Μ Ε ΡΟΣ Π ΡΩΤΟ

Μ

Ε ΤΟΝ ΜΑΤ παντρευτήκαμε το 1947. Τραγουδούσα

στο Happy’s Café, κοντά στην Ντέλαγουερ Στριτ. Μετά τον γάμο δεν του άρεσε να τραγουδάω, επειδή, όπως
έλεγε, με παντρεύτηκε για να μπορεί να με συντηρεί. Του
είπα ότι δεν τραγουδούσα μόνο για τον βιοπορισμό μου.
Του είπα ότι τραγουδούσα επειδή δεν μπορούσα να κάνω
αλλιώς, αλλά αυτό ποτέ δεν το κατάλαβε. Παντρευτήκαμε τον Δεκέμβριο του 1947, και ήταν Απρίλιος του 1948 όταν
ο Ματ ήρθε στο Happy’s μεθυσμένος και είπε ότι αν δεν
κατέβαινα από τη σκηνή, θα με κατέβαζε αυτός. Δεν κουνήθηκα από τη θέση μου και κάποιοι τον πέταξαν έξω. Την
ώρα που τραγούδησα τα πρώτα τραγούδια, έβλεπα τον
Ματ απέξω να ρίχνει κλεφτές ματιές, έδειχνε μεθυσμένος
και δαιμονισμένος, έπειτα σταμάτησα να τον βλέπω και
νόμισα ότι είχε πάει σπίτι και ότι είχε πέσει για ύπνο για
να ξεχαστεί. Πάντα έφευγα από την πίσω πόρτα. Κατεβαίνεις λίγα στενά σκαλοπάτια, προχωράς σ’ ένα σοκάκι
και φτάνεις στο Ξενοδοχείο Ντρέικ, όπου μέναμε ο Ματ
κι εγώ εκείνον τον καιρό. Καληνύχτισα και βγήκα από την
πίσω πόρτα.
«Εγώ είμαι ο άντρας σου. Εμένα θ’ ακούς, όχι αυτούς».
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Αρχικά δεν τον είχα δει, επειδή στεκόταν στα σκοτεινά, πίσω από την πόρτα. Δεν τον πρόσεξα μέχρι που με
άρπαξε από τη μέση και άρχισα να παλεύω για να ελευθερωθώ.
«Δεν μ’ αρέσει που σε γυροφέρνουν αυτοί οι τύποι».
«Κανένας δεν με γυροφέρνει».
«Σε γυροφέρνουν με τα μάτια τους».
Τότε ήταν που έπεσα.
Οι γιατροί στο νοσοκομείο είπαν ότι έπρεπε να αφαιρεθεί η μήτρα μου. Ύστερα απ’ αυτό, χωρίσαμε με τον Ματ.
Τις στιγμές που καταλάβαινα τι μου γινόταν, δεν τον άφηνα ούτε να με πλησιάσει στο νοσοκομείο. Είπαν ότι έμπαινε στον θάλαμο όταν έχανα τις αισθήσεις μου. Είπαν ότι
μερικές φορές παραληρούσα, και τότε έδιωχνα με κατάρες
όχι μόνο αυτόν αλλά και τους γιατρούς και τις νοσοκόμες.
�
Ο Τάντπολ Μακόρμικ ήταν ο ιδιοκτήτης του Happy’s Café.
Τετράγωνο θεληματικό πιγούνι και έντονα ζυγωματικά,
ένας από τους τολμηρούς νέγρους στο Χάζαρντ του Κεντάκι. Εγώ τραγουδούσα στο Happy’s από την εποχή που
ανήκε στον Ντιμόσθενες Ουάσιγκτον, γύρω στα δυο χρόνια πριν αναλάβει ο Τάντπολ. Ποτέ δεν έμαθα πώς πήρε
το όνομα Happy’s επειδή ποτέ δεν γνώρισα κάποιον ιδιοκτήτη μ’ αυτό το όνομα. Ο Τάντπολ* μου είπε ότι το δικό
του όνομα το πήρε επειδή όταν ήταν παιδί, όλο τριγύριζε
κοντά στις βατραχότρυπες. Ήρθε να με δει όταν μου επέτρεψαν τις επισκέψεις.
* Σ.τ.Μ.: Tadpole: γυρίνος.
8

Κ Ο Ρ Ε Τ Ζ Ι Ν Τ Ό ΡΑ

«Πώς νιώθεις, Γιου Σι;»* Δεν κάθισε στην καρέκλα δίπλα στο κρεβάτι, αλλά παρέμεινε όρθιος.
«’Ντάξει».
«Μου είπαν ότι έριξες πολλές κατάρες εδώ πέρα».
«Ναιιι».
Δεν είπε τίποτα, κατάλαβα ότι ένιωθε αμήχανα. Του είπα να καθίσει αν ήθελε. Είπε «Όχι, φχαριστώ» και συνέχισε: «Ήθελα μόνο να σου πω ότι του απαγορεύτηκε η είσοδος στο μαγαζί, και, όταν γυρίσεις, δεν θα σου δημιουργεί πλέον προβλήματα».
«Του απαγορεύτηκε η είσοδος και στο δικό μου μαγαζί. Τι κάνεις τώρα που λείπω;»
«Πήρα ένα μικρό μουσικό συγκρότημα. Το συγκρότημα του Έντι Πέις».
«Α!»
Δεν είπε τίποτα.
«Ξέρεις τι συνέβη;» ρώτησα.
Έγνεψε καταφατικά.
«Νιώθεις ποτέ σαν κάτι να σέρνεται κάτω από το δέρμα σου;»
Έγνεψε πάλι.
