
Kεφάλαιο 17

«
ΡΓΗΣΑΤΕ»μουρμούρισε οΤσότζι ότανφτάσαμε ε-
πιτέλους στις κουζίνες να βοηθήσουμε στο φαγητό.
«Τι κάνατε εκεί πάνω– ταπλύνατε όλαδύοφορές;»

Για τιμωρία, αντί να παρακολουθήσουμε την απογευμα-
τινή εκπαίδευση στα όπλα, μας ανάγκασε να τρίψουμε το
πάτωμα της κουζίνας με καυτό νερό και άμμο. «Όταν γυρί-
σω, δε θέλω να βρωούτε ένα λεκέ!»

Γύρισε την πλάτη του και έφυγε από την κουζίνα. ΗΧά-
να κι εγώ μείναμε έκπληκτες.

«Τι έχει πάθει ο Τσότζι;» ρώτησα τον Κο, που έφτιαχνε
ζύμη για νουντλ στο τραπέζι.

ΟΚοέκανε έναμορφασμό. «Είναι έτσι από τηνώραπου
γύρισεαπ’ το χωριό χωρίς προμήθειες» είπε. «Kάποιοςυπη-
ρέτης είπεότι υπάρχει πολύ λίγοφαγητόπουμπορεί νααγο-
ράσει κανείς. Το χωριό είναι σχεδόν ερειπωμένο. Ο ¯›ÙÔ
έχει βάλει στρατιώτες σαμουράι σε κάθε γωνία του δρόμου.
Kάνουν κατασχέσεις στα τρόφιμα και αυτά που μένουν δεν
είναι αρκετά…Οκόσμος έχει αρχίσει να πεινάει».

Προσφέραμε ένα ελαφρύμεσημεριανό γεύμαστους μα-
θητές και όλοι οι υπηρέτες κάθισαν σιωπηλοί και συλλογι-
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σμένοι ναφάνε τη δική τους αραιήψαρόσουπα.ΟΤσότζι έ-
λειπε. ΟΚο είπε ότι είχε πάει να μιλήσει στο δάσκαλο Γκό-
κου. Έλπιζε ότι ο δάσκαλος θα έκανε έκκληση στο λόρδο
Χιντεχίρα για περισσότερο φαγητό.

Η Χάνα κι εγώ δουλέψαμε σκληρά· όταν φτάσαμε στην
αίθουσα διαλογισμού εκείνο το βράδυ ήμασταν ήδη ψόφιες.
Ταχέριαμαςπονούσαναπό τοκρέμασμα τωνρούχωνκαι εί-
χανμουλιάσει τόσεςώρεςπουήτανβουτηγμένασεκουβάδες
με καυτό νερό.Οι κοιλιές μας γουργούριζαναπό την πείνα.

Μόλις ξεκίνησε ο διαλογισμός, έκλεισα τα μάτια μου και
ένιωσα τον εαυτό μου ναπαρασύρεται.

Ηήρεμηατμόσφαιρα διατηρήθηκεκαι μετά το τέλος της
συνεδρίας. Οι μαθητές, που αποχωρούσαν από την αίθου-
σα διαλογισμού σε μικρές ομάδες, μιλούσαν χαμηλόφωνα.
Η Χάνα κι εγώ μείναμε μαζί με τους υπόλοιπους υπηρέτες
για να μαζέψουμε τη στάχτη από το λιβάνι και να σβήσουμε
τα φαναράκια.

Ξαφνικά, ένιωσα τη Χάνα να με σκουντάει δυνατά. Έ-
νας αγγελιαφόρος στεκόταν στην πόρτα, με ρούχα σκονι-
σμένα από τη διαδρομή. Υποκλίθηκε βαθιά και πλησίασε
το δάσκαλο Γκόκου.

«Σας χαιρετώ, ÛÂÓÛ¤È» είπε με κομμένη την ανάσα. «Σας
φέρνωνέααπό τοφίλοσας, το δάσκαλοΤζινΣαγκάμι στ’ α-
νατολικά».

Ο δάσκαλος Γκόκου έκανε νόημα σ’ έναν από τους υπη-
ρέτες να φέρει ÙÛ·. «Τι λέει ο καλός μου φίλος, ο δάσκαλος
Τζιν;»

Ο άντρας υποκλίθηκε ξανά. «Λυπάται αλλά δεν μπορεί
νασυνεχίσει νααλληλογραφεί μαζί σας.Οι συμμαχίες με τις
γειτονικές επαρχίες λύνονται έπειτα από εντολή του δικού
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σας ¯›ÙÔ. Ο λόρδος Χιντεχίρα ανακοίνωσε την πρόθεσή του
να καταλάβει τις γύρω περιοχές. Ως εκ τούτου, ο δάσκαλος
Τζιν με λύπη του σας ενημερώνει ότι, απ’ αυτήν τη μέρα και
έπειτα, θα πρέπει να θεωρείστε εχθροί μεταξύ σας».

ΟδάσκαλοςΓκόκουέκλεισε για λίγο ταμάτιακαι ξαφνι-
κά φάνηκε σαν γέρος. «Οι συμμαχίες λύνονται». Η φωνή
του ακούστηκε βαριά και κουρασμένη. «Και τα πράγματα
συνέβησαν ακριβώς όπως φοβόμουν...»

Ήξερα ότι ο πατέρας είχε δουλέψει σκληρά για να χτί-
σει συμμαχίες σε όλο το βασίλειο, να φέρει ειρήνη στις γει-
τονικές επικράτειες και να χτίσει καλές σχέσεις με τις υπό-
λοιπες επαρχίες. Αλλά ο θείος τα κατέστρεφε όλα αυτά.

Ότανουπηρέτης επέστρεψεμε το ÙÛ·, ο δάσκαλοςΓκό-
κου μας έδιωξε όλους και τράβηξε τον αγγελιαφόρο σε μια
ήσυχη γωνιά, προφανώς για να του κάνει περισσότερες ε-
ρωτήσεις.

Εντωμεταξύ, έξω στο διάδρομο ο Κεν-ίτσι βάδιζε με
αλαζονεία. «Σύντομα όλο το βασίλειο της Iαπωνίας θα εί-
ναι υπό τον έλεγχο του πατέραμου» καυχιόταν. «Σε λίγο θα
είναι ο ¯›ÙÔ όλης της γης από δωως τα νότια νησιά.Θα γίνει
σογκούν!»

