σ’έναν µακρύ, πέτρινο διάδροµο. Γύρω µου οι σκιές 
που πέφτουν είναι πυκνές· το ασθενικό φως δεν µπορώ να δω από 
πού έρχεται. Ήχους δεν ακούω, εκτός από τον ήχο των βηµάτων 
µου, ο οποίος έρχεται πολύ, πολύ δυνατός στ’αφτιά µου. Ωστόσο, 
δεν παύω να περπατώ. Τα βήµατά µου δε µε τροµάζουν… αν και θα 
µπορούσαν… αν και, ίσως, θα έπρεπε. 
  Συναντώ έναν καθρέφτη στα δεξιά µου. Τον κοιτάζω, κι αντικρίζω 
έναν νεαρό που φορά αργυρή µάσκα και γελά, και παίζει, και µεθά, 
και κάνει έρωτα µε την αδελφή του. Τι παράξενος και χαρούµενος 
νεαρός… 
  Συνεχίζω το δρόµο µου. 
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67. 
 

 
 
 
68. 
 
Συναντώ έναν άλλο καθρέφτη. Τον κοιτάζω, και βλέπω έναν 
άνθρωπο που έχει µεταµορφωθεί σε θηρίο. Φορά µια τροµακτική 
σιδερένια µάσκα, γεµάτη καρφιά και κέρατα. Από το στόµα του ρέει 
το αίµα των αθώων. Τι αξιολύπητος που είναι. Τι τρελός που είναι. 
Έχει χαθεί… 
  Συνεχίζω το δρόµο µου. 
 
 
69. 
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70. 
 
Συναντώ έναν άλλο καθρέφτη. Τον κοιτάζω, και βλέπω έναν άντρα 
που φορά το µαύρο προσωπείο κορακιού και τριγυρίζει ανάµεσα 
στους νεκρούς, µετά από τις µάχες, κλέβοντας αντικείµενα από τα 
κουφάρια τους. Μου προκαλεί αηδία. 
  Συνεχίζω το δρόµο µου. 
 
 
71. 
 

 
 
 
72. 
 
Συναντώ έναν άλλο καθρέφτη. Τον κοιτάζω, και βλέπω κάποιον µε 
πολύχρωµο προσωπείο γεµάτο φτερά και στολίδια από άργυρο. 
Αφηγείται ιστορίες, τραγουδά, και παίζει θέατρο σκιών. Μοιάζει 
χαρούµενος, αλλά είναι; Αµφιβάλλω. ∆ε µου αρέσει αυτός ο 
άνθρωπος, όπως δε µου άρεσαν και οι προηγούµενοι. 
  Συνεχίζω το δρόµο µου. 
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73. 
 

 
 
 
74. 
 
Συναντώ έναν άλλο καθρέφτη. Τον κοιτάζω, και βλέπω ένα 
ανθρωπόµορφο µηχάνηµα– Όχι, δεν είναι µηχάνηµα· είναι ένας 
άντρας µε µεταλλικό προσωπείο γεµάτο γρανάζια, µικρούς σωλήνες, 
και καλώδια. Τα µάτια του είναι από σκουρόχρωµο γυαλί. Τι 
τροµακτικός… τι αποκρουστικός που είναι! 
  Συνεχίζω το δρόµο µου. 
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75. 
 

 
 
 
76. 
 
Συναντώ έναν άλλο καθρέφτη. Τον κοιτάζω, και βλέπω έναν άντρα 
µε ολόλευκη µάσκα και µια πορφυρή γυαλάδα στα µάτια του. Ο 
άνθρωπος αυτός φαίνεται παθιασµένος µε κάτι που µονάχα εκείνος 
κατανοεί. Ίσως να είναι ο χειρότερος απ’όλους που έχω αντικρίσει 
µέχρι στιγµής… 
  Αλήθεια, τι κάνω εδώ, σε τούτο το πέτρινο, µισοσκότεινο µέρος; 
Και γιατί τα βήµατά µου αντηχούν τόσο δυνατά; 
  Συνεχίζω το δρόµο µου. 
 
 
77. 
 
Τοιουτοτρόπως, εξάγουµε το συµπέρασµα ότι ποτέ δεν µπορεί να 
υπάρξει µόνο µία θέση ισορροπίας. Και, εφόσον ο τρίτος 
παράγοντας είναι που συµβάλλει στις αλλαγές των θέσεων, 
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µπορούµε να τον αποκαλούµε πρωταρχικό παράγοντα µεταβολής 
θέσεως. 
 

—απόσπασµα από το Περί της Φύσης της Πραγµατικότητας 
 
 

78. 
 
Συναντώ έναν άλλο καθρέφτη. Τον κοιτάζω, και βλέπω έναν άντρα 
που φορά χρυσό προσωπείο µε ρουµπινένια µάτια. Έναν άντρα που 
στέκεται και µε ατενίζει. 
  Εκείνος είναι εγώ. 
  Εγώ είµαι εκείνος. 
  Είµαστε εγώ. 
  –Ο καθρέφτης θρυµµατίζεται– 
 
 
79. 
 
Φόρεσε το προσωπείο µου. Είναι το δικό σου προσωπείο. Το τωρινό 
σου προσωπείο. 
 
