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ςτεφαΝ τςΒαϊΧ

Η μεθΗ τΗς μεταμορφωςΗς
μ Υ θ Ι ς τ ο ρ Η μ α

μεταφραςΗ αΠο τα ΓερμαΝΙΚα

Γιάννης Καλιφατίδης

εΠΙμετρο - εΠΙμεΛεΙα ΠρωτοτΥΠοΥ

Knut Beck





Τα Ταχυδρομεια σΤα χωρια Τησ αυσΤριασ δε διαφέρουν
παρά ελάχιστα το ένα από το άλλο: αρκεί να δεις ένα για
να πεις ότι τα έχεις δει όλα. Έχοντας να επιδείξουν την ίδια
φτωχική επίπλωση από την εποχή του Φραγκίσκου ιωσήφ,
ακολουθώντας το ίδιο πρότυπο και παρουσιάζοντας την
ίδια ομοιομορφία, αποπνέουν όλα τους την ίδια μίζερη
ατμόσφαιρα των δημόσιων υπηρεσιών, ενώ ακόμη και κάτω
από την ανάσα των παγετώνων, στα πιο απομακρυσμένα
ορεινά χωριά του Τιρόλου, διαφυλάσσουν πεισματικά εκεί-
νη τη χαρακτηριστική και βαριά υπηρεσιακή μυρωδιά του
αυστριακού κράτους – ένα πνιγηρό χαρμάνι από μπαγιά-
τικο, φθηνό ταμπάκο και σκονισμένα ντοσιέ. η διαρρύθμιση
των χώρων είναι παντού η ίδια. υπακούοντας σε αυστηρά
προκαθορισμένες αναλογίες, ένα ξύλινο τοιχίο με γυάλινες
θυρίδες χωρίζει την αίθουσα σε δύο κόσμους, στο εντεύθεν
και στο εκείθεν, στη δημόσια και στην υπηρεσιακή σφαίρα.
η παντελής έλλειψη καθισμάτων, όπως και κάθε άλλης άνε-
σης, φανερώνει την πρόθεση του κράτους να κάνει όσο το
δυνατόν συντομότερη την παραμονή των πολιτών του στη
δημόσια αίθουσα. συνήθως, το μοναδικό έπιπλο στον χώρο,
όπου έχει πρόσβαση το κοινό, είναι ένα ξεχαρβαλωμένο
επικλινές ράφι βιδωμένο στον τοίχο, με το σκασμένο μου-
σαμαδένιο του κάλυμμα μαυρισμένο από αναρίθμητους λε-
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κέδες μελάνης, αν και το μόνο που περιέχει το επιτραπέζιο
μελανοδοχείο δεν είναι παρά μια πηχτή και ξεραμένη μάζα
ακατάλληλη να χρησιμεύσει ως γραφική ύλη· και αν καμιά
φορά η πένα τυχαίνει να βρίσκεται πράγματι στη θέση της,
στερεωμένη στη σκαφτή βάση της, η μύτη της αποδεικνύε-
ται συνήθως φθαρμένη και ακατάλληλη για γράψιμο. Φαί-
νεται ότι, για το φειδωλό δημόσιο, οι ανέσεις έχουν τόσο
μικρή σημασία όσο και η καλαισθησία· από τότε που το δη-
μοκρατικό καθεστώς ξεκρέμασε το πορτρέτο του Φραγκί-
σκου ιωσήφ, όλη κι όλη η εσωτερική διακόσμηση περιορί-
ζεται σε μερικές κιτρινισμένες αφίσες στους λεκιασμένους
τοίχους,  οι οποίες διαφημίζουν εκθέσεις που έχουν προ
πολλού κλείσει τις πόρτες τους στο κοινό ή προτρέπουν τον
κόσμο να αγοράσει λαχεία, ενώ σε ορισμένες ξεχασμένες
υπηρεσίες απευθύνουν ακόμη έκκληση στο κοινό να προ-
μηθευτεί πολεμικά ομόλογα. με αυτήν τη φθηνή επένδυση
στους τοίχους και, ενδεχομένως, με μια απαγορευτική πι-
νακίδα για το κάπνισμα, την οποία κανείς δε φαίνεται να
παίρνει στα σοβαρά, το κράτος εξαντλεί τη γενναιοδωρία
του απέναντι στο κοινό.

