


ΒΑΛΕΡΙ



Όλες οι σημειώσεις ανήκουν στη μεταφράστρια του βιβλίου.



Ήταν Τρίτη. Σχεδόν επτά το πρωί. Είναι παράξενο το πώς η 
έκφραση «σημείο καμπής» αποκτά όλο της το νόημα όταν 
τη ζεις.

Ήμασταν μέσα στην κουζίνα, η Ζοέ, η Κάρλα, ο Αρνό κι 
εγώ. Χρειάστηκα λιγότερο από ένα λεπτό για να χάσω τον 
έλεγχο. Για να αφήσω να μου ξεφύγουν όλα όσα κρατούσα 
με νύχια και με δόντια μέσα μου εδώ και βδομάδες. Όπως 
όταν μεταφέρουμε ένα αντικείμενο πάρα πολύ βαρύ και 
ογκώδες και το νιώθουμε να γλιστράει λίγο λίγο σε κάθε 
βήμα.

Σε λιγότερο από ένα λεπτό, όλα γκρεμίστηκαν.
Εκείνο το πρωί, έχασα τα πατήματά μου.
Ο Αρνό, με το βλέμμα βαρύ από τις κατηγόριες, πλη

σίασε την Κλάρα, που κρατούσε το μάγουλό της λες και 
αυτή η χειρονομία είχε τη δύναμη να εξαφανίσει το έντονο 
κόκκινο σημάδι που είχε αφήσει το χέρι μου.

Εκείνο το πρωί, έγινα εκείνη στην οποία είχα ορκιστεί 
να μη μοιάσω ποτέ.

Ήθελα να εξαφανιστώ. Όχι μόνο για μερικές μέρες, όχι, 
για πάντα. Αφού θα ήταν πολύ πιο ευτυχισμένοι χωρίς εμέ
να. Μέσα σε τούτη την πνιγηρή κουζίνα, εξέταζα όλους 
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τους πιθανούς τρόπους για να βάλω ένα τέλος προτού συ
νειδητοποιήσω, τρομοκρατημένη, αυτό που σκεφτόμουν. 
Φοβήθηκα τον εαυτό μου, αυτό που ήμουν ικανή να κάνω.

Κι έτσι, έφυγα. Επειδή ήταν ο μόνος τρόπος για να μην 
τινάξω τα μυαλά μου στον αέρα.



1

Δεν είχα μια ευτυχισμένη παιδική ηλικία. Στην πραγματι
κότητα, πιστεύω ότι δεν είχα καθόλου παιδική ηλικία. Την 
ώρα που όλα τα κορίτσια της τάξης μου χρησιμοποιούσαν 
τεχνάσματα για να κλέψουν λίγα παραπάνω λεπτά μπρο
στά από την τηλεόραση, εγώ επέστρεφα στο κρεβάτι μου 
ολομόναχη, μέσα στη σιωπή του διαμερίσματός μας, αφού 
είχα ζεστάνει για τον εαυτό μου ένα πιάτο έτοιμου φαγητού.

Με λίγη τύχη, θα προλάβαινα τη μητέρα μου τη στιγ
μή που επέστρεφα από το σχολείο, ακριβώς προτού βγει 
για να περάσει το απόγευμα και ένα μέρος της νύχτας με 
τους φίλους της, τους συναδέλφους της, τους δεν ξέρω κι 
εγώ ποιους. Όμως, τις περισσότερες φορές, έβρισκα ένα 
βιαστικά γραμμένο σημείωμα πάνω στο ψυγείο: «Υπάρχει 
μια μερίδα ταλιατέλες με καρμπονάρα να ζεστάνεις στα μι
κροκύματα για βραδινό, μην κοιμηθείς πολύ αργά, θα προ
σπαθήσω να μην κάνω θόρυβο όταν επιστρέψω. Σαμπίν». 
Σπάνια υπέγραφε ως «Μαμά». Θεωρούσε ότι παραήταν 
νέα γι’ αυτό, έτσι έλεγε. Αφού έφευγε, φρόντιζα πάντα να 
κλειδώνω την πόρτα. Στα δέκα σου, πιστεύεις ακόμη στα 
τέρατα που κρύβονται στις σκιές.
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Οι φίλες μου πίστευαν ότι ήμουν τυχερή, θεωρούσαν 
πολύ κουλ το να μπορώ να κάνω ό,τι ήθελα, ξεκινώντας 
από το να μην πρέπει να τελειώσω το πιάτο με τον αρακά. 
Στην πραγματικότητα τις ζήλευα. Ναι, ζήλευα ακόμα και 
τις τιμωρίες, τη στέρηση των εξόδων και τα «φάε το σπα
νάκι σου αλλιώς θα σου το σερβίρω και αύριο για πρωινό» 
για τα οποία παραπονιούνταν συχνά. Είχαν μια μητέρα κι 
έναν πατέρα, μια οικογένεια, κάτι. Εγώ είχα μια Σαμπίν, τα 
κλειδιά του διαμερίσματός μας κρεμασμένα από μια αλυ
σίδα γύρω από τον λαιμό μου και εξειδίκευση στο ξαναζε
σταμένο φαγητό.

