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Μια μέρα, έλαβα ένα γράμμα, ένα μακροσκελές γράμμα χωρίς υπογραφή. Επρόκειτο 
για σημαντικό γεγονός, επειδή στη ζωή μου γενικά δεν είχα λάβει και πολλά γράμματα. 
Καθώς το γραμματοκιβώτιό μου περιοριζόταν μόνο να μου ανακοινώνει ότι η-
θάλασσα-είναι-ζεστή ή ότι το-χιόνι-είναι-καλό, δεν το άνοιγα συχνά. Μια φορά την 
εβδομάδα, δυο φορές τις ζοφερές εβδομάδες, καθώς περίμενα απ’ αυτές –όπως από 
το τηλέφωνο, όπως από τις διαδρομές μου με το μετρό, όπως όταν έκλεινα τα μάτια 
μετρώντας ως το δέκα κι έπειτα τα άνοιγα ξανά– να συνταράξουν τη ζωή μου. 
 Και ύστερα η μητέρα μου πέθανε. Ε, λοιπόν, αυτό ήταν το αποκορύφωμα, 
δύσκολα μπορεί κάτι να συγκλονίσει μια ζωή περισσότερο από τον θάνατο της 
μητέρας. 
 
 
Ποτέ δε διάβασα τις συλλυπητήριες επιστολές. Στον θάνατο του πατέρα μου, η μητέρα 
μου με είχε απαλλάξει από τούτη τη θλιβερή ανάγνωση. Μου είχε δείξει μόνο το 
ειδοποιητήριο για την απονομή του παράσημου. Θυμάμαι ακόμη εκείνη τη διαολεμένη 
τελετή, τρεις μέρες μετά που έκλεισα τα δεκατρία: ένας ψηλός να μου σφίγγει το χέρι, 
να μου χαμογελά, κι εγώ να εισπράττω αντί για το χαμόγελο έναν μορφασμό, μια και το 
στόμα του είναι στραβό και, όταν μιλάει, είναι ακόμη χειρότερα. 
 «Είναι εξαιρετικά λυπηρό που ο θάνατος υπήρξε η κατάληξη μιας τέτοιας 
θαρραλέας πράξης. Ο πατέρας σας, δεσποινίς, ήταν ένας γενναίος άντρας». 
 «Αυτά λέτε σε όλα τα ορφανά του πολέμου σας; Νομίζετε ότι το αίσθημα 
περηφάνιας θα απαλύνει τον πόνο τους; Πολύ ευσπλαχνικό από μέρους σας, αλλά 
ξεχάστε το, δεν αισθάνομαι θλίψη. Κι επιπλέον, ο πατέρας μου δεν ήταν γενναίος 
άντρας. Ούτε κι η μεγάλη ποσότητα οινοπνεύματος που έπινε καθημερινά τον 
βοηθούσε σ’ αυτό. Ας πούμε, λοιπόν, ότι αναφέρεστε σε λάθος πρόσωπο και ας μη 
μιλάμε άλλο γι' αυτό». 
 «Με κίνδυνο να σας καταπλήξω, δεσποινίς Βερνέρ, επιμένω ότι  όντως είναι ο 
λοχίας Βερνέρ –ο πατέρας σας– εκείνος για τον οποίο σας μιλώ. Προσφέρθηκε ως 
εθελοντής για να ανοίξει τον δρόμο, το πεδίο ήταν ναρκοθετημένο και το ήξερε. Είτε 
σας αρέσει είτε όχι, ο πατέρας σας διακρίθηκε και οφείλετε να δεχτείτε αυτό το 
παράσημο». 
 «Ο πατέρας μου δε ‘‘διακρίθηκε’’, ανόητε φαφλατά με το στραβό στόμα, 
αυτοκτόνησε, και πρέπει να το πείτε στη μητέρα μου. Δε θέλω να είμαι η μόνη που το 
ξέρει, θέλω να μπορώ να μιλάω γι' αυτό μαζί της αλλά και με τον Πιέρ. Η αυτοκτονία 
ενός πατέρα δεν είναι δυνατό να είναι μυστικό». 
 
 
Εφευρίσκω συχνά διαλόγους για να εκφράσω πράγματα που σκέφτομαι, είναι φυσικά 
πολύ αργά, αυτό όμως με ανακουφίζει. Στην πραγματικότητα, δεν πήγα ποτέ σ’ εκείνη 
την τελετή στη μνήμη των πεσόντων στρατιωτών του πολέμου της Ινδοκίνας και, στην 
πραγματικότητα, το είπα μόνο μια φορά αλλού εκτός απ’ το μυαλό μου, ότι ο πατέρας 
μου αυτοκτόνησε∙ το είπα στη μητέρα μου, μέσα στην κουζίνα, ένα Σάββατο.  



  
  
Το Σάββατο ήταν η μέρα της τηγανιτής πατάτας, κι εγώ βοηθούσα τη μητέρα μου να 
καθαρίσει τις πατάτες. Παλιά, τη βοηθούσε ο πατέρας μου. Του άρεσε να τις καθαρίζει, 
κι εμένα μου άρεσε να τον βλέπω να το κάνει. Δε μιλούσε καθόλου όταν τις καθάριζε, 
όπως εξάλλου και όταν δεν τις καθάριζε, τουλάχιστον όμως υπήρχε ένας ήχος που 
έβγαινε από κείνον, κι αυτό μου έκανε καλό. Το ξέρεις, Καμίγη, ότι σ' αγαπώ. 
Τοποθετούσα πάντα τις ίδιες λέξεις σε κάθε μαχαιριά του: το ξέρεις, Καμίγη, ότι σ' 
αγαπώ. 
 Αλλά στις δικές μου μαχαιριές, εκείνο το Σάββατο, έβαλα άλλες λέξεις: «Ο 
μπαμπάς αυτοκτόνησε, το ξέρεις πως ο μπαμπάς αυτοκτόνησε, έτσι δεν είναι μαμά;». 
Η φριτέζα έπεσε σπάζοντας τα πλακάκια του δαπέδου και το χυμένο λάδι απλώθηκε 
ανάμεσα στα πετρωμένα πόδια της μητέρας μου. Όσο φρενιασμένα κι αν καθάρισα, τα 
πόδια μας συνέχισαν να κολλάνε για πολλές μέρες, κάνοντας τη φράση μου να τρίζει 
στ’ αυτιά μας: «Ο μπαμπάς αυτοκτόνησε, το ξέρεις πως ο μπαμπάς αυτοκτόνησε, έτσι 
δεν είναι μαμά;». Για να μην την ακούμε πια, ο Πιέρ κι εγώ μιλούσαμε πιο δυνατά, 
ίσως και για να καλύψουμε τη σιωπή της μαμάς που, μετά από κείνο το Σάββατο, δε 
μιλούσε σχεδόν καθόλου. 
 