αντίθετα, ο υπηρεσιακός χώρος, που εκτείνεται πίσω
από το διαχωριστικό τοιχίο, φαίνεται πως απαιτεί περισ-
σότερο σεβασμό. Παρά τη στενότητα της αίθουσας, το κρά-
τος επιδεικνύει εδώ τα αδιαφιλονίκητα σύμβολα του κύ-
ρους και της γαλαντομίας του. Προφυλαγμένο από τα αδιά-
κριτα βλέμματα, το ατσάλινο χρηματοκιβώτιο στη γωνία
αφήνει να εννοηθεί ότι από καιρού εις καιρόν κρύβει μέσα
του σπουδαία χρηματικά ποσά, όπως άλλωστε υποδηλώ-
νουν και τα καγκελόφραχτα παράθυρα. Το κεντρικό στολί-
δι της υπηρεσίας, ο ορειχάλκινος τηλέγραφος, αστράφτει
καλογυαλισμένος πάνω στο τροχήλατο τραπέζι, ενώ δίπλα
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του, πάνω στη μαύρη νικέλινη βάση του, αναπαύεται με σε-
μνότητα το τηλέφωνο. μόνο αυτές οι δύο συσκευές περι-
βάλλονται με τον στοιχειώδη σεβασμό, μιας και με τα χάλ-
κινα σύρματά τους συνδέουν το μικρό και απομακρυσμένο
χωριό με κάθε γωνιά της απέραντης αυτοκρατορίας. Τα άλ-
λα χρειώδη της ταχυδρομικής επικοινωνίας στριμώχνονται
το ένα πλάι στο άλλο, η πλάστιγγα για τα δέματα και οι
ταχυδρομικοί σάκοι, τα βιβλία, τα ντοσιέ, τα τετράδια, το
μητρώο και οι κερματοθήκες για τα ταχυδρομικά τέλη, οι
ζυγαριές και τα σταθμά, τα μαύρα, γαλάζια, κόκκινα και
λουλακί μολύβια, οι συνδετήρες και οι σφραγίδες, τα κου-
βάρια από σπάγκο, το βουλοκέρι, ο δακτυλοβρεχτήρας και
το στυπόχαρτο, το βαζάκι με το αραβικό κόμμι, το μαχαίρι,
το ψαλίδι και ο χαρτοκόπτης, τα πιο ετερόκλητα σύνεργα
της ταχυδρομικής υπηρεσίας κείτονται σκορπισμένα άνω
κάτω στη στενή επιφάνεια του γραφείου, ενώ στα πολυά-
ριθμα συρτάρια και στα κιβώτια στοιβάζονται σε αφάντα-
στη αφθονία χαρτιά και έντυπα. ωστόσο, όσο κι αν όλα αυ-
τά τα σκόρπια αντικείμενα δημιουργούν την εντύπωση μιας
τάσης για γενναιοδωρία, στην πραγματικότητα τα φαινό-
μενα απατούν, μιας και το δημόσιο καταριθμεί με μυστι-
κότητα το καθένα από τα σύνεργα του φθηνού εξοπλισμού
του. από το απολειφάδι του μολυβιού μέχρι το σκισμένο
γραμματόσημο, από το ξεφτισμένο στυπόχαρτο μέχρι το
απομεινάρι του σαπουνιού στην μπακιρένια λεκάνη για το
πλύσιμο των χεριών, από τον ηλεκτρικό λαμπτήρα που φω-
τίζει την υπηρεσιακή αίθουσα μέχρι το σιδερένιο κλειδί που
σφαλίζει την πόρτα, το κράτος απαιτεί με αδιαλλαξία από
τους υπαλλήλους του να λογοδοτήσουν για κάθε αντικείμε-
νο της δημόσιας περιουσίας είτε βρίσκεται εν χρήσει είτε
αποσύρεται λόγω φυσικής φθοράς. στον τοίχο, δίπλα στη
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μαντεμένια σόμπα, κρέμεται δακτυλογραφημένη, με το κύ-
ρος που της προσδίδουν η υπηρεσιακή σφραγίδα και η δυ-
σανάγνωστη υπογραφή, μια λεπτομερής κατάσταση απο-
γραφής, όπου απαριθμούνται με αυστηρή ακρίβεια ακόμη
και τα πιο ασήμαντα και ευτελή αντικείμενα του ταχυδρο-
μικού καταστήματος. στους χώρους της υπηρεσίας δεν έχει
θέση κανένα αντικείμενο εφόσον δε βρίσκεται καταχωρι-
σμένο σε αυτό τον κατάλογο, όπως και αντιστρόφως, οτι-
δήποτε έχει καταλογογραφηθεί οφείλει να είναι ανά πάσα
στιγμή διαθέσιμο και πάντοτε σε πρώτη ζήτηση. Έτσι ορί-
ζουν η υπηρεσία, η τάξη και ο νόμος.