Δεν ήταν πάντα έτσι. Όμως δεν έχω, αλίμονο, παρά 
ελάχιστες αναμνήσεις από εκείνη την εποχή, μόνο αόριστα 
οικείες μυρωδιές και μερικές ντουζίνες φωτογραφίες.

Η μητέρα μου ήταν μόνο δεκαεπτά όταν γνώρισε τον 
πατέρα μου, και μόλις δεκαεννιά όταν γεννήθηκα. Δεν 
έμαθα ποτέ αν με ήθελαν. Από φόβο για την απάντηση, 
δεν έκανα την ερώτηση. Η μοναδική μου βεβαιότητα ήταν 
ότι αυτόν τον αγαπούσε. Με μια αγάπη τρελή, παθιασμέ
νη, όπως συμβαίνει με όσους γνωρίζουμε στα είκοσί μας. 
Ακόμα και χρόνια μετά τη φυγή του, το βλέμμα της έλαμπε 
όταν μιλούσε για εκείνον.

Τα πέντε πρώτα χρόνια της ζωής μου τα πέρασα στο 
σπίτι της γιαγιάς μου. Με τους γονείς μου. Ζούσαμε στην 
εξοχή, σε μια τεράστια φάρμα, γεμάτη κρυψώνες και θη
σαυρούς διατηρημένους μέσα στα μπαούλα, τριγυρισμένοι 
από ζώα ήρεμα, μεγάλα και τρομακτικά. Κρατώ μόνο ελά
χιστα πράγματα από εκείνη την εποχή. Την αγάπη για τις 
μπάλες από άχυρο, τον φόβο μέχρι θανάτου για τις οχιές, 
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και τη μυρωδιά των φρούτων που μαγειρεύαμε μέσα στη 
ζάχαρη την εποχή των μαρμελάδων. Στη γιαγιά μου άρεσε 
τόσο πολύ να μαγειρεύει, που τελικά το έκανε επάγγελμα. 
Λάτρευε να σιγοβράζει φαγητά που έκαναν το σπίτι να μο
σχοβολά για ώρες.

Θυμάμαι τον εαυτό μου να ζητάω όλη την ώρα να μου 
μάθει, να κάθομαι δίπλα στον φούρνο με ένα μικρό ξύλι
νο σκαλοπατάκι πάνω στο οποίο σκαρφάλωνα για να την 
παρατηρώ καλύτερα να καθαρίζει κρεμμύδια ή να κόβει 
λαχανικά.

Αναρωτιέμαι συχνά πώς θα ήταν η ζωή μου αν εκείνη 
ήταν μέρος της για περισσότερο καιρό.

Μια νύχτα, ενώ επέστρεφε από το εστιατόριο, αποκοι
μήθηκε στο τιμόνι του αυτοκινήτου. Και τότε, χρειάστηκε 
μόνο ένα λεπτό για να έρθουν όλα τούμπα.

Με το μερίδιο από την κληρονομιά της, η μητέρα μου 
αγόρασε ένα διαμέρισμα στην πόλη. Όσο πιο μακριά γι
νόταν από αυτή την «τρύπα στη μέση του πουθενά όπου 
δεν υπάρχει ούτε ένα μπαρ ή μια ντισκοτέκ», όπως επα
ναλάμβανε συχνά. Τέρμα τα χωράφια και οι μπάλες από 
άχυρο. Έπρεπε να δίνουμε την εικόνα μιας ευτυχισμένης 
οικογένειας. Και αναμφίβολα ήμασταν. Όμως δεν κράτησε 
πολύ. Μόλις έξι μήνες μετά τη μετακόμισή μας, ο πατέρας 
μου έφυγε από το σπίτι. Έτσι απλά, από τη μία μέρα στην 
άλλη. Με δάκρυα στα μάτια, η μητέρα μου μου ανακοίνω
σε με ύφος γεμάτο κατηγόρια ότι είχε γνωρίσει μια άλλη 
γυναίκα, που δεν είχε παιδί, και με την οποία θα ζούσε κα
λύτερα. Είναι η πρώτη μου ζωντανή ανάμνηση. Η μητέρα 
μου να είναι συντετριμμένη πάνω στον καναπέ του μικρού 
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μας σαλονιού, κι εγώ να στέκομαι όρθια απέναντί της, με 
το κουνέλι μου τον Μπάνι στο χέρι.