 
Σήμερα, τα πλακάκια της κουζίνας είναι ακόμη σπασμένα. Έκανα αυτή τη σκέψη την 
περασμένη εβδομάδα, όταν έδειχνα το σπίτι της μαμάς σ' εκείνο το ζευγάρι που 
ενδιαφερόταν να το αγοράσει. Κάθε φορά που θα κοιτάζει τούτη τη μεγάλη ρωγμή στο 
δάπεδο, το ζευγάρι αυτό που ενδιαφέρεται, αν τελικά καταλήξει σε ζευγάρι 
αγοραστών, θα οικτίρει την αδιαφορία των προηγούμενων ιδιοκτητών∙ και τα πλακάκια 
φυσικά θα έχουν προτεραιότητα στις εργασίες ανακαίνισης του σπιτιού, ενώ οι ίδιοι θα 
είναι πανευτυχείς που θα ασχοληθούν μ' αυτά. Έτσι, η φοβερή τάση μου να τα βγάζω 
όλα στη φόρα, θα έχει τουλάχιστον χρησιμεύσει σε κάτι. Πρέπει οπωσδήποτε να 
αγοράσουν το σπίτι, αυτοί ή άλλοι το ίδιο μου κάνει, πρέπει όμως κάποιος να το 
αγοράσει. Ούτε εγώ ούτε ο Πιέρ το θέλουμε∙ ένα μέρος όπου η παραμικρή ανάμνηση 
θυμίζει  τους νεκρούς, δεν είναι μέρος για να ζει κανείς. 
 
 
Όταν επέστρεψε από την τελετή για τον μπαμπά, η μαμά μού έδειξε το παράσημο. 
Μου είπε ότι αυτός που της το έδωσε είχε στραβό στόμα, και επιχείρησε να τον 
μιμηθεί προσπαθώντας να γελάσει. Μετά τον θάνατο του μπαμπά, μόνο αυτό ήξερε να 
κάνει: να προσπαθεί. Και ύστερα μου έδωσε το παράσημο σφίγγοντας δυνατά τα χέρια 
μου, λέγοντάς μου ότι μου ανήκει, κι αμέσως έβαλε τα κλάματα − αυτό κατάφερνε να 
το κάνει πολύ καλά. Τα δάκρυά της έπεσαν πάνω στα χέρια μου, κι εγώ τα τράβηξα 
απότομα μέσα από τα δικά της, μου ήταν ανυπόφορο να αισθάνομαι τον πόνο της 
μητέρας μου μέσα στο σώμα μου. 
 
 
Ανοίγοντας τα πρώτα γράμματα με τα συλλυπητήρια, τα δικά μου δάκρυα πάνω στα 
χέρια μου μου θύμισαν εκείνα της μαμάς, και τα άφησα να κυλήσουν για να δω από 
πού είχαν περάσει τα δάκρυα εκείνης που τόσο πολύ αγαπούσα. Ήξερα τι ήθελαν να 
μου πουν αυτά τα γράμματα: ότι η μαμά ήταν μια εξαιρετική γυναίκα, ότι ο χαμός ενός 



αγαπημένου προσώπου είναι κάτι το τρομερό, ότι τίποτα δεν είναι πιο βίαιο από ένα 
τέτοιο πένθος, κτλ., κτλ., δεν ήταν ανάγκη να τα διαβάσω. Έτσι, κάθε βράδυ, χώριζα 
τους φακέλους σε δυο στοίβες: δεξιά, εκείνα που είχαν όνομα αποστολέα, αριστερά, 
εκείνα που δεν είχαν όνομα, και μου αρκούσε να ανοίξω το αριστερό πακέτο, να 
πεταχτώ κατευθείαν στην υπογραφή για να δω έτσι ποιος μου είχε γράψει και ποιον 
έπρεπε να ευχαριστήσω. Τελικά, δεν ευχαρίστησα και πολύ κόσμο, αλλά κανείς δε μου 
κάκιωσε. Ο θάνατος επιδέχεται κάθε παρεκτροπή απ’ τους κανόνες καλής 
συμπεριφοράς. 
 
 
Το πρώτο γράμμα που έλαβα από τον Λουί βρισκόταν στο αριστερό πακέτο. Ο φάκελος 
τράβηξε την προσοχή μου προτού τον ανοίξω, ήταν πολύ πιο ογκώδης και πιο βαρύς 
από τους άλλους. Το σχήμα του δεν έμοιαζε με συλλυπητήρια κάρτα.  
 Ήταν μια χειρόγραφη πολυσέλιδη επιστολή, ανυπόγραφη.              
 