Πίσω μου, ο Κο κι άλλος ένας υπηρέτης, ο Σάτο, ψιθύρι-
ζαν μεταξύ τους.

«Ο λόρδος Χιντεχίρα έχει αυξήσει τους φόρους για ό-
λους τουςαγρότες» είπεοΣάτο. «Οπατέραςμουείναι οαρ-
χηγός του χωριού και λέει ότι οι νέοι φόροι θα τους διαλύ-
σουν!»

«Άκουσα πως οι ντόπιοι έχουν ένα νέο όνομα για το ¯›-
ÙÔ» είπε ο Κο μ’ ένα καταφατικό νεύμα. «Τον αποκαλούν
∫·ÌÈÓ¿ÚÈ».
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∫·ÌÈÓ¿ÚÈ… Κεραυνός. Μου φαινόταν κατάλληλο για το
θείο μου, που ξεσπούσε στα μέρη μας σαν καταιγίδα.

ΟΚεν-ίτσι, που βρισκόταν κάπου μπροστά, γύρισε από-
τομα, με τα σκοτεινά του μάτια να αστράφτουν σαν αστρα-
πή. «Ποιος το είπε αυτό;» ρώτησε.

ΟΚοχλώμιασε. «Εγώ, Κεν-ίτσι-ÓÙfiÓÔ» ψέλλισε.
Ο Κεν-ίτσι διέσχισε το διάδρομο με μεγάλα βήματα και

κατευθύνθηκε προς τον Κο. Στάθηκε απειλητικά πάνω από
το νεαρό, που άρχισε να τρέμει. «Παλιοχωριάτη» είπε με
φωνή επικίνδυνα ήρεμη. «Πώς τολμάς να προσβάλλεις τον
αξιοσέβαστο πατέρα μου!»

«Δεν – δεν ήθελα να τον προσβάλω, Κεν-ίτσι-ÓÙfiÓÔ» εί-
πε οΚο.

«Όμως τον πρόσβαλες, είτε το ήθελες είτε όχι» είπε ο
Κεν-ίτσι. «Οπατέρας μου είναι ο ¯›ÙÔ – και είναι οάρχοντάς
σου και αφέντης σου. Του χρωστάς την αφοσίωσήσου».

ΟΚουποκλίθηκεβαθιά, τοπρόσωπό τουκάτωχρο. «Την
έχει, Κεν-ίτσι-ÓÙfiÓÔ».

«Τον αποκάλεσες ∫·ÌÈÓ¿ÚÈ» επέμεινε ο Κεν-ίτσι. «Και
πρέπει να τιμωρηθείς γι’ αυτό!»

Ο Κο άρχισε να τρέμει και ο Κεν-ίτσι κοίταξε αγριεμέ-
νος τους υπόλοιπους υπηρέτες. «Ας φέρει κάποιος ένα ξί-
φος σε αυτόν το χωριάτη για να υπερασπιστεί τον εαυτό
του»φώναξε με το χέρι στη λαβή του ÓÈ¯fiÓÙÔ του.

Θα πολεμούσαν!
«Αυτό δεν είναι ζήτημαπουπρέπει να λυθεί με το ξίφος»

είπα και μπήκα μπροστά από τον Κο για να τον προστατέ-
ψω. «Δεν έδωσε ο Κο το όνομα ∫·ÌÈÓ¿ÚÈ στον πατέρα σου.
Απλώς επανέλαβε αυτά πουάκουσε».

Ο Κεν-ίτσι κοκκίνισε από το θυμό του. «Ποιος ζήτησε τη
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γνώμησου, ρυζόπαιδο;» γρύλισε. «Φύγεαπόμπροστά μου!»
«Όχι» είπα με αποφασιστικότητα.
Τα βλέμματά μας συναντήθηκαν και κοιταχτήκαμε επί-

μονα.
Ένας απαλός μεταλλικός ψίθυρος ακούστηκε όταν ο

Κεν-ίτσι τράβηξε το ξίφος του. Μέσα σε κλάσματα δευτε-
ρολέπτου η αιχμή του πίεζε το λαιμό μου.Ένιωθα τοψυχρό
ατσάλι να τσιμπά το δέρμα μου.

Κράτησα την αναπνοή μου·δεν τολμούσα να κουνηθώ.
Σιωπήαπλώθηκεγύρωμας.Με τηνάκρη τουματιούμου,

είδα φευγαλέα το δάσκαλο Γκόκου. Μας πλησίασε και έ-
σπρωξε δυνατά το ÓÈ¯fiÓÙÔ τουΚεν-ίτσι από το λαιμό μου.

«Βάλε το ξίφος σου στο θηκάρι του, Κεν-ίτσι» είπε στον
ξάδερφό μου, με φωνή σκληρή και ψυχρή.

Ένας μυς κουνήθηκε στο μάγουλο του Κεν-ίτσι, αλλά
εκείνος έμεινε ακίνητος. Το ατάραχο βλέμμα του ήταν καρ-
φωμένο στο δικό μου, τα μάτια του γεμάτα μίσος.

Το πρόσωπο του δάσκαλου Γκόκου σκλήρυνε. «Δε σου
επιτρέπω να τραβάς το ξίφος σου ενάντια στα μέλη του σπι-
τιού μου». Τα μάτια του Γκόκου άστραψαν και ύψωσε τον
τόνο τηςφωνής του. «Αν υπάρχει λόγος για καβγά, θα έρχε-
σαι σε μένα!»

Η σιωπή γύρω μας έγινε πιο εκκωφαντική. Ο Κεν-ίτσι
χαμήλωσε αργά το ξίφος του και το έβαλε στη θέση του.

Το έντονο βλέμμα του δάσκαλου Γκόκου πλανήθηκε
στους συγκεντρωμένους μαθητές. «Μένουν πέντε μέρες
πριν από το μεγάλο πρωτάθλημα που σηματοδοτεί το τέλος
της εκπαίδευσης Î¤ÓÛÔ˘» είπε. «Όποιος μαθητής εμπλα-
κεί σ’ άλλο ένα συμβάν σαν αυτό, θα του απαγορευτεί η
συμμετοχή στο διαγωνισμό».
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Με όλα αυτά που είχαν γίνει από τότε που ήρθαμε στο
ÓÙfiÙ˙Ô, είχα σχεδόν ξεχάσει το πρωτάθλημα. Πήρα βαθιά
ανάσα – η ατμόσφαιρα γύρω μας βάρυνε ακόμα πιο πολύ.
Μερικά αγόρια κοίταζαν το πάτωμα, σαν να ντρέπονταν.
Χωρίς κουβέντα, ο Κεν-ίτσι γύρισε από την άλλη και έφυγε
με αγέρωχο βήμα.

