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HΤΑΝ 13 ΙΟΥΛIΟΥ ΤΟΥ 1986, όταν μια επιθυμία να μην είχε
έρθει ποτέ στον κόσμο κυρίεψε τον Λέο Ποντεκόρβο προ-
καλώντας του αμηχανία.

Μία στιγμή νωρίτερα ο Φιλίππο, ο πρωτότοκός του, ενέ-
διδε στο πλέον μικροπρεπές παιδιάστικο παράπονο: απορ-
ρίπτοντας την πενιχρή ποσότητα πατατάκια που η μητέρα
τού είχε αδειάσει στο πιάτο, διαμαρτυρόταν για την ανή-
κουστη γενναιοδωρία της προς τον μικρότερο αδελφό. Και
ακριβώς εκείνη τη στιγμή στις ειδήσεις των οχτώ ο εκφω-
νητής να υπαινίσσεται, ενώπιον μιας σημαντικής μερίδας
του έθνους, ότι ο παρών εκεί Λέο Ποντεκόρβο είχε ανταλ-
λάξει ανήθικες επιστολές με τη φιλενάδα του δεκατριά-
χρονου δευτερότοκου γιου του.

Ναι, μάλιστα, του Σάμουελ, με το πιάτο γεμάτο από τον
κριτσανιστό χρυσίζοντα θησαυρό που δεν επρόκειτο ποτέ
να καταναλωθεί. Ο οποίος ήταν πιθανότατα αναποφάσι-
στος ως προς το αν η απρόσμενη δημοσιότητα που του πα-
ραχώρησε η τηλεόραση θα καταχωριζόταν από τους φίλους
στο κουτάκι με τα απολαυστικά κουτσομπολιά ή στο άλ-
λο, άδειο ακόμα, που προοριζόταν να δεχτεί την-πλέον-ανε-
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πανόρθωτη-ξεφτίλα την οποία θα μπορούσε να φορτωθεί
ένα αγοράκι της κακομαθημένης και ράθυμης φυλής του.

Δεν είχε νόημα να αυταπατάται κανείς ότι η τρυφερή ηλι-
κία είχε εμποδίσει τον Σάμουελ να μαντέψει αυτό που για
τους άλλους είχε γίνει σαφές από την πρώτη στιγμή: κάποιος
στην τηλεόραση υπαινισσόταν ότι ο πατέρας του του γάμη-
σε το κορίτσι του. Κι όταν λέω «κορίτσι» εννοώ μια πιτσι-
ρίκα δωδεκάμισι χρόνων με μαλλιά κόκκινα σαν την κολο-
κύθα κι ένα μουτράκι νυφίτσας κατάστικτο από φακίδες.
Όταν όμως λέω «γάμησε», εννοώ γάμησε. Άρα κάτι τρομε-
ρό, σοβαρότατο, υπερβολικά κτηνώδες για να το χωνέψει
κανείς. Ακόμα και μια σύζυγος και δυο παιδιά που από και-
ρό είχαν αρχίσει να αναρωτιούνται αν εκείνος ο σύζυγος και
πατέρας ήταν στ’ αλήθεια ο ανεπίληπτος πολίτης, για τον
οποίο ανέκαθεν θεωρούσαν φυσικό να καμαρώνουν.

Η έκφραση «από καιρό» παραπέμπει στις πρώτες δι-
καστικές επιπλοκές που τον είχαν ταλαιπωρήσει, εντυπώ-
νοντας το κατάπτυστο στίγμα της υποψίας πάνω στην υπο-
δειγματική καριέρα ενός από τους πιο δραστήριους τιτά-
νες της παιδογκολογίας στη χώρα. Ενός από εκείνους τους
διευθυντές που, όταν η παλιά νοσοκόμα τον περιέγραφε στη
νεοπροσληφθείσα συνάδελφό της, έχαιρε σχολίων του τύ-
που: «Πραγματικός κύριος! Δεν υπάρχει περίπτωση ούτε
μία φορά να ξεχάσει να σου πει “ευχαριστώ”, “παρακαλώ”
ή “αν έχετε την καλοσύνη”… χώρια που είναι και θεογκό-
μενος!» Από την άλλη, στις πνιγηρές αίθουσες αναμονής του
νοσοκομείου Σάντα Κριστίνα, όπου οι μανάδες των άρρω-
στων παιδιών αντάλλασσαν αγωνιώδεις εμπειρίες από τον
εφιάλτη στον οποίο είχαν μετατραπεί τα παιδικά χρόνια
των τέκνων τους, δεν ήταν σπάνιο να πέσει κανείς σε δια-
λόγους του τύπου: «Είναι πάντα διαθέσιμος. Μπορείς να
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του τηλεφωνείς οποιαδήποτε ώρα της ημέρας. Και τη νύ-
χτα ακόμα…»

«Εμένα με καθησυχάζει. Πάντα χαμογελαστός, θετικός».
«Κι έπειτα, έχει τον τρόπο του με τα παιδιά…»
Ενώ τα κουδουνίσματα του τηλεφώνου άρχιζαν να προσ-

δίδουν ρυθμό, φρενίτιδα, παραφορά, σε μια ντροπή αδια-
νόητη μέχρι πριν από δύο δευτερόλεπτα, ο Λέο, στο απο-
κορύφωμα της σαστισμάρας, αισθάνθηκε πως εκείνο το γεύ-
μα ήταν το τελευταίο που έμελλε να του παραχωρήσουν οι
οικείοι του. Έπειτα συλλογίστηκε τα άλλα χιλιάδες πράγ-
ματα που από εκείνη τη στιγμή και μετά θα του ήταν απα-
γορευμένα. Και, ίσως για να μην καταρρεύσει, για να μη
συντριβεί κάτω από το βάρος του πανικού και του συναι-
σθηματισμού, για να μην ξεσπάσει σε λυγμούς μπροστά στα
παιδιά και στη γυναίκα του σαν βυζανιάρικο, κατέφυγε σ’
έναν στοχασμό ιταμό και γεμάτο μίσος.

Τελικά αυτή τα είχε καταφέρει: το κοριτσάκι που ο γιος
του πριν από έναν χρόνο πάνω-κάτω του είχε φέρει στο
σπίτι και που αυτός και η Ραχήλ –το πιο ανοιχτόμυαλο και
μετρημένο ζευγάρι στο περιβάλλον τους– είχαν δεχτεί αδια-
μαρτύρητα, είχε καταφέρει να καταστρέψει τη ζωή του. Τη
δική του και των τριών προσώπων που αγαπούσε περισ-
σότερο.

