27-kathreftes_q9 24/2/2015 3:34 μμ Page 1

27-kathreftes_q9 24/2/2015 3:34 μμ Page 2

27-kathreftes_q9 24/2/2015 3:34 μμ Page 3

Το παιχνίδι με τους καθρέφτες

27-kathreftes_q9 24/2/2015 3:34 μμ Page 4

Το παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2121/1993 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα) και
τις διεθνείς συμβάσεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύονται απολύτως οι
άνευ γραπτής άδειας του εκδότη κατά οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο (ηλεκτρονικό,
μηχανικό ή άλλο) αντιγραφή, φωτοανατύπωση και η εν γένει αναπαραγωγή, εκμίσθωση ή δανεισμός, μετάφραση, διασκευή, αναμετάδοση στο κοινό σε οποιαδήποτε
μορφή και η εν γένει εκμετάλλευση του συνόλου ή μέρους του έργου.

Εκδόσεις Πατάκη — Σύγχρονη ξένη λογοτεχνία
Σειρά Andrea Camilleri — 27
Αντρέα Καμιλλέρι, Το παιχνίδι με τους καθρέφτες
Andrea Camilleri, Il gioco degli specchi
Μετάφραση Φωτεινή Ζερβού
Υπεύθυνος έκδοσης Κώστας Γιαννόπουλος
Επιμέλεια-διορθώσεις Γιώργος Κασαπίδης
Στοιχειοθεσία, σελιδοποίηση Αγγελική Κουτσούκου
Φιλμ-μοντάζ Γιώργος Κεραμάς
Copyright © Sellerio Editore, Παλέρμο 2011
Copyright © για την ελληνική γλώσσα, Σ. Πατάκης Α.Ε.Ε.Δ.Ε.
(Εκδόσεις Πατάκη), Αθήνα 2012
Πρώτη έκδοση στην ιταλική γλώσσα από τις εκδόσεις Sellerio
Editore, Παλέρμο 2011
Πρώτη έκδοση στην ελληνική γλώσσα από τις Εκδόσεις Πατάκη,
Αθήνα, Νοέμβριος 2014
Κ.Ε.Τ. ??????????????? Κ.Ε.Π. ??????????/14
ISBN 978-960-16-???????????????????

ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ 38 (ΠΡΩΗΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ), 104 37, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 801.100.2665, 210.36.50.000, 210.52.05.600 — ΦΑΞ: 210.36.50.069
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ: ΕΜΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ 16, 10678 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: 210.38.31.078
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: ΚΟΡΥΤΣΑΣ (ΤΕΡΜΑ ΠΟΝΤΟΥ - ΠΕΡΙΟΧΗ Β΄ ΚΤΕΟ),
570 09 ΚΑΛΟΧΩΡΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΗΛ.: 2310.70.63.54, 2310.70.67.15, ΦΑΞ: 2310.70.63.55
Web site: http://www.patakis.gr • e-mail: info@patakis.gr, sales@patakis.gr

27-kathreftes_q9 24/2/2015 3:34 μμ Page 5
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Το παιχνίδι
με τους καθρέφτες

Μετάφραση
Φωτεινή Ζερβού
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Ένα

ΚΑΘΟΤΑΝ πάνω από δύο ώρες, ολόγυμνος όπως τον
είχε γεννήσει η μάνα του, σε μια καρέκλα που έμοιαζε επικίνδυνα με ηλεκτρική· του είχαν περάσει στους
καρπούς και στους αστραγάλους σιδερένια βραχιόλια, από τα οποία ξεφύτρωναν αμέτρητα καλώδια
που κατέληγαν σ' ένα μεταλλικό ντουλάπι, που ήταν
εξωτερικά γεμάτο με καντράν, μανόμετρα, αμπερόμετρα, βαρόμετρα και φωτάκια πράσινα, κόκκινα, κίτρινα και γαλάζια που αναβόσβηναν συνεχώς. Στο
κεφάλι του είχε μια κάσκα ολόιδια μ' εκείνη που
χρησιμοποιούν στα κομμωτήρια όταν κάνουν περμανάντ στις κυρίες, αυτή όμως ήταν συνδεδεμένη στο
μεταλλικό ντουλάπι μ' ένα χοντρό μαύρο καλώδιο,
μέσα από το οποίο περνούσαν εκατοντάδες άλλα πολύχρωμα καλώδια.
Ο καθηγητής, που ήταν γύρω στα πενήντα, είχε
κοντά μαλλιά με χωρίστρα στη μέση, τραγίσιο γενάκι,
γυαλιά με χρυσό σκελετό, κάτασπρη ρόμπα και ύφος
αντιπαθητικό και αυταρχικό, του απεύθυνε με ταχύτητα ριπών αυτομάτου χιλιάδες ερωτήσεις του τύπου:
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«Ποιος ήταν ο Αβραάμ Λίνκολν;»
«Ποιος ανακάλυψε την Αμερική;»
«Τι σκέφτεσαι όταν βλέπεις να λικνίζονται μπροστά σου οι στρογγυλοί γοφοί μιας γυναίκας;»
«Εννέα επί εννέα;»
«Ανάμεσα σ' ένα κομμάτι μουχλιασμένο ψωμί και
σ' ένα χωνάκι παγωτό, τι προτιμάς;»
«Πόσοι ήταν οι επτά βασιλιάδες της Ρώμης;»
«Ανάμεσα σε μια κωμική ταινία και σ' ένα θέαμα
με πυροτεχνήματα, τι θα διάλεγες;»
«Αν σου επιτεθεί ένας σκύλος, το βάζεις στα πόδια ή γρυλίζεις και του επιτίθεσαι;».
Σε μια στιγμή ο καθηγητής σταμάτησε ξαφνικά
να μιλάει, ξερόβηξε, έβγαλε μια τρίχα από το μανίκι
της ιατρικής του ρόμπας, κοίταξε επίμονα τον Μονταλμπάνο, μετά αναστέναξε, κούνησε θλιμμένα το
κεφάλι του, αναστέναξε άλλη μια φορά, ξερόβηξε
πάλι, πίεσε ένα κουμπί και αυτόματα τα βραχιόλια
άνοιξαν και η κάσκα απομακρύνθηκε από το κεφάλι
του.
«Η επίσκεψη θα είχε τελειώσει» είπε πηγαίνοντας στο γραφείο του που βρισκόταν σε μια άκρη
του ιατρείου και άρχισε να γράφει στο κομπιούτερ.
Ο Μονταλμπάνο σηκώθηκε όρθιος, πήρε το εσώρουχο και το παντελόνι του, αλλά στάθηκε και κοιτούσε παραξενεμένος.
Τι σήμαινε εκείνο το θα είχε τελειώσει; Είχε ή δεν
είχε τελειώσει η δυσάρεστη επίσκεψη;

