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Την πρώτη φορά που συνάντησα τη Σούνι ήµουν στην Κλονγκ Τόι αναζη-

τώντας κάποιον φτωχό για να τον ρωτήσω γιατί υπάρχει φτώχεια, και

εκείνη έτρεξε καταπάνω µου µεθυσµένη και, τραβώντας µου το µανίκι, µε

παρακάλεσε να πάω µαζί της στο σπίτι της. Κατά τη γνώµη της διερµηνέα

µου, ήταν σίγουρα πρώην πόρνη, γιατί ήξερε λίγα ιαπωνικά και γιατί, όταν

µας έβαλε νερό, φώναξε γελώντας στα αγγλικά, όπως ακριβώς έκαναν οι

σερβιτόρες στην Πατπόνγκ: Dlink, dlink! *

Αψηφώντας τη συµβουλή της διερµηνέα µου, αποφάσισα να δεχτώ την

πρόταση της Σούνι [φωτογραφίες 19-21]. Ήµασταν στην Κλονγκ Τόι

για λιγότερο από πέντε λεπτά. Μπαίνοντας στην πλησιέστερη φτωχογει-

τονιά, η οποία ξεκινούσε πενήντα βήµατα πιο πέρα, βρεθήκαµε µέσα στο

συνήθη λαβύρινθο από υγρασία και στραβά πεζοδρόµια, µε τους ξύλινους

τοίχους των σπιτιών τόσο κοντά στις δύο πλευρές του δρόµου, που µπο-

ρούσες να τους αγγίξεις ταυτόχρονα. Οι ένοικοι µε κρυφοκοίταζαν εξονυ-

χιστικά µέσα από τις τρύπες που είχαν για παράθυρα: Τι θα αγόραζα;

Ηρωίνη ή µικρά κορίτσια; Η Σούνι προπορευόταν τρεκλίζοντας θριαµβευ-

τικά, µε το χέρι σφιγµένο πάνω στην καρδιά της. Σε δύο λεπτά φτάσαµε

στο σπίτι της, µε άλλα λόγια στην παράγκα της µητέρας της, µε τοίχους

* Drink, δηλαδή «πιείτε». Στις απωανατολικές γλώσσες συχνά δε γίνεται διάκριση ανά-

µεσα στο l και στο r. (Σ.τ.Μ.)



και ταβάνι από καρφωµένες σανίδες, µε στραβά κενά εδώ κι εκεί, για να

κάνουν πιο εύκολη τη ζωή των κουνουπιών της Ταϊλάνδης. Καθίσαµε και

οι τέσσερις κάτω, οκλαδόν, πάνω σε ένα πανί από γαλάζιο βινύλιο που κά-

λυπτε σχεδόν ολόκληρο το τσιµεντένιο πάτωµα. Πρόσεξα πρώτα τη λιπό-

σαρκη κοκκινωπή γάτα που γλειφόταν και δαγκωνόταν, µάλλον γιατί είχε

ψείρες, µετά το στρογγυλό καθρέφτη που τόνιζε αδιάλειπτα µε την παρου-

σία του τον αυλακωτό τοίχο (βάζα σε ένα ράφι) και τέλος τη διάχυτη µυ-

ρωδιά του µολυσµένου νερού. Από τη µεριά της, η χολωµένη – ακόµα –

διερµηνέας µου παρατήρησε τα οικιακά αντικείµενα που είχε η µητέρα της

Σούνι και ιδίως τους δύο ανεµιστήρες, από τους οποίους τον ένα, τον κα-

λό, που ήταν τοποθετηµένος στο ταβάνι, η οικοδέσποινά µας τον είχε

ανάψει για να µας καλωσορίσει· πρέπει επίσης να αναφέρω το φίλτρο νε-

ρού, την τηλεόραση και το µίνι ψυγείο. Η διερµηνέας µε πληροφόρησε µε

βλοσυρό ύφος ότι η Σούνι δε θα µπορούσε µε κανέναν τρόπο να θεωρηθεί

φτωχή, αφού η Σούνι, ή τουλάχιστον η µητέρα της, είχε περισσότερες οι-

κιακές συσκευές από την ίδια! — Η διερµηνέας µου ήταν τετραπέρατη,

έµπειρη και, εκτός κι αν παρασυρόταν από κάποιου είδους πικρία, δεν

έκανε ποτέ λάθος. Σε αυτή την περίπτωση, η εκτίµησή της αποδείχτηκε

τόσο ακριβής όσο και γρήγορη, γιατί ύστερα από λίγο έµαθα ότι το σπίτι

ανήκε στη µητέρα της Σούνι· το είχε αγοράσει µε δικά της χρήµατα.

Ωραία· εποµένως, ήταν πλούσιες. Στο µεταξύ, η Σούνι συνέχισε να µε κοι-

τάζει µισοχαϊδεύοντας το στήθος της πάνω από το πουκάµισο που φορού-

σε και σκουπίζοντας συνεχώς το πρόσωπό της µε το γιακά και τις άκρες

του.

Είχε παντρευτεί τον πρώτο της άντρα στα δεκαεφτά, εκείνη την παλιά

εποχή προτού πεθάνει ο πατέρας της. Το αποτέλεσµα ήταν τέσσερα παι-

διά. Εκείνος ήταν οικοδόµος. Τα λόγια της Σούνι ήταν δε µε αγαπούσε αλη-
θινά, αφού την άφησε για µια άλλη. Μια δεκαετία αργότερα η Σούνι ξανα-

παντρεύτηκε και το βραβείο της ήταν ένα ακόµα παιδί. Αν κατάλαβα κα-

λά, κι αυτός ο άντρας την εγκατέλειψε, αν και η Σούνι, µεθυσµένη, µε κλά-

µατα και κινήσεις του κορµού της πέρα δώθε, εξιστόρησε τις αναµνήσεις

της από αυτόν µε αρκετή σύγχυση, η οποία µπορεί και να οφειλόταν στην

επιφυλακτικότητα µε την οποία ντύνει κανείς την προσωπική θλίψη· αλλά
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και η διερµηνέας µου, µέσα στην ανία και την αποστροφή της, µε βοήθησε

λιγότερο απ’ ό,τι σε άλλες περιπτώσεις. Όπως και να ’χει, οι δύο σύζυγοι

έδειχναν να µην είναι σηµαντικοί πρωταγωνιστές στην ιστορία, αλλά µάλ-

λον απρόσωποι συντελεστές εγκυµοσύνης που πέρασαν από πάνω της σαν

αρρώστιες. Η Σούνι ξύπνησε και βρέθηκε να έχει πέντε παιδιά· αυτό ήταν

όλο. ∆ούλεψε σκληρά για να τα φροντίσει όλα, είπε και έκλαψε µε λυγ-

µούς, φυσώντας τη µύτη της στο πουκάµισό της και ακουµπώντας στον

ώµο της µητέρας της. Τα τρία ήταν τώρα στο πανεπιστήµιο· δεν έρχονταν

ποτέ να την επισκεφτούν. Το τέταρτο δούλευε σε µια τράπεζα. Το µικρό-

τερο ζούσε ακόµα µαζί της.

