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Μ ΕΡ ΟΣ Π Ρ Ω Τ Ο 
18 8 5-19 02

Φ ΑΙΝΌΤΑΝ ΔΥΝΑΜΙΚΉ κι όλο ζωντάνια, μια νέα γυναί-
κα με σκούρα σγουρά μαλλιά, κοντοκουρεμένα και 

με χωρίστρα στο πλάι, μικρό οβάλ πρόσωπο με ίσια φρύ-
δια και μεγάλα, καλογραμμένα χείλη. Ένας στρογγυλός, 
άσπρος γιακάς ορθωνόταν από τη λαιμόκοψη του σφιχτο-
κουμπωμένου μαύρου μπουστιέ της, και στρογγυλές άσπρες 
μανσέτες αναδείκνυαν τεμπέλικα χέρια με λακκάκια, χα-
λαρά ακουμπισμένα στις πτυχώσεις της πληθωρικής φού-
στας της, φουσκωμένης σαν κύμα στον ποδόγυρο. Έτσι κα-
θόταν, σταματημένη για πάντα στην πόζα της φωτογράφι-
σης, μια ακίνητη εικόνα μέσα σε μια κορνίζα από σκούρο 
ξύλο καρυδιάς με ασημένια φύλλα βελανιδιάς στις γωνίες, 
με το χαμογελαστό γκρίζο βλέμμα της να σε ακολουθεί στο 
δωμάτιο. Ήταν ένα χαμόγελο που φανέρωνε άνθρωπο ρι-
ψοκίνδυνο κι αδιάφορο για τη γνώμη των άλλων και ανα-
στάτωνε τις ανιψιές της, τη Μαρία και τη Μιράντα. Τα κο-
ρίτσια δεν έπαυαν ν’ αναρωτιούνται γιατί όσοι μεγάλοι την 
έβλεπαν ακινητοποιημένη μέσα στην κορνίζα έλεγαν: «Πό-
σο υπέροχη!»· και γιατί όλοι όσοι την είχαν γνωρίσει από 
κοντά τη θεωρούσαν τόσο όμορφη και γοητευτική.

Υπήρχε κάτι σαν ξεθυμασμένη ευθυμία στο φόντο της 
φωτογραφίας, με το γεμάτο άνθη βάζο του και με τις πτυ-
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χωτές βελούδινες κουρτίνες του, του είδους που κανένας 
πια δεν έβαζε στο σπίτι του. Όσο για τα ρούχα, αυτά δεν 
ήταν καν ρομαντικά, απλώς τρομερά ντεμοντέ, και στο 
μυαλό των δύο μικρών κοριτσιών το όλο σκηνικό ήταν συ-
σχετισμένο με πεθαμένα πράματα: τη μυρωδιά των φαρ-
μακευτικών τσιγάρων της γιαγιάς, και των επίπλων της 
που μύριζαν πάντα μελισσοκέρι, και του Orange Flower, 
του παλιομοδίτικου αρώματός της. Ή νέα γυναίκα στη φω-
τογραφία ήταν η θεία Έιμι, τώρα τίποτα παραπάνω από 
ένα κορνιζαρισμένο φάντασμα και μια θλιβερή, ωραία ιστο-
ρία του παλιού καιρού. Μια φορά κι έναν καιρό ήταν όμορ-
φη, λατρεμένη, δυστυχισμένη, και είχε πεθάνει μικρή.

Ή Μαρία και η Μιράντα, δώδεκα και οχτώ χρονών αντί-
στοιχα, ήξεραν ότι ήταν μικρές, παρότι ένιωθαν ότι ζού-
σαν εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δεν είχαν ζήσει μόνο τα δι-
κά τους χρόνια· τους φαινόταν ότι και οι αναμνήσεις τους 
είχαν αρχίσει χρόνια πριν από τη γέννησή τους, στις ζωές 
των μεγάλων γύρω τους, γέροι πάνω από σαράντα χρονών 
οι περισσότεροι, που επέμεναν πεισματικά ότι κάποτε ήταν 
κι εκείνοι νέοι. Δύσκολο να το πιστέψεις.

Πατέρας τους ήταν ο αδελφός της θείας Έιμι, ο Χάρι. 
Από τα αδέλφια του, η Έιμι ήταν η αγαπημένη του. Καμιά 
φορά έριχνε μια ματιά στη φωτογραφία κι έλεγε: «Δεν εί-
ναι πολύ καλή. Τα μεγάλα της ατού ήταν τα μαλλιά και 
το χαμόγελό της, κι εδώ δεν φαίνονται καθόλου. Άσε που 
ήταν και πολύ πιο λεπτή. Δόξα τω Θεώ, ποτέ δεν είχαμε 
χοντρές γυναίκες στην οικογένειά μας».