Ο δάσκαλος Γκόκου στράφηκε στον Κο και στο Σάτο.
«Το να μεταδίδετε κουτσομπολιά είναι μια δραστηριότητα
που ταιριάζει περισσότεροστις πλύστρες κάτωστο ποτάμι»
είπε. «Περιμένω κάτι καλύτερο από τους υπηρέτες μου στο
ÓÙfiÙ˙Ô. Πηγαίνετε τώρα και βρείτε κάτι πιο αξιόλογο να
ασχοληθείτε».

Τα δύο αγόρια έφυγαν βιαστικά και ο Κο γύρισε να μου
ρίξει ένα βλέμμα ευγνωμοσύνης. Αμέσως μετά ακολούθη-
σαν οι υπόλοιποι υπηρέτες και μαθητές, και η Χάνα κι εγώ
βρεθήκαμε μόνες με το δάσκαλο Γκόκου.

«Μην μπαίνετε σε μπελάδες» είπε απαλά ο δάσκαλος.
Και μετά μας άφησε ναφύγουμε.

Την ώρα που απομακρυνόμασταν, σκεφτόμουν πόσο ά-
σχημα είχαν εξελιχτεί τα πράγματα. Εξαιτίας του θείου ο
κόσμος λιμοκτονούσε και ο εγωισμός του Κεν-ίτσι είχε ξε-
περάσει κάθε όριο.

Ο δάσκαλος Γκόκου κατάφερνε –μετά βίας– να τον ε-
λέγξει. Αναρωτιόμουν όμως πόσο ακόμα μπορούσε να
διαρκέσει αυτή η κατάσταση.

Αργότερα εκείνο το βράδυ, συναντηθήκαμεμε τονΤατσού-
για για την καθιερωμένη μας εξάσκηση. Είχε ακούσει από
ένα μαθητή για τη σύγκρουσή μου με τονΚεν-ίτσι.

«ΟΚεν-ίτσι είναι απειλή» είπε ο Τατσούγια ενώ μάζευε
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πέτρες για να εξασκηθεί ξανά στο σερβίρισμα του τσαγιού.
«Ο Κο μου είπε ότι ο Κεν-ίτσι ήδη υπερηφανεύεται ότι

θα είναι ο νικητής του πρωταθλήματος» είπε η Χάνα. «Λέει
πως κανείς εδώ δεν είναι αρκετά καλός για να τον κερδί-
σει».

«Μπορεί να λάβω κι εγώ μέρος» είπα σκεφτική. «Έχω
την ίδια πιθανότητα να κερδίσω με οποιονδήποτε άλλον.
Και τότε ο Κεν-ίτσι θα αναγκαστεί να σταματήσει να υπε-
ρηφανεύεται!»∫·È, σκέφτηκα, Û·Ó ÓÈÎ‹ÙÚÈ· ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹-
Ì·ÙÔ˜, ı· Â›Ì·È ÛÂ ı¤ÛË Ó· ÚÔÎ·Ï¤Ûˆ ÙÔ ıÂ›Ô.

Ενώ ο Τατσούγια και η Χάνα άρχισαν να εξασκούνται
στο σερβίρισμα του τσαγιού, εγώ σκαρφάλωσα σ’ έναν κο-
ντινό βράχο, χαμένη στις σκέψεις μου. Όποιος κέρδιζε το
πρωτάθλημαθαδοξαζότανκαιαυτήηδόξαθαμπορούσενα
αποτελέσει δικαιολογία για να αντιμετωπίσει κανείς ανοι-
χτά τολόρδοΧιντεχίρα.Οθείοςδεθαμπορούσενααρνηθεί
την πρόκληση.

Αλλά μπορούσα εγώ να κερδίσω το πρωτάθλημα;Μπο-
ρούσα εγώ να ξεπεράσω τον ανταγωνισμό και να με επιλέ-
ξουν ως τον καλύτερο μαθητή της σχολής; Όλο αυτό τον
καιρό στο ÓÙfiÙ˙Ô, είχα αφιερώσει ώρες ολόκληρες στην ε-
ξάσκησή μου. Διέπρεπα σε πολλές μορφές μάχης.ΟΤσότζι
μου είχε πει πρόσφαταότι ήμουν έναςαπό τους καλύτερους
μαθητές του στη λόγχη Ó·ÁÎÈÓ¿Ù·. Χάρη στη σκληρή εξά-
σκηση με τα μαχαίρια της κουζίνας, είχα γίνει πολύ επιδέ-
ξια και μπορούσα ναπολεμήσωοποιονδήποτε σώμαμεσώ-
μα μ’ ένα στιλέτο Ù¿ÓÙÔ. Και από τότε που συγκρουστήκαμε
με τονΚεν-ίτσι στις πύλες του ÓÙfiÙ˙Ô, είχαβελτιωθεί αισθη-
τά στο ÓÈ¯fiÓÙÔ.

Πάνω απ’ όλα είχα αρχίσει να μαθαίνω ότι ένα ξίφος δε
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δαμάζεται με τηδύναμη–αλλάμε τηνακρίβεια.Ήξεραότι,
με ή χωρίς όπλο, μπορούσα να βρω ένα αδύναμο σημείο σε
κάθε αντίπαλο.

Μπορούσα να τα καταφέρω, είπα αποφασιστικά στον
εαυτό μου.Μπορούσα νακερδίσω το πρωτάθλημα.Και, μό-
λις ανακηρυσσόμουν πρωταθλητής, θα αποδείκνυα ότι μπο-
ρούσα ναπολεμήσωμεοποιονδήποτε και να κερδίσω.Έτσι
θα ήμουν άξια να αντιμετωπίσω το θείο και, επιτέλους, θα
είχα την ευκαιρία να τον εκδικηθώ!Ηκαρδιά μου χτυπούσε
όλο και πιο δυνατά όσοσκεφτόμουν το μέλλον:Έλαμψε μέ-
σα μου σαν μια δέσμη φωτός που φωτίζει ένα μονοπάτι. Σε
πέντε μέρες θα μπορούσα να αντιμετωπίσω το θείο μου και
να εκδικηθώγια τον πατέρακαι τααδέρφια μου!