Οι όµορφες, καλοδιατηρηµένες γκρίζες αφέλειες της µητέρας της έτρε-

µαν στο ρεύµα που δηµιουργούσε ο ανεµιστήρας της οροφής καθώς έκανε

σχεδιάκια σε σχήµα S µε το δάχτυλο πάνω στο γαλάζιο πλαστικό κάλυµµα

του πατώµατος, που στις άκρες ήταν στερεωµένο µε καφετιά αυτοκόλλητη

ταινία. Η ίδια είχε κάνει οχτώ παιδιά, από τα οποία τα τρία είχαν ήδη πε-

θάνει. Ήταν εξήντα εφτά ετών· και η Σούνι ήταν στα σαράντα της.

Τώρα η ζωή µου είναι µόνο µε τη µητέρα µου, έλεγε επίµονα η Σούνι

σε όλο τον κόσµο. Η µόνη µου δύναµη είναι η µητέρα µου. Πάντα µου

έλεγε: Σούνι, προσπάθησε να είσαι δυνατή γιατί είµαι εγώ εδώ και δεν

πρόκειται ποτέ να σε πετάξω έξω.

Και η µητέρα της, µε µια πλατιά, µειλίχια, ξεδοντιάρικη γκριµάτσα, κοί-

ταζε µε σταθερό βλέµµα τη µεθυσµένη γυναίκα.

Κάθε τόσο η Σούνι έκανε ένα γουάι, την ταϊλανδέζικη υπόκλιση µε τις

σφιχτά ενωµένες παλάµες που δηλώνει χαιρετισµό, ευγνωµοσύνη ή σεβα-

σµό, και µετά έλεγε καπ κουµ κα, ευχαριστώ, άλλοτε σε µένα, άλλοτε στη

µητέρα της.

∆ούλευε για µια παράνοµη κινέζικη εταιρία καθαρισµού που δεν της

έδινε ποτέ ρεπό· το αφεντικό της είχε πολύ κακή καρδιά, και η θύµηση της

ύπαρξής του έκανε τη φωνή της στριγκή και έδινε µια εικόνα πολύ διαφο-

ρετική από τη γυναίκα που λάτρευε µε πάθος τη µητέρα της· για πάρα

πολλή ώρα έκανε νυχιές στον αέρα καθώς τον αποδοκίµαζε, ώσπου, εξα-

ντληµένη η ίδια από την οργή της, φύσηξε και πάλι τη µύτη στο πουκάµι-

σό της.

Αυτοπροσδιορισµοί 31



Η µητέρα της προσπαθούσε µε ήπιο τρόπο να ελέγξει τις έντονες κινή-

σεις της κόρης της. Μερικές φορές τής είπε να µη µιλάει µε αγένεια.

Αφού είσαι δυστυχισµένη, µήπως θέλεις να γίνεις καλόγρια; τη ρώτησε

η διερµηνέας.

Όχι, δε θέλω. ∆ώσε µου το τηλέφωνό σου, µου είπε. Η µητέρα την άγ-

γιξε στο γόνατο µε µεγάλη θλίψη· αλλά η Σούνι, αγνοώντας αυτή την προ-

ειδοποίηση, ξαφνικά άρχισε να παρακαλάει και να απαιτεί, να γέρνει προς

τα εµπρός, να χειρονοµεί, να κάνει πίσω τα µαλλιά της. Η διερµηνέας µου,

που συµπαθούσε και βοηθούσε σχεδόν τους πάντες, ακόµα και τροµοκρά-

τες, δεν µπορούσε να βρει µέσα της ούτε ίχνος σεβασµού για τη Σούνι, η

οποία συνέχισε να λέει: Η κόρη µου είναι καλή· η µητέρα µου είναι καλή.
Εγώ είµαι µια µπεκρού.

Τι σου αρέσει να πίνεις; Μεκόνγκ;

Ντόπιο ουίσκι.

Αν µπορούσες να έχεις ένα πράγµα, τι θα ήθελες;

Έσφιξε τις γροθιές της πάνω στα στήθη της και είπε µε φωνή γεµάτη

δάκρυα: Χρήµατα! Κάπου δέκα χιλιάδες µπαχτ για τη µόρφωση της µικρό-

τερης κόρης µου. Η κόρη µου είναι καλή. Η δική µου ζωή δεν έχει σηµα-

σία τώρα πια.

Ένα κουνούπι µε τσιµπούσε στο µπράτσο.

Η Σούνι υπέθεσε ότι είµαι χριστιανός ιεραπόστολος. Για ποιον άλλο

λόγο θα µπορούσα ποτέ εγώ, ένας λευκός άντρας, να δεχτώ να µπω σε αυ-

τό το σπίτι; Στο κάτω κάτω, εκείνη ήταν πολύ µεγάλη πια και δε θα µπο-

ρούσε να θεωρηθεί ελκυστική, έτσι δεν είναι; Αν όχι, γιατί δεν της έδινα το

τηλέφωνό µου; Κοιτάζοντάς µε κατάµατα, κατεργάρικα ή ίσως περιφρονη-

τικά, µου φώναξε: Ο Χριστός είπε: Μπορώ να πεθάνω για τους ανθρώπους. Κι
εγώ το ίδιο: µπορώ να πεθάνω – για την κόρη µου.

