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       Το κρύο της αυγής ήταν αρκετά τσουχτερό καθώς η Βέρα προσπαθούσε να 
συγχρονίσει τα πόδια της, µε τα σωστά βήµατα του φλαµένκο του Έρωτα...! 
Μια στροφή γύρω από εκείνον, ένα ερωτικό σπάσιµο της µέσης, µε το άρωµά του να 
την µεθάει και να την κάνει να µην νιώθει τίποτα άλλο εκτός από µαγεία! 
Παρόλο που είχε αρχίσει να αχνοφέγγει το ξηµέρωµα, το σκοτάδι ήταν ακόµα πηχτό, κι 
αυτό έκανε την ερηµιά του τοπίου ακόµα µεγαλύτερη. Το φλαµένκο της Βέρας και του 
Έρωτα ήταν µια ζεστή αχτίδα φωτός στο έρηµο τοπίο, στην πίστα του οποίου χόρευαν 
ο πόθος µε το πάθος, και κοινωνούσαν την καινούρια µέρα µε την «θεία» µετάληψη της 
ερωτικής έξαψης.... 

 
Την µια στιγµή ήταν ο έρωτας που είχε το πάνω 
χέρι, την επόµενη στιγµή ήταν η Βέρα εκείνη 
που κατεύθυνε το παιχνίδι, και οδηγούσε το 
ρίγος του χορού στο άπειρο των εραστών του...! 
Καθώς η Βέρα, στριφογύρισε γύρω του άλλη µια 
φορά, πρόλαβε µε την άκρη του µατιού της ένα 
πεφτάστερο, και πριν αυτό σωπάσει, ευχήθηκε 
αυτό τους του φλαµένκο να κρατήσει για 
πάντα.... 
 

 

 
------------------------------------------------------------------ 

 

ι άραγε κρατάει για πάντα, αναρωτιόταν ο φίλος της ο Ραφαέλ ο ζωγράφος, καθώς η 

Βέρα του πόζαρε για να της φτιάξει µια ολόσωµη ελαιογραφία. 
- Τίποτα δεν κρατά για πάντα, απάντησε µόνος του ο Ραφαέλ στην ερώτησή του.... 
Τίποτα, εκτός από τον αληθινό έρωτα και την αληθινή τέχνη.... 
-Εσύ Ραφαέλ είµαι σίγουρη ότι προτιµάς την τέχνη από τον έρωτα. 
- Μην στοιχηµατίζεις γι’ αυτό, και µην κουνιέσαι γιατί θέλω λίγο ακόµα για να 
ολοκληρώσω το πορτρέτο σου... 



- Να υποθέσω λοιπόν ότι έχεις γνωρίσει, εκτός από την αληθινή τέχνη και τον αληθινό 
έρωτα; 
Στην ερώτηση αυτή της Βέρας, ο Ραφαέλ σταµάτησε να ζωγραφίζει, και την κοίταξε για 
µερικές στιγµές βαθιά στα µάτια. 
Η Βέρα κοίταξε κι αυτή τον όµορφο µελαχρινό άντρα που έµοιαζε µε αρχαίο Έλληνα θεό 
και για µια στιγµή σκέφτηκε ότι θα ήθελε να ήξερε τι ένιωθε για εκείνον. 
- Κάποτε ήταν µια ισπανίδα γοργόνα, που ήρθε στην ζωή µου βγαίνοντας µέσα από τη 
θάλασσα του πεπρωµένου µου, και πιάνοντάς µε από το χέρι µε έκανε να χορέψω µαζί 
της φλαµένκο, αλλά εκεί που χορεύαµε, ανέβηκε στην πλάτη ενός δελφινιού και χάθηκε 
ξανά στην θάλασσα απ’ την οποία είχε έρθει... 
- ∆εν είµαι σίγουρη αν κατάλαβα τι ακριβώς θέλεις να πεις. 
- ∆εν πειράζει Βέρα, ίσως κάποτε καταλάβεις! 
Και προτού ξαναρχίσει να ζωγραφίζει την κοπέλα ο Ραφαέλ συµπλήρωσε «Η τέχνη και 
ο Έρωτας ίσως αν είναι αληθινά κρατούν για πάντα...! 
Ο έρωτας και η τέχνη κρατούν για πάντα αν είναι αληθινά, συλλογίστηκε η Βέρα, καθώς 
η ένταση του φλαµένκο της µε τον έρωτα δυνάµωνε ολοένα... 
Που, πως, και πότε είχε γνωριστεί µαζί του; 
Πρώτα την κέρασε ένα ποτήρι κρασί από τους αµπελώνες της Τοσκάνης και ύστερα την 
τράβηξε απαλά από το χέρι κι άρχισαν να χορεύουνε φλαµένκο. 
 