27-kathreftes_q9 24/2/2015 3:34 μμ Page 9

Το παιχνίδι με τους καθρέφτες

9

Την προηγούμενη εβδομάδα είχε λάβει μια ειδοποίηση με την υπογραφή του διοικητή, που τον ενημέρωνε ότι βάσει των καινούριων νόμων σχετικά με
το προσωπικό, που είχε εκδώσει ο ίδιος αυτοπροσώπως ο υπουργός, έπρεπε σε διάστημα δέκα ημερών
κι ούτε μέρα παραπάνω να υποβληθεί σ' έναν έλεγχο
ψυχικής υγείας στην κλινική Μαρία Βέρτζινε της Μοντελούζα.
Πώς ήταν δυνατόν ένας υπουργός να μπορεί να
ελέγξει την ψυχική υγεία ενός υπαλλήλου και ο
υπάλληλος να μην μπορεί να ελέγξει την ψυχική
υγεία του υπουργού; αναρωτήθηκε βρίζοντας. Διαμαρτυρήθηκε έντονα στον διοικητή.
«Τι θέλετε να σας πω, Μονταλμπάνο; Είναι εντολή άνωθεν: οι συνάδελφοί σας συμμορφώθηκαν».
Η λέξη «συμμορφώνομαι» όμως ήταν το σύνθημα. Αν δε συμμορφωνόσουν, θα κυκλοφορούσαν φήμες ότι ήσουν παιδόφιλος, νταβατζής, κατ' εξακολούθηση βιαστής μοναχών και θα σε ανάγκαζαν να παραιτηθείς.
«Γιατί δεν ντύνεστε;» ρώτησε ο καθηγητής.
«Επειδή δεν...» ψέλλισε προσπαθώντας να εξηγήσει και άρχισε να ντύνεται. Και τότε συνέβη το
ατύχημα. Το παντελόνι δεν του χωρούσε. Σίγουρα
ήταν το ίδιο που φορούσε όταν ήρθε, αλλά είχε στενέψει. Όσο κι αν ρουφούσε την κοιλιά του, όσο κι αν
μαζευόταν, δεν του έκανε. Ήταν τουλάχιστον τρία
νούμερα μικρότερο από το δικό του. Στην τελευταία
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απελπισμένη προσπάθεια που επιχείρησε, έχασε την
ισορροπία του, στηρίχτηκε με το ένα χέρι σε κάποιο
καροτσάκι πάνω στο οποίο υπήρχε μια μυστηριώδης
συσκευή, το καροτσάκι κύλησε με μεγάλη ταχύτητα
και χτύπησε με δύναμη στο γραφείο του καθηγητή,
ο οποίος πετάχτηκε πάνω κατατρομαγμένος.
«Τρελαθήκατε;!»
«Δε μου χωράει το πα... παντελόνι» τραύλισε ο
αστυνόμος προσπαθώντας να δικαιολογηθεί.
Τότε, ο καθηγητής σηκώθηκε θυμωμένος, έπιασε
το παντελόνι από τη ζώνη και το τράβηξε πάνω.
Μπήκε κανονικά.
Ο Μονταλμπάνο ντράπηκε, ένιωσε σαν παιδάκι
στον παιδικό σταθμό, που όταν πηγαίνει στην τουαλέτα, έχει ανάγκη από τη βοήθεια της δασκάλας για
ν' ανεβάσει τα ρούχα του.
«Είχα ήδη σοβαρές αμφιβολίες» συνέχισε ο καθηγητής, αφού κάθισε πάλι στη θέση του και ξανάρχισε να γράφει «αλλά τούτο το επεισόδιο επιβεβαιώνει τους φόβους μου».
Τι εννοούσε;
«Εξηγήστε μου τι εννοείτε».
«Τι θέλετε να σας εξηγήσω; Είναι όλα τόσο ξεκάθαρα! Σας ρωτάω τι σκέφτεστε όταν βλέπετε τα
ωραία οπίσθια μιας γυναίκας και μου απαντάτε ότι
σκέφτεστε τον Αβραάμ Λίνκολν».
Ο αστυνόμος παραξενεύτηκε.
«Εγώ;! Εγώ απάντησα έτσι;»
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«Το αμφισβητείτε; Είναι όλα μαγνητοφωνημένα».
Εκείνη τη στιγμή μια σκέψη άστραψε στο μυαλό
του Μονταλμπάνο και κατάλαβε τα πάντα. Είχε πέσει σε παγίδα!
«Είναι συνωμοσία!» άρχισε να φωνάζει. «Θέλετε
να με βγάλετε τρελό!» Πριν ακόμη σταματήσει τις
φωνές, άνοιξε η πόρτα και δύο βιαστικοί νοσοκόμοι
εμφανίστηκαν και τον έπιασαν. Ο Μονταλμπάνο
προσπάθησε να ξεφύγει βρίζοντας και κλοτσώντας
δεξιά κι αριστερά και τότε...
...και τότε ξύπνησε. Καταϊδρωμένος, το σεντόνι
που είχε τυλιχτεί γύρω από το σώμα του τον εμπόδιζε να κουνηθεί, θύμιζε μούμια.
Όταν ύστερα από αρκετές συστροφές κατάφερε
να ελευθερωθεί, κοίταξε το ρολόι. Ήταν έξι.
Από το ανοιχτό παράθυρο έμπαινε ζεστός σιρόκος. Το κομμάτι του ουρανού που έβλεπε από το
κρεβάτι ήταν σκεπασμένο από ένα μεγάλο άσπρο
σύννεφο. Αποφάσισε να μείνει δέκα λεπτά ακόμη
ξαπλωμένος.
Όχι, ήταν λάθος το όνειρο που μόλις είχε δει.
Ένιωθε βέβαιος ότι δε θα τρελαινόταν ποτέ. Μπορεί
σιγά σιγά να τα έχανε, ίσως αρχικά να ξεχνούσε ονόματα και πρόσωπα ακόμη και των αγαπημένων του,
μέχρι να βυθιστεί τελικά σε μια ασυνείδητη μοναξιά.
Τι αισιόδοξες σκέψεις έκανε πρωί πρωί! Σηκώθηκε και πήγε στην κουζίνα να φτιάξει καφέ.
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Όταν ετοιμάστηκε να βγει από το σπίτι, πρόσεξε
ότι ήταν νωρίς για να πάει στο Τμήμα. Άνοιξε ξανά
την μπαλκονόπορτα της βεράντας, κάθισε έξω και
κάπνισε ένα τσιγάρο. Πράγματι, έκανε ζέστη. Προτίμησε να μπει μέσα και να περιφέρεται στο σπίτι, μέχρι να πάει οκτώ η ώρα.
Τότε μπήκε στο αυτοκίνητο και προχώρησε στο
μικρό δρομάκι που συνδέει τη Μαρινέλλα με τον
επαρχιακό δρόμο. Διακόσια μέτρα από το σπίτι του
υπήρχε ένα άλλο, σχεδόν ίδιο, πολλά χρόνια ανοίκιαστο, αλλά εδώ και πέντε μήνες το είχε νοικιάσει ένα
ζευγάρι χωρίς παιδιά, οι κύριοι Λομπάρντο. Εκείνος,
ο Αντριάνο, ήταν περίπου σαράντα πέντε χρονών,
