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a

ΘυΜΑΜΑι ΤιΣ ΠΑρΑΓΚΕΣ δίπλα στον γκρεμό. 
Αυτές είναι οι πρώτες εικόνες που έχω στο 

μυαλό μου. Θυμάμαι που ήταν πράσινες. Ένα σβη-
σμένο λαδοπράσινο πολύ όμορφο.

...Θυμάμαι κάτω στο λόγκο έναν άνθρωπο μικρό 
από τη μεγάλη απόσταση, ένα τοσοδά μπαρμπα-
δάκι. Μας φώναζε να πάμε κάτω. 

– Εεε... ελααάτε!... Ελααάτε κααάτωω!...
Η φωνή του έφτανε πολύ αδύνατη από την από-

σταση και τον αέρα. Ήμουν με τ’ αδέρφια μου. 
Σκαλωμένοι οι τρεις μας στο βράχο, στην άκρη 
του γκρεμού, χωρίς κάγκελα ή ένα σύρμα έστω.  
Με απορία και μεγάλο θαυμασμό για όλα. Για 
το μικροσκοπικό ανθρωπάκι, που μας φώναζε να 
ριχτούμε στο κενό. Για το κενό πάνω από το μεγάλο 
κάμπο. Για τον αέρα που μας πάλευε κι έπαιρνε τη 
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φωνή του. Για τη μικρή φωνή του, που ερχόταν 
αδύναμη από μακριά, αλλά που ήταν ένα κάλεσμα 
πολύ καθαρό, φοβερό και μαγνητικό μαζί. 

– Ελαααάτε καααάτωω!...
Γιατί μας φώναζε; Τι ήθελε; Τα είχαμε χαμένα 

με αυτήν την άμεση εντολή, που πρόσταζε κάτι 
τόσο παράλογο, αν και δε βλέπαμε ακριβώς τον 
παραλογισμό της, ούτε το χιούμορ της κι είχαμε 
μπερδευτεί πολύ όλοι. Ήμασταν μικροί και δεν 
μπορούσαμε να αγνοήσουμε μια προσταγή που 
ερχόταν από κάποιον μεγάλο. Ξέραμε ότι οι προ-
σταγές των μεγάλων είναι απόλυτες και αυτοδίκαιες 
πάντα. Αλλά και πάλι τι να κάναμε; Να πέφταμε 
στον γκρεμό; 

– Εεε... ελαααάτε!... Ελαααάτε καααάτωω!...
Μείναμε σκαλωμένοι πάνω στο βράχο τελικά, 

μια κοιτώντας βουβά απορημένοι ο ένας τον άλλο, 
μια κοιτώντας κάτω στον κάμπο το μικρό μπαρ-
μπαδάκι. Έκθαμβοι πάνω από το χάος και μπερδε-
μένοι για πάντα.

...Θυμάμαι ένα βράδυ χωρίς φώτα και πολλά παγω-
μένα αστέρια στον μαύρο ουρανό. 

...Θυμάμαι έναν πολύ δυνατό αέρα που ταρακου-
νούσε την παράγκα, λες και θα τη σήκωνε να την 



9

ΤΟ ΑΓΡΑΦΟ ΧΑΡΤΙ

πετάξει στον γκρεμό. Ένας βλάχος γείτονας φώναζε 
από δίπλα στην κακή του μοίρα. 

– Ορέεε... Τι σπίτια από τεφτέρια είναι αυτά, 
ορέ...

Δυνατή μες στο θυμωμένο βουητό του αέρα  
η βλάχικη φωνή του! Τον ακούγαμε πεντακάθαρα 
από το διπλανό δωμάτιο σαν να ήταν στο δικό μας.

– Είδες πώς τα λέει ο βλάχος; γελούσε η μάνα 
μου ψιθυριστά, για να μην την ακούσουν.

– Ε, ο βλάχος τα λέει βλάχικα, απαντούσε σοβα-
ρός ο μπαμπάς μου, το ίδιο σιγά κι αυτός.

