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Η ΑγγελοφτιΑχτρΑ

ΧΑΛΑΣΙΑ

Ποιος είναι ο εχθρός;194...

Πέρασαν σαν τη χαλασιά. Μετά το διάβα τους, στάχτη πα-
ντού. Έρχουνται, έρχουνται οι συμμορίτες... Μπήκανε μέσα και 
μας χώσανε εκεί, στη γωνιά, αρχίνησαν να πηλαλάνε, βριζόσα-
ντε, φοβηθήκαμε θανατικό μεγάλο. Πήραν ό,τι βρήκανε – σά-
ματις είχαμε και τίποτις; Μα και μια βούκα ψωμί ήτανε κάτι. 
Έβαναν φωτιά, άρπαξαν τα στρωσίδια, κάπνα και μαυρίλα. 
Ζαλώθηκα ένα σκουτί, πετάχτηκα όξω και ροβόλησα στη νύ-
χτα. Για φως, η πυρκαγιά. Νύχτα και βουή και το μυαλό μου 
λαμπαδιασμένο κι αυτό. Δεν είχα πούθε να γείρω. Τα τουφέκια, 
π’ άκουγα, σαν βίτσα στα μεριά μου και οι πέτρες ξουράφια στα 
ποδάρια μου. Το σπίτι το ’χα σιχαθεί, μα μπούκωνα ό,τι έβρι-
σκα και κρυβόμουνα φαρμακωμένη στη γωνιά μου. Κάθε πρωί, 
σώσον Κύριε τον λαόν σου κι άγιος ο Θεός, άγιος ισχυρός, μα 
πιο δυνατή η πείνα. Πού ήταν τώρα ο Θεός να με σώσει, πού 
ήταν η βασίλισσα, η Φρίκω, που χαχανίζαμε κρυφά κάτω από 
τις φωτογραφίες τους, να μου φέρει να φάω, που λύσσαγα το 
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ζουλάπι κι έτρεχα στα όρη, στα βουνά; Νέκρα παντού. «Για 
στάκα! Οι πεθαμένοι!» λέω και πήρα το δρόμο να τρουπώσω 
στο πέρα κοιμητήρι. Δε σκιάχτηκα λεπτό. Φόβο δε φοβόμουνα. 
Ιστορίες έβανα με το μυαλό μου. Εγώ, η Βάνθω, η Ουρανία... 
Αχώριστες, μοιραζόμασταν και τα τσιμπιδάκια. Πού να βρι-
σκόσαντε οι μαύρες; Τη Βάνθω την είδα που τη σούρνανε απ’ 
το μαλλί. «Μωρήηηη», της φώναξα, «σύρε δώθε, λάκα, θα σε 
πάρουνε οι Βούργαροι...» 

Κατάκιασα πάνου στη γη, κάτω μου τα κόκαλα. Κόκαλο κι 
εγώ. Μήτε που ανατρίχιασα. Στο μισοΰπνι μου ήρθε ένας σκύ-
λος και μ’ έγλειφε. Του ’χωσα μια κλοτσά στα μουλωχτά. Τυλί-
χτηκα με το σκουτί να ζεσταθώ λιγάκι. Και μες στο βύθος μου 
τον είδα πάνωθέ μου, πανύψηλο και μαύρο, κατράμι. Άπλωσε 
τη χέρα του. Φόβο δε φοβόμουνα, μα ήρθε μόνο του το τρέμου-
λο. Θα με πάρει ο συμμορίτης, είπα, θα με στείλει κείθε πάνου, 
στα σίδερα, στις σιδερένιες χώρες, τόσα και τόσα μαναράκια 
εξαφανιστήκανε... Χιλιάδες. Εμάς μας έσωσε η Φρίκω, λέγανε 
οι γυναίκες στο σπίτι. Αρπάω μια πέτρα. Γέλασε, όμορφο γέ-
λιο, αντρίκειο. Ο αντρά... ο αντάρτης – έτσι δεν τους λέγανε; –, 
η αντάρα του έπεσε πάνου μου κι αρχινήσαμε να χτυπιόμαστε. 
Πόλεμος με τον οχτρό, μα αν αυτός ήταν ο οχτρός, ο θάνατος 
μου φάνηκε γλυκός, κι ύστερα περίεργο! Η χέρα του πήγε σαν 
χάδι στα μαλλιά μου, «σσσς!» έκανε κι ένιωσα να μ’ αρπάει την 
πλεξούδα, την ομορφιά μου, και – χραπ! Δίνει μια με το μα-
χαίρι του και τηνε κόβει. Μου ’κοψε μαζί και την ανάσα. Μ’ 
άφησε χάμω και τον είδα που την τύλιξε γύρω απ’ το λαιμό του, 
πριν πισωπατήσει και το σκάσει ξανά, μαύρος μες στο σκοτάδι. 
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Τώρα μ’ έχει πάνω του, είπα, και κρύφτηκα στο σκουτί, ζεστα-
μένη, λαχταρισμένη, για να ’ρθουν πάλι οι σκιές. Όμως, έμεινε 
μόνο το χνότο του σκύλου στον γυμνό μου σβέρκο. 

