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Όταν ένα μέτωπο ψυχρού αέρα συναντά στο έδαφος μια μά-

ζα θερμού αέρα, τότε ο θερμός αέρας ανυψώνεται στον  

ουρανό. Και γεννιούνται οι καταιγίδες. Βροχή και κεραυνοί, 

νερό και φωτιά. Ποτέ μου δεν κατάλαβα ποιος από τους δυο 

μας ήταν η ζέστη και ποιος το κρύο, όμως νιώθω τυχερός 

που συνάντησα το αντίπαλο δέος μου στην Κλάουντια Φανέ-

λι, τη spatriata, όπως αποκαλούν εδώ τους διαφορετικούς αν-

θρώπους, τους αντικομφορμιστές, ενίοτε και τους βραδύνοες 

ή τους ανύπαντρους και τις ανύπαντρες, τους τυχοδιώκτες 

και τους πλάνητες ή, ίσως, όπως στην περίπτωσή μας, τους 

ασυμβίβαστους, τους απελευθερωμένους. 

Πρώτη φορά την πρόσεξα στην είσοδο του σχολείου και 

λάτρεψα τα κόκκινα μαλλιά της, την ψυχρή επιδερμίδα της, 

τη μεγάλη της μύτη. Σου έδινε την αίσθηση πως είχε προσ-

γειωθεί εκεί από κάποιον άλλον κόσμο, πιο εξελιγμένο και 

φωτεινό. 

Με λένε Φραντσέσκο Βελένο, είμαι το μοναχοπαίδι της 

Ελίζα Φορτούνα και του Βιντσέντζο Βελένο, δύο πρώην ερα-

σιτεχνών αθλητών, που ερωτεύτηκαν στη διάρκεια ενός επει-

σοδίου των Παιχνιδιών Χωρίς Σύνορα και με μεγάλωσαν με 

την ιδέα πως θα τους λύτρωνα από το μυστηριώδες ατύχημα 

που τους έλαχε να με φέρουν στον κόσμο. Δεν ήξερα ακόμα 
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ότι πολλές σχέσεις συνεχίζονται, όπως θα έλεγε η Κλάουντια, 

«ελέω κρατικής βούλησης». Και χάρη σε εκείνη θα καταλά-

βαινα επίσης ότι δεν υπάρχει καμία τόσο εξαναγκαστική 

κρατική βούληση που να υποχρεώνει τρεις τόσο διαφορετι-

κούς ανθρώπους να ζουν μαζί, εκτός και αν εκτίουν κάποια 

ποινή. Το δικαστήριο που είχε καταδικάσει την Ελίζα και τον 

Βιντσέντζο να παραμείνουν μαζί παρά τα προφανή ανύπαρ-

κτα αισθήματα αγάπης του ενός για τον άλλον υπακούει 

στον αυστηρό νόμο περί ατάραχου βίου, αυτού του άτεγκτου 

ανθρώπινου κώδικα που στις μικρές κοινωνίες απαιτεί  

αυστηρότητα, απόλυτη σχολαστικότητα. 

Πριν από την Κλάουντια, η πραγματικότητα ήταν αυτή 

που μου παρουσίαζαν και όχι αυτή που έβλεπα. Ανήκα στην 

κατηγορία εκείνων των ανθρώπων που παρασύρονται από 

τους άλλους, από τα γεγονότα, από τις επιταγές των καιρών, 

από τις προκαταλήψεις. Το ζεύγος Βελένο μού έδειχνε τον 

δρόμο για μια ζωή χωρίς παρεκκλίσεις, ήρεμη, μια ζωή με τα 

απολύτως απαραίτητα για να μην υποφέρω. Στο κάτω κάτω, 

αυτός ο τρόπος ζωής είχε δουλέψει με εκείνους. 

Ο Βιντσέντζο Βελένο, καθηγητής φυσικής αγωγής –για 

ένα φεγγάρι είχε καταπιαστεί με την ξιφασκία, μαζί με τη 

μητέρα μου–, ένας γεροδεμένος άντρας, χωρίς ηθικούς εν-

δοιασμούς, ο οποίος κυκλοφορούσε με μια Μπερέτα Μ9, 

που την είχε αποκτήσει με νόμιμη άδεια οπλοφορίας και 

δεν την αποχωριζόταν ποτέ. Ακόμα δεν είχα αρχίσει να 

βλέπω στους μεσήλικες λευκούς άντρες που οπλοφορούσαν 

τη χαμένη σεξουαλική τους έπαρση. 

Η μητέρα μου ήταν νοσοκόμα στο νοσοκομείο της Μαρ-

τίνα Φράνκα. Όταν ήμουν παιδί, με αποκαλούσε «Μαυρο-

στάφυλο», επειδή στη Μαρτίνα οι πάντες καλλιεργούν λευκά 

σταφύλια, τα βερντέκα, μια ξινούτσικη ποικιλία από την  

οποία παράγεται ένα ξηρό κρασί που με τις πρώτες δυο 
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γουλιές σού προκαλεί ευθυμία. Εκείνη, όμως, είχε κάνει έναν 

γιο με μελαψή επιδερμίδα, μελαχρινή, σαν αυτή των χωρικών 

το αποκαλόκαιρο ή των Σαρακηνών τα παλιά χρόνια. Από το 

μαύρο σταφύλι φτιάχνουν το Πριμιτίβο ή το Νεγκραμάρο, τα 

πιο δυνατά ερυθρά τοπικά κρασιά. Θα μου χρησίμευε η πλη-

ροφορία αυτή όποτε χρειαζόταν να πάρω μια παρορμητική 

απόφαση στη ζωή μου. 