Κατά βάθος, από τον δακτυλογραφημένο κατάλογο των
αντικειμένων δε θα έπρεπε να απουσιάζει και το όνομα
εκείνου που καθημερινά, στις οκτώ το πρωί, σηκώνει το
γυάλινο γκισέ και δίνει ζωή στα άψυχα σύνεργα, ανοίγει
τους ταχυδρομικούς σάκους, σφραγίζει τα γράμματα, κα-
ταβάλλει στους πελάτες τα ταχυδρομικά εμβάσματα, συ-
μπληρώνει τις αποδείξεις παραλαβής, ζυγίζει τα δέματα,
καταχωρίζει τα πάντα στα βιβλία σε ακατάληπτα ιερογλυ-
φικά χρησιμοποιώντας τα γαλάζια, κόκκινα και λουλακί
μολύβια, σηκώνει το ακουστικό του τηλεφώνου και τυλίγει
την ταινία στον τηλέγραφο. ωστόσο, ίσως για λόγους δια-
κριτικότητας, το όνομα του υπαλλήλου, γνωστού εν γένει
στο κοινό ως ταχυδρομικού, δε βρίσκεται αναρτημένο στον
παραπάνω κατάλογο. Τα στοιχεία του συμπεριλαμβάνονται
σε κάποια άλλη κατάσταση της υπηρεσίας, στο συρτάρι κά-
ποιου άλλου τμήματος της ταχυδρομικής διεύθυνσης, όπου
φυλάσσονται, ενημερώνονται και ελέγχονται με την ίδια
σχολαστικότητα.