Πολλούς επήρε ο χάρος εκείνη τη νυχτιά, το θανατικό πάνω 
μας κολλούσε. Εκεί στα χαντάκια, στα χώματα, ήσαντε όλοι 
ανάσκελα, ποιον να παραχώσεις πρώτον; Όμως εμένα άλλο 
είχε κολλήσει πάνω μου, κάψα καυτή, κι ας μου ’χε πάρει την 
ομορφιά μου. Τσιμουδιά δεν έβγαλα όταν με βρήκε το ξημέρω-
μα ο παππούλης της εκκλησιάς και μου ’δωκε ψωμάκι. Αντί-
δωρο. Με πήρε στη δούλεψή του, βόηθαγα όσο μπορούσα. 
Είχε κι εκείνη τη μαγκούρα, φόβος και τρόμος. Με πήρε γιατί 
η παπαδιά είχε χρεία μια τσούπρα να κρατάει το χέρι τής κάθε 
παστρικιάς που ’ρχότανε να κάνει τη «δουλειά», να καθαρίσει 
την κοιλιά της από τον καρπό της αμαρτίας μετά που τέλειωσε 
ο χαλασμός στον τόπο. Δεν ήθελα να ξέρω, μήτε να βλέπω. 
Μόνο βουβά αναρωτιόμουνα, γιατί τάχα ο Θεός τα ’χε βάλει 
με τα μαναράκια και τα ’στελνε στον αγύριστο, στις σιδερένιες 
χώρες, στα σπίτια της Φρίκως, στα πηγάδια; «Τι κάνεις έτσι, 
μωρή; Αγγελούδια φκιάνουμε», με προγκούσε ο δαίμονας. Και 
στα στερνά ο παππούλης μ’ έδωσε στον γιόκα του, τον αγαθό 
τον δασκαλάκο, κι ούτε γάτα ούτε ζημιά.

Ανάθεμα πήρα το ξυράφι και πριόνισα το σπυρί στο βλέφαρο 
το αίμα πλημμύρισε το μάτι κι όλα κόκκινα η πληγή μολύνθηκε 
το μάτι σκότισε σιγά τη χασούρα κανείς δε θέλει να καταλάβει 
πως πρώτο το τέρας δεν αντέχει να βλέπει τον εαυτό του πως 
πρώτο το τέρας ξέρει πως είναι τέρας γι’ αυτό θεριεύει το θηρίο 
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εντός ποιος ο λόγος να βλέπεις αυτά που γίνονται γίνανε τέρμα αν 
είναι να κλάψεις κάλλιο γι’ αυτά που δε γίνανε που τα ’θελες και 
πουθενά δεν ήσαντε μα κι όταν ήρθαν και σου δόθηκαν έβλεπες 
μόνο με το ξυραφιασμένο μάτι το τυφλό.

ΣΤΕΡΗΣΗ 

Ειρήνη, το παιδί από τους γύφτους,196... 

Γεννήθηκα πρώτη εγώ και ακολούθησαν τα δύο αγόρια. Δεν 
ξέρω, μάλλον ήμουν απογοήτευση για τη μάνα μου. Για τον 
πατέρα μου, δε γνωρίζω. Δεν τον βλέπαμε συχνά. Φρόντισα 
τα δύο αδελφάκια μου, όσο μπορούσα, μου άρεσαν τόσο τα 
μωράκια, τα λάτρευα. Τα ταχτάριζα, τα κοίμιζα, τους έλεγα 
ιστορίες, τα πρόσεχα, τα χάζευα, μελαγχολικά κάπως, όταν 
κοιμόσαντε κι αναρωτιόμουνα: Γιατί τάχατες τ’ αγαπάω μ’ όλη 
μου την καρδιά; Έτσι να μ’ αγαπούσε η μάνα ή μήπως όχι, και 
τώρα παίζω εγώ τη μάνα με τ’ αγγελούδια μας; 

Ο πατέρας μου ήταν βαρυμίλητος, δε σύχναζε στο καφενείο, 
του άρεσε πολύ ο κινηματόγραφος κι εκεί κατέφευγε τα κρύα 
βράδια. Μια φορά αποκοιμήθηκε στην αίθουσα, κι όταν άνα-
ψαν τα φώτα, έφυγαν όλοι, δεν τον πρόσεξαν, κι έμεινε εκεί, 
τον βρήκε η καθαρίστρια το ξημέρωμα. 

Για μένα σεβαστός πατέρας μου υπήρξε ο παππούλης μου, 
που λειτουργούσε στην Αγία Βαρβάρα. Ακόμη προσκυνώ τη 
μορφή του, στα χείλη μου φέρνω τη χείρα του και δάκρυα τρέ-
χουν από τα μάτια μου. Όσο να πεις, αυτός με φρόντισε, αυτός 
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μου έμαθε το σέβας σε Θεό και ανθρώπους. Ποτέ δεν αντιμίλη-
σα, ποτέ δεν ήμουνα γλωσσού. Όλοι τον τιμούσαν, ακόμη κι η 
μάνα χαμήλωνε τα μάτια κι έκλεινε το χαλασμένο, ποτέ της δεν 
τον κοιτούσε ίσια. Πάντα κάτω. Αυστηρός ήταν, δε λέω, τη μα-
γκούρα του δεν την είχε μόνο για να περπατεί, όταν έπρεπε, τη 
χρησιμοποιούσε κιόλας. Για μένα, μια φορά, μόνο χάδια είχε. 