Ζούσαμε στις παράγκες, γιατί μας είχαν κάψει 
το σπίτι οι Γερμανοί. Κι ο μπαρμπα-Στέργιος στο 
διπλανό δωμάτιο με τη φαμίλια του. «Πυροπαθείς» 
είναι ο πρώτος χαρακτηρισμός που θυμάμαι για 
μας, για μένα. Φαινόταν πολύ σοβαρός κι επίσημος. 
Θετικός, σαν τίτλος τιμής. 

...Θυμάμαι χιόνι ένα πρωί στην αγκαλιά μας, 
πάνω στο πάπλωμα. Είχε χιονίσει αθόρυβα το βράδυ 
πάνω μας από ένα άνοιγμα στο ταβάνι της παρά-
γκας. Ήταν η πρώτη μου φορά που έβλεπα χιόνι. 
Το θυμάμαι αφράτο, άσπρο, αστραφτερό μια πιθαμή 
από τα μάτια μας μόλις τα ανοίξαμε αγουροξυπνη-
μένοι. Ήταν ένα θέαμα συναρπαστικό! 

«Χιόνι! Χιόνι!» ξεφωνίζαμε θαυμαστικά, ευχάρι-
στα αιφνιδιασμένοι, και είχε μια απίστευτη φρεσκάδα 
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γύρω μας ο κρύος πρωινός αέρας. Κοιμόμασταν σκε-
πασμένοι με το ίδιο τεράστιο πάπλωμα όλοι, σε ένα 
στρώμα απλωμένο κάτω στο πάτωμα της παράγκας. 
Ο μπαμπάς μου από αριστερά, η μάνα μου, τα αδέρ-
φια μου κι εγώ, ο μικρότερος, άκρη άκρη.

...Θυμάμαι ένα ρηχό αυλάκι, πολύ πλατύ, ανάμεσα 
στην παράγκα και τον μεγάλο γκρεμό. Τότε δεν 
ήξερα ακόμα πως όπου κι αν πας σ’ αυτήν την 
πόλη, θα είσαι κοντά σε κάποιο τρεχούμενο νερό ή 
σε κάποιον γκρεμό. Έβλεπα τα ψαράκια στο καθαρό 
νερό, τόσο ζωντανά, τόσο γρήγορα το ένα πίσω από 
το άλλο, με μάτια φωτεινά και πολύ μεγάλα για το 
λιγνό τους σώμα. 

...Θυμάμαι τα κόκκινα σκουληκάκια στη λάσπη με 
τα παιχνιδιάρικα σχέδια του ήλιου στο ρηχό νερό. 
Λικνίζονταν όρθια μες στην τρύπα τους. Όταν άπλω-
νες το χέρι σου, τσουπ, τραβιόντουσαν μέσα. 

...Παραδίπλα από τις παράγκες ήταν ο «Παρά-
δεισος», καταπράσινο εξοχικό κέντρο με ένα δάσος 
καρέκλες αραδιασμένες στο χείλος του γκρεμού, 
γεμάτο παιδιά τα πρωινά που δεν δούλευε πολύ. 

Θυμάμαι κάναμε τρουλωτά φουρνάκια από λάσπη 
στη σκιερή αυλή του. Μαζεύαμε μια τούφα ψιλό 
χώμα, το πατικώναμε γερά με τις χούφτες και το 
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ραντίζαμε σιγά σιγά με νερό από το αυλάκι. Στα-
γόνα σταγόνα έσταζε λαμπερό το νερό από τους 
κόμπους των δαχτύλων. Όχι από πολύ ψηλά, για 
να μη σκάβουν τρύπες στο ψιλό χώμα οι σταγό-
νες. Το νοτίζαμε προσεκτικά, παντού γύρω γύρω... 
Μετά ανοίγαμε μια τοξωτή πορτούλα στη λάσπη και 
αδειάζαμε από μέσα το στεγνό χώμα μ’ ένα ξυλάκι. 
Ήταν ένας τέλειος τρουλωτός φούρνος, που μύριζε 
φρέσκια λάσπη. 