εντός του υπηρεσιακού χώρου, την ιερότητα του οποίου
μαρτυρά το εθνόσημο με τον αετό, ουδέποτε σημειώνονται
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ορατές αλλαγές. Το διαχωριστικό τοιχίο φράζει τον δρόμο
στον αιώνιο νόμο της ακμής και της παρακμής. ενώ έξω,
γύρω από το κτίριο, τα δένδρα ανθίζουν και ξαναρίχνουν
τα φύλλα τους, τα παιδιά μεγαλώνουν και οι γέροι πεθαί-
νουν, τα σπίτια καταρρέουν και στη θέση τους ανεγείρονται
άλλα, με διαφορετική όψη, η υπηρεσία επιδεικνύει με αυ-
τοσυνειδησία την υπερκόσμια εξουσία της παραμένοντας
ανεπηρέαστη από τον χρόνο. διότι οτιδήποτε φθείρεται ή
καταστρέφεται, οτιδήποτε μεταμορφώνεται ή αποσυντίθε-
ται εντός αυτής της σφαίρας αντικαθίσταται από κάποιο
άλλο πανομοιότυπο αντικείμενο, αρμόδια για την έγκριση
και την προμήθεια του οποίου είναι η προϊσταμένη αρχή,
δίνοντας έτσι στον ευμετάβλητο έξω κόσμο ένα τρανό πα-
ράδειγμα της υπεροχής του κράτους. η ύλη έρχεται και πα-
ρέρχεται, αλλά η μορφή διατηρείται σταθερή. στον τοίχο
κρέμεται ένα ημερολόγιο. Κάθε μέρα αφαιρείται και από
ένα φύλλο, επτά φύλλα την εβδομάδα, τριάντα φορές τον
μήνα. στις 31 δεκεμβρίου, όταν το ημερολόγιο έχει πλέον
φτάσει στο τέλος του, η προϊσταμένη αρχή αποστέλλει, κα-
τόπιν σχετικής αίτησης, ένα καινούριο, ίδιου σχήματος,
ίδιων διαστάσεων, ίδιας τυπογραφίας· η χρονιά έχει αλλά-
ξει μα το ημερολόγιο παραμένει το ίδιο. στο τραπέζι κεί-
τεται ένα λογιστικό βιβλίο με στήλες. Όταν η αριστερή σε-
λίδα γεμίσει με προσθέσεις, το άθροισμα μεταφέρεται στη
δεξιά σελίδα, φύλλο το φύλλο και ούτω καθεξής. Όταν γε-
μίσουν όλα τα φύλλα και το βιβλίο φτάσει στο τέλος του,
τη θέση του έρχεται να πάρει ένα καινούριο βιβλίο, ίδιας
τυπογραφίας και ίδιου σχήματος, ίδιο και απαράλλαχτο με
το προηγούμενο. οτιδήποτε εξαφανίζεται κάνει και πάλι
την εμφάνισή του την επόμενη κιόλας ημέρα, αμετάβλητο
όπως η ρουτίνα του γραφείου. επάνω στην ίδια ξύλινη επι-
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φάνεια κείτονται απλωμένα τα ίδια αντικείμενα, χαρτιά και
μολύβια, συνδετήρες και έντυπα, πάντοτε διαφορετικά μα
και πάντοτε ίδια. σε τούτο τον υπηρεσιακό χώρο τίποτε δε
χάνεται, τίποτε δεν προστίθεται· η ίδια ζωή, ή μάλλον ο
ίδιος ατελεύτητος θάνατος, συνεχίζεται χωρίς το παραμικρό
ίχνος άνθησης και μαρασμού. διαφορετικός είναι μόνο ο
ρυθμός της φθοράς και της ανανέωσης των κάθε λογής αντι-
κειμένων, όχι όμως η μοίρα τους. Ένα μολύβι κρατά μία
βδομάδα, προτού αχρηστευθεί και αντικατασταθεί από ένα
ολόιδιο, καινούριο μολύβι. Ένα λογιστικό βιβλίο κρατά έναν
μήνα, ένας λαμπτήρας τρεις μήνες, ένα ημερολόγιο ένα έτος.
μια ψάθινη πολυθρόνα υπολογίζεται ότι έχει τρία χρόνια
ζωής, προτού αντικατασταθεί από μια άλλη. Όσο για τον
υπάλληλο, περνά όλη του τη ζωή καθισμένος σε αυτή την
καρέκλα, τριάντα ή τριάντα πέντε χρόνια υπηρεσίας, προ-
τού τη θέση του στην ίδια πολυθρόνα πάρει κάποιος άλλος
– κάποιος που δε διαφέρει διόλου από τον προκάτοχό του.