Ούτε η μάνα μου έλεγε πολλά. Φράσεις κοφτές, σχεδόν πά-
ντα στην προστακτική. Φέρε τούτο, κάνε τ’ άλλο. Ούτε να μι-
λήσει ούτε να εξηγήσει. «Τι και τι, και τι, και τι, γιατί κλάνει το 
γατί...», κορόιδευε όταν, παιδιά, ρωτούσαμε να μάθουμε. Μας 
φρόντιζε με προσοχή. Κάθε πρωί έραβε καθαρούς πικεδένιους 
γιακάδες στη σχολική ποδιά μου, μαντίλι σιδερωμένο στην τσέ-
πη, σφιχτοπλεγμένες κοτσίδες. Είχε μανία με το πλέξιμο. Τα 
βράδια καθόταν στη σάλα, δίπλα στη σόμπα, ή στην κουζίνα, 
κι έπλεκε, έπλεκε δίχως σταματημό. Κόντευε να χαλάσει και 
τ’ άλλο της το μάτι. Έτσι και την ενοχλούσαμε, μας τσίμπαγε 
με τις βελόνες. Κι εμείς φορούσαμε τα έργα της, κι ας μη μας 
άρεσαν. Άμα αυτηνής δεν της άρεσε κάτι, «τι είν’ ευτούν’ αυ-
τού;» σχολίαζε στυφά και ανασήκωνε τα φρύδια, κι εμείς ποτέ 
δεν ξέραμε τι δεν της άρεσε: η χούντα των συνταγματαρχών ή 
τα ρούχα που είχαμε βάλει για τη βόλτα; Τα βράδια πηγαίναμε 
στην πλατεία, πάνου κάτου, πιασμένες αγκαζέ με την Άννα, 
την πρωτευουσιάνα, τηράγαμε, μας τήραγαν, κι αν τύχαινε να 
καθίσουμε ποτέ στο ζαχαροπλαστείο κι ερχόταν το γκαρσόνι, 
«τι θα πάρουτε, τσούπρες;» ρωτούσε κι εμείς χαχανίζαμε «τί-
πουτα, τίπ’τα!» ώσπου, ένα βράδυ, «ένα λικέρ “ΤΙΠΟΤΑ” για 
τις τσούπρες εδώ», κι ήφερε ένα μπουκαλάκι στ’ αλήθεια.
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Έμαθα να τρώω λίγο. Τα αγόρια είχαν περισσότερες ανά-
γκες, έπρεπε να ψηλώσουν, να δυναμώσουν, να γίνουν άντρες. 
Πάντα τελευταία έπαιρνα από την πιατέλα ό,τι περίσσευε. 
Ήθελα να έχω μακριά μαλλιά, «σαν τη Γενοβέφα», κορόιδευε η 
μάνα. «Πλέξ’ τα, να είναι η αρχοντιά σου», πρόσταζε, κι όταν 
με έλουζε, τα ξέπλενε με ξίδι, για να λάμπουν, έλεγε, όμως μου 
τα τραβούσε και τσούζανε τα μάτια μου από το σαπούνι. Μια 
φορά έκανα να ξεφύγω και, πάνω στα νεύρα της, μου το κοπά-
νισε το κεφάλι για τα καλά και άχνα δεν έβγαλα, μόνο με πή-
ρανε τα δάκρυα βουβά, «μανούλα μου», έλεγα, «μανούλα μου».

Η ΜΑλλινΗ ΓυνΑικΑ

Η μάλλινη γυναίκα κρεμόταν από τις βελόνες όταν έπλεκε 
η μάνα της. Είχε μακριά χέρια και μακριά πόδια κι όλο μεγά-
λωνε. Το κεφάλι της μια το έπλεκε στρογγυλό, μια τετράγωνο, 
μια το ξήλωνε εντελώς και πάλι απ’ την αρχή, έπλεκε, ξήλωνε 
και οι βελόνες της άστραφταν, σπίθες βγάζανε, μεταλλικές και 
μυτερές. Η μάλλινη γυναίκα είχε επίπεδο σώμα, δεν είχε καρ-
διά, ούτε κοιλιά, σερνόταν στα πόδια της μάνας της. Η μάλλινη 
γυναίκα, απλωμένη ή διπλωμένη, περίμενε στην καρέκλα, στον 
καναπέ ή στο καλάθι. Περίμενε ένα σώμα να τη φορέσει και 
αυτή να το ζεστάνει. κανείς δεν ήρθε. Η μάνα έπλεκε την κόρη 
της, μα δεν τη φόρεσε πάνω της ποτέ. Μια μέρα που έκανε χιο-
νιά, η μάλλινη γυναίκα είπε να ζεστάνει τη μάνα της. Τυλίχτηκε 
γύρω της σφιχτά κι η μάνα της έσκασε.

Πολλές φορές μ’ απόπαιρνε, «άιντε, δόλιο, δεν είσαι δυχα-



17

Η ΑΓΓΕΛΟΦΤΙΑΧΤΡΑ

τέρα μας εσύ, απ’ τους γύφτους σε πήραμε», και η καρδιά μου 
πάγωνε απ’ το χιονιά. Λούφαζα ανακούρκουδα στις γωνίες, 
κοιτώντας τον τοίχο. Δεν έλεγα τίποτε, μιλιά. Το παιδί από 
τους γύφτους ήταν μουγκό, συνηθισμένο στη σιωπή. Σαν να 
’μουνα αόρατη. 

