


Πρόλογος

«Μοντ; Τόσο πολύ σε κάνω να βαριέσαι, που προτιμάς να 
μένεις εκεί έξω, στο σκοτάδι;»

Μια γυναίκα με φωνάζει μέσα από το θαλπερό φως μιας 
συνωστισμένης από αντικείμενα τραπεζαρίας. Η ανάσα 
μου περιδινείται προς το μέρος της, υγρή και απόκοσμη 
σαν φάντασμα, τα λόγια όμως δεν ακολουθούν. Το χιό
νι, αραιό αλλά λαμπερό στο έδαφος, αντανακλά το φως 
στο πρόσωπό της, που είναι σφιγμένο από την ένταση της 
προσπάθειας να δει. Ξέρω, παρ’ όλα αυτά, ότι δεν βλέπει 
καλά, ακόμα και στο φως της μέρας.

«Έλα μέσα» λέει. «Έχει παγωνιά. Δεν θα ξαναπώ κουβέ
ντα για βατράχια και σαλιγκάρια και φαγιάντσες».

«Δεν βαριόμουν» λέω, συνειδητοποιώντας, πολύ αργά, 
ότι αστειεύεται. «Έρχομαι σ’ ένα λεπτό. Κάτι ψάχνω». Στην 
παλάμη μου βρίσκεται αυτό που έχω ήδη βρει, ακόμη γε
μάτο λάσπες. Ένα μικρό πραγματάκι, που εύκολα θα περ
νούσε απαρατήρητο. Είναι το σπασμένο καπάκι μιας πα
λιάς πουδριέρας, με το ασήμι της μαυρισμένο, το κάποτε 
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λαμπερό σκούρο μπλε σμάλτο της γρατσουνισμένο και 
θαμπό. Ο μουχλιασμένος καθρέφτης είναι σαν παράθυρο 
σε ξεθωριασμένο κόσμο, σαν φινιστρίνι με θέα τον ωκεα
νό. Οι αναμνήσεις που φέρνει με κάνουν να αναριγώ σύ
γκορμη.

«Τι έχασες;» Η γυναίκα βγαίνει στην μπροστινή βερά
ντα, τρέμοντας, με ασταθές βήμα. «Μπορώ να βοηθήσω; 
Ίσως να μην το δω, το πιθανότερο όμως είναι ότι θα κα
ταφέρω να σκοντάψω πάνω του αν δεν είναι καλά κρυμ
μένο».

Χαμογελάω, αλλά δεν μετακινούμαι από τη θέση μου 
στο γρασίδι. Χιόνι έχει μαζευτεί στο περίγραμμα μιας πατη
μασιάς, θυμίζοντας φρεσκοξεθαμμένο μικροσκοπικό απο
λίθωμα δεινοσαύρου. Σφίγγω το καπάκι της που δριέρας 
στην παλάμη μου, νιώθοντας το χώμα να ξεραίνει το δέρ
μα μου καθώς στεγνώνει. Είχα χάσει αυτό το μικροσκοπικό 
πραγματάκι για σχεδόν εβδομήντα χρόνια. Και τώρα η γη, 
λασπωμένη από το χιόνι που λιώνει και μαλακωμένη σαν 
μασημένη τσιχλόφουσκα, έφτυσε ένα κειμήλιο. Το έφτυσε 
στην παλάμη μου. Από πού όμως; Αυτό είναι που δεν μπο
ρώ να ανακαλύψω. Πού κείτονταν πριν γίνει το ενοχλητικό 
κοκαλάκι στο γεύμα της γης;

Ένας παμπάλαιος ήχος, σαν υλακή αλεπούς, κάνει μια 
απόπειρα στις παρυφές του μυαλού μου. «Ελίζαμπεθ;» ρω
τάω. «Καλλιέργησες ποτέ στον κήπο σου πράσινα κολο
κύθια;»
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«Το ξέρεις ότι λήστεψαν μια ηλικιωμένη στην περιοχή;» 
λέει η Κάρλα, αφήνοντας τη μακριά μαύρη αλογοουρά της 
να φιδοσέρνεται στον ώμο της. «Ε, καλά, για την ακρίβεια 
ήταν στο Γουέιμουθ, θα μπορούσε όμως να συμβεί κι εδώ. 
Βλέπεις, λοιπόν, ότι πρέπει να έχεις τα μάτια σου δεκατέσ
σερα. Τη βρήκαν με το μισό πρόσωπο λιωμένο».

