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Μια ακατανίκητη δύναμη έφτανε στα χέρια της και τα 
έσπρωχνε επιτακτικά, να σπρώξουν κι εκείνα με τη 

σειρά τους στις ράγες του μετρό μια κυρία μεσόκοπη που το 
περίμενε φορτωμένη στην αποβάθρα. 

Μια γυναίκα κοντή, παχουλή, πολύ απλά, σχεδόν φτω-
χικά ντυμένη, με ίσια παπούτσια που μέσα τους μόλις και 
μετά βίας χωρούσαν τα πρησμένα πόδια της.

Οι νάιλον σακούλες που η γυναίκα κρατούσε στα χέρια 
της ήταν τόσο γεμάτες που αν τη σκουντούσε κάποιος θα 
χύνονταν στην αποβάθρα, και πάνω στις ράγες του μετρό, 
κονσέρβες, πακέτα με μακαρόνια, ρύζι χύμα, αλλά και φέτες 
κατεψυγμένο ψάρι θα κυλούσαν μέσα από το χοντρό χασα-
πόχαρτο που ήταν τυλιγμένες, με τον ιδιαίτερο ξερό κρότο 
της πέτρας που κάνουν συνήθως τα κατεψυγμένα προϊόντα 
όταν πέφτουν πάνω σε μια λεία, σκληρή επιφάνεια.

Η Μάγια –την είπαν Μάγισσα μόλις γεννήθηκε– συνέχισε να 
κοιτάει αυτή τη γυναίκα σαν υπνωτισμένη, και μια αόρατη 
δύναμη από τα χέρια της την έσπρωχνε προς την κυρία με 
τα κοντά, κακοβαμμένα μαλλιά και τις δυο βαριές, σχεδόν 
ασήκωτες, νάιλον σακούλες, που τώρα βρίσκονταν ακου-
μπισμένες πλάι της πάνω στις καλά γυαλισμένες γρανιτέ-
νιες πλάκες του δαπέδου. 

H Μάγια προχώρησε. Έκανε δύο-τρία βήματα σκουντώ-
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ντας ελαφρά, κι έπειτα λίγο πιο δυνατά, τους επιβάτες που 
συνέρρεαν στην αποβάθρα και όλο πλησίαζε αυτή τη γυναί-
κα που ήταν σκέτη παραφωνία και ξεχώριζε μέσα απ’ όλους 
τους άλλους γιατί ήταν πολύ ταλαίπωρη. Προχωρούσε η 
Μάγια, και ενώ ακουγόταν το μετρό να φτάνει στην απέ-
ναντι αποβάθρα, συνέχιζε την πορεία της προς τη γυναίκα 
που γύρω από το κεφάλι της υπήρχε τώρα μια λάμψη σαν 
φωτοστέφανο.

Όσο η Μάγια την πλησίαζε, τόσο φούντωνε η δύναμη 
των χεριών της, λες και τα χέρια που θα την έσπρωχναν δεν 
ήταν τα δικά της, σαν να έβγαιναν μέσα από εκείνη, δυο κο-
καλένια, διόλου ευλύγιστα χέρια, που με μεγάλη ένταση και 
εμμονή κατευθύνονταν προς τη γυναίκα που άρχισε να μα-
ζεύει από κάτω τις δυο σακούλες της γιατί έφτανε ο συρμός. 
Και η Μάγια είχε την αίσθηση πως δεν υπήρχε τίποτε άλλο 
τριγύρω παρά μόνο η άγνωστη, αυτήν ακριβώς την ώρα, σ’ 
αυτόν ακριβώς το χώρο.

Ακούστηκε το ανατριχιαστικό φρενάρισμα του τρένου, 
κάποιες κραυγές κι ένα σώμα να πέφτει σαν μπόγος στις ρά-
γες και να περνάει σχεδόν από πάνω του το πρώτο βαγόνι. 