Α, ήταν σκληρό καρύδι η μάνα μου. Στρατηγός – και τα αγό-
ρια ήταν ο στρατός της! Όσο για μένα, πότε μαγείρισσα, πότε 
νοσοκόμα. Δεχόμουν τις εντολές κι εκτελούσα. Δε μ’ άφηνε 
να τηνε πιάνω, χάδι ποτέ. Ούτε τον πατέρα μου, «έλα, μωρέ, 
κα’μένε!» τον απέφευγε. 

Έτσι κι εγώ. Κανείς δεν ήθελα να μ’ αγγίζει. Εκτός από τον 
παππούλη μου. Όταν γονάτιζα μπροστά του να του φιλήσω το 
χέρι, «μαναράκι μου», έλεγε κι απίθωνε την παλάμη του πάνω 
στην κεφαλή μου. Αγγέλοι φτερούγιζαν τότε μέσα μου, λευκή 
αισθανόμουν, έτσι ήθελα να με λένε, έτσι ήθελα να είμαι. Μου 
άρεσε το λευκό πολύ. Κι όταν για πρώτη φορά συνέβη αυτό 
το γυναικείο, η βρωμιά αυτή, τότε κύλησα στο φόβο βαθιά, μ’ 
έπιασαν τα κλάματα κι έκλαιγα, μέρες και νύχτες, αισθανόμου-
να ντροπή, αισθανόμουνα την κοκκινίλα να με κυκλώνει, πρώτα 
ανάμεσα στα μπούτια, και δεν έφτανε αυτό, που κάπως μπόρα-
γα να κρύψω, μα σαν να φαινότανε στο κούτελό μου ετούτη η 
αμαρτία. Σημαδεμένη! Και τι δεν έκανα να φύγει... Νηστεία κι 
ούτε νερό, ύστερα στα γόνατα, έτριβα και καθάριζα τη σάλα, με 
λύσσα έτριβα τις πλάκες της αυλής, κουβάλαγα τους κουβάδες 
από το βαρέλι στο περιβόλι κι έχυνα το νερό να καθαρίσουν 
οι πλάκες. Ύστερα έπιανα κι έγραφα με το αριστερό το χέρι, 
γιατί, έλεγα: Δεν έχεις δεξί, σ’ το κόψανε και τώρα τι θα απογί-
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νεις; Γράφε, μάθε να γράφεις, χέρια δεν έχεις. Κουλή, η Ειρήνη 
η κουλή! Τράβαγα με τα δάχτυλα να λύσω κόμπους, να κόψω 
σκοινιά: Δεν έχεις μαχαίρι, δεν έχεις ψαλίδι, έλεγα, τίποτε δεν 
έχεις, είσαι μόνη στην ερημιά, πάνω στον Αϊ-Γιώργη, μόνη στο 
βουνό, κατάμονη είσαι και τι θα κάνεις; Σκίσε, σπάσε, κόψε, 
δάγκωσε με νύχια και με δόντια για να ζήσεις, πρέπει να ζή-
σεις, ας είσαι ένα τίποτα, ένα τίποτα, αυτό είσαι, Ειρήνη, μα 
πρέπει να ζήσεις, για τον παππούλη, μην τυχόν και τον πικρά-
νεις, τον άγιο άνθρωπο, δεν επιτρέπεται, Ειρήνη, σκίσε, σπά-
σε, κόψε, δάγκωσε... 

ΜΑΥΡΟ ΦΩΣ 

Τα μήλα της γύφτισσας 

Εκείνο το καλοκαιριάτικο μεσημέρι έβραζε ο τόπος. Είχα τε-
λειώσει όλες τις δουλειές του σπιτιού, τα αγόρια δεν ήταν εκεί, 
η μάνα άπλωνε την μπουγάδα στον κήπο. Βγήκα στο δρόμο 
και συνάντησα τα παιδιά της γειτονιάς, τη Φωτούλα από το 
διπλανό σπίτι με τον αδελφό της τον Δημοσθενάκο, ήταν και η 
Άννα, η πρωτευουσιάνα, η φιλενάδα μου από την Αθήνα, κι ο 
Χαραλάμπης ο συμμαθητής μου, ένα ψηλό, λιανό αγόρι που μέ-
τραγε με το μάτι του τον κόσμο όλο, κυρίως αν ο κόσμος αυτός 
περιελάμβανε βόλους. Βαλθήκαμε να κλοτσάμε ένα τόπι, ύστε-
ρα το γυρίσαμε στα μήλα, εντέλει είπαμε να παίξουμε «Στρα-
τιωτάκια Ακούνητα, Αμίλητα, Αγέλαστα» και μ’ έβαλαν να τα 
φυλάω, όμως γρήγορα καταλήξαμε στο κρυφτό. «Μη γυρίσεις, 
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μη γυρίσεις, αν δε σου πούμε», στρίγκλιζαν τα κορίτσια, ενώ ο 
Δημοσθένης χαχάνιζε και τσίριζε κι αυτός, ποδοβολώντας πίσω 
από την αδελφή του. Σκοτάδι, ένα, δύο, τρία, πέντε, δέκα,  
τριάντα, ογδόντα, εκατό, τι στο καλό, πολλή ησυχία, άντε, 
είπα, άλλα εκατό και θα βγω, μ’ άρεσε που έκρυβα το πρό-
σωπό μου στο σκοτάδι των χεριών μου πάνω στον τοίχο, τι 
κάνουν άραγε, σαράντα, εξήντα, εξήντα τρία, ογδόντα πέντε, 
ενενήντα, ηρεμία, χαλάρωσα πάνω στον τοίχο, η Φωτούλα θα 
έχει λουφάξει με τον μικρό αγκαλιά, μια φορά είχε κατουρηθεί 
το παιδί, περιμένοντας στη σιωπή, γέλια με τον κατρουλή, ο 
Χαραλάμπης θα είναι σίγουρα πίσω από τη μάντρα στη γωνία, 
εκεί που φυλάει τους βόλους του... 