 
Η Αννί αποτελούσε πάντα κομμάτι της ζωής μου∙ ήμουν δυο χρονών όταν γεννήθηκε, 
δυο χρονών παρά τρεις ημέρες. Κατοικούσαμε στο ίδιο χωριό – το Ν.– και τη 
συναντούσα χωρίς να την αναζητώ, στο σχολείο, στις βόλτες, στη λειτουργία.  
 Η λειτουργία, αυτή η φοβερή ώρα κατά την οποία συνέβαιναν πάντα τα ίδια 
πράγματα που όφειλα μονίμως να υποφέρω, στριμωγμένος ανάμεσα στον πατέρα μου 
και τη μητέρα μου. Οι θέσεις που είχαμε στην εκκλησία ήταν σημάδι της ιδιοσυγκρασίας 
μας: περιβάλλον αδελφικό για τους πιο ήπιους, γονικό για τους πιο ζόρικους. Σ’ αυτή τη 
διάταξη της λειτουργίας, αποδεκτή χωρίς διαπραγματεύσεις απ’ όλο το χωριό, η Αννί 
αποτελούσε εξαίρεση, η καημένη, ήταν μοναχοκόρη∙ λέω «η καημένη» γιατί συνέχεια 
παραπονιόταν γι’ αυτό. Οι γονείς της ήταν ήδη ηλικιωμένοι όταν την αποκτήσανε, και η 
γέννησή της ήταν γι’ αυτούς τέτοιο θαύμα που δεν περνούσε μέρα χωρίς να λένε «οι 
τρεις μας», έτσι, με την παραμικρή ευκαιρία, ενώ η Αννί λυπόταν που δεν άκουγε «οι 
τέσσερίς μας», «οι πέντε μας», «οι έξι μας»... Κάθε λειτουργία την οδηγούσε στην πιο 
βασανιστική διαπίστωση: ήταν μόνη στο στασίδι της.  
    Όσο για μένα, αν θεωρώ σήμερα ότι η ανία είναι το καλύτερο λίπασμα της 
φαντασίας, εκείνη την εποχή είχα κυρίως αποφασίσει πως το καλύτερο λίπασμα της 
ανίας ήταν η λειτουργία. Δεν είχα σκεφτεί ποτέ μου πως μπορούσε να μου συμβεί εκεί 
οτιδήποτε. Μέχρι εκείνη την Κυριακή. 
 Μια βαθιά δυσφορία με κυρίευσε από τον πρώτο κιόλας ψαλμό. Μου φαινόταν 
ότι όλα είχαν χάσει την ισορροπία τους, η Αγία Τράπεζα, το αρμόνιο, ο Χριστός πάνω 
στον σταυρό του. 
 «Σταμάτα ν’ αναστενάζεις έτσι, Λουί, μόνο εσύ ακούγεσαι!» 
 Αυτή η επίπληξη της μητέρας μου, μαζί με τη δυσφορία που δεν έλεγε να με 
εγκαταλείψει, ξύπνησε μια φράση κουλουριασμένη μέσα μου, μια φράση που ο πατέρας 
μου της είχε ψιθυρίσει ένα βράδυ: «Ο πάτερ Φαντέν άφησε την τελευταία του πνοή».  
 Ο πατέρας μου ήταν γιατρός και γνώριζε όλες τις εκφράσεις για ν’ αναγγείλει τον 
θάνατο κάποιου. Τις χρησιμοποιούσε τη μια μετά την άλλη, ψιθυρίζοντας στο αυτί της 
μητέρας μου. Αλλά εγώ, όπως και όλα τα παιδιά, είχα το χάρισμα να αντιλαμβάνομαι 
αυτά που έλεγαν χαμηλόφωνα οι μεγάλοι μεταξύ τους, και τις άκουγα όλες: «έκλεισε τα 
μάτια του», «πέθανε όρθιος», «ξεψύχησε», «φυσικός θάνατος» – η τελευταία μού άρεσε 
πολύ, φανταζόμουν ότι προκαλούσε λιγότερο πόνο. 
 Και αν πεθαίνω αυτή τη στιγμή; 



 Στο κάτω κάτω δεν ξέρουμε ποτέ τι σημαίνει να πεθαίνεις, πριν πεθάνεις για τα 
καλά. 
 Και αν η επόμενη ήταν η τελευταία μου ανάσα; Τρομοκρατημένος, κράτησα την 
αναπνοή μου και στράφηκα προς το άγαλμα του Αγίου Ρόκκου, ικετεύοντάς τον. Είχε 
θεραπεύσει λεπρούς, θα μπορούσε σίγουρα να με σώσει 
 
