




7 

1 

 

ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΣΤΟΝ ΔΙΑΔΡΟΜΟ μπροστά από το γραφείο της διευ-

θύντριας. Κοιτάζω τη φωτογραφία των αποφοίτων, όλες φοράνε 

άσπρες μπλούζες. Πέντε χρονάκια, και θα αποφοιτήσω κι εγώ. 

Κοιτάζω τα χτενίσματά τους, οι περισσότερες έχουν τα μαλλιά 

τους αλογοουρά. Πιάνω τη δική μου αλογοουρά και αποφασίζω 

πως, όταν έρθει εκείνη η ώρα, θα ζητήσω την άδεια να έχω τα 

μαλλιά μου λυτά για την ομαδική φωτογραφία των αποφοίτων. 

Τραβάω το λαστιχάκι από την αλογοουρά μου, τα μαλλιά μου 

ξελύνονται, τα χτενίζω με τα δάχτυλα. Είναι πολύ μακριά τώρα. 

Τα αφήνω να μακρύνουν εδώ και πολύ καιρό. 

Περιμένω. Κοιτάζω έξω από τα παράθυρα το πάρκο. Και 

στις δύο πλευρές του μονοπατιού, πάνω στις μαύρες λεύκες, 

κάθονται μαύρα πουλιά. Περιμένουν. 

Κοιτάζω τα κοράκια. Περιμένω. 

Σκέφτομαι τι μπορεί να θέλει από εμένα η διευθύντρια. 

Είμαι στο ορφανοτροφείο σχεδόν έξι μήνες. Όλοι είναι κα-

λοί μαζί μου… οι άλλες μαθήτριες, οι καθηγήτριες, οι επιμελή-

τριες. Με λυπούνται γι’ αυτό που συνέβη στη Μητέρα και στον 

Πατέρα. 

Κοιτάζω τα δέντρα· δεν θέλω να σκέφτομαι τους γονείς 

μου. Περιμένω. 

Επιτέλους η πόρτα ανοίγει. Η διευθύντρια μου λέει να πε-

ράσω μέσα. 

Μπαίνω. 
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Υπάρχουν δύο πολυθρόνες μπροστά απ’ το γραφείο της διευ-

θύντριας. Η μία είναι άδεια – η διευθύντρια μου κάνει νόημα να 

καθίσω. 

Στην άλλη καρέκλα κάθεται κάποιος. Μια ηλικιωμένη κυρία. 

Είναι σκυμμένη μπροστά, καμπουριάζει. Βλέπω μόνο τη μαύρη 

μπλούζα της, τους κοκαλιάρικους ώμους, και πάνω απ’ τους 

ώμους της ένα μεγάλο μαύρο σάλι. Κρατάει στις παλάμες της 

ένα φλιτζανάκι του καφέ, το ζεσταίνει, το στρίβει αργά αργά,  

το κουνάει ελαφρά. Το πιατάκι, γυρισμένο ανάποδα, καπακώνει  

το φλιτζάνι και η γριά κυρία το κρατάει πατημένο με τα κοκα-

λιάρικα δάχτυλά της, λες και φοβάται μήπως δραπετεύσει κάτι 

από μέσα. 

Κάθομαι, λέω χαίρετε. Το δερμάτινο κάθισμα της πολυθρό-

νας είναι άβολο και σκληρό. 

Η ηλικιωμένη κυρία με κοιτάζει· με χαιρετάει με το όνομά 

μου. Έχει ψυχρά γκρίζα μάτια· το πρόσωπό της είναι αγέλαστο, 

η φωνή της είναι κι αυτή ψυχρή. 

Η διευθύντρια λέει ότι η ηλικιωμένη κυρία ήρθε για να με 

πάρει. 

Η ηλικιωμένη κυρία λέει ότι είναι η γιαγιά μου και ήρθε να 

με πάρει μαζί της, στο σπίτι. 

Λέω ότι δεν έχω γιαγιά. Ούτε παππού. Δεν έχω κανέναν. 

Όχι, κάνεις λάθος, λέει η ηλικιωμένη κυρία. Λέει πως είναι  

η γιαγιά μου, η μητέρα της μητέρας μου. 

Λέω ότι δεν είναι αλήθεια, η μητέρα μου ήταν ορφανή. 

Η ηλικιωμένη κυρία λέει όχι. Δεν ήταν ορφανή η μητέρα 

μου, όχι βέβαια. Απλώς είχε έρθει σε ρήξη με τους γονείς της. 

Έφυγε από το σπίτι· τους παράτησε μετά από έναν τρομερό 

καβγά, λέγοντας πως δεν ήθελε να τους ξαναδεί στα μάτια της. 

Αυτό ευχήθηκε και να που έγινε, αν και δεν ήταν αυτό που ήθε-

λε κατά βάθος. Από τότε δεν είχαν κανένα νέο της, ποτέ ξανά, 

δεν ήξεραν αν ζούσε ή αν πέθανε, δεν ήξεραν καν αν είχαν  

εγγόνια. Και τώρα ο καημένος ο παππούς μου δεν θα το μάθαι-
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νε ποτέ. Δεν θα το πίστευε ο παππούς ότι η μητέρα μου θα 

μπορούσε να φανεί τόσο σκληρόκαρδη.  

Δεν είναι αλήθεια, λέω. Δεν είμαι εγγονή σας. 

Και βέβαια είναι αλήθεια, λέει η ηλικιωμένη κυρία. Ασφα-

λώς και είναι αλήθεια. Όσο αληθινή είναι και αυτή, που τη βλέ-

πω τώρα εδώ μπροστά μου. 

Η διευθύντρια λέει στην ηλικιωμένη κυρία πως ίσως θα 

ήταν καλύτερα να είναι λίγο πιο ήπια, λίγο πιο διακριτική μα-

ζί μου. 

Η ηλικιωμένη κυρία τής κάνει νόημα με το φλιτζάνι,  

της λέει να σωπάσει, να μην ανακατεύεται και ότι είναι πολύ 

καλύτερα να τα ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα από την αρχή. 

Με τη χειρονομία της, το πιατάκι πάνω στο φλιτζάνι μετακι-

νείται· ακούγεται ένα σύρσιμο καθώς γλιστράει, αλλά τελικά 

δεν πέφτει, τα δάχτυλα της ηλικιωμένης κυρίας το κρατάνε  

στη θέση του. 

Η διευθύντρια δεν λέει τίποτα. Η ηλικιωμένη κυρία της ζη-

τάει, αν έχει την καλοσύνη, να βγει από το γραφείο· θέλει να 

μου μιλήσει ιδιαιτέρως. 

Θέλω να πω στη διευθύντρια να μείνει, μα σωπαίνω. 

Η διευθύντρια σηκώνεται αργά. Είναι φανερό πως δεν θέλει 

καθόλου να φύγει από το γραφείο της, κοντοστέκεται στην πόρ-

τα και λέει πως θα είναι απέξω, στον διάδρομο. 

Απαντώ μ’ ένα καταφατικό νεύμα. 

Η πόρτα κλείνει. Δεν κοιτάζω την ηλικιωμένη κυρία. Κοιτάζω 

τα παπούτσια μου, τα γυαλιστερά μαύρα κουμπιά στις μπαρέτες 

κάτω από τους αστραγάλους μου. 

Αισθάνομαι το χέρι της ηλικιωμένης κυρίας στο δικό μου·  

η παλάμη της είναι ζεστή και υγρή. Την ακούω να ξεφυσάει. 

Σηκώνω τα μάτια μου και βλέπω ότι είναι βουρκωμένη. 