Κανείς στην οικογένεια δεν είχε τα δικά μου χαρακτηρι-

στικά. Κανείς δεν ήταν τόσο μαυριδερός όπως εγώ, κανείς 

δεν είχε τόσο μεγάλο μέτωπο ούτε και το σαράκι της τεμπε-

λιάς που με κρατούσε καθηλωμένο στον καναπέ να διαβάζω 

σαχλοπεριοδικά. Τα απογεύματα έμενα συχνά μόνος μου, η 

μητέρα μου, ούτε λίγο ούτε πολύ, ζούσε στο νοσοκομείο, κά-

ποιες φορές μάλιστα εξαφανιζόταν δυο τρεις μέρες συνεχό-

μενες. Όταν ο πατέρας μου τελείωνε από το σχολείο, πού τον 

έχανες πού τον έβρισκες, όλο σε κάποιο καφενείο χωνόταν 

και καυχιόταν για τις περιπέτειες της ζωής του, θυμόταν το 

αθλητικό του παρελθόν, κι ύστερα επέστρεφε με ρούχα τσα-

λακωμένα και ύφος υπαινικτικό, λες και είχε κάνει κάποιο 

φοβερό και τρομερό κατόρθωμα, και δεν έβλεπε την ώρα και 

τη στιγμή να μιλήσει για αυτό. Μόνο που δεν μίλαγε ποτέ. 

Ίσως επειδή εγώ φοβόμουν να τον ρωτήσω ή ίσως επειδή  

εκείνος θεωρούσε ότι δεν θα μπορούσα να καταλάβω. 

Ήταν διαφορετικοί άνθρωποι η μητέρα μου και ο πατέ-

ρας μου, όπως διαφορετικοί ήταν και ως προς τη χρήση των 

ρηματικών χρόνων όταν απευθύνονταν σε εμένα. Η Ελίζα  

ήταν άνθρωπος του ενεστώτα, συχνά στο πρώτο πληθυντικό: 

«Φεύγουμε». Ο πατέρας μου δεν ήξερε παρά μόνο τους πα-

ρελθοντικούς χρόνους και καμιά φορά τον μέλλοντα, όταν μι-

λούσε για μένα. Ζούσε γαντζωμένος από τις αναμνήσεις του, 

από ένα σωρό περιστατικά, ένδοξα για εκείνον, ανιαρά για 

όλους τους άλλους. 
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Σε ένα μόνο πράγμα ο Βιντσέντζο Βελένο και η Ελίζα 

Φορτούνα βρίσκονταν σε αγαστή σύμπνοια: μπορεί να μην 

είχαν πατήσει ποτέ το πόδι τους στο κλασικό λύκειο, το  

έβλεπαν όμως με τέτοιο δέος όπως θα έβλεπε κανείς μια  

απρόσιτη οντότητα. Το λύκειο αυτό είχε διαμορφώσει τη διά-

νοια των προϊσταμένων τους: γιατρών, διευθυντών, επιθεω-

ρητών. Όλοι τους ήταν μεγάλα μυαλά που είχαν τελειώσει το 

λύκειο της Μαρτίνα Φράνκα. Και οι δύο επέμεναν ότι τα λα-

τινικά θα μου άνοιγαν πόρτες και ότι στα θρανία θα συνα-

ντούσα τα παιδιά των πιο σημαντικών οικογενειών. Θεωρού-

σαν πως αυτή ήταν η πιο ενδεδειγμένη πορεία. Άνθρωποι 

που γνωρίζουν επακριβώς την αλήθεια των άλλων αλλά όχι 

τη δική τους. 
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Τον πρώτο καιρό δεν υπήρχα για την Κλάουντια. Ήταν η πιο 

ψηλή του σχολείου, τα κόκκινα μαλλιά της λαμπύριζαν στον 

λαιμό της – είχαν την απόχρωση του ξινοκέρασου που μά-

ζευαν οι παππούδες μου το καλοκαίρι για να το κάνουν 

μαρμελάδα. Τα μάτια της είχαν διαφορετικό χρώμα: το ένα 

καστανό και το άλλο γαλαζοπράσινο, αυτά τα μάτια που 

εδώ τα αποκαλούν «του δάσους». Είχε πεταχτά κόκαλα, μυ-

τερά ζυγωματικά και πρόσωπο αδύνατο και μακρουλό. 