Το έτος 1926, στο ταχυδρομείο του Κλάιν-ράιφλινγκ,
ενός ασήμαντου χωριού σε μικρή απόσταση από το Κρεμς,
σχεδόν δύο ώρες με τον σιδηρόδρομο από τη Βιέννη, τον
ρόλο του ανταλλάξιμου αυτού εξαρτήματος που αποκαλεί-
ται «δημόσιος υπάλληλος» έχει αναλάβει μια εκπρόσωπος
του γυναικείου φύλου, η οποία, δεδομένου ότι το κατάστη-
μα ανήκει σε μια περιφέρεια με χαμηλή πυκνότητα πληθυ-
σμού, έχει προσληφθεί από την υπηρεσία με τον βαθμό της
δόκιμης υπαλλήλου. Πίσω από το τζάμι του γκισέ δε δια-
κρίνει κανείς παρά την όψη ενός συμπαθητικού και μάλλον
συνηθισμένου κοριτσιού, με ελαφρώς λεπτά χείλη, ωχρά
μάγουλα και μαύρους κύκλους κάτω από τα μάτια. Τα
βράδια, όταν αναγκάζεται να ανάψει την ηλεκτρική λάμπα,
μια προσεκτική ματιά αρκεί για να αποκαλύψει μερικές
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ανεπαίσθητες ρυτίδες στο μέτωπο και στους κροτάφους
της. Παρ’ όλα αυτά, μαζί με τις αλθαίες στο περβάζι του
παραθύρου και τον θάμνο της κουφοξυλιάς που έχει τοπο-
θετήσει από το πρωί στην μπακιρένια λεκάνη, η νεαρή
υπάλληλος όχι μόνο ξεχωρίζει με τη δροσερή παρουσία της
ανάμεσα σε όλα τα υπηρεσιακά αντικείμενα που έχει να
επιδείξει το ταχυδρομείο του Κλάιν-ράιφλινγκ αλλά δείχνει
και ικανή να παραμείνει στη διάθεση της υπηρεσίας του-
λάχιστον για τα επόμενα είκοσι πέντε χρόνια. Το γυναικείο
χέρι με τα πελιδνά δάχτυλα θα σηκώσει και θα κατεβάσει
χιλιάδες φορές το ίδιο ξεχαρβαλωμένο τζάμι του γκισέ.
επαναλαμβάνοντας πάντοτε την ίδια κίνηση του χεριού, θα
απλώσει εκατοντάδες χιλιάδες αν όχι εκατομμύρια γράμ-
ματα μπροστά της πάνω στο γραφείο και, με τον ίδιο σύ-
ντομο θόρυβο, θα πατήσει εκατοντάδες χιλιάδες ή ακόμη
και εκατομμύρια φορές τη μαυρισμένη ορειχάλκινη σφρα-
γίδα πάνω στα γραμματόσημα. με την εξάσκηση, ο καρπός
της θα μάθει να λειτουργεί ολοένα και πιο καλά, ολοένα και
πιο μηχανικά, μα και πιο αποκομμένα από τις συνειδητές
σωματικές λειτουργίες. Τα εκατοντάδες χιλιάδες γράμματα
θα αλλάζουν διαρκώς περιεχόμενο αλλά δε θα πάψουν να
είναι γράμματα. Τα γραμματόσημα θα αλλάζουν και αυτά,
αλλά θα είναι πάντοτε γραμματόσημα. Και οι μέρες θα αλ-
λάζουν, αλλά κάθε μέρα θα διαρκεί από τις οκτώ έως τις
δώδεκα και από τις δύο έως τις έξι· και όσο θα περνούν τα
χρόνια, όσο η ίδια θα γερνά και θα μαραίνεται, η δουλειά
στην υπηρεσία θα παραμένει πάντοτε ίδια.

Καθισμένη πίσω από το τζάμι του γκισέ, μες στη σιωπή
του καλοκαιρινού πρωινού, η ξανθιά υπάλληλος του ταχυ-
δρομείου ίσως σκέφτεται και η ίδια το μέλλον της ή ίσως
έχει βυθιστεί σε κάποια γλυκιά ονειροπόληση. Όπως και να

