ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Φεβρουάριος 1954
ΠΟΤΈ ΜΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΆΛΑΒΑ ΓΙΑΤΊ ΟΙ ΜΕΓΆΛΟΙ λένε στα παιδιά ότι

πρέπει να είναι φρόνιμα και υπάκουα. Αν ήμουν μια φρόνιμη
θυγατέρα, τότε το όνομά μου θα ήταν χαραγμένο σε κάποιον
τάφο, όπως τα ονόματα των γονιών της μάνας μου – της γιαγιάς Έλσα και του παππού Έρβιν, που και οι δυο τους πέθαναν
αρκετά πριν γεννηθώ, ή της γιαγιάς Λουντμίλα και του παππού
Μόιμιρ, στον τάφο των οποίων ανάβαμε κεράκια κάθε τόσο
με τη μάνα μου, παρότι έπρεπε να διασχίσουμε όλο το πάνω
μέρος του νεκροταφείου.
Κι ενώ οι φιλενάδες μου έβγαιναν κάθε Κυριακή απόγευμα
για βόλτα στο πάρκο ή για τσάρκα στην πόλη, εμένα, την Ντάγκμαρ και τον Ότα η μαμά μάς έντυνε με τα καλά μας και μας
έσπρωχνε έξω από την πόρτα του ρολογάδικου, που κάποτε
μας ανήκε. Σ’ αυτό δούλευε τώρα για πενταροδεκάρες ο πατέρας, ενώ η μαμά σφουγγάριζε δωρεάν το βρώμικο πάτωμα
στο σκοτεινό μαγαζί του ισογείου.
Κάθε Κυριακή η μαμά, μετά το μεσημεριανό φαγητό, έπλενε τα πιάτα, φόραγε το μαύρο καπέλο, έβαζε τον μικρό Ότα
στο καροτσάκι –ή αργότερα, σαν μεγάλωσε, τον έπιανε από
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το χέρι– και μαζί μ’ εμάς τραβούσε προς το νεκροταφείο. Η διαδρομή μού φαινόταν ατέλειωτη. Έπρεπε να πάμε γύρω από
την εκκλησία προς το ποτάμι και διασχίζοντας όλη την Κάτω
Πόλη, που για κάποιο, άγνωστο για μένα, λόγο ονομαζόταν
Κράσνο*, περνούσαμε τις τελευταίες κατοικίες που απλώνονταν παράλληλα με τον τοίχο που έφραζε τον κήπο της έπαυλης και μετά, διαβαίνοντας την πύλη του νεκροταφείου, περιμέναμε μέχρι η μαμά να καθαρίσει τους τάφους, να σιάξει τα
λουλούδια στα βάζα και ν’ ανάψει τα κεράκια. Ενόσω έκανε
αυτές τις δουλειές μίλαγε με τους νεκρούς και τους έλεγε τα
νέα από το Μεζιρζίτσι**, ποιος γεννήθηκε και ποιος πέθανε, τι
ψιθυρίζεται στην πόλη, πώς τα πάνε οι γείτονες και τι σκαρώσαμε πάλι εμείς τα παιδιά.
Δεν τολμούσα να ξεστομίσω κάτι, μόνο βαρυγκωμούσα,
έτσι ώστε η μαμά να καταλάβει πόσο ενοχλητική ήταν αυτή
η αναμονή κι έτσι κάθε φορά με επέκρινε: «Μην στραβομουτσουνιάζεις, χωρίς αυτούς δεν θα ήσουν τώρα εδώ πέρα».
Όταν στη μαρμάρινη επιτάφια πλάκα προστέθηκαν κι
άλλα ονόματα –ανάμεσά τους και το όνομα της μαμάς– θυμήθηκα πώς στεκόταν κάθε Κυριακή δίπλα στους τάφους και πώς
συνομιλούσε με τα προσφιλή της πρόσωπα. Με παρηγορούσε
το γεγονός ότι τώρα πλέον βρισκόταν μαζί μ’ αυτούς που τόσο
νοσταλγούσε.
Το όνομά μου δεν βρίσκεται χαραγμένο με επίχρυσα
γράμματα στην επιτάφια πλάκα, γιατί πού και πού αξίζει να
συμπεριφέρεσαι ανυπάκουα, ακόμα και με αυθάδεια. Αν δεν
συμφωνείτε σταματήστε την ανάγνωση εδώ. Και για να είστε
σίγουροι, μη δώσετε ποτέ αυτό το βιβλίο στα παιδιά σας.
* Όμορφο.
** Μεσοποταμιά.
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Ο χειμώνας εκείνης της χρονιάς που πάτησα τα εννιά –και
άλλαξε εκ θεμελίων τη ζωή μου– ήταν παγερός και υπέροχα
λευκός. Τον Φεβρουάριο πια ο χειμώνας φαινόταν ατέλειωτος.
Τις τελευταίες μέρες όμως ο καιρός κάπως ζέστανε, το χιόνι
άρχισε να λιώνει και οι πάγοι να ραγίζουν.