Έτσι λοιπόν πρέπει να τελειώσουν όλα; έπιασε τον εαυ-
τό του να σκέφτεται ο Λέο, βουλιάζοντας όλο και περισσό-
τερο στην αθεράπευτη επιθυμία να μην είχε γεννηθεί ποτέ.

Λάθος ερώτηση, γέρο μου. Τι νόημα έχει να μιλάμε για
τέλος, όταν είμαστε μόλις στην αρχή;

Όλα αυτά συνέβαιναν μια ευνοϊκή ώρα.
Την ώρα που η Ολτζιάτα –αριστοκρατική περιοχή πνιγ-

• 15 •
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μένη σε εκτάρια δάσους, κατάστικτη από βίλες, κήπους αιώ-
νια ανθισμένους και περιφραγμένη με ογκώδη τείχη– άδεια-
ζε ξαφνικά. Έτσι, σαν παραλία το σούρουπο.

Ήταν η ώρα που ένιωθες σαν παγιδευμένος σ’ ένα απέ-
ραντο λούνα παρκ ένα-δυο λεπτά μετά το πέρας του ωρα-
ρίου λειτουργίας. Τα ίχνη της αθλητικής δραστηριότητας
που αφθονούσε στη διάρκεια της μέρας ήταν σκορπισμένα
παντού: η δερμάτινη μπάλα Αντίντας σφηνωμένη στον φρά-
χτη· το σκέιτμπορντ εξουθενωμένο, ανάποδα πάνω στις πλί-
θες του μονοπατιού· το πορτοκαλί πλαστικό τραπεζάκι ανά-
σκελα πάνω στον λιγδερό κι αστραφτερό καθρέφτη της πι-
σίνας· ένα ζευγάρι ξύλινες ρακέτες μουσκεμένες από το
προγραμματισμένο πότισμα που μ’ ένα κλικ μπαίνει απρο-
ειδοποίητα σε λειτουργία.

Βέβαια, μπορούσες ακόμα να πέσεις πάνω στον παθια-
σμένο με το περπάτημα τύπο με το φούτερ σορτσάκι και
την πετσέτα στον ώμο αλά Ρόκυ Μπαλμπόα, ή στον νεαρό
πατέρα που επέστρεφε κατάκοπος από το σουπερμάρκετ –
μ’ ένα πακέτο σερβιέτες στο ένα χέρι, και προφυλακτικά
στο άλλο.

Όμως, πέρα από αυτούς τους μοναχικούς ελεύθερους πε-
ριπατητές –αυτούς τους απεργοσπάστες της βραδινής σιέ-
στας–, όλοι οι άλλοι είχαν τρυπώσει σχεδόν συγχρονισμέ-
να στα ενδιαιτήματά τους: βίλες με αλλοπρόσαλλη και ελι-
τίστικη αρχιτεκτονική, άλλες απέριττες, άλλες φανταχτερές
(τα τελευταία χρόνια, το μεξικάνικο στιλ υποσκέλιζε τη μό-
δα των αλπικών σαλέ). Βλέποντάς τα από έξω, εκείνα τα
σπίτια, μπορούσες να φανταστείς τα υπόγεια κελάρια τους.
Όπου όλα ήταν όπως έπρεπε να είναι: το τζάκι, το σοβατε-
πί καταφαγωμένο από το πράσινο της μούχλας, τα σεμέν
πλεγμένα με το βελονάκι, οι στοίβες με τα περιοδικά ιλου-
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στρασιόν, τα κουτιά από σφεντάμι γεμάτα με φύλλα λεβά-
ντας, το τραπέζι του μπιλιάρδου επιμελώς σκεπασμένο με
πανί σαν πτώμα στο νεκροτομείο, μια κοιλαρού τηλεόρα-
ση, απ’ όπου απλώνονταν σαν ένα κουβάρι πλοκάμια τα
καλώδια του βίντεο και της κονσόλας του Ατάρι. Μπορού-
σες να οσμιστείς την υποκριτική ευωδιά της εξοχής, από τα
κούτσουρα, από τα κουκουνάρια, από τις τσαλακωμένες
εφημερίδες για προσάναμμα, όχι λιγότερο κιτρινισμένες από
τα μπαλάκια του πινγκ πονγκ, που ήταν κρυμμένα στα σκο-
τεινά – ακίνητα και σε επιφυλακή, σαν ντετέκτιβ.

Δεν ήταν παρά μία στιγμή. Μία στιγμή έξω από τον γα-
λαξία. Μία στιγμή εξωπραγματικής χαλάρωσης. Η στιγμή
που η οικογενειακή ιερολογία η οποία τελείται καθημερι-
νά σ’ εκείνες τις συνοικίες, καμιά τριανταριά χιλιόμετρα
από το κέντρο της Ρώμης, έφτανε στο απόγειό της. Μία
στιγμή στ’ αλήθεια συγκινητική, μετά την οποία όλα θα ξα-
νάρχιζαν να κινούνται και να φθίνουν.

Ένα-δυο λεπτά ακόμα και οι κάτοικοι της Ολτζιάτα, ορ-
φανοί από τις Φιλιππινέζες υπηρέτριες που χαίρονταν την
ελευθερία της κυριακάτικης εξόδου τους, θα ξεχύνονταν
στους δρόμους για να καταλάβουν πραξικοπηματικά με τα
αστραφτερά τους αυτοκίνητα και την ξετσίπωτη ζωτικότη-
τα τα πάρκινγκ στις πιτσερίες της περιοχής. Γιατί, παρά το
αίσθημα κορεσμού που προκαλείται από την επίμονη, διά-
χυτη στην ατμόσφαιρα μυρωδιά από μπάρμπεκιου, όλοι εί-
χαν πρόθεση να κλείσουν την ημέρα όμορφα, καταβροχθί-
ζοντας σκορδόψωμα με ντομάτα και φράουλες με σαντιγί.

