
                                Προφητεία

   Άρχισε να τρέχει. Πριν από λίγες μέρες του ανακοίνωσε ο πατέρας του πως Ιταλοί
έρχονταν για να παρουσιάσουν ένα κομμάτι των  Aποκριών. Του είχε πει πως ήταν
απαράδεκτο ο  γιός ενός λόρδου να αντικρίσει εκείνους τους μάγους. Στην Μεγάλη
Βρετανία δεν μπορούσες να απολαύσεις την χαρά.
   Ο Έντουαρτ κατέβαινε τώρα στην κεντρική πλατεία. Ήταν στολισμένη και γεμάτη
σκηνές. Άνθρωποι διαφορετικοί από τους αριστοκράτες που είχε συνηθίσει να βλέπει.
Γυναίκες  και  άντρες  με  πολύχρωμα μαντίλια,  περίτεχνα  στολίδια,  με  μυστηριώδη
κιβώτια γεμάτα δώρα για τα παιδιά και τους μεγάλους.
   Ο ήλιος έδινε περισσότερο χρώμα στην συνηθισμένη άχρωμη πλατεία. Παρά το
γεγονός ότι ήταν Φεβρουάριος, στην Αγγλία φαινόταν σαν να ερχόταν άνοιξη. Το
χιόνι δεν ήταν παρά μια μικρή στρώση λευκού.
   Ο  Έντουαρτ  περπατούσε  προσεκτικά  ανάμεσα  στους  ανθρώπους,  έπρεπε  να
περάσει απαρατήρητος. Δεν έπρεπε να τον γνωρίσει κάποιος γνωστός του.
   Θα έβρισκε τον μπελά του, αν ο πατέρας του ανακάλυπτε ότι δεν βρισκόταν στο
σπίτι  του.  Τον άκουγε από μέσα του να του φωνάζει.  Ο μεγαλύτερός μου γιός να
τριγυρνάει ανάμεσα σε κοινούς ανθρώπους. Δεν σου πέρασε καθόλου από το μυαλό ότι
μπορεί να ξέρουν μαύρη μαγεία; Ακριβώς έτσι θα αντιδρούσε.
   Έπρεπε όμως έστω να δει κάτι. Την επόμενη μέρα ήταν τα γενέθλιά του και τότε ο
πατέρας του θα καλούσε και άλλους λόρδους στο σπίτι του για δείπνο. 
   Είχε καθίσει τώρα μπροστά από έναν πάγκο με αλλόκοτα στολίδια. Σκουλαρίκια με
πολύχρωμα φτερά, δαχτυλίδια με ψεύτικους πολύτιμους λίθους που φάνταζαν σαν
πραγματικοί, βραχιόλια με μικροσκοπικές μάσκες και κολιέ με χάντρες και μικρούς
ανθρωπάκους που η πωλήτρια τους ονόμασε «αρλεκίνους».
   Το μάτι του έπεσε πάνω σε ένα απλό κολιέ που το μόνο του στόλισμα ήταν ένα
μικρό  ξύλινο  αρκουδάκι.  Θυμήθηκε  την  πεντάχρονη  αδελφή  του,  Μάργκαρετ.
Σκέφτηκε να της το κάνει δώρο, όμως έτσι ο πατέρας τους θα ανακάλυπτε πως είχε
βγει έξω.
   Πέρασε την υπόλοιπη ώρα του ακούγοντας έναν παραμυθά να διηγείται ιστορίες
των  Αποκριών  στην  Ιταλία.  Τους  είπε  πως  εδώ  και  χρόνια  όλοι  τους
περιπλανιόντουσαν  στον  κόσμο  δείχνοντάς  τους  το  φανταστικό  κόσμο  των
Αποκριών.
   Το μεσημέρι, ο Έντουαρτ άρχιζε να κατευθύνεται προς το σπίτι του. Ήταν από τις
λίγες ημέρες που ο πατέρας τού του επέτρεπε να κοιμηθεί όσο ήθελε. Όταν έφτασε
στον πίσω κήπο, σκαρφάλωσε πάνω στην βελανιδιά και μπήκε στο δωμάτιό του.
   Φόρεσε ένα καθαρό πουκάμισο και κάθισε να τρίψει μερικές βρομιές από χώμα και
χιόνι που είχαν τα παπούτσια του. Τέλος ίσιωσε τα ξανθά μαλλιά του και έκανε έναν
τελευταίο έλεγχο για να δει αν κάτι πάνω του πρόδιδε ότι είχε βγει έξω.
   Κατέβηκε στο ισόγειο και κατευθύνθηκε προς την τραπεζαρία. Εκεί καθόταν η
μεγάλη του αδελφή μαζί με τον μικρό του αδελφό. Η Μάργκαρετ και η μητέρα του
κοιμόντουσαν ακόμα. Πήγε και κάθισε δίπλα στα αδέλφια του.
   Ο πατέρας του μπήκε στην τραπεζαρία. Φορούσε ένα βελούδινο μαύρο κουστούμι
με άσπρο πουκάμισο από μέσα. Κάθισε από την απέναντι πλευρά των παιδιών του.
Μόλις  κάθισε,  μια  υπηρέτρια  έφερε  βιαστικά  ένα  πιάτο  μαζί  με  ένα  σετ
μαχαιροπήρουνων.
   Ο Έντουαρτ κοιτούσε κατάματα τον πατέρα του. Δεν μπορεί να βρήκε πως βγήκα,
είναι αδύνατον. Ο πατέρας του είχε σοβαρό ύφος. Τον κοιτούσε με τα μικρά ψυχρά
σκούρα μάτια του.