Το ποτάμι που χωρίζει το Μεζιρζίτσι από το Κράσνο άρχισε σιγά σιγά να μπαίνει σε κίνηση, ξεκινούσε να συναντήσει
τα μεγαλύτερα ποτάμια. Επειδή τα χιόνια στα κοντινά βουνά
έλειωναν αργά, το ρεύμα του ποταμού επιταχύνθηκε κάπως,
ανέβηκε λιγάκι και η στάθμη του νερού, με άλλα λόγια μια
κατάσταση ιδανική για κρουαζιέρα πάνω στα αποκολλημένα
κομμάτια του πάγου.
Εκείνο τον Φεβρουάριο του 1954, τότε που το κακό παραμόνευε ακόμα στα θεμέλια της πόλης, κάθε μέρα, με το που
σχολάγαμε από το σχολείο, πηγαίναμε κατευθείαν στο ποτάμι.
Περιμέναμε ανυπόμονα πότε θα εμφανιστούν ραγάδες στον
πάγο που το κάλυπτε και πότε θα ξεκολλήσουν τα πρώτα κομμάτια πάγου, έτσι ώστε να σκαρφαλώσουμε πάνω τους και για
λίγα μέτρα να μπορέσουμε να απολαύσουμε μια περιπετειώδη διαδρομή, για την οποία στα διαλείμματα μας μιλούσαν τα
δίδυμα της έκτης, ο Έντα και ο Μίρεκ Ζέντνιτσεκ, οι μόνοι που
πριν από λίγα χρόνια –τότε που έκανε το ίδιο ψοφόκρυο όπως
τώρα– γαντζώθηκαν πάνω σε ένα κομμάτι πάγου βιώνοντας
ένα περιπετειώδες ταξίδι.
Μετά από μερικές μέρες, άρχισαν όντως να εμφανίζονται
ραγάδες στην παγωμένη επιφάνεια, η κοίτη του ποταμού απελευθερώθηκε, ενώ το ρεύμα άρχισε να παρασέρνει μεγάλα
κομμάτια ξεκολλημένου πάγου. Επιτέλους έφτασε η ώρα που
περιμέναμε με τόση ανυπομονησία!
Στεκόμουν στο κατώφλι της κουζίνας. Με το ένα μου χέρι
κράταγα το σκούφο και με τ’ άλλο τα γάντια.
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«Μα τι ιδέα είναι αυτή που σας ήρθε;» παραξενεύτηκε η
μαμά όταν τη ρώτησα αν μπορώ να πάω να κάνω έλκηθρο με
τη φιλενάδα μου τη Γιαρμίλκα. Στην κουζίνα επικρατούσε ζέστη και θαλπωρή, ενώ παντού απλωνόταν η μυρωδιά από τα
γλυκίσματα που έψηνε η μαμά για να γιορτάσουμε τα γενέθλιά
της. «Το χιόνι λιώνει, τα πάντα είναι βρεγμένα, θα μουσκέψεις
μέχρι το μεδούλι».
Άπλωσα το χέρι για να πάρω ένα από τα γλυκίσματα που
ήταν στο ταψί, το τράβηξα όμως γιατί ακόμα ζεματούσαν. «Μα
γι’ αυτό ακριβώς, αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία να τσουλήσουμε με το έλκηθρο».
Η μαμά με κοίταξε καχύποπτα. «Μίρα, πρόσεξε φουκαριάρα μου μην πας στο ποτάμι».
Η μαμά σαν να υποψιάστηκε τα σχέδια που είχα καταστρώσει με τη Γιαρμίλκα Στεϊσκάλοβα και τα αδέλφια Ζέντνιτσεκ.
Έβγαλα το συμπέρασμα ότι και η μαμά, όταν ήταν ακόμα μικρή και δεν ήταν τόσο υπερπροστατευτική, θα πρέπει να έκανε κάποια ταξιδάκια πάνω σε κομμάτια πάγου. Εξάλλου ήταν
τόσο πολλά αυτά που δεν μου επιτρέπονταν να δοκιμάσω με
το φόβο μην πάθω κάτι!
Απαγορευόταν να ανεβαίνω στο πατάρι για να μη σκοντάψω σε κανένα από τα πράγματα που είχαμε αποθηκευμένα εκεί
και γκρεμοτσακιστώ από το παράθυρο. Απαγορευόταν να πάω
στο υπόγειο για να μη γλιστρήσω στα σκαλιά. Απαγορευόταν
να βγαίνω στο κλειστό μπαλκόνι γιατί είχε ρωγμές και θα μπορούσα να πέσω στα πλακάκια της αυλής. Είναι μετά να απορεί
κάποιος που κανένας δεν παίρνει στα σοβαρά την λέξη «απαγορεύεται», όταν αυτή επαναλαμβάνεται σε κάθε πρόταση;
«Φυσικά και όχι. Με τη Γιαρμίλκα θέλουμε να πάμε στο λοφάκι πίσω από τον κήπο του Ζεντνίτσεκ», είπα και έσπρωξα
ένα καυτό γλύκισμα στην τσέπη μου.
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Η μαμά ήταν πολύ όμορφη κι όταν με αγκάλιασε ήταν ζεστή όπως η σόμπα, και μύριζε βανίλια. Εκείνη τη στιγμή ένιωσα πάνω μου τα μεγάλα καφετιά μάτια της, τα μάτια που πάντα
μου φαίνονταν θλιμμένα, τόσο που φοβόμουν να τα κοιτάξω.