Αυτό το τελευταίο το λέει κατεβάζοντας την ένταση 
της φωνής της, αλλά, παρά τα πολλά άλλα προβλήματά 
μου, η ακοή μου λειτουργεί μια χαρά. Μακάρι να μην μου 
έλεγε αυτά τα πράγματα η Κάρλα· με αφήνουν μ’ ένα αί
σθημα αναστάτωσης, που επιμένει ακόμα κι όταν ξεχάσω 
τις ιστορίες. Αναριγώ και κοιτάζω έξω από το παράθυρο. 
Δεν μπορώ να σκεφτώ προς τα πού είναι το Γουέιμουθ. Ένα 
πουλί περνάει πετώντας.

«Έχω αρκετά αυγά;»
«Τόσα που να μην χρειάζεται να βγεις σήμερα».
Η Κάρλα παίρνει τον φάκελο φροντιστή και με κοιτά

ζει στα μάτια κατανεύοντας, κρατώντας την οπτική επαφή 
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μέχρι να με δει να της απαντάω μ’ ένα δικό μου νεύμα. 
Νιώθω σαν μαθητριούλα. Υπήρχε κάτι στο μυαλό μου πριν 
από μια στιγμή, μια ιστορία, τώρα όμως έχασα το νήμα 
της. Μια φορά κι έναν καιρό – έτσι άρχιζε; Μια φορά κι 
έναν καιρό, μέσα σ’ ένα πυκνό, σκοτεινό δάσος, ζούσε μια 
γριά, πολύ γριά γυναίκα που την έλεγαν Μοντ. Δεν μπορώ 
να σκεφτώ ποια θα έπρεπε να είναι η συνέχεια. Ίσως κάτι 
για τη γριά γυναίκα που περιμένει την κόρη της να την 
επισκεφτεί. Κρίμα που δεν ζω σ’ ένα ωραίο αγροτόσπιτο 
στο σκοτεινό δάσος – θα μου άρεσε αυτό. Και η εγγονή 
μου ίσως να μου έφερνε φαγητό σ’ ένα καλάθι.

Ένας κρότος, κάπου στο σπίτι, κάνει το βλέμμα μου να 
σαρώσει νευρικά το καθιστικό – να ένα ζώο, ένα ζώο που 
το φοράς για να βγεις έξω, ακουμπισμένο στο μπράτσο του 
διθέσιου καναπέ. Είναι της Κάρλα. Ποτέ δεν το κρεμάει, 
από φόβο, φαντάζομαι, μήπως το ξεχάσει. Μου είναι αδύ
νατο να μην το κοιτάζω, βέβαιη ότι θα ζωντανέψει, θα τρέ
ξει φοβισμένο σε μια γωνιά ή θα με καταβροχθίσει και θα 
πάρει τη θέση μου. Και η Κέιτι θα αναγκαστεί να σχολιάσει 
τα μεγάλα μάτια, τα μεγάλα δόντια του.

«Όλες αυτές οι κονσέρβες! Τι τα θες τόσα ροδάκινα;» 
φωνάζει η Κάρλα από την κουζίνα. Η Κάρλα η φροντί
στριά μου. Φροντίστριες, έτσι τις αποκαλούν. «Πρέπει να 
πάψεις να αγοράζεις τρόφιμα» φωνάζει ξανά. Ακούω τις 
κονσέρβες να σέρνονται πάνω στη φορμάικα του πάγκου 
μου. «Έχεις αρκετά για να ταΐσεις ολόκληρο λόχο».