Μου πήρε χρόνια για να καταλάβω ότι θα με κατηγο
ρούσε αιωνίως για τη φυγή του, για την οποία με θεωρούσε 
αποκλειστικά υπεύθυνη. Εγώ, εκείνο το παιδί που έφτασε 
πολύ νωρίς και που χάλασε τη ζωή τους ως ζευγαριού. Εγώ, 
που της στέρησα την ανεμελιά και τα πιο όμορφα χρόνια 
της. Όταν θεώρησε ότι δεν την είχα πλέον ανάγκη, ότι 
ήμουν αρκετά μεγάλη για να ετοιμάζομαι μόνη μου πριν 
φύγω για το σχολείο, για να διαβάζω τα μαθήματά μου και 
για να φτιάχνω φαγητό, αποφάσισε να αναπληρώσει τον 
χαμένο χρόνο. Ήμουν δέκα χρόνων, με μια γιαγιά που είχε 
πεθάνει, έναν πατέρα που είχε φύγει και μια μητέρα που 
μου ζητούσε να τη φωνάζω «Σαμπίν» αντί για «μαμά».

«Ποιες είναι οι σχέσεις σας με τη μητέρα σας σήμερα;» με 
ρωτά η Κατρίν, η ψυχολόγος του Κήπου της Κυβέλης.

Υποψιαζόμουν ότι, ερχόμενη εδώ, θα έπρεπε να διηγη
θώ την ιστορία μου, να επιστρέψω στα χρόνια τα οποία 
αναγκάζομαι να μη σκέφτομαι εδώ και τόσο καιρό. Ευ
τυχώς, η Κατρίν είναι μάλλον συμπαθητική. Μακριά από 
την εικόνα που είχα μιας ψυχολόγου βουβής, που αρκείται 
στο να γνέφει απέναντι από τον ασθενή της, με το βλέμμα 
καρφωμένο στο ρολόι για να τσεκάρει ότι η συνεδρία δεν 
ξεπερνά τον προβλεπόμενο χρόνο. Τη βλέπω κάθε μέρα, 
για μία ώρα, στο γραφείο της – ένα δωμάτιο διακοσμημένο 
με πίνακες, πράσινα φυτά και τοίχους βαμμένους σε φωτει
νό κίτρινο. Η πολυθρόνα είναι άνετη, αρκετά φαρδιά για 
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να μη νιώθω άβολα, για να μπορώ να διπλώσω τα πόδια 
μου αν νιώσω την ανάγκη. Πάντα μου άρεσε να κάθομαι 
οκλαδόν στις καρέκλες.

Η Κατρίν μού κάνει ερωτήσεις, άλλοτε ανώδυνες, άλ
λοτε πολύ λιγότερο. Έχει καλή αίσθηση του χιούμορ και 
έχουμε ήδη μοιραστεί μερικά τρελά γέλια στα πλαίσια 
των συναντήσεών μας. Δεν έχουμε ξεκινήσει ακόμη να 
δουλεύου με πάνω στο γεγονός που με οδήγησε εδώ, εκεί
νη την Τρίτη πρωί, κάθε δευτερόλεπτο της οποίας έχει χα
ραχτεί μέσα μου.

«Ανύπαρκτες. Οι σχέσεις μου με τη Σαμπίν είναι ανύ
παρκτες. Πάνε χρόνια που δεν της έχω μιλήσει».

