


Κεφάλαιο 1

Τη θυμάμαι καλά εκείνη τη μέρα. Μέσα Μαρτίου, μεταξύ 
χειμώνα και άνοιξης με ένα κρύο που περόνιαζε τα κόκα-
λα. Είχα κατέβει νωρίς στο λιμάνι. Όλα τα μαγαζιά ήταν 
ακόμη κλειστά με τα ρολά κατεβασμένα. Είχα καθίσει σε 
ένα παγκάκι στον μόλο και περίμενα να ανοίξουν. Η προ-
κυμαία ήταν έρημη. Μονάχα ένα κορίτσι έκανε κούνια σε 
μια παιδική χαρά αριστερά της πλατείας. Δεν ήταν μικρή, 
ούτε μεγάλη, παιδί και νέο κορίτσι μαζί, εννιά, το πολύ 
δέκα χρονών. Φορούσε ένα πλεκτό ξεχειλωμένο φουστά-
νι λίγο φαρδύ για τα μέτρα της κι είχε τα σκούρα μαλλιά 
της πιασμένα σε πρόχειρη πλεξούδα. Πήγαινε κι ερχόταν, 
μπρος πίσω, αργά, ξεψυχισμένα. Τα λεπτά ποδαράκια της 
έβαζαν απειροελάχιστη δύναμη, ίσα που κουνιόνταν. 

Την κοίταζα και κάτι μέσα μου ζάρωνε. Τα μάτια της εί-
χαν αυτό που δεν είχαμε εμείς στην ηλικία της. Ένα σκούρο 
πέπλο θλίψης που παλιότερα συναντούσε κανείς μονάχα 
στους μεγάλους. Πλέον το έβλεπα συνεχώς στα παιδιά. 
Σαν να μεγάλωσαν όλα απότομα. 

Πέρα από τις κούνιες, υπήρχε ένα μικρό καφέ μπιστρό. 
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Εκείνη την ώρα ήταν κι αυτό κλειστό. Οι ψάθινες καρέκλες 
του ήταν στοιβαγμένες σε μια γωνιά. Θα αργούσε να ανοί-
ξει. Όλα κι όλοι καθυστερούσαν τα Σάββατα. Πήγαιναν νω-
χελικά, σε αργή κίνηση, σαν ο κόσμος να είχε εξαντληθεί απ’ 
όλη την εβδομάδα. Κάποιοι δούλευαν, άλλοι όχι. Εγώ ανήκα 
στους τυχερούς. Το κέντρο ήταν κλειστό το Σαββατοκύρια-
κο κι είχα δύο ολόκληρες μέρες για να ξεκουραστώ.

Κοίταξα προς το οπωροπωλείο. Κάθε Σάββατο έφερ-
ναν παντζάρια, ραδίκια και πατάτες. Θα αγόραζα κι από 
τα τρία. Το ρολόι της εκκλησίας σήμανε εφτά. Η ώρα που 
κατέφθαναν τα δυο αλιευτικά απ’ τα νυχτερινά παραγά-
δια με φρέσκα ψάρια στα πανέρια τους. Ήταν τα μόνα που 
δούλευαν, κι αυτά με περιορισμούς. Από τα υπόλοιπα είχαν 
αφαιρεθεί οι άδειες. Δεν ξέρω ποιους δωροδόκησαν οι ιδιο- 
κτήτες τους για να διατηρήσουν τη δική τους. 

Θα μπορούσα να ρωτήσω αν έχουν κανένα μικρό ψάρι 
μέχρι να ανοίξει το μανάβικο, σκέφτηκα και κατευθύνθηκα 
στην άκρη του μόλου. Δεν είχα προλάβει να κάνω δυο βή-
ματα όταν είδα μια αντρική φιγούρα να έρχεται τρέχοντας 
προς το λιμάνι. Απ’ την κοψιά και τις μεγάλες δρασκελιές 
αναγνώρισα τον Ντέιβιντ, γιο του παλαιοπώλη και παλιό 
συμμαθητή μου. Στην αρχή νόμισα ότι έτρεχε να προλάβει 
κι αυτός κανένα ψάρι, μα σαν είδα την έκφρασή του όπως 
πλησίαζε, κατάλαβα πως οι σταγόνες που κυλούσαν στους 
κροτάφους του ήταν ιδρώτας αγωνίας κι όχι τρεχάλας. 

«Πρέπει να σου μιλήσω» είπε παλεύοντας να πιάσει την 
ανάσα του. 