Αρκετά τρόφιμα. Ποτέ δεν μπορείς να έχεις αρκετά. 
Έτσι κι αλλιώς, τα περισσότερα χάνονται και δεν μπορώ 
να τα βρω αφότου τα αγοράσω. Δεν ξέρω ποιος τα τρώει 
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όλα αυτά. Έτσι κάνει και η κόρη μου. «Φτάνει πια με τις 
κονσέρβες, μαμά» λέει, ψάχνοντας με κάθε ευκαιρία τα 
ντουλάπια μου. Νομίζω ότι κάποιον ταΐζει. Τα μισά τρόφι
μά μου εξαφανίζονται κάθε φορά που φεύγει για το σπίτι 
της κι έπειτα αναρωτιέται γιατί πρέπει να ξαναβγώ για ψώ
νια. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι δεν μου έχουν μείνει 
και πολλές απολαύσεις στη ζωή.

«Δεν μου έχουν μείνει και πολλές απολαύσεις στη ζωή» 
λέω, ανασηκώνοντας το σώμα μου ψηλότερα στο κάθισμα, 
για να βεβαιωθώ ότι θα φτάσει η φωνή μου ως την κουζίνα. 
Γυαλιστερά, τσαλακωμένα περιτυλίγματα από σοκολάτες 
είναι σφηνωμένα στα πλαϊνά της πολυθρόνας μου· τρίζουν 
καθώς τρίβονται στα μαξιλάρια και τα διώχνω τινάζοντάς 
τα με τα δάχτυλα. Ο άντρας μου, ο Πάτρικ, με κατσάδια
ζε για την αδυναμία μου στα γλυκά. Στο σπίτι τα έτρωγα 
πολύ. Ήταν ωραία να μπορώ να απολαύσω μια γρανίτα 
λεμόνι ή ένα ταρτάκι καραμέλα όταν ήθελα, αφού απαγο
ρευόταν να τρώμε στο τηλεφωνείο – κανείς δεν θέλει να 
μιλάει σε μια τηλεφωνήτρια με γεμάτο στόμα. Ο Πάτρικ 
όμως έλεγε ότι θα χαλάσω τα δόντια μου. Ανέκαθεν υπο
πτευόμουν ότι ανησυχούσε περισσότερο για τη σιλουέτα 
μου. Οι καραμέλες μέντας ήταν ο συμβιβασμός μας, και 
ακόμη μου αρέσουν, αλλά τώρα δεν υπάρχει κανείς για να 
με εμποδίσει να φάω ένα ολόκληρο κουτί καραμέλες γά
λακτος, αν τις θέλω. Μπορώ ακόμα και να αρχίσω να τις 
τρώω από το πρωί. Τώρα είναι πρωί. Το ξέρω γιατί ο ήλιος 
είναι στο τραπέζι των πουλιών. Το πρωί λάμπει στο τραπέζι 
των πουλιών και το απόγευμα στο πεύκο. Έχω να περάσω 
μία ολόκληρη μέρα πριν το φως πέσει σ’ αυτό το δέντρο.
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Η Κάρλα έρχεται στο καθιστικό, μισοσκυμμένη, μαζεύο
ντας τα περιτυλίγματα γύρω από τα πόδια μου. «Δεν ήξερα 
ότι είσαι εδώ, καλή μου» λέω.

«Ετοίμασα το μεσημεριανό σου». Βγάζει τα πλαστικά 
γάντια της. «Το έβαλα στο ψυγείο, μ’ ένα σημείωμα πάνω 
του. Είναι δέκα παρά είκοσι τώρα – προσπάθησε να μην 
φας μέχρι τις δώδεκα, ε;»

Μιλάει λες και καταβροχθίζω τα πάντα αμέσως μόλις 
φύγει. «Έχω αρκετά αυγά;» ρωτάω, νιώθοντας αίφνης πει
νασμένη.