Σαλιώνει τα χείλη της· η γλώσσα της έχει χρώμα αχνορόδι-

νο. Μου μιλάει. Η φωνή της έχει αλλάξει. Είναι πιο απαλή… πιο 

ζεστή. 



GYÖRGY DRAGOMÁN 

10 

Μου λέει να μη θυμώσω μαζί της. Δεν ήθελε να πει τίποτα 

κακό για τη μητέρα μου. Θα έλεγε αυτή ποτέ κάτι κακό για την 

ίδια της την κόρη; Για τη γλυκιά της την κορούλα; Που είχε πά-

νω από τριάντα χρόνια να τη δει… και πια δεν θα την ξανάβλε-

πε ποτέ; Και αν είχε θυμώσει κάποτε μαζί της, την έχει προ 

πολλού συγχωρήσει. Και ξέρει πως και η μητέρα μου την έχει 

συγχωρήσει. Ναι. Το αισθάνεται στην καρδιά της. 

Τραβάει την καρέκλα της πιο κοντά στη δική μου· το χέρι 

της χαϊδεύει τα μαλλιά μου.  

Λέει πως είμαι ένα μεγάλο δώρο που της έκανε η μοίρα. 

Τώρα που πέθανε ο καημένος ο παππούς μου, έχει μείνει ολο-

μόναχη· δεν έχει κανέναν. Μόνο εγώ της απέμεινα. Πρέπει να το 

χωνέψω ότι είμαι η εγγονή της, εμείς οι δυο είμαστε μαζί, θα με 

αγαπάει όσο αγαπούσε και την κόρη της… κι ακόμα παραπάνω 

απ’ όσο αγαπούσε την κόρη της. Και τώρα, να πάω μαζί της, 

λέει, μου το ζητάει με το καλό… να πάω μαζί της. 

Δεν απαντάω. Δεν λέω τίποτα. 

Πρέπει να πάω μαζί της, λέει. Αναγκαστικά θα πάω, δεν γί-

νεται αλλιώς… Είναι η μοίρα μου, λέει. 

Λέω όχι. 

Στα μάτια της φαίνεται μια λάμψη θυμού, αλλά το πρόσω-

πο και τα χείλη της χαμογελάνε. Λέει πως μπορεί να αποδείξει 

ότι αυτή είναι η μοίρα μου. 

Πιάνει το χέρι μου, το φέρνει στο φλιτζάνι της· τώρα κρα-

τάμε μαζί το φλιτζάνι. Η πορσελάνη είναι ζεστή. 

Μου λέει να κοιτάξω το φλιτζάνι. 

Αισθάνομαι το χέρι μου ν’ αλλάζει θέση, γυρίζουμε το φλι-

τζάνι ανάποδα· τώρα είναι το πιατάκι αποκάτω και το φλιτζάνι 

αναποδογυρισμένο πάνω του. Σκούρο καφέ κατακάθι κυλάει πη-

χτό, ρέει τριγύρω στο πιατάκι, βγάζει πλοκάμια. Κοιτάζω τα πλο-

κάμια καθώς φαρδαίνουν, πλέκονται μεταξύ τους.  

Η ηλικιωμένη κυρία γυρίζει το φλιτζάνι, το στήνει όρθιο στο 

πιατάκι. Μου λέει να κοιτάξω μέσα. 
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Κοιτάζω. 

Το κατακάθι έχει πάρει ένα περίπλοκο σχήμα, φαίνεται σαν 

λαβύρινθος.  

Η ηλικιωμένη κυρία στριφογυρίζει αργά το φλιτζάνι, μου 

λέει να παρακολουθώ. 

Παρακολουθώ. 

Στο δαιδαλώδες σχήμα διακρίνω ξαφνικά το πρόσωπό μου. 

Σαν ένα σκίτσο από πολύ λεπτές γραμμές που σχεδιάστηκε μό-

λις τώρα, σε αποχρώσεις καφέ νερομπογιάς… Αναγνωρίζω τα 

μάτια μου, τη μύτη μου, το περίγραμμα του στόματος, το πι-

γούνι μου. Είμαι εγώ και χαμογελάω. 

Η ηλικιωμένη κυρία ακουμπάει το δάχτυλό της στο χείλος 

του φλιτζανιού, το σέρνει αργά γύρω γύρω, το νύχι της ξύνει 

ελαφρά την πορσελάνη, βγαίνει ένας σιγανός ήχος· μέσα στο 

φλιτζάνι το πρόσωπό μου αλλάζει, οι γραμμές ρέουν, φαρδαί-

νουν και μεγαλώνω, γίνομαι ενήλικη, γυναίκα. Βλέπω το πρό-

σωπο της μητέρας μου. Την αναγνωρίζω καθώς με κοιτάζει και 

χαμογελάει, γλυκά αλλά θλιμμένα, και μετά μεγαλώνει και  

αυτή· το πρόσωπό της κάνει ρυτίδες, το πιγούνι της γίνεται πιο 

μυτερό και βλέπω το πρόσωπο της ηλικιωμένης κυρίας, τώρα  

είναι αυτή το πρόσωπο που με κοιτάζει από το κατακάθι του 

καφέ· με κοιτάζει και χαμογελάει. 

Αισθάνομαι στην παλάμη μου το φλιτζάνι να έχει κρυώσει. 

Αφήνω την ηλικιωμένη κυρία να το πάρει από το χέρι μου· να 

το ακουμπήσει στο τραπέζι. 

Σηκώνω το βλέμμα μου βουρκωμένη· ακούω αυτό που μου 

λέει η ηλικιωμένη κυρία. 

Μου λέει να τη φωνάζω Γιαγιά. 

 

 

 

Η Γιαγιά λέει πως θα ήταν καλύτερα να φύγουμε το συντομότερο 

δυνατόν. Θα έχουμε φτάσει στο σπίτι γύρω στα μεσάνυχτα, αν 
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προλάβουμε το απογευματινό τρένο. Πρέπει να μαζέψω  

τα πράγματά μου, να φτιάξω τη βαλίτσα μου, να αποχαιρετήσω. 

Καλό θα ήταν, λέει, αυτό να γίνει μέσα σε μισή ώρα. 

Με ρωτάει αν έχω ρολόι και, πριν προλάβω να της πω ότι 

δεν έχω, αλλά υπάρχει ένα μεγάλο ρολόι στον τοίχο του κοιτώνα 

στον επάνω όροφο, έχει ήδη ξεκουμπώσει το δικό της. Μου  

το βάζει στο χέρι, λέγοντας πως ανέκαθεν είχε σκοπό να το δώ-

σει στη μητέρα μου. Είναι οικογενειακό κειμήλιο. 

Νιώθω το ρολόι ζεστό μες στην παλάμη μου· η Γιαγιά λέει 

να το κοιτάξω. 

Ανοίγω τη χούφτα μου. Το καντράν είναι ορθογώνιο παραλ-

ληλόγραμμο και δεν έχει αριθμούς, αλλά λεπτότατες πέτρες σαν 

κεφαλάκια καρφίτσας, που λαμπυρίζουν σαν σταγόνες νερού.  

Η μικροσκοπική πέτρα που συμβολίζει το «ένα» είναι σχεδόν 

διαφανής και οι υπόλοιπες γίνονται όλο και πιο σκούρες μέχρι  

το «δώδεκα», που είναι σχεδόν μαύρο. 