«Τάντι, θα με πας σπίτι, όταν έρθει η ώρα να βγω από δω;»
Είπε ναι.
�

Όταν ήρθε η ώρα να βγω, δεν με πήγε πάλι στο Ντρέικ.
Πάνω από το καφέ είχε τρία δωμάτια. Κοιμήθηκα σ’ έναν
* Σ.τ.Μ.: «U.C.» στο πρωτότυπο. Πρόκειται για τα αρχικά του ονόματός της (Ursa Corregidora).
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καναπέ που γινόταν κρεβάτι. Εκείνος κοιμήθηκε στον καναπέ που δεν άνοιγε. Ήμουν αδύναμη ακόμα, και για ένα
διάστημα θα είχα και τα ράμματα. Το πρώτο γεύμα που
μου ετοίμασε ήταν σούπα με λαχανικά. Αυτός δεν έφαγε.
Κάθισε δίπλα στο κρεβάτι.
«Χαίρομαι που δεν θεώρησες ότι “σπίτι” ήταν το Ντρέικ».
«Δεν του έχει απαγορευτεί η είσοδος στο Ντρέικ», είπε.
Η σούπα ήταν καλή, αλλά έφαγα μόνο τον ζωμό. Είχα
ένα συνεχόμενο αίσθημα ναυτίας.
«Νόμιζα ότι θα έτρωγες περισσότερο».
«Ξέρεις, δεν πεινάω και πολύ. Το στομάχι μου συνεχίζει να μ’ ενοχλεί, μ’ όλα αυτά που μου δίνανε».
Είχε νυχτώσει, αλλά δεν ακουγόταν μουσική από κάτω.
«Πού είναι το συγκρότημα;»
«Τους είπα να μην έρθουν απόψε».
«Και η δουλειά;»
«Εσύ είσαι πιο σημαντική από τη δουλειά».
Δεν είπα τίποτα. Ένιωσα και πάλι την αμηχανία του.
Πήρε το πιάτο και ξαναπήγε στην κουζίνα. Όταν γύρισε,
είπε: «Έρχονται έτσι κι αλλιώς, απλώς για να πιουν». Και
πρόσθεσε, «Πάω κάτω τώρα. Θα ’ρθω αργότερα, να δω αν
χρειάζεσαι κάτι».
«Οκέι».
Έφυγε.
Όταν ξανάρθε, άνοιξα τα μάτια μου.
«Νόμιζα ότι κοιμόσουν», είπε.
«Όχι».
«Πρέπει να κοιμηθείς. Πώς αισθάνεσαι;»
«Αδύναμη ακόμα. Αλλά δεν είναι τόσο το τι νιώθω στο
σώμα».
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«Τι άλλο νιώθεις;»
«Νιώθω σαν να ’χω πια μπει σ’ ένα νέο κομμάτι της
ζωής μου – στο άγονο κομμάτι».
«Είναι αδύνατον για μια γυναίκα να πάρει ελαφρά κάτι τέτοιο».
«Και ο άντρας;»
«Εννοείς τον Ματ; Δεν σκοπεύεις φυσικά να γυρίσεις
σ’ αυτόν, έτσι δεν είναι;»
«Όχι, εννοώ οποιονδήποτε άλλον άντρα».
«Αν ρωτάς για μένα, δεν θα με πείραζε. Δεν ξέρω για
τους άλλους άντρες».
Δεν είπα τίποτα. Ίσως και να ήθελα αυτή την απάντηση, ωστόσο η ερώτηση δεν ήταν σκόπιμη.
«Νυστάζω τώρα», είπα.
Έσβησε το φως και πήγε στο διπλανό δωμάτιο, όπου
ήταν ο καναπές του. Έκλεισε την πόρτα.
�
Ξάπλωσα, ένιωθα σαν να μου είχαν αφαιρέσει κάτι περισσότερο από μια μήτρα. Την ώρα που αυτός είχε κατέβει
κάτω, είχα κοιτάξει τα ράμματα κατά μήκος της κοιλιάς
μου. Όταν θα έφευγαν, θα γύριζα πίσω στη δουλειά και…
Δεν μπορούσα ν’ αποφύγω τη σκέψη ότι αυτό που έκανα
με τον Τάντπολ ήταν βεβιασμένο. Εκεί που είχε οδηγηθεί
η συζήτησή μας. Ήταν κάτι που είχα ανάγκη, αλλά που δεν
μπορούσα να του ανταποδώσω. Υπήρχαν πολλά που δεν
μπορούσα πλέον να ανταποδώσω. Φυσικά, θα έπαιρνα το
διαζύγιο από τον Ματ. Αποκοιμήθηκα.
�
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Το πρωί ο Τάντπολ με βρήκε να κοιτάζω το ταβάνι.
«Δεν κοιμήθηκες;»
«Ναι, απλώς ξύπνησα νωρίς».
«Είπαν ότι μπορείς να πιεις χυμό για πρωινό. Τίποτα
στερεό ακόμα».
«Ακολουθείς το μενού τους;»
«Ναι».
Πήγε στην κουζίνα και επέστρεψε με λίγο χυμό. Όσο
εγώ τον έπινα, αυτός πήγε ν’ αδειάσει το δοχείο νυκτός.
Όταν γύρισε, στάθηκε και με κοίταζε. Συνοφρυώθηκα αλλά δεν του είπα να σταματήσει. Όταν τελείωσα, του έδωσα το ποτήρι. Το πήγε πίσω στη θέση του κι έπειτα γύρισε και με κοίταζε πάλι.
«Τι τρέχει, Τάντι;»
«Τίποτα. Πάω κάτω τώρα».
