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Βιαν ήξερε από πόλεμο. Ίσως όχι από συγκρούσεις και 
μάχες, από καπνό και αίμα, όμως ήξερε καλά τις συνέ-

πειες. Αν και είχε γεννηθεί σε καιρό ειρήνης, οι πρώτες ανα-
μνήσεις της είχαν να κάνουν με πόλεμο. Θυμόταν τη μητέρα 
της να κλαίει καθώς αποχαιρετούσε τον πατέρα της. Θυμόταν 
την πείνα, τη μόνιμη αίσθηση του κρύου. Αλλά πιο έντονα από 
όλα θυμόταν πόσο διαφορετικός ήταν ο πατέρας της όταν ε-
πέστρεψε στο σπίτι, ότι κούτσαινε, αναστέναζε και ήταν συνέ-
χεια σιωπηλός. Ήταν η εποχή που είχε αρχίσει να πίνει, να 
κλείνεται στον εαυτό του και να αγνοεί την οικογένειά του. Το 
επόμενο διάστημα η Βιαν θυμόταν πόρτες να κλείνουν με δύ-
ναμη, καβγάδες να ξεσπούν και να εξανεμίζονται μέσα σε αμή-
χανες σιωπές, με τους γονείς της να κοιμούνται χωριστά. 

Ο άνθρωπος που είχε επιστρέψει στο σπίτι δεν ήταν ίδιος 
με τον άνθρωπο που είχε φύγει κάποτε για τον πόλεμο. Η Βιαν 
κατέβαλλε προσπάθειες για να τον κάνει να την αγαπήσει· και, 
το κυριότερο, κατέβαλλε προσπάθειες για να συνεχίσει η ίδια 
να τον αγαπάει. Τελικά και οι δύο στόχοι της αποδείχτηκαν 
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ανέφικτοι. Από τη στιγμή που ο πατέρας της την παράτησε 
στο Καριβό, η Βιαν έφτιαξε μια δική της ζωή. Έστελνε στον 
πατέρα της χριστουγεννιάτικες κάρτες και κάρτες γενεθλίων, 
αν και δεν έλαβε ποτέ ούτε μία κάρτα από εκείνον, και οι επα-
φές τους ήταν σπάνιες. Τι απέμενε να πουν πια; Σε αντίθεση με 
την Ιζαμπέλ, που έδειχνε να μην μπορεί να τα αφήσει όλα πίσω 
της, η Βιαν καταλάβαινε –και αποδεχόταν– πως όταν πέθανε η 
μητέρα τους, η οικογένειά τους διαλύθηκε οριστικά και αμετά-
κλητα. Και ότι εκείνος ήταν απλώς ένας άντρας που είχε απαρ-
νηθεί πια τον ρόλο του πατέρα. 

«Ξέρω ότι σε τρομάζει ο πόλεμος», είπε ο Αντουάν. 
«Η γραμμή Μαζινό θα κρατήσει», είπε εκείνη προσπαθώ-

ντας να ακουστεί πειστική. «Έως τα Χριστούγεννα θα έχεις 
γυρίσει σπίτι.» Η γραμμή Μαζινό ήταν ένα οχυρωματικό έργο 
πολλών χιλιομέτρων με τσιμεντένια τείχη, εμπόδια και όπλα, 
που είχε κατασκευαστεί κατά μήκος των γερμανικών συνόρων 
μετά τον Μεγάλο Πόλεμο για να προστατευτεί η Γαλλία. Οι 
Γερμανοί δεν θα κατάφερναν να τη διασπάσουν. 

Ο Αντουάν την αγκάλιασε. Η ευωδιά του γιασεμιού ήταν 
μεθυστική. Η Βιαν συνειδητοποίησε ξαφνικά και με πάσα βε-
βαιότητα ότι από εκείνη τη στιγμή, κάθε φορά που θα μύριζε 
γιασεμί, θα θυμόταν εκείνο τον αποχαιρετισμό. 

«Σ’ αγαπώ, Αντουάν Μοριάκ, και θα περιμένω να γυρίσεις 
ξανά σ’ εμένα, στο σπίτι μας.» 