Ακούγοντας αυτό τον ισχυρισµό, που όντως θα είχε ενοχλήσει έναν χρι-

στιανό ιεραπόστολο, η µητέρα τής έδωσε θλιµµένη ένα ελαφρύ χτύπηµα

στο γόνατο. Αγνοώντας την επίπληξη αυτή, όπως είχε κάνει και µε όλες

τις άλλες, η Σούνι συνέχισε µε ακόµα δυνατότερη φωνή: ∆εν κάνω τίποτα

για άλλους, µόνο για το παιδί µου. Γιατί ο Χριστός έκανε πράγµατα για

άλλους ανθρώπους σε όλο τον κόσµο; Γιατί όχι για το παιδί µου;
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Η µητέρα της τη χτύπησε πάλι ελαφρώς στο γόνατο.

Πιστεύεις ότι είσαι φτωχή; ρώτησα.

Ναι...

Όποτε φέρνω τώρα στο νου µου τη Σούνι, θυµάµαι εκείνη τη συνήθεια

που είχε, εκείνη τη χειρονοµία: άγγιζε το στήθος της και µετά άνοιγε από-

τοµα τα χέρια της, σαν να προσπαθούσε απεγνωσµένα να ανασάνει. Θυ-

µάµαι έναν άνθρωπο που πνιγόταν.

∆ε θέλω να γίνω πλούσια σαν τον πρωθυπουργό, είπε κλαψουρίζοντας. Αν

είχα λεφτά, θα τα έδινα στα παιδιά µου...

Εκείνη τη χρονιά ένα δολάριο είχε σαράντα πέντε µπαχτ, οπότε το σύ-

νολο των επιθυµιών της Σούνι έβγαινε περίπου στα διακόσια είκοσι πέντε

δολάρια, τα οποία εύκολα θα µπορούσα να της δώσω. Θα την ωφελούσε

άραγε αυτό;

Η µάνα µου µε λέει αµόρφωτη, αλλά στην πραγµατικότητα είµαι πολύ

έξυπνη... — Kαι έγειρε µπροστά, φανερώνοντάς µου το στήθος της. — Η

κόρη µου δουλεύει στην τράπεζα, έχει αυτοκίνητο, αλλά ποτέ δε µας δίνει

τίποτα. Καλά, δε θέλω να της προξενήσω προβλήµατα! Εδώ που τα λέµε,

µερικές φορές µού δίνει πεντακόσια µπαχτ, και πάλι καλά δηλαδή...

Με λίγα λόγια, η Σούνι δεν ήταν η καλή µάνα που παρείχε τα πάντα

στα παιδιά της, αλλά µια βδέλλα. Η µητέρα της χαµήλωσε το βλέµµα και

άρχισε να χαϊδεύει το πάτωµα µε αµηχανία.

Όταν δεν είµαι µεθυσµένη, είµαι πολύ ήσυχος άνθρωπος. Πίνω εδώ και

είκοσι χρόνια. Αν δε µεθύσω, δεν µπορώ να κοιµηθώ. Το ουίσκι µε σέβεται

πιο πολύ απ’ ό,τι οι άντρες! Η µάνα µου δεν πίνει ποτέ ουίσκι...

Εσύ τι πιστεύεις; Γιατί κάποιοι άνθρωποι είναι πλούσιοι και κάποιοι

φτωχοί;

Εκείνη άδραξε τον αέρα και είπε: Εµείς πιστεύουµε σε αυτό που λέει ο

βουδισµός. Κάποιοι άνθρωποι είναι πλούσιοι γιατί ήταν γενναιόδωροι σε

µια προηγούµενη ζωή. Αυτά που έδωσαν τότε τους επιστρέφονται σε αυτή

τη ζωή.

Και η κοµµουνιστική άποψη, ότι δηλαδή οι άνθρωποι είναι φτωχοί

επειδή οι πλούσιοι τους παίρνουν τα πάντα;

Ναι, γιατί όταν ήµουν παλιά στην Ιαπωνία...
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Μην την πιστεύεις, είπε η µητέρα της. ∆εν έχει πάει ποτέ στην Ιαπω-

νία!

Αλλά η διερµηνέας ήταν σίγουρη πως είχε πάει. Το πιο πιθανό είναι

όντως να είχε πάει και να µην το είχε πει ποτέ στη µητέρα της. Πολλές

χρονιές έχω δει τα κορίτσια της Πατπόνγκ στη σειρά κάτω από την επιγρα-

φή YYOOUURR’’SS HHOOUUSSEE, µια ντουζίνα από δαύτες µε µακριά φορέµατα µε µεγά-

λα ντεκολτέ, κόκκινα ή γαλάζια ή ροζ, να στέκονται στην άκρη κάτω από

τα φώτα και τις αψίδες, µε την πόρτα πίσω τους να µην ανοίγει σχεδόν πο-

τέ· στο γραφείο διαβατηρίων στην Μπανγκόκ συνάντησα κάποτε ένα ολό-

κληρο λεωφορείο γεµάτο κορίτσια ολόιδια µε αυτά, και µάλιστα µε τα ίδια

παστέλ φορέµατα· ένας καλός Ιάπωνας πλήρωνε για να πάρουν βίζα για τη

χώρα του, σίγουρα από την καλή του καρδιά. Συµπατριώτισσες της Σούνι

µου γέµιζαν το ποτήρι στο Καµπουκίτσο, όπως λέγεται η συνοικία µε τα

κόκκινα φανάρια στο Τόκιο· κάποτε ρώτησα τρεις κοπέλες µε έξωµες τουα-

λέτες αν οι µανάδες τους ήξεραν σε ποια χώρα βρίσκονταν εκείνη τη στιγ-

µή· έκρυψαν τα στόµατά τους µε το χέρι και έβαλαν τα γέλια.

Όπως και να ’χει, ο βασιλιάς µας είναι πολύ καλός, φώναξε πατριωτικά η

Σούνι. Είναι γενναιόδωρος.

Ρώτησα τη µητέρα της αν πίστευε και εκείνη ότι οι πλούσιοι, οι µεγά-

λες επιχειρήσεις ή κάποια έθνη µπορεί να ευθύνονταν, τουλάχιστον εν µέ-

ρει, για τη φτώχεια της (α, µε συγχωρείτε· δεν ήταν φτωχή), και εκείνη

συµφώνησε, µε εκείνο τον εύκολο ταϊλανδέζικο τρόπο που δε σηµαίνει τί-

ποτα. Ήταν βουδίστρια, όπως και η κόρη της, και ήξερε ότι η παρούσα

ύπαρξή της καθοριζόταν από τις προηγούµενες.