 
Την επόμενη Κυριακή, απέκλεισα την προοπτική να ξαναπάω στη λειτουργία∙ τούτη τη 
φορά ο θάνατος δε θα αστοχούσε, ήμουν σίγουρος γι’ αυτό. 
 Όταν όμως βρέθηκα στα στασίδια όπου καθόμασταν κάθε εβδομάδα με την 
οικογένειά μου, δεν αισθάνθηκα τη δυσφορία που φοβόμουν. Απεναντίας, με 
πλημμύρισε ένα είδος γλυκύτητας, ξανάβρισκα με ευχαρίστηση τη μυρωδιά του 
ξύλου, τόσο ιδιαίτερη σε τούτη την εκκλησία, όλα ήταν στη θέση τους. Το βλέμμα 
μου είχε ξαναβρεί τη βάση του, είχε προσηλωθεί πάνω στην Αννί, στα μαλλιά της που 
κάλυπταν όλο της το πρόσωπο. Κι έξαφνα το συνειδητοποίησα, η απουσία της ήταν 
που με είχε ρίξει σ’ εκείνη τη φρικτή θολούρα την περασμένη εβδομάδα. Σίγουρα, 
εκείνη θα ήταν ξαπλωμένη στο κρεβάτι της, με μια κομπρέσα πάνω στο μέτωπό της 
για να ηρεμήσει τους σπασμούς∙ ή πάλι μπορεί να ζωγράφιζε, προσέχοντας να μην 
κάνει πολύ απότομες κινήσεις. Η Αννί υπέφερε από έντονες κρίσεις άσθματος, και 
όλοι τη ζήλευαν γι’ αυτό, επειδή την απάλλασσε από διάφορα δυσάρεστα πράγματα. 
Η σιλουέτα της με το ανεπαίσθητο τρεμούλιασμα από τον συνεχή βήχα προσέδιδε σε 
όλα όσα με περιβάλλανε την πληρότητα και τη συνοχή τους. Άρχισε να τραγουδάει, 
δεν ήταν από τη φύση της εύθυμη, και πάντα ξαφνιαζόμουν βλέποντάς τη να 
ζωηρεύει και να ζωογονείται ολόκληρη μόλις αντηχούσε το αρμόνιο. Δεν ήξερα μέχρι 
τότε ότι το τραγούδι ήταν κάτι σαν  το γέλιο και πως μπορούσες να τα βάλεις όλα σ’ 
αυτό, ακόμη και τη μελαγχολία. 
 Οι περισσότεροι άνθρωποι ερωτεύονται βλέποντας ένα πρόσωπο, εμένα ο έρωτας 
με κυρίευσε ύπουλα. Η Αννί δεν ήταν παρούσα όταν ο έρωτας γι’ αυτήν φώλιασε μέσα 
μου. Ήταν η χρονιά που ήμουν στα δώδεκα, η Αννί ήταν δυο χρόνια παρά μερικές μέρες 
μικρότερή μου.  
 Άρχισα να την αγαπώ όπως ένα παιδί, δηλαδή παρουσία των άλλων. Η ιδέα ενός 
τετ-α-τετ ούτε καν μου περνούσε από το μυαλό, δεν ήμουν ικανός, λόγω ηλικίας, για 
συζητήσεις. Αγαπούσα για ν’ αγαπώ, όχι για ν’ αγαπιέμαι. Και μόνο που περνούσα 
μπροστά απ’ την Αννί, μου αρκούσε για να νιώθω χαρούμενος. Έκλεβα τις κορδέλες της 
για να τρέχει ξοπίσω μου και να μου τις αρπάζει από τα χέρια, απότομα, πριν το βάλει 
στα πόδια, απότομα. Δεν υπάρχει τίποτα πιο απότομο από ένα τσαντισμένο κοριτσάκι. 
Αυτές οι μικρές λωρίδες υφάσματος που τις έδενε αδέξια στα μαλλιά της, με έκαναν 
καταρχήν να σκεφτώ τις κούκλες στο μαγαζί. 
 Η μητέρα μου είχε το ψιλικατζίδικο του χωριού. Μετά το σχολείο, πηγαίναμε 
εκεί κι οι δυο μας, εγώ για να συναντήσω τη μητέρα μου, η Αννί τη δική της, που 
περνούσε εκεί τη μισή της ζωή,  την άλλη μισή την περνούσε ράβοντας. Μια μέρα που η 
Αννί στεκόταν κάτω από το ράφι με τις κούκλες, έξαφνα μου χτύπησε στο μάτι η 
ομοιότητα. Εκτός από τις κορδέλες, είχε κι αυτή το ίδιο έντονο και ασθενικά λευκό 
χρώμα. Τότε φούντωσε η νεανική μου σκέψη και διαπίστωσα ότι ποτέ δεν είχα δει από 
το δέρμα της κάτι περισσότερο απ’ αυτό που φανέρωναν ο λαιμός της, το πρόσωπό της, 
τα πόδια και τα χέρια της. Α-κρι-βώς όπως οι κούκλες από πορσελάνη! Όταν διέσχιζα 
την αίθουσα αναμονής του ιατρείου του πατέρα μου, τύχαινε καμιά φορά να είναι εκεί η 
Αννί. Ερχόταν πάντα μόνη για την ιατρική επίσκεψη, καθισμένη, μικρούλα, στο μέσον 
της μαύρης πολυθρόνας. Με το άσθμα της, που της έτρωγε το πρόσωπο, έμοιαζε ακόμη 



πιο πολύ με τις κούκλες έτσι όπως κατακοκκίνιζαν τα μάγουλά της από τον παροξυσμό 
του βήχα. 

Καθώς κάθε ομοιότητα είναι αμοιβαία, οι κούκλες από πορσελάνη μού θύμιζαν 
με τη σειρά τους την Αννί, κι έτσι τις έκλεβα. Όταν όμως βρισκόμουν μονάχος στο 
δωμάτιό μου, τότε αναπόφευκτα με εντυπωσίαζαν τα πολύ σγουρά ή πολύ ίσια μαλλιά 
τους, τα ολοστρόγγυλα καταπράσινα μάτια τους, και ποτέ εκείνες οι μακριές βλεφαρίδες 
που είχε και η Αννί και που τις ανασήκωνε με τον δείκτη της όταν σκεφτόταν. Τούτες οι 
κούκλες, όπως και όλος ο κόσμος, δεν ήταν φτιαγμένες για να μοιάζουν σε κανέναν, 
αλλά εγώ είχα αξιώσεις απ’ αυτές. Τότε, πήγαινα στη μικρή λίμνη, έδενα στα πόδια τους 
μια πέτρα και τις έβλεπα να βουλιάζουν χωρίς κόπο, ενώ σκεφτόμουν την καινούργια 
που θα αποκτούσα, μία που θα της έμοιαζε πιο πολύ, ήλπιζα. 
 Η μικρή λίμνη ήταν βαθιά, μόνο σε μερικά σπάνια σημεία μπορούσαμε να 
κολυμπήσουμε ακίνδυνα. 
 
 
Εκείνη τη χρονιά, στο κέντρο του κόσμου υπήρχαμε εγώ και η Αννί. Γύρω μας 
συνέβαιναν ένα σωρό γεγονότα για τα οποία αδιαφορούσα πλήρως. Στη Γερμανία, ο 
Χίτλερ γινόταν καγκελάριος του Ράιχ και το κόμμα των ναζί, μοναδικό κόμμα. Ο 
Μπρεχτ και ο Αϊνστάιν έφευγαν κρυφά, ενώ χτιζόταν το Νταχάου. Παιδιάστικη και 
αφελής έπαρση να πιστεύεις ότι είσαι έξω από την Ιστορία.  
 
          
         
Διάβασα αυτό το γράμμα στα πεταχτά, χρειάστηκε όμως να γυρίσω προς τα πίσω, να 
ξαναδιαβάσω ολόκληρες φράσεις. Μετά τον θάνατο της μαμάς, δεν κατάφερνα να 
συγκεντρωθώ σ’ αυτό που διάβαζα, ένα χειρόγραφο που θα είχα τελειώσει σε μια 
νύχτα, απαιτούσε τώρα πολλές μέρες. 
 
