«Μία φορά. Μία! Μόνο για σήμερα!»
«Όχι, Ισιντόρ. Μην επιμένεις. Τη δουλειά αυτή την κάνει η Μπέλα. Εσύ πήγαινε να πλύνεις τα
δόντια σου και ύπνο».
Ο διάλογος αυτός επαναλαμβανόταν κάθε βράδυ στο σπίτι του μεγάλου μάγου Λιβόρνο. Έπειτα
ο Ισιντόρ, ο μικρός βοηθός του μάγου, έφευγε με
το κεφάλι κατεβασμένο και τα χείλη σφιγμένα σαν
πουγκί. Τρύπωνε στην καμαρούλα του, δίπλα ακριβώς στη χτιστή σκάλα που οδηγούσε στην ταράτσα, και ξάπλωνε μπρούμυτα στο αχυρόστρωμα.
Τα δόντια του άλλοτε τα έπλενε και άλλοτε όχι –
πάντα όμως έλεγε στον Λιβόρνο ότι τα είχε πλύνει.
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«Γιατί δε με αφήνει; Γιατί; Δε με θεωρεί άξιο;
Νομίζει ότι η Μπέλα είναι καλύτερη από εμένα;
Ε, λοιπόν, δεν είναι! Αλλά θα του δείξω εγώ. Θα
τους δείξω και των δύο».
Τι ήταν όμως αυτό που ζητούσε ο Ισιντόρ;
Μα τι άλλο; Να φυλάξει το σκοινί του φεγγαριού. Έστω για ένα βράδυ. Η Μπέλα, η πρώτη
βοηθός του Λιβόρνο, το έκανε συνέχεια. Η Μπέλα. Η σπουδαία Μπέλα. Η μεγάλη Μπέλα.
«Η κούνια Μπέλα» μουρμούριζε ο Ισιντόρ.
Μετά χασμουριόταν, τα μάτια του τρεμόπαιζαν λιγάκι και –μέχρι να το καταλάβει– έβλεπε
κιόλας όνειρα.
Το φεγγάρι ήταν δεμένο με το θρυλικό γκορουνμέζ, το σκοινί που ο Λιβόρνο είχε φέρει από
τη χώρα των Ταύρων. Το σκοινί αυτό ήταν αόρατο στο ανθρώπινο μάτι, μα ακόμα και έτσι, είχε τρομακτικές ιδιότητες. Ο Λιβόρνο, λοιπόν, το ακούμπησε κουλουριασμένο στην ταράτσα του και…
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«Τράβα να τυλιχτείς γύρω από το φεγγάρι!»
το πρόσταξε.
Το σκοινί αρχικά αρνήθηκε. Όμως ο Λιβόρνο το απείλησε ότι θα έλεγε τις μαγικές λέξεις του
χαμού, εκείνες που μέχρι και τα αόρατα σκοινιά
τρέμουν, και τότε το γκορουνμέζ άρχισε να ξετυλίγεται και να μακραίνει και να υψώνεται σαν γιγάντια κόμπρα στον νυχτερινό ουρανό. Κανείς
βέβαια δεν το έβλεπε, ούτε καν ο Λιβόρνο. Όμως
εκείνο ανέβαινε και ανέβαινε, μέχρι που ο μάγος
κατάλαβε πως είχε φτάσει στον προορισμό του.
Τότε το έπιασε γερά και τράβηξε με όλη του τη δύναμη. Φρουτ! Το φεγγάρι κατέβηκε μερικούς πήχεις. Ο Λιβόρνο τράβηξε ξανά και ξανά, ώσπου το
φεγγάρι πλησίασε μπόλικο και κοντοστάθηκε λαμπερό και τεράστιο πάνω από την πόλη. Τότε έδεσε το σκοινί σ’ ένα κάγκελο και έστειλε να φωνάξουν τον χαλίφη Μουρμάχ τον έβδομο, τον αφέντη της χώρας.
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«Μπράβο, Λιβόρνο» του είπε εκείνος δίνοντάς του ένα πουγκί με χρυσά νομίσματα. «Από
σήμερα το φεγγάρι είναι δικό μου. Όποιος θέλει
να το κοιτάξει θα μου δίνει ένα φλουρί τη φορά.
Και αυτό μόνο για μια γρήγορη ματιά. Αν θέλει
να το χορτάσει, θα μου δίνει περισσότερα. Και, πού
είσαι, Λιβόρνο! Αν το σκοινί λυθεί και το φεγγάρι φύγει, θα φύγει παρέα και το κεφάλι σου».
Μετά ο χαλίφης πήγε να φάει το βραδινό του
– αρνάκι στη χόβολη, γαρνιρισμένο με ινδικό
ρύζι και φαλάφελ. Για γλυκό είχε γαλακτομπούρεκο.