«Εντάξει. Αυτό ήθελες να πεις;»
«Θα ανέβω να σε δω λίγο πιο μετά».
«Εντάξει, Τάντι».
Έμεινε για μια στιγμή ακόμα να με κοιτάζει.
«Τι τρέχει;»
«Ο γιατρός θέλει να πας σε δυο βδομάδες για τσεκάπ.
Θα σε πάω εγώ».
«Εντάξει».
Κατέβηκε κάτω.
�

Όταν γύρισε κοιμόμουν, αλλά ξύπνησα μόλις άνοιξε την
πόρτα.
«Κοιμήθηκες καλά;»
«Ναι».
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«Η Κατ Λόουσον σου ετοίμασε λίγη κοτόσουπα».
«Να την ευχαριστήσεις εκ μέρους μου».
«Την ευχαρίστησα».
Η Κάθριν Λόουσον έμενε απέναντι από το Happy’s. Ίσιωνε τα μαλλιά του κόσμου. Δεν ήταν κανονική κομμώτρια,
αλλά οι άνθρωποι πήγαιναν παρ’ όλ’ αυτά και της έδιναν
λίγα δολάρια για το ίσιωμα.
Έβαλε το τραπεζάκι στο κρεβάτι, μου έφερε ένα κουτάλι από την κουζίνα και αφαίρεσε το αλουμινόχαρτο από
το μπολ.
«Μάλλον πρέπει να φέρω πρώτα τα χάπια σου».
Έφερε τα χάπια και πήρα ένα με λίγο νερό. Δεν έφαγα
τα κομματάκια απ’ το κοτόπουλο. Ακόμα ένιωθα ναυτία.
«Είπαν ότι έχεις και γαστρίτιδα. Δεν τρεφόσουν καλά».
«Μια χαρά τρεφόμουν».
«Ή στεναχωριόσουν πάρα πολύ».
«Δεν μπορώ να το συζητήσω μαζί σου αυτό».
«Ξέρω ήδη τα περισσότερα».
«Τότε δεν χρειάζεται να σου πω κάτι παραπάνω».
Όταν τελείωσα, πήρε το τραπεζάκι και το μπολ στην
κουζίνα.
«Είπε, αν χρειαστείς κάτι, απλώς να της μηνύσεις».
«Πολύ ευγενικό εκ μέρους της».
«Όχι δεν είναι από ευγένεια. Νοιάζεται για σένα».
«Χαίρομαι που το μαθαίνω».
Ακούμπησε το μέτωπό μου.
«Είπαν ότι κατατρόμαξες εκείνες τις νοσοκόμες. Με τις
κατάρες σου. Έλεγες λέξεις που δεν είχαν ξανακούσει. Όλη
την ώρα ρωτούσαν: “Τι είν’ αυτή; Τσιγγάνα;”»
«Κι εσύ τι τους είπες;»
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«Όχι. Είπα, αν αυτή είναι τσιγγάνα, τότε εγώ είμαι Ρώσος».
«Και πού ξέρεις ότι δεν είσαι; Ένας από δαύτους μπορεί να ’βαλε κάτω την προγιαγιά σου σε καμιά βάρκα στον
Βόλγα ή όπου αλλού».
«Αυτά τα χάπια σε χαζεύουν».
«Είμαι χαζή από μόνη μου».
Δεν είπε τίποτα. Ούτε κι εγώ.
Κάθισε στην άκρη του κρεβατιού.
«Γιου Σι,* Ούρσα Κόρε… Ξέρω τι σημαίνει το “Γιου”,
αλλά ξεχνάω συνεχώς το δεύτερο. Κορέντε, Κορέντο».
«Κορετζιντόρα. Ο γερο-Κορετζιντόρα, ο Πορτογάλος
έμπορος σκλάβων και διακινητής γυναικών… Έτσι δεν τους
λένε αυτούς; Γαμούσε τις δικές του πόρνες και μεγάλωνε
νέες γενιές από δαύτες. Αυτές μετά γαμούσαν άλλους κι
έπρεπε να του πηγαίνουν τα λεφτά που έβγαζαν. Η γιαγιά μου ήταν κόρη του, αλλά τη γαμούσε κι εκείνη. Έλεγε
πως όταν καταργήθηκε η δουλεία εκεί κάτω, έκαψαν όλα
τ’ αρχεία, ώστε να μοιάζει σαν να μην υπήρξε ποτέ».
«Ποιος σ’ τα είπε αυτά;»
«Η προγιαγιά μου είπε στη γιαγιά μου όλα όσα είχε ζήσει η ίδια και δεν τα πρόλαβε η γιαγιά, και η γιαγιά μου
είπε στη μαμά μου τι είχαν περάσει οι δυο τους, και η μαμά μού αφηγήθηκε τι είχαν περάσει όλες τους, και υποτίθεται ότι έτσι θα τα μεταφέραμε από γενιά σε γενιά ώστε
να μην ξεχαστούν ποτέ, παρότι εκείνοι έκαψαν όλα τα χαρτιά για να κάνουν ότι δήθεν δεν συνέβη τίποτα. Και πού
είναι τώρα η επόμενη γενιά;»
* Σ.τ.Μ.: «U.C.» στο πρωτότυπο.
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Έγνεψε, αλλά δεν είπε τίποτα.