Την ώρα του διαλείμματος η είσοδος του λυκείου Τίτο 

Λίβιο άδειαζε και οι μαθητές έτρεχαν να στριμωχτούν στον 

τοίχο προς άγραν σκιάς. Η μόνη που καθόταν στον ήλιο ήταν 

εκείνη. Αν κάποιος μπορούσε να δει από ψηλά την τετράγω-

νη είσοδο του σχολείου, θα αντίκριζε μια ασφάλτινη έρημο με 

μια κόκκινη κουκκίδα στη μέση. Η Κλάουντια είχε μερικά 

από τα αντικοινωνικά τικ που κουβαλούσα κι εγώ: έπιανε τη 

μύτη της και τύλιγε γύρω από τον δείκτη της μια τούφα 

μαλλιά. Ανάμεσα στα βιβλία της ξεχώριζε η χρωματιστή ράχη 

των μάνγκα της Ρουμίκο Τακαχάσι, ερχόταν στο σχολείο  

ακούγοντας μουσική από τα ακουστικά και αδιαφορούσε για 

τους πάντες και τα πάντα. Μέχρι να μπει ο καθηγητής στην 

τάξη, εγώ έξυνα τα μολύβια μου φροντίζοντας να είμαι κο-

ντά της κι έπιανα κουβέντα με ανόητους συμμαθητές μου με 
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φάτσες τετράγωνες και χνότα Φίλιπ Μόρις. Μια μέρα έτυχε 

να ακούσω την άθλια ανάκριση από την οποία την πέρασε 

μια χούφτα επίδοξων διεκδικητών της προσοχής της: «Γιατί 

είσαι μόνη σου;», «Γιατί δεν κάνεις ό,τι και οι άλλοι;» Εν-

νοούσαν: «Γιατί είσαι έτσι όπως είσαι και δεν είσαι σαν  

εμάς;» Επέμεναν με ύφος γλυκανάλατο, την τσιγκλούσαν, 

και η Κλάουντια απαντούσε: «Μου είναι ήδη δύσκολο να 

μοιάζω μ’ εμένα, πόσο μάλλον να μοιάζω με τους άλλους». 

Είναι εύκολο απάγκιο ο δίχως ανταπόκριση έρωτας για 

τις μοναχικές και ανασφαλείς εφηβείες, τις εφηβείες εκείνων 

που ακόμα δεν ξέρουν ποιοι είναι, κι εγώ δεν ήξερα σχεδόν 

τίποτα για μένα, ό,τι ήμουν μέχρι τότε το κρατούσα κρυφό, 

τρομοκρατημένος μην τυχόν με χαρακτηρίσουν απροσάρμο-

στο. Έβγαινα από μια παιδική ηλικία που είχε και κατηχητι-

κό και επαρχιακές ποδοσφαιρικές ομάδες της κακιάς ώρας, 

με προπονητές που άπλωναν το χέρι τους και παπάδες με 

ξύλινο πόδι που υποχρέωναν τα παιδιά να τους τρίβουν το 

ακρωτηριασμένο μέλος τους στο σκευοφυλάκιο, ενώ τα πιο 

αθεόφοβα έπαιζαν μπάλα μες στην άδεια εκκλησία κι είχαν 

την Αγία Τράπεζα για τέρμα. 

Οι Βελένο δεν έδειχναν να ανησυχούν για τις κοκκινίλες 

που είχα στα πόδια μου, δεν τους ενδιέφερε αν προσευχό-

μουν ή αν αμάρταινα, ούτε κι αν γυρνούσα από την ύπαιθρο 

μες στα χώματα· εξευτελισμός και δυσωδία κοπριάς.  

Η σχολική χρονιά μόλις είχε τελειώσει, το καλοκαίρι  

απλωνόταν μπροστά μου σαν λιβάδι με παπαρούνες και στά-

χυα. Όταν επέστρεψα στο σπίτι, δεν βρήκα κανέναν. Αφέθη-

κα στη σιωπή, ύστερα στο σούρουπο που σκοτείνιασε τα δω-

μάτια και βυθίστηκα στη μελαγχολία. Έφαγα μόνο βρεγμένο 

ψωμί με αλάτι και ντομάτα, το κλασικό μου δείπνο κάθε φο-

ρά που είχε βραδινή εφημερία η μητέρα μου και ο πατέρας 

μου εξαφανιζόταν για τις δικές του αμφιλεγόμενες δουλειές. 
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Με πήρε ο ύπνος στον καναπέ. Το πρωί το σπίτι παρέμενε 

σιωπηλό, ούτε ίχνος από τον σαματά που με ξυπνούσε συνή-

θως όταν η μητέρα μου γυρνούσε από το νοσοκομείο ή όταν 

ο πατέρας μου γέμιζε τον νιπτήρα για να ξυριστεί και  

μιλούσε στον καθρέφτη. Άδειο. Με μάτια μαύρα σαν κατρά-

μι και τον λαιμό μου ξεραμένο, περιφερόμουν ζαλισμένος,  

ώσπου πάνω στο γραφείο μου –ένα θρανίο από φορμάικα 

που είχε βουτήξει ο πατέρας μου από το σχολείο του για να 

μπορώ να διαβάζω– είδα έναν λευκό φάκελο: «Για τον Μαυ-

ροστάφυλό μου». Είχα την αίσθηση ότι η μητέρα μου μάλλον 

το είχε γράψει για εκείνη παρά για μένα. 