Αργότερα η Βιαν δεν μπορούσε να θυμηθεί για πότε μπή-
καν στο σπίτι, ανέβηκαν τη σκάλα, ξάπλωσαν στο κρεβάτι και 
άρχισαν να γδύνουν ο ένας τον άλλο. Θυμόταν μόνο ότι βρέθη-
κε γυμνή στην αγκαλιά του, με εκείνον να της κάνει έρωτα ό-
πως ποτέ πριν, με ξέφρενα, σαρωτικά φιλιά και με χέρια που 
έδειχναν να θέλουν να τη διαλύσουν, ακόμα κι όταν την αγκά-
λιαζαν σφιχτά. 

«Είσαι πιο δυνατή απ’ όσο νομίζεις, Βιαν», της είπε αργό-
τερα, την ώρα που ήταν ξαπλωμένοι αγκαλιά χωρίς να μιλούν. 

 



«Δεν είμαι…» ψιθύρισε η Βιάν τόσο σιγανά, που εκείνος 
δεν την άκουσε. 

 

       

 
 

Το επόμενο πρωί η Βιαν ήθελε να κρατήσει τον Αντουάν στο 
κρεβάτι όλη μέρα, ίσως να τον πείσει να μαζέψουν τα πράγματά 
τους και να φύγουν τρέχοντας μες στη νύχτα σαν τους κλέφτες. 

Αλλά πού θα πήγαιναν; Ο πόλεμος είχε ρίξει βαριά τη σκιά 
του σε όλη την Ευρώπη. 

Όταν η Βιαν τελείωσε την ετοιμασία του πρωινού και έ-
πλυνε τα πιάτα, ένιωσε έναν έντονο πόνο στη βάση του κρανί-
ου της. 

«Δείχνεις στενοχωρημένη, μαμά», είπε η Σοφί. 
«Πώς είναι δυνατόν να είμαι στενοχωρημένη μια τόσο ό-

μορφη καλοκαιρινή μέρα, ειδικά σήμερα που θα πάμε επίσκε-
ψη στις καλύτερές μας φίλες;» είπε η Βιαν με ένα πλατύ, κά-
πως αφύσικο χαμόγελο. 

Είχε περάσει την εξώπορτα και στεκόταν κάτω από μια 
μηλιά της μπροστινής αυλής, όταν συνειδητοποίησε ότι ήταν 
ξυπόλυτη. 

«Μαμά», είπε ανυπόμονα η Σοφί περιμένοντάς την. 
«Έρχομαι», είπε εκείνη και ακολούθησε τη Σοφί. Διέσχι-

σαν την μπροστινή αυλή, προσπέρασαν τον παλιό περιστε-
ρώνα (που είχε γίνει πια αποθήκη για τα εργαλεία κηπουρι-
κής) και τον άδειο στάβλο. Η Σοφί άνοιξε την πίσω πόρτα και 
διέσχισε τρέχοντας τη φροντισμένη αυλή των γειτόνων, πη-
γαίνοντας προς μια μικρή πέτρινη αγροικία με μπλε παραθυ-
ρόφυλλα. 

Η Σοφί χτύπησε μία φορά, δεν πήρε απάντηση και μπήκε 
μέσα. 

«Σοφί!» είπε απότομα η Βιαν, αλλά η νουθεσία της δεν έ-
πιασε τόπο. Οι καλοί τρόποι ήταν περιττοί στα σπίτια των 

 



στενών φίλων και η Ρασέλ ντε Σαμπλέν ήταν η καλύτερη φίλη 
της Βιαν τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια. Είχαν γνωριστεί μό-
λις έναν μήνα αφότου ο πατέρας της είχε παρατήσει με ντρο-
πιαστικό τρόπο τα παιδιά του στο Λε Ζαρντέν. 