Τον ρώτησα, «Τι κάνει η Κατ;»
«Είπε ότι δεν έχει κανένα παράπονο. Περνούσα τον δρόμο και μου είπε, “ Έχεις τη Γιου Σι εκεί πάνω, έτσι δεν είναι;” και της είπα “ναι”. Νόμιζα ότι κάτι θα μου έλεγε, ξέρεις. Αλλά εκείνη είπε μόνο: “ Έλα δω. Της ετοίμασα λίγη
κοτόσουπα και θέλω να της την πας. Δε θέλω να την ανεβάσω εγώ, επειδή μόλις γύρισε και οι γυναίκες διαολίζονται μετά από ένα τέτοιο γεγονός, δε θέλω να μπλεχτώ με
δαιμονισμένες. Να της πεις ότι θα ’ρθω να τη δω αργότερα, όταν θα νιώσει καλύτερα”».
«Μάλιστα, κι εγώ αναρωτιόμουν γιατί δεν ήρθε. Να της
πεις ότι σταμάτησα τις κατάρες».
«Αλήθεια;»
«Μχμ».
«Πήγα εκεί μέσα και μύριζε σα να είχε βάλει φωτιά στο
κεφάλι κάποιου… Εμένα, δεν μου είπαν τίποτα».
«Τι;»
«Εννοώ, όπως είπε σε σένα η γιαγιά σου. Κάποιοι άνθρωποι τα κρατάνε κρυφά».
«Ναι, αλλά υπάρχουν πράγματα που δεν είναι δυνατόν
να κρατηθούν κρυφά. Αυτό που δεν σου είπα είναι ότι ο
γερο-Κορετζιντόρα ήταν πατέρας της γιαγιάς μου αλλά
και της μαμάς μου».
Ο Τάντι συνοφρυώθηκε αλλά δεν μίλησε.
«Η μαμά μου πάντα έλεγε, Oύρσα, πρέπει να κάνεις
απογόνους. Μ’ αυτή την ιδέα μεγάλωσα».
Ο Ταντ σιώπησε. Μετά είπε, «Φαντάζομαι ότι τώρα τον
μισείς, έτσι δεν είναι;»
«Καλά καλά δεν ξέρω πώς ήταν ο παλιάνθρωπος».
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Συνοφρυώθηκε. Ενώ ήξερα ότι δεν εννοούσε τον γέρο,
εγώ συνέχισα σαν να με είχε ρωτήσει γι’ αυτόν.
«Έχω μια φωτογραφία του. Μάλλον θα την έκλεψε η
προγιαγιά, έτσι, για να ξέρουμε ποιον να μισούμε. Ψηλός,
άσπρα μαλλιά, άσπρη γενειάδα, άσπρο μουστάκι, ένας γέρος με μπαστούνι και το ένα του ποδάρι στραμμένο προς
τα έξω, όχι προς τα μέσα, αλλά προς τα έξω. Ο λαιμός του
τεντωμένος μπροστά σαν να τσακωνόταν με κάτι που δεν
ήταν εκεί. Τρελός Πορτογάλος, τη βγάζω πότε πότε για να
μην ξεχάσω τη φάτσα του».
«Δεν κατάλαβες ποιον εννοούσα;»
«Κατάλαβα μόνο μετά, αφού το είπες».
Παρέμεινε σιωπηλός. Δεν με υποχρέωσε ν’ απαντήσω.
Με άφησε και κατέβηκε πάλι κάτω.
�
Ένας Πορτογάλος ναυτικός που έγινε ιδιοκτήτης φυτείας
την πήρε από τα χωράφια όταν ήταν ακόμα παιδί για να
δουλέψει στο πορνείο του, ενώ ήταν παιδί. Την έστελνε έξω,
ή έφερνε αυτός τους άντρες, και έπρεπε να του δίνει όλα
τα λεφτά που της έδιναν. Υπήρχαν κι άλλες γυναίκες που
χρησιμοποιούσε έτσι. Αυτή ήταν η μικρή του ομορφούλα, με
αμυγδαλωτά μάτια και καφετί δέρμα όπως οι κόκκοι του
καφέ, η αγαπημένη του. «Ωραίο κομμάτι η μικρή. Η καλύτερή μου».
Η προγιαγιά μου καθόταν στην πολυθρόνα. Εγώ στα πόδια της. Μου επαναλάμβανε την ίδια ιστορία ξανά και ξανά. Είχε περάσει τα χέρια της γύρω από τη μέση μου κι εγώ
είχα την πλάτη μου προς εκείνη. Ενόσω μιλούσε, κοίταζα τις
παλάμες της. Τις δίπλωνε και τις ξεδίπλωνε. Δεν χρειαζόταν
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να με κρατάει για να μείνω στα πόδια της, και κάποιες φορές έβλεπα τον ιδρώτα στις παλάμες της. Ήταν η σκουρότερη γυναίκα του σπιτιού, με δέρμα σαν τους κόκκους του
καφέ. Τα χέρια της ήταν καλυμμένα από χαρακιές. Ήταν
σαν οι λέξεις να τη βοηθούσαν, σαν οι λέξεις, έτσι όπως επαναλαμβάνονταν ξανά και ξανά, να μπορούσαν να γίνουν ένα
υποκατάστατο της μνήμης, σαν να γίνονταν κάτι περισσότερο από τη μνήμη. Λες και μόνο οι λέξεις μπορούσαν να
διατηρήσουν τον θυμό της. Μια φορά, ενώ μιλούσε, άρχισε
να τρίβει τα μπούτια μου με τα χέρια της και ένιωθα τον
ιδρώτα στα πόδια μου. Έπειτα μαζεύτηκε, σταμάτησε και
με κράτησε πάλι από τη μέση.
«… Ήταν ένας μεγαλόσωμος γεροδεμένος άντρας. Τα
μαλλιά του μαύρα, ίσια και λιπαρά. Ήταν μεγαλόσωμος.
