


6

Εκείνα τα Χριστούγεννα η μητέρα είχε αποφασίσει να μην πάρουν δώρα. 

Ήταν ένας σκληρός χειμώνας, με τον πατέρα –εδώ και καιρό– να λείπει στο μέτωπο μαζί 

με τους υπόλοιπους άντρες της χώρας. Τα τέσσερα κορίτσια κάθονταν πλάι στη φωτιά που 

έτριζε στο τζάκι, ενώ το δεκεμβριανό χιόνι έπεφτε ήσυχα έξω. 

Η Μεγκ, η μεγαλύτερη, ήταν δεκαέξι χρόνων, όμορφη, με πλούσια καστανά μαλλιά, 

μεγάλα μάτια και απόλυτα λογική στις αποφάσεις της. Η δεύτερη, η Τζο, ήταν έναν χρό-

νο μικρότερη, πολύ ψηλή, πολύ αδύνατη και δεν ήξερε ποτέ πού να βάλει τα μακριά της 

πόδια. Θα την έλεγε κανείς αγοροκόριτσο, που ποτέ δε νοιαζόταν για το τι θα φορέσει. Η 

δεκατριάχρονη Μπεθ ήταν ένα ροδαλό και γλυκό κορίτσι με καλοσυνάτους τρόπους κι 

ήρεμο ύφος. Τέλος, η Έιμι, η μικρότερη, ίσως ήταν λίγο παραχαϊδεμένη, καθώς είχε πάντα 

έναν τρόπο να βρίσκεται στο κέντρο της προσοχής. Έμοιαζε με μια μικρή Χιονάτη με γα-

λανά μάτια και ξανθά μαλλιά. Περπατούσε πάντα σαν δεσποινίδα και πρόσεχε πολύ τους 

τρόπους της. 
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Η μητέρα τους, η κυρία Μαρτς, ήταν μια δυναμική γυναίκα που είχε αναλάβει ρόλο 

μάνας και πατέρα μαζί, τώρα που ο σύζυγός της είχε φύγει για τον πόλεμο. Και ναι, δεν 

υπήρχαν πια στο σπίτι τα ίδια χρήματα όπως παλιά, πριν από τον πόλεμο, αλλά προσπα-

θούσε κι έκανε ό,τι μπορούσε για να μη λείψει τίποτα στα κορίτσια της. 

Παρ’ όλα αυτά, εκείνα τα Χριστούγεννα, αποφάσισε να μην τους πάρει δώρα. 

Όμως τα τέσσερα κορίτσια, εκεί, μπροστά στο τζάκι, σκέφτηκαν με το ένα δολάριο 

που είχε η καθεμία, αντί να πάρουν κάτι για αυτές, να το διαθέσουν για τη μητέρα τους κι 

ήταν πολύ χαρούμενες με αυτή τους την απόφαση. 

Περισσότερο χάρηκαν όμως όταν μπήκε μέσα η μαμά τους κρατώντας γράμμα από 

το μέτωπο. Ένα γράμμα χαρούμενο, γεμάτο ελπίδα και περιγραφές από τη ζωή στο στρα-

τόπεδο κι απ’ τα μέρη που έβλεπε στις πορείες του ο πατέρας. Στο τέλος τούς έστελνε την 

αγάπη του. «Στις μικρές μου κυρίες» έγραφε. 
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