 

Έπρεπε να φύγω, δεν σε πρόλαβα. Θα τα πούμε από 

κοντά για τις μέρες που θά ’ρθουν. Σε περιμένω στο 

νοσοκομείο. 

 

Είχε χρησιμοποιήσει μέλλοντα, πράγμα ανησυχητικό. 

Πρώτη φορά στη ζωή μου πάτησα το πόδι μου στο νοσο-

κομείο· στα ρουθούνια μου τρύπωσε μια μυρωδιά σαν βενζί-

νης, οι μισοάδειοι διάδρομοι αντηχούσαν από τα βήματα, οι 

μεγάλες τζαμαρίες έβλεπαν στην κοιλάδα, και μέσα στους 

θαλάμους με τις μισόκλειστες πόρτες, ασάλευτες σκιές  

αγρυπνούσαν πάνω από σώματα τυλιγμένα στα λευκά. Η 

μητέρα μου εμφανίστηκε ευθυτενής, με τη στολή της, ένα 

ζευγάρι σαμπό και διάφανο καλσόν. Πρόσωπο λαμπερό, 

βλέμμα φλογισμένο και βουρκωμένο, μαλλιά μαζεμένα σε μια 

ξανθιά χούφτα στην κορυφή του κεφαλιού. Με αγκάλιασε 

περισσότερη ώρα απ’ ό,τι συνήθως, το χάδι της στην πλάτη 

μου έμοιαζε με έντονο μασάζ, ήταν η μετάδοση ενός κώδικα 

ανάμεσα σε εμένα κι εκείνη, ζώα της ίδιας συνομοταξίας που 

το ένα αναγνωρίζει το άλλο. Μύριζε Κυριακή πρωί, με έπια-

σε από το χέρι και με οδήγησε στην αίθουσα των γιατρών 
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για να έχουμε την ησυχία μας. Σφύριζε τη μελωδία του 

Vacanze romane των Matia Bazar. Ήταν χαρούμενη, εγώ, πάλι, 

με δυσκολία συγκρατούσα τη νευρικότητά μου, τι στο καλό 

μπορεί να την έκανε χαρούμενη εκεί μέσα; Είπε πολλά και 

διάφορα που ο εγκέφαλός μου επεξεργαζόταν και μεμιάς τα 

απωθούσε, το χαμόγελο με το οποίο με είχε υποδεχτεί μετα-

μορφωνόταν σιγά σιγά σε μια έκφραση ταιριαστή με το πε-

ριβάλλον, αυστηρή. 

«Θα μείνουμε χώρια, για λίγο όμως, χρειαζόμαστε χρό-

νο». Έφτασε στο διά ταύτα: είχε αφήσει τον πατέρα μου. 

«Θα καταλάβεις αργότερα», κατέληξε. 

Επέστρεψα στο σπίτι άδειος, με το απόλυτο κενό μέσα 

μου και το μυαλό μου κολλημένο στον ήχο που κάνουν οι 

λαστιχένιες σόλες πάνω στην άσφαλτο. 

«Θα γυρίσει, όλες γυρνάνε», δήλωσε ο φαφλατάς άμεσος 

πρόγονός μου βλέποντάς με στην είσοδο του σπιτιού βουρ-

κωμένο με δάκρυα που δεν είχα χύσει, με φωνές που είχα 

πνίξει μέσα μου. 

Η ρουτίνα της καθημερινότητάς μας άλλαξε, εκείνος  

έφερνε στο σπίτι πιάτα με μακαρόνια που είχε μαγειρέψει η 

γιαγιά, τυλιγμένα με ένα νοτισμένο ζεστό πανί, ή ζέσταινε 

έτοιμες σούπες του εμπορίου, που τις έκαιγε ανελλιπώς σκυ-

λοβρίζοντας τις κατσαρόλες, τα μάτια της κουζίνας, τους πα-

ραγωγούς της σούπας. Δεν έφταιγε ποτέ εκείνος, πάντα οι 

άλλοι, μόνο που ακόμα δεν είχα μάθει να αναγνωρίζω  

αυτούς που ψάχνουν για εξιλαστήρια θύματα και δεν ήξερα 

πώς να τους χειριστώ. Μέσα μου κρυφόκαιγε μια πύρινη ορ-

γή κάτω από τις στάχτες ενός μειλίχιου προσωπείου, όχι  

επειδή είχαν χωρίσει οι γονείς μου, αλλά επειδή δεν το είχα 

καταλάβει νωρίτερα. 
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Ακολούθησαν μέρες σαστισμένες. Προσπαθούσα να μένω όσο 

γινόταν λιγότερο στο σπίτι, τα παράθυρα παρέμεναν πάντοτε 

κλειστά, και στην κουζίνα στοιβάζονταν βρόμικα πιάτα. Διά-

βαζα στη βιβλιοθήκη ή στο σπίτι κάποιου φίλου, όμως πολύ 

σύντομα οι συμμαθητές μου άρχισαν να με κρατάνε σε από-

σταση, γιατί τα μαύρα σταφύλια όλο και κάποιο σάπιο κου-

κούτσι έχουν: δεν υποστήριζα καμία ποδοσφαιρική ομάδα, 

δεν έπαιζα Street Fighter, αν μου έριχναν κανένα χαστούκι το 

δεχόμουν απαθής και, επιπλέον, την έβρισκα με τους παπά-

δες. Με κοιτούσαν με την καχυποψία που επιφυλάσσει κα-

νείς στους διαφορετικούς, ζούσα στο μεταίχμιο μεταξύ δι-

στακτικότητας και οικειότητας, δεν ανήκα ούτε στους καλύ-

τερους ούτε στους χειρότερους. 