Όμως, για την ώρα όλοι ήταν στο σπίτι ακόμα. Τα πιο
μικρά παιδιά τσακώνονταν με τη μαμά γιατί δεν ήθελαν να
κάνουν μπάνιο· τα λίγο πιο μεγάλα έτρωγαν κατσάδα, για-
τί κόντευε μήνας πια που περνούσαν υπερβολικά πολλή
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ώρα στο μπάνιο. Όσο για τους γονείς, άλλος με το μποξε-
ράκι και το τισέρτ χαλάρωνε στο χείλος της πισίνας μ’ ένα
ποτήρι Σαρντοννέ και τα πόδια σταυρωμένα. Άλλος δεν
έλεγε να πάψει να πιλατεύει τ’ αυτιά του λαμπραντόρ.
Άλλος δίσταζε να εγκαταλείψει την παρτίδα της κανάστας.
Άλλος έψηνε για τους καλεσμένους του πιτάκια με ελιές
και μινιόν λουκανικάκια. Άλλος ετοίμαζε βαλίτσα ενόψει
μακρινών ταξιδιών. Άλλος τα ρούχα του για την επόμενη
μέρα… Τα πάντα ήταν μια υπόσχεση, τα πάντα ήταν αιχ-
μάλωτα μιας ρομαντικής προσμονής. Η μόνη αγωνία ήταν
εκείνη που γεννούσε ο φόβος του να μην καταφέρεις ν’ απο-
λαύσεις ολοκληρωτικά το χάλκινο φως και τη θαλπωρή εκεί-
νης της προνομιακής στιγμής. Η οποία, για φαντάσου, αυ-
τή τη φορά είχε συμπέσει με την ταυτόχρονη εμφάνιση στις
τηλεοπτικές οθόνες, συντονισμένες στο ίδιο κανάλι (εκείνη
την εποχή η τηλεοπτική προσφορά ήταν περιορισμένη), της
φωτογραφίας του Λέο: φαρδιά πλατιά και αδυσώπητη, έτσι
καθώς ήταν κρεμασμένη πάνω από τη δεξιά ωμοπλάτη του
κομψευάμενου άνκορμαν του δελτίου.

Μια φωτογραφία που δεν κολάκευε τον άνθρωπό μας.
Μια φωτογραφία που κανένα από τα πρόσωπα μπροστά
στην οθόνη, τα οποία γνώριζαν καλά τον καθηγητή Ποντε-
κόρβο, δε θα θεωρούσε πιστή στο πρωτότυπο. Κάτι σαν φω-
τογραφία για διαβατήριο, κάτι σαν καταζητούμενος, σ’ αυ-
τήν ο Λέο έδειχνε κιτρινιάρης και εξουθενωμένος. Καμία
σχέση με τον άντρα που, σε ηλικία σαράντα οχτώ χρόνων,
διένυε την ευτυχισμένη φάση στη ζωή των αντρών όπου η
φύση δείχνει να έχει βρει μια τέλεια όσο και εφήμερη ισορ-
ροπία ανάμεσα στη νεανική ζωντάνια και τον ολοκληρωμέ-
νο ανδρισμό. Παρά το γεγονός ότι, μετά από σχεδόν μισό αι-
ώνα υπερεργασίας, η σπονδυλική στήλη εκείνου του ωραίου
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κρεμανταλά κυρίου καμπούριαζε κάτω από το βάρος των
ενενήντα κιλών ενός ψηλού και με τον τρόπο του επιβλητι-
κού σώματος, ήταν ακόμα αρκετά στητή ώστε να επιτρέ-
πει στην κορμοστασιά του Λέο να εγείρεται με όλο το σφρι-
γηλό της κύρος.

Εκτός Ιταλίας, η ομορφιά του προσώπου του θα χαρα-
κτηριζόταν «ιταλική». Στην Ιταλία, όμως, κάποιος θα ξε-
μπέρδευε μ’ ένα «μεσανατολική». Σγουρά μαλλιά, καθ’ όλα
ίδια μ’ εκείνα που θα μπορούσε να έχει ένας κομπάρσος σε
ταινία για τη ζωή του Μωυσή· και μια επιδερμίδα στο χρώ-
μα της ελιάς που κάτω από το φως του ήλιου έπαιρνε ακα-
ριαία ξεροψημένες αποχρώσεις· μάτια σκιστά εφοδιασμένα
με δύο μαργιόλικες πράσινες πέρλες· αυτιά όχι λιγότερο
ογκώδη από τη μύτη (αμφότερα απέτιναν με θέρμη φόρο τι-
μής στον ιουδαϊσμό)· κι εκείνα τα χείλη –εκεί ήταν όλο το
μυστικό, σ’ εκείνα τα χείλη– φιλήδονα, ειρωνικά, βλοσυρά.

Ιδού τα αγαθά του Θεού που εκείνη η φωτογραφία δεν
μπόρεσε να αποδώσει. (Έχω γνωρίσει τον Λέο Ποντεκόρβο
αρκετά καλά ώστε να μπορώ να πω ότι το δράμα εκείνης
της εμφάνισης στην τηλεόραση υπήρξε για εκείνον και μια
τραγωδία της ματαιοδοξίας.)

Κι όμως, εν κατακλείδι, μια τόσο «άπιστη» απεικόνιση
είχε ένα νόημα. Εξέφραζε μια απειλή. Ένα ποιοτικό άλμα
στην κτηνωδία της επίθεσης της οποίας εδώ και κάμποσες
βδομάδες είχε πέσει θύμα ο Λέο. Και πάνω απ’ όλα υπο-
δήλωνε κάτι πολύ συγκεκριμένο και εξαιρετικά ανησυχητι-
κό: αυτή τη φορά ο Λέο Ποντεκόρβο δεν μπορούσε και δεν
έπρεπε να αυταπατάται· έπρεπε να πάψει να ελπίζει, να
μην περιμένει διακρίσεις. Θα έφταναν στα άκρα προκειμέ-
νου να τον ξετρυπώσουν, μπορεί κι εκείνο το ίδιο βράδυ. Στην
καρδιά ενός εκπληκτικού και αγριεμένου καλοκαιριού. Ιδού
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το νόημα εκείνης της φωτογραφίας. Ιδού αυτό που εκείνη η
φωτογραφία –έτσι όπως εμφανίστηκε απότομα στην οθόνη
της τηλεόρασης– του υποσχόταν.

Θα τον έδιωχναν με το ζόρι από την οικογενειακή εστία,
σαν ποντικό απ’ τη φωλιά του. Για να τον δώσουν βορά στη
δημόσια κατακραυγή με την εμφάνιση που είχε τώρα: ξυ-
πόλυτος, με χακί βερμούδα και τσαλακωμένο γαλάζιο που-
κάμισο, καταστροφικά αδέξιος πάνω στο σκαμπό της κομ-
ψής κουζίνας με θέα σ’ έναν κήπο, ο οποίος, όπως και οτι-
δήποτε άλλο εκεί έξω, απολάμβανε γαλήνια και ειρηνικά
τα τελευταία καραμελωμένα ξεφτίδια της μέρας.