Έμοιαζε μ’ αυτούς τους Ινδιάνους Κρικ, τους ανθρακωρύχους, αλλά αν του έλεγες ότι έμοιαζε με Ινδιάνο γινόταν
έξαλλος και σε χτυπούσε. Ναι, θυμάμαι τη μέρα που με πήρε απ’ το χωράφι. Καλλιεργούσαν καφέ εκεί. Σε κάποια μέρη καλλιεργούσαν μπαμπού, σε άλλα βαμβάκι και καπνό,
όπως εδώ. Σε άλλα μέρη έβαζαν τους άντρες να δουλεύουν
κάτω στα ορυχεία. Τον πρώτο καιρό με έπαιρνε αυτός μόνο, με έσπαζε, όπως έλεγε. Έπειτα άρχισε να φέρνει άλλους
άντρες, μου έδιναν λεφτά και ήμουν υποχρεωμένη να του
τα δίνω όλα. Ναι, έπαθε εγκεφαλικό ή κάτι τέτοιο, και αυτό έκανε τα πόδια του να στραφούν προς τα έξω. Λένε ότι
προσευχόταν και φώναζε όλους τους νέγρους και τους έλεγε ότι θα τους έδινε πολλά λεφτά αν το έπαιρναν αυτό το
πράγμα από πάνω του, αλλά όλοι του έλεγαν ότι δεν του
το είχαν κάνει αυτοί. Ωστόσο θεραπεύτηκε και δεν πέθανε.
Απλώς το πόδι του στράφηκε προς τα έξω, και άρχισε πά17
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λι να συμπεριφέρεται όπως έκανε πάντα. Κάτι άφησε και
στον λαιμό του επίσης, επειδή από τότε τριγύριζε πάντα σαν
να έψαχνε κάτι που δεν ήταν εκεί. Δεν ξέρω την κατάληξή
του, επειδή μετά έφυγα για τη Λουιζιάνα, αλλά πάω στοίχημα ότι δεν είχε καλό τέλος. Ναι, αυτή τη φωτογραφία την
έβγαλε μετά το εγκεφαλικό. Την έκλεψα επειδή κάθε φορά
που θα ερχόταν το κακό, ήθελα να έχω κάτι να δείχνω και
να λέω: “Αυτό είναι το κακό, έτσι μοιάζει”. Καταλαβαίνεις
τι εννοώ; Ναι, αυτός γαμούσε περισσότερο απ’ όλους τους
άλλους. Όχι, δεν ξέρω τι έκανε με τις άλλες».
Ιδρώτας στα χέρια της. Οι παλάμες της σαν ηλιοκαμένο
χρυσάφι.
�
«Κοιμόσουν;»
«Όχι, ονειρευόμουν».
«Τι πράγμα;»
«Σου έχω ήδη πει».
Δεν είπε τίποτα. Είχε φέρει κάτι κούτες μαζί του.
«Έφερα τα πράγματά σου».
«Σκόπευα να σ’ το ζητήσω, αλλά δεν ήθελα να σε απασχολήσω πάλι».
«Θα ’πρεπε να το ’χω σκεφτεί. Το σκέφτηκα όταν άρχισες να μιλάς για κείνη τη φωτογραφία».
«Α, ήταν εκεί αυτός;»
«Όχι. Μετακόμισε. Είπαν ότι έβαλε τα πράγματά σου
στα κουτιά, και τα αποθήκευσαν. Δεν ήξεραν αν θα ερχόταν κάποιος να τα πάρει».
«Δεν σου είπαν πού πήγε;»
«Γιατί, σ’ ενδιαφέρει;»
18
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«Όχι. Δεν μ’ ενδιαφέρει. Δείξε μου να δω αν τα πήρες
όλα».
«Μόνο αυτά τα δυο κουτιά ήταν».
«Δεν είχα και πολλά πράγματα».
Ακούμπησε τις κούτες μπροστά μου και άρχισε να μετακινεί μέσα τα πράγματα. Όλα ήταν εκεί.
«Η φωτογραφία είναι μέσα σ’ εκείνον τον καφετί φάκελο».
Την έβγαλε και την κοίταξε, την έβαλε πίσω χωρίς να
μιλήσει. Έβαλε τα κουτιά στην άκρη του κρεβατιού.
«Πες μου αν χρειαστείς κάτι από κει μέσα», είπε.
«Μου φάνηκε πως κάτι πήγες να πεις».
«Είναι όπως τον περιέγραψες».
«Λένε πως όλοι τρελαίνονται όταν γερνούν».
«Πώς αλήθεια σου έμαθαν να νιώθεις γι’ αυτόν;» ρώτησε, κοιτάζοντάς με έντονα.
«Όπως ακριβώς σου είπα», απάντησα θυμωμένη.
«Η γιαγιά μου ήταν λευκή», είπε. «Ήταν ορφανή, την
έβαλαν να δουλεύει στα χωράφια μαζί με τους μαύρους και
της φέρονταν το ίδιο. Ήταν μικρό κορίτσι, γύρω στα εννιά,
δέκα ή έντεκα. Ο παππούς μου την πήρε και τη μεγάλωσε,
και όταν ενηλικιώθηκε την παντρεύτηκε. Τον έλεγε μπαμπά. Ακόμα και όταν παντρεύτηκαν, τον έλεγε μπαμπά».
«Ίσως εγώ πρέπει να ρωτήσω πώς σου έμαθαν να νιώθεις».
Δεν μίλησε, αλλά λίγο μετά πρόσθεσε: «Ναι, αλλά δεν
τρελάθηκε. Ένα από τα παιδιά της βγήκε μαύρο και το άλλο βγήκε λευκό. Αλλά ποτέ δεν τρελάθηκε».