ψηλός, κομψός και, σύμφωνα με όσα του είχε αναφέρει ο Φάτσιο, ο μοναδικός αντιπρόσωπος στο νησί
μιας γνωστής εταιρεία κομπιούτερ, γι' αυτό ταξίδευε
συνέχεια. Είχε ένα γρήγορο σπορ αυτοκίνητο. Η σύζυγός του η Λιλιάνα ήταν δέκα χρόνια νεότερη, μια
όμορφη μελαχρινή Τορινέζα, με όλο τον σεβασμό.
Ψηλή, με υπέροχα μακριά πόδια, μάλλον στα νιάτα
της είχε ασχοληθεί με κάποιο σπορ. Και εννοείται ότι
αν την έβλεπε κάποιος να περπατάει από πίσω, ακόμη και τρελός να ήταν, δε θα σκεφτόταν τον Αβραάμ
Λίνκολν. Η κυρία είχε ένα γιαπωνέζικο αυτοκίνητο
πόλης.
Οι σχέσεις τους με τον Μονταλμπάνο περιορίζονταν σε μια καλημέρα και μια καλησπέρα, όταν συναντιούνταν σπάνια στο δρομάκι και χρειαζόταν να
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κάνουν ένα σωρό μανούβρες, επειδή δε χωρούσαν να
περάσουν κα τα δύο αυτοκίνητα συγχρόνως.
Εκείνο το πρωί, ο αστυνόμος είδε με την άκρη του
ματιού του το αυτοκίνητο της γειτόνισσας με σηκωμένο το καπό και την κυρία σκυμμένη να κοιτάζει
μέσα. Σίγουρα είχε κάποιο πρόβλημα. Δεδομένου ότι
δε βιαζόταν καθόλου, σχεδόν χωρίς να σκεφτεί, προχώρησε ευθεία κι ύστερα από δέκα μέτρα βρέθηκε
μπροστά στην ανοιχτή καγκελόπορτα του σπιτιού.
Δίχως να βγει από το αυτοκίνητο, ρώτησε:
«Χρειάζεστε βοήθεια;».
Η κυρία Λιλιάνα τού χάρισε ένα χαμόγελο όλο
ευγνωμοσύνη.
«Δεν παίρνει μπροστά!»
Ο Μονταλμπάνο βγήκε, αλλά στάθηκε έξω από
την καγκελόπορτα.
«Αν θέλετε να πάτε στην πόλη, μπορώ να σας
πάρω μαζί μου».
«Ευχαριστώ, έχω μια επείγουσα δουλειά. Αλλά
μήπως θα μπορούσατε να ρίξετε μια ματιά στη μηχανή;»
«Κυρία, πιστέψτε με, δεν καταλαβαίνω απολύτως
τίποτα».
«Τότε θα έρθω μαζί σας».
Έκλεισε το καπό, βγήκε από την καγκελόπορτα
αφήνοντάς την πίσω της ανοιχτή και μπήκε στο αυτοκίνητο, ενώ ο αστυνόμος τής κρατούσε την πόρτα.
Έφυγαν. Παρά τα ανοιχτά παράθυρα, το αυτοκί-
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νητο γέμισε από το άρωμά της, διακριτικό και συγχρόνως διαπεραστικό.
«Το πρόβλημα είναι ότι δεν ξέρω κανέναν μηχανικό και ο άντρας μου θα επιστρέψει ύστερα από
τέσσερις μέρες».
«Θα μπορούσατε να του τηλεφωνήσετε». Η κυρία
φάνηκε ότι δεν άκουσε τη συμβουλή του.
«Μήπως θα μπορούσατε να μου συστήσετε κάποιον;»
«Βέβαια, μόνο που δεν έχω μαζί μου τον αριθμό
του τηλεφώνου του. Αν θέλετε, μπορώ να σας πάω
μέχρι εκεί».
«Είστε πολύ ευγενικός».
Δεν ξαναμίλησαν ώσπου να φτάσουν στον προορισμό τους. Ο Μονταλμπάνο δεν ήθελε να φανεί
αδιάκριτος· εκείνη, από τη μεριά της, ήταν ευγενική
και γλυκομίλητη, αλλά φαινόταν ότι δεν ήθελε να ξανοιχτεί. Τη σύστησε στον μηχανικό, η κυρία τον ευχαρίστησε κι έτσι τελείωσε η σύντομη συνάντηση.
«Είναι εδώ ο Αουτζέλλο και ο Φάτσιο;»
«Αστυνόμε, βρίσκονται στον τόπο».
«Να τους στείλεις στο γραφείο μου».
«Πώς να έρθουν, αστυνόμε;» ρώτησε παραξενεμένος ο Καταρέλλα.
«Τι σημαίνει πώς να έρθουν; Με τα πόδια τους!»
«Αφού δεν είναι εδώ, αστυνόμε, είναι στον τόπο,
εκεί που είναι ο τόπος!»
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«Ο συγκεκριμένος τόπος πού είναι;»
«Περιμένετε να κοιτάξω».
Πήρε ένα χαρτάκι και το διάβασε.
«Εδώ γράφει οδός Πισσαβιακάνε είκοσι οκτώ».
«Καταρέ, είσαι σίγουρος ότι το όνομα είναι Πισσαβιακάνε;»
«Σιγουρότατος, αστυνόμε».
Δεν είχε ακούσει ποτέ δρόμο με τέτοιο όνομα.
«Τηλεφώνησε στον Φάτσιο και πέρασε τη γραμμή
στο γραφείο μου».
Χτύπησε το τηλέφωνο.
«Φάτσιο, τι συνέβη;»
«Σήμερα τα ξημερώματα τοποθέτησαν μια βόμβα
μπροστά από ένα μαγαζί στην οδό Πιζακάνε. Δεν
υπήρξαν τραυματίες, μόνο τρόμαξαν οι περίοικοι και
έσπασαν μερικά τζάμια. Εκτός από τα κατεστραμμένα ρολά, φυσικά».
«Τι είχε το μαγαζί;»
«Τίποτα. Εδώ κι ένα χρόνο είναι άδειο».
«Και ο ιδιοκτήτης;»
«Του πήρα κατάθεση. Θα σας τα πω όλα αργότερα, σε περίπου μία ώρα θα βρισκόμαστε στο Τμήμα».
Άρχισε απρόθυμα να υπογράφει έγγραφα, ώστε
η τεράστια στοίβα που είχε μαζευτεί πάνω στο γραφείο του να αποκτήσει μια πιο σταθερή ισορροπία.
Εδώ και καιρό ο Μονταλμπάνο είχε ξεκάθαρη άποψη
για ένα μυστηριώδες φαινόμενο, προτιμούσε όμως να
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μην την αναφέρει σε κανέναν. Τούτη τη φορά σίγουρα θα τον περνούσαν για τρελό. Το ερώτημα ήταν το
εξής: πώς γινόταν ν' αυξάνεται τη νύχτα ο αριθμός
των εγγράφων; Πώς μπορούσε να εξηγηθεί το γεγονός ότι άφηνε το βράδυ τη στοίβα ψηλή ένα μέτρο
και το επόμενο πρωί την έβρισκε ένα μέτρο και δέκα,