Όχι, δε θα κώλωναν μπροστά στην κατοικία που εκείνος,
στον καιρό του, είχε φροντίσει να χτίσει στη θαλερή αγκα-
λιά της Ολτζιάτα κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωση του ανθρώ-
πινου πλάσματος που επιθυμούσε να υποδύεται: απέριττη,
μοντέρνα, εκλεκτική, ειρωνική και πάνω απ’ όλα διαφανή.
Ένα σπίτι στιλίστα περισσότερο παρά φωστήρα της Ιατρι-
κής, ένα σπίτι του οποίου οι συμπαγείς φωτεινές τζαμαρίες,
ειδικά το βράδυ που άναβαν τα φώτα, άφηναν να διαφανεί
η άνετη ζωή που περνούσαν στο εσωτερικό: μια ξετσιπωσιά
που η Ραχήλ –γυναίκα που από άποψη κουλτούρας δεν εί-
χε τα εφόδια για να ζει στη βιτρίνα– είχε κάνει τα πάντα
για να εξουδετερώσει, με μεγάλες κουρτίνες, των οποίων η
τοποθέτηση κάθε χρόνο στις αρχές του φθινοπώρου ήταν
αφορμή για μια από τις πιο κλασικές συζυγικές αψιμαχίες.

Εξάλλου, όταν ο Λέο αποφάσιζε να πάει να ζήσει εκεί, σ’
ένα τέτοιο μέρος, σ’ ένα τέτοιου είδους σπίτι, είχε συνα-
ντήσει πολύ πιο σθεναρή αντίσταση από εκείνη που πρό-
βαλλαν οι κουρτίνες της νεαρής και τουλάχιστον για την
ώρα αφοσιωμένης συμβίας του.

«Αν με συνόδευες έστω… θα συνειδητοποιούσες ότι αυ-
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τό το μέρος δημιουργεί ένα πραγματικά έντονο αίσθημα
προστασίας».

Τέτοια λόγια θυμόταν ο Λέο ότι είπε στη μητέρα του κα-
μιά εικοσαριά χρόνια πριν από αυτή τη μοιραία βραδιά,
όταν της ανακοίνωνε την πρόθεσή του να πουλήσει το δια-
μέρισμα στο κέντρο, που εκείνη είχε γράψει γενναιόδωρα
όσο και αστόχαστα στο όνομά του, και ν’ αγοράσει ένα οι-
κόπεδο στην Ολτζιάτα, στο οποίο έμελλε να χτίσει «ένα σπί-
τι κατάλληλο για μας».

«Και από τι πρέπει να προστατευτείτε, ακριβώς;»
Ο Λέο είχε αντιληφθεί στη φωνή της μητέρας ένα ίχνος

δυσαρέσκειας, μια εκδήλωση της αυξανόμενης νευρικότη-
τας εκείνης της γυναίκας απέναντι στον μοναχογιό της: τον
μποχόρ* ο οποίος, κατά τα λεγόμενά της, όσο μεγάλωνε τό-
σο λιγότερο μπορούσε να φροντίσει τον εαυτό του.

«Δε φαντάζομαι να είναι ιδέα της γυναίκας σου;» είχε
συνεχίσει, ενισχύοντας τη δόση. «Εκείνη σου έβαλε την ιδέα
στο κεφάλι να πας να ζήσεις στη στέπα; Άλλη μια από τις
μηχανορραφίες της για να σε κρατήσει σε απόσταση ασφα-
λείας από μένα; Προπονείται στη σκοποβολή σε κινούμε-
νους στόχους με τα δικά μου λεφτά, με τη δική μου υπο-
μονή, με τα δικά μου συναισθήματα, η λεγάμενη;»

«Έλα τώρα, μαμά. Δική μου ιδέα είναι. Άσ’ την απέξω
τη Ραχήλ».

«Μόνο όταν θα μπορέσεις να μου εξηγήσεις τι σόι όνο-
μα είναι το Ραχήλ! Λες και βγήκε κατευθείαν από τις σελί-
δες της Βίβλου…»

Ήταν δυνατόν εκείνος, που είχε καταφέρει να τον πά-
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ρουν στα σοβαρά οι αυστηρές επιτροπές και να τον κρίνουν
κατάλληλο να καλύψει μια περίβλεπτη θέση στο νοσοκο-
μείο· εκείνος, που το επάγγελμά του προϋπέθετε ότι έπρε-
πε να αναγγέλλει σε γονείς τσακισμένους –και ανήμπορους
να πιστέψουν– πως τα βλαστάρια τους ήταν ξεγραμμένα·
εκείνος, ο ικανός να εμπνέει δέος σε φοιτητές σχεδόν συνο-
μήλικους, τον οποίο ήδη από τότε πολλοί θεωρούσαν φα-
βορί για να διαδεχτεί τον πανίσχυρο καθηγητή Μέγιερ στο
ακαδημαϊκό του φέουδο· αυτός ακριβώς να μην έχει κατα-
φέρει ακόμα να ορθώσει το ανάστημά του μπροστά σε μια
μητέρα εξήντα και βάλε;

Φυσικά, αν τα είχε καταφέρει, δε θα είχε νιώσει την ανά-
γκη να την ενημερώνει για τα στεγαστικά του σχέδια. Αν
το διαμέρισμα στο κέντρο ήταν δικό του, αν εκείνη το είχε
γράψει στο όνομά του, προς τι τόση κουβέντα; Γιατί να μην
το πουλήσει και τέρμα; Γιατί να επιδιώκει τόσο παιδιάστι-
κα τη συγκατάθεσή της; Και γιατί, παρότι ήξερε ότι δεν
μπορούσε να την εξασφαλίσει, τώρα που του την είχε επι-
σήμως αρνηθεί, αυτός γινόταν έξω φρενών;

Η ικανότητα εκείνης της γυναίκας να τον κάνει ν’ αγα-
νακτεί. Το ταλέντο να τον εξωθεί στα άκρα. Να τον κάνει να
νιώθει σαν το κακομαθημένο παιδί, που κατά βάθος ποτέ
του δεν ήταν. Το χάρισμα της μητέρας του. Η ισχυρογνω-
μοσύνη της. Το χάρισμά της να χώνει τη μύτη της. Η αδιά-
σειστη, μητρική πεποίθηση ότι έχει το δίκιο με το μέρος της.
Κι όλα γαρνιρισμένα με έναν σαρκασμό που τον τελευταίο
καιρό –από τότε που ο γιος την ενημέρωσε, όχι χωρίς αμη-
χανία, ότι η Ραχήλ Σπιτσικίνο σύντομα θα γινόταν νύφη της–
είχε οξυνθεί τρομαχτικά.