Όταν άκουγαν τον πατέρα τους να λέει τέτοια πράγ-
ματα, η Μαρία και η Μιράντα απλώς αναρωτιόντουσαν, 
χωρίς να κρίνουν, τι εννοούσε. Ή γιαγιά τους ήταν αδύνα-
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τη σαν οδοντογλυφίδα· οι φωτογραφίες της μητέρας τους, 
που είχε πεθάνει από καιρό, αποδείκνυαν ότι ήταν σχεδόν 
λεπτή σαν βέργα. Πανέμορφες κοπέλες που, όπως διαπί-
στωνε με κατάπληξη η Μιράντα, απλώς ανήκαν και αυτές 
στην πολυπληθή συνομοταξία των εγγονιών της γιαγιάς, 
έρχονταν από τα οικοτροφεία όπου φοιτούσαν και τους 
επισκέπτονταν για τις γιορτές μοστράροντας τα δαχτυλί-
δια των σαράντα πέντε εκατοστών που είχαν για μέση. 
Πώς εξηγούσε όμως ο πατέρας τους την αδελφή της για-
γιάς τους, την Ελάιζα, που σπρωχνόταν για να περάσει 
από τις πόρτες και που, όταν καθόταν, ήταν συμπαγής σαν 
θεόρατη πυραμίδα μ’ ένα κεφάλι καρφωμένο στην κορυ-
φή της; Κι η άλλη αδελφή της γιαγιάς, η Κέζια, στο Κε-
ντάκι; Όταν έπιασε τα εκατό κιλά, ο άντρας της, ο παπ-
πούς Τζον Τζέικομπ, της απαγόρευσε να ιππεύει τα καλά 
του άλογα. «Όχι», είπε ο παππούς Τζον Τζέικομπ, «δεν 
έχασα ακόμη την ιπποσύνη μου ούτε όμως και τη λογική 
μου, για να μην αναφερθώ στην ευσπλαχνία μου προς τους 
πιστούς, άνοες φίλους μας. Και, από αυτά τα τρία, η ευ-
σπλαχνία μου υπερτερεί». Επισημάνθηκε στον παππού 
Τζον Τζέικομπ ότι αυτή η ευσπλαχνία κανονικά θα έπρε-
πε να τον αποτρέψει από το να καταφέρει με ένα τέτοιο 
σχόλιο περί κιλών ένα τόσο μεγάλο πλήγμα στη γυναικεία 
φιλαρέσκεια της γιαγιάς Κέζια. «Ή φιλαρέσκειά της θα 
συνέλθει», είχε πει ανυποχώρητος ο παππούς Τζον Τζέι-
κομπ, «πράγμα που αποκλείεται να συμβεί με τις ράχες 
των αλόγων μου. Κι έτσι κι αλλιώς, αν η Κέζια διέθετε 
πράγματι γυναικεία φιλαρέσκεια, δεν θ’ άφηνε τον εαυτό 
της να φουσκώσει έτσι». Διαβόητη για τα κιλά της λοιπόν 
η γιαγιά Κέζια, και ποιος μπορούσε να πει ότι δεν ανήκε 
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στην οικογένεια; Κανείς. Κάτι όμως φαινόταν να συμβαί-
νει στη μνήμη του πατέρα τους όταν θυμόταν τις νεαρές 
συγγενείς της νιότης του, κάτι που τον έκανε να υποστη-
ρίζει σθεναρά πως ήταν όλες τους, σε κάθε γενιά ανεξαι-
ρέτως, λεπτές σαν λυγαριές και κομψές σαν συλφίδες.

Ή αφοσίωση του πατέρα τους στο συγκεκριμένο ιδανι-
κό πρότυπο, παρά τα τόσα πειστήρια περί του αντιθέτου, 
είχε τη ρίζα της στο συλλογικό αίσθημα της συγγενικής 
σύμπνοιας και στην κοινή αγάπη όλων τους, του Χάρι συ-
μπεριλαμβανομένου, για τους οικογενειακούς θρύλους. Όι 
συγγενείς τους τρελαίνονταν να λένε ιστορίες, ρομαντικές 
και ποιητικές ή κωμικές με ρομαντικό χιούμορ· όχι πως 
παραφούσκωναν τα γεγονότα – αυτό που είχε σημασία 
ήταν το συναίσθημα. Ή καρδιά και η φαντασία τους ήταν 
αιχμαλωτισμένες από το παρελθόν τους, ένα παρελθόν στο 
οποίο τα κοινά, καθημερινά εγκόσμια έπαιζαν πολύ μικρό 
ρόλο. Όι αφηγήσεις τους ήταν σχεδόν πάντα ιστορίες αγά-
πης με φόντο έναν φωτεινό, ανέφελο, παραδεισένια γαλα-
νό ουρανό.

Φωτογραφίες, πορτρέτα από ανίκανους ζωγράφους που 
είχαν φιλοτεχνηθεί με πρωταρχικό σκοπό την κολακεία, 
και τα γιορτινά ρούχα που ήταν διπλωμένα μέσα σε μπαού-
λα με αποξηραμένα αρωματικά βότανα και καμφορά απο-
δεικνύονταν στο σύνολό τους απογοητευτικά, όταν η Μα-
ρία και η Μιράντα επιχειρούσαν να τα ταιριάξουν με τα 
ανθρώπινα πλάσματα που ζωντάνευαν στη φαντασία τους 
οι γλαφυρές, συναρπαστικές διηγήσεις των μεγάλων. Δύο 
φορές τον χρόνο, με το αίμα της ζωντανεμένο από την αλ-
λαγή της εποχής, η γιαγιά περνούσε σχεδόν μια ολόκληρη 
μέρα καθισμένη στην αποθήκη, μπροστά σε ανοιχτά παλιά 
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μπαούλα και κιβώτια, ξεδιπλώνοντας ρούχα και υφάσμα-
τα και μικρά αναμνηστικά· τα άπλωνε γύρω της, στο στρω-
μένο με σεντόνια πάτωμα, κλαίγοντας με μερικά αντικεί-
μενα, σχεδόν πάντα με τα ίδια, ξανακοιτάζοντας φωτο-
γραφίες σε βελούδινες θήκες, ξετυλίγοντας από τα περι-
τυλίγματά τους μπούκλες μαλλιών και ξεραμένα λουλού-
δια, κλαίγοντας σιγανά και αβίαστα, λες και τα δάκρυα 
ήταν η μοναδική ευχαρίστηση που της είχε απομείνει.