Δεν απάντησα. Του είπα ότι όταν θα ερχόταν η ώρα να
μπω στο μπάνιο να μουλιάσω για να βγουν τα ράμματα,
19
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θα έπρεπε να με βοηθήσει. Του είπα ότι στο νοσοκομείο
είχαν θεωρήσει πως θα είχα τον σύζυγο σπίτι, ή καμιά αδερφή. Είπε ότι θα έκανε ό,τι ήταν απαραίτητο για μένα. Έπειτα συνοφρυώθηκε και είπε ότι έπρεπε να κατέβει κάτω.
Τον ρώτησα τι ήταν η μητέρα του, αλλά είχε ήδη περάσει
την πόρτα.
�

«… Η σύζυγός του ήταν μια λιπόσαρκη ψωροφαντασμένη γυναικούλα που την είχε φέρει εδώ από τη Λισαβόνα. Δεν
κοιμόταν μαζί της, γι’ αυτό κι εκείνη με ανάγκασε να κοιμάμαι εγώ μαζί της, για πέντε χρόνια πλάγιαζα μαζί της και
μαζί του. Αυτό γινόταν από τα δεκατρία ως τα δεκαοχτώ
μου. Έπειτα η όψη της έγινε πολύ άσχημη κι έπειτα πέθανε, εξαιτίας του κλίματος. Αλλά ως τότε με ανάγκαζαν να
κοιμάμαι και με τους δύο».
«Λες αλήθεια, προγιαγιά;»
Με χαστούκισε.
«Όταν σου λέω κάτι, ποτέ μη με αμφισβητείς. Επειδή
εκείνοι δεν ήθελαν ν’ αφήσουν αποδείξεις για όσα έκαναν,
ώστε να μην μπορεί κανείς να τους κατηγορήσει. Εγώ αφήνω αποδείξεις. Το ίδιο πρέπει να κάνεις κι εσύ, το ίδιο και
τα παιδιά σου. Όταν έρθει η ώρα να μας ζητήσουν αποδείξεις, εμείς πρέπει να έχουμε αποδείξεις να καταθέσουμε.
Αυτός είναι ο λόγος που έκαψαν όλα τα αρχεία, για να μην
υπάρχουν αποδείξεις εναντίον τους».
Ήμουν πέντε χρόνων τότε.
�
Κάποιος χτύπησε την πόρτα.
20
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«Εμπρός».
Έχωσε πρώτα μέσα το κεφάλι της. Μια μαύρη, κατάμαυρη γυναίκα με μαλλιά ισιωμένα, δεμένα πίσω με μια
λαστιχένια κορδέλα. Μια γυναίκα με ιδιαίτερα απαλό δέρμα, κοντά στα εξήντα, αν και έμοιαζε σαράντα πέντε. Στην
οικογένειά της όλοι έδειχναν μικρότεροι.
«Κάτ, νόμιζα πως δεν θα περνούσες να με δεις».
«Σου μετέφερε ο Τάντπολ αυτά που του είπα;»
«Ναιιιι». Χαμογέλασα.
«Που δεν θα σ’ τα ’λεγε. Δεν μ’ αρέσει να επισκέπτομαι γυναίκες όταν έχουν τα διαόλια τους».
Τώρα είχε περάσει μέσα, καθόταν στην άκρη του κρεβατιού.
«Γιατί; Μήπως επηρεαστείς κι εσύ;»
Γέλασε.
«Σου ’φερα λίγη ακόμα σούπα», είπε και σηκώθηκε.
«Θα τη βάλω στο ψυγείο και θα πω στον Τάντπολ να σου
τη ζεστάνει, να μη σ’ τη δώσει κρύα». Γύρισε από την κουζίνα και ξανακάθισε. «Είδες τον αλήτη σου;»
«Όχι. Ο Τάντπολ είπε ότι έφυγε απ’ το ξενοδοχείο και
δε ξέρει κανείς πού έχει πάει».
«Καλά, εγώ τον βλέπω να τριγυρίζει κάθε βράδυ έξω
από το μαγαζί. Κοντοστέκεται και ρίχνει ματιές, επειδή
δεν μπορεί να μπει μέσα. Ξέρεις ότι ο Τάντπολ του απαγόρευσε την είσοδο;»
Έγνεψα καταφατικά.
«Ναι, ρίχνει μια ματιά κι έπειτα συνεχίζει τον δρόμο
του. Δεν λέει κουβέντα στον Τάντπολ, αλλά ούτε και ο Τάντπολ του λέει τίποτα. Μια φορά που τον είδα, πήγα απέναντι και του ’πα: “Ματ, δεν έχεις καμία δουλειά εσύ εδώ
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πέρα, δεν θέλει να σε δει”. Με κοίταξε με κακία, Χριστέ
μου, αυτός ο άνθρωπος έχει το κακό το μάτι. Με κοίταξε
και είπε μόνο: “Σκατά, δεσποινίς Λόουσον”. Πότε με είχε
πει αυτός δεσποινίς Λόουσον; Κατ με έλεγε, όπως όλοι. Κι
έπειτα έφυγε. Γι’ αυτό και δεν ξαναμιλάω σ’ αυτόν τον νέγρο. Τον αφήνω να στέκεται εκεί έξω, ώσπου το παίρνει
απόφαση και φεύγει».
Συνοφρυώθηκα.
«Δεν πρόκειται να σε ξαναενοχλήσει. Δεν ήθελα να σε
τρομάξω. Δεν νομίζω ότι σκοπεύει να σε ξαναενοχλήσει.