Τα παραπάνω είχαν γίνει τρεις μήνες πριν. Από
τότε, ο Λιβόρνο πρόσεχε το σκοινί σαν τα μάτια
του, ίσως και πιο πολύ. Γιατί αν έφευγε το φεγγάρι, σωτηρία δεν υπήρχε. Το γκορουνμέζ δεν μπορούσε να πιάσει δεύτερη φορά το ίδιο πράγμα,
όλοι το γνώριζαν αυτό.
Τον πρώτο καιρό την έβγαζε μέρα νύχτα στην
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ταράτσα. Όμως πόσο να αντέξει ένας άνθρωπος
δίχως ύπνο; Περιμάζεψε λοιπόν ένα ορφανό κορίτσι, την Μπέλα, και το έχρισε βοηθό του. Την
ημέρα πρόσεχε εκείνος το σκοινί και τη νύχτα η
Μπέλα. Εκείνος κοιμόταν τη νύχτα και η Μπέλα
τη μέρα. Και τις δουλειές του σπιτιού ποιος θα τις
έκανε;
Κάπως έτσι προσέλαβε τον Ισιντόρ. Πήγε σ’
ένα από τα πιο μικρά χωριά του βορρά, μια μέρα
δρόμο από την πόλη, βρήκε την πιο φτωχή οικογένεια και διάλεξε το πιο μικρό παιδί της – τον
Ισιντόρ δηλαδή. Ένα ασημένιο φλουρί και μία κότα, τόσο του κόστισε. Έπειτα περίμενε υπομονετικά να τελειώσουν τα κλάματα και οι αποχαιρετισμοί και επέστρεψε με τον καινούριο του βοηθό, τον δεύτερο στην ιεραρχία, πίσω στην πόλη.
Η Μπέλα όλο αυτό το διάστημα παρέμενε άυπνη
στο πόστο της. Μόλις είδε τον Ισιντόρ, τον μέτρησε με το βλέμμα από την κορυφή ως τα νύχια. Έπει-
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τα κούνησε απογοητευμένη το κεφάλι της και πήγε να κοιμηθεί.
Σκούπισμα, ξεσκόνισμα, σφουγγάρισμα, συγύρισμα, μαγείρεμα… Ό,τι τελείωνε σε -μα, το είχε αναλάβει ο Ισιντόρ. Κουβαλούσε ακόμη νερό
από το πηγάδι και ψώνια από την αγορά, έκανε
κάθε είδους θελήματα και φρόντιζε τη Σοράγια,
την παρδαλή κατσίκα του Λιβόρνο, μα και τον
Κύρο, τον καλόκαρδο γάιδαρο. Όμως ο Ισιντόρ
τα βαριόταν αφόρητα όλα αυτά. Εκείνος ένα πράγμα ήθελε. Να φυλάει το γκορουνμέζ. Να βαδίζει
αργά γύρω του, να δοκιμάζει την αντοχή του με
το χέρι του, να το χαλαρώνει όσο πρέπει, ώστε το
φεγγάρι να ταξιδέψει αργά μέχρι τα βουνά της
δύσης ή να φανεί ξανά από τους λόφους της ανατολής, μα και να κοιτάει με τη μαγική διόπτρα, μήπως και δει κανέναν κατάσκοπο από άλλη χώρα
να πλησιάζει.
Γιατί, εννοείται, οι άλλοι ηγεμόνες είχαν σκά-
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σει από το κακό τους που ο χαλίφης Μουρμάχ είχε κάνει το φεγγάρι δικό του. Και τι δε θα έδιναν
για να το έκλεβαν και να το πήγαιναν πάνω από
τη δική τους πρωτεύουσα, για να φωτίζει το δικό
τους μεγαλείο. Για την ώρα, το μόνο που μπορούσαν να κάνουν ήταν να επισκέπτονται τον Μουρμάχ, να του πληρώνουν ένα κάρο φλουριά και να
του κάνουν και τεμενάδες από πάνω. Ήταν πικραμένοι και ταπεινωμένοι και επιπλέον έπρεπε να
ανέχονται την γκρίνια των υπηκόων τους που
έβλεπαν το φεγγάρι μικρούτσικο από μακριά.
Πάντως ούτε και οι υπήκοοι του Μουρμάχ
ήταν και πολύ χαρούμενοι. Όχι, καθόλου χαρούμενοι δεν ήταν. Γιατί πλέον ήταν υποχρεωμένοι
να περπατούν με το κεφάλι σκυφτό. Αν κατά λάθος το σήκωναν και τα μάτια τους αντίκριζαν το
φεγγάρι, τσουπ! Πετάγονταν από μια γωνιά οι
στρατιώτες του Μουρμάχ –ήταν πολλοί και ήταν
παντού– και απαιτούσαν επιτόπου την πληρωμή:
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