Έτσι είχε μπλέξει μ’ εκείνη την υπόθεση της προστασίας
και της ασφάλειας.
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Υπό την πίεση της μητέρας του, η οποία εξακολουθούσε
να του ζητάει τον λόγο για την αλλόκοτη ιδέα του να πάει
να ζήσει στη «στέπα», ο Λέο άρχισε να ψελλίζει με στόμ-
φο κάτι σχετικά με την επικίνδυνη εποχή που ζούσαν, για
όλον εκείνον τον καταραμένο πολιτικό ανταγωνισμό, για το
παλιό όνειρο να ζήσει σ’ έναν καταπράσινο τόπο, για το
πώς εκείνος και η νεαρή συμβία του ένιωθαν ήδη την ευθύ-
νη προς τα παιδιά που θ’ αποκτούσαν και πώς η λαχτάρα
τους να προστατέψουν τα κουταβάκια τους είχε θεριέψει
μετά την επίσκεψη σ’ εκείνη την περιοχή που ήταν εφοδια-
σμένη με σημεία ελέγχου, με φρουρούς και ψηλά τείχη, με
πράσινους αγρούς και αθλητικές εγκαταστάσεις, όλα από-
λυτα ασφαλή…

«Αν αυτό που ψάχνεις είναι ένοπλοι και ψηλά συρματο-
πλέγματα, τότε καλύτερα να πας να ζήσεις στο Ισραήλ,
όπως κι η ξεμυαλισμένη η ξαδέλφη σου!»

«Ένας γνήσιος επίγειος παράδεισος, μαμά…» επέμενε ο
Λέο κάνοντας πως δεν είχε ακούσει την ατάκα της μητέρας.

Κι όσο μιλούσε ο Λέο, τόσο τραύλιζε, κι όσο τραύλιζε,
τόσο πιο πολύ έβλεπε τον εμπαιγμό της μητέρας να συ-
μπυκνώνεται σε μια έκφραση του προσώπου που κάθε στιγ-
μή γινόταν πιο ανυπόμονη και πιο αηδιασμένη. Μια έκ-
φραση όλο αλαζονική δυσπιστία που με κεφαλαία και ευ-
διάκριτα γράμματα έλεγε:

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΡΟΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΠΟΥ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ
ΝΑ ΕΓΓΥΗΘΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΟΥΤΕ Σ’
ΕΣΕΝΑ ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΑΛΛΟΝ!

Kι αν τώρα ο Λέο –ενώ ο δημοσιογράφος του δελτίου ει-
δήσεων, αφού πέταξε την άθλια βόμβα του στη νοικοκυρε-
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μένη κουζίνα της οικίας Ποντεκόρβο, άρχιζε να μιλάει για
τις πυρκαγιές που αφάνιζαν τον μεσογειακό θαμνώνα στη
Σαρδηνία– είχε τη διαύγεια να ξανασκεφτεί τη συζήτηση
που είχε κάνει με τη μητέρα του πριν από είκοσι χρόνια, ε,
ίσως και να είχε εκ των υστέρων εκτιμήσει τον ήρεμο και
αδιαμφισβήτητο τρόπο με τον οποίο η γυναίκα εκείνη, που
από καιρό δε βρίσκεται πια ανάμεσά μας, είχε προσπαθή-
σει να τον προειδοποιήσει. Μόνο τώρα ο Λέο –με το ένα
πόδι στον λάκκο και το άλλο καρφωμένο σ’ ένα έδαφος
ασταθές και απειλητικό– έμελλε να καταλάβει πόσο δίκιο
είχε η μητέρα του: δεν υπάρχει ούτε μία γωνιά στο σύμπαν
όπου ένα ανθρώπινο πλάσμα, αυτή η ξιπασμένη και γελοία
οντότητα, μπορεί να νιώσει ασφάλεια.

Και πράγματι, το τηλέφωνο, αμείλικτο, δεν έχει καμία
πρόθεση να σταματήσει. Ένα σωρό κόσμος εκεί έξω θέλει να
μιλήσει στους Ποντεκόρβο γι’ αυτό που συμβαίνει στους Πο-
ντεκόρβο. Παράξενο, δεδομένου ότι το μόνο πράγμα στο
οποίο όλοι εκεί μέσα είναι σύμφωνοι είναι η επιθυμία να δια-
κόψουν κάθε επικοινωνία με τον έξω κόσμο, στον αιώνα τον
άπαντα. Μα γιατί, αν και εφόσον κάθε πράγμα κλεισμένο
στον άνετο, φωτεινό χώρο που ορίζεται από τις μεγάλες τζα-
μαρίες του σπιτιού, από τον φράχτη που οριοθετεί την ιδιο-
κτησία των Ποντεκόρβο, από τον τοίχο της περίφραξης του οι-
κισμού, είναι όπου (και όπως) πρέπει να είναι, ο υπόλοιπος
πλανήτης φαίνεται να έχει παραφρονήσει;

Στην πραγματικότητα, αν υπάρχει ένα πράγμα που εδώ
και λίγο καιρό αποτρελαίνεται συνεχώς, ε, είναι ακριβώς η
ίδια η ζωή των Ποντεκόρβο. Αφότου η νοσηλευτική μονάδα
που ίδρυσε ο Λέο συγκλονίστηκε από ένα σκάνδαλο με μί-
ζες, φουσκωμένα τιμολόγια, κρεβάτια καπαρωμένα με
ανταλλάγματα, ασθενείς (όλους ανήλικους και σε τελικό
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στάδιο) που διοχετεύτηκαν σε ιδιωτικές κλινικές με δόλο
και απάτη, τα πράγματα δεν έπαψαν να χειροτερεύουν. Και
να παίρνουν κάθε φορά μια τροπή απρόβλεπτα δυσοίωνη
και όλο και λιγότερο αξιοπρεπή. Κάποια στιγμή μάλιστα
διατυπώθηκε η υπόνοια ότι η πανεπιστημιακή ανέλιξη του
Λέο είχε προέλθει από τις συμπάθειές του στο περιβάλλον
του Κράξι (ή, για να ακριβολογούμε, από τη συμπάθεια του
Μπεττίνο Κράξι προς εκείνον). Έπειτα ήρθε η σειρά ενός
βοηθού, που κι αυτός είχε απομακρυνθεί στην εποχή του
από το πανεπιστήμιο λόγω αμέλειας, και ο οποίος για εκ-
δίκηση τον κατηγόρησε ότι του είχε δανείσει λεφτά με το-
κογλυφικό επιτόκιο.