χωρίς να έχει φτάσει καινούριο ταχυδρομείο; Μόνο
μια εξήγηση υπήρχε. Όταν το γραφείο ήταν έρημο
και βυθισμένο στο σκοτάδι, τα έγγραφα, δίχως να τα
βλέπει κανείς, σκορπίζονταν στο δωμάτιο, έβγαιναν
από τους χαρτοφύλακες, από τις θήκες, από τους φακέλους και επιδίδονταν σε αχαλίνωτα όργια, σε άπειρες συνευρέσεις και σε απερίγραπτες συναθροίσεις.
Έτσι, το επόμενο πρωί οι καρποί της αμαρτωλής νύχτας μεγάλωναν τον όγκο και το ύψος της στοίβας.
Χτύπησε το τηλέφωνο.
«Αστυνόμε, στη γραμμή είναι ο Φραντσισκίνο που
θέλει να μιλήσει σ' εσάς τον ίδιο αυτοπροσώπως».
Ποιος ήταν; Του είπε να περάσει τη γραμμή, καλύτερα να μην έχανε χρόνο με τον Καταρέλλα.
«Ποιος είναι;»
«Αστυνόμε, ο Φραντσισκίνο είμαι, ο μηχανικός».
«Α, πες μου».
«Σας τηλεφωνώ από το σπίτι των κυρίων Λομπάρντο. Τον κινητήρα της τον έχουν χαλάσει. Τι να
κάνω; Να ρυμουλκήσω το αυτοκίνητο μέχρι το συνεργείο ή να το αφήσω εδώ;»
«Συγγνώμη, αλλά γιατί τηλεφωνείς σ' εμένα;»
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«Επειδή το κινητό της κυρίας δεν απαντάει και
επειδή είναι φίλη σας...»
«Φραντσεσκί, δεν είναι φίλη μου, μια γνωστή είναι. Γι' αυτό δεν ξέρω τι να σου πω».
«Καλώς. Με συγχωρείτε».
Ο Μονταλμπάνο σκέφτηκε κάτι που είπε ο μηχανικός.
«Γιατί μου λες όμως ότι τον κινητήρα της τον
έχουν χαλάσει;»
«Επειδή έτσι είναι. Άνοιξαν το καπό κι έκαναν
μεγάλη ζημιά».
«Πιστεύεις ότι το έκαναν επίτηδες;»
«Αστυνόμε, την ξέρω καλά τη δουλειά μου».
Ποιος άραγε μπορούσε να μισεί την όμορφη Λιλιάνα Λομπάρντο;
«Λοιπόν, τι ιστορία είναι αυτή;» ρώτησε ο αστυνόμος τον Φάτσιο και τον Αουτζέλλο μόλις κάθισαν
μπροστά του.
Έτυχε στον υπαστυνόμο Ντομένικο Αουτζέλλο,
τον επονομαζόμενο Μιμί, να απαντήσει. Και πράγματι είπε:
«Κατά τη γνώμη μου, μάλλον δεν έχουν πληρώσει
προστασία. Ο Φάτσιο όμως δε συμφωνεί».
«Ας ακούσουμε πρώτα τη δική σου άποψη» πρότεινε ο Μονταλμπάνο.
«Το μαγαζί ανήκει σε κάποιον Αντζελίνο Αρνόνε,
ο οποίος είναι επίσης ιδιοκτήτης ενός παντοπωλείου,
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ενός φούρνου και ενός καταστήματος υποδημάτων.
Έχει να πληρώσει προστασία για τρία μαγαζιά. Ή
ξέχασε να πληρώσει για κάποιο από τα τρία ή του
έκαναν αύξηση και αρνήθηκε να την καταβάλει. Τότε,
για να τον επαναφέρουν στον ίσιο δρόμο, του έστειλαν μια προειδοποίηση, αυτό είναι όλο».
«Κι ο Αρνόνε τι λέει;»
«Τις γνωστές μαλακίες που έχουμε ακούσει να
επαναλαμβάνουν εκατό φορές. Ότι δεν πλήρωσε ποτέ προστασία επειδή δεν του ζήτησαν ποτέ, ότι δεν
έχει εχθρούς και ότι όλοι τον αγαπούν με όλη τους
την καρδιά».
«Εσύ τι πιστεύεις;» ρώτησε ο Μονταλμπάνο τον
Φάτσιο.
«Μμ, αστυνόμε, εμένα κάτι δε μου κολλάει στην
υπόθεση».
«Γιατί;»
«Επειδή πρέπει να είναι η πρώτη φορά που βάζουν βόμβα στο άδειο μαγαζί κάποιου για να τον
πείσουν να πληρώσει την προστασία. Τι ζημιά τού
έκαναν; Κατέστρεψαν το παλιό σιδερένιο πλέγμα!
Θα ξοδέψει ελάχιστα για να το ξαναφτιάξει. Αντίθετα, αν ακολουθούσαν τον κανόνα, θα έπρεπε να τη
βάλουν μπροστά από το παντοπωλείο ή τον φούρνο
ή μπροστά από το κατάστημα με τα υποδήματα. Τότε θα είχε νόημα η προειδοποίηση!»
Ο αστυνόμος δεν ήξερε τι να πει. Η αμφιβολία
του Φάτσιο όμως δεν ήταν εντελώς αβάσιμη.
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«Και, κατά τη γνώμη σου πάντα, για ποιο λόγο
τούτη τη φορά δεν ακολούθησαν τον κανόνα;»
«Ειλικρινά, δεν μπορώ ν' απαντήσω. Αλλά εάν
μου επιτρέπετε, θα ήθελα να μάθω περισσότερα για
τον Αντζελίνο Αρνόνε».
«Εντάξει, συγκέντρωσε πληροφορίες και ύστερα
ενημέρωσέ με. Α, τι βόμβα ήταν;»
«Συνηθισμένη: ωρολογιακή. Τοποθετημένη σε
χαρτόκουτο που μπορεί να νόμιζε κάποιος ότι το είχαν αφήσει επίτηδες για τα σκουπίδια».
Καθώς πήγαινε για φαγητό στην ταβέρνα του
Έντσο, έτυχε να διαβάσει την πινακίδα ενός μικρού
και στενού δρόμου από τον οποίο περνούσε εδώ και
χρόνια τουλάχιστον δύο φορές τη μέρα: οδός Πιζακάνε.
Δεν είχε προσέξει ποτέ μέχρι τότε ότι έτσι έλεγαν
εκείνο το δρομάκι. Αποφάσισε να περάσει μπροστά
από τον αριθμό είκοσι οκτώ. Το μαγαζί του Αρνόνε,
στο ισόγειο ενός τριώροφου κτιρίου, βρισκόταν ανάμεσα σ' ένα μαγαζί με σιδερικά και στην είσοδο των
διαμερισμάτων που υπήρχαν από πάνω. Η βόμβα
δεν είχε τοποθετηθεί στη μέση του σιδερένιου πλέγματος, αλλά στην άκρη δεξιά.
Στην ταβέρνα του Έντσο έφαγε μέχρι σκασμού.
Διάφορα ορεκτικά, σπαγκέτι με μελάνι σουπιάς, μισή
μερίδα πάστα άλε βόνγκολε, πετρομπάρμπουνα τηγανητά (δύο μεγάλες μερίδες).