Με εξέτασαν με καχυποψία, λες και διάβαζαν τις πιο μύχιες
σκέψεις μου.
«Η Γιαρμίλκα με περιμένει», είπα κουμπώνοντας το παλτό
μου. Φόρεσα τα ζεστά μποτάκια μου χώνοντας το σκούφο στο
κεφάλι μου.
Η μαμά μού έδωσε ένα ακόμα γλύκισμα. «Να, πάρε και για
τη Γιαρμίλκα».
Έτρεξα έξω, άρπαξα το σκοινί από το έλκηθρο της Γιαρμίλκα στρίβοντας προς την πλατεία. Στην πλάτη μου ένιωθα την
καυτή ματιά της μαμάς.
«Αντίο, κυρία Καράσκοβα», φώναξε η Γιαρμίλκα, «κι ευχαριστώ για το γλυκό». Κούνησε τη μακριά ξανθιά κοτσίδα, που
τόσο τη ζήλευα, γιατί κάθε τόσο την τράβαγαν όλα τα αγόρια
της τάξης, και χαμογέλασε αθώα στη μαμά ρίχνοντας μια γερή
δαγκωνιά στο γλύκισμα.
Στο τέλος του δρόμου έστριψα αριστερά.
«Μα πού πας;» ρώτησε η Γιαρμίλκα τραβώντας το σκοινί
για να με σταματήσει. «Δεν θα κάνουμε το γύρο της πόλης».
«Δεν θέλω να καταλάβει η μαμά πως πάμε στο ποτάμι».
«Μα δεν μπορεί να μας δει πίσω από τη γωνία».
Ξανακοίταξα το δρόμο. Στο παράθυρο του πρώτου ορόφου του πολυκαιρισμένου σπιτιού μας κουνήθηκε η κουρτίνα.
Μπορεί να ήταν ιδέα μου ή μπορεί να ήταν η γριά Μπενέσκα
στο παράθυρο, που τίποτα δεν της ξέφευγε, έτσι ώστε να έχει
να λέει. Άνοιξα το βήμα.
«Ποτέ δεν ξέρεις. Μπορεί να συναντήσουμε κάποιον και
τότε θα γίνει της κακομοίρας».
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«Και για βραδινό θα φας αρακά», γέλασε η Γιαρμίλκα παίρνοντάς με στο κατόπι.
Ο αρακάς πραγματικά με αηδίαζε και η μαμά το ήξερε.
Όταν λοιπόν αντιμιλούσα ή έκανα κάτι που κατά τη γνώμη των
γονιών μου απαγορευόταν, τότε έπρεπε να φάω αρακά και για
μεσημεριανό και για βραδινό. Καθόμουν στο τραπέζι με τους
άλλους και τους κοίταγα να τρώνε απολαυστικές πατατοτηγανίτες με σπιτική μαρμελάδα ή άλλα καλούδια, ενώ εγώ έπρεπε
να καταπίνω τον πράσινο πουρέ. Ανατρίχιασα από μέσα μου,
όμως σκέφτηκα: «Καλύτερα αρακάς, από το λουρί του πατέρα
μου». Το λουρί το είχα δοκιμάσει αρκετά περισσότερες φορές
σε σύγκριση με τα δυο μικρότερα αδέλφια μου. Και σήμερα
όλα προμήνυαν πως δεν θα γλίτωνα το λουρί, δεν είχα την παραμικρή αμφιβολία.
Τα καφετί μποτάκια μου μούλιασαν πριν ακόμα φτάσουμε στο ποτάμι. Αισθανόμουνα την παγωνιά να εισχωρεί στα
γάντια μου και να περονιάζει τα δάχτυλά μου. Το αδέλφια
Ζεντνίτσεκ μας περίμεναν στην ακροποταμιά, κάτω από το
εκκλησάκι με την ξύλινη σκεπή. Πήγαιναν πέρα δώθε πάνω
στο λιωμένο χιόνι, προσπαθώντας με κάτι μακριά κοντάρια να
ξεκολλήσουν μεγάλα κομμάτια πάγου από την όχθη. Μόλις ο
πάγος απελευθερώνονταν, άρχιζε στην αρχή να πλέει αργά και
στη συνέχεια πιο γρήγορα προς την κατεύθυνση του χαμηλού
φράγματος, μια απόσταση πενήντα μέτρων. Εκεί ο πάγος σταματούσε πέφτοντας με φόρα πάνω στα άλλα κομμάτια πάγου
που ήταν μαζεμένα.
Εκείνη την ώρα η όποια τόλμη μου πήγε περίπατο. Το ίδιο
και της Γιαρμίλα, που έκατσε πάνω στο έλκηθρο δηλώνοντας:
«Εγώ μόνο θα κοιτάω».
«Χέστρα», την κορόιδεψε ο Έντα Ζεντνίτσεκ, ενώ εκείνη τη
στιγμή κατάλαβα ότι αφού δεν μπορούσα να παραβγώ μαζί
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της σε ομορφιά, θα μπορούσα να κερδίσω πόντους από τη
Γιαρμίλκα με την τόλμη μου. Μπορεί τα αγόρια να της τραβάνε την κοτσίδα, εμένα όμως θα δείχνουν τα επόμενα χρόνια
στους μικρούς και θα λένε: «Αυτή είναι που κατέβηκε το ποτάμι πάνω σε ένα κομμάτι πάγου».