Ήταν αχώριστες εκείνη την εποχή. Η Βιαν λεπτοκαμωμέ-
νη, χλωμή και νευρική, ενώ η Ρασέλ ψηλή σαν τα αγόρια, με 
φρύδια που απλώνονταν πιο γρήγορα κι από πυρκαγιά και με 
διαπεραστική φωνή. Ένιωθαν κι οι δυο τους παρείσακτες, μέ-
χρι που συνάντησαν η μία την άλλη. Στο σχολείο ήταν πάντα 
μαζί και είχαν παραμείνει φίλες από τότε. Είχαν σπουδάσει 
μαζί στο πανεπιστήμιο και είχαν γίνει κι οι δύο δασκάλες. Έ-
μειναν έγκυος την ίδια εποχή και τώρα πια δίδασκαν σε διπλα-
νές αίθουσες στο τοπικό σχολείο. 

Η Ρασέλ εμφανίστηκε στην ανοιχτή πόρτα κρατώντας 
στην αγκαλιά της τον νεογέννητο γιο της, τον Αριέλ. 

Τα βλέμματά τους διασταυρώθηκαν. Οι ματιές τους πρό-
διδαν όλα τα συναισθήματα και τους φόβους τους. 

«Νομίζω ότι η σημερινή μέρα απαιτεί κρασί. Εσύ τι λες;» 
είπε η Ρασέλ. 

«Το δίχως άλλο.» 
Η Βιαν ακολούθησε τη φίλη της στο μικρό, καλοφωτισμέ-

νο εσωτερικό του σπιτιού που ήταν πεντακάθαρο και τακτο-
ποιημένο. Ένα βάζο γεμάτο αγριολούλουδα στόλιζε το μονα-
στηριακού τύπου τραπέζι που είχε υφή ακατέργαστου ξύλου 
και αταίριαστες καρέκλες γύρω του. Στη γωνία της τραπεζαρί-
ας, πάνω σε μια δερμάτινη βαλίτσα βρισκόταν μια ρεπούμπλι-
κα από καφέ κετσέ, το αγαπημένο καπέλο του άντρα της Ρα-
σέλ, του Μαρκ. Η Ρασέλ έβαλε λευκό κρασί σε δύο ποτήρια και 
έβγαλε μια πήλινη πιατέλα γεμάτη κανελέ. Και μετά οι δύο γυ-
ναίκες βγήκαν έξω. 

Στη μικρή πίσω αυλή οι τριανταφυλλιές σκαρφάλωναν 
πάνω σ’ έναν φράχτη από λιγούστρα. Στην ανισόπεδη πέτρινη 

 



αυλή βρισκόταν ένα τραπέζι με τέσσερις καρέκλες και από τα 
κλαδιά της καστανιάς κρέμονταν παλιά φανάρια. 

Η Βιαν πήρε ένα κανελέ και το δοκίμασε, απολαμβάνοντας 
την πλούσια γέμιση κρέμας βανίλιας και την τραγανή κρούστα 
που άφηνε μια ελαφριά γεύση καμένου. Κάθισε σε μια καρέκλα. 

Η Ρασέλ κάθισε απέναντί της, κρατώντας το κοιμισμένο 
μωρό στην αγκαλιά της. Η σιωπή έμοιαζε να απλώνεται ανάμε-
σά τους και να γεμίζει με τους φόβους και τις ανησυχίες τους. 

«Αναρωτιέμαι αν θα γνωρίσει τον πατέρα του», είπε η Ρα-
σέλ χαμηλώνοντας το βλέμμα και κοιτάζοντας το μωρό της. 

«Θα έρθουν αλλαγμένοι», είπε η Βιαν, που θυμόταν τον 
προηγούμενο πόλεμο. Ο πατέρας της είχε πολεμήσει στη Μάχη 
του Σομ, στην οποία είχαν χάσει τη ζωή τους παραπάνω από 
εφτακόσιοι πενήντα χιλιάδες άντρες. Οι φήμες για τις γερμανι-
κές βαρβαρότητες είχαν φτάσει στα αυτιά τους μαζί με τους 
ελάχιστους άντρες που είχαν επιβιώσει. 

Η Ρασέλ βόλεψε το βρέφος στον ώμο της και το χτύπησε 
στην πλάτη τρυφερά. «Ο Μαρκ δεν μπορεί να αλλάξει πάνα. 
Και ο Αρί τρελαίνεται να κοιμάται στο κρεβάτι μας. Τώρα πια 
θα υπάρχει χώρος.» 