27-kathreftes_q9 24/2/2015 3:34 μμ Page 20

20

Αντρέα Καμιλλέρι

Γι' αυτό, παρά τη ζέστη που έκανε, ο συνηθισμένος περίπατος στον μόλο μέχρι τον επίπεδο βράχο
κάτω από τον φάρο ήταν απαραίτητος.
Κάθισε καμιά ωρίτσα καπνίζοντας και διασκεδάζοντας μ' ένα καβούρι κι ύστερα επέστρεψε στο γραφείο.
Πάρκαρε, βγήκε, αλλά για να μπει στο Τμήμα,
χρειάστηκε να σπρώξει με το πόδι ένα μεγάλο πακέτο που έκλεινε την είσοδο.
Σαν αστραπή, μια σκέψη πέρασε από το μυαλό
του.
«Καταρέ, τι είναι τούτο εδώ το πακέτο;»
«Με συγχωρείτε, αστυνόμε, τώρα αμέσως θα έρθουν να το πάρουν από τη διεύθυνση. Έχουν φτάσει
οκτώ δέματα με έντυπα, δελτία και επιστολόχαρτα».
Πώς ήταν δυνατόν το υπουργείο να βρίσκει χρήματα για να τους σπάει τ' αρχίδια με όλα εκείνα τα
έντυπα, αλλά να μην εγκρίνει τα κονδύλια για τη
βενζίνη των περιπολικών;
«Είναι εδώ ο Φάτσιο;»
«Μάλιστα».
«Να μου τον στείλεις».
Ο Φάτσιο μπήκε στο γραφείο δικαιολογούμενος.
«Αστυνόμε, όλο το πρωί δε βρήκα ούτε ένα λεπτό
ν' ασχοληθώ με τον Αρνόνε».
«Θέλω κάτι να σου πω, κάθισε. Τυχαία, ανακάλυψα ότι ένας από τους δρόμους που διασχίζω συνήθως για να πάω στην ταβέρνα του Έντσο είναι η
οδός Πιζακάνε. Έριξα μια ματιά».
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Ο Φάτσιο τον κοίταξε με απορία.
«Από την τρύπα που δημιουργήθηκε στα ρολά
από την έκρηξη, πιστεύω ότι είχαν τοποθετήσει τη
βόμβα σχεδόν στη δεξιά άκρη του ρολού. Έτσι δεν
είναι;»
«Μάλιστα».
«Με άλλα λόγια, προς τη μεριά του είκοσι έξι,
δηλαδή στην είσοδο του κτιρίου. Σύμφωνοι;»
«Σύμφωνοι».
«Άκουσε μια σκέψη που έκανα. Αν κάποιος ένοικος του κτιρίου, βγαίνοντας ή μπαίνοντας νωρίς το
πρωί, βρει μπροστά στην είσοδο ένα χαρτόκουτο, τι
κάνει;»
«Το σπρώχνει με το πόδι» απάντησε ο Φάτσιο.
Και αμέσως μετά αναφώνησε:
«Σκατά!».
«Ακριβώς. Μπορεί με τη βόμβα να μην ήθελαν να
προειδοποιήσουν τον Αρνόνε, αλλά κάποιον άλλο
που μένει σ' εκείνο το κτίριο».
«Έχετε δίκιο. Δηλαδή έχω περισσότερη και δυσκολότερη δουλειά να φέρω σε πέρας».
«Θέλεις να μιλήσω με τον Αουτζέλλο;»
Ο Φάτσιο έκανε έναν μορφασμό. «Αν είχα μαζί
μου τον Γκάλλο...»
«Εντάξει» συμφώνησε ο αστυνόμος.
Μισή ώρα αργότερα εμφανίστηκε ο Αουτζέλλο.
«Μπορώ να σε απασχολήσω ένα λεπτό;»
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«Όση ώρα θέλεις, Μιμί».
«Σκέφτηκα όσα είπε Φάτσιο το πρωί σχετικά με
τη βόμβα. Πράγματι, υπάρχει κάτι που δεν κολλάει.
Αναρωτήθηκα γιατί έβαλαν τη βόμβα στη δεξιά άκρη
του ρολού και όχι στο κέντρο. Βλέπεις, Σάλβο, δίπλα
στο μαγαζί βρίσκεται η είσοδος ενός τριώροφου κτιρίου. Σκέφτηκα λοιπόν: μήπως η βόμβα προοριζόταν
για την είσοδο και κάποιος ένοικος να μετακίνησε το
χαρτόκουτο, χωρίς ν' αντιληφθεί ότι περιείχε βόμβα;»
Το πρόσωπο του αστυνόμου άστραψε από χαρά.
«Καταπληκτική η σκέψη σου, Μιμί. Συγχαρητήρια. Θα πω αμέσως στον Φάτσιο να συγκεντρώσει
πληροφορίες για όλους τους ενοίκους του κτιρίου».
Ο Αουτζέλλο σηκώθηκε και επέστρεψε ικανοποιημένος στο γραφείο του.
Δεν υπήρχε λόγος να τον απογοητεύσει. Ο νεαρός
πρόσκοπος Σάλβο Μονταλμπάνο είχε κάνει την καλή
πράξη της ημέρας.
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ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΣ στη Μαρινέλλα, παρατήρησε περνώντας μπροστά από το σπίτι των Λομπάρντο ότι το
αυτοκίνητο της κυρίας έλειπε και από το ανοιχτό παράθυρο στην πίσω μεριά διέκρινε ένα φωτισμένο
υπνοδωμάτιο και την κυρία Λιλιάνα μπροστά σε μια
ανοιχτή ντουλάπα.
Μόλις μπήκε στο σπίτι, δεν πρόλαβε να κάνει τίποτα, γιατί ξαφνικά του ήρθε μια αμφιβολία. Πώς
έπρεπε να συμπεριφερθεί με τη γειτόνισσά του; Σίγουρα ο Φραντσεσκίνο τής είχε πει ότι επίτηδες είχαν
καταστρέψει τη μηχανή του αυτοκινήτου της· οπότε,
εκείνος, ως αστυνόμος, είχε ή δεν είχε υποχρέωση να
παρέμβει προσφέροντάς της τη βοήθειά του για ν'
ανακαλύψει ποιος το έκανε και να την προστατέψει
από πιθανούς μελλοντικούς κινδύνους; Μπορεί η κυρία να περίμενε την παρέμβασή του. Ή μήπως δεδομένου ότι δεν είχε γίνει καμία καταγγελία, έπρεπε
να καθίσει ήσυχος στη γωνιά του;
Κι αν η κυρία δεν είχε προλάβει να κάνει την καταγγελία;
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Ενώ προσπαθούσε να βρει απάντηση στα ερωτήματά του, άλλο ένα δίλημμα, ετούτη τη φορά αυστηρά προσωπικό, ήρθε να βασανίσει τη σκέψη του: Αν