Το στολίζαμε γύρω γύρω με τζιτζίνκες – καπάκια 
από αναψυκτικά. Κατάσπαρτη η αυλή του «Παρά-
δεισου» με πολύχρωμες τζιτζίνκες για μας... 

Δίπλα στον «Παράδεισο» θυμάμαι ένα πράσινο 
πάρκο με φιδωτά ποταμάκια. Εκεί που τελείωνε 
το γρασίδι του, πίσω από τα μεγάλα κυπαρίσσια, 
φαινόταν ένα τετράγωνο κτίριο με πολύ έντονη ώχρα 
στα ντουβάρια του. 

Θυμάμαι μια φορά ένα μεγάλο στρατιωτικό 
αυτοκίνητο που έστριψε στην αυλή και σταμάτησε 
μπροστά σε κείνο το αυστηρό κτίριο. Στην καρότσα 
του ήταν όρθιοι πεντέξι ταλαίπωροι αξύριστοι, με 
τσαλακωμένες στρατιωτικές χλαίνες ξεκούμπωτες. 
Τα χέρια τους ψηλά όλοι, δεμένα στις γυμνές αψίδες 
της καρότσας, που ήταν ξεσκέπαστη, χωρίς το χακί 
καναβάτσο της. 
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Το δωμάτιο-σπίτι 

Δε θυμάμαι πότε αλλάξαμε σπίτι. Θυμάμαι όμως 
πεντακάθαρα κάθε γωνιά του. Θυμάμαι το μπαούλο 
δίπλα στο παράθυρο, την ξυλόσομπα, το τραπέζι στη 
μέση του δωματίου. Ήταν πράσινο και τετράγωνο. 
Εκεί γίνονταν όλα. Εκεί τρώγαμε, εκεί διαβάζαμε, 
εκεί ζωγραφίζαμε, εκεί σιδέρωνε η μάνα μου. Εκεί 
ξυριζόταν κι ο μπαμπάς μου μετά το φαΐ, σκυμμένος 
στον μικρό καθρέφτη. Σαπούνιζε τα μάγουλά του με 
το πινέλο πολλή ώρα, σαν να τα έβαφε άσπρα σιγά 
σιγά, παντού, πολύ προσεκτικά. Τα φούσκωνε από 
μέσα μετά, για να πάρει με το ξυραφάκι τις τρίχες 
από τα δύσκολα σημεία. Μια με τη γλώσσα, μια με 
σκέτο αέρα, πολύ σοβαρός πάντα, παρά τις παράξε-
νες γκριμάτσες του. Κανείς δεν τολμούσε να γελάσει. 
Ψαλίδιζε το μουστάκι του προσεκτικά. Του έπαιρνε 
ώρα ώσπου να μείνει κάπως ευχαριστημένος τελικά. 

Όταν ξεπλενόταν στο νεροχύτη πάνω από τη 
λεκάνη, μάζευε το νερό στη χούφτα του και μετά 
έσκυβε ξαφνικά και το πετούσε στο πρόσωπό του 
απότομα, βγάζοντας έναν πολύ δυνατό θόρυβο από 
το στόμα και τα ρουθούνια. Ξαφνικά και απότομα 
πάντα και πολύ δυνατά. Σαν να μάλωνε θυμωμένος 
με το νερό. 
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Ήταν φοβερός όταν θύμωνε. Και θύμωνε πολύ 
συχνά, με το παραμικρό. Δεν είχε καμιά ανοχή ποτέ 
με κανέναν. Φαινόταν σαν να έβραζε με κάποια 
βουβή ένταση, που τον σιγόκαιγε συνεχώς. Σαν να 
είχε όλη την ώρα ένα κερί αναμμένο κάπου, κρυφά, 
ακουμπισμένο στη σάρκα του. Ζούσε στο χείλος 
της έκρηξης συνεχώς. Ήταν σιωπηλός συνήθως, 
με μια πολύ φορτισμένη σιωπή γύρω του πάντα. 
Όταν μιλούσε, έδινε απόλυτες εντολές με τρομερή 
ένταση. 