  «Αποφάσισα σήμερα να κάνω μια εξαίρεση Έντουαρτ. Αύριο είναι τα γενέθλιά σου.
Σκέφτηκα, με ευκαιρία που ήρθαν αυτοί οι πλανόδιοι στην πόλη μας, να καλέσω έναν
μάντη, μήπως καταφέρει να πει και τίποτα καλό για εσένα.»
   Ο Έντουαρτ κοίταξε απορημένος τον πατέρα του, δεν συνήθιζε να κάνει δώρα. Από
την άλλη βέβαια, το «δώρο» του θα ήταν αν είναι ικανός για κάτι. Κάθισε σιωπηλός
κοιτάζοντας τον πατέρα του. Τέλος κατένευσε, χωρίς να φέρει καμία αντίρρηση. 
  «Ο γέρος που προσφέρθηκε να έρθει  θα είναι  εδώ το απόγευμα.  Θα σου έλεγα
κανονικά  να  φορέσεις  κάτι  επίσημο,  αλλά  είναι  ένας  απλός  γέρος  κατώτερου
επιπέδου». Ύστερα γύρισε στον μικρότερο γιο του. «Αν θες, θα σου πει και σε εσένα
την λεγόμενη «μοίρα» σου Νίκολας. Να θυμάσαι όμως, μόνο ο Θεός την ξέρει». Το
αγόρι ύψωσε το κεφάλι του υπερήφανο, για άλλη μια φορά ο πατέρας του το είχε
τιμήσει περισσότερο από τον μεγάλο του αδελφό.
   Ο Έντουαρτ σηκώθηκε και πήγε στην βιβλιοθήκη, είχε συνηθίσει πια τον πατέρα
του  να  προτιμά  τον  αδελφό  του.  Δεν  ήταν  μόνος  στην  βιβλιοθήκη  όμως.  Η
Μάργκαρετ καθόταν και περιεργαζόταν την Βίβλο. Πέρασε την ώρα του διαβάζοντάς
της αποσπάσματα από την Βίβλο.
   Μια υπηρέτρια μπήκε ξαφνικά στην βιβλιοθήκη.
  «Κύριε,  ο πατέρας σας θα ήθελε να έρθετε στην είσοδο για να υποδεχτείτε  τον
μάντη», είπε και περίμενε με ανοιχτή την πόρτα για να συνοδεύσει τα δύο αδέλφια.
   Στην είσοδο υπήρχε ένας γέροντας τυλιγμένος με κουρέλια από τα πόδια έως και το
κεφάλι του, στα περισσότερα σημεία το ύφασμα είχε μπαλώματα. Αν τον έβλεπε στον
δρόμο δεν θα μπορούσε να καταλάβει πως προερχόταν από την Ιταλία, έμοιαζε σαν
Άγγλος. Σε αντίθεση με τους πλανόδιους πωλητές που είχε δει το πρωί, ο άντρας δεν
είχε τίποτα πολύχρωμο πάνω του. Κρατούσε μια μαγκούρα και στην πλάτη του είχε
ένα σακίδιο που φαινόταν να είναι γεμάτο βιβλία.
  «Έντουαρτ Χένρυ Μπράντινχαμ». Ο Έντουαρτ τον κοίταξε ξαφνιασμένος, δεν του
διέφυγε  το  γεγονός  ότι  ο  πατέρας  του  είχε  επίσης  εκπλαγεί.  «Χαίρομαι  που  σας
γνωρίζω. Κανονικά θα έπρεπε να συστηθώ και  εγώ, αλλά το όνομά μου δεν έχει
σημασία τώρα, σημασία έχει το μέλλον.»
   Τώρα  στεκόταν  μπροστά  του.  Είχε  κλείσει  τα  μάτια  του  και  φαινόταν  να
συλλογιζόταν.  Από  κοντά  φαινότανε  περισσότερο  σοφός  και  σίγουρα  όχι  σαν
κάποιον συνηθισμένο άνθρωπο. Είχε πυκνή άσπρη γενειάδα και ρυτίδες στο μέτωπό
του. Άνοιξε κάποια στιγμή τα μάτια του.
  «Ενδιαφέρον  μέλλον  έχεις  νεαρέ  μου.  Σπουδαία  πράγματα  θα  γίνουν,  όχι
συνηθισμένα. Σε βλέπω να γίνεσαι βασιλιάς.» Ο πατέρας του κοιτούσε έκπληκτος τον
γέροντα  χαμογελώντας,  στο  δωμάτιο  άρχισαν  ψίθυροι.  «Θα  πρέπει  να  δείξεις
υπομονή παιδί μου, θα περάσεις βάσανα πριν το καταφέρεις αυτό. Στο τέλος όμως θα
γίνεις βασιλιάς, σε έναν άλλο κόσμο.» Στο δωμάτιο επικράτησε σιωπή. «Εσύ λόρδε
μου, δεν θα επωφεληθείς από το μέλλον του μεγάλου γιού σου, δεν θα πάρεις τη δόξα
που προορίζεται για αυτόν.  Ο μικρός σου γιος θα γίνει λόρδος, αλλά ποτέ δεν θα
κατορθώσει το ελάχιστο που θα κάνει ο νεαρός Έντουαρτ. Ούτως ή άλλως, δεν θα
μείνει εδώ σε αυτό το σπίτι για πολύ ακόμη».
   Ο Έντουαρτ κοιτούσε σαστισμένος. Ο πατέρας του όμως ήταν έξαλλος από θυμό.
  «Πως τολμάς να λες τέτοια πράγματα; Ο γιός μου θα γίνει βασιλιάς και αν νομίζεις
εσύ πως θα περάσουν πολλά χρόνια θα σου δείξω ότι κάνεις λάθος! Βγες έξω από
εδώ!», φώναζε εξοργισμένος. 
   Ο  γέροντας  όμως  ήταν  ατάραχος.  Περπατούσε  προς  την  πόρτα  και  είπε  τα
τελευταία λόγια του.