Κι όμως όλες εκείνες οι σοβαρές κατηγορίες, που θέτουν
σε κίνδυνο την καριέρα του, δίπλα σ’ αυτό το τελευταίο
όνειδος φαντάζουν πραγματικά συγχωρητέες. Ίσως γιατί
δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από έναν Λέο που έχει βαλ-
θεί να παραστήσει τον Σιρανό ντε Μπερζεράκ σε μια δω-
δεκάχρονη. Κι εκείνη η φρίκη με τα γράμματα! Τα παρα-
γεμισμένα με κάτι «μικρούλα μου» και «γλυκό μου κορι-
τσάκι» με τα οποία συνήθως οι ενήλικοι απευθύνονται σε
συνομήλικες και συναινούσες παρτενέρ, τα οποία όμως αυ-
τή τη φορά, ακριβώς επειδή συνδυάζονται με την ηλικία και
το μπόι της αποδέκτριας, φαντάζουν αποκρουστικά. Εκτε-
νή, ατιμωτικά αποσπάσματα από έναν επιστολικό οχετό,
που πολύ σύντομα θα καταλάβουν τις πιο ευυπόληπτες σε-
λίδες των πιο σημαντικών ημερήσιων εφημερίδων.

Καταπώς φαίνεται, Λέο, παραβίασες το μόνο ταμπού
που ο κόσμος δε συγχωρεί. Για το Θεό, μια δωδεκάχρονη!
Να ποθήσεις μια δωδεκάχρονη. Να αποπλανήσεις το δω-
δεκάχρονο κορίτσι του γιου σου. Δεν είναι καν ζήτημα σεξ.
Το ξέρεις καλά, στις μέρες μας κανείς δεν καταστρέφεται
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για ένα πήδημα. Ίσα ίσα, πολύ συχνά μπορεί και ν’ ανοίξει
η τύχη σου μ’ ένα πήδημα. Το δράμα είναι η ηλικία της υπο-
τιθέμενης ξεπαρθενεμένης. Εδώ είναι όλη η διαφορά.

Σ’ αυτό το σημείο, ούτε μία από τις ιδιότητές σου ως
άντρα νηφάλιου και πολιτισμένου, υπό το πρίσμα του εγκλή-
ματος που σου προσάπτουν, δεν πρόκειται να μη θεωρηθεί
αμάρτημα ή επιβαρυντικό στοιχείο. Ό,τι καλό έχεις κάνει ώς
εδώ, από τώρα και στο εξής θα θεωρείται παραξενιά ενός
έκφυλου. Γιατί κανείς εκεί έξω δε θα αναρωτηθεί κατά πό-
σο ευσταθεί η κατηγορία. Ίσα ίσα, θα επιλέξουν να πιστέ-
ψουν αυτή την ιστορία ακριβώς χάρη στην ανεδαφικότητά
της. Έτσι συμβαίνει στα μέρη μας. Και ακριβώς επειδή ο
κόσμος δεν έχει τίποτα καλύτερο από το να πιστεύει το χει-
ρότερο, ό,τι κακό λέγεται για ένα άτομο (ιδίως αν αυτό έτυ-
χε να έχει καλό ζάρι στο Μονόπολυ της ζωής) θεωρείται αυ-
τομάτως αληθές. Έτσι ακριβώς το κουτσομπολιό αποκτά φο-
νική υπόσταση. Και τα τριχοειδή αγγεία του κοινωνικού
ιστού φουσκώνουν σχεδόν μέχρι να εκραγούν.

Από την άλλη, πώς θα μπορούσες να ζητήσεις από τον
κόσμο να αποδεχτεί αυτό που κανένα από τα τρία σαστι-
σμένα άτομα που βρίσκονται αυτή τη στιγμή μαζί σου στην
κουζίνα δε θα καταφέρει ποτέ να σου συγχωρήσει;

Η λαχανιασμένη ανάσα του Σάμουελ. Ένας διακεκομ-
μένος ρόγχος, ο οποίος προκαλεί στον Λέο την ελαφρά τρο-
μαχτική εντύπωση που προκαλούν οι αναταράξεις στον τα-
ξιδιώτη που φοβάται το αεροπλάνο. Ο Λέο σκέφτεται τη
φόλα που σέρβιρε σ’ αυτό το παιδί. Όλο το έθνος που από
αύριο θα λυσσάξει στα κουτσομπολιά, για το πώς ο πατέ-
ρας σου πήδηξε το κορίτσι σου. Από κάτι τέτοιες κατα-
στάσεις δε συνέρχεσαι με τίποτα.

Η παγωμάρα, στην οποία έχει βυθιστεί η κουζίνα εκείνες

• 27 •

Δ ΙΩΓΜΟΣ

PER 013-118:Educazione 001-  10/23/12  5:53 PM  Page 27



τις ατέλειωτες στιγμές, σπάει από το γουργουρητό της κα-
φετιέρας, που αδημονεί να αναγγείλει στους παρευρισκό-
μενους ότι στράγγιξε και την τελευταία σταγόνα καφέ κι
αν κάποιος δεν αποφασίσει να τη βγάλει από τη φωτιά, δε
θ’ αντέξει άλλο και θα εκραγεί.

«Μαμά, γιατί δε σβήνουμε τη φωτιά; Ε, μαμά, γιατί δεν
τη σβήνουμε; Καλύτερα δεν είναι να τη σβήσουμε, μαμά;»

Είναι η φωνή του Φιλίππο. Κλαψιάρικη με τρόπο απο-
κρουστικό. Πιο παιδιάστικη από το πρόσωπο από το οποίο
προήλθε. Κάν’ τον να σωπάσει, Ραχήλ – αυτό μονάχα ήθε-
λε ο Λέο. Και πράγματι αυτό κάνει η Ραχήλ, σηκώνεται σαν
ρομπότ και γυρίζει το κουμπί της εστίας. Η Ραχήλ. Θεέ και
Κύριε, η Ραχήλ. Τότε τη θυμάται ο Λέο. Τότε ακριβώς δο-
κιμάζει να φανταστεί αυτό που της τριβελίζει το μυαλό.
Και αυτήν ακριβώς τη στιγμή το αεροπλάνο βουτάει στο
κενό.