Τον κοίταξα ανήσυχη. Το στήθος του πήγαινε κι ερχό-
ταν απ’ το λαχάνιασμα.
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«Τι έγινε; Είσαι καλά;» 
«Ναι. Δηλαδή όχι». 
Ο Ντέιβιντ ποτέ δεν ήταν καλά. Η οικογένειά του πει-

νούσε πολύ κι ο ίδιος τυραννιόταν από διάφορες εμμονές 
που δυσκόλευαν τις προσωπικές και κοινωνικές του σχέσεις. 

«Τι συμβαίνει;» 
Κοίταξε αριστερά και δεξιά. «Όχι εδώ» μουρμούρισε. 

«Θα μας ακούσουν».
Ένας παράξενος αέρας σηκώθηκε κουνώντας πέρα 

δώθε τα άλμπουρα. Ο καπετάνιος πήδηξε στον μόλο και 
άρχισε να δένει τον κάβο στoν ντόκο. 

«Καλημέρα, Κλόι! Πρωινή για ψαράκι;» είπε σφίγγο-
ντας το σχοινί στη δέστρα, ώσπου άσπρισαν οι παλάμες 
του απ’ την πίεση. «Κόπιασε να δεις! Λυθρίνια που σπαρ-
ταράνε και δυο φαγκριά να γλείφεις τα δάχτυλά σου! Πάρε 
τώρα ό,τι προλαβαίνεις, γιατί μόλις ανοίξει ο Ιταλός και 
μαζευτούν, δεν βλέπω να μένει ούτε μαρίδα!»

Όλες οι κουβέντες του ήταν στον ενικό. Λες και δεν 
υπήρχε άνθρωπος δίπλα μου. Ή δεν μετρούσε. 

Στράφηκα προς τον Ντέιβιντ. «Πάμε να κάτσουμε κά-
που» είπα. 

Ο καπετάνιος στραβομουτσούνιασε. 
«Αν πρόκειται για τον Νικόλα, έρχεται άδειος! Λέπι δεν 

κουβαλά στα δίχτυα του! Θα μείνεις νηστική». 
Πήγα κάτι να του πω, μα το μετάνιωσα. Είχα κι αλλού 

το μυαλό μου εκείνη την ώρα. Κάτσαμε σε ένα παγκάκι 
πίσω από την παιδική χαρά. Το κορίτσι ήταν ακόμη εκεί.

«Σ’ ακούω» είπα. 
Μου άρπαξε τα χέρια και τα έσφιξε με όση δύναμη είχε. 
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Οι παλάμες του δύο παγωμένες τανάλιες. Τα χείλη του 
κουνήθηκαν σπασμωδικά σαν να έψαχνε μέσα στο στόμα 
τις λέξεις. 

«Κάτι κακό έρχεται». 
Το κορίτσι στην κούνια σταμάτησε. Κατέβηκε με ένα 

πήδημα και έστρεψε το βλέμμα του προς το μέρος μας. Για 
μια στιγμή νόμισα πως εκείνη τη σκηνή την είχα ξαναζήσει. 
Τράβηξα πίσω τα χέρια μου, μα τα ξανάρπαξε. 

«Άκου! Θα ’ναι πολύ χειρότερο απ’ όσα μας έχουν συμ-
βεί ως τώρα».

Ο Ντέιβιντ ήταν πάντα αλλόκοτος. Κατά καιρούς έλεγε 
διάφορα περίεργα. Περνούσε ατελείωτες ώρες στο παλαιο- 
πωλείο του πατέρα του διαβάζοντας και φαντασιώνοντας 
καταστροφές. Τον ήξερα, τον είχα συνηθίσει. Όμως εκείνη 
τη στιγμή, κάτι πάνω του ξεπερνούσε τα συνηθισμένα. Τα 
χαρακτηριστικά του προσώπου του ήταν παραμορφωμέ-
να, οι κύκλοι των ματιών του είχαν γίνει από αχνό μπλε, 
σκούρο μοβ. Είχα να τον δω έτσι από τότε που είχε πέσει 
ο μικρός του αδερφός στο λιμάνι και τον προλάβαμε στο 
παρά πέντε.

Ο δυνατός ήχος απ’ τα ρολά του καφέ κάλυψε την τε-
λευταία μου σκέψη. Ο Ιταλός στεκόταν στο κατώφλι. Μας 
καλημέρισε με ένα νεύμα.

«Έλα, πάμε να σε κεράσω έναν καφέ». 
Σηκώθηκε βαρύς. Διέσχισε τα λίγα μέτρα που απείχε το 

καφέ απ’ το παγκάκι με το κεφάλι κατεβασμένο. Στα πόδια 
του φορούσε κάτι καφετιά παλιοπάπουτσα. Δεν πρέπει να 
’χε βάλει ποτέ άλλο ζευγάρι. Ακόμη και παιδί, τον θυμό-
μουν με τα ίδια σε μικρότερο νούμερο. 
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«Καλώς τους» είπε ο Αντόνιο δένοντας στη μέση του 
την ποδιά. «Έλατε μέσα».