– Έλα δω! Πάνε κει! Κάνε αυτό!
Τα βράδια, όταν μας έβαζε να κοιμηθούμε, απαι-

τούσε πολύ αυστηρά να σκεπαζόμαστε ως το λαιμό 
με τα χέρια μέσα. 

– Οι κουβέρτες ως το λαιμό! Τα χέρια μέσα! Να 
μην τα βγάλει κανείς! 

Φώναζε αυστηρά κι έστηνε μετά το πρόσωπό 
του ακίνητο απέναντί μας, το σαγόνι προτεταμένο, 
μάτια αγριωπά, φρύδια σμιχτά, μέχρι να υπακού-
σουμε όλοι. 

Θυμάμαι τα αφόρητα βράδια, που έσκαγα από 
τη ζέστη κάτω από τις μάλλινες κουβέρτες, ώσπου 
να καταλαγιάσει κάπως δίπλα μου ακριβώς η φωτιά 
στην πυρωμένη ξυλόσομπα. Στο δωμάτιο περιφερό-
ταν σαν λυτό θηρίο ο μπαμπάς μου. Περίμενα πότε 
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θα κλείσει το φως, για να βγάλω τα χέρια μου λίγο 
δίπλα από το λαιμό μου, να δροσιστώ κάπως. 

– Δεν πιστεύω να έβγαλε τα χέρια του κανείς, 
φώναζε μες στο σκοτάδι. Τα μαζεύαμε αμέσως 
όλοι. 

Το πρωί, όταν έφευγε για τη δουλειά, ανακου-
φιζόταν το σπίτι σαν να έπαιρνε μαζί του όλο το 
σύννεφο της έντασης. Σ’ αυτά ήταν τέρας συνέπειας. 
Σπίτι-δουλειά κάθε μέρα χωρίς καμιά παρέκκλιση 
απολύτως, σαν να πηγαινοερχόταν πάνω σε ράγες. 
Ήταν οικογενειάρχης με τα όλα του και το έλεγε 
πολύ συχνά με καμάρι. 

Εμείς ξέραμε το δρομολόγιό του κι όλο το απα-
ράλλαχτο καθημερινό του πρόγραμμα και ρυθμίζαμε 
ανάλογα το παιχνίδι και τις ψυχές μας, όπως τα 
μύδια στις παλίρροιες ανοίγουν με την πλημμυρίδα 
και κλείνουν με την άμπωτη. Όταν ερχόταν, λουφά-
ζαμε κι εμείς, κι όταν έφευγε, ξεχνούσαμε αμέσως 
την ύπαρξή του εντελώς και γεμίζαμε το δωμάτιο 
με φωνές και ακατάπαυστη φασαρία σαν τζίνια απε-
λευθερωμένα ξαφνικά από το μπουκάλι.

Η μάνα μου έκανε περισσότερη φασαρία από 
όλους. Μιλούσε πολύ δυνατά όλη την ώρα. Μας 
έβαζε τις φωνές όταν έπρεπε και ποτέ περισσότερο 
από όσο έπρεπε. Φώναζε, γελούσε, τραγουδούσε με 
την κατσαρή φωνή της, ό,τι βάζει ο νους σου. 
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«Μαραμε-ε-έ-να τα γιού-ου-λια κι οι βιο-ο-ό-λες
μαραμε-ε-έ-να και τα-α-α γιασεμια-α-α-ά...»
Μάλωνε με όποιον την παραενοχλούσε. Θύμωνε 

εύκολα. Συγχωρούσε πολύ ευκολότερα. Είχε άποψη 
για όλα. Η γλώσσα της πήγαινε ροδάνι. Μας φρό-
ντιζε συνέχεια. Από το πρωί ως το βράδυ αστα-
μάτητα. Έστρωνε, ξέστρωνε, έπλενε, σιδέρωνε, 
κεντούσε, έραβε, έπλεκε, μαγείρευε τρεις φορές την 
ημέρα. Κι εμείς κλωθογυρίζαμε συνεχώς γύρω από 
τα πόδια της. Όλα μέσα σε ένα δωμάτιο.