Δεν έχω ξαναδεί τέτοιο ρολόι. Ο δευτερολεπτοδείκτης δεν 

γυρίζει με μικρά τινάγματα, όπως στο μεγάλο ρολόι του τοίχου, 

φέρνει γύρω συνεχόμενα, χωρίς καμία παύση, και είναι λεπτός 

σαν τρίχα· γλιστράει αδιάκοπα στον ίδιο κύκλο. Χαζεύω το ρο-

λόι, δεν μπορώ να πάρω τα μάτια μου από τον δευτερολεπτο-

δείκτη· γυρίζει όπως το νερό στον νιπτήρα όταν τραβάς την τά-

πα, όπως όταν μια τρίχα από μακριά μαλλιά έχει παρασυρθεί 

στη δίνη της ρουφήχτρας ενός νιπτήρα που αδειάζει, σαν η δίνη 

να τραβάει την τρίχα μέσα της, όλο και πιο βαθιά. 

Το χαζεύω· δεν μπορώ να πάρω τα μάτια μου· πραγματικά, 

είναι όπως όταν στριφογυρίζει το νερό στον νιπτήρα. Το παρα-

κολουθώ καθώς περιστρέφεται, ο νιπτήρας είναι γεμάτος νερό, 

παγωμένο νερό. Τον αφήνω να γεμίσει μέχρι πάνω, για να πλύ-

νω το πρόσωπό μου, για να μην κλαίω τόσο πολύ· η συντρόφισ-

σα Αστυνόμος, όταν με άφησε επιτέλους, μου είπε να πάω  

να πλύνω το πρόσωπό μου. Ήταν καλή· μου έδινε φιλικά χτυ-

πηματάκια στο μπράτσο, κι ας ήθελα να την ξαναχτυπήσω, να 
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την ξανακλοτσήσω, να την ξαναδαγκώσω. Ήθελα να φύγει, να 

εξαφανιστεί, να γυρίσει εκεί απ’ όπου είχε έρθει, για να είναι 

πάλι όλα σαν να μην είχε ανεβεί ποτέ τα σκαλιά, σαν μην είχε 

σταθεί ποτέ έξω από την πόρτα μας, σαν να μην είχε χτυπήσει 

ποτέ το κουδούνι, σαν να μην είχε μπει ποτέ μέσα, σαν να μη με 

είχε βάλει ποτέ να καθίσω για να μου πει όσα είχε πει για τη 

Μητέρα και τον Πατέρα και για το φορτηγό με τα κάρβουνα, 

σαν μην είχε πει ποτέ ότι λυπόταν, ότι λυπόταν ειλικρινά, από 

τα βάθη της καρδιάς της, σαν να μην είχε πει ποτέ ότι έπρεπε 

να φανώ δυνατή. Θέλω να πάρει πίσω όλα όσα είπε, θέλω να 

μην είναι αλήθεια, θέλω να τα ξανακάνει όλα όπως ήταν πριν 

έρθει και τα καταστρέψει· θέλω η Μητέρα και ο Πατέρας να 

γυρίσουν στο σπίτι. 

Βάζω την τάπα στον νιπτήρα και κλείνω τη βρύση· δεν θέλω 

να βλέπω άλλο το νερό να στριφογυρίζει. Αρκετά. 

Σκύβω και βουτάω το πρόσωπό μου στο νερό· είναι πολύ 

κρύο. Βουτάω και τα χέρια μου, πιέζω με τις παλάμες το πρό-

σωπό μου, πιέζω τα μάτια μου· κρατάω την ανάσα μου, δεν θέ-

λω να πάρω ανάσα, δεν θέλω να σκέφτομαι τη Μητέρα και τον 

Πατέρα, δεν θέλω να σκέφτομαι τίποτα· το νερό είναι παγωμέ-

νο, το πρόσωπό μου έχει παγώσει, οι παλάμες μου έχουν παγώ-

σει, αλλά ο αέρας που κρατάω στα πνευμόνια μου είναι καυτός. 

Τραβάω τα χέρια μου από το πρόσωπό μου. Πιάνομαι από τις 

πλευρές του νιπτήρα· ανοίγω τα μάτια και βγάζω με δύναμη 

τον αέρα. Βλέπω μες στο νερό τις φυσαλίδες που έκανε η ανά-

σα μου· σκάνε μόλις αγγίζουν την πορσελάνη, χωρίζονται, γίνο-

νται μικρότερες φυσαλίδες, ανεβαίνουν προς τα πάνω μπροστά 

στα μάτια μου, στριφογυρνώντας. Σκέφτομαι ότι δεν πρέπει να 

κινηθώ, το μόνο που χρειάζεται είναι να μην κινηθώ· πρέπει να 

εισπνεύσω το παγωμένο νερό για να γεμίσει τη μύτη μου, το 

στόμα μου, τον λαιμό μου και τα πνευμόνια μου, πρέπει να 

ρουφήξω αυτό το κρύο νερό όσο βαθύτερα γίνεται – όπου  

υπάρχει αέρας μέσα μου πρέπει να γεμίσει με νερό. Κοιτάζω  
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τη λευκή πορσελάνη του νιπτήρα· είναι πολύ κοντά στο πρόσω-

πό μου. Βλέπω τα λεπτά ραγίσματα στην επιφάνειά της. Θέλω 

να εισπνεύσω το νερό μέσα μου και δεν μπορώ. 

Βγάζω μ' ένα απότομο τίναγμα το κεφάλι μου από το νερό, 

σαν να μην είμαι εγώ, παραλίγο να σπάσω τον σβέρκο μου στη 

βρύση. Το χέρι μου κινείται σαν να μην το κινώ εγώ· βυθίζεται, 

πιάνει τον μεταλλικό κρίκο της μαύρης λαστιχένιας τάπας, τον 

τραβάει και βγάζει την τάπα· με ένα γαργάρισμα, η τρύπα αρ-

χίζει να καταπίνει νερό. Δεν κλαίω· ακόμη μία φορά παρακο-

λουθώ το στροβίλισμα του νερού· η δίνη στριφογυρίζει, στριφο-

γυρίζει, βλέπω μέσα στη δίνη μια μακριά μαύρη τρίχα, ξέρω ότι 

αυτή η τρίχα που στροβιλίζεται στη δίνη είναι από τα μαλλιά 

της Μητέρας, που τα βούρτσισε προτού φύγει. Χώνω το χέρι 

μου στο νερό. Θέλω να πιάσω την τρίχα, θέλω να την πιάσω με 

τα δυο μου δάχτυλα μα δεν μπορώ – η ρουφήχτρα τη στριφογυ-

ρίζει, την τραβάει απότομα στην τρύπα. Κοιτάζω τον άδειο νι-

πτήρα. Το πρόσωπό μου είναι κρύο· δεν μπορώ να κλάψω πια. 

Θέλω ν’ ανοίξω πάλι τη βρύση, θέλω να ξαναδώ τη δίνη. Από 

κάπου έξω, πολύ μακριά, ακούω τη φωνή της συντρόφισσας  

Αστυνόμου, με ρωτάει αν είναι όλα εντάξει. Κοιτάζω τον νιπτήρα, 

θέλω να ουρλιάξω όχι –τίποτα, τίποτα, τίποτα δεν είναι  

εντάξει–, λέω ναι, έρχομαι σ’ ένα λεπτό. Η φωνή μου είναι ψυ-

χρή και ήρεμη, μου φαίνεται ξένη, ενώ ξέρω ότι είναι η δική μου 

φωνή· πιάνω από το ραφάκι κάτω από τον καθρέφτη τη βούρ-

τσα της Μητέρας και χτενίζω τα μαλλιά μου, η βούρτσα γρα-

τσουνίζει το κρανίο μου. 

Κάποιος λέει το όνομά μου, μια μακρινή φωνή· είναι η Για-

γιά, με ρωτάει τι ώρα είναι. Έχω το ρολόι στη χούφτα μου· κοι-

τάζω σαν υπνωτισμένη τον δευτερολεπτοδείκτη να γλιστράει 

γύρω γύρω πάνω από το καντράν χωρίς να στέκεται πουθενά. 