η κυρία Λιλιάνα αντί να είναι όμορφη, νέα και ιδιαίτερα ελκυστική γυναίκα, ήταν μια κακομοίρα, αλλήθωρη, ξεδοντιάρα, με στραβά πόδια θα έδειχνε το
ίδιο ενδιαφέρον;
Ένιωσε βαθιά προσβεβλημένος από τον ίδιο του
τον εαυτό που είχε επιτρέψει στο μυαλό του να σκεφτεί κάτι τέτοιο και απάντησε αμέσως ειλικρινά:
Ναι, θα ενδιαφερόταν εξίσου.
Κι αυτό τον έκανε να πάει, χωρίς να χάσει στιγμή,
να χτυπήσει το κουδούνι των Λομπάρντο.
Πήγε με τα πόδια, αφού η απόσταση ανάμεσα
στα δύο σπίτια ήταν μικρή.
Η κυρία Λιλιάνα έδειξε πολύ ευχαριστημένη που
τον είδε. Για τους Πιεμοντέζους συνηθίζουν να λένε
ότι είναι υποκριτές και ευγενικοί, αλλά ο τρόπος που
τον υποδέχτηκε δεν του φάνηκε προσποιητός.
«Περάστε, περάστε! Να σας δείξω τον δρόμο».
Φορούσε ένα ελαφρύ φορεματάκι, κοντό κοντό
και εφαρμοστό: λες κι ήταν ζωγραφισμένο πάνω στο
δέρμα της. Ο Μονταλμπάνο την ακολούθησε σαν αυτόματο, υπνωτισμένος από τον αρμονικό κυματισμό
της σφαίρας που προπορευόταν. Άλλη μια θεϊκή
σφαίρα που έπρεπε να προστεθεί στις τραγουδισμένες από τους ποιητές.
«Να καθίσουμε στη βεράντα;»
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«Ευχαρίστως».
Ήταν ολόιδια με τη δικιά του, μόνο το τραπεζάκι
και οι καρέκλες ήταν διαφορετικά, πιο μοντέρνα και
κομψά.
«Θα πάρετε κάτι;»
«Ευχαριστώ, μην ενοχλείστε».
«Κοιτάξτε, αστυνόμε, έχω εξαιρετική βότκα. Αλλά αν δεν έχετε ακόμα δειπνήσει...»
«Ευχαριστώ, με αυτή τη ζέστη, κάτι κρύο είναι
ό,τι πρέπει».
«Τη φέρνω αμέσως».
Επέστρεψε με τη βότκα στον πάγο, δύο ποτηράκια με ψηλό λαιμό κι ένα σταχτοδοχείο.
«Θα πιω και εγώ μια σταγόνα για να σας κάνω
παρέα. Αν θέλετε να καπνίσετε...»
Από μέσα ακούστηκε ο ήχος ενός κινητού.
«Αχ, τι κουραστικό! Συγγνώμη, σερβιριστείτε μέχρι να επιστρέψω».
Μπήκε στο σπίτι και χρειάστηκε να πάει στο δωμάτιο που ήταν στο βάθος του σπιτιού, στο υπνοδωμάτιο, κι ίσως με την πόρτα κλειστή, επειδή ο αστυνόμος δεν άκουσε τον παραμικρό ψίθυρο.
Το τηλεφώνημα κράτησε πολύ, αφού ο Μονταλμπάνο πρόλαβε να καπνίσει ολόκληρο τσιγάρο.
Όταν επέστρεψε, ήταν αναψοκοκκινισμένη και
λαχανιασμένη. Η γρήγορη ανάσα της, εντός παρενθέσεως, προκαλούσε σκέψεις που ανήκουν σε άλλες θεϊκές σφαίρες, δεδομένου πως φαινόταν ξεκάθαρα ότι
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δε φορούσε σουτιέν. Η τηλεφωνική συνομιλία μάλλον
ήταν έντονη.
«Συγγνώμη ήταν ο Αντριάνο, ο σύζυγός μου, έτυχε μια αναποδιά. Μα εσείς δεν ήπιατε ακόμη! Θα
σας σερβίρω εγώ».
Έβαλε δύο δάχτυλα βότκα σ' ένα ποτηράκι και το
πρόσφερε στον Μονταλμπάνο, στο δικό της έβαλε διπλάσια ποσότητα, το πλησίασε στα χείλη της και το
άδειασε με μια γουλιά.
Δεν άφησε ούτε σταγόνα!
«Σε τι οφείλω τη χαρά της επίσκεψη σας, αστυνόμε;»
«Δεν ξέρω αν ο μηχανικός σάς είπε...»
«Ότι η μηχανή θέλει πολλή δουλειά για να επισκευαστεί; Ναι, πράγματι, δέχτηκα να μεταφέρει το
αυτοκίνητο στο συνεργείο. Θα είναι πρόβλημα να πηγαινοέρχομαι στη Μοντελούζα. Βέβαια, υπάρχει η
αστική συγκοινωνία, αλλά τα δρομολόγια είναι...»
«Πηγαίνω στο γραφείο κατά τις οκτώ το πρωί.
Αν θέλετε, τουλάχιστον για τον πηγεμό...»
«Ναι, ευχαριστώ. Αύριο το πρωί θα είμαι έτοιμη
και θα σας περιμένω».
Ο Μονταλμπάνο γύρισε στο θέμα που τον ενδιέφερε.
«Σας εξήγησε ο μηχανικός τι βλάβη έχει υποστεί
η μηχανή;»
Η κυρία γέλασε. Παναγία μου, πόσο όμορφα γελούσε! Έκανε κάποιους ήχους σαν ερωτευμένο περιστέρι.
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«Μπα, δε χρειάστηκε να τον ρωτήσω. Οδηγώ πολύ άσχημα, κατά πάσα πιθανότητα κακομεταχειρίστηκα τη μηχανή και...»
«Δεν πρόκειται για κάτι τέτοιο».
«Όχι;»
«Όχι. Κάποιος κατέστρεψε επίτηδες τη μηχανή
του αυτοκινήτου σας».
Ξαφνικά, η κυρία Λομπάρντο κιτρίνισε. Ο Μονταλμπάνο συνέχισε: «Είναι η άποψη του μηχανικού
που το κοίταξε».
Η Λιλιάνα έβαλε ξανά βότκα και την ήπιε. Κοιτούσε τη θάλασσα και δε μιλούσε.
«Εχθές χρησιμοποιήσατε το αυτοκίνητο;»
«Ναι. Μέχρι το βράδυ, όταν επέστρεψα εδώ, δεν
είχε κανένα πρόβλημα».
«Άρα, την κατέστρεψαν εχθές το βράδυ. Κάποιος
σκαρφάλωσε τα κάγκελα, άνοιξε το καπό και χάλασε
τη μηχανή. Ακούσατε κανένα θόρυβο;»
«Τίποτα απολύτως».
«Παρότι ήταν παρκαρισμένο πολύ κοντά στο παράθυρο του υπνοδωματίου;»
«Σας είπα ότι δεν άκουσα τίποτα!»
Ο Μονταλμπάνο προσποιήθηκε ότι δεν κατάλαβε
τον εκνευρισμό της. Είχε χτυπήσει διάνα.