Οπότε αν είσαι φτωχός σε αυτή τη ζωή, αυτό σηµαίνει ότι έκανες κα-

κές πράξεις στην προηγούµενη ζωή σου;

Φυσικά, απάντησε για λογαριασµό της η Σούνι. Λίγα δευτερόλεπτα αρ-

γότερα σήκωνε το σορτσάκι της για να µου δείξει τους ρυτιδιασµένους µη-

ρούς της.

Έλα κάτσε! τσίριξε σε µοχθηρά αγγλικά προς έναν γέρο γείτονα γεµάτο

τατουάζ ο οποίος ήταν έξω από το παράθυρο και κοίταζε µέσα, και όταν

εκείνος µπήκε, εκείνη έδωσε ένα χτυπηµατάκι στο µηρό της.

Αλλά δεν µπορούσε να ξεχάσει την παράνοµη εταιρία καθαρισµού στην
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οποία ανήκε, την εταιρία που ποτέ δεν της έδινε ρεπό, γι’ αυτό και τα

έπαιρνε µόνη της, όπως εκείνη τη στιγµή, για παράδειγµα, ή όποτε είχε

ανάγκη να µεθύσει. Και να τη που καθόταν εκεί, απλήρωτη, στο µέρος της

επιλογής της, µε το µισογεµάτο µπουκάλι ουίσκι ήδη να γλυκαίνει το αίµα

της, και παρ’ όλα αυτά δεν µπορούσε να αφήσει τη δουλειά της! Χωρίς αυ-

το-έκφραση δεν υπάρχει εαυτός. Αυτός θα πρέπει να είναι ο λόγος που το

θύµα µιας κτηνωδίας, όσο κι αν διάφοροι καλοπροαίρετοι άνθρωποι το

συµβουλεύουν «να το ξεπεράσει», επιστρέφει ξανά και ξανά στη φρίκη. Η

εργάσιµη µέρα της Σούνι διαρκούσε από τις οχτώ το πρωί µέχρι τις πέντε

και τέταρτο το απόγευµα. Υποτίθεται πως είχε στη διάθεσή της µία ώρα

για φαγητό και ένα δεκαπεντάλεπτο διάλειµµα κάποια στιγµή, γιατί η

εταιρία την πλήρωνε για οχτάωρη εργασία. Έµαθα καλά αυτό το από τις
οχτώ το πρωί µέχρι τις πέντε και τέταρτο το απόγευµα, γιατί η Σούνι, κάθε

φορά που τη συναντούσα, το επαναλάµβανε τρεις τέσσερις φορές· ήταν

ένα ορόσηµο για τη ζωή της. Οι περισσότεροι από εµάς δε θα θεωρούσαµε

υπερβολική µια οχτάωρη εργάσιµη µέρα, οπότε ας συµφωνήσουµε από τώ-

ρα ότι η Σούνι δεν είχε κανένα λόγο να παραπονιέται, ότι η ανάγκη της να

διαµαρτύρεται, και εποµένως να δηλητηριάζει την ευτυχισµένη λήθη την

οποία φαινοµενικά αναζητούσε, είναι αξιοκαταφρόνητη. Στο κάτω κάτω,

η βικτοριανή συνταγή, σιωπηλή αποκήρυξη, παραµένει το πιο καλοπουλη-

µένο ελιξίριο στη φαρµακοποιία των προσδοκιών για τους φτωχούς. Αλλά

για κάποιο λόγο η Σούνι δεν µπορούσε να µείνει σιωπηλή. Όποτε επέ-

στρεφε στο θέµα της εργασίας της, κάτι που έκανε τόσο συχνά όσο ένα

ατίθασο µαστίφ τραβιέται πίσω από την αντίσταση της αλυσίδας του, άρ-

χιζε να χαστουκίζει τον αέρα, ενώ η φωνή της γινόταν τσιριχτή και βρα-

χνή. Μισούσε πολύ το αφεντικό της· µισούσε πολύ την εταιρία. — Είναι

σαν εκβιασµός! φώναζε συνέχεια.

Πολύ µιλάς! ούρλιαξε µια κυρία που έµενε τρία σπίτια πιο πέρα.

Η Σούνι άρπαξε τη γάτα και της έδωσε ένα µπατσάκι χωρίς λόγο. Η

γάτα έφυγε τρέχοντας. Γύρισε και µου είπε: Ίσως µπορέσω να δουλέψω

πάλι σε εστιατόριο. Μπορώ να γίνω σερβιτόρα! Κοίτα, θα σου δείξω: Τι

καφέ θέλεις, βαρύ ή ελαφρύ; Του αφεντικού µου του αρέσει το µείγµα που

του κάνω. Του βάζω µιάµιση κουταλιά ζάχαρη.
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Κλείνοντάς µου το µάτι, ο γείτονας είπε: Εννοείς ενάµισι κιλό ζάχαρη

και µπόλικο ουίσκι!

Ο κόσµος λέει ότι είµαι έξυπνη, συνέχισε η Σούνι. Θα µπορούσα να εί-

µαι µπολσεβίκα! Καλύτερα να έµενα στη Ρωσία...

Όχι, καλύτερα να έµενες στην Αµερική, σε εκείνο το Παγκόσµιο Κέ-

ντρο Εµπορίου που βοµβάρδισαν χτες! Τότε θα σε είχαν ξεκάνει!

Όλοι γέλασαν µ’ αυτό, ακόµα και η µετρηµένη γριά µάνα· η Σούνι χα-

χάνισε πνιχτά και έδωσε µερικές γροθιές στον αέρα...