Έβγαιναν σπίθες από το φρενάρισμα στις ρόδες των βα-
γονιών. Η Μάγια δεν είδε αίματα, μόνο μια ολόκληρη νάιλον 
σακούλα να σκίζεται με την πρόσκρουση, και να πετάγονται 
αναρίθμητες κατάμαυρες ελιές που της φάνηκαν εξωφρενι-
κά μεγάλες. Μερικές απ’ αυτές ήταν πατημένες, τις είχε συν-
θλίψει το τρένο. Οι περισσότερες κυλούσαν, πετάγονταν 
παντού τριγύρω, αναπηδούσαν, σταματούσαν στους ξύλι-
νους τάκους, κάτω από τις γραμμές, ή εκσφενδονίζονταν 
στον ελεύθερο χώρο που ανοιγόταν μπροστά από τα πρώτα 
σταματημένα βαγόνια αλλά και στις διπλανές ράγες.
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Τα χέρια της Μάγιας κρατούσαν τώρα σφιχτά το μακρύ λου-
ρί της τσάντας που κρεμόταν στον ώμο της. Στάθηκε για μια 
στιγμή μαγεμένη από το θέαμα με τις ελιές κι ύστερα άρχισε 
να προχωράει αργά προς το άνοιγμα που έγραφε ΕΞΟΔΟΣ 
κι έπειτα, κάπως πιο γρήγορα, προς τις κυλιόμενες σκάλες, 
νιώθοντας τα κάτω μέλη της να περπατούν ανάλαφρα, σχε-
δόν να τρέχουν σε έναν φαρδύ διάδρομο, για να πάρουν τις 
άλλες κυλιόμενες σκάλες κι ύστερα να ανεβαίνουν δυο δυο 
τα σκαλιά για να βρεθούν από τα έγκατα της γης στην επι-
φάνειά της. 

Εκεί στάθηκε για μια στιγμή λαχανιασμένη. Γύρισε να δει 
προς τα κάτω, κανείς δεν την ακολουθούσε.

Αισθάνθηκε φοβερά κουρασμένη, άνοιξε αργά την τσά-
ντα της, έβγαλε ένα ζευγάρι μαύρα γυαλιά και τα φόρεσε. 
Παντού σιωπή. Βρισκόταν στην πλατεία Συντάγματος.

Ήταν περίπου η ώρα τρεις το απόγευμα, ημέρα Τρίτη και 
ο γλυκός ήλιος του φθινοπώρου ακούμπησε πάνω της.

Κοίταξε για λίγο γύρω της. Μετά την απόλυτη σιωπή, οι 
θόρυβοι της πόλης εισέβαλαν ξαφνικά μες στο κεφάλι της. 
Άκουσε αυτοκίνητα, φωνές πωλητών, έπιασε αφηρημένη 
ένα διαφημιστικό που της έδωσαν και πήρε το μάτι της λίγο 
πιο πέρα έναν αδέσποτο σκύλο να λιάζεται. Κατόπιν άρχι-
σε ν’ ανεβαίνει κάπως αμήχανα τα σκαλιά της πλατείας Συ-
ντάγματος, που οδηγούν από την πλατεία στο φαρδύ πεζο-
δρόμιο απέναντι ακριβώς από τη Βουλή των Ελλήνων. 

Όλο εκείνο το απόγευμα η Μάγια δεν έκανε απολύτως τί-
ποτα.

Αφού ανέβηκε τα μαρμάρινα σκαλιά, πέρασε αργά απέ-
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ναντι μπροστά από τον Άγνωστο Στρατιώτη, έριξε μια ματιά 
στα περιστέρια και από τη λεωφόρο Αμαλίας χώθηκε στον 
Εθνικό Κήπο.