Κοιτούσα τον Έντα που ξεκολλούσε άλλο ένα κομμάτι
πάγου, μεγάλο όπως το χαλάκι που είχαμε μπροστά από το
κρεβάτι της μαμάς και του μπαμπά. Πήδηξε στο κέντρο του,
το έσπρωξε μ’ ένα κοντάρι, και άρχισε να πλέει αργά ακολουθώντας το ρεύμα προς το φράγμα. Εμείς τρέχαμε δίπλα στην
όχθη, ενώ ο Έντα με ανοιχτά τα πόδια πάνω στον πάγο, κρατώντας το κοντάρι προσπαθούσε να κατευθύνει το πλεούμενο
προς τα ρηχά. Βυθίζοντας το κοντάρι στο βυθό, οδήγησε τον
πάγο στο φράγμα, σε κοντινή απόσταση από την όχθη. Στηριγμένος στο κοντάρι ελάττωσε τη δύναμη της πρόσκρουσης
και μετά πηδώντας πάνω στο παγωμένο φράγμα βάδισε πάλι
στην όχθη.
Τόσο απλό, σκέφτηκα. Μόνο αυτό το πήδημα από το κομμάτι του πάγου στο φράγμα.
Βαδίζοντας προς το έλκηθρο μού αράδιασε κάμποσες καλόβουλες συμβουλές που εξαέρωσαν ότι είχε απομείνει από
την τόλμη μου. «Πρόσεξε να πηδήξεις στο κέντρο του πάγου,
αλλιώς θα γλιστρήσεις στο νερό. Κρατήσου κοντά στην όχθη,
εκεί τα νερά είναι ρηχά. Στη μέση έχει δυνατό ρεύμα και θα σε
παρασύρει, εκεί δεν θα τα κατάφερνα ούτε εγώ ο ίδιος. Κοίτα
να στηρίζεις το κοντάρι στο πλάι, μην το φέρνεις μπροστά γιατί θα γκρεμοτσακιστείς».
Τα πόδια μου έτρεμαν, όχι μόνο από το κρύο, αλλά και απ’
το φόβο. Ο Έντα και ο Μίρεκ με βοήθησαν να ξεκολλήσω ένα
μεγάλο κομμάτι πάγου. «Πήδα», φώναξε ο Έντα κι εγώ πήδηξα, μόνο που στο μεταξύ ο πάγος είχε απομακρυνθεί κι εγώ
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προσγειώθηκα στην άκρη του, ο πάγος έγειρε κι εγώ γλίστρησα. Πέφτοντας άπλωσα τα χέρια μου κι αισθάνθηκα να βυθίζομαι στο νερό. Στην αρχή δεν μου φάνηκε και τόσο κρύο, μετά
όμως με τύλιξε σαν μια πελώρια μέγγενη, σκέπασε τ’ αυτιά
μου, τα μάτια και τη μύτη, με πίεζε προς το ρηχό βυθό, με πίεζε κάπου στα σκοτεινά. Μέχρι να καταλάβω τι γίνεται κάποιο
χέρι με άδραξε από το γιακά του παλτού και με σήκωσε πάνω
από την επιφάνεια.
«Δεν σου είπα να μην πατήσεις στην άκρη;» είπε ο Έντα
και μετά, γυρνώντας προς τον Μίρεκ, συμπλήρωσε με μπόλικη δόση περιφρόνησης: «Πολύ έξυπνη η ιδέα σου να φέρουμε
εδώ τα κορίτσια. Καλά ξεμπερδέματα τώρα».
Η Γιαρμίλκα στεκόταν στην όχθη μυξοκλαίγοντας. Ξεκούμπωσα γρήγορα το βρεγμένο παλτό μου κι άρχισα να το στύβω. Δεν μπορούσα να πάω σπίτι σαν βρεγμένη γάτα, είχα όμως
ξεπαγιάσει. Πρότεινα να ανάψουμε φωτιά για να στεγνώσουν
κάπως τα ρούχα μου και να ζεσταθώ λιγάκι. Ήθελα να ζητήσω
από τα αγόρια σπίρτα, όμως τα δόντια μου κροτάλιζαν και δεν
μπορούσα να αρθρώσω κουβέντα.
«Πάψε να τσιρίζεις. Δάνεισέ της το παλτό σου και πήγαινέ την στο σπίτι της», πρόσταξε ο Έντα την Γιαρμίλκα. Εκείνη
ξεκούμπωσε απρόθυμα το παλτό της και το ’ριξε πάνω στους
ώμους μου. Δεν με βοήθησε ιδιαίτερα. Αρχίσαμε να τρέμουμε
κι οι δυο μας.
«Άμα τολμήσετε να μαρτυρήσετε ότι ήμασταν μαζί σας,
δεν ξέρετε τι θα τραβήξετε· ας είστε και κορίτσια», συνέχισε ο
Έντα. «Ξεκουμπιστείτε στα σπίτια σας», ένευσε ο Μίρεκ και οι
δυο τους τράβηξαν προς την κορυφή του λόφου.