Αν η Μαρία κι η Μιράντα κάθονταν πολύ φρόνιμες και 
δεν πείραζαν τίποτα εκτός κι αν τους το έδινε να το δουν 
η ίδια η γιαγιά, μπορούσαν να μείνουν μαζί της όλη την 
ημέρα ή να μπαινοβγαίνουν κατά βούληση στην αποθήκη. 
Μεταξύ των τριών υπήρχε η σιωπηρή συμφωνία ότι η θλί-
ψη της γιαγιάς ήταν αποκλειστικά δικό της προνόμιο, κά-
τι πολύ προσωπικό που δεν έπρεπε να φαίνεται ότι γινό-
ταν αντιληπτό, ούτε να σχολιάζεται. Τα κορίτσια εξέταζαν 
ένα ένα τα αντικείμενα και, αυτά καθαυτά, δεν τα έβρι-
σκαν εντυπωσιακά. Άχαρα στεφανάκια και κολιέ, μερικά 
καμωμένα από περλέ όστρακα· σκοροφαγωμένα μάτσα 
από ροζ φτερά στρουθοκαμήλου για τα μαλλιά· χοντρο-
κομμένες καρφίτσες για το μπούστο και χρυσά βραχιόλια 
με σμάλτο σε διάφορα χρώματα· χαζά χτενάκια που έστε-
καν πάνω σε ψηλά δόντια, κουκουλωμένα με περλίτσες και 
ζιργκόν. Χωρίς να ξέρει γιατί, η Μιράντα μελαγχολούσε. 
Λυπόταν που αυτά τα ξεθωριασμένα αντικείμενα, τα κι-
τρινισμένα μακριά γάντια και τα τσαλαπατημένα σατέν 
γοβάκια, οι φαρδιές κορδέλες που ράγιζαν όταν τις δίπλω-
νες, ήταν τα μοναδικά στολίδια που είχαν εκείνα τα εξα-
φανισμένα κορίτσια. Και πού ήταν τώρα, εκείνα τα κορί-
τσια, και τ’ αγόρια με τους αστείους γιακάδες; Όι νεαροί 
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φαίνονταν ακόμα πιο εξωπραγματικοί από τις κοπέλες, με 
τα σακάκια τους που κούμπωναν ως επάνω, και τους φου-
σκωτούς λαιμοδέτες τους, και τα κερωμένα μουστάκια 
τους, και τα κυματιστά πυκνά μαλλιά τους χτενισμένα 
προσεκτικά και κολλημένα πάνω στα μέτωπά τους. Ποιος 
θα τους έπαιρνε στα σοβαρά με τέτοια εμφάνιση;

Όχι, η Μαρία και η Μιράντα το έβρισκαν αδύνατον να 
συμπονέσουν εκείνους τους νεαρούς ανθρώπους, αυτή τη 
νεολαία που καθόταν μπροστά στον φωτογραφικό φακό 
άκαμπτη και απελπιστικά ντεμοντέ· τις τραβούσε όμως η 
μυστηριώδης αγάπη που έτρεφαν οι ζωντανοί για όλους 
εκείνους τους νεκρούς, τους οποίους μνημόνευαν και μα-
κάριζαν ακατάπαυστα. Τα απτά απομεινάρια της ζωής τους 
δεν ήταν τίποτα· ήταν σκόνη, φθαρτά όσο κι η σάρκα· τα 
χαρακτηριστικά τους τυπωμένα σε χαρτί και μέταλλο δεν 
ήταν τίποτα· η ολοζώντανη μνήμη τους όμως μάγευε τις μι-
κρές. Άκουγαν, όλο αυτιά και διψασμένα μυαλά, μαζεύο-
ντας σαν τους ερανιστές ψήγματα απ’ όσα άκουγαν ανά-
μεσα στα διαρκώς μεταβαλλόμενα άλφα και ωμέγα των 
αφηγήσεων, ενώνοντας όσο καλύτερα μπορούσαν ψηφίδες 
ιστοριών που ήταν σαν ποιήματα ή μουσικά κομμάτια και 
που πράγματι σχετίζονταν με γνωστά τους διαβάσματα ή 
ακούσματα ποιητικά, έργα μουσικά ή θεατρικά.

«Πες μου πάλι πώς έφυγε από δω η θεία Έιμι όταν πα-
ντρεύτηκε». «Έτρεξε μέσα στο γκρίζο κρύο κι ανέβηκε 
στην άμαξα και γύρισε και χαμογέλασε με το πρόσωπό 
της ωχρό σαν τον θάνατο και φώναξε “Αντίο, αντίο” και 
αρνήθηκε να πάρει την κάπα της και είπε “Δώστε μου ένα 
ποτήρι κρασί”. Και κανένας μας δεν την ξανάδε ζωντανή». 
«Γιατί δεν ήθελε να φορέσει την κάπα της, εξαδέλφη Κό-
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ρα;» «Γιατί δεν ήταν ερωτευμένη, καλή μου». Μαθαίνω 
έτσι να διαλογίζομαι με την φθοράν αυτή, πως θα ’ρθει ο 
χρόνος να μου πάρει τον αγαπημένο.1 «Ήταν στ’ αλήθεια 
όμορφη, θείε Μπιλ;» «Σαν άγγελος, παιδί μου». Υπήρχαν 
άγγελοι με χρυσαφένια μαλλιά και μακριές φούστες με 
πιέτες που χόρευαν γύρω γύρω από τον θρόνο της Παρθέ-
νου Μαρίας. Κανένας τους δεν έμοιαζε στο παραμικρό με 
τη θεία Έιμι, κι ούτε είχαν τον τύπο της ομορφιάς που η 
Μαρία και η Μιράντα είχαν ανατραφεί να θαυμάζουν. Υπήρ-
χαν συγκεκριμένα κριτήρια ομορφιάς με τα οποία σε έκρι-
ναν οι συγγενείς σου, και μάλιστα πολύ αυστηρά. Για να 
είσαι όμορφη, πρώτα πρώτα έπρεπε να είσαι ψηλή· ό,τι 
χρώμα μάτια κι αν είχες, τα μαλλιά έπρεπε να είναι σκού-
ρα, όσο σκουρότερα τόσο καλύτερα· το δέρμα έπρεπε να 
είναι ωχρό και λείο. Ή ελαφράδα και η σβελτάδα στην κί-
νηση ήταν σημαντικά προσόντα. Μια καλλονή έπρεπε να 
χορεύει ωραία, να ιππεύει άριστα (γαλήνια, όχι με νεύρο), 
να συνδιαλέγεται με φιλικότητα και ευπροσηγορία χαλι-
ναγωγημένες από γερές δόσεις αξιοπρέπειας. Να έχει, φυ-
σικά, ωραία δόντια και χέρια και, πέρα και πάνω απ’ όλα 
αυτά, μια μυστηριώδη αύρα γοητείας που τραβούσε κι αιχ-
μαλώτιζε την καρδιά. Το όλο πράγμα ήταν πολύ συναρ-
παστικό και πολύ αποθαρρυντικό επίσης.