Μια μέρα, μια συμμαθήτρια της Κλάουντια με σταμάτη-

σε την ώρα που σχολάγαμε. Η Τζάντα, μετεξεταστέα ουκ  

ολίγες φορές, μια γυναίκα σε μικρογραφία, με φρύδια που  

είχαν πάρει την κατιούσα, όπως και οι γωνίες του στόματός 

της: «Μείνε μακριά από την Κλάουντια, σε μισεί». Δεν έδει-

χνε να μιλάει με ειλικρίνεια, μόνο που εγώ, αντί να πάω στην 

Κλάουντια να της ζητήσω εξηγήσεις, κλείστηκα ακόμη περισ-

σότερο στον εαυτό μου. Τα ζεστά απογεύματα του Σεπτέμβρη 

ή τα ανεμοδαρμένα του Οκτώβρη, περιφερόμουν για ώρες 
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στην παλιά συνοικία, την καπνισμένη από τις καμινάδες, ή 

στα χωμάτινα μονοπάτια, καθαρισμένα από τις χλοοκοπτικές 

μηχανές. Κοιτούσα την πόλη –μια πόλη που στα μάτια μου 

φάνταζε πάντα σαν χωριό– μέσα από τον καπνό των τσιγά-

ρων ή τα τσιμπούκια των ηλικιωμένων που έστηναν πηγαδά-

κια μπροστά από τα κουρεία. Με γοήτευε η εικόνα του κου-

ρέα που μούσκευε τις τρίχες από χοίρο ή από ασβό των πι-

νέλων του. Καθώς ο αφρός ξυρίσματος φούσκωνε χάρη στις 

κυκλικές του πινελιές, οι γέροι μισόκλειναν τα μάτια, τα  

ασπρισμένα τους χείλη άνοιγαν και φαινόταν ο κόκκινος  

ουρανίσκος τους. Στα νιάτα τους θα πρέπει να ήταν όπως οι 

φίλοι μου στο κατηχητικό: γεροδεμένοι, ξερακιανοί, νευρώ-

δεις, ηλιοκαμένοι. Ο κουρέας έλεγε πάντα ότι ο ασβός είναι 

καλύτερος από τον χοίρο, να τον πιάνεις το φθινόπωρο και 

να τον αφήνεις να μουλιάζει σε παλιό κρασί. Εγώ κοιτούσα 

στον καθρέφτη την τριχοφυΐα μου που μεγάλωνε σιγά σιγά, 

τα μακριά μου μαλλιά: έμοιαζα με έναν μικρό μαύρο Ιησού. 

 

Πήρα μέρος στη λιτανεία της Παναγίας του Ροζαρίου· φο-

ρούσα λευκό άμφιο και κρατούσα έναν σιδερένιο σταυρό με 

μακρύ κοντάρι, στο ύψος μου, με έναν ξύλινο Χριστό κολλη-

μένο στην κορυφή. Ο ντον Μπαστόνε προσευχόταν σε ένα 

μεγάφωνο υποβασταζόμενος από δύο παπαδάκια που τον  

έσερναν σαν σακούλα απορριμμάτων, ενώ καμιά δεκαριά 

ζωηροί έφηβοι έπαιζαν με τα θυμιατήρια. Εγώ προσευχόμουν 

κρατώντας γερά τον σταυρό, η παγωνιά του σίδερου πότιζε 

τα χέρια μου. Κατέληξαν να σκίζουν ο ένας τα άμφια του 

άλλου και να χτυπιούνται με τα θυμιατήρια, εξαγριώνοντας 

τον ντον Μπαστόνε που σωριάστηκε στο έδαφος χωρίς κανέ-

νας να του δίνει σημασία· εμένα μου άρπαξαν τον μεγάλο 

σταυρό και άρχισαν να κυνηγιούνται κραδαίνοντάς τον για 

να πετύχουν κάποιον στο κεφάλι. Ήθελα να βάλω τα γέλια, 
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ήθελα να προσευχηθώ, τελικά αρκέστηκα απλώς να παρακο-

λουθώ αυτή την ανταρσία και σκέφτηκα πως κανείς στον κό-

σμο όλο δεν θα ήταν πιο ευτυχής από τον ίδιο τον Χριστό, 

βλέποντας τους αγγέλους του να χτυπιούνται μόνο και μόνο 

για να φύγουν μια ώρα αρχύτερα από τη λιτανεία και να  

επιστρέψουν στο παιχνίδι τους. 