«Φαντάζεστε ποιος μπορεί να το έκανε;»
«Όχι».
Όμως, αμέσως μόλις είπε όχι, η Λιλιάνα φάνηκε
να μετανιώνει.
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Γύρισε και κάρφωσε το βλέμμα της στα μάτια
του Μονταλμπάνο.
«Ξέρετε, αστυνόμε, συχνά είμαι μόνη για μεγάλο
διάστημα. Είμαι αρκετά ελκυστική... Με λίγα λόγια,
δέχομαι ενοχλήσεις. Φανταστείτε ότι κάποιο βράδυ
ήρθε ένας ηλίθιος και χτυπούσε τα παραθυρόφυλλα
του υπνοδωματίου μου! Είναι πιθανό κάποιος ηλίθιος να θέλησε να μ' εκδικηθεί επειδή αδιαφόρησα...»
«Σας έχουν κάνει ξεκάθαρες προτάσεις;»
«Όσες θέλετε».
«Γνωρίζετε το όνομα κάποιου από αυτούς τους,
πώς να το πω, θαυμαστές;»
«Θα με πιστέψετε αν σας πω ότι δεν έχω ιδέα
ποιοι και πώς είναι; Τηλεφωνούν, λένε το όνομά
τους, που μπορεί να είναι και ψεύτικο, και αρχίζουν
τα αισχρόλογα».
Ο Μονταλμπάνο έβγαλε ένα κομμάτι χαρτί από
την τσέπη του. Έγραψε: «Σας αφήνω το τηλέφωνο
του σπιτιού μου. Αν τη νύχτα έρθει κανείς να σας
ενοχλήσει, μη διστάσετε να μου τηλεφωνήσετε». Μετά σηκώθηκε και χαιρέτησε. Η Λιλιάνα τον συνόδεψε
μέχρι την καγκελόπορτα.
«Σας είμαι πράγματι ευγνώμων για το ενδιαφέρον σας. Θα τα πούμε αύριο».
Αφού άδειασε ένα πιάτο πάστα ινκασάτα και μια
μεγάλη μερίδα μελιτζάνες με παρμεζάνα, που είχε
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μαγειρέψει η Αντελίνα, η παραδουλεύτρα, κάθισε
στη βεράντα.
Ο ουρανός ήταν γεμάτος αστέρια, νόμιζες ότι αν
άπλωνες τα χέρια σου θα τα άγγιζες κι ένα απαλό
αεράκι σού χάιδευε το σώμα. Αλλά ύστερα από πέντε λεπτά ο Μονταλμπάνο κατάλαβε ότι για να χωνέψει, χρειαζόταν οπωσδήποτε έναν περίπατο στην
ακροθαλασσιά.
Κατέβηκε στην παραλία, αλλά αντί να πάει δεξιά,
πήγε αριστερά, προς τη μεριά της πόλης. Έτσι, πέρασε
αναγκαστικά μπροστά από το σπίτι των Λομπάρντο.
Δεν το έκανε επίτηδες. Ή μήπως το έκανε;
Όλα τα φώτα ήταν σβηστά. Δεν κατάφερε να διακρίνει αν η μπαλκονόπορτα της βεράντας ήταν κλειστή ή ανοιχτή. Ίσως η Λιλιάνα είχε φάει, είχε πιει μερικά ποτηράκια βότκα και ύστερα πήγε για ύπνο.
Εκείνη τη στιγμή, πάνω από τον επαρχιακό δρόμο, ένα αυτοκίνητο έκανε μια επιτόπου στροφή και
για ελάχιστα δευτερόλεπτα τα φώτα του φώτισαν
την πίσω μεριά του σπιτιού.
Τόσο, ώστε ο Μονταλμπάνο κατάφερε να διακρίνει καθαρά ότι στην καγκελόπορτα υπήρχε ένα παρκαρισμένο αυτοκίνητο.
Ανησύχησε. Μήπως ο άγνωστος καταστροφέας
μηχανών επέστρεψε για να προκαλέσει κι άλλες ζημιές; Μήπως του τηλεφώνησε η Λιλιάνα για να ζητήσει βοήθεια κι εκείνος δεν το άκουσε, επειδή περπατούσε στην παραλία;
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Άλλαξε αμέσως πορεία και κατευθύνθηκε προς το
σπίτι των Λομπάρντο. Όταν έφτασε κάτω από τη βεράντα, είδε ότι η μπαλκονόπορτα ήταν κλειστή. Τότε
έκανε προσεκτικά τον γύρο του σπιτιού και έφτασε
στο πίσω μέρος.
Το αυτοκίνητο με την πινακίδα ΧΖ452 BG ήταν
ένα πράσινο Volvo, παρκαρισμένο με τη μούρη στην
κλειστή καγκελόπορτα. Από μια σχισμή των καλά
κλειστών παραθυρόφυλλων του δωματίου που ο Μονταλμπάνο γνώριζε ότι ήταν υπνοδωμάτιο, περνούσε
μια ακτίνα φωτός. Το παράθυρο ήταν αρκετά χαμηλό, επειδή το κεφάλι ενός ανθρώπου έφτανε στο
ύψος του περβαζιού.
Πλησίασε κι αμέσως άκουσε τα βογκητά της Λιλιάνας. Σίγουρα δεν ήταν από πόνο.
Ο αστυνόμος απομακρύνθηκε γρήγορα. Και για
να εκτονώσει τη νευρικότητα που ένιωσε ξαφνικά,
συνέχισε να περπατάει στην παραλία.
Ο Μονταλμπάνο ήταν σίγουρος από την επίσκεψη
που είχε κάνει στην όμορφη και αξιαγάπητη γειτόνισσα ότι του είχε πει αρκετά ψέματα. Όσα συνέβαιναν εκείνη τη στιγμή στο υπνοδωμάτιο του σπιτιού
ήταν η ξεκάθαρη επιβεβαίωση.
Έκοβε το κεφάλι του ότι το τηλεφώνημα που είχε
δεχτεί η γλυκιά Λιλιάνα δεν το είχε κάνει ο σύζυγός
της αλλά ένας άλλος άντρας.
Ίσως κάποιος εραστής, που την είχε κουράσει και
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τον είχε ξαποστείλει για να μπορέσει ν' ανάψει το
πράσινο φως στον ιδιοκτήτη του Volvo, είχε την ιδιοφυή σκέψη να καταστρέψει τη μηχανή. Ή μπορεί να
καβγάδισε με τον ιδιοκτήτη του Volvo κι εκείνος,
εκτός εαυτού, εκτονώθηκε καταστρέφοντας το αυτοκίνητο. Έπειτα ήρθε η συμφιλίωση, αποτέλεσμα της
οποίας ήταν τα βογκητά που μόλις είχε ακούσει. Συνεπώς, η Λιλιάνα ήξερε πολύ καλά όχι μόνο όνομα,
επίθετο και διεύθυνση όσων της τηλεφωνούσαν, αλλά