 
Πρέπει να είχε γίνει κάποιο λάθος, δε γνώριζα ούτε τον Λουί ούτε την Αννί. Κοίταξα τον 
φάκελο, κι όμως έγραφε το όνομα και τη διεύθυνσή μου. Σίγουρα επρόκειτο για 
συνωνυμία. Ο επονομαζόμενος Λουί θα καταλάβαινε ότι είχε κάνει λάθος. Δεν έθετα 
πια άλλες ερωτήσεις στον εαυτό μου και σταμάτησα να ανοίγω τα υπόλοιπα 
γράμματα, που ήταν μόνο συλλυπητήριες κάρτες. 
 Σαν καλή θυρωρός, η κυρία Μερλό δεν έχασε καιρό μπροστά σ’ αυτό το 
πελώριο κύμα επιστολών και γλίστρησε κάτω από την πόρτα μου ένα σημείωμα: σε 
περίπτωση ανάγκης, δεν έπρεπε να διστάσω, μπορούσα να βασίζομαι πάνω της. 
 Η κυρία Μερλό θα μου έλειπε, πιο πολύ απ’ το διαμέρισμά μου. Το επόμενο θα 
είναι πιο μεγάλο, η θυρωρός όμως δεν μπορεί να είναι πιο καλή. Δεν την ήθελα πλέον 
τούτη τη μετακόμιση. Να μην κουνηθώ άλλο, να παραμείνω στο κρεβάτι μου, μέσα σ’ 
αυτό το μικρό διαμέρισμα που δεν μπορούσα πια να υποφέρω μόλις πριν από μια 
εβδομάδα. Δεν ήξερα πού θα έβρισκα την ενέργεια να κουβαλήσω τη ζωή μου μέχρι 
εκεί πέρα, μα δεν είχα άλλη επιλογή, μου χρειαζόταν τώρα ένα επιπλέον δωμάτιο και, 
άλλωστε, τα χαρτιά είχαν υπογραφεί και η καταμέτρηση είχε αρχίσει, σε τρεις μήνες 
κάποιος άλλος θα είναι εδώ στη θέση μου, κι εγώ θα βρίσκομαι εκεί πέρα, στη θέση 
κάποιου άλλου, ο οποίος θα είναι στη θέση... και πάει λέγοντας. Στο τηλέφωνο, ο 
μεταφορέας μού είπε πως ήταν αποδεδειγμένο: αν ακολουθούσαμε όλους τους 
κρίκους αυτής της αλυσίδας, ξαναπέφταμε αμετάκλητα πάνω σ’ εμάς τους ίδιους. 
Έκλεισα το τηλέφωνο, μου ήταν αδιάφορο να πέσω πάνω σ’ εμένα, αυτό που ήθελα 



ήταν να ξαναπέσω πάνω στη μητέρα μου. Η μαμά θα χαιρόταν να μάθαινε πως 
μετακόμιζα, δεν της άρεσε αυτό το διαμέρισμα, μόνο μια φορά είχε έρθει, ποτέ δεν 
κατάλαβα τον λόγο, αλλά έτσι ήταν, υπερβολική πού και πού. 
 
 
Έπρεπε μολαταύτα να ειδοποιήσω την κυρία Μερλό για την αναχώρησή μου και να την 
ευχαριστήσω για το σημείωμά της. 
 «Μα τι λέτε τώρα, είναι το λιγότερο που θα μπορούσα να κάνω». 
 Τίποτα δεν συμβαίνει χωρίς να είναι ήδη ενήμερη η θυρωρός. Ήταν ειλικρινά 
στενοχωρημένη και μου πρότεινε, αν επιθυμούσα να μιλήσω, να περάσω μέσα στο 
θυρωρείο της για λίγα λεπτά. Δεν επιθυμούσα κάτι τέτοιο, μπήκα ωστόσο για λίγα 
λεπτά. Συνήθως, κουβεντιάζαμε πάντα μπροστά στο τζάμι, ποτέ μέσα στο θυρωρείο 
της. Αν δεν είχα συνειδητοποιήσει ήδη ότι η κατάσταση ήταν κρίσιμη, αυτό το απλό 
κάλεσμα θα μου αρκούσε για να το καταλάβω. Αφού έκλεισε την κουρτίνα πίσω μας, 
έσβησε την τηλεόραση ζητώντας συγγνώμη. 
 «Μόλις ανοίγω αυτό το καταραμένο τζάμι, οι άνθρωποι κοιτάζουν μέσα στο 
θυρωρείο μου. Είναι πιο δυνατό απ’ αυτούς. Δεν πιστεύω ότι πρόκειται για πραγματική 
περιέργεια. Είναι όμως δυσάρεστο. Ενώ, όταν παίζει η τηλεόραση, μόλις που μου 
ρίχνουν ένα βλέμμα. Ευτυχώς, η εικόνα είναι αρκετή για να κάνει αντιπερισπασμό. Δε 
θα άντεχα να την ακούω ολημερίς να στριγκλίζει μες στ’ αυτιά μου». 
 Ένιωσα ντροπή κι εκείνη το κατάλαβε. 
 «Συγγνώμη, δεν το είπα για σας. Εσείς, δε μ’ ενοχλείτε». 
 Ουφ! Γλίτωσα από τη γενικευμένη μετριότητα. 
 «Εσείς, δεν είναι το ίδιο. Είστε μύωπας». 
 Σάστισα. 
 «Πώς το ξέρετε;» 
 «Το ξέρω, γιατί το βλέμμα που έχουν οι μύωπες είναι ιδιαίτερο. Σε κοιτάζουν 
πάντα πιο επίμονα. Επειδή τα μάτια τους δεν αποσπώνται από τίποτ’ άλλο». 
 Έμεινα άναυδη. Είχα την αίσθηση ότι ήμουν ανάπηρη, δακτυλοδεικτούμενη απ’ 
όλο τον κόσμο. Μα τόσο πολύ ήταν εμφανές; Η κυρία Μερλό έβαλε τα γέλια: 
 «Όχι βέβαια, σας πειράζω. Εσείς η ίδια μού το είχατε πει. Θυμηθείτε, τη μέρα 
που σας μίλησα για τα δάχτυλά μου, μου είπατε πως αυτό ήταν λίγο σαν τα μάτια σας. 
“Ζωή σημαίνει να εξαρτάσαι από τα καμώματα του σώματός σου” είναι τα λόγια σας. 
Βρήκα τούτη την εξήγηση φοβερή και, όπως καθετί που βρίσκω φοβερό, το 
συγκράτησα στο μυαλό μου. Πρέπει πάντα να θυμόμαστε τι λέμε και σε ποιον το λέμε, 
διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος να στραφεί μια μέρα εναντίον μας...» 
 Έσκυψε προς το μέρος μου για να μου σερβίρει τον καφέ, εκείνη τη στιγμή 
όμως μια δυνατή τρεμούλα ταρακούνησε το χέρι της και ο καυτός καφές έπεσε πάνω 
στον ώμο μου. Φύσηξα το κάψιμο για να το ανακουφίσω, αλλά κυρίως για να μην 
κοιτάξω την κυρία Μερλό, που είχε ενοχληθεί υπερβολικά επειδή έγινα μάρτυρας της 
αδυναμίας της. 
  