Απαντάω στη Γιαγιά, της λέω ότι είναι τέσσερις παρά τέταρτο. 

Η Γιαγιά λέει, ωραία, να είμαι κάτω, έξω από την κεντρική  

είσοδο με τα μπαγκάζια μου στις τέσσερις και τέταρτο. 
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Εντάξει, λέω, θα είμαι εκεί. Ακόμα κοιτάζω το ρολόι. 

Η Γιαγιά λέει πως θα με βοηθήσει να το φορέσω. Απλώνει 

το χέρι της, το παίρνει από την παλάμη μου και τότε προσέχω 

ότι το ρολόι έχει μεταλλικό μπρασελέ. Η Γιαγιά το ανοίγει περ-

νώντας μέσα τα δάχτυλά της και μετά το βάζει στον καρπό μου, 

έτσι ώστε το καντράν να έρθει στη μέσα μεριά, στην αποκάτω 

πλευρά του καρπού. Λέει πως έτσι φοριέται αυτό το ρολόι.  

Όταν το κουμπώνει, και το κρύο μεταλλικό λουρί τυλίγεται γύ-

ρω από το χέρι μου, ανατριχιάζω μέχρι το μπράτσο μου. Η Για-

γιά λέει πως έχω ωραίους λεπτούς καρπούς, το ρολόι μού κάνει 

τέλεια, το μπρασελέ δεν χρειάζεται καν σφίξιμο. Δες πόσο  

ωραία σου ’ρχεται, λέει. 

Το ασημένιο μπρασελέ φαντάζει σχεδόν λευκό όπως λάμπει 

πάνω στο δέρμα μου. Είναι μια πλεξίδα από τρία πολύ λεπτά 

ασημένια σχοινάκια· δεν βλέπεις καν πού πλέκονται τα νήματα. 

Αισθάνομαι το βάρος του ρολογιού στον καρπό μου και λέω  

ευχαριστώ. 

Η Γιαγιά κουνάει καταφατικά το κεφάλι και μου λέει με 

γεια. 

 

 
 

Ο κοιτώνας είναι άδειος. Οι άλλες είναι στο μάθημα – εκεί  

ήμουν κι εγώ προτού με καλέσουν στο γραφείο της διευθύ-

ντριας. Πηγαίνω στο κρεβάτι μου, σκύβω και τραβάω από κάτω 

τη βαλίτσα με τις στρογγυλεμένες γωνίες. Έχει χρώμα μπορντό 

και το φερμουάρ της δεν δουλεύει· είχε χαλάσει σχεδόν αμέσως  

αφού την αγοράσαμε. Η Μητέρα είχε θυμώσει πολύ, γιατί δεν 

μπορούσε ούτε να επισκευάσει το φερμουάρ ούτε να επιστρέψει 

τη βαλίτσα. Βάζω τη βαλίτσα πάνω στο κρεβάτι. 

Πάω στην ντουλάπα μου και την ανοίγω. Εκεί είναι τα ρού-

χα μου σε κρεμάστρες: το πολυφορεμένο κόκκινο καπιτονέ 

μπουφάν μου, οι τρεις μάλλινες μπλούζες μου, οι δύο φούστες, 
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το ένα και μοναδικό μου μπλουτζίν, που τώρα μου φτάνει ως  

τη μέση της γάμπας. Τα κατεβάζω όλα και τ’ ακουμπάω στο 

κρεβάτι. 

Ξαναγυρίζω στην ντουλάπα. Στο μεσαίο ράφι είναι μερικά 

εσώρουχα, καλτσάκια, μακριές κάλτσες και καλσόν· στο επάνω 

ράφι είναι τα ρούχα της γυμναστικής, η τσάντα της γυμναστι-

κής, και μαζί η παλιά αθλητική φόρμα της Μητέρας. Στο τελευ-

ταίο ράφι είναι τα δύο πλεχτά ζακάρ πουλόβερ μου. 

Τα κουβαλάω όλα στο κρεβάτι. 

Βγάζω από την ντουλάπα τα παπούτσια μου· εκτός από  

τα δερμάτινα με την μπαρέτα που φοράω τώρα, έχω ακόμα ένα 

ζευγάρι λουστρίνια και ένα ζευγάρι άσπρα αθλητικά με πράσινη 

λαστιχένια σόλα. 

Τώρα έχουν απομείνει στην ντουλάπα μόνο η στολή του πα-

λιού μου σχολείου και η στολή των Πιονιέρων. Από την Πρωτο-

χρονιά και μετά δεν επιτρέπεται πια να τη φοράμε· από τότε και 

μετά δεν χρειαζόμαστε στολές, το Κομμουνιστικό Κόμμα και  

η νεολαία του, οι Πιονιέροι, δεν υπάρχουν πια. Παρ’ όλα αυτά, 

τις βγάζω από την ντουλάπα. Το υφαντό κίτρινο έμβλημα των 

Πιονιέρων κρέμεται από το κούμπωμα του πουκαμίσου έτοιμο να 

πέσει· τα κρόσσια στις φουντίτσες του είναι μπλεγμένα. 

Η ντουλάπα είναι σχεδόν άδεια τώρα, μόνο ένα πράγμα  

έχει απομείνει εκεί μέσα. Είναι μια φωτογραφία, κολλημένη 

στην εσωτερική πλευρά της πόρτας. Είναι έγχρωμη, αλλά τα 

χρώματα είναι λίγο αχνά γιατί, όπως είπε ο Πατέρας, δεν είχε 

καταφέρει να εμφανίσει σωστά το φιλμ. Στη φωτογραφία είμα-

στε οι τρεις μας, η Μητέρα, ο Πατέρας κι εγώ. Είμαστε στα 

βουνά, δίπλα στην όχθη μιας λίμνης· είναι η μοναδική φωτογρα-

φία που είμαστε και οι τρεις μαζί. Την είχε τραβήξει ο Πατέρας 

με χρονομετρητή. Γελάμε όλοι στη φωτογραφία, γελούσαμε με 

τον Πατέρα, γιατί, αφού έστησε τη φωτογραφική μηχανή σ’ ένα 

κούτσουρο και ενεργοποίησε τη χρονομέτρηση, έτρεξε κοντά μας 

τόσο γρήγορα που δεν πρόσεχε πού πατούσε, σκόνταψε σ’ ένα 
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πεσμένο κλαδί, έπεσε, αλλά τινάχτηκε αμέσως όρθιος και συνέ-

χισε το τρέξιμο για να φτάσει εγκαίρως, ώστε να είναι και αυ-

τός στη φωτογραφία, και μάλιστα πρόφτασε να αγκαλιάσει από 

τους ώμους εμένα και τη Μητέρα και να πάρει και πόζα… Και 

τότε προσέξαμε ότι είχε σκαλώσει ένα κλαδί πεύκου στο που-

λόβερ του και γελάσαμε ακόμα πιο πολύ. 

Κοιτάζω τη φωτογραφία, τα λυτά μαλλιά της Μητέρας·  

την αγγίζω με την άκρη του δαχτύλου μου και χαϊδεύω τα μαλ-

λιά της. Δεν αισθάνομαι τίποτα, μόνο τη λεία επιφάνεια της φω-

τογραφίας. Χώνω τις άκρες των νυχιών μου κάτω από το χαρτί 

και το ξεκολλάω προσεκτικά από την πόρτα της ντουλάπας. 