Αποπάνω μας, ο νυχτερινός ουρανός σκοτείνιασε κι άλ-
λο. Ένα απαλό αεράκι μετέφερε το άρωμα από τα άνθη.
Καθόμουν ήσυχη πάνω στο βράχο μου, ενώ ο Τατσούγια
και ηΧάνα ολοκλήρωναν το σερβίρισμα του τσαγιού.

«Ήσουν πολύ καλύτερος αυτήν τηφορά» του είπε ηΧά-
να.

«Ευχαριστώ» έκανε ο Τατσούγια και υποκλίθηκε. «Η
διδασκαλία σου με έχει βοηθήσει και νομίζω ότι έχω βελ-
τιωθεί. Αλλά…»αναστέναξε αγχωμένος. «Δε νιώθωακόμα
άνετα να σερβίρω τσάι στον Γκόκου. Είναι διαφορετικό να
το κάνεις σωστά στην εξάσκηση και εντελώς διαφορετικό
όταν είσαι μπροστά σε ολόκληρη τη σχολή και τους δάσκα-
λους. Και αν δεν καταφέρω να ελέγξω το άγχος μου και κά-
νω αδέξιες κινήσεις;»

«Δε θα κάνεις αδέξιες κινήσεις» είπε η Χάνα με σιγου-
ριά και έβαλε τις πέτρες στη θέση τους στο σκιερό κήπο.
Πήρε το χέρι του Τατσούγια. «Γιατί πιστεύεις στον εαυτό
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σου και θα θυμάσαι όλα όσα έχεις μάθει εδώ, σ’ αυτό τον
κήπο».

«Ελπίζω» είπε σιγανά οΤατσούγια.
Υποκλίθηκαν και προετοιμάστηκαν για την καθιερωμέ-

νη εξάσκησή τους στην ξιφασκία. ΗΧάνα χρησιμοποιούσε
μια τσουγκράνα για να αμυνθεί από το Ù˙Ô του Τατσούγια.

«Πιοψηλά» της είπε οΤατσούγια. «Σήκωσε τον αγκώνα
σου, έτσι!» της έδειξε. «Και χρησιμοποίησε περισσότερο το
αριστερό σου πόδι».

ΗΧάναέκανε έναβήμαμπροστάμε τοαριστερό της πό-
δι, έστριψε την τσουγκράνα της κι αμέσωςέσκυψε για ναα-
ποφύγει το Ù˙Ô του Τατσούγια.

«Έλα» της είπε χαμογελώντας «αςαλλάξουμεόπλα.Θα
πάρω εγώ την τσουγκράνα για να σου δείξω μια καλύτερη
λαβή...»

Συνέχισαν να προπονούνται, με τα όπλα τους να κόβουν
τον αέρα.Με άλματα και βήματα πάνω απ’ το έδαφος, χρη-
σιμοποιούσαν τους τοίχους και τις πέτρες, και τον ίδιο τον
αέρα ακόμα, σαν σκαλοπάτια. Έμοιαζαν πιο πολύ να χο-
ρεύουν παρά να πολεμούν.

Ο Τατσούγια της επιτέθηκε με την τσουγκράνα. Η Χάνα
έσκυψε ξανά, πολύ αργά αυτήν τη φορά, και έβγαλε μια μι-
κρή κραυγή όταν η μύτη της τσουγκράνας άγγιξε την κορυφή
του κεφαλιού της.Μπλέχτηκε στον κότσο της και ξαφνικά τα
μακριά της μαλλιά λύθηκαν και έπεσαν στουςώμους της.

Αναστατωμένη, προσπάθησε να τα τυλίξει πάλι σε κό-
τσο.

Αλλά ήταν τόσο πολλά! Μαλλιά μακριά που κυμάτιζαν,
σαν καταρράκτης μαύρου μεταξιού…

Πετάχτηκα πάνω. Έπρεπε να κάνω κάτι πριν το κατα-
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λάβει ο Τατσούγια!
Εκείνος, αποσβολωμένος, άφησε την τσουγκράνα να

πέσει και κάρφωσε το βλέμμα του στηΧάνα.
«Είσαι κορίτσι!» είπε με κομμένη την ανάσα.
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Kεφάλαιο 18

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣΗΧΑΝΑ κατάφερε να τυλίξει τα μαλ-
λιά της και να τα πιάσει ψηλά σε κότσο. «Κάνεις λά-
θος» είπε γρήγορα.

Αλλά ο Τατσούγια κούνησε το κεφάλι του. «Ξέρω τι εί-
δα» επέμεινε. «Αν εσύ είσαι αγόρι, τότεαυτή η τσουγκράνα
είναι θανάσιμο όπλο!»

Ηκαρδιά μου κάλπαζε.Πήγα προς τηΧάνα.
Ο Τατσούγια έβαλε την τσουγκράνα μπροστά και με

σταμάτησε. Με κοίταξε επίμονα, μ’ ένα ερωτηματικό βλέμ-
μα. Κάπου στον κήπο, ένας βάτραχος βούτηξε στη λιμνούλα
και ο παφλασμός του διέκοψε τη γαλήνη της βραδιάς.

«Και οι δύο;» ρώτησε οΤατσούγια.
Δεν είχε νόημα ναπροσπαθήσουμε να τον πείσουμε.Έ-

πρεπε να ομολογήσουμε. Δάγκωσα τα χείλη μου και έγνε-
ψα καταφατικά.

«Μα γιατί –;» ρώτησε.
Έριξα μια ματιά στη Χάνα και εκείνη κούνησε ελαφρά

το κεφάλι της. Πήρα μια βαθιά αναπνοή και είπα στον Τα-
τσούγια την αλήθεια. «Είμαστε οι κόρες του λόρδου Γιοσι-
γίρο».
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Ο Τατσούγια μας κοίταξε για λίγο εμβρόντητος. Ύστε-
ρα έπεσε στα γόνατα μπροστά μας και ακούμπησε το μέτω-
πό του στο έδαφος.

«Όχι!» είπε ηΧάνα πανικόβλητη. «Μην το κάνεις αυτό.
Σήκω, σε παρακαλώ».