Ντιν, ντιν, ντιν, ήχησαν καμπανούλες στη λάβρα του μεση-
μεριού. Δεν ήταν από την εκκλησία, όχι δα, ούτε πουλιά λα-
λούσαν, φύλλο δεν κουνιόταν, ασάλευτο το μεσημέρι. Γύρισα 
αργά, σαν υπνωτισμένη, ερημιά στο δρόμο, νεκρική σιγή, τα 
παιδιά είχαν λακίσει. Κανείς, μόνο μια σκιά σαν αντικατοπτρι-
σμός από τη ζέστα, στο βάθος του δρόμου. Πλησίαζε σεινάμε-
νη κουνάμενη και φάνηκαν χίλια χρώματα στη φούστα της, ξυ-
πόλητη, τα μαλλιά λυτά και κατσαρά χύνονταν ως τη μέση της, 
ξεφεύγοντας από το φακιόλι, κι όλα πάνω της ντιντίνιζαν σαν 
κρυσταλλάκια θρυμματισμένα μες στην ησυχία του μεσημεριού. 
Ακάθεκτη προχωρούσε. Απάνω μου ερχόταν η γύφτισσα και 
γύρω κανείς... Μην ήταν η πραγματική μου μάνα κι ερχόταν να 
με πάρει; Κόλλησα στον τοίχο, το στόμα μου στέγνωσε. Ακού-
γοντας το κοροϊδευτικό της γέλιο, ζάρωσα να εξαφανιστώ, να 
μη μ’ αρπάξει. Έκλεισα τα μάτια, κι όταν τα ξανάνοιξα, στεκό-
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ταν μπροστά μου, τεράστια, μια γυναίκα που γέμισε το δρόμο. 
Ζεστάθηκα περισσότερο. Τα χέρια της ζωσμένα μπιχλιμπίδια, 
τα στήθια της ξεχείλιζαν στρογγυλά, ζουμερά μήλα, με μια λε-
πτή γραμμή ιδρώτα ανάμεσά τους, το στόμα της σαν λεκιασμέ-
νο από βύσσινο, το χνότο της επάνω μου. 

«Α, γιαβρί μ’, κάψα, ε;» γέλασε και μου έπιασε το χέρι, το 
πέρασε απαλά πάνω στη στρογγυλάδα του στήθους της, σκού-
πισε με τα δαχτυλάκια μου το ρυάκι του ιδρώτα της κι ύστερα 
τα έγλειψε, γουρλώνοντας τα μάτια. Μου ’φυγε η ανάσα, το 
βλέμμα μου έσβησε, κάτι πετάρισε στην κοιλιά μου. Επιδέξια 
άπλωσε το δικό της χέρι και με κράτησε, αναποδογυρίζοντας 
μαζί και ψαχουλεύοντας τις τσέπες μου. Ακίνητη, ακίνητη, 
στρατιωτάκια ακούνητα, αμίλητα, αγέλαστα, η ζέστα μέσα πα-
ντού, αχ, πού ήταν η Άννα η πρωτευουσιάνα, αυτή θα είχε τον 
τρόπο, ήξερε πολλά, διάβαζε συνέχεια, πού ήταν ο Χαραλά-
μπης να της δώσει βόλους και να μ’ αφήσει ελεύθερη; Άρχισα 
πάλι να μετράω για να ξορκίσω το κακό που με πολιορκούσε, 
ένα, δύο, τρία... όμως ξάφνου μια μαύρη σκιά έπεσε πάνω μας 
και η γύφτισσα ούρλιαξε, τρέχοντας μακριά, διπλωμένη στα 
τέσσερα, σαν λαβωμένη αγριόγατα, με κατάρες και βρισιές. 
Σωριάστηκα στα γόνατα, αρπάζοντας το ράσο του παππού-
λη μου, που ανέμιζε τη μαγκούρα του στον αέρα και η μορφή 
του άστραφτε κεραυνούς, «στον οξαποδώ, δαίμονα, σατανά!» 
Έμπηξα γοερά κλάματα, «παππούλη, παππούλη μου», έλεγα 
μες στα αναφιλητά μου και κατουρήθηκα κι εγώ, σαν το μωρό, 
τον Δημοσθένη... 