Η παραμυθένια ξανθιά στη σκάλα

Η πόρτα μας έβγαζε σε μια μικρή εσωτερική αυλή 
πλακόστρωτη και σε μια σκάλα με κίτρινα κάγκελα 
για το πάνω πάτωμα. Θυμάμαι μια πολύ όμορφη 
ξανθιά γυναίκα, με τα μαλλιά περμανάντ, να κατε-
βαίνει εκείνη την εσωτερική σκάλα. Όλο το μεγάλο 
σπιτικό ήταν στο πόδι. Μαζί της κατέβαιναν τη 
σκάλα θείες, γιαγιάδες, ξαδέρφες. Μια χαρούμενη 
κουστωδία. Γελούσαν ξαναμμένοι όλοι. Άλλος κρα-
τούσε τις βαλίτσες της, άλλος της μιλούσε κολα-
κευτικά. Όλοι αποζητούσαν την προσοχή της.  
Θα ήταν κάποιο σημαντικό πρόσωπο φαίνεται. 
Ήταν πολύ όμορφη. Ήταν σαν να ξεπροβοδούσαν 
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μια πεντάμορφη βασιλοπούλα, που θα έφευγε για 
πάντα στα ξένα. 

Την κοίταζα από απέναντι, από το δικό μας 
κεφαλόσκαλο, στο ισόγειο, που είχαμε βγει κι εμείς 
στην πόρτα, στην εσωτερική αυλή με το πλακό-
στρωτο, η μάνα μου και οι δύο αδελφοί μου. Ήταν 
το ωραιότερο πλάσμα. Σκάλες πολύ προσεκτικές τα 
μαλλιά της τα κατάξανθα. Άσπρη, κοκκινομάγουλη, 
μακιγιαρισμένη σαν κούκλα. Φορούσε ένα κατάλευκο 
φόρεμα με πολλά πλισέ, φρεσκοσιδερωμένα, του 
κουτιού. Έλαμπε στη μέση της χαρούμενης φασα-
ρίας με μάγουλα ξαναμμένα. Ήταν η ομορφότερη 
εικόνα που είχαν δει τα μάτια μου ποτέ. 

«Πώς μου ’ρχεται να ορμήσω, να την αγκαλιάσω 
και να τη φιλήσω...» μου ξέφυγε στη μάνα μου 
παραδίπλα. 

«Α, ξέρετε τι είπε ο Στέφος;» φωνάζει η μάνα 
μου ξαφνικά πιο χαρούμενα και πιο δυνατά από 
όλους εκεί πέρα. «Πώς μου ’ρχεται να ορμήσω, να 
την αγκαλιάσω και να τη φιλήσω». 

Το είπε για να κερδίσει μια περίοπτη θέση 
στο επίκεντρο της γενικής προσοχής, όπως έκα-
ναν όλοι. Και, πραγματικά, όλοι στράφηκαν με 
ιδιαίτερα αστραφτερά πρόσωπα προς τα μας και 
γέλασαν έντονα για λίγο, ένα έξτρα χαρούμενο 
μικρό κρεσέντο στη γενική ιλαρότητα, αλλά δε 
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σταμάτησε η χαρούμενη πομπή και ούτε δόθηκε 
καμιά ιδιαίτερη συνέχεια. Ήταν στιγμιαίο το κέρ-
δος της. 