«Παραπάνω από αρκετά» λέει η Κάρλα, πετώντας τον 
φάκελο φροντιστή στο τραπέζι. «Φεύγω τώρα. Η Έλεν θα 
περάσει αργότερα, εντάξει; Γεια».

Η εξώπορτα κλείνει μ’ ένα κλικ και ακούω την Κάρλα 
να την κλειδώνει απέξω. Να με κλειδώνει μέσα. Την πα
ρακολουθώ από το παράθυρο καθώς διασχίζει με τριζάτα 
βήματα το μονοπατάκι του κήπου. Πάνω από τη στολή της 
φοράει ένα παλτό με κουκούλα γαρνιρισμένη με γούνα. 
Μια φροντίστρια με ρούχα λύκου.

Όταν ήμουν μικρή, τρελαινόμουν να μένω μόνη μου 
στο σπίτι, να το έχω όλο δικό μου, να τσιμπολογάω διάφο
ρα από το αποθηκάκι των τροφίμων, να ντύνομαι και να 
στολίζομαι, να παίζω το γραμμόφωνο και να ξαπλώνω στο 
πάτωμα. Τώρα προτιμώ την παρέα. Το φως στην κουζίνα 
έχει μείνει αναμμένο και το δωμάτιο μου δίνει την αίσθη
ση της άδειας σκηνής όταν μπαίνω για να τακτοποιήσω 
τα ντουλάπια μου και να δω τι μου άφησε για μεσημέρι 
η Κάρλα. Μισοπεριμένω κάποιον να μπει, τη μητέρα μου 
με τα ψώνια της ή τον μπαμπά με τα χέρια γεμάτα πακέτα 
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με τηγανητό ψάρι και πατάτες, και να πει κάτι δραματικό, 
όπως οι ατάκες στο Θέατρο της Σκάλας. Ο μπαμπάς θα 
έλεγε: «Η αδελφή σου έφυγε». Και μετά θα ακουγόταν ένα 
τύμπανο ή μια τρομπέτα ή κάτι τέτοιο και η μαμά θα έλεγε: 
«Για να μην ξαναγυρίσει ποτέ». Και μετά θα κοιταζόμασταν 
σιωπηλοί, όλο ένταση, προς τέρψιν του κοινού. Βγάζω ένα 
πιάτο από το ψυγείο, διερωτώμενη ποια θα ήταν η δική 
μου ατάκα. Πάνω στο πιάτο είναι κολλημένο ένα σημείω
μα: Μεσημεριανό για να το φάει η Μοντ μετά τις 12.00 μ.μ. 
Βγάζω τη μεμβράνη που το σκεπάζει. Είναι ένα σάντουιτς 
με τυρί και ντομάτα.

Όταν τελειώνω το φαγητό, επιστρέφω στο καθιστικό. 
Έχει τόση ησυχία εδώ μέσα· ακόμα και το τικ τακ του ρο
λογιού μου σιγανό είναι. Παρ’ όλα αυτά, δείχνει την ώρα 
και παρακολουθώ τους δείκτες να κινούνται αργά στο 
πάνω μέρος της σόμπας υγραερίου. Έχω ώρες και ώρες της 
μέρας να γεμίσω και κάποια στιγμή θα πρέπει να ανοίξω 
την τηλεόραση. Θα έχει ένα από αυτά τα προγράμματα με 
τους καναπέδες. Δύο άνθρωποι σ’ έναν καναπέ γέρνουν 
προς το μέρος ενός τρίτου, μιας γυναίκας καθισμένης 
στον απέναντι καναπέ. Οι δύο χαμογελούν και κουνούν 
το κεφάλι τους και, τελικά, η γυναίκα που κάθεται μόνη 
της βάζει τα κλάματα. Δεν μπορώ να καταλάβω περί τίνος 
πρόκειται. Μετά έχει μια εκπομπή με ανθρώπους που τρέ
χουν από σπίτι σε σπίτι, ψάχνοντας πράγματα για να που
λήσουν. Από αυτά τα άσχημα αλλά παραδόξως πανάκριβα 
πράγματα.