Ο Λέο αισθάνεται πως τη μισεί όπως δε μίσησε ποτέ τί-
ποτ’ άλλο. Την κατηγορεί για τα πάντα: για το ότι είναι
εκεί, και για το ότι δεν είναι αρκετά εκεί, γιατί δεν κάνει τί-
ποτα, αλλά και γιατί κάνει τα πάντα, γιατί σωπαίνει, για-
τί ανασαίνει, γιατί οργάνωσε ένα δείπνο τόσο γευστικό, για-
τί άνοιξε την τηλεόραση ειδικά σ’ εκείνο το κανάλι, για το
βίτσιο της να βλέπει δέκα δελτία ειδήσεων τη μέρα, γιατί
δε σηκώνεται ν’ απαντήσει στο τηλέφωνο, γιατί γέννησε δύο
παιδιά, των οποίων η παρουσία τώρα, γι’ αυτόν, έχει γίνει
τελείως αφόρητη, γιατί δεν κάνει τον Φιλίππο να σωπάσει,
γιατί δε σπεύδει να βοηθήσει τον κατατονικό Σάμουελ…

Εκείνη έβαλε στο μυαλό των παιδιών την ιδέα πως αυ-
τός είναι ένας σπουδαίος άνθρωπος. Πώς μπορεί αυτός ο
λατρεμένος θεός να ομολογήσει πως είναι εύθραυστος; Πώς
μπορεί να κάνει το μόνο πράγμα που λαχταράει να κάνει:
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να αναλυθεί σε λυγμούς; Πώς μπορεί ν’ απαλλαγεί από τις
κατηγορίες καταφεύγοντας σε μπανάλ δικαιολογίες, πα-
ρουσιάζοντας τον εαυτό του κάτω από την αταίριαστη πα-
νοπλία ενός θύματος μιας γιγάντιας παρεξήγησης;

Γιατί για παρεξήγηση πρόκειται, έτσι δεν είναι; Ο Λέο
δεν ξέρει πια. Αυτή τη στιγμή είναι μπερδεμένος. Μα ναι,
θα αρκούσε να ρίξει κανείς μια ματιά στις εν λόγω επιστο-
λές –τις οποίες εκείνος έγραψε κι έστειλε στην Καμίλλα (εί-
ναι αλήθεια, δεν μπορεί να το αρνηθεί αυτό)– για να κατα-
λάβει ότι είναι το αντίθετο από αυτό που φαίνονται. Όχι,
μικρέ μου, ο μπαμπάς σου δε σου πήδηξε το κορίτσι. Μάλ-
λον αυτή πήδηξε τον μπαμπάκα σου!

Όπως θα αρκούσε να ρίξει κανείς μια ματιά στις κατη-
γορίες για να διαπιστώσει ότι, πιο πολύ κι από καρπός ανε-
ντιμότητας, είναι το αποτέλεσμα ενός κράματος αφέλειας
και ανευθυνότητας. Τουλάχιστον αυτό η Ραχήλ οφείλει
οπωσδήποτε να το γνωρίζει. Εκείνη ξέρει την ελαφρότητα
του συζύγου. Μια ζωή παραπονιέται γι’ αυτήν, συχνά και με
τρυφερότητα. Κι όμως τα κατάφερε έτσι που ο Φιλίππο και
ο Σάμουελ να μη διανοούνται καν να τη βάλουν με τον νου
τους. Το βλέπεις; Αυτή φταίει. Για όλα φταίει η Ραχήλ.

Τι κάνει τώρα ο Λέο; Αυτό που ξέρει καλύτερα να κάνει:
να κατηγορεί τους άλλους. Να φορτώνει τα δικά του βάρη
στις πλάτες των άλλων. Κατά βάθος πρόκειται για την ίδια
τεχνική (αναθεωρημένη και βελτιωμένη) που, πριν από πολ-
λά χρόνια, υιοθετούσε για να αμύνεται στις επιπλήξεις της
μητέρας.

Όταν η κυρία Ποντεκόρβο εκνευριζόταν, ο μικρός Λέο,
αντί γι’ άλλη αντίδραση, θιγόταν. Κατέβαζε κάτι μούτρα
εριστικά. Ώσπου η μητέρα, ξεθεωμένη από την εκβιαστική
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ακαταδεξία του μικρού της αρκούδου, στο τέλος ενέδιδε.
Λιώνοντας σ’ ένα συμβιβαστικό χαμόγελο: «Έλα, αγάπη
μου, δεν έγινε δα και τίποτα. Τι λες, φιλιώνουμε τώρα;»

Μόνο τότε ο στρατηγός μας έδινε δείγματα μεγαλοψυ-
χίας και αποδεχόταν τη μεταμέλεια της μητέρας. Ε, λοιπόν,
ο Λέο ενήργησε έτσι ώστε το σκηνικό ν’ αποτελέσει και ένα
κλασικό συζυγικό πρότυπο.

Πρέπει να ήταν πολλοί εκείνοι που αναρωτιούνταν πώς
ένας άντρας με τη γοητεία και την καταγωγή του Λέο Πο-
ντεκόρβο είχε καταφέρει να παντρευτεί εκείνη την Εβραιο-
πούλα της πιάτσας. Της οποίας η διακριτικότητα μπορού-
σε να εκληφθεί ως απάθεια και της οποίας η επιθυμία να
παραμένει αόρατη μπορούσε να περάσει για απουσία πνεύ-
ματος. Θα αναρωτηθεί κανείς πώς εκείνος ο τύπος, ο όμορ-
φος και λυγερόκορμος, ρομαντικός σαν Σλάβος πιανίστας
(μαλλιά ατίθασα και δάχτυλα κοντυλένια), νοσοκομειακός
γιατρός και καθηγητής, στον οποίο η λευκή μπλούζα χαρί-
ζει όπως το φράκο σε κάτι διευθυντές ορχήστρας, μπόρεσε
να παντρευτεί την ασήμαντη και, άντε, το πολύ, χαριτωμέ-
νη Ραχήλ Σπιτσικίνο.