Εγώ δεν επέστρεψα σε κανένα παιχνίδι. Στη μικρή ανη-

φόρα που οδηγούσε πίσω στο χωριό, στον λοφίσκο ανάμεσα 

στα συντρίμμια ενός σπιτιού και σε μια εκκλησία σκαμμένη 

στον βράχο, είδα εκείνη. 

Είχα προσέξει πολλές αλλαγές πάνω της τις τελευταίες 

εβδομάδες: είχε κόψει τα μαλλιά της κοντά και ντυνόταν με 

αντρικά ρούχα: λευκό πουκάμισο και μαύρη γραβάτα. Εκείνη 

την ημέρα φορούσε ένα υφασμάτινο καπέλο, η γραβάτα της 

ήταν μπλε με κόκκινα πουά και το ύφος της αυστηρό. Βλέ-

ποντάς την έτσι από τα χαμηλά, καθώς ανηφόριζα τυλιγμένος 

ακόμα με το άμφιο, είχα την αίσθηση ότι με περίμενε. Τη 

φλέρταραν τα αγόρια των τελευταίων τάξεων επειδή ήταν 

ψηλή, επειδή είχε λευκό δέρμα κι επειδή οι κόκκινες ανταύ-

γειες των μαλλιών της ήταν σαν να έβλεπες τις σκέψεις της 

να φλέγονται. Εγώ όμως λάτρευα τη μεγάλη της μύτη και το 

μεγάλο της στόμα. 

«Γεια σου, Φραντσέσκο». 

Η φωνή της ξύπνησε μέσα μου εκείνο το ρίγος που δια-

περνά τη ραχοκοκαλιά προτού μετουσιωθεί σε ανατριχίλα. 

Στα ελάχιστα δευτερόλεπτα ανάμεσα στο γεια της και την 

απάντησή μου, με τα χέρια μου κατακόκκινα να βαστάνε τον 

Σταυρό, ένιωσα πως είχε συμβεί κάποιο θαύμα: είχε κατα-

λάβει τον έρωτά μου για εκείνη και το σιωπηλό μου φλερτ 

των τελευταίων μηνών. 

«Κλάουντια», ψέλλισα δειλά. Γεμίζοντας το στόμα μου 

με το όνομά της ένιωσα μια πρωτόγνωρη ηδονή. 
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«Εμείς οι δύο έχουμε πολλά να πούμε». 

«Έτσι νομίζω κι εγώ». Στ’ αλήθεια με μισείς; ήμουν  

έτοιμος να τη ρωτήσω δευτερόλεπτα μετά, μόνο που με πρό-

λαβε εκείνη. 

«Πώς είναι τα βυζιά της μητέρας σου;» 

«Δεν καταλαβαίνω». 

«Κατάλαβες και παρακατάλαβες. Πες μου πώς είναι τα 

βυζιά της μητέρας σου». 

Τα μάτια μου θόλωσαν. 

«Δεν θες να μου πεις;» 

«Δεν ξέρω». Μου κόστισε ακριβά αυτό το “δεν ξέρω”, για-

τί βαθιά μέσα μου ένιωθα πως την είχα κιόλας απογοητεύσει. 

Εκείνη, ωστόσο, είχε ήδη προβλέψει την επιφυλακτικότη-

τά μου, κι έτσι συνέχισε το σενάριο της ανάκρισης που είχε 

ήδη ετοιμάσει προκειμένου να φτάσει στην καρδιά της αλή-

θειας, την οποία εγώ καθυστερούσα να συλλάβω. 

«Ο πατέρας σου πώς είναι;» Έβγαλε το καπέλο και κού-

νησε το κεφάλι της. 

«Γιατί με ρωτάς;» 

«Επειδή η μητέρα μου δεν είναι καλά». 

Στο μυαλό μου άρχισε να σχηματίζεται ένα καινούριο 

κάδρο στο οποίο απεικονίζονταν οι γονείς μου έτσι όπως δεν 

τους είχα δει ποτέ. Σάρκα, σεξ, ανθρώπινη φύση. Μέχρι και 

την Κλάουντια αντιλήφθηκα από μια άλλη οπτική: ήταν κι 

εκείνη παιδί κάποιων όπως κι εγώ, μόνο που δεν ήξερα τίπο-

τα για τους γονείς της. 

«Βελένο, ξέρεις ποιος είναι ο πατέρας μου;» Αυτή η 

ξαφνική χρήση του επιθέτου μου με ανάγκασε να υιοθετήσω 

μια πιο αξιοπρεπή σιωπή. 

«Όχι». 