2

Μοίρα, αυτό έλεγαν πάντοτε. Σε άλλες χώρες, βέβαια, ο κόσµος προτιµού-

σε διαφορετικές ερµηνείες. Θυµάµαι τη νεαρή Αλγερινή µπέιµπι σίτερ η

οποία, αφού χήρεψε και έµεινε µόνη της λίγο πριν παντρευτεί, µου είπε

σιγανά ότι κανείς δεν είναι φτωχός, γιατί σε όλους µας έχει δώσει κάτι ο

Αλλάχ, κι έτσι ήταν σηµαντικό να Τον ευχαριστούµε· µε αυτό τον τρόπο

θα περάσουµε τη δοκιµασία που µας βάζει. Η Μεξικάνα καθαρίστρια, που

ήταν σχεδόν στην ηλικία της Σούνι αλλά δεν έπινε, είχε µόνο δύο παιδιά

και τύχαινε να δουλεύει παράνοµα στις ΗΠΑ, απέδιδε τη φτώχεια της στη

συγκυρία: συγκεκριµένα, στην έλλειψη άδειας παραµονής. Έµενε εδώ µό-

νο για χάρη του άντρα της, είπε. Στο Μεξικό ήταν δασκάλα σε σχολείο·

εποµένως, ανήκε στη µεσαία τάξη. Εφόσον δεν είχε ξεπηδήσει µέσα από

τη φτώχεια, δεν ένιωθε καµία παρόρµηση να πιστεύει ότι αυτή ήταν η µοί-

ρα της. Όταν της ζήτησα τη γνώµη της πάνω στο ευρύτερο ζήτηµα του

γιατί τόσο πολλοί άνθρωποι στον κόσµο ήταν φτωχοί, απάντησε ότι πάρα

πολύ λίγοι άνθρωποι έχουν πάρα πολλά χρήµατα, οπότε µετά τη ρώτησα

αν µια επανάσταση που θα σκότωνε τους πλούσιους θα βελτίωνε την κα-

τάσταση της πλειοψηφίας, και αυτή η γυναίκα, που ήταν µαυριδερή, δυνα-

τή, µε φακίδες και µε ένα απρόσωπο ύφος που όµως ποτέ δεν έκανε πικρή

τη δυνατότητά της να είναι φιλική, δίστασε, προσπαθώντας να αποφασί-

σει αν έπρεπε να µε εµπιστευτεί, πράγµα που ερµήνευσα ως δείγµα ότι,

όπως πολλοί από τους συµπατριώτες της, ήταν οπαδός της βίαιης
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επανάστασης (η Αλγερινή, µε όµορφα πνευµατικό ύφος, σαν τους βουδι-

στές, φώναξε έντροµη: Μα δεν είναι σωστό να σκοτώνεις ανθρώπους µόνο για
λεφτά!) – αλλά εκείνη τη στιγµή µπήκε στην κουζίνα η κυρία του σπιτιού

και άρχισε να ουρλιάζει λέγοντας ότι αυτή η µισή µέρα στη ζωή της Μεξι-

κάνας τής ανήκε γιατί την είχε αγοράσει, και αν της έτρωγα άλλη µια στιγ-

µή, θα έπρεπε κυριολεκτικά να πληρώσω· και η Μεξικάνα, η οποία πάντως

δεν είχε σταµατήσει καθόλου να τρίβει το νεροχύτη στα πέντε λεπτά που

µου µιλούσε, γύρισε και έφυγε ανέκφραστη. Όχι, η µοίρα δεν ήταν παντού

η ερµηνεία που δινόταν· αλλά στη γειτονιά της Σούνι, όπου οι ζητιάνοι

έκαναν το γουάι είτε έπαιρναν χρήµατα είτε όχι και όπου εγκράτεια σήµαινε

να κολυµπάς µέσα στη ζέστη µε όσο το δυνατόν λιγότερη προσπάθεια, όχι

γιατί οι Ταϊλανδοί είναι «τεµπέληδες», αλλά γιατί η σωµατική προσπάθεια

σε αυτό το κλίµα είναι τόσο ανθυγιεινή, αν όχι επικίνδυνη, όσο το να επι-

χειρείς να σπριντάρεις καθ’ όλη τη διάρκεια ενός αγώνα δρόµου τριάντα χι-

λιοµέτρων, ο κόσµος µουρµούραγε τη λέξη µοίρα. Όπως ακριβώς οι άντρες

µεταφέρουν κιβώτια στο επάνω πάτωµα ενόσω χοντρές γυναίκες µε σκαµ-

µένα πρόσωπα πουλάνε χυµό ζαχαροκάλαµου σε πλαστικές σακούλες,

όπως ακριβώς οι ξένοι συνωστίζονται µε µαλλιά κολληµένα απ’ τον ιδρώτα

ή αψηφώντας τη ζέστη στις πιο ακριβές συνοικίες, όπως ακριβώς οι µαθη-

τριούλες µε τις άσπρες µπλούζες και τις γαλάζιες φουστίτσες περιµένουν

όλες µαζί το λεωφορείο, έτσι και οι φτωχοί ξέρουν ότι ήταν φτωχοί πριν

καν γεννηθούν. Και οι περισσότερες από αυτές τις καθαρίστριες ήρθαν από

τα βορειοανατολικά – από τη ζώνη µε το ένα τρίτο του εµβαδού της Ταϊ-

λάνδης, το ένα τρίτο του πληθυσµού και το ένα δέκατο του εισοδήµατος.

Ήρθαν χωρίς καµία εµπορεύσιµη ικανότητα εκτός από την υποµονή και

την εµπειρία τους στην καλλιέργεια ρυζιού, ενώ σε µερικές περιπτώσεις διέ-

θεταν τα µέσα για να προσελκύσουν τον πόθο των αντρών. Είτε έπεσαν στα

χαµόσπιτα της Κλονγκ Τόι είτε βρήκαν µια καλύβα κοντά στο δρόµο της

Φετσαµπούρι µε τις αµερικανικές αλυσίδες από χαµπουργκεράδικα, κοτο-

πουλάδικα και παγωτατζίδικα, που ανάµεσά τους σέρνονταν ταξί, φορτηγά

και τα τελευταία εναποµείναντα τουκ τουκ, η µοίρα τις είχε σφραγίσει ανε-

ξίτηλα από τότε που ήταν µέσα στις µήτρες των µανάδων τους.

Κατά τη γνώµη σου, είσαι φτωχή ή όχι; ρώτησα µια άλλη από τις γυναί-
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κες, κάποια που περιέγραψε τη δουλειά της ως ξεσκόνισµα-σκούπισµα-
σφουγγάρισµα. Ήταν κάτω από σαράντα χρόνων και έδειχνε τουλάχιστον

πενήντα.

Φτωχή, απάντησε, στρίβοντας νευρικά ένα κοµµάτι χαρτί στο χέρι της.