Παρότι μικροκαμωμένη, λεπτή, με στρογγυλή μυτού- 
λα σπαρμένη με φακίδες, γκρίζα, πιτσιλωτά μάτια και τα-
κτικά ξεσπάσματα θυμού, η Μιράντα πίστευε σε όλη τη  

1  Σ.τ.Μ.: Από το «Σονέτο 64», του Όυίλιαμ Σαίξπηρ. Όυίλιαμ Σαίξ-
πηρ, Σονέτα, μτφρ. Βασίλη Ρώτα-Βούλας Διαμανάκου, εκδόσεις Επι-
καιρότητα, Αθήνα, 1997. 
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διάρκεια της παιδικής της ηλικίας πως, όταν μεγάλωνε, θα 
γινόταν θαυματουργά μια ψηλή καστανή με δέρμα στο 
χρώμα της κρέμας, ακριβώς σαν την ξαδέλφη της την Ίζα-
μπελ· αποφάσισε επίσης ότι θα φορούσε πάντοτε λευκές 
τουαλέτες με ουρά. Ή Μαρία, συνετή εκ γενετής, δεν είχε 
τέτοιες ψευδαισθήσεις. «Θα πάρουμε από την οικογένεια 
της μαμάς», έλεγε. «Από κει θα πάρουμε, και καλά θα κά-
νουμε να το χωνέψουμε. Δεν θα γίνουμε ποτέ όμορφες, πά-
ντα θα έχουμε φακίδες. Κι εσύ», έλεγε στη Μιράντα, «δεν 
είσαι καν ευπροσήγορη».

Ή Μιράντα παραδεχόταν τόσο την αλήθεια όσο και το 
δίκαιο αυτής της άσπλαχνης ετυμηγορίας, παρ’ όλα αυτά 
εξακολουθούσε να ελπίζει κρυφά ότι μια μέρα θα γινόταν 
η ξαφνική αποδέκτης μεγάλης ομορφιάς, ότι, σαν από κλη-
ρονομιά, αίφνης θ’ απλώνονταν στα πόδια της πλούτη που 
δεν θα είχε κάνει τίποτα για να τ’ αξίζει. Για ένα αρκετά 
μεγάλο διάστημα πίστευε ότι μια μέρα θα γινόταν σαν τη 
θεία Έιμι, όχι όπως ήταν στη φωτογραφία αλλά όπως εί-
χε αποτυπωθεί στη μνήμη εκείνων που την είχαν δει.

Όταν η Μιράντα έβλεπε την εξαδέλφη Ίζαμπελ να βγαί-
νει με την εφαρμοστή μαύρη φορεσιά της ιππασίας, περι-
τριγυρισμένη από νεαρούς, και να καβαλάει αβίαστα και 
κομψά το άλογό της, για να το γυρίσει έπειτα έτσι που να 
βηματίζει εξασκημένα επιτόπου όσο οι υπόλοιποι ιππείς 
ανέβαιναν στις σέλες τους με τον ίδιο, αξιοπρεπώς ελεγ-
χόμενο δυναμισμό, η καρδιά της σφιγγόταν στη μέγγενη 
ενός τόσο ειλικρινούς και μεγάλου θαυμασμού ανάμεικτου 
με ζήλια και συγγενική περηφάνια, που σχεδόν την πονού-
σε· παρ’ όλα αυτά, πάντοτε υπήρχε εκεί γύρω κάποιος 
ενήλικας για να τη φιλοδωρήσει με μια ψυχρολουσία που 
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έσβηνε τη φωτιά της. «Ιππεύει σχεδόν τόσο καλά όσο και 
η Έιμι, ε;» θα της έλεγε. «Ή Έιμι όμως είχε το γνήσιο ισπα-
νικό ιππευτικό στιλ, μπορούσε να βγάλει από τα άλογα 
βηματισμούς που ούτε τα ίδια δεν ήξεραν ότι είχαν». Ή 
Έιμι η νεότερη, ονομασμένη προς τιμήν της πεθαμένης αρ-
χαιότερης, έμπαινε στις αίθουσες χορού αναγγέλλοντας 
την άφιξή της με το φουρφούρισμα των ολόλευκων, γεμά-
των φραμπαλάδες ταφτάδων της, λαμπυρίζοντας σαν νυ-
χτοπεταλούδα στο φως των φανών, κρατώντας τους αγκώ-
νες της προς τα πίσω, με τα χέρια της άκαμπτα σαν φτε-
ρά, γλιστρώντας σαν να φορούσε πατίνια, με την κομψή 
περπατησιά που επέβαλλε το σαβουάρ βιβρ εκείνης της 
εποχής. Στα πάρτι η Έιμι θεωρούνταν η καλύτερη χορεύ-
τρια, και η Μαρία, ρουφώντας στα ρουθούνια της το σύν-
νεφο του αρώματος που την ακολουθούσε πάντα, έπλεκε 
τα χέρια της κι έλεγε: «Ω, ανυπομονώ να μεγαλώσω!» Όι 
μεγαλύτεροι όμως κατέληγαν ομόφωνα ότι η κίνηση της 
πρώτης Έιμι ήταν πιο ανάλαφρη, πιο αβίαστη και πιο ντε-
λικάτη όταν χόρευε βαλς και ότι η δεύτερη Έιμι δεν θα 
μπορούσε ποτέ να τη φτάσει. Ή εξαδέλφη Μόλι Πάριν-
γκτον, η νεότητα της οποίας ήταν πλέον μια μακρινή ανά-
μνηση, μιας και ανήκε στη γενιά πριν απ’ αυτή της θείας 
Έιμι, ήταν πολύ πιο γοητευτική. Άντρες που τη γνώριζαν 
όλη της τη ζωή εξακολουθούσαν να κολλάνε πάνω της όπως 
οι μέλισσες στο μέλι· τώρα που ήταν εύθυμη χήρα για δεύ-
τερη φορά, δεν υπήρχε αμφιβολία ότι θα ξαναπαντρευό-
ταν. Ή Έιμι όμως, έλεγαν οι μεγαλύτεροι, είχε το ίδιο ζω-
ντανό και σπινθηροβόλο πνεύμα χωρίς την αναίδεια της 
Μόλι, που πράγματι ποτέ της δεν είχε υπάρξει διακριτι-
κή. Έβαφε τα μαλλιά της κι αστειευόταν γι’ αυτό. Είχε τον 
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τρόπο της να μαζεύει τους άντρες γύρω της, να τους στρι-
μώχνει σε μια γωνιά και να τους λέει ιστορίες. Ήταν πα-
ράταιρη μητέρα για την κόρη της, την Ίβα, μια γεροντοκό-
ρη που είχε πατήσει τα σαράντα και ήταν άσχημη ενώ η 
μητέρα της εξακολουθούσε να είναι η ωραία της ημέρας. 
«Ας μην ξεχνάμε ότι ήμουν δεκαπέντε χρονών όταν τη γέν-
νησα», έλεγε ξεδιάντροπα η Μόλι σ’ έναν παλιό αγαπητι-
κό της, κοιτάζοντάς τον ίσια στα μάτια, τη στιγμή που και 
οι δύο θυμόντουσαν πολύ καλά πως ήταν κουμπάρος στον 
πρώτο της γάμο, όταν η Μόλι ήταν είκοσι ενός. «Όλοι έλε-
γαν ότι ήμουν σαν κοριτσάκι με την κούκλα του».