Η Βιαν χαμογέλασε. Ήταν μικρό πράγμα εκείνο το αστείο, 
κι όμως της άλλαξε τη διάθεση. «Το ροχαλητό του Αντουάν 
είναι μεγάλος μπελάς. Τώρα θα κοιμάμαι σαν πουλάκι.» 

«Και μπορούμε να τρώμε αυγά ποσέ για βραδινό.» 
«Μισή μπουγάδα», της απάντησε η Βιαν και μετά η φωνή 

της έσπασε. «Δεν είμαι αρκετά δυνατή, Ρασέλ.» 
«Φυσικά και είσαι. Μαζί θα το αντιμετωπίσουμε.» 
«Πριν γνωρίσω τον Αντουάν…» 
Η Ρασέλ κούνησε απαξιωτικά το χέρι. «Ξέρω, ξέρω. Ήσουν 

αδύνατη σαν κλαδί, τραύλιζες όταν αγχωνόσουν και ήσουν 
αλλεργική στα πάντα. Το ξέρω. Κι εγώ εκεί ήμουν. Αλλά όλα 
αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Θα είσαι δυνατή. Ξέρεις γιατί;» 

«Γιατί;» 

 



Το χαμόγελο της Ρασέλ έσβησε. «Ξέρω ότι είμαι μεγαλό-
σωμη –επιβλητική, όπως αρέσει στις πωλήτριες να λένε όταν 
μου πουλάνε σουτιέν και καλτσοδέτες–, όμως νιώθω… μικρο-
σκοπική μπροστά σ’ αυτή την κατάσταση, Βιαν. Και θα χρεια-
στεί να στηριχτώ κι εγώ επάνω σου κάποιες φορές. Όχι με όλο 
μου το βάρος, φυσικά.» 

«Άρα δεν μπορούμε να καταρρεύσουμε ταυτόχρονα.» 
«Βουαλά», είπε η Ρασέλ. «Αυτό θα είναι το σχέδιό μας. Να 

περάσουμε στο κονιάκ ή στο τζιν;» 
«Είναι δέκα το πρωί.» 
«Έχεις δίκιο. Φυσικά. Ώρα για ένα κοκτέιλ 75.» 
 

       

 
 

Την Τρίτη το πρωί, όταν ξύπνησε η Βιαν, το φως του ήλιου που 
έμπαινε από το παράθυρο έλουζε το δωμάτιο και έκανε τα δο-
κάρια του ταβανιού να γυαλίζουν. 

Ο Αντουάν καθόταν δίπλα στο παράθυρο, σε μια κουνι-
στή πολυθρόνα από ξύλο καρυδιάς, που είχε φτιάξει όταν η 
Βιαν είχε μείνει έγκυος για δεύτερη φορά. Για πολλά χρόνια η 
άδεια κουνιστή πολυθρόνα έδειχνε σαν να τους περιγελά. 
Ήταν τα χρόνια των αποβολών, έτσι τα είχε καταγράψει πια 
μέσα της. Η στέρηση στη γη της αφθονίας. Τρεις χαμένες ζωές 
σε τέσσερα χρόνια· αδύναμα, άρρυθμα καρδιοχτύπια, μπλε χε-
ράκια. Και μετά, σαν από θαύμα, ένα μωρό που έζησε. Η Σοφί. 
Στα νερά του ξύλου εκείνης της καρέκλας είχαν παγιδευτεί 
μικρά, θλιμμένα φαντάσματα, αλλά και κάποιες καλές ανα-
μνήσεις. 

«Ίσως πρέπει να πας τη Σοφί στο Παρίσι», είπε ο Αντουάν 
καθώς σηκωνόταν. «Ο Ζιλιέν θα σας φροντίσει.» 

«Ο πατέρας μου μας έχει δείξει ξεκάθαρα ότι δεν θέλει να 
ζει στο ίδιο σπίτι με τις κόρες του. Δεν περιμένω να με καλοδε-
χτεί.»  
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