Παρ’ όλο που είχε τελειώσει τη βάρδιά της, φοβόταν ότι ίσως κάποιος να

της έκανε αναφορά επειδή µου µιλούσε, και γι’ αυτό το λόγο, ύστερα από

την ηµίωρη συνέντευξή µας, και παρ’ όλο που της είχα δώσει περισσότερα

χρήµατα απ’ όσα είχε βγάλει από τη δουλειά της εκείνη τη µέρα, οι φίλες

της τη συµβούλεψαν να µη µε ξανασυναντήσει.

Τι είδους σπίτι έχεις;

Ένα ξύλινο σπίτι, στην περιοχή Ρατσουτόρι. Είναι είκοσι λεπτά µε τα

πόδια. ∆ίνω για νοίκι δυόµισι χιλιάδες το µήνα.

Αυτός ήταν ο µισός µισθός της.1

Γιατί είναι φτωχοί οι φτωχοί;

Είναι η µοίρα, είπε και µισογέλασε ευγενικά, κάνοντας κοµµατάκια το

χαρτί µέσα στα χέρια της µε τις πρησµένες φλέβες.

Μπορείς να αλλάξεις τη µοίρα σου;

Αδύνατον. Πάντα φτωχή.

Αν κάποιος σου έδινε ένα εκατοµµύριο µπαχτ, τι θα έκανες;

Χαµογέλασε µε το αστείο. Τελικά είπε: Θα έµενα στο σπίτι, θα έφτια-

χνα ένα καινούργιο σπίτι. ∆ε θα δούλευα πια στην Μπανγκόκ...

Ξέρεις να διαβάζεις και να γράφεις;

Πήγα στο δηµοτικό, απάντησε αµήχανα, και κατάλαβα τι ήθελε να πει.

Είναι το ίδιο φτωχοί οι άντρες και οι γυναίκες;

Οι γυναίκες είµαστε πιο φτωχές από τους άντρες γιατί δεν µπορούµε

να δουλέψουµε το ίδιο σκληρά όπως εκείνοι...

Έτσι, το φύλο της έγινε ένας ακόµα λόγος για τη µοιρολατρία της, την

οποία εξέφρασε µε ένα χαµόγελο γεµάτο στραβά δόντια.

Η δουλειά της ήταν πάρα πολύ κουραστική, είπε µουρµουριστά. Ήθελε

να ψάξει για άλλη δουλειά, αλλά δεν έβρισκε το χρόνο να το κάνει...
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3

Μην ακούτε τι λένε οι µαρξιστές· την ιδέα τους περί ψευδούς συνείδησης

την έχουν υιοθετήσει ανά τους αιώνες διάφοροι τύποι που τους αρέσει να

χώνουν τη µύτη τους στις υποθέσεις των άλλων, από τους Ιησουίτες ιερα-

πόστολους που το έβαλαν σκοπό να σώσουν τους Ιροκουά από την αιώνια

καταδίκη, ασχέτως αν οι Ιροκουά δεν ήθελαν να σωθούν, µέχρι τον Αµερι-

κανό νοµοθέτη που στέλνει τους συµπολίτες του στη φυλακή για να τους

προστατέψει από το να βλάψουν τον εαυτό τους καπνίζοντας τσιγαριλί-

κια. Τι κόσµος! Αν όµως η Σούνι, η οποία είναι καταδικασµένη σε µια αρ-

κετά φρικαλέα ύπαρξη, επιλέγει να µη θεωρεί τον εαυτό της θύµα εκµετάλ-

λευσης, θα πρέπει µήπως να δεχτούµε ότι όντως έτσι είναι; Αν η διερµηνέ-

ας µου µπορεί να αποδείξει ότι, συγκριτικά, η µητέρα της Σούνι δεν είναι

και πολύ φτωχή, τότε µπορούµε άραγε να θεωρήσουµε ότι καµιά τους δεν

είναι φτωχή;2 Αν η Σούνι έλεγε είµαι πλούσια, πράγµα που φυσικά δεν

πρόκειται να πει, αυτό άραγε θα την έκανε πλούσια; Ποια είναι η δική µας

ευθύνη για τη ζωή της;

4

Η κόρη της, η Βιµονράτ, λεπτή, ντροπαλή και µελαχρινή, ήταν πάντα στη

γιαγιά της, η οποία τη φρόντιζε, και περίµενε να γυρίσει η Σούνι µε το

µπουκάλι της. Το κορίτσι περνούσε τα σαββατοκύριακα σε εκείνη την κα-

λύβα µε το ρυτιδιασµένο τοίχο και τη µυρωδιά του µολυσµένου νερού,

αφού δεν είχε τι άλλο να κάνει, µια που το σχολείο ήταν κλειστό και η µη-

τέρα της ήταν στη δουλειά ή ίσως µεθυσµένη. Τη µέρα που την πρωτογνώ-

ρισα βρισκόταν µαζί µε τη γιαγιά της στην παράγκα των γειτόνων και

έβλεπαν τις ειδήσεις στην τηλεόραση, που εξακολουθούσαν να ασχολού-
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νται κυρίως µε νεκρούς Αµερικανούς, ένα θέµα το οποίο, για τους οχτώ εν-

νιά ανθρώπους που κάθονταν µε σταυρωµένα τα πόδια στο πάτωµα, πα-

ρουσίαζε πολύ µικρότερο ενδιαφέρον απ’ ό,τι οι αθλητικές ειδήσεις της

Ταϊλάνδης που ακολούθησαν.

Η µητέρα της Σούνι πάντοτε έδειχνε πιο εσωστρεφής έξω από το σπίτι

της. Καθόταν έτσι ώστε να µην κοιτάζει την τηλεόραση των γειτόνων, µε

τα µεγάλα, ροζιασµένα εργατικά της δάχτυλα απλωµένα πάνω στο πάτω-

µα σαν κεραίες ή ρίζες δέντρου. Η Βιµονράτ είχε ήδη βγάλει τη στολή του

σχολείου. Με το γκρίζο καρό σορτσάκι της έδειχνε πολύ καθαρή, ήσυχη

και ευγενική καθώς έσκυβε πάνω από το µπολ µε το ρύζι της και έφερνε

ένα κοµµάτι κόκαλο µε κρέας στο στόµα της. Ήταν δέκα ετών.

Τι σου αρέσει να κάνεις για διασκέδαση; τη ρώτησα.