η  μ ε Θ η Τ η σ μ ε Τα μ ο ρ Φ ω σ η σ

• 13 •



’χει, τα χέρια της έχουν γλιστρήσει από το γραφείο στην
ποδιά της, όπου ξεκουράζονται σταυρωμένα – λεπτά, κου-
ρασμένα και ωχρά. αυτή την ηλιόλουστη και ζεστή μέρα
του ιουλίου το ταχυδρομείο του Κλάιν-ράιφλινγκ δεν έχει
παρά ελάχιστη κίνηση. οι πρωινές εργασίες έχουν ολοκλη-
ρωθεί, ο καμπούρης διανομέας χιντερφέλλνερ έχει μοιράσει
προ πολλού τα γράμματα, μασώντας ακατάπαυστα ταμπά-
κο, ενώ τα δέματα και τα εμπορικά δείγματα από το γει-
τονικό εργοστάσιο δεν αναμένονται πριν από το απόγευμα·
κι όσο για τους αγρότες, φαίνεται πως σήμερα δεν έχουν
ούτε όρεξη ούτε χρόνο να καθίσουν να γράψουν. Φορώντας
πλατύγυρα ψάθινα καπέλα, οι χωρικοί σκαλίζουν το χώμα
έξω στα αμπέλια, τα παιδιά χαίρονται τις σχολικές διακο-
πές τσαλαβουτώντας ξυπόλυτα στο ρυάκι, ενώ το άδειο
καλντερίμι μπροστά από την είσοδο του ταχυδρομικού κα-
ταστήματος λιάζεται στο μπρούντζινο λιοπύρι. Πόσο θα
ήθελε να βρίσκεται τώρα στο σπίτι και να ονειρεύεται γλυ-
κά. Κάτω από την τεχνητή σκιά που ρίχνουν οι κατεβασμέ-
νες περσίδες, τα χαρτιά και τα έντυπα μοιάζουν να κοιμού-
νται στα ράφια και στα συρτάρια, νωθρά και αδύναμα
αστράφτουν οι μεταλλικές συσκευές στις χρυσές ανταύ-
γειες του ήλιου. η σιωπή τυλίγει τα πάντα σαν παχιά χρυ-
σή σκόνη, και μόνο ανάμεσα στα μισόκλειστα παράθυρα
ακούγονται οι σκνίπες να κουρδίζουν τα βιολιά τους και
μια αγριομέλισσα να γλιστρά το δοξάρι πάνω στις χορδές
του βιολοντσέλου της, λες κι έχουν στήσει ένα λιλιπούτειο
καλοκαιρινό κονσέρτο. Κατά τα άλλα, μόνο οι δείκτες του
ξύλινου ρολογιού, που κρέμεται στον τοίχο ανάμεσα στα
παράθυρα, δεν έχουν πάψει στιγμή να κινούνται, ταράζο-
ντας τη σιωπή της αίθουσας. Κάθε δευτερόλεπτο που περ-
νά η νεαρή υπάλληλος κατεβάζει με μικρές γουλιές τον χρό-
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νο, σταγόνα σταγόνα· μα τούτος ο αδύναμος, μονότονος
ήχος μάλλον τη ναρκώνει παρά την ξυπνά. Κι έτσι, αφήνε-
ται να βυθιστεί στη μεθυστική ρέμβη μιας ευχάριστης πα-
ράλυσης, καταμεσής του μικρού κοιμισμένου κόσμου της.
η αλήθεια είναι ότι σκόπευε να ασχοληθεί με το εργόχειρό
της, όπως τουλάχιστον μαρτυρούν το βελονάκι και το ψα-
λίδι, μα το κέντημα έχει γλιστρήσει καταγής, χωρίς η ίδια
να έχει τη θέληση ή τη δύναμη να το σηκώσει από το δάπε-
δο. χωρίς σχεδόν να ανασαίνει, γέρνει αναπαυτικά στην
πολυθρόνα και με τα μάτια κλειστά αφήνεται να την πλημ-
μυρίσει το υπέροχο και σπάνιο συναίσθημα που απορρέει
από το δικαίωμά της στην απραξία.