 
Προτού γίνει θυρωρός, η κυρία Μερλό ήταν ενοικιάστρια στην πολυκατοικία. Είχε έρθει 
λίγο μετά από μένα, δυο τρεις μήνες, θαρρώ. Το πιάνο της αντηχούσε από πάτωμα σε 
πάτωμα, κανείς ωστόσο δεν παραπονιόταν, οι μαθητές της ήταν έμπειροι και τα 
μαθήματα δεν εξελίσσονταν ποτέ σε βασανιστήριο. Αντίθετα, αυτό το διαρκές 



κονσέρτο ήταν μάλλον ευχάριστο. Αλλά με το πέρασμα των εβδομάδων, το πιάνο 
αντηχούσε όλο και λιγότερο∙ σκεφτόμουν ότι οι μαθητές της θα είχαν παντρευτεί, οι 
παντρεμένοι δεν κάνουν πια ιδιαίτερα μαθήματα. Και ύστερα το πιάνο δεν αντηχούσε 
πια καθόλου και, μια μέρα, η κυρία Μερλό μού άνοιξε το τζάμι του θυρωρείου. Έπασχε 
από οξεία ρευματοπάθεια των αρθρώσεων. Οι γιατροί συμφωνούσαν ότι ήταν 
πρόωρο, μα αυτό συνέβαινε μερικές φορές, ιδίως στους επαγγελματίες μουσικούς, 
επειδή οι αρθρώσεις τους, καθώς είναι σε συνεχή κίνηση, κουράζονται πιο γρήγορα. 
Δεν ήξεραν πότε ακριβώς, αλλά θα έφτανε η στιγμή που θα έχανε τον έλεγχο και την 
κινητικότητα των δαχτύλων της, δεν έπρεπε να ανησυχεί, θα μπορούσε πάντα να 
χρησιμοποιεί τα χέρια της για να τρώει, να πλένεται, να χτενίζεται, να ασχολείται με το 
νοικοκυριό, αλλά δε θα μπορούσε πια να τα χρησιμοποιήσει για το επάγγελμά της, 
τουλάχιστον για να επιδίδεται σ’ όλες τις επιδεξιότητες της τέχνης που εξασκούσε 
μέχρι τότε. Σε λίγες εβδομάδες θα έχανε την πολύτιμη μαεστρία που τα χέρια της 
χρειάστηκαν τόσα χρόνια για να αποκτήσουν. 
 Αυτό το νέο την εκμηδένισε εντελώς. Πώς θα ζούσε τώρα; Τα χρήματα των 
μαθημάτων ήταν το μοναδικό έσοδό της, δεν είχε οικονομίες, ούτε κανέναν για να 
βασιστεί στη βοήθειά του, έστω μέχρι να βρει μια λύση. Ούτε γονιό ούτε παιδί. 
 Όταν έμαθε πως η θυρωρός της πολυκατοικίας θα έφευγε, κι αφού εδώ και 
πολύ καιρό ήδη της επαναλάμβαναν σχεδόν παντού ότι δεν είχε ούτε την ηλικία ούτε 
τις ικανότητες για το επαγγελματικό προφίλ που ζητούσαν, αποφάσισε να εκδηλώσει 
το ενδιαφέρον της για τη θέση της θυρωρού στον ιδιοκτήτη της πολυκατοικίας, κι 
εκείνος δέχτηκε. Αποχωρίστηκε το πιάνο της. Θεωρούσε ότι ένα άσχημα βιωμένο 
πάθος είναι υπερβολικά φορτικό και πρέπει να ξέρεις να το εγκαταλείπεις, για να 
μπορέσει να γεννηθεί έτσι ένα άλλο πάθος. Και γιατί όχι η αστρολογία, ας πούμε; Θα 
ταίριαζε με το νέο της επάγγελμα της θυρωρού, δηλαδή με την πλευρά της 
ενημερωμένης κουτσομπόλας. Κι αυτό θα της επέτρεπε να προλαβαίνει τις κρίσεις της 
αδεξιότητάς της. Αν ήξερε ότι σήμερα θα αναποδογύριζε τον καφέ, δε θα μου τον είχε 
σερβίρει. Μου χαμογελούσε. 
 «Δε γίνεται να πάτε στη δουλειά με το πουλόβερ σ' αυτή την κατάσταση. 
Ανεβείτε στο διαμέρισμα να φορέσετε ένα άλλο. Αυτό θα το πάω στο καθαριστήριο, 
απόψε κιόλας θα είναι έτοιμο. Λυπάμαι, ειλικρινά». 
 «Μην κάνετε τον κόπο, είμαι μια χαρά». 
 «Επιμένω». 
 Εγώ, δεν επέμεινα και ανέβηκα. Δεν μπορούσε να ξέρει ότι δεν είχα ούτε ένα 
πουλόβερ καθαρό στην ντουλάπα μου, ότι όλα μου τα ρούχα ήταν πεταμένα στο 
πάτωμα κι ότι περπατούσα πάνω τους με αδιαφορία. «Όπως ο μπαμπάς» 
επαναλάμβανα, μόλις ένιωθα ένα ρούχο κάτω από τα πόδια μου: «Μάζεψέ τα, μάζεψέ 
τα, σε παρακαλώ, μάζευες πάντα τα ρούχα του μπαμπά, μάζεψε και τα δικά μου!». Η 
μαμά ωστόσο δεν τα μάζευε. Πήρα ένα σακάκι που μύριζε μόνο τσιγαρίλα, έπρεπε στ’ 
αλήθεια να σταματήσω να καπνίζω τώρα. 
 Η κυρία Μερλό με αποχαιρέτησε πίσω από το τζάμι. Κοιτάζοντας το κουρτινάκι 
να ανεμίζει, σκέφτηκα πως ο τελευταίος επιζών μιας οικογένειας δε γινόταν ποτέ 
αντικείμενο συλλυπητηρίων. Με όλα αυτά, είχα ξεχάσει εντελώς να της πω ότι 
μετακόμιζα, τουλάχιστον όμως δεν είχαμε μιλήσει για τη μαμά. Η κυρία Μερλό δε 
φαινόταν να νιώθει πιο άνετα από μένα στο θέμα των οδυρμών, τόσο το καλύτερο. 
 Το βράδυ, επιστρέφοντας, απόρησα που δε βρήκα επιστολές στο 
γραμματοκιβώτιό μου∙ επιτέλους τα συλλυπητήρια τελείωσαν. Πενιχρή συγκομιδή, 