Έριξα το βρεγμένο παλτό στο έλκηθρο παίρνοντας την κοντινότερη διαδρομή προς το σπίτι. Η παγωνιά απλώθηκε σε
όλο το κορμί μου και με πίεζε να περπατάω όλο και πιο γρή-
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γορα. Δυο σοκάκια πριν από το σπίτι μας επέστρεψα το παλτό
στην Γιαρμίλκα, η οποία το φόρεσε με ανυπόκριτη ικανοποίηση και ρίχνοντάς μου μια συμπονετική ματιά με παράτησε στη
μοίρα μου. Εξακολουθούσα να ελπίζω ότι με λίγη τύχη θα μπορούσα να περάσω τα σκαλιά απαρατήρητη, θα προλάβαινα να
γλιστρήσω μπροστά από την κουζίνα, ν’ ανέβω στο δωμάτιο
στο δεύτερο όροφο, όπου κοιμόμουν με τ’ αδέλφια μου, κι εκεί
να αλλάξω.
Ποτέ πριν δεν είχα παρατηρήσει πως οι μεντεσέδες της
εξώπορτας χρειάζονται λάδωμα, ότι τα σκαλιά τριζοβολάνε
και ότι, όταν δεν ανάβεις το φως, πράγμα μάλλον ακατόρθωτο
στην κατάστασή μου, δεν βλέπεις ούτε τη μύτη σου.
«Χάλασε το φως;» ρώτησε μια φωνή από πάνω, μετά έλαμψε ο γλόμπος κι εγώ έμεινα ξερή στη μέση της σκάλας. Ρίχνοντας μια ματιά πίσω μου κατάλαβα ότι έτσι κι αλλιώς δεν θα
γλίτωνα την αποκάλυψη, καθώς σε κάθε σκαλί τα μουσκεμένα
πόδια μου είχαν αφήσει πατημασιές.
«Δεν πιστεύω στα μάτια μου!» κραύγασε η μαμά πέφτοντας πάνω μου. Μ’ άρπαξε στα σκαλοπάτια αρχίζοντας να πετάει από πάνω μου τα βρεγμένα ρούχα. «Τι έκανες πάλι; Δεν
σου είπα να μην πας στο ποτάμι;»
Με το ένα χέρι μού έβγαζε το βρεγμένο καλσόν, ενώ με
τ’ άλλο κοπάναγε τον παγωμένο πισινό μου. Παραξενεύτηκα.
Ήταν η πρώτη φορά που τις άρπαζα από τη μαμά μου. Οι καρπαζιές δεν πόναγαν, το ξύλο που έφαγα όμως ήταν ιδιαίτερα
ταπεινωτικό.
«Όχι», κραύγασα. «Αυτό δεν είναι αλήθεια! Δεν πήγα στο
ποτάμι. Έπαιζα με το έλκηθρο της Γιαρμίλκα. Το χιόνι είναι νερουλιασμένο και γι’ αυτό είμαι όλη μούσκεμα».
Φοβισμένη από το κρύο και την τρομάρα που πήρα έμπηξα τα κλάματα. Στην πόρτα της κουζίνας εμφανίστηκαν τα
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γορα. Δυο σοκάκια πριν από το σπίτι μας επέστρεψα το παλτό
στην Γιαρμίλκα, η οποία το φόρεσε με ανυπόκριτη ικανοποίηση και ρίχνοντάς μου μια συμπονετική ματιά με παράτησε στη
μοίρα μου. Εξακολουθούσα να ελπίζω ότι με λίγη τύχη θα μπορούσα να περάσω τα σκαλιά απαρατήρητη, θα προλάβαινα να
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στο δεύτερο όροφο, όπου κοιμόμουν με τ’ αδέλφια μου, κι εκεί
να αλλάξω.
Ποτέ πριν δεν είχα παρατηρήσει πως οι μεντεσέδες της
εξώπορτας χρειάζονται λάδωμα, ότι τα σκαλιά τριζοβολάνε
και ότι, όταν δεν ανάβεις το φως, πράγμα μάλλον ακατόρθωτο
στην κατάστασή μου, δεν βλέπεις ούτε τη μύτη σου.
«Χάλασε το φως;» ρώτησε μια φωνή από πάνω, μετά έλαμψε ο γλόμπος κι εγώ έμεινα ξερή στη μέση της σκάλας. Ρίχνοντας μια ματιά πίσω μου κατάλαβα ότι έτσι κι αλλιώς δεν θα
γλίτωνα την αποκάλυψη, καθώς σε κάθε σκαλί τα μουσκεμένα
πόδια μου είχαν αφήσει πατημασιές.
«Δεν πιστεύω στα μάτια μου!» κραύγασε η μαμά πέφτοντας πάνω μου. Μ’ άρπαξε στα σκαλοπάτια αρχίζοντας να πετάει από πάνω μου τα βρεγμένα ρούχα. «Τι έκανες πάλι; Δεν
σου είπα να μην πας στο ποτάμι;»
Με το ένα χέρι μού έβγαζε το βρεγμένο καλσόν, ενώ με
τ’ άλλο κοπάναγε τον παγωμένο πισινό μου. Παραξενεύτηκα.
Ήταν η πρώτη φορά που τις άρπαζα από τη μαμά μου. Οι καρπαζιές δεν πόναγαν, το ξύλο που έφαγα όμως ήταν ιδιαίτερα
ταπεινωτικό.