Ήξερε καλά αυτά τα μέρη. Έφτασε σ’ ένα χωμάτινο 
δρoμάκι κι εκεί, κρυμμένη καθώς ήταν στις φυλλωσιές, 
έβγαλε με την ησυχία της την ξανθιά περούκα που φορού-
σε, την τοποθέτησε προσεκτικά σε μια νάιλον σακούλα που 
πήρε από τη μεγάλη κρεμαστή τσάντα της, έβαλε τη σακού-
λα με την περούκα πάλι μέσα κι ακούμπησε για λίγο την 
τσάντα της πάνω στο χώμα. 

Έπειτα, με προσεκτικές κινήσεις, ξεντύθηκε το τρουακάρ 
ελαφρύ αδιάβροχο της, το γύρισε ανάποδα και το ξαναφό-
ρεσε. Τώρα το αδιάβροχο που φορούσε ήταν μαύρο από 
μέσα ενώ απέξω είχε το χρώμα της άμμου. 

Ύστερα απ’ όλα αυτά, φοβερά κουρασμένη, κάθισε σε 
ένα παγκάκι της Αμαλίας, λίγο πιο πέρα από τη μεγάλη σι-
δερένια πόρτα του Εθνικού κήπου. Όλο το σώμα της ήταν 
μούσκεμα στον ιδρώτα –λες και βρισκόταν ντυμένη μέσα σ’ 
ένα βαρέλι γεμάτο νερό– και ένιωσε μεγάλη ταραχή σαν να 
σείστηκε δυνατά ολόκληρο το κορμί της.

Έμεινε έτσι, σχεδόν ακίνητη, για μεγάλο χρονικό διάστη-
μα κι έπειτα, άρχισε σιγά σιγά να ηρεμεί και να στεγνώνουν 
τα ρούχα της.

Όλη αυτή την ώρα έφτανε στη μύτη της ο καπνός και οι 
μυρουδιές από το καρότσι με τους ξηρούς καρπούς που 
βρισκόταν ακριβώς δίπλα της και της θύμιζαν τα μέρη της 
γιατί, αφότου έφτασε μικρή στην Ελλάδα, δεν υπήρχαν πολ-
λές μυρουδιές στην Αθήνα που να της θυμίζουν τα μέρη της, 
όπως δεν υπήρχε και τίποτε άλλο. Όχι πως την ενδιέφερε 
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ιδιαίτερα… Άλλωστε, είχε συνηθίσει τόσα χρόνια σ’ αυτόν 
τον τόπο, ακόμη και αν ο καιρός εδώ ήταν τόσο διαφορετι-
κός από τις πλαγιές του Καυκάσου, στο ορεινό χωριό της.

Άλλες φορές, όπως έκανε συχνά όταν καθόταν σ’ αυτά τα 
παγκάκια, αγόραζε ζεστά σπόρια από το καροτσάκι με τους 
ξηρούς καρπούς και τα ξεφλούδιζε με γρήγορο ρυθμό, τσα-
κίζοντας τα ανάμεσα στα μπροστινά της δόντια και ένιωθε 
την απολαυστική αλμύρα μαζί με τον κάπως γλυκό σπόρο 
της κολοκύθας. 

Σιγά σιγά ο ήλιος έπεφτε κι έτσι χανόταν η απαλότητά του 
πάνω στο κορμί της. Άρχισε να κρυώνει και αισθάνθηκε βα-
θιά την επιθυμία να πιεί ένα φλυτζάνι ζεστό τσάι, όπως το 
έπινε στο σπίτι της, στο χωριό, από το σαμοβάρι που βρι-
σκόταν στη μέση του τραπεζιού με το πράσινο, βελούδινο 
κάλυμμα.

Όταν σηκώθηκε από το παγκάκι στην Αμαλίας η ώρα ήταν 
περασμένη. 

Αποφάσισε να κατηφορίσει την Όθωνος και φτάνοντας 
πάλι στην πλατεία Συντάγματος ν’ ανέβει τη Φιλελλήνων, 
παρόλη τη μεγάλη κίνηση, τα κορναρίσματα και την έντονη 
μυρουδιά της βενζίνης.