Πριν από μερικά χρόνια θα έφριττα με τον εαυτό μου 
– να βλέπω τηλεόραση μέρα μεσημέρι. Τι άλλο έχω να 
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κάνω όμως; Καμιά φορά διαβάζω, αλλά δεν βγάζω πια 
άκρη από την πλοκή των μυθιστορημάτων και δεν θυμάμαι 
ποτέ πού έχω μείνει. Μπορώ λοιπόν να βράσω ένα αυγό. 
Μπορώ να φάω ένα αυγό. Και μπορώ να δω τηλεόραση. 
Μετά από αυτά, απλώς περιμένω: την Κάρλα, την Έλεν, 
την Ελίζαμπεθ.

Η Ελίζαμπεθ είναι η μοναδική φίλη που μου έχει απομεί
νει· οι άλλες βρίσκονται ή σε γηροκομεία ή σε τάφους. Η 
Ελίζαμπεθ λατρεύει αυτές τις τρέχαναβρειςπράγματα
γιαπούλημα εκπομπές και έχει την ελπίδα ότι μια μέρα θα 
ανακαλύψει έναν παραπεταμένο θησαυρό. Αγοράζει όλων 
των λογιών τα φριχτά πιάτα και βάζα από μαγαζιά με με
ταχειρισμένα, ελπίζοντας κάθε φορά ότι θα πετύχει την 
κότα με τα χρυσά αυγά. Καμιά φορά, της παίρνω κι εγώ 
διάφορα, κυρίως πορσελάνες της συμφοράς – είναι κάτι 
σαν παιχνίδι: ποια από τις δύο θα καταφέρει να βρει το 
πιο άσχημο πιατικό ή διακοσμητικό σε κάποιο μαγαζί της 
Όξφαμ. Αναμφίβολα παιδιάστικο, έχω αρχίσει όμως να συ
νειδητοποιώ ότι, μόνο όταν είμαι με την Ελίζαμπεθ, όταν 
γελάμε μαζί, νιώθω ο εαυτός μου.

Έχω την εντύπωση ότι υπάρχει κάτι που έπρεπε να θυ
μηθώ σχετικά με την Ελίζαμπεθ. Ίσως μου ζήτησε να της 
φέρω κάτι. Ένα βραστό αυγό ή λίγη σοκολάτα. Αυτός ο 
γιος της θα την πεθάνει από την πείνα. Ούτε καινούρια 
ξυράφια για τον εαυτό του δεν αγοράζει. Η Ελίζαμπεθ λέει 
ότι το δέρμα του είναι μονίμως ερεθισμένο από το ξύρι
σμα και ότι ανησυχεί μήπως καμιά μέρα κόψει τον λαιμό 
του. Μερικές φορές εύχομαι να το κάνει. Ο καρμίρης. Αν 
δεν τσόνταρα εγώ το κάτι παραπάνω, θα έμεναν μονάχα 
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τα κόκαλά της. Έχω εδώ ένα σημείωμα που μου λέει να 
μην βγω έξω, αλλά δεν βλέπω γιατί όχι. Δεν θα βλάψει να 
πεταχτώ ως το μπακάλικο.

Γράφω μια λίστα πριν φορέσω το παλτό μου κι έπειτα 
βρίσκω το καπέλο και τα κλειδιά μου. Σιγουρεύομαι ότι 
έχω τα κλειδιά στη δεξιά τσέπη μου και σιγουρεύομαι ξανά 
ότι τα έχω όταν φτάνω στην εξώπορτα. Το πεζοδρόμιο έχει 
άσπρους λεκέδες στα σημεία όπου τα σαλιγκάρια έγιναν 
αλοιφή το βράδυ. Όταν το απόγευμα είναι βροχερό, ο δρό
μος πάντα μαζεύει τη νύχτα εκατοντάδες απώλειες. Ανα
ρωτιέμαι τι δημιουργεί αυτά τα σημάδια και ποιο μέρος 
του σαλιγκαριού κάνει τον λεκέ να ασπρίζει έτσι.