Ή Ίβα, ντροπαλή και χωρίς πιγούνι, με το πάνω χείλος 
της τραβηγμένο προς τα πίσω εν είδει χαμόγελου που άφη-
νε στην κοινή θέα δύο τεράστια δόντια, καθόταν στις γω-
νίες κοιτάζοντας τη μητέρα της. Φαινόταν πεινασμένη, το 
βλέμμα της ήταν πάντα νευρικό, τα μάτια της κουρασμέ-
να. Ντυνόταν με τα παλιά, μεταποιημένα ρούχα της μητέ-
ρας της και δίδασκε λατινικά σ’ ένα ιδιωτικό κολέγιο θη-
λέων. Πίστευε στην ψήφο των γυναικών και είχε ταξιδέψει 
λίγο γι’ αυτόν τον σκοπό, δίνοντας ομιλίες. Όταν η μητέ-
ρα της δεν ήταν παρούσα, η Ίβα άνθιζε λιγάκι, χόρευε 
ωραία, χαμογελούσε δείχνοντας όλα της τα δόντια, και 
ήταν σαν μικρό, ξεραμένο φυτό που το είχαν βγάλει σε μια 
ποτιστική βροχή. Ή Μόλι χαιρόταν για την ασχήμια του 
παπιού της. «Τυχερή είμαι που έχω γεροντοκόρη θυγατέ-
ρα. Όπως φαίνεται», συνέχιζε σκανταλιάρικα, «η Ίβα δεν 
είναι ικανή να με κάνει γιαγιά». Αυτά έλεγε, κι η Ίβα κοκ-
κίνιζε σαν να την είχαν χαστουκίσει.

Μπορεί η Ίβα να μη βλεπόταν, οι μικρές όμως τη θεω-
ρούσαν αναπόσπαστο κομμάτι του καθημερινού κόσμου 
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τους – αυτού του κόσμου με τα βαρετά μαθήματα που έπρε-
πε να αποστηθιστούν, τα σκληρά παπούτσια που έπρεπε 
να μαλακώσουν, τα άγρια μάλλινα υφάσματα που σου έφερ-
ναν φαγούρα αλλά που έπρεπε να τα υποστείς όταν έκα-
νε κρύο, τις μαγουλάδες και τις ματαιωμένες προσδοκίες. 
Ή θεία τους η Έιμι ανήκε σε άλλον κόσμο, αυτόν της ποίη-
σης. Ή ιστορία του πολυετούς, ανεπίδοτου έρωτα του θείου 
Γκέιμπριελ γι’ αυτήν κι η ιστορία του πρόωρου θανάτου 
της ήταν σαν αυτές που έβρισκες σε παλιά βιβλία: σε βι-
βλία που έμοιαζαν αλλόκοσμα κι όμως ήταν αληθινά, όπως 
η Νέα ζωή, τα Σονέτα του Σαίξπηρ, το Επιθαλάμιον του Σπέν-
σερ, τα ποιήματα του Έντγκαρ Άλαν Πόε. «Το βασανισμέ-
νο της μυαλό εδώ αναπαύεται γλυκά, ξεχνώντας ή ποτέ μη 
νοσταλγώντας πια τα ρόδα…»2 Ό πατέρας τους τους διά-
βαζε το ποίημα κι έλεγε «Ήταν ο μεγαλύτερος ποιητής 
μας» κι εκείνες ήξεραν ότι αυτό το «μας» σήμαινε πως ο 
Πόε ήταν Νότιος. Ή θεία Έιμι ήταν τόσο αληθινή όσο και οι 
ζωγραφιές στα παλιά βιβλία του Χόλμπαϊν και του Ντύρερ. 
Ξαπλωμένες μπρούμυτα, οι μικρές βυθίζονταν σ’ έναν θαυ-
μαστό κόσμο, γυρίζοντας ταλαιπωρημένες, έτοιμες να δια-
λυθούν σελίδες, χωρίς να ξαφνιάζονται που έβλεπαν τη  
Θεομήτορα καθισμένη σ’ ένα κούφιο κούτσουρο να θηλά-
ζει το Τέκνο της· χωρίς ν’ αμφιβάλλουν στιγμή πως αυτός 
που καβαλούσε στους αναβολείς του σκοτεινού ιππότη ήταν 
είτε ο Θάνατος είτε ο Διάβολος· χωρίς ν’ αμφισβητούν την 
ευπρέπεια των ντυμένων με άκαμπτα φορέματα κυριών 
του σπιτικού του σερ Τόμας Μορ, καθισμένων αξιοπρεπώς, 