Ο Τατσούγια σήκωσε αργά το κεφάλι του να μας κοιτά-
ξει αλλά παρέμεινε στα γόνατα. «Συγχωρήστε με αν σας
φέρθηκαμεαγένεια στο παρελθόν –»άρχισε να λέει.

Αλλά τον διέκοψα. «Δε μας έχεις φερθεί ποτέ με αγέ-
νεια, Τατσούγια» του είπα και τον ανάγκασα να σηκωθεί.
«Και δε χρειάζεται να μας φέρεσαι σαν να είμαστε της αυ-
τοκρατορικής αυλής. Τώρα είμαστε κανονικές κοπέλες. Ο
πατέρας μας πέθανε και εμείς κρυβόμαστε».

«Μα γιατί κρυβόσαστε;» Ο Τατσούγια μας κοίταξε και
τις δύο και ξαφνικά φάνηκε να συνειδητοποιεί κάτι. «Θυ-
μάμαι τονΚεν-ίτσι να καυχιέται» είπε με τρόμο. «Οι άντρες
του λόρδουΧιντεχίρα μαχαίρωσαν όλα τα μέλη του σπιτιού
για την προδοσία τους. Είπε ότι αυτό ήταν το έθιμο!»

«Μόνο που εγώ και η Χάνα δραπετεύσαμε» είπα χαμη-
λόφωνα. «Οι σαμουράι του θείου χύμηξαν στο σπίτι, έσπα-
σαν ό,τι βρήκανε μπροστά τους και έσφαξαν τους υπηρέτες
μας…»

Ο Τατσούγια σήκωσε το χέρι του. «Περιμένετε» είπε.
«Νομίζω ότι είναι καλύτερα να αρχίσετε από την αρχή».

Έτσι, ηΧάνα κι εγώ καθίσαμε σ’ ένα σκιερό σημείο του
πέτρινουκήπουμαζί με τονΤατσούγια, μακριάαπόπερίερ-
γα βλέμματα, και του διηγηθήκαμε την ιστορία μας. Ξεκινή-
σαμε με τα πραγματικά μας ονόματα και έπειτα περιγρά-
ψαμε, μιλώντας πότε εγώ και πότε η Χάνα, τη νύχτα εκείνη
που ο θείος αφάνισε την οικογένειά μας και κατακρεούρ-

216



γησε τα μέλη του περιβόλου. Η μία συνέχιζε τη διήγηση
όταν η άλλη δυσκολευόταν.

Κάτω από το φως του φεγγαριού, η έκφραση του Τα-
τσούγια γινότανολοένακαι πιοσοβαρή.Συχνά τασκοτεινά
του μάτια άστραφταν απόοργή.

Όταν φτάσαμε στο τέλος της ιστορίας, έσφιξε τη γροθιά
του και τη χτύπησε πάνω στηνπαλάμη του. «Πώς τόλμησε;»
γρύλισε. «Ο λόρδος Χιντεχίρα δεν παραβίασε απλώς τον
κώδικα ÌÔ‡ÛÈ – τον έκανε κομματάκια, τον τσαλαπάτη-
σε!» Μας κοίταξε αυστηρά. «Αν ποτέ χρειαστείτε τη βοή-
θειά μου…» είπε. «Είμαστε φίλοι και οι φίλοι προστρέχουν
ο ένας τον άλλον».

«Ευχαριστούμε» είπαμε και οι δύο μαζί.
Μετά ο Τατσούγια μας ξανακοίταξε και, αυτήν τη φορά,

κούνησε το κεφάλι του δύσπιστος. «Κορίτσια» είπε με θαυ-
μασμό. «Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω. Ξέρετε, κανένα
κορίτσι απ’ αυτά που έχωδει δεν μπορεί να πολεμήσει όπως
εσείς».

«Δεν είμαστε όμως αρκετά ικανές» έκανα. «Πρέπει να
εκπαιδευτούμε πιο σκληρά». Του είπα στα γρήγορα το σχέ-
διό μου να κερδίσω το πρωτάθλημα και να προκαλέσω δη-
μόσια το θείο.

«Και αν κερδίσω εγώ το πρωτάθλημα, θα προκαλέσω το
¯›ÙÔ εκ μέρους σας» είπε ο Τατσούγια και με κοίταξε απο-
φασισμένος.

Η Χάνα έμεινε έκπληκτη. «Όχι, Τατσούγια» είπε σιγα-
νά. «Αυτόςείναι δικόςμαςπόλεμος.Είμαστεπολύευγνώμο-
νες για τη φιλία σου αλλά δεν μπορούμε να σε μπλέξουμε
σ’ αυτό».

Συμφώνησακι εγώμε ταλόγια της. «Θασυνεχίσεις όμως,
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Τατσούγια, να εξασκείσαι μαζί μας όπως πριν;» ρώτησα.
«Φυσικά» είπε. «Για ό,τι χρειαστείτε, θα είμαι στη διά-

θεσή σας».

Το πρωτάθλημα πλησίαζε και το κλίμα ενθουσιασμού που
επικρατούσε στο ÓÙfiÙ˙Ô γινόταν ολοένα και πιο έντονο. Ο
ήχος από τα ξίφη και τα Ù˙Ô αντιλαλούσε παντού στους κή-
πους και στις αυλές.Μαθητές δούλευαν μέχρι αργά τοαπό-
γευμα και καλούσαν τους υπηρέτες να ανάψουν ξανά τα
φανάρια στα δέντρα που έσβηναν.

Ο Τσότζι παρατήρησε τις ανανεωμένες προσπάθειές
μας και παίνεψε και τις δυο μας για τη βελτίωσή μας στα ό-
πλα. «Κάποια μέρα, κοκαλιάρηδες, θα σας κάνουμε πολε-
μιστές» έλεγε σαρκαστικά με τη χοντρή φωνή του.

Και κάθε μέρα που περνούσε, έβλεπα τον Κεν-ίτσι να
εκπαιδεύεται με την ίδια ένταση με μένα.

Είχε εγκατασταθεί σε μία από τις αυλές μακριά από τα
διαμερίσματα των υπηρετών και τις κουζίνες, οπότε στην
αρχή δεν είχα καταλάβει τι έκανε. Αλλά ένα απόγευμα,
όταν ο ήλιος έπεφτε πίσω από την καμπυλωτή στέγη της κε-
ντρικής αίθουσας εξάσκησης, ο Τατσούγια μας οδήγησε μέ-
σα από κάτι μονοπάτια και ένα διακοσμητικό κήπο σε μια
ξύλινη στοά. Όσο πλησιάζαμε ακούγαμε τους χαρακτηρι-
στικούς ήχους της μάχης – τα βογκητά, τις γρήγορες εκπνο-
ές, τις γροθιές να χτυπούν.