«Μην γίνεσαι ωχρό σαν κεχριμπάρι, λατρευτό μου σα
λιγκάρι» λέω, σκύβοντας όσο περισσότερο τολμάω για 
να ρίξω μια καλύτερη ματιά. Δεν θυμάμαι από πού είναι ο 
στίχος, κατά πάσα πιθανότητα όμως μιλάει γι’ αυτό ακρι
βώς το πράγμα. Να θυμηθώ να το κοιτάξω όταν γυρίσω 
σπίτι.

Το μπακάλικο δεν είναι μακριά, αλλά είμαι κουρασμένη 
όταν φτάνω και, για κάποιο λόγο, στρίβω και ξαναστρίβω 
στο λάθος μέρος, που σημαίνει ότι πρέπει να κάνω και να 
ξανακάνω τον γύρο του τετραγώνου. Νιώθω όπως ένιωθα 
στο τέλος του πολέμου. Κάτι οι βομβαρδισμοί, που είχαν 
μετατρέψει κάμποσα σπίτια σε συντρίμμια, δημιουργώντας 
αιφνιδιαστικά ανοιχτούς χώρους, κάτι οι μπλοκαρισμένοι 
από τούβλα, δοκάρια και έπιπλα δρόμοι, συχνά χανόμουν 
πηγαίνοντας στην πόλη.

Είναι μικρό μαγαζί το Κάροους, φισκαρισμένο με πράγ
ματα που δεν θέλω. Μακάρι να μετακινούσαν όλες αυ
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τές τις ατελείωτες σειρές με τα κουτιά της μπίρας και να 
έκαναν χώρο για κάτι χρήσιμο. Πάντως, το μαγαζί ήταν 
ανέκαθεν εδώ, από τότε που ήμουν παιδί. Απλώς άλλαξαν 
την ταμπέλα πριν από μερικά χρόνια. Τώρα γράφει πάνω 
Κόκα-Κόλα και το Κάροους είναι στριμωγμένο από κάτω, 
σχεδόν σαν δεύτερη σκέψη. Το διαβάζω μέσα μου πριν 
μπω στο μαγαζί και ύστερα διαβάζω φωναχτά τη λίστα μου 
όταν κοντοστέκομαι δίπλα σ’ ένα ράφι με κουτιά. Κουτιά 
με Ricicles και Shreddies, ό,τι κι αν είναι αυτά. 

«Αυγά. Γάλα – ερωτηματικό. Σοκολάτα». Γυρίζω λίγο το 
χαρτάκι μου για να πιάσει το φως. Το μαγαζί έχει μια ωραία, 
καθησυχαστική μυρωδιά από χαρτόνι και είναι λίγο σαν 
να βρίσκομαι στο αποθηκάκι τροφίμων του σπιτιού μου. 
«Αυγά, γάλα, σοκολάτα. Αυγά, γάλα, σοκολάτα». Λέω τις 
λέξεις, η αλήθεια όμως είναι ότι δεν μπορώ να θυμηθώ με 
τι μοιάζουν αυτά τα πράγματα. Μήπως είναι κάποιο από τα 
κουτιά μπροστά μου; Συνεχίζω να μουρμουρίζω τη λίστα 
μου καθώς τριγυρίζω στο μαγαζί, σύντομα όμως τα λόγια 
αρχίζουν να χάνουν το νόημά τους – γίνονται κάτι σαν επί
κληση. Έχω και τις λέξεις «πράσινα κολοκύθια» γραμμένες 
στη λίστα, δεν νομίζω όμως ότι τα πουλάνε εδώ.
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