Βγαίνει άνετα χωρίς να σκιστεί πουθενά, μόνο ένα μικροσκοπι-

κό ίχνος από νοβοπάν μένει κολλημένο στη μία γωνία στην πίσω 

πλευρά της φωτογραφίας. 

Πηγαίνω στο κρεβάτι και, όπως σηκώνω το διπλωμένο 

κόκκινο, γαλάζιο και μαύρο ζακάρ πουλόβερ μου, ακούγεται 

το τρίξιμο από το πλαστικό σακουλάκι που είναι χωμένο μέσα 

στο ένα από τα μανίκια. Τραβάω από το μανίκι το κίτρινο 

σακουλάκι. Μέσα είναι διπλωμένο στην εντέλεια το μεταξωτό 

γαλλικό φουλάρι της Μητέρας· σε μια από τις γωνίες του που 

είναι δεμένη κόμπος, βρίσκονται κρυμμένες οι βέρες της Μη-

τέρας και του Πατέρα. Δεν έχω αγγίξει αυτά τα πράγματα 

μετά την κηδεία, ακόμη και τώρα τα κρατάω μόνο με το πλα-

στικό σακουλάκι, ενώ σκέφτομαι τη μυρωδιά του γιασεμιού 

από το άρωμα της Μητέρας, σκέφτομαι πως θα υπάρχει ακό-

μα στο μεταξωτό φουλάρι της. Χώνω τη φωτογραφία μέσα 

στο διπλωμένο φουλάρι και πασπατεύω το σακουλάκι νιώθο-

ντας το σκληρό χαρτί κάτω από τις δίπλες μεταξιού και πλα-

στικού. 

Είμαι έτοιμη να χώσω ξανά το σακουλάκι στο μανίκι  

του πουλόβερ, όταν σκέφτομαι ξαφνικά τα δάχτυλα της Γιαγιάς, 

καθώς κούμπωναν το ρολόι στον καρπό μου. Αφήνω το σακου-

λάκι πάνω στο κρεβάτι, δεν το χώνω ξανά στο πουλόβερ.  
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Ανοίγω τη βαλίτσα. Δίπλα στην παλιά μου κασετίνα με τα  

μολύβια και τα στιλό είναι οι δύο δερμάτινες ζώνες του Πατέρα, 

τυλιγμένες ρολό. Παίρνω την κασετίνα, βγάζω από μέσα την ξύ-

στρα –η μικρή λεπίδα της έχει αρχίσει να στομώνει– και με το 

νύχι του μικρού μου δαχτύλου ξεβιδώνω τη μικρούτσικη βίδα 

που την κρατάει στη θέση της. Με τη λεπίδα της ξύστρας κόβω 

τη φόδρα στη ραφή του πάτου της βαλίτσας, βάζω το σακουλάκι 

με το φουλάρι και τις βέρες ανάμεσα στη φόδρα και στη δερμα-

τίνη και τα πατικώνω όλα μαζί, στρώνοντάς τα και από τη μέσα 

πλευρά και από την έξω. Το ψεύτικο δέρμα φαίνεται παχύ και 

εντελώς λείο, δεν υπάρχει περίπτωση να καταλάβει κανείς ότι 

υπάρχει κάτι κρυμμένο στη φόδρα. 

Βγάζω τις δύο ζώνες του Πατέρα, κουμπώνω την αγκράφα 

της μαύρης ζώνης στην τελευταία τρύπα της καφέ ζώνης, τρα-

βάω για να τεντώσει το δέσιμο και περνάω την άκρη της καφέ 

ζώνης κάτω από τη μαύρη δερμάτινη θηλιά με τα μεταλλικά 

πριτσίνια. Τώρα έχω μια αρκετά μακριά ζώνη για να τη δέσω 

γύρω από τη βαλίτσα. 

Αφού έχω τακτοποιήσει στη βαλίτσα τα ρούχα και τα πα-

πούτσια μου, παίρνω τη νυχτικιά μου από κάτω από το μαξιλά-

ρι μου και τη βάζω πάνω απ’ όλα. Κλείνω τη βαλίτσα, τη σηκώ-

νω, περνάω τη μακριά ζώνη γύρω της και μέσα από τη χειρολα-

βή, την τραβάω για να σφίξει και την κουμπώνω στην ελεύθερη 

αγκράφα.  

Είμαι έτοιμη· έχω πακετάρει τα πράγματά μου. 

Παίρνω το καπιτονέ μπουφάν μου, βγάζω από το ένα μανί-

κι το κασκόλ και το σκουφί μου, τυλίγω γύρω από τον λαιμό 

μου το κασκόλ, αλλά δεν φοράω το πλεχτό σκουφί. 

Κοιτάζω τριγύρω στον κοιτώνα. Δεν έχω αφήσει τίποτα δι-

κό μου εδώ. 

Πηγαίνω στο παράθυρο για τελευταία φορά και κοιτάζω 

έξω το πάρκο. Βλέπω μια σιλουέτα να στέκεται ακίνητη στη 

μέση του μονοπατιού, με το μαντίλι της να ανεμίζει από το φύ-
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σημα του αέρα, και ξέρω ότι είναι η Γιαγιά, ξέρω ότι κοιτάζει 

τα κοράκια. 

 

 

 

Βαδίζω στον διάδρομο, τα παπούτσια μου κροταλίζουν στο τσι-

μέντο. Με κάθε δεύτερο βήμα μου, οι ζώνες που έχω δέσει γύρω 

από τη βαλίτσα τρίζουν. 

Φτάνω έξω από την τάξη και σταματάω. Δεν με υποχρεώνει 

κανένας να μπω και, εδώ που τα λέμε, δεν υπάρχει κανένας 

που να θέλω να αποχαιρετήσω. 

Στέκομαι για λίγο, μετά σηκώνω το χέρι μου, χτυπάω  

την πόρτα και μπαίνω. 

Από την έδρα της, η κοκκινομάλλα καθηγήτρια τινάζεται 

όρθια και μου χαμογελάει· δεν ξαφνιάζεται που με βλέπει με  

το μπουφάν και μια βαλίτσα στο χέρι. Η διευθύντρια πρέπει να 

της έχει μιλήσει ήδη. 

Μου κάνει νόημα να πλησιάσω. Καθώς περνάω μπροστά 

από τον πίνακα, η καθηγήτρια κάνει ένα νεύμα στη τάξη και 

όλα τα κορίτσια σηκώνονται μεμιάς όρθια. 

Ξέρω ότι πρέπει να τις αποχαιρετήσω με κάποιον τρόπο, 

αλλά δεν θέλω να πω απολύτως τίποτα. Κοιτάζω τα παπούτσια 

μου και το σκούρο πάτωμα, που μυρίζει κηροζίνη. Σηκώνω  

το κεφάλι μου. Ξέρω τι λένε συνήθως οι άνθρωποι σε τέτοιες 

περιπτώσεις, αλλά και πάλι, δεν μπορώ να μιλήσω. 

Η κοκκινομάλλα καθηγήτρια έρχεται κοντά μου, πολύ κο-

ντά, στέκεται δίπλα μου και ακουμπάει το χέρι της στον ώμο 

μου. Λέει, Αγαπητά μου κορίτσια, η αδερφή μας η Έμα θα μας 

αφήσει σήμερα· σας ευχαριστεί για την τόση καλοσύνη που της 

δείξατε και ζητάει από όλες σας να τη θυμάστε. Παρότι ήταν 

μαζί σας για πολύ λίγο καιρό, δεν θα σας ξεχάσει ποτέ. Κο-

μπιάζει σ’ αυτό το σημείο, σαν να είναι πολύ συγκινημένη· ξε-

φυσάει, παίρνει βαθιά ανάσα, παραμερίζει μια μπούκλα από  
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το πρόσωπό της, μου χαμογελάει ξανά και συνεχίζει να μιλάει. 