Δεν κατάλαβα πώς βρέθηκε ο παππούλης μου την κρίσιμη 
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ώρα στο δρόμο – πού να υποψιαστώ τη συμφορά, όμως το έν-
στικτο με οδήγησε να εξαφανιστώ μέσα στο σπίτι. Πήγα και 
άνοιξα τις βρύσες, να τρέχουν νερό να καθαριστώ, να φύγει η 
αμαρτία από πάνω μου. Ήθελα να κόψω το χέρι μου, Ειρήνη η 
κουλή. Ασυναίσθητα, όμως, το ακούμπησα εκεί κι η κάψα αυτή 
δεν έφευγε ούτε με τα σαράντα κύματα. Έχωσα τα δάχτυλα, 
που είχαν ακόμη τη μυρωδιά του ιδρώτα και του σάλιου της 
– μαζί με τη δική μου τώρα –, στο στόμα μου και τα δάγκωσα 
δυνατά να τα ματώσω, να τα κόψω. 

Έτρεχε το νερό και βούιζε στα αυτιά μου, αλλά η κραυγή της 
μάνας μου από το περιβόλι σκέπασε το χείμαρρο. Πέτρωσα. 
Ακίνητη, Ειρήνη, ακίνητη, θα σε τσακίσει ο Στρατηγός. Ήξε-
ρε, είχε καταλάβει, μην είχε δει κιόλας... Γρήγορα, Ειρήνη, γίνε 
ένα τίποτε. Ένα, δύο, τρία... 

Η ΕλΑχισΤΗ ΓυνΑικΑ

Αποφάσισε να μείνει μικρή. Ύστερα, που περνούσε ο καιρός, 
ήθελε να μικρύνει κι άλλο. Έτσι έκοψε ένα χέρι, μετά ένα πόδι. 
Ύστερα, τα άλλα δύο. Έκοψε τα αυτιά, τη μύτη και τη γλώσσα 
της, έβγαλε τα μάτια και τα δόντια της, έβγαλε τα άντερά της, 
ξερίζωσε και την καρδιά της, έκοψε το λαιμό της και το κεφάλι 
της κύλησε κάτω. Ήταν πια πολύ ελάχιστη, σχεδόν ανύπαρκτη, 
αλλά ούτε τότε ήρθε η μάνα της να τη νανουρίσει. 

Αλίμονο! Δεν ήμουν εγώ ο φταίχτης ετούτη τη φορά. Ήμουν 
στ’ αλήθεια ένα τίποτα, όπως και η γύφτισσα ήταν ο δαίμονας 
που νίκησε εύκολα ο παππούλης μου. Το θάνατο, όμως, του μι- 
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κρού μας Πάκη δεν κατάφερε να τον ξορκίσει. Γύριζε σπίτι με-
σημεριάτικα, σαν παραλογισμένος, αφού σ’ αυτόν προλάβανε 
πρώτα το κακό μαντάτο: πως ο Προκόπης μας, το στερνοπαί-
δι, κομμάτια είχε γίνει με το μηχανάκι, καθώς επέστρεφε από 
τον Αϊ-Γιώργη... Αυτήν τη συμφορά ερχόταν να πει στη μάνα 
μου, τι θα της πω, αναρωτιόταν ο δυστυχής, τραβώντας τα μά-
γουλά του και μαδώντας τα γένια του. Σαν είδε μπροστά του 
τη μαύρη γύφτισσα, ενόμισε ο διάολος πως ήταν, του σάλεψε 
του γέροντα και χύθηκε πάνω της να την ξεκάνει, να μην του 
φύγει κι άλλο εγγόνι. 

Έτσι χάθηκε ο Πάκης μας, αγγελούδι πέταξε, σκοτείνιασε 
το φως. Η μάνα μου έπαψε να μας βλέπει, δεν ήθελε να μας 
βλέπει. Δεν έκλαψε, δε λύγισε, ενώ η οργή της κρεμάστηκε, λες, 
στο στόμα της, που έσφιξε κι έγειρε ελάχιστα προς τα δεξιά. 
Σαν να άδειασε ολόκληρη, στάθηκε αμίλητη κι αδάκρυτη στην 
κηδεία του Προκόπη, αδιαφορώντας πλήρως για το «στρατό» 
της, που είχε διαλυθεί. Αρνήθηκε το μπράτσο του πατέρα μου, 
βάδισε μόνη στο κοιμητήριο, χλομή, πανιασμένη, όχι τόσο από 
λύπη, που δεν είχε προλάβει να εγκατασταθεί εντός της, αλλά 
από λύσσα. Εγκατέλειψε εμένα και τον αδελφό μου, που λου-
φάξαμε δίπλα στον πατέρα μας, τον «κα’μένο» άνθρωπο, ενώ 
ο παππούλης μου ήταν απασχολημένος με τα της κηδείας του 
παιδιού.