«Κοιτάξτε μέσα από τη στοά» είπε χαμηλόφωνα ο Τα-
τσούγια. «Αυτό θα έχετε να αντιμετωπίσετε σε δύο μέρες».

Κοίταξα και η καρδιά μου σφίχτηκε. Ο Κεν-ίτσι και ο
αντίπαλός του, ένας μαθητής με καφέ ζώνη που τον έλεγαν
Τζέντα, ήταν γυμνοί από το στήθος και πάνω. Iδρώτας γλι-
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στρούσε στα λεπτά αλλά μυώδη σώματά τους. Γύρω τους
υπήρχε μια ομάδα από οχτώ ή δέκα μαθητές, μαζί με τους
φίλους του Κεν-ίτσι. Όλα τα βλέμματα ήταν στραμμένα
στονΚεν-ίτσι και στον Τζέντα.

ΟΤζένταπλησίασε κυκλικάτονΚεν-ίτσι μεπροσοχή.Το
ένα του χέρι ήταν ελαφρά διπλωμένο στο στομάχι του και το
άλλο τεντωμένο μπροστά. Έδειχνε αγχωμένος, αβέβαιος
για την επόμενη κίνησή του, και σ’ ένααπό ταμάγουλάτουη
γροθιά τουΚεν-ίτσι είχε αφήσει ένα κόκκινο σημάδι.

Αντίθετα, ο ξάδερφός μου ήταν ήρεμος και πανέτοιμος.
Τα χείλη του σχημάτιζαν ένα αμυδρό χαμόγελο.Έκανε ένα
βήμα μπροστά και, χωρίς προειδοποίηση, έριξε μια δυνατή
γροθιά που παραλίγο να χτυπήσει το σαγόνι του Τζέντα. Ο
Τζένταέκανεαμέσωςπρος ταπίσω, γέρνονταςλίγο, και έρι-
ξετοβάρος τουστιςφτέρνες.ΟΚεν-ίτσι δενπερίμενε νασυ-
νέλθει. Έριξε κατευθείαν μια γερή κλοτσιά, με όλη του τη
δύναμη να διοχετεύεται στο πόδι του. Το χτύπημαήταναπό-
τομο και βάναυσο – που ήχησε σε όλη την αυλή. Ανατρίχια-
σα όταν είδα το κεφάλι του αγοριού να τινάζεται στη μία
πλευρά και τον Τζέντα να πέφτει ξαφνικά κάτω, με το πρό-
σωπό τουστην άμμο.

Διέκρινα έναν από τους φίλους του Κεν-ίτσι να πανηγυ-
ρίζει σείοντας τη γροθιά του στον αέρα.

ΟΚεν-ίτσι χαμήλωσε τα χέρια και υποκλίθηκε στονΤζέ-
ντα – η ύψιστη εκδήλωση αλαζονείας, αφού ο Τζέντα ήταν
ζαλισμένος και άρα ανίκανος να αναγνωρίσει την υποτιθέ-
μενη ένδειξη σεβασμού. Κατόπιν, χωρίς να ακολουθήσει το
πρωτόκολλοκαι ναπεριμένει νασηκωθεί οαντίπαλός του, ο
Κεν-ίτσι απευθύνθηκε στους υπόλοιπους μαθητές. «Ποιος
έχει σειρά;»
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Κανείς δεν κουνήθηκε. Προς στιγμή, σκέφτηκα να βγω
εγώ και να δηλώσω συμμετοχή. Αλλά δεν το έκανα. Δεν
ήταν η κατάλληλη στιγμή. Τώρα μάθαινα για την υπομονή.

«Τι, κανέναςσας;» είπεοΚεν-ίτσι και χαμογέλασε ειρω-
νικά. «Εντάξει, λοιπόν. Ας είμαστε δίκαιοι. Θα πολεμήσω
τρεις από σας. Τρεις εναντίον ενός! Ελάτε, χωριάτες. Ποιος
απόσας είναι αρκετάάντρας για να με πολεμήσει;»

Μερικοί από τους μαθητές κουνήθηκαν και κοιτάχτηκαν
μεταξύ τους. Ένας από τους φίλους του Κεν-ίτσι, μεγάλος
και γεροδεμένος, έκανε ένα βήμα μπροστά και τράβηξε μα-
ζί του τους δύο μαθητές που κάθονταν δίπλα του.

Ο Κεν-ίτσι χαμογέλασε όταν παρουσιάστηκαν και οι
τρεις μπροστά του, με τα γυμνά τους πόδια να αφήνουν ίχνη
στην άμμο της αυλής. Υποκλίθηκαν, σύμφωνα με το έθιμο,
αλλά οΚεν-ίτσι παραβίασε ξανά το πρωτόκολλο και σηκώ-
θηκε πριν τελειώσουν οι άλλοι. Δεν είχαν προλάβει καλά
καλά να συγκεντρωθούν όταν άρχισε να τους επιτίθεται.

∂›Ó·È ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘, σκέφτηκα. √ ∫ÂÓ-›ÙÛÈ ı· Î·-
Ù··Ù‹ÛÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÈÂÚÔ‡˜ Î·ÓfiÓÂ˜ ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó·
ıÚÈ·Ì‚Â‡ÛÂÈ. Αποφάσισα να το θυμάμαι αυτό, για να ξέρω
τον εχθρό μου.

Ο ένας από τους μαθητές –πιο γρήγορος από τους άλ-
λους– τοναπέκρουσε.Έναςάλλοςέσυρε τοπόδι τουκαιπα-
ραλίγο να κάνει τον Κεν-ίτσι να πέσει. Αλλά ο ξάδερφός
μου κινούνταν γρήγορα: Γροθιές και πόδια έκοβαν ακαθό-
ριστα τον αέρα, και η μία κίνηση διαδεχόταν δυναμικά την
άλλη.Έπιασε τον πρώτο αντίπαλο από τα πλευρά και τον έ-
στειλε στον τρίτο, που μετά βίας τον απέφυγε.Έπειτα έσκυ-
ψε και έμπηξε με δύναμη τον ώμο του στο μεγάλο, γεροδε-
μένοφίλο του και τον έριξε απότομαστο έδαφος.
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Τοαγόρι σωριάστηκε κάτωμε τηνπλάτη, λαχανιάζοντας
σανψάρισταδίχτυα, ενώοιάλλοιδύομαθητές είχανανακα-
θίσει ζαλισμένοι.