«Όχι», κραύγασα. «Αυτό δεν είναι αλήθεια! Δεν πήγα στο
ποτάμι. Έπαιζα με το έλκηθρο της Γιαρμίλκα. Το χιόνι είναι νερουλιασμένο και γι’ αυτό είμαι όλη μούσκεμα».
Φοβισμένη από το κρύο και την τρομάρα που πήρα έμπηξα τα κλάματα. Στην πόρτα της κουζίνας εμφανίστηκαν τα

20

ΑΛΈΝΑ ΜΟΡΝΣΤΆΙΝΟΒΑ

αδέρφια μου, αλλά μόλις αντίκρυσαν το μακελλειό φρόντισαν
να εξαφανιστούν. Κάτω άνοιξε η εξώπορτα κι εμφανίστηκε ο
μπαμπάς καθώς άκουσε το τσίριγμά μου –που είχε φτάσει μέχρι το ρολογάδικο– και ήρθε να δει τι γίνεται.
«Τι μου τσαμπουνάς, βρε αρχιψεύτρα;» φώναξε η μαμά.
Με έτριβε δυνατά με την πετσέτα σε σημείο που πόναγα και
μετά με σκέπασε με παπλώματα. «Φτιάξε γρήγορα τσάι», πρόσταξε τον μπαμπά, ρίχνοντας πάνω μου κι άλλα σκεπάσματα.
«Θες να πάθεις πνευμονία και να πεθάνεις;»
Καλά τώρα, τι ερώτηση ήταν αυτή; Γιατί να θέλω να πεθάνω; «Δεν ήμουν στο ποτάμι, έπεσα σε μια λακκούβα», είπα
κλαίγοντας. «Αλήθεια λέω, δεν φταίω εγώ».
Η μαμά ακούμπησε στο κομοδίνο την κούπα με το τσάι,
έβαλε έναν πλεχτό σκούφο στο κεφάλι μου, τοποθέτησε στα
πόδια μου μια θερμοφόρα με ζεστό νερό κι έκλεισε την πόρτα.
Έσφιξα πάνω μου τα στρωσίδια προσπαθώντας να αγκαλιάσω τη θερμοφόρα με τις πατούσες μου, ενώ έκλαιγα σιωπηλά.
Κρύωνα και είχα μετανιώσει για τα ψέματα που είπα στη μαμά
και στον μπαμπά. Μάλλον δεν έπρεπε να πω ψέματα, καλύτερα να έλεγα πως κάποιος μ’ έσπρωξε στο νερό, ή καλύτερα…
Σε λίγο άρχισε να απλώνεται στο σώμα μου μια ευχάριστη
ζεστασιά κι ενώ λαγοκοιμόμουν άκουσα την πόρτα ν’ ανοίγει.
Αισθάνθηκα ένα χέρι στο μέτωπό μου. Σκέφτηκα πως η μαμά
μάλλον δεν θύμωσε πολύ, ίσως να γλίτωνα το λουρί κι όλη η
ζημιά να διορθωνόταν με πουρέ αρακά για βραδινό.
Ο μπαμπάς διακρινόταν από την ικανότητά του να περπατάει εντελώς αθόρυβα, τόσο που ορισμένες φορές νομίζαμε ότι
δεν έμπαινε από την πόρτα, αλλά ότι γλιστρούσε σαν πνεύμα
μέσα από τους τοίχους ή το πάτωμα. Περνούσε τον καιρό του
στο ρολογάδικο, σκυφτός πάνω από τον πάγκο, διορθώνοντας
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ρολόγια. Από το καθισιό πάνω από τον πάγκο είχε καμπουριάσει η πλάτη του και περπατούσε γερμένος προς τα μπρος. Είχε
πυκνά μαλλιά, αλλά είχαν γκριζάρει κι έμοιαζε περισσότερο
σαν πατέρας παρά σαν σύζυγος της μαμάς.
Όταν ήμουν ακόμα μικρή, τόσο μικρή που ακόμα δεν πήγαινα σχολείο και που ο μικρός μου αδελφός Ότα κρυβόταν
στη φούστα της μαμάς, αναρωτιόμουν πώς μπόρεσε η μαμά
να παντρευτεί έναν τόσο γέρο κι έτσι τους ρώτησα.
«Από υποχρέωση με πήρε», απάντησε ο μπαμπάς, «και τα
μαλλιά μου άσπρισαν εξαιτίας της».
«Έτσι είναι», απάντησε η μαμά χαϊδεύοντας τους γυρτούς
ώμους του. «Τώρα όμως είμαι καλή μαζί σου. Ποια άλλη θα
σου κουβαλούσε τόσα τσάγια στο ρολογάδικο; Ξέρεις πόσα
σκαλιά πρέπει να κατεβαίνω;»
Δεκαοχτώ. Η στενή σκάλα είχε δεκαοχτώ σκαλιά από τότε
που το ρολογάδικο έπαψε να μας ανήκει. Όταν κρατικοποιήθηκε, οι χτίστες έκλεισαν με τούβλα την πόρτα που ένωνε το
ρολογάδικο με τη σκάλα κι έτσι η μαμά έπρεπε να κουβαλάει
το τσάι από το δρόμο, πράγμα ιδιαίτερα άχαρο το χειμώνα ή
όταν έβρεχε.