 
 
 
 
 
 
  Πως έµαθες να χορεύεις φλαµένκο τόσο 

καλά; 
Παρά την ερώτηση της Βέρας, ο έρωτας 
συνέχισε να την χορεύει χωρίς να της 
απαντήσει. 
- Τουλάχιστον πές µου γιατί διάλεξες εµένα 
για τον χορό αυτό; 
Ο έρωτας και πάλι αγνόησε την ερώτηση της 
Βέρας και συνέχισε να την χορεύει µε πάθος και 
ένταση.... 
Γιατί δεν µου απαντάει σκέφτηκε η Βέρα, καθώς ο 
έρωτας την ανάγκασε ακόµα µια φορά να σπάσει 
την µέση της, και βρέθηκε σε απόσταση αναπνοής 
από το πρόσωπό της... 
Η Βέρα συνειδητοποίησε ότι τα χρώµατα που 
χρησιµοποίησε ο Ραφαέλ για το πορτρέτο της 
έβγαζαν τόσο πάθος, όσο το πάθος του χορού της µε 
τον έρωτα... 
Ναι αλλά αφού ακόµα δεν έχω δει το πορτρέτο µου 
πως µπορώ να ξέρω ποια χρώµατα έβαλε ο Ραφαέλ; 

 
 



Γύρω από την Βέρα και τον έρωτα, είχε σταθεί ένα σµάρι αγγέλων και προσπαθούσαν 
να τρυγήσουν µε τα µάτια των ψυχών τους την αρµονία και το πάθος του χορού των 
εραστών... 
Ανάµεσα στην συντροφιά των αγγέλων, κι ένα αγοράκι, κατάξανθο, που είχαν χαϊδέψει 
το µικρό αγαλµατένιο του κεφάλι, η Βέρα και ο Ραφαέλ, σε µια γωνιά του µουσείου της 
Φλωρεντίας.... 
Ο καηµένος ο Ραφαέλ µε έχει ερωτευτεί, σκέφτηκε η Βέρα, πάνω στην ώρα που ο 
έρωτας κρατώντας της το χέρι, την έφερε στην αγκαλιά του, και πάνω στο φούσκωµα 
του ρυθµού του χορού, την φίλησε, γεµίζοντας τα µάτια της µε τα χρώµατα του 
πορτρέτου της από τον Ραφαέλ, το οποίο δεν είχε δει ακόµα... 
 
 
 
 

  Η  Βέρα, µια αποθέωση ρεαλισµού,  

   
 
             Παρασυρµένη  τούτη την αυγή στον  άβυθο  
  
 
                            και ατέρµονο κόσµο του συναισθήµατος  
  
 
                                                που της γεννούσε ο έρωτας 
   
 
                                                              µε τον χορό του πάθους του...! 
 
 
 
 
 
 
 