2  Σ.τ.Μ.: Παράφραση από το ποίημα του Έντγκαρ Άλαν Πόε «Για την 
Άννι», από τη μετάφραση του Ναπολέοντα Λαπαθιώτη. 
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όπως τουλάχιστον φαινόταν, στο πάτωμα. Αν και έχαναν 
όλες τις εκθέσεις σκύλων και πόνι και τις προβολές του μα-
γικού φανού, ο πατέρας τους τις είχε πάει να δουν Άμλετ 
και το Ημέρωμα της στρίγκλας και τον Ριχάρδο τον Γ ΄ κι ένα 
μεγάλο, ατελείωτο έργο για τη Μαρία, τη βασίλισσα της 
Σκωτίας. Ή Μιράντα, που πίστευε ότι η μεγαλόπρεπη κυ-
ρία με τα μαύρα βελούδα ήταν πραγματικά η βασίλισσα 
της Σκωτίας, στενοχωρήθηκε όταν έμαθε ότι η αληθινή βα-
σίλισσα είχε πεθάνει πριν από πολύ καιρό, και όχι το βρά-
δυ που εκείνη ήταν παρούσα στον θάνατό της.

Τα κορίτσια λάτρευαν το θέατρο, αυτόν τον κόσμο με 
τους χαρακτήρες που ήταν ψηλότεροι από τα ανθρώπινα 
όντα, που σάρωναν τη σκηνή και την κατέκλυζαν με την 
παρουσία τους, με τις υπεράνθρωπες φωνές τους, με τις 
θεϊκές χειρονομίες τους, σαν θεοί και θεές που διαφέντευαν 
το σύμπαν. Πάντα όμως υπήρχε μια φωνή που αναθυμό-
ταν άλλες, σπουδαιότερες παραστάσεις, μεγαλειωδέστε-
ρες ερμηνείες. Ή γιαγιά στα νιάτα της είχε ακούσει την 
Τζένι Λιντ και πίστευε ότι η Νέλι Μέλμπα ήταν υπερεκτι-
μημένη. Ό πατέρας είχε δει την Μπερνάρ κι έλεγε ότι η 
Μαντάμ Μοντιέσκα δεν την έφτανε ούτε στο μικρό της δα-
χτυλάκι. Όταν ο Παντερέφσκι έπαιξε για πρώτη φορά στην 
πόλη τους, εξάδελφοι και εξαδέλφες ήρθαν απ’ όλη την πο-
λιτεία στο σπίτι της γιαγιάς, απ’ όπου έφυγαν όλοι μαζί 
για να πάνε να τον ακούσουν. Τη Μαρία και τη Μιράντα 
τις άφησαν έξω απ’ αυτή τη σπουδαία περίσταση· μοιρά-
στηκαν με τους υπόλοιπους μόνο την έξαψη της αναχώρη-
σης καθώς και τις ωραίες στιγμές της επιστροφής, όταν τα 
ξαδέλφια στάθηκαν εδώ κι εκεί σε πηγαδάκια κρατώντας 
στα χέρια τους φλιτζάνια με καφέ και ποτήρια με ποτά, 
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κουβεντιάζοντας σιγανά, εκστασιασμένοι και ευτυχείς. Όι 
μικρές, νιώθοντας στο μεδούλι τους τη διάχυτη αίσθηση 
της σπουδαιότητας του γεγονότος, τριγύριζαν στο σαλόνι 
με τις νυχτικιές τους ακούγοντας τις συζητήσεις, ώσπου 
κάποιος τις πρόσεξε και τις μάζεψε, παίρνοντάς τες μα-
κριά από το μελένιο φωτοστέφανο όλης αυτής της δόξας. 
Ένας ηλικιωμένος κύριος ωστόσο, που είχε ακούσει πολ-
λές φορές τον Ρουμπινστάιν να παίζει, δεν μπορούσε πα-
ρά να δηλώσει ότι ο Ρουμπινστάιν είχε φτάσει στο από-
γειο της μουσικής ερμηνείας και, για εκείνον, ο Παντερέφ-
σκι ήταν μάλλον απογοητευτικός. Τα κορίτσια τον άκου-
σαν να συνεχίζει το μουρμουρητό του, με το ένα χέρι του 
σηκωμένο στον αέρα, σαν να καλούσε το ακροατήριο να 
σωπάσει. Όι υπόλοιποι τον κοίταζαν, έπαψαν τις κουβέ-
ντες και τον άκουγαν, σοβαροί σοβαροί αλλά χωρίς να χά-
νουν το κέφι τους. Τον Ρουμπινστάιν δεν τον είχαν ακού-
σει ποτέ· πριν από μία ώρα όμως είχαν ακούσει τον Πα-
ντερέφσκι, και γιατί να πρέπει να ασχολείται κανείς με το 
παρελθόν; Καθώς την τραβούσαν έξω από το σαλόνι, η Μι-
ράντα, μισοκαταλαβαίνοντας τον ηλικιωμένο κύριο, τον μί-
σησε. Ένιωθε ότι κι εκείνη είχε ακούσει τον Παντερέφσκι.