Να παίζω µε τις φίλες µου στο σπίτι της γιαγιάς, µου απάντησε.

∆εν είχε πάει ποτέ στα βορειοανατολικά, όπου είχε γεννηθεί η µητέρα

της. Από την άλλη, είχε ήδη δει το επίκεντρο του κόσµου της µητέρας της,

το οποίο θεωρούσε «όχι και τόσο κακό»· εκεί βοηθούσε τη µητέρα της,

σκουπίζοντας, τρίβοντας ή φτιάχνοντας καφέ για το αφεντικό, που ήταν

ένας νεαρός Κινέζος τραβεστί. Όποτε την έβλεπε φώναζε Μωρό, πού είναι
η χοντρούλα; εννοώντας τη µητέρα της. Τέτοια αστεία έλεγε.

Η Βιµονράτ έλιωσε προσεκτικά ένα κουνούπι πάνω στο µπράτσο της

και µετά καθάρισε το χέρι της σε µια κουρελού. Στο µεταξύ, το παχουλό

οχτάχρονο αγόρι των γειτόνων, στάζοντας και σχεδόν γυµνό, µε µόνο µια

πετσέτα τυλιγµένη γύρω από τη µέση του, πέρασε πίσω από την τηλεόρα-

ση για να ανέβει τη σκάλα. –– Αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι και τόσο φτω-

χοί, µου είπε µε σιγουριά η διερµηνέας µου.

Η Βιµονράτ πήρε την κουρελού µε την οποία είχε καθαρίσει το χέρι της

και άρχισε να τρίβει το πάτωµα όπου καθόταν. ∆εν ήξερε πόσο συχνά έµε-

νε στο σπίτι η µητέρα της. Αν ένιωθε µεθυσµένη το πρωί, δεν µπορούσε να

πάει στη δουλειά. Αυτό, τη ρώτησα, συνέβαινε µία φορά το µήνα, µία φο-

ρά την εβδοµάδα, δύο φορές την εβδοµάδα; Η Βιµονράτ δεν ήταν σίγου-

ρη. Και υπήρχαν κι άλλα, πιο σηµαντικά θέµατα για τα οποία έδειχνε να

έχει παρόµοια άγνοια. Για παράδειγµα, πίστευε ότι η µητέρα της είχε µόνο

τρία παιδιά.
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Είχαµε εκµεταλλευτεί για αρκετή ώρα τη φιλοξενία των γειτόνων, κι έτσι

η Βιµονράτ, η γιαγιά της, η διερµηνέας και εγώ φύγαµε και βγήκαµε έξω σε

µια νύχτα γεµάτη κουνούπια όπως κάθε νύχτα, κατεβαίνοντας ένα γερτό

πεζοδρόµιο τόσο στενό όσο οι προβλήτες στα ταϊλανδέζικα ψαροχώρια που

ήταν γεµάτες παράγκες· µάλιστα, ακόµα δεν µπορώ να ξεπεράσω το γεγο-

νός, το οποίο ήδη ανέφερα, ότι µπορούσες να βγάλεις το χέρι σου από το

παράθυρο και σχεδόν να αγγίξεις το σπίτι του γείτονα από την άλλη πλευ-

ρά του δρόµου· µε λίγα λόγια, δεν µπορούσες να έχεις ιδιωτική ζωή εδώ· οι

γείτονες δεν το είχαν σε τίποτα να κοιτάζουν ο ένας µέσα από τα γυµνά

παράθυρα του άλλου. Η κυρία που είχε φωνάξει στη Σούνι Πολύ µιλάς! είχε

ακούσει την κάθε της λέξη παρ’ όλο που βρισκόταν τρία σπίτια πιο κάτω.

Τώρα είχε βγάλει το κεφάλι από το παράθυρό της και µας κοίταζε.

Προσπεράσαµε τη σπίτι της µητέρας της Σούνι, βγήκαµε από εκείνη τη

φτωχογειτονιά και µπήκαµε στα νυχτερινά φώτα της Κλονγκ Τόι, µε τις

ανοιχτές τηλεοράσεις µέσα στις ετοιµόρροπες καλύβες, τους µοτοσικλετι-

στές, τις πεινασµένες γάτες, τις αποθήκες τις γεµάτες τσάντες από γιούτα

µέχρι πάνω, τους πάγκους στο δρόµο να προσφέρουν φρούτα και κασέτες,

τους λαµπτήρες πυράκτωσης πάνω από τις πόρτες, τη δυνατή µουσική, τις

τραβηγµένες ατσάλινες σχάρες, τον πράσινο χυµό ζαχαροκάλαµου που

πωλείται σε πλαστικές σακούλες· µε ένα πλήθος χαρούµενων µανιακών να

χορεύουν σαν εκείνες τις θεότητες-φύλακες που κοσµούν µορφάζοντας τα

διαζώµατα στους ταϊλανδέζικους ναούς πιασµένες χέρι χέρι γύρω από µια

χρυσαφένια στούπα· και µετά φτάσαµε στην επόµενη φτωχογειτονιά,

όπου η Σούνι νοίκιαζε την προσωπική της τρύπα – πέντε λεπτά µε τα πό-

δια από το σπίτι της µητέρας της, που σηµαίνει σχεδόν ένα τέταρτο µε το

ρυθµό που περπατούσε η µητέρα της Σούνι, εν µέρει γιατί το ηλεκτρικό

στο σπίτι της Σούνι ήταν κοµµένο, κι έτσι η γριά έπρεπε να κουβαλάει µα-

ζί της το ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΦΩΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ των γειτόνων, το οποίο

λειτουργούσε µε µπαταρία, ήταν µεγάλο σαν ραδιοκασετόφωνο και φαινό-

ταν αρκετά βαρύ· επέµενε να το κουβαλάει η ίδια. Μόλις φτάσαµε θυµή-

θηκα αυτή την κίνηση που έκανε τόσο συχνά η Σούνι, σαν να αγωνιούσε

να πάρει ανάσα, καθώς το δωµατιάκι της, στην κορυφή µιας µισοσαπισµέ-

νης και κατασκότεινης σκάλας, ήταν κυριολεκτικά αποπνικτικό· ακόµα και
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η µητέρα της Σούνι είχε αρχίσει να ιδρώνει, και η διερµηνέας αυτή τη φο-

ρά δεν µπορούσε να αρνηθεί ότι ο ένοικος αυτού του µέρους ήταν οπωσ-

δήποτε φτωχός.