  «Θα έλεγα να μην αρχίσεις από σήμερα λόρδε μου. Άφησέ τον να ξεκουραστεί για
σήμερα.  Τον περιμένει  μακρύς  δρόμος.  Θα με  ξαναδείς  Έντουαρτ»,  είπε με έναν
ελαφρώς χαρούμενο τόνο και έφυγε από το σπίτι.
   Πριν προλάβει να πει τίποτα ο πατέρας του, ο Έντουαρτ έτρεξε στο δωμάτιό του.
Έβαλε  τις  πιτζάμες  του  και  ξάπλωσε,  μπορεί  να  ήταν  απόγευμα  αλλά  ένιωθε
κατάκοπος.  Μετά  από  λίγο  μπήκε  η  Μάργκαρετ  στο  δωμάτιο  και  του  ψιθύρισε
«καληνύχτα».
   Το επόμενο πρωί, όλο το χωριό άκουσε την ίδια ιστορία: ο μεγαλύτερος γιός του
λόρδου  Μπράντινχαμ  δεν  ξύπνησε  εκείνο  το  πρωί.  Η  οικογένεια  θρηνούσε  τον
πρωτότοκό της.

   Μερικά χιλιόμετρα μακριά, ένας γέροντας και μια κοπέλα περπατούσαν κάτω από
τον ίσκιο των δέντρων του δάσους. 
  «Ξεκίνησε το ταξίδι του, αγαπητή μου.»
  «Ώστε ήταν αυτός; Ενδιαφέρον οφείλω να ομολογήσω . . . Τώρα όμως πρέπει να
περιμένουμε.»
  «Θα περάσει πολύς καιρός, απ’ ό,τι φαίνεται να περιμένουμε να βρεις την εκλεκτή
σου. Οι δύο τους θα μπορέσουν να ελέγξουν την μαγεία των βιβλίων. Βρήκες την
πύλη για τον κόσμο του νεαρού Έντουαρτ»;
   Η κοπέλα σταμάτησε και έδιωξε τα μαύρα μαλλιά της από το πρόσωπό της. Με το
πόδι της παραμέρισε λίγο χιόνι από το έδαφος. Ψιθύρισε κάτι κοιτώντας το έδαφος
και εκείνο άνοιξε απότομα, αποκαλύπτοντας ένα μαύρο κενό.
  «Δεν έχεις  πολλή ώρα, αυτή η πύλη είναι  πολύ αδύναμη μα η πιο κοντινή που
μπορούσα να βρω».
  Ο γέροντας της χάρισε ένα χαμόγελο και εξαφανίστηκε στο κενό.

   Παράλληλα, σε έναν κόσμο που δεν έχει πατήσει ποτέ θνητός, εκείνος περπατάει
ανάμεσα στα ξερά δέντρα. Ο Έντουαρτ περιμένει να συναντήσει τον γέροντα, για να
του  εξηγήσει  τί  πρέπει  να  κάνει;  Τον  λόγο  που  βρισκόταν  εκεί;  Γιατί  ήταν
ξεχωριστός; Τι πρέπει να αντιμετωπίσει στον κόσμο των νεκρών;
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