Ξάφνου, όμως: τακ! Το κορίτσι πετάγεται πάνω αλαφια-
σμένο. ο ήχος επιστρέφει και πάλι, αυτήν τη φορά πιο
σκληρός, πιο μεταλλικός, πιο επίμονος: τακ, τακ, τακ. Το
άγριο σφυροκόπημα του τηλέγραφου συνοδεύεται από το
επίμονο ροχαλητό του ρολογιού: ένα τηλεγράφημα –σπά-
νιος επισκέπτης στο Κλάιν-ράιφλινγκ– ζητά να γίνει δεκτό
με τον πρέποντα σεβασμό. μεμιάς η υπάλληλος του ταχυ-
δρομείου συνέρχεται από τη μεθυστική νάρκη της, τρέχει
στο τροχήλατο τραπέζι και γυρίζει τον διακόπτη θέτοντας
σε λειτουργία τη χαρτοταινία. μα προτού καλά καλά προ-
λάβει να αποκωδικοποιήσει τις πρώτες λέξεις, νιώθει το αί-
μα να χτυπά δυνατά στα μηνίγγια της. διότι για πρώτη φο-
ρά από τότε που ανέλαβε υπηρεσία αντικρίζει το ίδιο της
το όνομα σε ένα τηλεγραφικό χαρτί. διαβάζει μία, δύο,
τρεις φορές το τηλεγράφημα χωρίς να καταλαβαίνει το νόη-
μα. Πώς; Τι πράγμα; Ποιος θα μπορούσε να της τηλεγραφεί
από την Ποντρεζίνα; «Κριστίνε χοφλένερ, Κλάιν-ράιφλινγκ,
αυστρία, περιμένουμε με χαρά να σε καλοδεχτούμε οποια-
δήποτε μέρα και ώρα, απλώς τηλεγράφησε προηγουμένως
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ημερομηνία και ώρα άφιξης. με εγκάρδιους χαιρετισμούς,
Κλαιρ και Άντονυ». αναρωτιέται ποιος να είναι αυτός ο
Άντονυ που περιμένει να την καλοδεχτεί; μήπως κάποιος
από τους συναδέλφους της βάλθηκε να της κάνει μια ανόη-
τη φάρσα; μα ύστερα της έρχεται στον νου ότι, αρκετές
εβδομάδες νωρίτερα, η μητέρα της της είχε πει πως η θεία
της σκόπευε να επισκεφτεί φέτος το καλοκαίρι την ευρώ-
πη· και, πράγματι, το όνομά της θείας είναι Κλάρα. Όσο για
τον Άντονυ, μάλλον είναι το όνομα του άνδρα της, αν και η
μητέρα συνηθίζει να τον αποκαλεί Άντον. μα ναι, τώρα που
το ξανασκέφτεται θυμάται ότι μερικές ημέρες νωρίτερα εί-
χε δώσει η ίδια στη μητέρα της ένα γράμμα από το χερ-
βούργο και της είχε φανεί μυστήρια η συμπεριφορά της,
μιας και δεν είχε πει λέξη για το περιεχόμενό του. από την
άλλη, όμως, το τηλεγράφημα απευθύνεται στην ίδια. Και
αν έχει καταλάβει καλά, η θεία της την προσκαλεί να την
επισκεφτεί στην Ποντρεζίνα. Ποτέ, όμως, δεν είχε γίνει λό-
γος για κάτι τέτοιο. Το βλέμμα της πέφτει ξανά και ξανά
στη χαρτοταινία, στο πρώτο προσωπικό τηλεγράφημα που
έλαβε ποτέ· σαστισμένη διαβάζει και ξαναδιαβάζει το αλ-
λόκοτο μήνυμα – απορημένη, δύσπιστη και ταραγμένη. Όχι,
αδύνατον να περιμένει μέχρι να μεσημεριάσει· καλύτερα
να τρέξει ευθύς αμέσως στη μητέρα της και να τη ρωτήσει
τι σημαίνουν όλα αυτά. με μια αποφασιστική κίνηση αρ-
πάζει το κλειδί, κλειδώνει το γραφείο και τρέχει σπίτι της.
μες στην ταραχή της ξεχνά να αποσυνδέσει τον μοχλό της
τηλεγραφικής συσκευής. Κι έτσι, εξοργισμένη για την πε-
ριφρόνηση, η ορειχάλκινη γραφίδα συνεχίζει ακάθεκτη να
σφυροκοπά χωρίς λόγια τη λευκή χαρτοταινία μέσα στην
άδεια αίθουσα.