«Και πότε ακριβώς έγινε εκείνη η τελευταία συζήτηση;»
«Νομίζω ότι ήταν την επομένη της μετακόμισής μου 

στο στούντιό μου. Είχα περάσει από το σπίτι της γιατί έψα
χνα μερικά πράγματα. Ήταν εκεί με μία από τις φίλες της, 
έπιναν καφέ. Μου είπε να μην ξεχάσω να αφήσω τα δεύτε
ρα κλειδιά πάνω στο τραπέζι της κουζίνας φεύγοντας. Δεν 
θεώρησε καν απαραίτητο να με συστήσει…»

«Τι ηλικία είχατε;»
«Μόλις δεκαοκτώ. Δούλευα ταμίας σε ένα σουπερμάρ

κετ. Πράγμα μάλλον ειρωνικό αν το σκεφτεί κανείς, δε
δομένου ότι η Σαμπίν μού επαναλάμβανε συνεχώς όταν 
ήμουν μικρή ότι σίγουρα θα κατέληγα ταμίας… Τέλος 
πάντων, αυτά. Δεν πήρα το απολυτήριό μου, κι έτσι, όταν 
μου πρότειναν σύμβαση πλήρους απασχόλησης, δέχτηκα. 
Ήταν ένας τρόπος να ξεκινήσω μια καινούρια ζωή, να απο
μακρυνθώ από εκείνη. Όχι ότι η Σαμπίν ήταν πολύ παρεμ
βατική, όμως είχα την αίσθηση ότι μου έλειπε ο αέρας, ότι 
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μου έλειπε το φως όταν ήταν παρούσα. Ο τρόπος που με 
κοιτούσε… θα έλεγε κανείς ότι ήταν σαν να ακουμπούσε 
το βλέμμα της πάνω σε ένα έπιπλο. Ένα έπιπλο ογκώδες, 
μηδενικής χρησιμότητας, το οποίο όμως δεν είχε καταφέ
ρει να ξεφορτωθεί».

«Έτσι βλέπετε τον εαυτό σας; Σαν ένα ογκώδες έπιπλο;»
«Ναι… Όχι… Δεν ξέρω. Διέλυσα τη ζωή των γύρω μου, 

άρα η σύγκριση ίσως να είναι δικαιολογημένη. Αν δεν γεν
νιόμουν, η μητέρα μου δεν θα έχανε τον μεγάλο έρωτα της 
ζωής της».

«Κανείς δεν μπορεί να το πει αυτό. Θα μπορούσε να 
είχε φύγει και με μια κυρία που καθαρίζει τουαλέτες».

Γελάω χωρίς να το θέλω.
«Γιατί με μια κυρία που καθαρίζει τουαλέτες;»
«Δεν ξέρω. Είχα πάντα μια ιδιαίτερη συμπάθεια για 

εκείνες τις γυναίκες που τις περιγράφουν με αυτόν τον 
τρόπο. Φανταστείτε την άβολη θέση τους όταν γνωρίζουν 
τα πεθερικά τους για πρώτη φορά, και που η ερώτηση “Τι 
δουλειά κάνετε;” μπαίνει αμέσως στην κουβέντα την ώρα 
που κρατούν ένα πτι φουρ στο ένα χέρι και ένα ποτήρι σα
μπάνια στο άλλο».

«Ούτε κι εγώ ένιωσα πολύ άνετα όταν απάντησα “ταμίας” 
στους γονείς του Αρνό στην επίσημη γνωριμία μας…»

«Δεν είναι ντροπή να είσαι ταμίας. Ούτε και η κυρία που 
καθαρίζει τις τουαλέτες, φυσικά».

«Ναι, το ξέρω. Όμως… Η μα… η Σαμπίν με θεωρούσε 
πάντα κατώτερη από τους άλλους. Δεν ήμουν ούτε αρ
κετά έξυπνη ούτε αρκετά πονηρεμένη ούτε και αρκετά 
όμορφη για να τα εξαργυρώσω όλα με έναν καλό γάμο. 



ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΣΟΥ ΚΡΑΤΑΕΙ ΤΟ ΧΕΡΙ 19

Γι’ αυτό και τελείωνε τις συζητήσεις μας πετώντας μου με 
ένα ύφος υποτιμητικό: “Θα καταλήξεις ταμίας, αν συνεχί
σεις έτσι, Βαλερί”. Πιστεύω ότι ντρεπόμουν που δεν ήμουν 
ικανή να τα καταφέρω καλύτερα από αυτό που φανταζό
ταν για εμένα».

«Μιλήστε μου για τον σύζυγό σας, τον Αρνό. Πώς γνω
ριστήκατε;»

Όπως κάθε φορά που τον σκέφτομαι απ’ όταν ήρθα 
εδώ, έτσι και τώρα η καρδιά μου σφίγγεται. Μου λείπει 
τρομερά.