(Σούνι, γιατί δε µένεις µε τη µητέρα σου αφού την αγαπάς τόσο πολύ;

— Γιατί είµαι µπεκρού! — Σύµφωνα µε τη Βιµονράτ, ο πραγµατικός λό-

γος είναι ότι η Σούνι δεν ήθελε να µιλήσει µε τη µικρότερη αδερφή της, η

οποία επισκεπτόταν τη γριά τις ώρες που δεν ήταν εκεί η Σούνι. Εγώ, από

την πλευρά µου, αναρωτιόµουν πώς χωρούσαν να κοιµηθούν εκεί τρεις άν-

θρωποι· θα πρέπει να ήταν πολύ στριµωγµένα τα πράγµατα τα σαββατο-

κύριακα, όταν η Βιµονράτ θα ξάπλωνε δίπλα στη γιαγιά της πάνω στο τσι-

µεντένιο πάτωµα.)

Το κορίτσι σκούπισε βιαστικά το βρωµερό πάτωµα για να κάτσουµε,

ενώ η γιαγιά του ενεργοποίησε και τις δύο λάµπες του ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΦΩ-

ΤΟΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ, και µε τη φωτεινότητα που εξέπεµψε είδα πλέον

στ’ αλήθεια πόσο φρικώδες ήταν αυτό το µέρος.3 Η Βιµονράτ ήταν καθι-

σµένη κάτω από τα δύο σχοινιά της µπουγάδας (η µητέρα της ήταν αυτή

που έπλενε τα ρούχα) και µε έξοχη ταϊλανδέζικη σεµνότητα δίπλωσε τα

πόδια της από κάτω έτσι ώστε οι πατούσες της να δείχνουν προς τα πίσω

και προς τα έξω.

Μένετε καιρό εδώ;

Η µητέρα µου µετακοµίζει συνέχεια.

Τελικά έµεναν εδώ περίπου δύο µήνες.

Πώς σου φαίνεται αυτό το σπίτι;

Προτιµώ το σπίτι της αδερφής µου, επειδή είναι µεγαλύτερο.

Βρίσκεις επικίνδυνη την Κλονγκ Τόι;

Πολλοί ναρκοµανείς. Είδα έναν εφιάλτη: έπαιζα µε τη φίλη µου και

ένας άντρας ήθελε να µας απαγάγει. Φοβάµαι εδώ. Μια φορά νοµίζω πως

ήρθε κάποιο φάντασµα. Έκανα ντους και κάποιος χτύπησε την πόρτα, αλ-

λά όταν άνοιξα δεν ήταν κανείς εκεί, οπότε θα πρέπει να ήταν κάτι κακό.

Φοβάµαι τα φαντάσµατα.
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Η γιαγιά, που καθόταν µέσα στο σκοτάδι, δεν πίστευε στα φαντά-

σµατα.

Ούτε κι η µητέρα πιστεύει σ’ αυτά, είπε το κορίτσι.

Πήγαινε στο σχολείο µε ένα «µεγάλο τουκ τουκ», που µάλλον σήµαινε

κάποιο λεωφορείο. Τη ρώτησα ποιο µάθηµα της άρεσε περισσότερο· τα

αγγλικά, απάντησε ευγενικά µε την απαλή και ντροπαλή φωνή της· ήθελε

να γίνει δασκάλα. Ένα σκαθάρι, µεγάλο και γυαλιστερό πάνω στο πάτωµα,

περπατούσε σε γωνίες γύρω από το φως και µετά πήγε πίσω από την κου-

νουπιέρα όπου κοιµόντουσαν η Βιµονράτ και η µητέρα της.

Και η µητέρα της Σούνι και η διερµηνέας µου της είχαν τονίσει ότι

έπρεπε να είναι απολύτως ειλικρινής µαζί µου, όσο αµήχανη κι αν ένιωθε·

πλήρωνα γι’ αυτές τις συνεντεύξεις4 επειδή ήθελα να µάθω κάτι που θα

µπορούσε να βοηθήσει κάποιους άλλους, και η Βιµονράτ το καταλάβαινε

αυτό, κι έτσι όταν τη ρώτησα για την οικογενειακή της ζωή, µου απάντη-

σε, µε µάτια γεµάτα αθωότητα µέσα στο λιγοστό φως που λαµπύριζε σκλη-

ρά και ακανόνιστα πάνω στο ιδρωµένο της µέτωπο και στα µάγουλά της:

∆ε µου αρέσει όταν η µητέρα µου είναι µεθυσµένη. Μερικές φορές, όταν

είναι µεθυσµένη, έχουµε πρόβληµα µε τον κόσµο εδώ γύρω, καθώς µιλάει

πολύ δυνατά...

Μετά όµως άρχισε να ανησυχεί µήπως σχηµατίσω κακή γνώµη και, θέ-

λοντας να υπερασπιστεί τη µητέρα της, είπε: Μερικές φορές η µητέρα µου

µε ρωτάει αν θέλω να φάω κάτι καλό, κι έτσι µου παίρνει κοτόπουλο µετά

τη δουλειά.

(Απόψε δεν είχε κοτόπουλο.)

Μερικές φορές ζητάω από τη µητέρα µου να σταµατήσει να πίνει. Η

µητέρα µου λέει ότι δεν µπορεί. Λέει: Ακόµα κι όταν σε είχα στην κοιλιά

µου έπινα!
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4. Ακριβώς! Πλήρωνα για τις συνεντεύξεις· ήµουν πλούσιος! Αυτό µου επέτρεπε να εί-

µαι αδιάκριτος. Στο Let Us Now Praise Famous Men, ο Έβανς και ο Έιτζι ερευνούσαν σπι-

θαµή προς σπιθαµή τα σπίτια των ανθρώπων τους οποίους µελετούσαν ενώ εκείνοι βρίσκο-

νταν στην εκκλησία. Μόνο εσύ, ο αναγνώστης, µπορείς να αποφασίσεις αν η γνώση που

αποκτάς διαβάζοντας αυτό το µακροσκελές απόσπασµα του βιβλίου δικαιολογεί τα µέσα

που χρησιµοποιήθηκαν.