Εγώ είχα ζεματιστεί από το απρόσμενο ξεμπρό-
στιασμα το ξαφνικό, αλλά δεν μπορούσα να κατα-
λάβω, ούτε να αξιολογήσω τι ακριβώς είχε συμβεί 
εκείνη τη στιγμή. Σίγουρα ήταν η πρώτη φορά που 
έχανα την εμπιστοσύνη μου στους ανθρώπους. Όχι 
πως έβαλα μυαλό από τότε, ούτε έμαθα να κρύβο-
μαι από τους άλλους. Είμαι κι εγώ σαν τη μάνα 
μου: όταν έχω κάτι αληθινό που αρέσει στον άλλον, 
του το λέω. Γιατί να πάει χαμένη μια τόσο εύκολη 
γενναιοδωρία;

Έξω από αυτήν την εικόνα, δε θυμάμαι τίποτα 
για κείνη την παραμυθένια ξανθιά στη σκάλα, πώς 
την έλεγαν, ποια ήταν. Πιθανώς κάποια νοικάρισσα 
στο πάνω πάτωμα και κείνη τη μέρα θα έφευγε, μάλ-
λον, και την αποχαιρετούσαν όλοι. Ποιος ξέρει... 

Το πάνω πάτωμα

Πάνω ήταν τέσσερα δωμάτια κι έμεναν τέσσερις 
οικογένειες. Δωμάτιο και οικογένεια. Με τον καιρό 
γνώρισα πολλές γυναίκες στο πάνω πάτωμα, γιατί 
οι άντρες έλειπαν συνήθως στις δουλειές τους. Ήταν 
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ξαδέρφες και θείες, παντρεμένες και ανύπαντρες, 
συγγενείς της μάνας μου, εκτός από μια άσχετη 
νοικάρισσα, που κι αυτή όμως τη φωνάζαμε «θεία». 
Η «θεία ρίτσα» ήταν η πιο όμορφη και η πιο αστεία 
από όλες. Γελούσε, τραγουδούσε, αστειευόταν, συνή-
θως με πονηρά αστεία. Μιλούσε θαρρετά κι ανέμελα 
για τις συνήθειες των αντρών στο κρεβάτι ή στην 
τουαλέτα, κι όλες οι άλλες θείες γύρω της ξεραίνο-
νταν στα γέλια. 

Θυμάμαι, έστελνε καμιά φορά μια μικρούλα 
ξαδέρφη μου, την Κίτσα, να ζητήσει από τη θεία 
Κατίνα στο διπλανό δωμάτιο «τη βούρτσα του θείου 
Νικηφόρου», επειδή η Κίτσα δε μιλούσε ακόμα καλά 
και τα έλεγε σπασμένα, κι έλεγε κάτι σαν: 

– ...Θέλω την μπούγτσα, του Μπουγτσόγου...
Δώσ’ του χάχανα όλες οι θείες από γύρω και 

οι ξαδέρφες. Αυτή η «μπούγτσα» τούς φαινόταν 
πολύ αστείο πράγμα. Ξεκαρδίζονταν με τ’ όνομά 
της και μόνο.

Η γιαγιά Βαγγελή έμενε πάνω κι αυτή. Δικό 
της ήταν το σπίτι. Ήταν η αδελφή της γιαγιάς 
μου – γιαγιά μου κι αυτή: η αδερφή της μάνας 
της μάνας μου. Ένας από κείνους τους ανθρώπους 
που δε λένε όχι ποτέ σε κανέναν. Η ζωή είχε κάνει 
αλοιφή τη βούλησή της. Την είχε κάνει όλη μέλι. 
Ασχολιόταν αποκλειστικά και μόνο με τα «ναι» 
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της ζωής. Όταν μπορούσε να κάνει κάτι χρήσιμο 
για κάποιον, το έκανε· αλλιώς δεν ενδιαφερόταν. 
Δεν την απασχολούσαν ποτέ τα «δεν», τα «μη», 
τα «όχι». Η χαρακτηριστική της έκφραση ήταν 
«Ουφ, καημένε...» Που σήμαινε: «Έλα, μωρέ, 
τώρα, καημένε, που θα ασχολούμαστε μ’ αυτά τα 
ασήμαντα πράγματα...» Το έλεγε πολύ συχνά για 
το καθετί.