«Ο πατέρας μου είναι χειρουργός στο νοσοκομείο που δου-

λεύει και η μητέρα σου, και τώρα μένουν μαζί, στο ίδιο σπίτι». 
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Στις οικογένειες δεν υπάρχουν μυστικά, μόνο οι άλλοτε 

ελεεινές κι άλλοτε αναγκαίες επώδυνες συμφωνίες των «μη 

ειπωμένων». Και εκεί, στα μη ειπωμένα, κρύβονται βαθιές 

αλήθειες, κρίσεις, η πάλη μεταξύ καλού και κακού, οι απαρ-

χές των σχέσεων και όλων των τραυμάτων. Με τον καιρό θα 

καταλάβαινα ότι η Κλάουντια μοιραζόταν μαζί μου κάτι σαν 

τυχερό λαχείο. Το μη ειπωμένο βρισκόταν εκεί, εκτεθειμένο 

στην αθωότητά μας. Ταράχτηκα τόσο πολύ, που η Κλάουντια 

με κοιτούσε τώρα σαστισμένη. Η νευρική οργή με την οποία 

είχε εξομολογηθεί το μυστικό των οικογενειών μας είχε με-

τουσιωθεί σε μια απρόσμενη έγνοια. 

«Βελένο, είσαι καλά;» 

«Ναι!» αποκρίθηκα, αλλά δεν ήταν αλήθεια, κι εκείνη το 

κατάλαβε. 

«Δεν το ήξερες;» 

«Δεν ήξερα τίποτα», τραύλισα, και τα μάτια μου πρή-

στηκαν άθελά μου. 

«Ε, τότε καλά έκανα».  

Όχι, δεν έκανες καλά, σκέφτηκα, τώρα θα είμαστε  

ετεροθαλή αδέρφια, κι εγώ ήθελα να τα φτιάξουμε, ήθελα 

να σ’ αγαπήσω. 

Τα χείλη της Κλάουντια είχαν εξαφανιστεί μέσα στο 

στόμα της, ξεφύσηξε, και ξεφυσώντας έτσι τα μαλλιά της 

φάνηκαν ξαφνικά τυλιγμένα σε ένα λαμπερό φωτοστέφανο, 

σπίθες από αχάτη και καρνεόλη χάραζαν τη γραμμή που μας 

χώριζε και μας ένωνε. 

«Θέλεις να με πας μέχρι το σπίτι και να το συζητήσουμε 

στον δρόμο;» 

Ένας ενοχλητικός άνεμος λυσσομανούσε, οι οδικές πινα-

κίδες στρίγκλιζαν. Προχωρούσαμε στους δρόμους του χωριού, 

κατάμεστοι τώρα από τον κόσμο που είχε φύγει άρον άρον 

από τη λιτανεία μετά τη συμπλοκή. Μας κοιτούσαν όλοι: ένα 
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κορίτσι ντυμένο σαν άντρας κι ένα αγόρι με ένα μακρύ ράσο 

που σερνόταν στην άσφαλτο. 

«Έι, παιδιά, πέρασαν οι απόκριες!» μας φώναξε ένας 

τύπος. Κάποιοι άλλοι μας κοιτούσαν με στραβό μάτι. 

«Δεν περνάμε απαρατήρητοι», σχολίασα. 

«Και τι σε νοιάζει εσένα, Βελένο;» 

«Δεν με νοιάζει». 

«Κι όμως, σε νοιάζει και σε παρανοιάζει». 

«Δεν έχεις δίκιο». 

«Εσύ πιστεύεις;» με ρώτησε εν ψυχρώ.  

«Τι πράγμα;» 

«Στον Θεό». 

«Ναι», είπα με κάπως στριγκιά φωνή. Προσπάθησα να 

το παίξω υπεροπτικός, μα τελικά μου βγήκε ένα απαίσιο 

σκούξιμο. 

«Και πιστεύεις και σ’ αυτά, στις λιτανείες και στις λει-

τουργίες;» 

«Δεν βλέπεις πώς είμαι ντυμένος;» 

«Τα φαινόμενα απατούν». 

«Κι εσύ φοράς αντρικά ρούχα, είσαι δηλαδή άντρας;» τη 

ρώτησα δείχνοντάς της την μπλε γραβάτα με τα κόκκινα 

πουά που κρεμόταν από τον λαιμό της. 

«Αυτά είναι τα ρούχα του μπαμπά μου». Έλυσε τον κό-

μπο της γραβάτας και μου είπε ότι χάρη σε εκείνον είχε μά-

θει να διαβάζει μάνγκα, να ακούει ροκ και Φαμπρίτσιο ντε 

Αντρέ, και μου έκανε μια σύντομη αγόρευση από την οποία 

το μόνο που μου έμεινε ήταν η έντασή της. 

«Κι εγώ αγαπάω τη μητέρα μου, αλλά δεν ντύνομαι σαν 

γυναίκα», αντέτεινα. 

«Κρίμα, θα σου πήγαινε». 

Τώρα χαμογελούσε, και χαμογελούσε σ’ εμένα. 

Έκανα πως δεν καταλάβαινα. 
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Περπατούσαμε αμίλητοι, πήραμε τον μακρύτερο δρόμο, 

από τον παλιό περιφερειακό, και αγναντεύαμε τους ελαιώ-

νες, τα αμπέλια και τα τρούλι.
1

  

Η αντιπάθεια στα δεκαπέντε δεκάξι σου χρόνια είναι 

ένα τείχος τόσο ψηλό και συμπαγές όσο και το μίσος. 

«Είχα έρθει με σκοπό να σου τα ψάλω», μου είπε η 

Κλάουντια. 