Εξωτερικά, η σχέση τους είναι εντελώς ανισόρροπη… οι
αναμνήσεις τους (η ζωή τους!) μιλούν γλώσσες εντελώς δια-
φορετικές. Του Λέο χάνονται στην επιβλητικότητα ενός ψη-
λοτάβανου διαμερίσματος με γύψινα, φορτωμένου με βα-
ριά έπιπλα στολισμένα με ψηφιδωτά σαν μαυσωλεία, και
εφοδιασμένου με ηλεκτρικές συσκευές που κανείς εκείνη
την εποχή δεν είχε τη δυνατότητα να διαθέτει.

Όσο για τη Ραχήλ, παρότι από τότε έχει περάσει σχεδόν
ένα τέταρτο του αιώνα, η κρεβατοκάμαρα όπου έζησε τα
πρώτα είκοσι πέντε μελετηρότατα χρόνια της ζωής της, με
θέα απ’ το παράθυρο σ’ ένα στενοσόκακο του παλιού Γκέ-
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το, εξακολουθεί να αποπνέει (ακόμα και σαν ανάμνηση) μυ-
ρωδιά από λαχανικά βρασμένα και ξανατηγανισμένα, εξαι-
ρετικά δύσπεπτα για εκείνη (κι ακόμα πιο πολύ σαν ανά-
μνηση).

Κι όμως, όλα εκείνα που τους χώριζαν τότε είναι ακρι-
βώς αυτά που τους ενώνουν σήμερα. Γιατί αυτό είναι το
μυστικό των πετυχημένων γάμων, των μολαταύτα ευτυχι-
σμένων ζευγαριών: να μη σταματούν να μαγεύονται ο ένας
από τον εξωτισμό του άλλου.

Έπειτα ποιος θα μπορούσε να υποψιαστεί πως ανάμεσα
σ’ εκείνους τους δύο τα πράγματα δεν είναι όπως φαίνο-
νται; Και πως ο Λέο τρέμει σε τέτοιο σημείο την κρίση της
συζύγου, και ταυτόχρονα είναι τόσο εξαρτημένος από αυ-
τήν, και πρακτικά όσο και ψυχολογικά, ώστε μαζί της να
έχει αναπαραγάγει τη συναισθηματική συναρμογή που, για
πολλά χρόνια, ρύθμιζε το δέσιμό του με μια μητέρα υπο-
χόνδρια και υπερπροστατευτική; Κανείς εκεί έξω δε θα
μπορούσε να πιστέψει πως αυτή η καινούρια κυρία Ποντε-
κόρβο επιτελεί στη ζωή του Λέο μια λειτουργία όχι πάρα
πολύ διάφορη από εκείνη που επιτελούσε στην εποχή της
η γηραιά κυρία Ποντεκόρβο. Πως η καινούρια κυρία Πο-
ντεκόρβο κληρονόμησε από τη γηραιά κυρία Ποντεκόρβο (η
οποία πράγματι ήταν εχθρική απέναντί της, εχθρική όπως
μόνο ορισμένες Εβραίες πεθερές μπορούν να είναι) έναν τύ-
πο σχέσης βασισμένης στον εκβιασμό, όπως αυτός εφαρ-
μόστηκε από ένα απαιτητικό και εκκεντρικά εύθραυστο
αγοράκι.

Έτσι, όταν η Ραχήλ θυμώνει με τον σύζυγο, αυτός δεν έχει
τι καλύτερο να κάνει πέρα από το να θυμώσει κι αυτός με
τη σειρά του, υιοθετώντας ένα σούφρωμα των χειλιών απλώς
λίγο πιο γελοίο από χρόνο σε χρόνο, ώσπου εκείνη, ενοχλη-
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μένη από τη μουτρωμένη ισχυρογνωμοσύνη του Λέο, που
μπορεί να τραβήξει μέχρις εσχάτων, ακόμα και βδομάδες,
βάζει τέλος στην κόντρα μ’ ένα αστείο, μ’ ένα χάδι, με μια
κίνηση απολαυστικά διπλωματική, όπως να του προσφέρει
ένα κομμάτι λευκή σοκολάτα, την οποία αυτός πάντα λι-
γουρεύεται. Με δυο λόγια: η σύζυγος δίνει δείγματα της δύ-
ναμής της υποχωρώντας, ενώ ο σύζυγος προδίδει αδυναμία
παραμένοντας πιστός στο μούτρωμά του, αφήνοντας σ’ εκεί-
νη την πρωτοβουλία (που μόνο ένα παιδάκι μπορεί να θεω-
ρήσει ταπεινωτική) της συμφιλίωσης.

Από την άλλη, εκείνη η σπίθα από την τηλεόραση δεν ήταν
παρά η τελευταία κρίση –που θα αποδεικνυόταν αθερά-
πευτη και οριστική– από τη σειρά των κρίσεων που είχαν
σημαδέψει τις τελευταίες βδομάδες. Από τότε που, εξαι-
τίας όλης εκείνης της ωραίας συλλογής από κατηγορίες, ο
Λέο άρχισε να υποφέρει από αϋπνίες, και η Ραχήλ να ξε-
νυχτάει στο προσκεφάλι του και να τον καθησυχάζει σαν
καλή μανούλα. Έτσι η ζωή τους πήρε ν’ αλλάζει.

Συγκεκριμένα εκείνο το βράδυ, λίγο προτού ανοίξει την
τηλεόραση, η Ραχήλ έβαλε τέλος σ’ έναν καβγά που είχε αρ-
χίσει την προηγούμενη νύχτα, μετά την αναχώρηση από την
οικία Ποντεκόρβο του Φλάβιο και της Ρίτα Αλμπερτάτσι –
φίλων τους μια ζωή.

Δεν ήταν η πρώτη φορά που ένα πράγμα τυπικά ευχάρι-
στο, όπως ένα δείπνο με τους Αλμπερτάτσι, έδινε στη Ραχήλ
και στον Λέο αφορμή για να τσακωθούν. Όμως αυτή τη φο-
ρά το θέμα της φιλονικίας φάνηκε τόσο οδυνηρό κι άφησε
στην ατμόσφαιρα μια τέτοια μυρωδιά πικρίας και έχθρητας,
που η Ραχήλ ένιωσε την επιτακτική ανάγκη να βάλει το ξί-
φος της στο θηκάρι, νωρίτερα απ’ ό,τι συνήθιζε να κάνει.
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