Υπήρχε λοιπόν μια ζωή πέρα από τη ζωή σε τούτον εδώ 
τον κόσμο, καθώς επίσης και στον επόμενο· κάτι τέτοια 
περιστατικά επιβεβαίωναν για τις μικρές την ευγένεια του 
ανθρώπινου αισθήματος, το ένθεο του ανθρώπινου οράμα-
τος για το αθέατο, τη σπουδαιότητα της ζωής και του θα-
νάτου, το βάθος της ανθρώπινης καρδιάς, τη ρομαντική 
αξία της τραγωδίας. Σε μια από τις επισκέψεις της, η εξα-
δέλφη Ίβα, προσπαθώντας να τις κάνει να ενδιαφερθούν 
για τα λατινικά, τους είπε την ιστορία του Τζον Γουίλκς 



KATHER INE ANNE PORTER

24

Μπουθ, ο οποίος, ωραία ντυμένος μ’ έναν μακρύ μαύρο 
μανδύα, είχε πηδήξει στη σκηνή του θεάτρου, έχοντας μό-
λις σκοτώσει τον πρόεδρο Λίνκολν. «Sic semper tyrannis»3, 
είχε ανακράξει μεγαλειωδώς, παρά το σπασμένο πόδι του. 
Όι μικρές δεν αμφέβαλλαν ότι έτσι είχε γίνει, και το ηθικό 
δίδαγμα της ιστορίας φαινόταν να είναι πως καλό ήταν να 
έχεις πρόχειρο ένα απόφθεγμα στα λατινικά ή έστω έναν 
στίχο από καλή ποίηση για κάτι τέτοιες σπουδαίες στιγ-
μές απόγνωσης. Ή Ίβα τους θύμισε ότι κανένας, ούτε ακό-
μα κι ένας ευπατρίδης Νότιος, δεν ήταν δυνατόν να επι-
κροτήσει την πράξη του Τζον Γουίλκς Μπουθ. Στο κάτω 
κάτω, φόνος ήταν. Αυτό έπρεπε να το θυμούνται. Ή Μιρά-
ντα όμως, συνηθισμένη στις τραγωδίες των βιβλίων και των 
οικογενειακών θρύλων –δύο αδελφοί των παππούδων τους 
είχαν αυτοκτονήσει και μια μακρινή πρόγονός τους είχε 
τρελαθεί από έρωτα–, κατέληξε ότι χωρίς τον φόνο δεν θα 
είχε νόημα για τον Μπουθ να ντυθεί, να στολιστεί και να 
πηδήξει πάνω στη σκηνή του θεάτρου φωνάζοντας στα λα-
τινικά. Πώς ήταν δυνατόν λοιπόν να αποδοκιμάσει την πρά-
ξη; Ή ιστορία ήταν πολύ ωραία. Ήξερε ότι ένας ηλικιωμέ-
νος μακρινός συγγενής τους, φανατικός θεατρόφιλος και 
θαυμαστής της τέχνης του Μπουθ, τον είχε δει να παίζει 
σε πάρα πολλά έργα, δυστυχώς όμως δεν είχε αξιωθεί να 
τον απολαύσει στην καλύτερη στιγμή του. Ή Μιράντα στε-
νοχωριόταν γι’ αυτό· θα ήταν τόσο ευχάριστο να υπήρχε 
στην οικογένεια μια ιστορία για τη δολοφονία του Λίνκολν.

3  Σ.τ.Μ.: «Έτσι πάντοτε στους τυράννους», «Τέτοιο τέλος αξίζουν οι 
τύραννοι» (στα λατινικά).
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Ό θείος Γκέιμπριελ, που τόσο απεγνωσμένα είχε λατρέψει 
τη θεία Έιμι, εξακολουθούσε να ζει κάπου, μολονότι η Μι-
ράντα και η Μαρία δεν τον είχαν δει ποτέ. Μετά τον θά-
νατο της Έιμι τα είχε μαζέψει κι είχε φύγει μακριά. Εξα-
κολουθούσε να βιοπορίζεται από την εκμετάλλευση των 
αλόγων κούρσας που είχε στην ιδιοκτησία του, βάζοντάς 
τα να τρέχουν σε αγώνες των πιο φημισμένων ιπποδρομίων 
της χώρας, και η Μιράντα πίστευε ότι δεν υπήρχε καλύτε-
ρη επαγγελματική ενασχόληση απ’ αυτή. Ό Γκέιμπριελ εί-
χε ξαναπαντρευτεί, και μάλιστα σύντομα μετά τον θάνα-
το της Έιμι, και είχε γράψει στη γιαγιά ζητώντας της να 
δεχτεί την καινούρια σύζυγό του σαν κόρη της στη θέση 
εκείνης που είχε χάσει. Ή γιαγιά είχε κάνει αποδεκτό το 
αίτημά του μ’ ένα ψυχρό γράμμα στο οποίο τον καλούσε 
να την επισκεφθεί με την καινούρια γυναίκα του, για κά-
ποιον λόγο όμως ο θείος Γκέιμπριελ δεν είχε φέρει ποτέ 
τη νύφη στο σπίτι. Ό Χάρι τους είχε επισκεφθεί στη Νέα 
Όρλεάνη και είχε αναφέρει ότι η νύφη ήταν μια πολύ ευ-
παρουσίαστη, καλοαναθρεμμένη ξανθιά κοπέλα που αναμ-
φίβολα θα ήταν καλή σύζυγος για τον Γκέιμπριελ. Παρ’ 
όλα αυτά η καρδιά του Γκέιμπριελ, δοσμένη για πάντα 
στην Έιμι, δεν είχε γιατρευτεί. Ανεξαιρέτως μία φορά τον 
χρόνο έστελνε ένα γράμμα σε κάποιον από την οικογένεια, 
εσωκλείοντας χρήματα για ένα στεφάνι για τον τάφο της. 
Είχε γράψει ένα ποίημα για την ταφόπλακά της και είχε 
έρθει, αφήνοντας τη δεύτερη γυναίκα του στην Ατλάντα, 
για να επιβλέψει αυτοπροσώπως την εγχάραξη. Ισχυριζό-
ταν ότι αδυνατούσε να εξηγήσει πώς έγραψε το ποίημα· 
το βέβαιο ήταν πως, από τότε που τέλειωσε το σχολείο, δεν 
είχε επιχειρήσει ποτέ να γράψει ούτε έναν στίχο. Παρ’ όλα 
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αυτά, μια μέρα που σκεφτόταν την Έιμι, το ποίημα του εί-
χε έρθει στο μυαλό, θαρρείς από το πουθενά. Ή Μαρία και 
η Μιράντα το είχαν δει, τυπωμένο με χρυσά γράμματα σε 
μια κάρτα πένθους. Ό θείος Γκέιμπριελ τους είχε στείλει 
μπόλικες τέτοιες, να τις μοιράσουν στην οικογένεια.