 
…0 
 
Τα ρουµπινένια µάτια εξακολουθούν να κοιτάζουν µέσα στο 
εκτυφλωτικό φως. Το παρατηρούν, ενώ, συγχρόνως, αγνοούν όλα 
εκείνα τα οποία το πληµµυρίζουν. Καταδύονται στο βάθος του. 
  Και στο βάθος κάθε δυνατού φωτός υπάρχει ένα πυκνό, αρχέγονο 
σκοτάδι, όπου βασιλεύει ο τρόµος. 
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…9 
 
—Γνωρίζεις το γνωµικό µε το βατραχάκι και το δεινόσαυρο… λέει 
το Σκοτάδι. 
—Ναι. Αλλά όλα θα εξαρτηθούν από το ποιος είναι το βατραχάκι 
και ποιος ο δεινόσαυρος. 
 
 
…8 
 
Είµαι ήδη εσύ. Όπως ήµουν ήδη εκείνος, µε του οποίου το όνοµα µε 
αποκάλεσες. Σας καταβροχθίζω, χωρίς να το αντιλαµβάνεστε… 
  Φόρεσε το προσωπείο σου, τώρα. 
 
 
…7 
 
(Θα λυγίσω και θα πάρω τη µορφή σου) 
 
 
…6 
 
Όταν το φως διαλύθηκε, µπόρεσαν να κοιτάξουν επάνω, στην 
κορυφή των σκαλοπατιών του Μεγάλου ∆ικαστηρίου, και είδαν τον 
Ύψιστο Άρχοντα να στέκεται εκεί, µόνος, µε τον αδύναµο άνεµο να 
κάνει τον πορφυρό του χιτώνα να κυµατίζει. 
  Ύψωσε τα χέρια κι άγγιξε το χρυσό του προσωπείο… 
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…5 
 
(αλλά ποτέ δε θα γίνω εσύ) 
 
 
…4 
 
Βγάζει το προσωπείο που, τώρα, δεν έχει ρουµπινένια µάτια. Γιατί 
τα ρουµπινένια µάτια βρίσκονται στο πρόσωπο, όχι στο προσωπείο. 
Στο πρόσωπο που χαµογελά, καθώς βλέπει το µεγάλο φίδι 
ν’ανεβαίνει, αργά, τα σκαλοπάτια, έρποντας. 
  «Ξέρεις τι θέλω να κάνεις;» το ρωτά. 
  «Ναι,» του απαντά, «νοµίζω πως ξέρω.» 
 
 
…3 
 
Πίσω, στα σκοτάδια ανάµεσα στο φως. Παγιδευµένο. ∆εν µπορεί να 
βρει το δρόµο του. Τόσα εµπόδια… 
  Χάνεται. 
 
 
…2 
 
Κατεβαίνει µια µακριά, πέτρινη σκάλα, που εδώ κι εκεί φωτίζεται 
από δαυλούς. Οδηγεί το θηρίο του βαθιά, στα υπόγεια της πόλης. 
  «Πού µε πηγαίνεις, πατέρα;» 
  «Στη φυλακή σου.» 
  «Γιατί;» 
  «Γιατί δε σε χρειάζοµαι, πλέον. Μονάχα κακό µπορείς να κάνεις.» 
  «Γιατί δε µε σκοτώνεις, τότε;» 
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Ρουµπινένια Μάτια 

  «Γιατί µπορεί κάποτε να σε ξαναχρειαστώ.» 
  «Γιατί;» 
  «Επειδή είµαι τόσο αδύναµος…» 
 
 
…1 
 
Το όχηµα µε τους πέντε τροχούς σταµατά µπροστά από την 
απέραντη έρηµο η οποία αντανακλά τις καυτές αχτίνες του ήλιου. 
Όταν η σκόνη καταλαγιάζει, µια πόρτα ανοίγει κι ένας άντρας, 
ντυµένος µε µαύρο χιτώνα και κουκούλα, βγαίνει, ακολουθούµενος 
από ένα µεγάλο φίδι. 
  «Σ’ευχαριστώ.» 
  «Όχι, εγώ σ’ευχαριστώ. Για όλα. Και γι’αυτό που θα κάνεις τώρα, 
κυρίως.» Βγάζει ένα αντικείµενο από το χιτώνα του –ένα 
αντικείµενο τυλιγµένο σε µαύρο βελούδο– και το προτείνει προς το 
φίδι. 
  «Πού θέλεις να το κρύψω;» 
  «Εκεί όπου δε θα το ξαναβρώ ποτέ.» 
  Το φίδι φαίνεται να χαµογελά. «Θα δυσκολευτώ να βρω τέτοιο 
µέρος.» 
  «Αλλά είµαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρεις.» 
  Το φίδι παίρνει το τυλιγµένο αντικείµενο στα σαγόνια του κι 
αρχίζει να σέρνεται πάνω στις άµµους της ερήµου. 
  Ο κουκουλοφόρος το παρακολουθεί, µέχρι που εκείνο χάνεται 
µέσα στις θίνες. Ύστερα, µπαίνει στο όχηµά του και φεύγει. 
 
 
…0 
 
Η Πόλη των Προσωπείων πήρε το παλιό της όνοµα, που ήταν, 
συγχρόνως, καινούργιο. 

101 