Ο ένας απ’ αυτούς όμως συνήλθε γρήγορα. Σηκώθηκε
όρθιος, έστριψε τους γοφούς του και έριξε μια γερή κλοτσιά
στο στομάχι του Κεν-ίτσι. Όλοι στην αυλή έκαναν ένα μορ-
φασμό.

Προς στιγμή, φάνηκε ότι ο Κεν-ίτσι είχε βρει το ταίρι
του. Με κομμένη την ανάσα και τα χέρια του να κρατάνε
σφιχτά το μυώδες στομάχι του, έκανε για λίγο πίσω. Αλλά
μετά συνήλθε και όρμησε με μια διπλή μπουνιά. Ο αντίπα-
λός του τηναπέφυγε τελευταία στιγμή και τόλμησεάλλη μια
ισοπεδωτική κλοτσιά.

Αλλά αυτήν τη φορά ο Κεν-ίτσι την περίμενε. Έπιασε
την κλοτσιά στοναέραπριν προλάβει να τον χτυπήσει, παγι-
δεύοντας τον αστράγαλο του αγοριού ανάμεσα στο μπρά-
τσοκαι σταπλευρά του.Έστριψε τοσώμα τουκαι έκανε τον
αντίπαλό του να χάσει την ισορροπία του. Το αγόρι κατέρ-
ρευσεμεμιάς, κλειδωμένοσεμιαάβοληκαι επώδυνηστάση·
τώραοΚεν-ίτσι είχε τον έλεγχο του ποδιού του.

«Σταμάτα!» ούρλιαξε το αγόρι.
«Παραδίνεσαι;» ρώτησε ο Κεν-ίτσι μέσα από σφιγμένα

δόντια.
«Ναι…Παραδίνομαι» είπε το αγόρι αγκομαχώντας.
«Τότε κηρύσσω τον εαυτόμου νικητή!»ΟΚεν-ίτσι άφησε

το αγόρι να πέσει απότομα κάτω· αμέσως έπιασεσφιχτά τον
αστράγαλό του. Μερικοί από τους μαθητές έτρεξαν να τον
βοηθήσουν και εκείνος διέσχισε την αυλή κουτσαίνοντας.

«Δεν μπορείς να φύγεις σαν πραγματικός πολεμιστής;»
του είπε περιφρονητικά οΚεν-ίτσι. «Ένας στραμπουλιγμέ-
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νος αστράγαλος δεν είναι σοβαρό τραύμα, κάθε άλλο. Εί-
ναι επειδή συγκρατήθηκα – αν ήθελα θα μπορούσα να ’χα
τσακίσει το πόδι σου σαν κλαράκι!»

Το αγόρι κοκκίνισε απόντροπή.
Την ώρα που περνούσε από μπροστά μας, μακριά από

το οπτικό πεδίο τουΚεν-ίτσι, τονρώτησα: «Είσαι καλά;».
«Νομίζω» απάντησε το αγόρι αλλά ανέπνεε βαριά.
«ΟΤσότζι έχει μερικά ιατρικά εφόδιαστην κουζίνα» του

είπα. «Γιατί δεν πας νασου δέσει τον αστράγαλο;»
Οι φίλοι του βοήθησαν το τραυματισμένο αγόρι να προ-

χωρήσει κι εγώ σηκώθηκα και κοίταξα τον Τατσούγια.
«Έχεις δει αρκετά;» ρώτησε χαμηλόφωνα.
«Ναι» είπα.
ŸÓÙˆ˜ είχαδειαρκετά.Ήξερατώραότιοξάδερφόςμου

ήταν ένας θανάσιμος αντίπαλος, ικανός και αδίστακτος.
Ήξερα επίσης ότι αν αυτό δεν ήταν εξάσκηση αλλά κα-

νονικός γύρος σε αγώνα, τότε ήταν σχεδόν σίγουρο ότι ο
αντίπαλος τουΚεν-ίτσι δε θαπερπατούσε ξανά.

Το βράδυ πριν το πρωτάθλημα, μαζεύτηκαν όλοι στην κε-
ντρική αίθουσα εξάσκησης για μια τελευταία επίσημη τελε-
τή τσαγιού.Ηπερίοδος της εντατικής εκπαίδευσης είχεφτά-
σει στο τέλος της.

«Απόψε» είπεοδάσκαλοςΓκόκου«θαήθελαοκαθένας
από σας να σερβίρει το τσάι για το ÙÛ· ÓÔ ÁÈÔÚÈ¿È».

Διάλεξε τονΚεν-ίτσι πρώτο και εκείνος πλησίασε το χα-
μηλό τραπέζι από λάκα με τη συνηθισμένη αυτοπεποίθησή
του. Φορούσε ένα ολόισιο φρεσκοπλυμένο κιμονό και ένα
κομψό μαύρο παντελόνι ¯·Î¿Ì·. Τα μαλλιά του ήταν λα-
δωμένα και τυλιγμένα πάνω στο κεφάλι του.Με το όμορφο
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πρόσωπό του και την ήρεμη αυτοπεποίθησή του, έμοιαζε
πέρα για πέρα σαν σαμουράι υψηλής καταγωγής και ο δά-
σκαλος Γκόκου τον αναγνώρισε με μια υπόκλιση. Υποκλί-
θηκε, γονάτισε και σέρβιρε το τσάι με τέλειο τρόπο.

«Η τεχνική σου είναι εξαιρετική, Κεν-ίτσι» είπε ο δά-
σκαλος. «Τιμάς τον πατέρασου».

Ο Κεν-ίτσι γύρισε πίσω στη θέση του· κοίταζε τους συμ-
μαθητές τουσαν να τους είχεήδη υπό την εξουσία του.Ακο-
λούθησαν με τη σειρά τους και οι υπόλοιποι μαθητές. Ο κα-
θένας υποκλινόταν, γονάτιζε, σέρβιρε.