«Και γιατί δεν το έκανες;» 

«Γιατί με την κουβέντα κατάλαβα ότι είναι προτιμότερο 

να είμαστε σύμμαχοι», και πρόσθεσε με μάτια φλογισμένα, 

καρφωμένα στα δικά μου: «Πρέπει να λέμε τα πάντα μετα-

ξύ μας». 

Σε εκείνα τα λίγα βήματα που κάναμε μαζί, της τα ξε-

φούρνισα όλα. Της είπα ότι ο πατέρας μου είχε γνωριστεί με 

τη μητέρα μου στα Παιχνίδια χωρίς σύνορα, όταν το επεισό-

διο γυρίστηκε στη Μαρτίνα Φράνκα. Της είπα για τότε που, 

στη διάρκεια των προπονήσεων στο γυμναστήριο, είχαν ανέ-

βει και οι δύο μαζί σε έναν στύλο, κι εκεί ερωτεύτηκαν. 

«Πώς το ξέρεις;» 

«Δεν το ξέρω, μου αρέσει να το φαντάζομαι έτσι», της 

εξομολογήθηκα στη στιγμή. Η αλήθεια ήταν πως δεν είχα και 

πολλά να της ξεφουρνίσω. 

Όταν φτάσαμε κάτω από το σπίτι της, συνειδητοποίησα 

ότι τα μάτια της δεν έλαμπαν πια, μια σκοτεινή σκιά δια-

περνούσε τώρα το πρόσωπό της. Ένιωσα δυσφορία καθώς 

περιεργαζόταν το παράθυρο που έβλεπε στον κήπο. 

«Μάλλον είναι μέσα η μητέρα μου, καλύτερα να φύ-

γεις», είπε, σχεδόν χωρίς κανένα χρώμα στη φωνή της. 

                                        
1

  Σ.τ.Μ.: Χαρακτηριστικές κυκλικές κατοικίες της Πούλια με κωνικές 
στέγες, κτισμένες με ασβεστόλιθο.  
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Η πόρτα άνοιξε επιτόπου, λες και η μητέρα της μας 

κρυφοκοίταζε. Πρόσεξα πως με ένα νεύμα τής έδωσε εντολή 

να σκουπίσει καλά τα παπούτσια της στο χαλάκι της εξώ-

πορτας κι ύστερα την κατάπιε η πόρτα. Πίσω από το παρά-

θυρο διέκρινα τη σκιά της Έττα, της μητέρας της, να στρίβει 

προς τα εμένα, που την κοιτούσα ακόμα μη μπορώντας να 

πιστέψω στα μάτια μου. 

Όταν έμεινα μόνος, μονάχα τότε συνειδητοποίησα την 

αλήθεια: η μητέρα μου είχε φύγει από το σπίτι όπως εκα-

τομμύρια γονείς σε όλο τον κόσμο που ερωτεύονται τον σω-

στό άνθρωπο ενώ έχουν παντρευτεί τον λάθος. Εγώ ήμουν ο 

γιος του λάθος ανθρώπου.  

 



 

27 

 

Η Κλάουντια είχε μεγαλώσει μέσα στην αγνότητα. Λευκά 

φορέματα, κολλαριστά πουκάμισα με κουμπιά σφιχτοκου-

μπωμένα ως τον λαιμό. Μετά τις τούμπες στο σαλόνι, υπό το 

άγρυπνο βλέμμα του πατέρα της, της σκούπιζαν τον ιδρώτα 

πασπαλίζοντάς τη με αρωματικό ταλκ. Τα πάντα στην παι-

δική της ηλικία μύριζαν ταλκ, λευκή σκόνη με μαγνήσιο και 

βούτυρο ίριδας. 

Χάρη σε εκείνη έμαθα έναν καινούριο τρόπο να μιλάω 

για τους γονείς μου – μέχρι τότε για μένα ήταν δυο άπια-

στες, αιθέριες μορφές. Η Κλάουντια ήταν και επικριτική και 

στοργική μαζί, αγαπούσε τους γονείς της μα την ίδια σχεδόν 

στιγμή έδειχνε να τους περιφρονεί. Τη μητέρα της, την Έττα 

Μπιάνκι, σύζυγο Φανέλι, μου την παρουσίασε ως μανιακή με 

την καθαριότητα, μια γυναίκα παλαιών αρχών με υπερσύγ-

χρονες νευρώσεις, δεύτερο παιδί των Μπιάνκι Καρατσολέζε, 

μιας αγροτικής μεν πλην αριστοκρατικής οικογένειας που  

είχε στην κατοχή της αγροκτήματα και τσιφλίκια, μόνο που 

με τον καιρό έχασε και κύρος και χρήματα, και το ένα από 

τα δύο επίθετά της. Η Έττα είχε φοιτήσει σε ένα επαρχιακό 

σχολείο και στις κοριτσίστικες φωτογραφίες της φορούσε πά-

ντα φορέματα από μουσελίνα με γιακάδες που έμοιαζαν με 

σεμεδάκια. Σχολαστική με τις δουλειές, καθάριζε το δωμάτιο 