Στο μαγαζί με τα ρολόγια ο πατέρας περνούσε τον καιρό
του. Όχι μόνο τις εργάσιμες μέρες, που το κατάστημα έπρεπε
να είναι ανοιχτό, αλλά και τις Κυριακές. Στο σπίτι που βρισκόταν στον πρώτο όροφο ερχόταν μόνο για φαΐ και ύπνο. Την
ώρα του φαγητού διηγούνταν στη μαμά ιστορίες για τα ρολόγια που επισκεύαζε και η μαμά τον άκουγε λες και περιέγραφε
τίποτα φανταστικές περιπέτειες. Μ’ εμάς, τα παιδιά, δεν είχε
πολλές κουβέντες. Όταν η μαμά έπρεπε κάπου να πάει και μας
αναλάμβανε αυτός, ήταν έξω από τα νερά του. Ασφαλώς αυτό
δεν σήμαινε ότι δεν μας αγαπούσε. Μάλλον δεν ήξερε πώς να
συμπεριφερθεί σε παιδιά, περίμενε πρώτα να μεγαλώσουμε

22

ΑΛΈΝΑ ΜΟΡΝΣΤΆΙΝΟΒΑ

για ν’ ακούμε, όπως και η μαμά, με το ίδιο ενδιαφέρον, τις ιστορίες του για τα ρολόγια.
Εκείνη την Κυριακή, που η ζωή μου άρχισε να στρέφεται
σε άσχημη κατεύθυνση, ο μπαμπάς παραήταν σκυθρωπός,
παρότι προσπαθούσε κάπως να το καλύψει. Στην αρχή νόμισα ότι αυτό οφειλόταν στο χειμερινό μου κολύμπι, τελικά
όμως αποδείχτηκε ότι δεν ήμουν εγώ η φταίχτρα. Η μαμά
γιόρταζε τα τριακοστά της γενέθλια κι ο μπαμπάς ήταν εκτός
εαυτού, καθώς η γιορτή τον υποχρέωσε να αλλάξει τις συνήθειές του. Δεν μπορούσε να πάει στο εργαστήριο, να κάτσει
στο τραπεζάκι και ν’ αρχίσει να διορθώνει ό,τι μπορούσε να
διορθωθεί. Έπρεπε να καθίσει στο σαλόνι, στο γιορταστικό
τραπέζι, με τη γυναίκα του, τα τρία παιδιά του και την κουνιάδα του τη Χάνα, με την οποία δεν μπορούσε να τα ’χει καλά,
ακόμα κι αν ήθελε.
Ο λόγος ήταν απλός: η κουνιάδα του δεν ήταν παρά η
ενσάρκωση των τύψεων. Κάθε της λέξη, κάθε της κίνηση και
κάθε της ματιά τού έδειχναν την αντιπάθεια που έτρεφε γι’ αυτόν. Το να χάνει τον καιρό του καθισμένος στο ίδιο τραπέζι μ’
εκείνη, ήταν για τον μπαμπά ένα φοβερό βασανιστήριο, ενώ
το ίδιο ακριβώς αισθανόμουν κι εγώ.
Τη θεία Χάνα τη φοβόμουν. Καθόταν στην καρέκλα σαν
νυχτοπεταλούδα και μόνο παρατηρούσε. Ποτέ της δεν φόραγε ένα ανοιχτόχρωμο ρούχο. Πάνω από το μαύρο φόρεμά της
με τα μακριά μανίκια, χειμώνα-καλοκαίρι, φόραγε μια μαύρη
ζακέτα με τσέπες, στα πόδια μαύρες κάλτσες και μαύρα μποτάκια. Ποτέ μου δεν την είδα χωρίς μαντίλα, πράγμα που μπορούσα να καταλάβω καθώς, παρόλο που δεν ήταν και τόσο
γριά, έβλεπα τα γκρίζα της μαλλιά να ξεφυτρώνουν από κάτω.
«Γιατί δεν βγάζει ποτέ αυτή τη ζακέτα;» ρώτησα μια φορά
τη μαμά.

ΧΑΝΑ

23

«Μα δεν βλέπεις πόσο αδύνατη είναι;» μου απάντησε. «Οι
αδύνατοι είναι κρυουλιάρηδες».
«Άμα έτρωγε όπως όλοι μας δεν θα ήταν τόσο αδύνατη.
Μασουλάει μόνο το ψωμί που κουβαλάει στις τσέπες της. Γιατί
δεν τρώει κανονικό φαΐ; Γιατί αυτή που είναι μεγάλη σκορπάει
παντού ψίχουλα, ενώ εμείς δεν μπορούμε;»
«Παραείσαι περίεργη. Τι σε πειράζει; Σου λέει μήπως η θεία
Χάνα τι να κάνεις και τι να μην κάνεις;»
Αλήθεια ήταν. Η θεία Χάνα ήταν ο μοναδικός ενήλικας που
ποτέ δεν άκουσα να λέει τη λέξη «απαγορεύεται». Επίσης αλήθεια ήταν πως σπάνια την άκουγες να λέει κάτι· η θεία Χάνα
σχεδόν δεν μίλαγε, μόνο κοιτούσε. Κάπως παράξενα. Σαν να
κοίταζε χωρίς να βλέπει. Σαν να έφευγε ξεχνώντας το σώμα
της στην καρέκλα. Στιγμές στιγμές φοβόμουν μήπως γκρεμιστεί στο πάτωμα με κίνδυνο να απομείνει απ’ αυτή ένας μικρός
σωρός από μαύρα ρούχα.