«Θα κάτσουμε έξω» είπε ο Ντέιβιντ κι αναποδογύρισε 
δυο καρέκλες απ’ τον σωρό στη γωνία και τις έβαλε σε ένα 
απ’ τα τραπεζάκια που βρίσκονταν μπροστά από το καφέ.

«Δεν έχει ζεστάνει ακόμη ο καιρός. Θα πουντιάσετε!» 
«Θέλουμε ησυχία» τον διέκοψε απότομα. 
Ο Αντόνιο μόρφασε κι έβγαλε απ’ την τσέπη της ποδιάς 

του ένα βρεγμένο πανί. «Καλημέρα είπαμε;» μουρμούρισε 
μέσα απ’ τα δόντια του και βάλθηκε να καθαρίζει την επι-
φάνεια του τραπεζιού από τη σκόνη. 

«Μας συγχωρείς. Καλημέρα» είπα. 
Παραγγείλαμε. Ο Αντόνιο μας άφησε μόνους. Κοίταξα 

ξανά τον Ντέιβιντ. Έπαιζε νευρικά τα δάχτυλα μπροστά 
απ’ το σφιγμένο του στόμα. 

«Θα νομίζεις ότι έχω τρελαθεί, δεν είμαι χαζός. Όμως 
φοβάμαι, Κλόι…»

Δεν ήθελα να τον αποπάρω. Ένα μικρό κομμάτι μου τον 
ένιωθε, τον πονούσε. Με τον ίδιο τρόπο που τον συμπο-
νούσα όταν ήμασταν παιδιά κι οι άλλοι τον στήνανε στη 
γωνιά για να τον κοροϊδέψουν. 

«Τι, καλέ μου; Τι είναι αυτό που φοβάσαι;»
Τα μάτια του έφυγαν για μια στιγμή στ’ αριστερά. Τα 

βλέφαρα τρεμόπαιξαν. 
«Δεν… ξέρω. Νύχτες τώρα δεν κοιμάμαι. Με το που 

κλείνω τα μάτια έρχονται αυτοί και με βασανίζουν».
«Αχ, Ντέιβιντ…» αναστέναξα και του έσφιξα τον καρ-

πό πάνω απ’ το ξεφτισμένο πουλόβερ. «Είναι απλά όνειρα. 
Μήπως διάβασες κάτι τελευταία που σε τάραξε;»



20 ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ ΜΑΝΓΓΕΛ

Κούνησε το κεφάλι του αρνητικά. «Δεν καταλαβαίνεις» 
μουρμούρισε. «Αν έρθουν, φοβάμαι για την Ντάρια». 

Ήξερα πως θα κατέληγε εκεί η κουβέντα. Ο Ντέιβιντ 
ήταν ερωτευμένος με την Ντάρια απ’ το Δημοτικό, όταν 
ακόμη εκείνη ήταν ένα υπερδραστήριο ξανθομάλλικο κο-
ριτσάκι που χοροπηδούσε ολημερίς, κάνοντας δασκάλους 
και γονείς να τρέχουν ξοπίσω της. 

«Η Ντάρια είναι μια χαρά. Μην ανησυχείς. Ο κύριος 
Πέρι την προσέχει σαν τα μάτια του».

«Τώρα. Μετά;»
«Και τώρα και μετά, θα είναι καλά. Έχει όλους εμάς. 

Έτσι δεν είναι;» του χαμογέλασα προσπαθώντας να τον 
παρηγορήσω.

«Πάλι δεν καταλαβαίνεις. Δεν θα έχει κανέναν. Κανέ-
ναν!»

Μιλούσε κουνώντας νευρικά το πόδι του κάτω απ’ το 
τραπέζι. Δεν ήξερα αν τον ζήλευα ή τον λυπόμουν. Όσο 
μπλεγμένος έδειχνε ο νους του, τόσο ξεκάθαρη ήταν η 
καρδιά του. Δοσμένη πάντα εκεί. Στην Ντάρια. 

Ποτέ στη ζωή μου δεν είχα δει άνθρωπο ταγμένο σε κά-
ποιον άλλον σε τέτοιο βαθμό. Όλοι λίγο πολύ είχαμε το 
μυαλό μας αλλού. Να υπάρχει δουλειά, φαγητό, να επιβιώ- 
νουμε. Ο έρωτας κι όλα αυτά που διάβαζε χωμένη στο 
σκοτεινό σαλόνι του σπιτιού η Μαργκό, η σπιτονοικοκυρά 
μας, ανήκαν σε άλλες εποχές, ολότελα ξένες του καιρού 
μας. Ακόμα και τα σχολιαρόπαιδα το ξέρανε. Κατά βάθος 
τον θαύμαζα. Αυτή η άνευ όρων πίστη κι αφοσίωση, αυτή 
η επιμονή, ήταν ο αντίποδας στις δικές μας αδιάφορες, 
ανέραστες ζωές. 
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«Καμιά φορά φοβόμαστε υπερβολικά για αυτούς που 
νοιαζόμαστε. Κάνουμε σενάρια στο μυαλό μας από την 
πολλή αγάπη» είπα.