μαμά. Ανοίγοντας την πόρτα του διαμερίσματός μου, με κυρίευσε μια μυρωδιά 
καθαριότητας, όλα ήταν τακτοποιημένα, τα πιάτα πλυμένα –εδώ και μέρες δεν είχα το 
κουράγιο να το κάνω–, τα ρούχα καθαρά και σιδερωμένα, τα σεντόνια αλλαγμένα. Από 
την πόρτα του σαλονιού έβγαινε ένα διακεκομμένο φως. Μπορεί να ήταν το λευκό 
φάντασμα της μαμάς που θα μου χαμογελούσε μόλις θα έμπαινα στο δωμάτιο. 
 Ήταν η τηλεόραση που έπαιζε χωρίς ήχο. Η κυρία Μερλό. Το πουλόβερ μου ήταν 
κρεμασμένο σε εμφανή θέση, στο πόμολο της ντουλάπας, και η αλληλογραφία μου 
ακουμπισμένη πάνω στο τραπέζι. Ένα μείγμα απογοήτευσης και ευγνωμοσύνης με 
πλημμύρισε, τα δάκρυα σίγουρα θα το είχαν καταπνίξει, αν δεν τραβούσε την προσοχή 
μου ένα γράμμα, πιο μεγάλο, πιο ογκώδες από τα άλλα. Το άνοιξα∙ επρόκειτο γι’ αυτό 
που σκεφτόμουν. Πάλι εκείνος. Συνέχιζε την ιστορία του από εκεί που την είχε 
σταματήσει. 
 

                                 
               
Η Αννί κι εγώ πηγαίναμε στο ίδιο σχολείο, που στεγαζόταν σ’  ένα και μόνο κτίριο. Πίσω 
όμως από αυτήν τη φαινομενική ανεκτικότητα, η ηθική ήταν διασφαλισμένη, και ο 
διαχωρισμός σεβαστός και σύμφωνος με τους κανονισμούς. Ο όροφος των κοριτσιών 
κάτω, των αγοριών επάνω. Αποτέλεσμα αυτής της σεμνής κατανομής των χώρων ήταν 
να περνούν πολλές μέρες χωρίς να δω την Αννί∙ περιοριζόμουν απλώς να τη φαντάζομαι 
ν’ ανασηκώνει τις βλεφαρίδες της με τον επιμελή δείκτη του χεριού της, πασχίζοντας να 
μαντέψω τα βήματά της όταν σηκώνονταν οι μαθήτριες στον πίνακα, πανευτυχής 
ξαφνικά που ξεχώριζα τον βήχα της. 
 Μισούσα αυτούς τους δύο ορόφους. Τους μισούσα ακόμη περισσότερο γιατί η 
κατανομή δεν ήταν πάντα η ίδια. Στο παρελθόν, τα κορίτσια ήταν στον επάνω όροφο. Ο 
ξάδελφός μου, ο Ζορζ, έβλεπε ακόμη, ο τυχεράκιας, τα κιλοτάκια που κατέβαιναν 
τέσσερα τέσσερα τα σκαλοπάτια, άσπρα, ροζ, γαλάζια, η φαντασία του οργίαζε τόσο 
πολύ που πήγαινε κάτω από τις σκάλες για να θαυμάζει καλύτερα τούτο το ουράνιο τόξο 
καθώς ξεχυνόταν ως εκ θαύματος ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες. Να όμως, 
όπως συχνά συμβαίνει, που η γενιά μου θυσιάστηκε στη βλακεία της προηγούμενης 
γενιάς. Το άσεμνο γλυκοκοίταγμα δεν ξέφυγε από την προσοχή της δεσποινίδας Ε., της 
διευθύντριας∙ έτσι τα αγόρια κατέληξαν να βρεθούν στον επάνω όροφο, εμείς δηλαδή, 
χωρίς τα παπούτσια μας που έπρεπε να τα βγάζουμε για να μην κάνουμε θόρυβο, εμείς, 
που τα κορίτσια μάς παραμόνευαν με τη σειρά τους καθώς κατεβαίναμε τη σκάλα, ενώ 
κοροϊδεύαμε ο ένας τον άλλον για τις τρύπιες κάλτσες μας και σκουντιόμασταν άγρια 
για το ποιος θα βγει πρώτος έξω. Γιατί αυτός που έβγαινε πρώτος έξω κέρδιζε φυσικά, 
χωρίς ωστόσο να υπάρχει κανένα έπαθλο, όμως σ’ εκείνη την ηλικία αρκούσε η 
πρόκληση... κυρίως όταν κοιτάζουν τα κορίτσια. Οι μελανιές από τα πεσίματα που 
ακολουθούσαν αυτό το σπρωξίδι, θα πρέπει να ανησύχησαν τη δεσποινίδα Ε., αλλά δεν 
άλλαζαν ποτέ την απόφασή της, και η ηθική συνέχισε να υπερισχύει της ασφάλειας. 
 