Όταν γυρίσαμε σπίτι, η μάνα κατέβηκε γρήγορα στο περι-
βόλι, πήρε το κλαδευτήρι, έριξε στο χώμα τα ρούχα που είχαν 
μείνει απλωμένα καθαρά και τα έκοψε, τα έσκισε μεθοδικά ένα 
ένα, τα πουκάμισα, τα παντελόνια των αγοριών και τις ποδιές 
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μου όλες, στοίβαξε τα κουρέλια και τους έβαλε φωτιά. Όσο 
για μένα, οδηγήθηκα με το ζόρι στο κομμωτήριο, μού έκοψαν 
τις πλεξίδες – σαν να με γύμνωσαν, όμως είδα τη μάνα, που τις 
πήρε με αγάπη, κι έκανε κάτι περίεργο: τις πέρασε σαν γουνά-
κι γύρω απ’ το λαιμό της, τις χάιδεψε αφηρημένη, ύστερα τις 
τύλιξε σε ένα ωραίο μεταξωτό πανί κι ούτε που τις ξαναείδα... 

Ο αδελφός μου ο Στέργιος αναχώρησε εκείνο το φθινόπωρο 
για την πρωτεύουσα, σε συγγενείς, και, πριν τελειώσει το σχο-
λειό, μπαρκάρισε. Έγραψε δυο τρεις κάρτες από μέρη εξωτικά 
και μια κάρτα από τη Νέα Υόρκη, κάτι Χριστούγεννα, έστει-
λε κάμποσες φορές μερικά δολάρια, κι έκτοτε άκρα του τάφου  
σιωπή. 

Ο πατέρας μετακόμισε στο δωματιάκι με τα εργαλεία στο 
περιβόλι, παίρνοντας μαζί και την τηλεόραση από τη σάλα. 
Εκεί τέλειωσε τις μέρες του. Έγειρε το κεφάλι ήσυχα και ξεψύ-
χησε μπροστά στην οθόνη. Οι γάτες, που φρόντιζε με σιωπηλή 
λατρεία, όλο αυτό το διάστημα, συναισθάνθηκαν το χαμό του, 
κι όταν τον πήρανε τα κοράκια, μέσα στο σάβανο, εξαφανίστη-
καν, άφαντες, και μόνο μια ουρίτσα ξέφευγε δω και κει, μέσα 
από τις λόχμες της μικρής ζούγκλας που είχε καταντήσει ο πα-
ραμελημένος κήπος.

Η μάνα μου κλείστηκε σπίτι, μια σκιά μαύρη, γυρνούσε στα 
δωμάτια, έχοντας σφραγίσει για πάντα αυτό των αγοριών, και 
δεν ξαναμίλησε σε κανέναν. Στην κηδεία του πατέρα παρέ-
στη, λες, από υποχρέωση. Πέταξε αδιάφορα τις κάρτες του 
Στέργιου, ίσα που πρόλαβα να γράψω τη σύστασή του. Μόνο ο 
παππούλης κι εγώ συνεχίζαμε κουτσά στραβά να ζούμε τη μια 
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μέρα μετά την άλλη, κι ύστερα την επόμενη και τη μεθεπόμενη, 
μέσα στο μαύρο φως μιας αναγκαστικής επιβίωσης: ο παππού-
λης μου γιατί απαγορευόταν από την Ορθόδοξη Εκκλησία να 
ενδώσει στο αμάρτημα της λύπης, κι εγώ, μουγκή κι αόρατη, 
που ζούσα για να ζουν οι άλλοι. Κάποιος έπρεπε να φροντίζει 
το σπίτι, να πλένει, να μαγειρεύει και να καθαρίζει για το απο-
δεκατισμένο και εξαθλιωμένο στράτευμα. 

ΞΕΝΟΣ ΣΤΑ ΞΕΝΑ

Στέργιος-Τέρι ο Μπρούκλης,198...

Όσο αργά και να γυρίζω από τη δουλειά, περνάω μια βόλτα 
από το καφενείο να πιω ένα ποτήρι με την ησυχία μου, μπορεί 
και δύο, άντε τρία. Οι δόσεις τους είναι πολύ μικρές, μια μεγάλη 
γουλιά και πολύς αέρας – όσο πιο σκασμένος, τόσο πιο πολύς 
αέρας σε φουσκώνει. Και σε βαλαντώνει. Φέρε ένα κι άλλο ένα, 
κι άλλο, κι άλλο... Η μεζούρα τους, γιατί όλα κι όλα, εδώ όλα τα 
μετράνε, είναι ένα κοντό ποτηράκι, μια τσίγκινη δαχτυλήθρα. 
Εγώ χρειάζομαι τη θάλασσα να πιω, κι άντε να φχαριστηθώ με 
τη δαχτυλήθρα. Μην τηράς, στα καράβια ήταν αλλιώς. Εκεί 
ήταν όλα με σειρά. Όλα με σειρά, ακόμα κι οι φουρτούνες σαν 
να γνωριζόσαντε με τον καπετάνιο, κι αυτός πρόσταζε τι να 
κάνουμε. Όμως εδώ είναι στεριά και το κουμάντο το ’χω μόνος 
μου πια. Καλύτερα έτσι. Καλύτερα να την πίνω τη θάλασσα 
παρά να τηνε περπατάω, δεν ένιωθα ποτέ άνετος μαζί της, εγώ 
ο βουνίσιος που ροβόλαγα στον Αϊ-Γιώργη με το μαναράκι... 
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Τον ονειρεύτηκα προχτές, «δεν είσαι εντάξει», έλεγε το δόλιο, 
«μ’ άφησες, Στέργιο, το ’στριψες κλέφτικα και με παράτησες 
εκεί...» 