«Ξαναζείς, εσύ που υπέφερες τη ζήση,
Κι ύστερα υπέφερες θανή, και τώρα λυτρωμένη
Άγγελος άδεις, λησμονείς
Θλίψεις, δεινά θνητής ζωής».4

«Τραγουδούσε στ’ αλήθεια η θεία Έιμι;» ρώτησε η Μαρία 
τον πατέρα της.

«Τι σχέση έχει τώρα αυτό;» απάντησε εκείνος. «Ποίη-
μα είναι».

«Εγώ το βρίσκω πολύ όμορφο», είπε εντυπωσιασμένη 
η Μιράντα. Ό θείος Γκέιμπριελ ήταν δεύτερος ξάδερφος 
του πατέρα της και της θείας Έιμι, πράγμα που έκανε την 
ποίηση πιο οικεία.

«Δεν είναι κι άσχημο για ποίηση τάφων», είπε ο πατέ-
ρας τους, «θα έπρεπε να είναι καλύτερο όμως».

Ό θείος Γκέιμπριελ αναγκάστηκε να περιμένει πέντε 
χρόνια για να παντρευτεί τη θεία Έιμι. Ή θεία ήταν άρρω-
στη, την ταλαιπωρούσαν τα βρογχικά της· είχε αρραβω-
νιαστεί άλλες δύο φορές με άλλους νεαρούς, είχε διαλύ-
σει και τους δύο αρραβώνες χωρίς λόγο, κι απλώς γελού-
σε με τις συμβουλές μεγαλύτερων και πιο συμπονετικών 
ανθρώπων που το έβρισκαν μεγάλη ιδιοτροπία από μέρους 

4  Σ.τ.Μ.: Το τετράστιχο είναι της ίδιας της συγγραφέως, γραμμένο 
σκόπιμα στο ύφος της «ποίησης των κοιμητηρίων». 
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της να μην ανταποδίδει την αφοσίωση ενός τόσο ωραίου 
και ρομαντικού νέου όπως ο Γκέιμπριελ, ο οποίος, εκτός 
απ’ όλα τ’ άλλα, ήταν και δεύτερος ξάδελφός της· δεν θα 
’ταν σαν να παντρευόταν έναν ξένο. Έλεγαν ότι η ψυχρό-
τητά της είχε στρέψει τον Γκέιμπριελ στην άσωτη ζωή, ακό-
μα και στο ποτό. Ό παππούς του ήταν ευκατάστατος και 
ο Γκέιμπριελ ο αγαπημένος του εγγονός· οι δυο τους όμως 
είχαν μαλώσει για τη διαχείριση των αλόγων κούρσας. «Για 
όνομα του Θεού, παππού», του είχε φωνάξει ο Γκέιμπριελ, 
«κάτι δεν πρέπει να έχω κι εγώ;» Λες και δεν είχε ήδη τα 
πάντα: νιάτα, υγεία, ομορφιά, την προοπτική μιας μεγά-
λης κληρονομιάς και μια αφοσιωμένη οικογένεια. Ό παπ-
πούς του του επισήμανε ότι μιλούσε σαν αχάριστος κι ότι 
δεν ήταν καθόλου απίθανο να καταντήσει χαραμοφάης – 
ως προς αυτό, υπήρχαν ήδη ανησυχητικά σημάδια. «Εσύ 
είχες άλογα κούρσας», του είπε ο Γκέιμπριελ, «και τα κα-
τάφερες μια χαρά μ’ αυτά». «Ναι, αλλά ποτέ δεν βασίστη-
κα πάνω τους για να ζήσω», είπε ο παππούς του.

Από τη Σαρατόγκα και από το Κεντάκι και από τη Νέα 
Όρλεάνη, ο Γκέιμπριελ έγραφε γράμματα στην Έιμι γι’ αυ-
τό και για πολλά άλλα, στέλνοντάς της δώρα, και λουλού-
δια πακεταρισμένα σε πάγο, και τηλεγραφήματα. Τα δώ-
ρα ήταν διασκεδαστικά, όπως, ας πούμε, ένα τεράστιο κλου-
βί γεμάτο μικρά πράσινα πιτσουνάκια· ή, σαν στολίδι για 
τα μαλλιά της, ένα ολάνθιστο επισμαλτωμένο τριαντάφυλ-
λο με δροσοσταλίδες από ζιργκόν και μια πεταλούδα, σμαλ-
τωμένη κι αυτή με ζωηρά χρώματα, που αιωρούνταν στε-
ρεωμένη μ’ ένα χρυσό σύρμα από το λουλούδι, τρεμουλια-
στή τρεμουλιαστή· τα τηλεγραφήματα όμως πάντα τρόμα-
ζαν τη μητέρα της, και τα λουλούδια, έπειτα από ολόκλη-
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