Όταν ήρθε η σειρά τουΤατσούγια, ηΧάνα κι εγώ κοιτά-
ζαμεανήσυχα.ΟΤατσούγια είχε δουλέψει τόσοσκληράγια
να βελτιωθεί, τι θα γινόταν όμως αν τον κυρίευε το άγχος,
όπωςφοβόταν, κάτωαπό την πίεση;

Δε χρειαζόταν να ανησυχούμε. Ο Τατσούγια ήταν η
προσωποποίηση της τελειότητας.Μεαυτοπεποίθησηκαι η-
ρεμία, οι κινήσεις του ήταν λεπτές και ακριβείς.Θαμπορού-
σε να σερβίρει ÙÛ· στον ίδιο τον αυτοκράτορα και να τον
παινέψουν.

Ο δάσκαλος Γκόκου υποκλίθηκε στον Τατσούγια. «Με
έχεις ικανοποιήσει ιδιαίτερα» είπε ο δάσκαλος. «Έδειξες
όχι μόνο σπουδαία βελτίωση αλλά και την ακλόνητη θέληση
να γίνεις ο καλύτερος. Και απόψε είσαι ο καλύτερος, Τα-
τσούγια».

Ο Τατσούγια κοκκίνισε και υποκλίθηκε βαθιά. Ο δά-
σκαλος Γκόκου χαμογέλασε. «Έχεις τη συγκέντρωση και
το πάθος ενός αληθινού σαμουράι, γιε μου».

Ένιωθα τόσο περήφανη που ο Τατσούγια είχε πετύχει
το στόχο του.Ήξερα ότι είχα κι εγώ τη δική μου πρόκληση
να αντιμετωπίσω.Έπρεπε να ρίξω την ιτιά.
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Όταν ο Τατσούγια επέστρεφε στη θέση του ανάμεσα
στους μαθητές, είδα τον Κεν-ίτσι να κάνει ένα μορφασμό.
Αλλά ο Τατσούγια αδιαφόρησε και χαμογέλασε ευτυχισμέ-
νος. Παρόλο που δεν μπορούσε να αναγνωρίσει δημόσια τη
βοήθειά μας, υποκλίθηκε ελαφρά στη Χάνα και σε μένα
όταν πέρασεαπό μπροστά μας.

Αργότερα εκείνο το βράδυ, διαλογιστήκαμεοι τρεις μας,
στον πέτρινο κήπο. Δε θέλαμε να εξασκηθούμε – προτιμού-
σαμε να κρατήσουμε την ενέργειά μας για το πρωτάθλημα
της επόμενης μέρας. Ένιωθα ότι όλος ο χρόνος που περά-
σαμεστο ÓÙfiÙ˙Ôοδηγούσεσε αυτό.

ΟΤατσούγια κάθισε απομονωμένος σε μια μακρινή γω-
νιά του κήπου, με τα σκούρα μαλλιά του να φαίνονται αση-
μένια κάτω από το φως του φεγγαριού. ΗΧάνα ήταν γονα-
τιστή, με μάτια κλειστά και πρόσωπο γαλήνιο.

Εγώ γονάτισα και έμεινα ακίνητη κάτω από το φως ενός
κοντινού φαναριού. Το πνεύμα μου ήταν ήρεμο, όλο μου το
είναι συγκεντρωμένο. Το βλέμμα μου ταξίδεψε για λίγο
στον πέτρινο κήπο, στο σημείο όπου τα λυπηρά νεκρά κλα-
διά της ιτιάς κρέμονταν χαμηλά στο έδαφος. Είχε έρθει η
στιγμή.

Ένα αεράκι φύσηξε τα μαλλιά μου. Σηκώθηκα και διέ-
σχισα αργά το φεγγαρόλουστο κήπο μέχρι την ιτιά. Στάθη-
κα προσεκτικά με ανοιχτά τα πόδια και ρύθμισα την ισορ-
ροπία μου. Τα γόνατά μου ήταν χαλαρά, τα χέρια μου τυλιγ-
μένα το ένα μπροστά στο άλλο κοντά στην κοιλιά μου.

Στεκόμουν ακίνητη και έκλεισα τα μάτια μου.
ª¤ÙÚËÛÂ ÙÈ˜ ·Ó·ÓÔ¤˜ ÛÔ˘, ∫›ÌÈ…Ηφωνή τουδάσκαλου

Γκόκου ακούστηκε στο μυαλό μου. ∂ÈÛÓÔ‹, ‰‡Ô, ÙÚ›·, Ù¤Û-
ÛÂÚ·…∂ÎÓÔ‹, ‰‡Ô, ÙÚ›·, Ù¤ÛÛÂÚ·…
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Συγκεντρώθηκα στην αναπνοή μου και άφησα τις σκέ-
ψεις μου να σβήσουν.Οι αναμνήσεις χάθηκαν.

Και τότε κάτι συνέβη. Ένα μεγάλο κενό φάνηκε να με
γεμίζει και αντικαταστάθηκε γρήγορα από μια ζωτική δύ-
ναμη που πήγαζε από τα βάθη της ψυχής μου. Γέμισα δύνα-
μη. Τα μέλη του σώματός μου ξεχείλιζαν από ενέργεια.

Με τα μάτια μου να ανοίγουν αστραπιαία, ξέσπασα σε
μια δυνατή κλοτσιά ÁÈÔÎÔÁÎ¤ÚÈ, διοχετεύοντας στο πόδι μου
όλοτοσφρίγοςκαι τοβάρος τουσώματόςμου.Ηφτέρναμου
χτύπησε τον κορμό της ιτιάς σαν το σφυρί του σιδηρουργού.
Έναδυνατό∫ƒ∞∫! ακούστηκε μέσαστη νύχτα –

Πετάχτηκα πίσω, ο κορμός έσπασε απότομα. Το δέντρο
έπεφτε! Τα κλαδιά του έσκισαν τον αέρα και, επιτέλους, η
νεκρή ιτιά σωριάστηκε μ’ ένα βρόντο στο έδαφος.

ΗΧάνακαι οΤατσούγια διέσχισαν τρέχοντας τον κήπο,
γεμάτοι ενθουσιασμό και δέος. «Τα κατάφερες! Στ’ αλή-
θεια τα κατάφερες!»

Κοίταξα επίμονα το πεσμένο δέντρο και χαμογέλασα.
«Πιστεύω πως είμαι έτοιμη».
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