 
Μέχρι την ευλογημένη μέρα που αυτή η μισητή διευθέτηση κατέληξε να δουλέψει προς 
όφελός μου, δεν υπήρχε αμφιβολία, κι εγώ επίσης ήθελα να είμαι ο πρώτος. Φιναλίστ 
χωρίς το «Γκράαλ», μα με σπασμένο το καλάμι του ποδιού μου και ακινητοποιημένος 
για πολλές εβδομάδες. Καθώς όμως το αμάρτημα έρχεται από εκεί που δεν το 
περιμένεις, το «Γκράαλ» μου ήρθε την επομένη το βράδυ στην πόρτα του δωματίου μου. 
Με τη δικαιολογία ότι σχεδόν κάθε βράδυ πήγαινε να συναντήσει τη μητέρα της στο 
ψιλικατζίδικο, η Αννί προθυμοποιήθηκε να μου φέρνει τα μαθήματα. Όρθωσε το 
ανάστημά της, αντιμετωπίζοντας τους σαρκασμούς των συμμαθητριών της, τα ανόητα 



επιφωνήματα που την υποδείκνυαν ως εκείνην που τόσο πολύ επιθυμούσα να είναι «η 
αγαπημένη μου». Μου έφερνε τα μαθήματά μου καθημερινά. Ποτέ δεν την είχα δει τόσο 
πολύ, έμενα θαρρείς αποχαυνωμένος, με το πόδι και όλο το σώμα παράλυτα. 
Λαχταρούσα να την κρατήσω κοντά μου περισσότερο από τα λίγα λεπτά που περνούσε, 
εκείνη μην ξέροντας πού να καθίσει κι εγώ μην ξέροντας πού να την κοιτάξω. Είχαμε 
φτάσει κι οι δυο μας στην ηλικία του σώματος: εκείνη να το επιδεικνύει, εγώ να το 
ονειρεύομαι. 
 Φοβόμουν μήπως κουραστεί από τούτη τη δίχως ενδιαφέρον αποστολή και την 
παραχωρήσει σε κάποιον άλλον. Τότε, με το πρόσχημα κάποιας εργασίας, ζήτησα από τη 
μητέρα μου να δανειστεί από τη βιβλιοθήκη βιβλία ζωγραφικής και, προσμένοντας 
ανυπόμονα την εμφάνιση της Αννί –με τον φόβο πάντα μήπως εμφανιστεί κάποιος 
άλλος–, βυθιζόμουν στην ανάγνωση αυτών των βιβλίων. Μιλώντας της για το πάθος της, 
τη ζωγραφική, είχα την ελπίδα να γίνω κι εγώ με τη σειρά μου πάθος της. 
 Έτσι, οι γυναίκες ζωγράφοι έγιναν οι καινούργιες μου πορσελάνινες κούκλες, ο 
νέος μου μεσολαβητής σε τούτη την ιστορία αγάπης, για την οποία συνέχιζα να μη 
βρίσκω τις κατάλληλες λέξεις. Διηγούμουν στην Αννί τη ζωή τους με κάθε λεπτομέρεια, 
κι εκείνη με άκουγε προσεκτικά, χωρίς ποτέ να εκπλήσσεται που γνώριζα τόσα 
πράγματα∙ κι έτσι κατάφερα τα λεπτά της συζήτησής μας να απλωθούν και να γίνουν 
ώρες. 
 

Δεν ήταν δυνατό, το λάθος συνεχιζόταν. Έπρεπε να βρω αυτόν τον τύπο για να του πω 
ότι έκανε λάθος στον παραλήπτη. Μα δεν είχα κανέναν τρόπο να φτάσω μέχρις 
εκείνον, δεν μπορούσα να του επιστρέψω τα γράμματά του, δεν είχε βάλει διεύθυνση 
στον φάκελο, δεν είχε καν υπογράψει, μιλούσε για έναν “Λουί”, σύμφωνοι, αλλά “Λουί” 
πώς; 

 

Κι έπειτα ήταν μόνο γράμματα; Μόλις και μετά βίας έμοιαζαν με γράμματα: ούτε 
“Δεσποινίς” ή “Αγαπητή Καμίγη” στην αρχή. Ούτε ένδειξη προέλευσης, ούτε 
ημερομηνία στο επάνω μέρος. Και σαν να μην έφτανε αυτό, ο εν λόγω “Λουί” έδειχνε 
να μην απευθύνεται σε κανέναν. Το κουδούνισμα του τηλεφώνου με έκανε ξαφνικά να 
τιναχτώ. Ποιος μου τηλεφωνούσε νυχτιάτικα; 

Ήταν ο Πιέρ. 
 

 

Δυσκολεύτηκα να αναγνωρίσω τον αδελφό μου πίσω από εκείνη την ξεψυχισμένη 
φωνή που με ρωτούσε αν συνειδητοποιούσα ότι ήμασταν ορφανά. Τούτη η λέξη 
παρέσυρε τα πάντα στο πέρασμά της. Εκείνος δεν κατάφερνε να κοιμηθεί, θα πήγαινα 
κοντά του. Μπορούσα να του αγοράσω ένα πακέτο τσιγάρα; Φυσικά.  

Δεν ήταν ώρα να του κάνω κήρυγμα. Επιπλέον, είχα κι εγώ την επιθυμία να 
καπνίσω και μόλις το πρωί είχα πετάξει το τελευταίο μου πακέτο. 

 

 