Απλώς στέκεται εκεί και ρίχνει μια ματιά. Ξέρεις πώς είναι οι άντρες όταν κάνουν αυτά τα πράματα. Αφού ρίξουν
μια ματιά, φεύγουν και σ’ αφήνουν στην ησυχία σου».
«Κάποιοι, ναι, αυτό κάνουν».
«Δεν ήθελα να σε τρομάξω».
«Δεν τρόμαξα».
Μου έριξε την πιο σκληρή ματιά της, έπειτα μαλάκωσε.
«Δεν ήταν μόνο το πέσιμο, έτσι δεν είναι, μωρό μου;»
«Τι εννοείς;»
«Είχες φουσκώσει, έτσι δεν είναι;»
«Δεν το ήξερε».
«Εσύ το ήξερες;»
«Είπαν ότι ήμουν έγκυος ένα μήνα, λίγο πάνω από
μήνα».
«Του το είπαν;»
«Όχι, δεν νομίζω».
«Ξέρεις ποιον εννοώ, έτσι δεν είναι;»
Τράβηξα το βλέμμα μου από πάνω της.
Δεν είπε τίποτα, έπειτα σηκώθηκε. «Καλά, θ’ αρχίσεις
πάλι τη δουλειά και θα φτιάξουν τα πράματα. Έχεις φορ22
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τωθεί δύο κακούς άντρες στην πλάτη σου. Καθώς ερχόμουν, είδα τον Τάντπολ κι έκανε σαν να μην ήθελε να μιλήσει. Τον ρώτησα αν ήσουν επάνω. Ήξερα ότι ήσουν. Είπε ναι. Ρώτησα αν κοιμόσουν. Είπε όχι, δεν το νόμιζε. Τόση προσπάθεια για να τον κάνω να βγάλει μια κουβέντα,
σαν να του την τραβούσα απ’ τα δόντια, γι’ αυτό και ήρθα μόνη μου μέχρι εδώ».
Χάιδεψε το πόδι μου πάνω απ’ το σεντόνι.
«Πρέπει να κατέβω τώρα, γλυκιά μου. Θα γίνεις καλά.
Υποσχέθηκα στην Ελβίρα ότι θα φτιάξω τα μαλλιά της».
«’Ντάξει, φχαριστώ για τη σούπα. Έδωσαν στον Τάντπολ ένα μενού αλλά δεν νομίζω ότι ξέρει τι να κάνει».
«Θα σ’ έχω στον νου μου. Απλώς ήθελα να βεβαιωθώ
ότι δεν ήσουν άσχημα».
«Εντάξει είμαι».
Χάιδεψε πάλι το πόδι μου και έφυγε.
�
Λίγη ώρα μετά ανέβηκε ο Τάντπολ.
«Τι ήθελε αυτή;» ρώτησε.
«Ήρθε για να μου φέρει λίγη σούπα και να δει πώς είμαι. Είπε να τη ζεστάνεις πριν μου τη δώσεις να τη φάω».
Εγώ γέλασα αλλά εκείνος όχι.
«Γιατί έμεινε τόση ώρα;»
«Ξέρεις πώς είναι όταν πιάνεις την κουβέντα».
«Τις προάλλες την είδα να μιλάει με τον Ματ Τόμας».
Συνοφρυώθηκα. «Προσπαθούσε να τον πείσει να φύγει».
«Αλλά αυτός δεν παίρνει από λόγια, σωστά;»
«Όχι. Γιατί δεν μου είπες ότι τριγύριζε εκεί;»
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«Σκέφτηκα ότι αργά ή γρήγορα θα το μάθαινες. Δεν
ήθελα να σε ταράξω, έτσι όπως είσαι τώρα».
«Να που το ’μαθα λοιπόν».
Πήγε να φύγει.
«Η Κατ δεν είπε τίποτα για σένα, Τάντπολ».
«Δεν είπα κάτι τέτοιο».
Έφυγε. Άλλαξα πλευρό και προσπάθησα να κοιμηθώ
λιγάκι.
�

Έμεινα εκεί, και όταν ήρθε πια η ώρα να βγουν τα ράμματα, ο Τάντπολ με βοηθούσε να μπω στην μπανιέρα να
μουλιάσω, και μισή ώρα μετά ερχόταν με μια πετσέτα για
να με βοηθήσει να βγω. Ποτέ δεν παρέμενε μέσα στο μπάνιο. Μια φορά, αφού είχα μουλιάσει για μισή ώρα, χτύπησε την πόρτα και μπήκε με μια πετσέτα. Με κράτησε απ’
το χέρι για να μπορέσω να βγω από το νερό. Είχε έναν
τρόπο να κοιτάζει χωρίς να βλέπει, τόσο όσο χρειαζόταν
για να μπορεί να με βοηθάει να μπαίνω και να βγαίνω.
Ήταν μια μεγάλη, αφράτη, πράσινη πετσέτα που με κάλυπτε μέχρι τα γόνατα. Την είχα τυλίξει γύρω μου, κάτω
από το στήθος.
«Τα ράμματα έχουν φύγει σχεδόν», είπα. Με κρατούσε από το μπράτσο. «Δεν έχεις δει την ουλή».
Είπε ότι δεν είχε κοιτάξει.
«Μπορείς να την αγγίξεις», του είπα. «Εγώ δεν μπορώ
να σκύψω για να την πιάσω. Θα μου αφήσει μεγάλο σημάδι πάντως».
«Φαντάζομαι πως ναι», είπε και με βοήθησε να φτάσω
στο κρεβάτι. Κάθισα στην άκρη και σκουπίστηκα. Ξανα24
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πήγε στο μπάνιο για να αδειάσει την μπανιέρα. Γύρισε
και σήκωσε τα πόδια μου. Του έδωσα την πετσέτα και μπήκα κάτω από τα σκεπάσματα.