Λέει πως οι αποχαιρετισμοί είναι δύσκολοι για όλους τους αν-

θρώπους, γι’ αυτό θα ζητήσει από τα κορίτσια να κάνουν λίγο 

πιο εύκολες για μένα αυτές τις δύσκολες στιγμές με ένα όμορφο 

τραγούδι, ώστε, ενώ αυτές θα τραγουδούν, εγώ να μαζέψω τα 

πράγματά μου. 

Σηκώνει και τα δύο χέρια της ψηλά, για να διευθύνει. 

Τα κορίτσια αρχίζουν αμέσως να τραγουδάνε και η κοκκι-

νομάλλα καθηγήτρια τραγουδάει κι αυτή μαζί τους. Το ξέρω  

το τραγούδι· το έχω πει κι εγώ πολλές φορές. Είναι ωραίο και 

λυπητερό· μιλάει για μακρινά ταξίδια και για τη σκόνη μακρι-

νών ταξιδιών. Στέκομαι ακίνητη για λίγο, τις ακούω, τις κοιτάζω 

κι ύστερα πάω στο θρανίο μου· πάνω στο θρανίο είναι το βιβλίο 

των μαθηματικών μου, ανοιχτό. Το κλείνω, κλείνω και το τετρά-

διο των ασκήσεων, μαζεύω όλα τα υπόλοιπα βιβλία και τα τε-

τράδιά μου και ανεβάζω πάνω στο θρανίο τη βαλίτσα. Δεν λύνω 

τη ζώνη, απλώς τραβάω με δύναμη το χαλασμένο φερμουάρ στη 

γωνία και χώνω βιβλία και τετράδια μες στη βαλίτσα. Τα κίτρι-

να μεταλλικά δοντάκια του ανοιχτού φερμουάρ γρατσουνίζουν 

το χέρι μου καθώς σπρώχνω τα τετράδιά μου και τα βιβλία μου 

βαθιά ανάμεσα στα ρούχα. 

Το πρόσωπο της κοκκινομάλλας καθηγήτριας έχει γίνει κι 

αυτό κόκκινο σαν τα μαλλιά της. Τραγουδάει και διευθύνει με 

μεγάλες χειρονομίες τα κορίτσια, λες και έχει απέναντί της ολό-

κληρη χορωδία και όχι τις μαθήτριες μιας σχολικής τάξης. 

Στέκεται ακριβώς μπροστά από το κέντρο του πίνακα. Στον 

τοίχο πάνω από τον πίνακα υπάρχουν τρία μεγάλα σημάδια σε 

σχήμα ορθογώνιου παραλληλόγραμμου, ένα κάθετο και δύο ορι-

ζόντια, πιο ανοιχτόχρωμα και τα τρία από το χρώμα του τοίχου. 

Εκεί που είναι τώρα το κατακόρυφο σημάδι, υπήρχε μια φωτο-

γραφία του Γενικού Γραμματέα, και στα δύο οριζόντια υπήρχαν 

δύο κάδρα με ρητά για το Έθνος, τον Λαό, το Κόμμα και την  

Ειρήνη, γραμμένα με κόκκινα γράμματα. Δεν υπάρχουν πια· 
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από την Πρωτοχρονιά και μετά δεν υπάρχουν πουθενά τέτοιες 

επιγραφές και δεν βλέπεις πια πουθενά ούτε τη φωτογραφία 

του Γενικού Γραμματέα. 

Χώνω και την κασετίνα στη βαλίτσα μου, κοιτάζοντας  

την κοκκινομάλλα καθηγήτρια, το πρόσωπό της. Ξεχωρίζω τη 

φωνή της ανάμεσα στις φωνές των κοριτσιών και μου έρχονται 

στο μυαλό οι τσιρίδες της, εκείνα τα διαπεραστικά ουρλιαχτά 

της, όταν έσκισε με μανία από το πουκάμισο της στολής της τα 

διακριτικά της καθοδηγήτριας των Πιονιέρων και τα ποδοπάτη-

σε. Τη θυμάμαι στην αίθουσα εκδηλώσεων να σπρώχνει κλοτσώ-

ντας μια καρέκλα στον τοίχο, να ανεβαίνει στην καρέκλα, να ξε-

κρεμάει το πελώριο κάδρο με τη φωτογραφία του Γενικού 

Γραμματέα, τριπλάσιο σε μέγεθος από την ίδια, και να το πετά-

ει στο πάτωμα. Το τζάμι έγινε κομμάτια, η καθηγήτρια έφτυσε 

πάνω στη φωτογραφία του Γενικού Γραμματέα και μετά την 

ξέσκισε τραβώντας την από την κορνίζα και ουρλιάζοντας, Τε-

λείωσε, τέρμα, τέρμα, τελείωσε, και όλες εμείς σηκωθήκαμε 

όρθιες σπρώχνοντας πίσω τις καρέκλες όπου μόλις πριν από λί-

γο είχαμε καθίσει για να παρακολουθήσουμε ομαδικά τον επί-

σημο χαιρετισμό του Γενικού Γραμματέα για το νέο έτος, κι  

ύστερα τρέξαμε όλες μαζί και μαζευτήκαμε μπουλούκι να 

σπρωχνόμαστε μπροστά από την τηλεόραση για να βλέπουμε 

καλύτερα, κι αρχίσαμε όλες να φωνάζουμε, Τέρμα, τελείωσε, 

τέλος, τέλος, και σκίσαμε τα λάβαρα που κρέμονταν στους 

τοίχους και τα ρητά με τα κόκκινα γράμματα και είδα το πρό-

σωπο του Γενικού Γραμματέα στην τηλεόραση, κατάχλωμο και 

μες στα αίματα, όπως ήταν πεσμένος στο γκρίζο λασπόχιονο, 

και κάποιος έπιασε ένα μεγάλο μπρούτζινο κύπελλο από τη 

Γωνία της Δόξας –το είχαν κερδίσει οι μαθήτριες του ορφανο-

τροφείου στον Διαγωνισμό Ειρήνης–, το πέταξε στην οθόνη της 

τηλεόρασης και το αιμόφυρτο πρόσωπο του Γενικού Γραμμα-

τέα πέταξε σπίθες, έγινε θρύψαλα και τότε αρχίσαμε όλες  

να τρέχουμε. Τρέξαμε στους διαδρόμους και στις αίθουσες  
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του ορφανοτροφείου και κατεβάσαμε από τους τοίχους όλα τα 

κάδρα με τα ρητά και λες τις φωτογραφίες, και έχω ακόμα  

στ’ αυτιά μου τους ήχους από τις κορνίζες που έσπαζαν, από 

τα τζάμια που θρυμματίζονταν, από τα χοντρά χαρτόνια που 

σκίζονταν καθώς στήναμε την πυρά. Δεν έπαιρναν εύκολα φω-

τιά και περιλούσαμε τα χοντρά βιβλία με τα κόκκινα εξώφυλ-

λα με κηροζίνη –τη χρησιμοποιούσαν τα κορίτσια της εβδόμης 

κάθε Σάββατο για να γυαλίζουν τα πατώματα–, και όταν άνα-

ψαν εντέλει, το πρόσωπο του Γενικού Γραμματέα μάς κοίταξε 

και μας χαμογέλασε μέσα από τις φλόγες εκατό φορές, χίλιες 

φορές, όπως στεκόμασταν όλες γύρω από τη φωτιά και φωνά-

ζαμε: Τέρμα, τελείωσε, ζήτω και πάλι ζήτω, και εκεί που  

ήταν η φωτιά στο τέλος έμειναν μόνο σπασμένα γυαλιά, μαύρα 

από την κάπνα, σαν χαλασμένα δόντια που είχαν καεί και  

έπεσαν. Δύο μέρες μετά, μάζεψα ένα απ’ αυτά τα μικρά μαυ-

ρισμένα γυαλιά και το έβαλα στην κασετίνα μου – ακόμα εκεί 

είναι, ανάμεσα στα μολύβια και τα στιλό. 