«Δεν είναι όλα θεωρία, Κλόι» απάντησε νευριασμένος. 
Ο Αντόνιο ήρθε με τους καφέδες και δύο μικρά κομμά-

τια μαύρο ψωμί αλειμμένο με μαργαρίνη. Ο Ντέιβιντ άρ-
παξε το ένα και το καταβρόχθισε. 

«Εσύ; Είσαι καλά;» τον ρώτησα. 
Κούνησε το κεφάλι καταφατικά και ήπιε μια γουλιά 

καφέ.
«Το μαγαζί; Έχετε δουλειά;» 
«Λίγα πράγματα». 
Δεν είχε παραπάνω διάθεση για κουβέντα. Αυτά που 

ήθελε τα είχε ήδη πει. Τελειώσαμε τον καφέ μας στη σιω- 
πή. Στο λιμάνι μαζευόταν σιγά σιγά κόσμος. Απέναντι τα 
αλιευτικά είχαν δώσει όλη την ψαριά τους. Αν αργούσα 
λίγο ακόμη, δεν θα έβρισκα ούτε λαχανικά. Ποιος θα τους 
άκουγε στο σπίτι! Σηκώθηκα. 

«Πάω μέσα να πληρώσω. Περίμενέ με εδώ». 
Με κοίταζε και δεν με κοίταζε. Τον άφησα στις σκέψεις 

του και μπήκα στο μπιστρό. Ήταν άδειο, σκοτεινό και μύ-
ριζε φρέσκο καφέ. Το βενετσιάνικο μωσαϊκό γυάλιζε κατά 
τόπους απ’ το νερό που μόλις είχε περαστεί. Ο Αντόνιο συ-
γύριζε τον πάγκο. 

«Τι σου χρωστάμε;» ρώτησα. 
Θυμάμαι κάθε δευτερόλεπτο από εκείνη τη στιγμή και 

έπειτα. Το τρίξιμο της πόρτας, το φως του ήλιου όπως έπε-
σε πλάγια απ’ το άνοιγμά της. Τα παπούτσια. Μαύρα, γυα-
λισμένα. Ένα, δύο. Βημάτισαν αργά. Το κάθε βήμα αντή-
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χησε σε όλο το μαγαζί. Φορούσε ένα μαύρο παλτό που 
έφτανε ως τη μέση της γάμπας και γκρίζο κασκόλ. Τα ρού-
χα του ήταν ατσαλάκωτα, τα μαλλιά κοντοκουρεμένα, τα 
μάτια του είχαν το πιο διάφανο γκρι που είχα δει ποτέ στη 
ζωή μου. Μύριζε καθαριότητα και ακριβό αντρικό άρωμα. 
Η μυρωδιά του σε ζάλιζε. 

Κατευθύνθηκε σε ένα τραπέζι κοντά στο παράθυρο, 
έβγαλε το παλτό με αργές κινήσεις και το ακούμπησε σε 
μια καρέκλα. Στον καρπό του γυάλιζε ένα ρολόι από πλα-
τίνα με δερμάτινο λουρί. 

Έψαχνα τα ψιλά στο πορτοφόλι και τον κοιτούσα με την 
άκρη του ματιού μου. Δεν είχα ξαναδεί τέτοιον άνθρωπο. 
Καθόταν ευθυτενής με το κεφάλι στραμμένο προς τα έξω. 
Οι κρόταφοί του ήταν κουρεμένοι με γεωμετρική τελειό-
τητα. Στις άκρες γυάλιζαν ασημένιοι. Το δέρμα του αυχένα 
φάνταζε πιο καθαρό και απαλό κι απ’ το πουκάμισο που 
φορούσε. Σε έκανε να θες να το αγγίξεις για να σιγουρευ-
τείς πως είναι αληθινό. 

Ακούμπησα τα κέρματα πάνω στον πάγκο. Ο Αντόνιο 
τα πήρε δίχως να τα μετρήσει και έφυγε τρέχοντας να τον 
εξυπηρετήσει. Την ώρα που έβγαινα, άκουσα τον μεταλλι-
κό ήχο της φωνής του να λέει «καλημέρα».