Τα πλαστικά ούλα στη μασέλα της ήταν κόκκινα, 
με ένα αφύσικα έντονο κόκκινο χρώμα. Κουνιόντου-
σαν πάνω κάτω όταν μιλούσε. Είχε κάτασπρη επι-
δερμίδα, πολύ απαλή, κι ας ήταν ζαρωμένη. Είχε 
και δύο μεγάλα μάτια γαλανά, εντελώς ήρεμα κι 
ακίνητα. Κοίταζε γύρω της σαν να μην έβλεπε, και 
αντιδρούσε πολύ σπάνια σε οτιδήποτε, και τότε, τις 
περισσότερες φορές, για να πει πάλι ένα από κείνα 
της τα «ουφ, καημεεένε!...»

 Στο δωμάτιό της υπήρχε κι ένας πολύ μεγά-
λος πίνακας ζωγραφικής με βαριά σκαλιστή κορ-
νίζα. Ποτέ δεν κατάλαβα τι ακριβώς απεικόνιζε. 
Ήταν οριζόντιος, πάνω από το μεγάλο κρεβάτι, 
και μαύρος, πίσσα όλος. Μπροστά από ένα σκο-
τεινό άνοιγμα, κάποιας πολύ σκοτεινής σπηλιάς 
μάλλον, ήταν ξαπλωμένος κάτω στο χώμα προς 
τα αριστερά ένας άνθρωπος, άντρας ή γυναίκα, με 
ένα κόκκινο σεντόνι στην πλάτη, μεγάλη μύτη και 
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μάτια μαύρα, ακίνητα, σαν να διάβαζε ένα χοντρό 
βιβλίο ή κάτι, που ήταν κάτω στο χώμα κι αυτό. 
Κοίταζε χαμηλά στο βιβλίο, με μισοσκυμμένο το 
κεφάλι, με το λαιμό γερμένο πολύ, σαν να ήταν 
πιασμένος, και έπεφταν προς τα κάτω πολύ μακριά, 
πολύ σκούρα καφέ μαλλιά, που έφεγγαν εδώ κι εκεί 
με ξανθό φως. 

Χάζευα κάθε φορά μπροστά σε κείνο τον 
πίνακα, αλλά ποτέ δεν μπόρεσα να βγάλω καθαρό 
συμπέρασμα από τις λεπτομέρειές του όλες. Ήταν 
σαν μισοσκόταδο, σαν να μην είχαν ανάψει το φως 
κι έμπαινε λίγος ήλιος από κάπου κι έπεφτε στα 
σαντάλια του, στα χέρια του, στο πρόσωπο από 
τη μια μεριά και στα μαλλιά εδώ κι εκεί σε λίγα 
φωτεινά σημεία. 

Σε κείνο το δωμάτιο υπήρχε κι ένα μεγάλο τζάκι 
πέτρινο. Η πιο θαυμαστή και τρομερή κατασκευή 
σε όλο το σπίτι. Το άνοιγμά του έχασκε μαύρο σαν 
χαμηλή πόρτα ορθάνοιχτη συνεχώς, που έβγαζε 
ποιος ξέρει πού. Φοβόσουν ακόμα και να σκύψεις 
μέσα για να κοιτάξεις προς τα πάνω. 

Σε κείνο το δωμάτιο, μαζί με τη γιαγιά, έμενε 
και η Μάγδα, μια ξαδέρφη μου όχι ιδιαίτερα έξυπνη, 
που έβρεχε το στρώμα της και μύριζε βαριά όλο το 
δωμάτιο. Πολύ παράξενο δωμάτιο αλήθεια. 