Κοιτάζω την κοκκινομάλλα καθηγήτρια, μετά γυρίζω από 

την άλλη και κοιτάζω τα κορίτσια. Τις παρακολουθώ για λίγο 

να τραγουδάνε. Λένε άλλο τραγούδι τώρα, όχι για το μακρύ τα-

ξίδι, λένε για την πατρίδα, ότι η πατρίδα είναι το σπίτι μας και 

θα της είμαστε πιστοί μέχρι τον θάνατό μας. Δεν τραγουδάω 

μαζί τους, φαντάζομαι τι βλέπουν, βλέπουν εμένα να στρώνω το 

παλιό μπουφάν μου, να σηκώνω τη βαλίτσα μου, να βγαίνω από 

την αίθουσα και στο κατώφλι να σταματάω και να τους κουνάω 

το χέρι μου. 

Ανοίγω το στόμα μου· θέλω να πω, Αντίο, ο Θεός μαζί 

σας, μα αντί γι’ αυτό ψιθυρίζω πολύ σιγά, Τέρμα, τελείωσε, 

ζήτω και πάλι ζήτω. 

Κατεβαίνω τη σκάλα και τις ακούω που τραγουδάνε ακόμα, 

ακόμη πιο δυνατά. 
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Βγαίνοντας από την πόρτα, βλέπω ότι η Γιαγιά στέκεται ακόμα 

στο ίδιο σημείο, στη μέση του μονοπατιού, αν και τώρα δεν κοι-

τάζει τα κοράκια αλλά το ορφανοτροφείο. 

Κατεβαίνω τα σκαλοπάτια, δυνατός αέρας αρπάζει το 

μπουφάν μου. Φοράω το σκουφί μου, το κατεβάζω πάνω από τα 

αυτιά, αλλά και πάλι αισθάνομαι τον αέρα. 

Πάω κοντά στη Γιαγιά· με κοιτάζει, λέει ότι άργησα. 

Της λέω ότι άργησα επειδή έπρεπε να πω αντίο. 

Η Γιαγιά λέει δεν πειράζει, και πάλι έχουμε χρόνο. Στα δά-

χτυλά της στρίβει ένα μικρό ροζάριο· οι μαύρες χάντρες χτυπάνε 

μία μία στο δαχτυλίδι της. Μου λέει να της δώσω τη βαλίτσα 

μου, θα την κουβαλήσει αυτή, λέει, κι απλώνει να την πάρει από 

το χέρι μου. 

Δεν της τη δίνω. Δεν είναι βαριά, λέω. 

Η Γιαγιά κουνάει το κεφάλι της, μου λέει να την κουβαλή-

σω, αφού το θέλω. Πάμε, λέει μετά, μου γυρίζει την πλάτη και 

ξεκινάει. 

Κουνάω καταφατικά το κεφάλι κι αρχίζω να περπατάω δί-

πλα της. 

Με το που ξεκινάμε, ξαφνικά ο αέρας σταματάει εντελώς. 

Βαδίζουμε αμίλητες, ακούγεται μόνο ο ήχος από τα χαλί-

κια που σε κάθε μας βήμα τρίζουν κάτω από τα παπούτσια 

μας. Προχωρώντας στο μονοπάτι, μπαίνουμε σ’ ένα μεγάλο 

κομμάτι όπου το χαλίκι είναι μαυρισμένο· εδώ ακούγεται αλ-

λιώς, πιο δυνατά, είναι πιο έντονο το τρίξιμο. Ξαφνικά η Για-

γιά σκύβει και μαζεύει κάτι από το έδαφος. Βλέπω ότι είναι 

ένα καψαλισμένο κομμάτι ξύλου· η μία άκρη του, όπου η επι-

χρύσωση δεν έχει καεί εντελώς, λαμπυρίζει. Η Γιαγιά το κρα-

τάει σφιχτά, τρίβει με τα δάχτυλα του άλλου χεριού της την 

καμένη άκρη. 

Όταν φτάνουμε στην πύλη του ορφανοτροφείου, η Γιαγιά με 

ρωτάει αν έχω αναμνηστικά από τη Μητέρα και τον Πατέρα ή 

τουλάχιστον μια φωτογραφία τους. 
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Δεν υπάρχει τίποτα, λέω, δεν κατάφερα να κρατήσω τίπο-

τα. Το λέω ψυχρά· γυρίζω και κοιτάζω το ορφανοτροφείο. 

Είναι ένα κτίριο μεγάλο και γκρίζο· σε πολλά σημεία στην 

πρόσοψη, ο σοβάς έχει πέσει και στα σημεία αυτά φαίνονται τα 

τούβλα και οι αρμοί τους. Ξέρω ποιο παράθυρο είναι ποιο και 

μου φαίνεται πως κάποιος στέκεται στον κοιτώνα και μας πα-

ρακολουθεί – το βλέπω μόνο για μια στιγμή, ύστερα η σιλουέτα 

εξαφανίζεται. 

Η Γιαγιά ρωτάει πόσον καιρό είμαι εδώ. 

Δεν θέλω να απαντήσω, όμως λέω: Εκατόν πενήντα δύο  

ημέρες. 

Α, πολύς καιρός, λέει η Γιαγιά, πέντε μήνες. 

Απλώνει το χέρι της και πιάνει την αριστερή μου παλάμη· 

χαράζει μέσα της τέσσερις μαύρες γραμμές με την καμένη  

άκρη του κομματιού της επιχρυσωμένης κορνίζας και μετά μια 

πέμπτη, που τέμνει τις άλλες. Μου βάζει στο χέρι το καμένο 

ξύλο, λέγοντάς μου, όταν περάσουμε την πύλη, να το πετάξω 

πίσω μου. 

Καθώς δρασκελίζουμε τις δύο γυαλιστερές ράγες της κυλιό-

μενης σιδερένιας πύλης του ορφανοτροφείου, τινάζω το χέρι μου 

πάνω από τον ώμο μου και πετάω πίσω μου το καμένο ξύλο. 

Δεν γυρίζω να κοιτάξω, αλλά ακούω να πέφτει στο έδαφος. 
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ΟΤΑΝ Η ΓΙΑΓΙΑ ΚΙ ΕΓΩ ΦΤΑΝΟΥΜΕ στον σιδηροδρομικό σταθμό, 

και τα δύο μου μπράτσα πονάνε. Όσο συχνά και αν αλλάζω χέ-

ρι, η βαλίτσα γίνεται όλο και πιο βαριά με κάθε βήμα μου. Τα 

πεζοδρόμια είναι τραχιά και ανώμαλα, δεν δοκιμάζω καν να 

σύρω τη βαλίτσα με τα ροδάκια της, μια ζωή σκαλώνουν πα-

ντού, έτσι κι αλλιώς. 

Ανεβαίνουμε τα σκαλοπάτια του σταθμού. Μέσα, το τσιμε-

ντένιο δάπεδο φαίνεται ομαλό, οπότε κατεβάζω τη βαλίτσα και 

τη σέρνω. Το κροτάλισμα των μικρών τροχών αντηχεί στη μεγά-

λη αίθουσα· όλοι γυρίζουν και μας κοιτάζουν. 