Η Βέρα χόρευε ξηµερώµατα σε  µια ερηµιά της Τοσκάνης, ενώ το κρύο περόνιαζε τα 

κόκαλα, φλαµένκο µε τον έρωτα, και συλλογιζόταν τον καηµό του Ραφαέλ, για την 
αγάπη που του είχε αρνηθεί... 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Μόλις ο Ραφαέλ τελείωσε το πορτρέτο της Βέρας ακούµπησε στο καβαλέτο το πινέλο 
του και είπε στην κοπέλα «Θέλω να πάρεις την θέση της γοργόνας µου, και να 
χορέψουµε µαζί εκείνο το φλαµένκο που αφήσαµε στην µέση µε εκείνη...» 
- Λυπάµαι Ραφαέλ, αλλά φοβάµαι ότι ο έρωτας δεν πρόκειται ποτέ του να έρθει να µε 
βρει για να χορέψουµε... 
Και λέγοντας τα λόγια αυτά η Βέρα άνοιξε την πόρτα του ατελιέ και βιάστηκε να χαθεί 
στο µατωµένο δειλινό της Τοσκάνης χωρίς να δει το ολόσωµο πορτρέτο που της είχε 
φτιάξει ο Ραφαέλ... 
- Όπως φαίνεται έκανα λάθος...Είπε η Βέρα στο κατάξανθο µικρό αγόρι, που οµόρφαινε 
το σµάρι των αγγέλων, και νοερά το ρώτησε «Μήπως εκτός από το φλαµένκο µε τον 
έρωτα, θέλω να χορέψω και µε τον Ραφαέλ;». 
Ο έρωτας όµως έχει πάθος, γι’ αυτό χορεύω εδώ µαζί του, φλαµένκο µες στο κρύο 
ξηµερώµατα... 
Ποτέ δεν πρόκειται να πλήξω µε τον έρωτα, όσο κρατά αυτός µας ο χορός, ενώ 
φοβάµαι ότι χορεύοντας µε τον Ραφαέλ θα έπληττα, όπως είχε συµβεί στο παρελθόν 
όσες φορές δοκίµασα να χορέψω µε οποιονδήποτε άλλον... 
Ευθύς αµέσως µόλις στέγνωναν τα χρώµατα της ελαιογραφίας µας µε τον Ραφαέλ 
φοβόµουνα ότι το φλαµένκο µας θα έχανε τα βήµατά του... 
Το φως της αυγής ήταν τώρα εντονότερο, και το ξανθό παιδάκι, που έβλεπε τόση ώρα 
την κοπέλα να χορεύει σκέφτηκε να πάει πιο κοντά της να της µιλήσει... 
 
 
 
 

 
- Θεία Βέρα τι κάνεις εδώ; 
Η κοπέλα λες και ξύπνησε από λήθαργο, κοίταξε για 
µερικές στιγµές τον γιό της αδελφής της σαν χαµένη, 
και ύστερα είπε :Νοµίζω πως χορεύω Λούτσιο... 
Νόµιζα πως τόση ώρα µε χόρευε ο έρωτας... 
- Τι είναι ο έρωτας θεία; Ρώτησε µε αφέλεια ο µικρός 
Λούτσιο, στην ερηµιά του κήπου της βίλας των 
Ροκανίνι... 
Η Βέρα Ροκανίνι κοίταξε µε λατρεία τον ανιψιό της και 

του απάντησε : ο έρωτας είναι άντρας, είναι και χορευτής, είναι και µικρό αγόρι, είναι και 
όνειρο, µπορεί να είναι όµως και αλήθεια, όταν τον δούµε και δεν τον προσπεράσουµε... 
Ο έρωτας µπορεί να είναι ένα αιώνιο φλαµένκο που χορεύεται ξηµερώµατα µέσα στην 
ερηµιά του κρύου, είναι όµως και χρώµατα ανεξίτηλου πάθους σε µια ελαιογραφία που 
δεν στεγνώνει...! 
- Θεία Βέρα δεν κατάλαβα τίποτα.. 
- ∆εν πειράζει γλυκέ µου, κάποια µέρα θα τα καταλάβεις όλα όσα σου είπα... 



Κι εγώ πριν από λίγο τα κατάλαβα... 
Θέλεις µετά το πρωινό να επισκεφτούµε µαζί τον φίλο µου τον Ραφαέλ τον ζωγράφο; 
Θυµάσαι που τον είχαµε συναντήσει όταν σε είχα πάει στο µουσείο της Φλωρεντίας και 
σου είχε χαϊδέψει τα µαλλιά; 
- Ναι θεία τον θυµάµαι και θέλω να πάµε να τον 
βρούµε γιατί θέλω να δω πως σε έχει 
ζωγραφίσει...! 
- Κι εγώ θέλω να δω πως µε έχει ζωγραφίσει 
Λούτσιο αγαπηµένε µου... 
 
 

Η Βέρα χωρίς να πει τίποτα άλλο αγκάλιασε τον 

ανιψιό της, κι έτσι αγκαλιασµένοι, και 
περιστοιχιζόµενοι από ένα σµάρι αγγέλων 
καθαρής σκέψης, άρχισαν να περπατούν προς το πάθος της καινούριας µέρας, η οποία 
θα ένωνε την Βέρα µε τον Ραφαέλ σε ένα αιώνιο φλαµένκο, µε φόντο µια ελαιογραφία 
που απεικόνιζε, µε χρώµατα ανεξίτηλα, την κοπέλα σαν γοργόνα που έβγαινε απ’ την 
θάλασσα....! 
 
 
 
 
 

………………………………………….. 