Βάλε λίγο παραπάνω, μωρή, τι θα πάθεις, δικό σου είναι το 
μπουκάλι ή σάματις θα πάρεις προίκα το καφενείο; Τ’ αρχίδια 
μου θα πάρεις, να τι θα πάρεις, μωρή Μορίν... Βάλε να πιω, 
και τα ντόλαρ θα τα πάρεις, μην ανησυχείς. Εδώ είναι Αμερική, 
όλα είναι ντόλαρ κι όλοι πίνουν τον Νιαγάρα. Το Σαββατοκύ-
ριακο μαζεύονται οι ανθρώποι σε κάνα σπίτι, με τα καφάσια τις 
μπίρες, και πίνουν. Δυο τρεις κουβέντες για τη δουλειά, άσκο-
πα γέλια και το τσούζουνε γερά. Δε με χαλάει αυτό, καλύτερα 
να πίνω παρά να μιλάω. Τι να πω; Ό,τι έχω να πω το λέω σ’ 
εμένανε, δική μου δουλειά, δική μου ζωή, δικά μου σκατά, γιατί 
να τα φάνε και οι άλλοι; Τι είμαι εγώ, η δούλα η Ρηνούλα; Το 
δόλιο έμεινε πίσω με τους γέρους, καλά, ο πατέρας μου είχε 
τον τρόπο του κι αυτός να λακίζει, σαν να μην ήταν εκεί μαζί 
μας, πάντα αλλού, πότε τα βιβλία του, πότε ο σινεμάς, τέλος 
πάντων, ο δασκαλάκος ήταν λεβεντιά. Ούτε ασχολιόταν ούτε 
μας παίδευε ούτε μας χάιδευε. Ο άλλος ήταν το κακό σπυρί. 
Εκείνη τη μαγκούρα τη χόρτασα και με χόρτασε. Τη Ρηνιώ δεν 
μπορούσε γιατί ήταν τσούπρα, μ’ αυτήν ο γέρος μόνο χάδια, 
το μαναράκι ήταν μικρό και στερνοπούλι, όλα εγώ τα πλήρωσα 
στην καμπούρα μου. Κι όταν δεν έπεφτε η ράβδος, τότε γύριζε 
σβέλτα την πέτρα του δαχτυλιδιού του προς τα μέσα κι ερχό-
ταν η σβουριχτή κι όπου σ’ άρπαζε, σβέρκο, κεφάλι, μούτρα... 
Κακό ψόφο να ’χει, ας είναι. Όλα με σειρά.

Ένα πράγμα έμαθα να κάνω στη ζωή μου: να φεύγω. Όταν 
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ερχόταν αυτή η ώρα, σαν να έτρεμα ολόκληρος από μια περί-
εργη προσμονή, όχι ακριβώς ελπίδα για κάτι καλύτερο, αλλά 
κάτι σαν ανάγκη, μια ψυχική αντάρα, που έπρεπε να ξεσπάσει. 
Μυριζόμουνα τον κίνδυνο, καρφίτσες ο ιδρώτας στο σβέρκο 
μου, κι έτρεχα σαν τυφλός, ευθεία μπροστά, κάτω το κεφάλι 
και πάν’ κατά πάν’. Βέβαια, δε γλιτώνει ο άνθρωπος. Έχει πολ-
λούς τρόπους να βλέπει και να ξαναβλέπει. Μάτια έχει μέσα 
όξω. Θέλει δε θέλει. Την απορία στα ματάκια του τη βλέπω, 
το ίδιο και το παράπονο να ψελλίζει στο στόμα του, αλλά εκεί 
έμεινα, να τηράω πίσω από ένα δέντρο. Τον άφησα εκεί, φο-
βήθηκα να πλησιάσω – πώς να αγγίξω το θανατικό, τι έφταιγα 
εγώ που τσακίστηκε το μπανταβό; Ας είναι. 

Κρύφτηκα, περιμένοντας να περάσει το κακό. Γύρισα αργά 
στο σπίτι, σαν γερο-καμπούρης, τα ποδάρια μολύβι. Κανείς δε 
μου ’δωσε σημασία, τα φώτα ήταν σβηστά, οι καθρέφτες σκε-
πασμένοι, ένα κεράκι μόνο έκαιγε για το μαναράκι που ’φυγε 
για πάντα. Η μάνα σαν να μη μ’ έβλεπε, «αχ, η μαύρη, η μαύρη, 
κακό πο ’παθα η μαύρη», κουνιόταν μπρος πίσω – πάντα τον 
Προκοπάκη χάιδευε, εγώ ήμουνα ο μεγάλος. Χώθηκα στο μαύρο 
σκοτάδι γιατί φοβόμουν, έτρεμα το μάτι του παπά, όλα τα έβλε-
πε, όλα τα καταλάβαινε ο δαίμονας. Λούφαξα στο πλευρό του 
πατέρα μου, κι αυτός σαν να μην έβλεπε, κοίταζε αλλού, έβλεπε 
ένα κακό έργο, όλη του η ζωή έμοιαζε με κακό έργο. Ας είναι. 

Ο ΜΑυρΟσ ΗλιΟσ

Ένας άντρας πήγε σινεμά και είδε μια ταινία ασπρόμαυρη, 
που δεν είχε καλό τέλος. Όταν βγήκε, ήταν τόσο μελαγχολικός, 