Ένα αγόρι με κασκέτο πουλάει γάλανθους· τους έχει πάνω 

σε μια παλιά εφημερίδα διπλωμένη στα τέσσερα. Καθώς περ-

νάμε, τη σηκώνει προς το μέρος μας και λέει, Ήρθε η άνοιξη. 

Κάτω από τα πράσινα και άσπρα μπουκετάκια, το στόμα του 

ίσα που φαίνεται, αλλά χαμογελάει με νόημα, τον βλέπω. Κρα-

τάει ψηλά την εφημερίδα, ξαναλέει: Ήρθε η άνοιξη. Και συ-

μπληρώνει: Μόνο είκοσι πέντε το μπουκέτο. Ευχαριστούμε, λέει 

η Γιαγιά, δεν θα πάρουμε. 

Το αγόρι λέει πως η άνοιξη θα έρθει έτσι κι αλλιώς· γυρίζει 

αλλού το κεφάλι του, αλλά βλέπω ότι μας παρακολουθεί με  

την άκρη του ματιού του. 

Τα ροδάκια της βαλίτσας μου κυλάνε πάνω σε μια μεταλλι-

κή σχάρα, ακούγονται σαν σκουριασμένες καστάνιες. Αισθάνομαι 

τα τινάγματα στην κλείδωση του αγκώνα μου. Κοιτάζω χαμηλά· 
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κάτω από τη σιδερένια σχάρα βλέπω μαύρο νερό, αποτσίγαρα 

επιπλέουν στην επιφάνειά του. 

Μόνο ένα γκισέ είναι ανοιχτό και μπροστά του υπάρχει μια 

μακριά ουρά. 

Η Γιαγιά λέει πως πρέπει να βγάλουμε εισιτήρια, θα στα-

θούμε στην ουρά. Πάμε και πιάνουμε σειρά. 

Η Γιαγιά βγάζει το πορτοφόλι της, μου το δίνει και μου  

λέει να βγάλω εγώ τα εισιτήρια. 

Της λέω ότι δεν ξέρω πού πάμε. 

Η Γιαγιά λέει ότι πάμε στο σπίτι της – πού αλλού θα πη-

γαίναμε; Μετά γελάει μόνη της και μου λέει το όνομα της πό-

λης. Μου λέει να βγάλω δύο εισιτήρια δεύτερης θέσης. 

Η ουρά προχωράει αργά. Κοιτάζω το ρολόι μου· ο δευτερο-

λεπτοδείκτης γυρίζει αδιάκοπα, αλλά πολύ αργά. 

Η Γιαγιά μού λέει πως επιστρέφει αμέσως· πάει να δει τον 

πίνακα των δρομολογίων, είναι κρεμασμένος λίγο πιο πέρα, πά-

νω στον καλυμμένο με άσπρα πλακάκια τοίχο. 

Κοιτάζω το πορτοφόλι. Είναι δερμάτινο, βαρύ και γεμάτο· 

νιώθω τα κέρματα και τα κουβαριασμένα χαρτονομίσματα κάτω 

από το λεπτό γκρίζο δέρμα. 

Το πορτοφόλι είναι στρογγυλό, σχεδόν σφαιρικό. Έχει ένα 

πολύ ιδιαίτερο κούμπωμα: Δύο μακριές οδοντωτές μεταλλικές 

βέργες γαντζώνουν η μία στην άλλη και, ακριβώς στη μέση τους, 

ένα σουβλερό πιγούνι και μια γαμψή μύτη κουμπώνουν μεταξύ 

τους σχηματίζοντας ένα στρογγυλό πρόσωπο· σε κάθε πλευρά 

της μύτης, είναι ζωγραφισμένο με γυαλιστερό χρώμα ένα μικρο-

σκοπικό μάτι, γαλάζιο με μαύρη κόρη. 

Με τον δείκτη και τον αντίχειρα πιέζω τη μύτη και το πι-

γούνι προς αντίθετες κατευθύνσεις για να ξεχωρίσουν· το πορ-

τοφόλι ανοίγει μ’ έναν ξερό κρότο. Είναι γεμάτο χαρτονομίσμα-

τα, των δέκα, των εκατό και των είκοσι πέντε, όλα μαζί ένα 

κουβάρι, και πάρα πολλά κέρματα. Δεν ξέρω πόσα χρήματα 

υποτίθεται ότι πρέπει να βγάλω, και ξανακλείνω το πορτοφόλι. 
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Φτάνω στο εκδοτήριο των εισιτηρίων. Πίσω από το προστα-

τευτικό πλέγμα και το θαμπό τζάμι του γκισέ κάθεται μια γυ-

ναίκα με ένα μαντίλι στα μαλλιά· γέρνει στο πλάι το κεφάλι, 

ρωτάει πού θέλω να πάω. 

Της λέω το όνομα της πόλης, ύστερα λέω, Δύο εισιτήρια, 

παρακαλώ, και συμπληρώνω: Δεύτερη θέση· η γυναίκα χτυπάει 

κάτι στην ταμιακή μηχανή και σπρώχνει έξω δύο στενόμακρα 

χαρτονένια εισιτήρια από το άνοιγμα στο κάτω μέρος του γκισέ. 

Ανοίγω το πορτοφόλι, ρωτώντας πόσο κοστίζουν, και η γυ-

ναίκα λέει, Δεκαέξι και πενήντα. 

Κάνω να βάλω το χέρι μου στο πορτοφόλι και ξάφνου  

το πορτοφόλι κρύβεται κάτω από τη διπλωμένη εφημερίδα με 

τους γάλανθους. Το αγόρι που τους πουλάει έχει έρθει και στέ-

κεται πλάι μου, έξω από το χαμηλό σιδερένιο κάγκελο μπροστά 

από το γκισέ, και λέει πως, επειδή είμαι όμορφη, θέλει να μου 

χαρίσει έναν μπουκετάκι. Διάλεξε ένα, λέει. 

Όχι, ευχαριστώ, του λέω και την ίδια στιγμή αισθάνομαι μια 

πίεση στο πορτοφόλι. Κάνω να το πιάσω με το άλλο χέρι μου, 

αλλά η εφημερίδα με τα μικρά μπουκέτα το σκεπάζει. Το αγόρι 

λέει: Έλα, πάρε ένα μπουκετάκι, πάρε το μεσαίο που είναι το 

πιο όμορφο, και μου χαμογελάει πλατιά, βλέπω μια ασημένια 

λάμψη ανάμεσα στα δόντια του. Όχι, ευχαριστώ, λέω, άσε με 

ήσυχη, σε παρακαλώ. Ξέρω τι πάει να κάνει, θέλω να φωνάξω 

Βοήθεια, κλέφτης! αλλά βρίσκεται ήδη δίπλα μου η Γιαγιά. 

Πιάνει τη μία γωνία της εφημερίδας, λέει, Ευχαριστούμε, θα 

πάρουμε ένα, τραβάει την εφημερίδα με τα μπουκέτα από το 

χέρι του αγοριού και βάζει το άλλο της χέρι κάτω από την εφη-

μερίδα. Τα δάχτυλά της τυλίγονται γύρω από το κούμπωμα του 

πορτοφολιού· το αγόρι παίρνει μια πνιχτή ανάσα σαν να πονάει 

και βλέπω ότι το χέρι του, ως τον καρπό, το έχει καταπιεί το 

πορτοφόλι. Η Γιαγιά πιέζει το πριονωτό κούμπωμα γύρω από  

τον καρπό του. Κάτω από το δέρμα του πορτοφολιού αισθάνο-

μαι τα δάχτυλά του σφιγμένα σε γροθιά γύρω από τα χαρτονο-