«Νομίζω πως μπορείς να μπαινοβγαίνεις μόνη σου πια
στην μπανιέρα».
«Φοβάμαι μη γλιστρήσω», είπα.
«Ο γιατρός θέλει να σε ξαναδεί σε λίγες μέρες».
«Ελπίζω ότι θα με αφήσει να τρώω κανονικά μετά την
επίσκεψη».
«Ίσως».
Καθόταν κοντά στο κρεβάτι, πήρα το χέρι του και το
έβαλα κάτω από το σεντόνι.
«Το νιώθεις, ε;»
Είπε ναι. Νόμισα ότι θα απομάκρυνε το χέρι του, αλλά
αυτός περίμενε να το κάνω εγώ.
«Σου φαίνεται χειρότερο όταν το αγγίζεις, απ’ ό,τι όταν
το κοιτάζεις», είπα.
«Υποθέτω. Το ίδιο ισχύει με τις περισσότερες ουλές».
Δεν είπα τίποτα, αλλά σε λίγο τον ρώτησα: «Συνεχίζει
να περιφέρεται εδώ γύρω;»
«Ναι, συνεχίζει».
«Δεν του ’πες τίποτα;»
«Στέκεται απέξω. Δεν μπορώ να του απαγορεύσω να
κοιτάζει».
«Να του πεις ότι το “απαγορεύεται να περάσεις μέσα”
σημαίνει και “απαγορεύεται να κοιτάζεις μέσα”».
Γέλασε. «Δεν μπορώ να του πω τέτοιο πράγμα».
«Μπορείς να τον κάνεις να φύγει».
«Δεν μπορώ εγώ να τον κάνω να φύγει»
«Τι σημαίνει αυτό;»
25
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«Τίποτα. Εσένα περιμένει, αυτό είν’ όλο. Περιμένει να
σε δει να βγαίνεις να τραγουδάς, και να σιγουρευτεί έτσι
ότι είσαι καλά».
«Το ίδιο είπε και η Κατ. Αυτός σας το είπε;»
«Δεν μίλησα μαζί του».
«Έλεγα μήπως μιλήσατε».
«Όχι. Με κοιτάζει και τον κοιτάζω. Ξέρει ότι δεν τον
θέλω στο μαγαζί, γι’ αυτό και δεν μπαίνει».
«Σιγά».
«Τι;»
«Δεν μπαίνει μέσα επειδή δεν είδε ακόμα αυτό που θέλει να δει».
«Δεν πρόκειται να μπει μέσα».
Έγνεψα καταφατικά. «Οκέι».
Δεν είπε τίποτα. Σηκώθηκε.
«Μετά τον γιατρό, θέλω να δω κι έναν δικηγόρο», είπα.
Έγνεψε καταφατικά κι αυτός. Χάιδεψε την κοιλιά μου
κάτω από το κάλυμμα και πήγε να καθαρίσει την μπανιέρα.
Όταν γύρισε, είχα τα μάτια κλειστά. Τον ένιωσα να σκύβει από πάνω μου, αλλά πρέπει να σταμάτησε κάπου στα
μισά, επειδή δεν ολοκλήρωσε αυτό που πήγε να κάνει.
«Είμαι ξύπνια», είπα. Δεν άνοιξα τα μάτια μου.
Έσκυψε και με φίλησε. Έπειτα άκουσα την πόρτα να
κλείνει.
�

«Θα σταματήσουμε τα φάρμακα για να δούμε πώς θα τα
πας», είπε ο γιατρός. Είχε τελειώσει η εξέταση και καθόμουν σε μια καρέκλα κοντά στο γραφείο του. «Αν αρχίσεις
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να νιώθεις ξανά ναυτία, τότε να τα ξαναπάρεις. Θέλω να
σε δω πάλι σε δυο βδομάδες. Είναι μαζί σας ο κύριος Κορετζιντόρα;»
«Αυτό είναι το δικό μου όνομα, όχι του συζύγου μου».
«Α, μάλιστα. Είναι μαζί σας ο κύριος Τόμας; Προηγουμένως είδα έναν κύριο μαζί σας. Θα ήθελα να τον δω».
«Όχι».
«Καλά, εντάξει».
«Μπορείτε να διαγράψετε το όνομα του Ματ».
«Τι εννοείτε;»
«Ξεκινάω τη διαδικασία διαζυγίου».
«Α, είδα εκείνον τον κύριο να στέκεται έξω και θεώρησα ότι θα είχατε σταματήσει να τον κατηγορείτε».
Δεν είπα τίποτα και σηκώθηκα. Όταν βγήκα έξω, ο Τάντπολ με πλησίασε και με πήρε αγκαζέ.
«Θα σας δούμε σε δυο βδομάδες», είπε η νοσοκόμα.
«Οκέι».
«Πώς πήγε;» ρώτησε ο Ταντ.
«Εντάξει».
«Τι εννοείς “εντάξει”;»
«Μου είπε να κόψω τα χάπια, εκτός κι αν ξανανιώσω
ναυτία».
«Συμβαίνει κάτι;»
«Τίποτα».
Προχωρήσαμε προς την πόρτα.
«Νόμισε ότι ήσουν ο Ματ», είπα χαμηλόφωνα. «Εννοώ,
ο σύζυγός μου. Νόμισε ότι ήσουν ο κύριος Κορετζιντόρα».
«Τι;» Συνοφρυώθηκε.
«Δεν ήξερε ότι είχα κρατήσει το δικό μου πατρώνυμο
και ο Ματ το δικό του».
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