«Ήταν πελάτης στο σουπερμάρκετ. Ήταν φοιτητής και 
ψώνιζε κάθε Δευτέρα απόγευμα. Τον έβρισκα απίστευτα 
όμορφο και μου άρεσε να πιστεύω ότι επίτηδες διάλεγε το 
ταμείο μου. Κάθε εβδομάδα, είχα τον νου μου στα ράφια 
ελπίζοντας να φανεί. Αυτό έκανε τους συναδέλφους μου 
να γελάνε. Κι έπειτα, μια Δευτέρα, με περίμενε στο πάρ
κινγκ. Θα θυμάμαι για πάντα τα λόγια που μου είπε: “Αν 
δεν αποφασίσω να σας καλέσω για καφέ, θα πρέπει να νοι
κιάσω άλλο ένα διαμέρισμα για να βάλω τα τρόφιμα που 
συνεχίζω να αγοράζω ενώ τα ντουλάπια μου είναι γεμάτα”. 
Πάντα αναρωτιόμουν αν υπήρχε κεραυνοβόλος έρωτας∙ ο 
Αρνό μού έδωσε την απάντηση. Οι δυο μας ήμασταν κατά 
κάποιον τρόπο η απόδειξη. Καλός, αστείος, στοργικός, πα
θιασμένος. Ποτέ δεν ήλπιζα ότι θα γνώριζα έναν τέτοιο 
άντρα. Πολύ γρήγορα, άφησα το στούντιό μου για να με
τακομίσω σπίτι του. Και λίγο καιρό αργότερα, ήθελε να 
κάνουμε οικογένεια…»

Κλάρα. Ζοέ. Όταν σκέφτομαι τις κόρες μου, αμέσως 
ανεβαίνουν δάκρυα στα μάτια μου.
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«Δεν θέλατε παιδιά;» με ρωτά η Κατρίν έπειτα από λίγη 
ώρα.

«Για να πω την αλήθεια… όχι. Ήμουν νέα, μόλις είκοσι 
ετών. Δεν ένιωθα έτοιμη. Κι έπειτα, φοβόμουν πραγματικά 
ότι δεν θα ήξερα τι να κάνω, ότι θα ήμουν όπως η Σαμπίν… 
Ο Αρνό ήταν είκοσι επτά όταν γνωριστήκαμε, και ονειρευό
ταν να γίνει πατέρας. Το πατρικό του ένστικτο ήταν ήδη 
πολύ πιο ανεπτυγμένο από το δικό μου. Μου είπε φυσικά ότι 
είχαμε όλο τον καιρό δικό μας, ότι θα περίμενε να είμαι έτοι
μη. Ωστόσο δεν είχα πάψει να σκέφτομαι ότι ο ερχομός μου 
στον κόσμο είχε καταστρέψει τους γονείς μου ως ζευγάρι. 
Ένιωθα ήδη ανίκανη να μεγαλώσω ένα παιδί όντας μαζί με 
κάποιον, πόσο μάλλον μόνη μου… Και είχα έναν παθολογι
κό φόβο ότι θα έχανα τον Αρνό. Χωρίς να με πιέζει, συνέχι
ζε να αναφέρει το θέμα, προσπαθώντας να με καθησυχάσει. 
Δεν ήταν ο πατέρας μου, δεν ήμουν η μητέρα μου. Τελικά 
πείστηκα. Τρελάθηκε από τη χαρά του όταν του έδειξα το 
θετικό μου τεστ. Αντίθετα εγώ είχα κατατρομάξει. Βίωσα 
όλη μου την εγκυμοσύνη με το άγχος ότι δεν θα νιώσω τί
ποτα όταν δω το παιδί μου για πρώτη φορά. Δεν πίστευα 
στην ανιδιοτελή αγάπη που υποτίθεται ότι νιώθεις εκείνη τη 
στιγμή. Όταν όμως γεννήθηκε η Κάρλα… με κατέκλυσε το 
συναίσθημα. Ήταν τόσο όμορφη. Δεν μπορούσα να διανοη
θώ ότι είχα συλλάβει ένα πλάσμα τόσο τέλειο…»

Η φωνή μου σπάει. Τα δάκρυα που συγκρατώ εδώ και 
τόσο καιρό αρχίζουν να κυλάνε.

«Αισθάνομαι ότι υπάρχει ένα “αλλά”;»
«Αλλά η αγάπη δεν αρκεί».