Ασφαλώς και καταλάβαινα ότι η μαμά δεν θα άφηνε ανυπεράσπιστη τη θεία Χάνα. Η θεία Χάνα ήταν η μεγαλύτερη αδελφή της και συνάμα ο μοναδικός συγγενής μας. Η μαμά την αγαπούσε παράφορα, πράγμα που με παραξένευε, γιατί η θεία δεν
έδειχνε ποτέ το παραμικρό ενδιαφέρον για κάποιον από μας.
Μια φορά είδα τη μαμά να προσπαθεί να την αγκαλιάσει, η θεία
όμως της ξέφυγε, λες και θα την έκαιγε. Η μαμά πάντα της χαμογελούσε, της μιλούσε χαϊδευτικά, λες κι ήταν μικρό κοριτσάκι.
Αν η θεία τής ζητούσε οτιδήποτε, θα κινούσε γη και ουρανό για
να την εξυπηρετήσει. Η θεία όμως δεν ζητούσε τίποτε· όχι μόνο
από τη μαμά, αλλά από κανέναν. Καθόταν ήσυχα στο σαλόνι
κοιτώντας στα χαμένα. Πού και πού έβγαζε έναν αδύναμο αναστεναγμό που έμοιαζε μ’ αυτόν της μαμάς.
Καθίσαμε στο γιορτινό τραπέζι για να φάμε το μεσημεριανό και περίμενα το πιάτο μου με τον αρακά, ενώ οι άλλοι θα
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απολάμβαναν ένα υπέροχο χοιρινό. Στη διάρκεια των διερευνητικών μου επισκέψεων στην κουζίνα δεν είδα τη μαμά να
μαγειρεύει αρακά, κατάλαβα όμως από την απόμακρη συμπεριφορά της πως ακόμα δεν είχε ξεχάσει το χθεσινό επεισόδιο
με το χειμερινό κολύμπι.
Μου πρόσφερε το ίδιο πιάτο με τους υπόλοιπους. Λες η
μαμά να μου έκανε χάρη λόγω των τριακοστών της γενεθλίων;
Άρχισα να προσδοκώ την ώρα του επιδόρπιου. Υπέροχα
κίτρινα «στεφανάκια» με αστραφτερή κρούστα ζάχαρης, αγορασμένα για την ξεχωριστή επέτειο από το ζαχαροπλαστείο
της πλατείας.
Η μαμά σήκωνε με τη σειρά τα «στεφανάκια» από την πιατέλα και με μια ασημένια σπάτουλα τα ακουμπούσε στα πιατάκια με την επίχρυση διακόσμηση που είχε βγάλει από το ντουλάπι μας ειδικά για την περίσταση. Πρώτα σέρβιρε τη θεία,
μετά τον μπαμπά, μετά την Νταγκμάρκα και τον Ότα. Μετά με
κοίταξε και είπε: «Άλλο ένα “στεφανάκι” για μένα».
«Κι εγώ;» ρώτησα μάλλον βιαστικά, παρόλο που ήξερα την
απάντηση που θα ακολουθούσε.
«Εσένα δεν σου αναλογεί επιδόρπιο. Πήγες στο ποτάμι
παρότι ήξερες ότι σου το είχα απαγορεύσει, και επιπλέον μου
είπες και ψέματα».
Άρχισα να μυξοκλαίω. Οι άλλοι με κοίταξαν. Τα αδέλφια
μου συμπονετικά, η θεία Χάνα χωρίς να αντιλαμβάνεται τι τρέχει. Ο μπαμπάς κούνησε το κεφάλι λέγοντας: «Μην κλαις γιατί
θα αρπάξω το λουρί. Φτηνά τη γλίτωσες.»
«Καλή σας όρεξη», είπα σπρώχνοντας απότομα την καρέκλα που παραλίγο να αναποδογυρίσει, και πήγα τρέχοντας να
κλειστώ στο δωμάτιο.
«Βγάζει και γλώσσα», άκουσα να λέει ο μπαμπάς. «Έπρεπε
να την καταχερίσω».
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«Έλα τώρα, είναι τα γενέθλιά μου», είπε ήρεμα η μαμά. Τι
είπαν μετά δεν άκουσα γιατί ανέβηκα την ξύλινη σκάλα και
μπήκα στο παιδικό μας δωμάτιο. Έπεσα στο κρεβάτι κλαίγοντας γοερά.
Τόσο γοερά που δεν άκουσα το κακό που απλώθηκε σε
όλη την πολιτεία και που εκείνη τη μέρα διάβηκε το κατώφλι
μας. Τα δακρυσμένα μάτια μου δεν το είδαν να απλώνει τα
ξερά του, να πνίγει τις ελπίδες μας και να σπέρνει το θανατικό.
Πού να το καταλάβω, έτσι αόρατο κι αθόρυβο που ήταν, καθώς παραμόνευε τα θύματά του στο τραπέζι μας;