γνώριζε κι άλλες λεπτομέρειες που αφορούσαν τη
ζωή και τα έργα των συγκεκριμένων ατόμων.
Ύστερα από εκείνες τις σκέψεις, ο Μονταλμπάνο
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι επρόκειτο για προσωπικό θέμα της Λιλιάνας και του εραστή της και ότι
δεν είχε κανένα λόγο ν' ασχοληθεί με την υπόθεση.
Οπότε, αφού έκανε το συνηθισμένο τηλεφώνημα
για να καληνυχτίσει τη Λίβια με το σχετικό καβγαδάκι, πήγε για ύπνο.
Το επόμενο πρωί στις οκτώ ακριβώς, η Λιλιάνα
τον περίμενε στο δρομάκι. Φυσικά, δεν υπήρχε κανένα Volvo παρκαρισμένο ούτε μπροστά στην καγκελόπορτα αλλά ούτε εκεί γύρω. Ίσως επειδή έκανε
περισσότερη ζέστη από την προηγούμενη μέρα, φορούσε ένα φόρεμα ίδιο μ' εκείνο με το οποίο τον είχε
υποδεχτεί εχθές το βράδυ στο σπίτι της, μόνο που
ήταν γαλάζιο. Και εννοείται ότι προκαλούσε την ίδια
αναστάτωση.
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Ήταν φρέσκια, ξεκούραστη και μοσχοβολούσε.
«Όλα καλά;» τη ρώτησε ο αστυνόμος.
Κατάφερε να το πει χωρίς ίχνος ειρωνείας.
«Κοιμήθηκα σαν πουλάκι» αποκρίθηκε η Λιλιάνα
με την ικανοποίηση γάτας που μόλις έφαγε την αγαπημένη της κονσέρβα και γλείφει τα μουστάκια της
με την άκρη της γλώσσας.
Δύσκολο τα πουλάκια να κοιμηθούν σαν εσένα,
σκέφτηκε ο Μονταλμπάνο.
Εκείνη τη στιγμή, ένα αυτοκίνητο αποφάσισε να
προσπεράσει με μεγάλη ταχύτητα ένα φορτηγό που
ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση.
Η σύγκρουση θα ήταν αναπόφευκτη, αν ο Μονταλμπάνο, σε ετοιμότητα και με αντανακλαστικά
που άφησαν έκπληκτο πρώτα απ' όλα τον ίδιο, δεν
είχε στρίψει το τιμόνι όλο δεξιά εκμεταλλευόμενος
ένα άνοιγμα δύο μέτρων και δεν είχε επαναφέρει
γρήγορα το αυτοκίνητο στην πορεία του. Αμέσως μετά ένιωσε το κορμί της Λιλιάνας να πέφτει πάνω του
και δευτερόλεπτα αργότερα το κεφάλι της κοπέλας
να χτυπάει στα πόδια του.
Είχε λιποθυμήσει.
Ο Μονταλμπάνο πάγωσε. Δεν είχε νιώσει ποτέ
τόσο άβολα.
Τι έπρεπε να κάνει;
Έβριζε για την ατυχία του, αλλά λίγο πιο κάτω
είδε ένα βενζινάδικο και ακριβώς πίσω ένα μπαρ.
Πάρκαρε, τακτοποίησε καλύτερα τη Λιλιάνα στο
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κάθισμα, έτρεξε στο μπαρ, αγόρασε ένα μπουκάλι
μεταλλικό νερό και γύρισε. Κάθισε και αφού την
κράτησε αγκαλιά, δρόσισε το πρόσωπό της με το
βρεγμένο στο νερό μαντίλι. Ύστερα από λίγο η Λιλιάνα άνοιξε τα μάτια της και ενθυμούμενη τον κίνδυνο που διέτρεξαν, έβγαλε μια κραυγή και κόλλησε
πάνω του, ακουμπώντας το μάγουλό της σ' εκείνο
του αστυνόμου.
«Ησύχασε, ησύχασε, πέρασε».
Την ένιωθε να τρέμει. Άρχισε να τη χαϊδεύει απαλά στην πλάτη κι εκείνη τον αγκάλιασε ακόμη πιο
σφιχτά.
Ευτυχώς δεν υπήρχαν άλλα αυτοκίνητα, αλλιώς
θα ένιωθε αμήχανα για ό,τι μπορεί να σκέφτονταν οι
άλλοι οδηγοί.
«Πιείτε λίγο νερό».
Ήπιε. Μετά ήπιε και ο Μονταλμπάνο.
«Είστε πολύ ιδρωμένος. Φοβηθήκατε κι εσείς;»
«Ναι».
Μεγάλο ψέμα. Δεν είχε προλάβει να φοβηθεί. Είχε ιδρώσει και διψούσε, αλλά δεν μπορούσε να της
αποκαλύψει ότι εκείνη ήταν η αιτία.
Έπειτα ο αστυνόμος θύμωσε με τον ίδιο του τον
εαυτό, επειδή ένιωσε μεγάλη ταραχή όταν την κράτησε στην αγκαλιά του, σαν να ήταν έφηβος, λες και
του συνέβαινε για πρώτη φορά. Μήπως τα γεράματα
ήταν μια επιστροφή στη νιότη; Όχι, ποτέ, ίσως είναι
ένα βήμα προς την άνοια.
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Δέκα λεπτά αργότερα ήταν σε θέση να ξεκινήσουν
ξανά για τον προορισμό τους.
«Πού θέλετε να σας αφήσω;»
«Στη στάση των λεωφορείων για τη Μοντελούζα.
Έχω αργήσει υπερβολικά».
Τη στιγμή που τον χαιρετούσε, η Λιλιάνα κράτησε
σφιχτά το χέρι του.
«Ακούστε» είπε «ήσασταν πολύ ευγενικός μαζί
μου και... Μπορώ να σας κάνω το τραπέζι σήμερα
το βράδυ στο σπίτι μου;».
Μήπως είχε άδεια το βράδυ ο άντρας με το Volvo;
Ωστόσο, η πιο σημαντική και δραματική ερώτηση
ήταν άλλη: αν η κυρία δεν ήξερε να μαγειρεύει, τι
τρομερά κατασκευάσματα θα αναγκαζόταν να φάει;
Η Λιλιάνα απάντησε σαν να είχε διαβάσει τη σκέψη
του.
«Μην ανησυχείτε, με θεωρούν αρκετά καλή μαγείρισσα».
«Θα έρθω ευχαρίστως».
«Άκουσε, Καταρέ» είπε ο αστυνόμος μόλις μπήκε
στον χώρο του τηλεφωνικού κέντρου «κάλεσε το συνεργείο του Φραντσεσκίνο και πέρασε τη γραμμή στο
γραφείο μου».
«Αμεσότατα, αστυνόμε. Παναγία μου, τι ωραία
μυρίζετε σήμερα!»
Ο Μονταλμπάνο σάστισε.
«Εγώ;!»