*
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Πόσες και πόσες φορές δεν τυχαίνει να μας αφήνει άφω-
νους η ασύλληπτη ταχύτητα του ηλεκτρικού σπινθήρα που
ταξιδεύει πιο γρήγορα κι από τις ίδιες μας τις σκέψεις. διό-
τι λίγα μόλις λεπτά προτού ορμήσουν σαν λευκός, αθόρυβος
κεραυνός στην πνιγηρή αίθουσα της αυστριακής υπηρεσίας,
οι λιγοστές εκείνες λέξεις είχαν γραφτεί στη γειτονική ελ-
βετία, στη δροσερή και γαλάζια σκιά των παγετώνων, κάτω
από τον καθάριο και καταγάλανο ουρανό της κοιλάδας του
εγκαντίν· και πριν ακόμη στεγνώσει το μελάνι στο έντυπο
αποστολής, το νόημα και το περιεχόμενό τους ήρθαν να τα-
ράξουν συθέμελα μια ανθρώπινη ζωή.

Να τι είχε συμβεί: ο Άντονυ βαν μπόολεν, ένας ολλαν-
δός βαμβακέμπορος, εγκατεστημένος εδώ και κάμποσα
χρόνια στις νότιες πολιτείες της αμερικής, ο Άντονυ βαν
μπόολεν λοιπόν, ένας καλοσυνάτος, φλεγματικός και κατά
βάθος μάλλον άσημος άνδρας, είχε μόλις τελειώσει το πρό-
γευμά του στη βεράντα –μια δημιουργία από φως και γυα-
λί– του Palace Hotel. Το πρόγευμα κορυφώθηκε με την από-
λαυση της νικοτίνης, το χονδρό καστανόμαυρο πούρο αβά-
νας, φερμένο ειδικά από τον τόπο καλλιέργειας σε αερο-
στεγή μεταλλική θήκη. ο μάλλον ευτραφής κύριος άπλωσε
αναπαυτικά τα πόδια του σε μια ψάθινη πολυθρόνα, τρά-
βηξε την πρώτη και πιο γευστική ρουφηξιά με την εξοικει-
ωμένη άνεση ενός έμπειρου καπνιστή και, αφού ξεδίπλωσε
το φύλλο της New York Herald Tribune, λες κι ήταν ένα τε-
ράστιο ορθογώνιο ιστίο από χαρτί, έβαλε πλώρη για την
απέραντη θάλασσα του χρηματιστηρίου και του εμπορικού
κόσμου. Καθισμένη διαγώνια απέναντί του στο τραπέζι, η
σύζυγός του η Κλαιρ, αν και παλαιότερα τη φώναζαν
απλώς Κλάρα, ξεφλούδιζε βαριεστημένα το πρωινό της
γκρέιπ φρουτ. από την πολύχρονη εμπειρία της ήξερε καλά
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ότι κάθε προσπάθεια να διαπεράσει το χάρτινο τείχος, που
υψωνόταν κάθε πρωί ανάμεσα σε εκείνη και στον σύζυγό
της, και να ανοίξει κουβέντα μαζί του ήταν εντελώς μάταιη.
επομένως, ένιωσε μάλλον αγαλλίαση βλέποντας τον χαρι-
τωμένο γκρουμ του ξενοδοχείου, με το καφετί πηλήκιο και
τα ροδαλά μάγουλα, να πλησιάζει προς το μέρος της με την
πρωινή αλληλογραφία. αν και στον δίσκο υπήρχε ένα και
μοναδικό γράμμα, το περιεχόμενό του φάνηκε να την απα-
σχολεί ιδιαίτερα, διότι, μη δείχνοντας να έχει βάλει μυαλό
από την πλούσια εμπειρία της, δοκίμασε να διακόψει την
πρωινή ανάγνωση του συζύγου της: «Άντονυ, έχεις ένα λε-
πτό;» τον παρακάλεσε. η εφημερίδα δεν κουνήθηκε σπιθα-
μή. «δε σκοπεύω να σ’ ενοχλήσω, Άντονυ, άκουσέ με μόνο
για ένα δευτερόλεπτο, το ζήτημα επείγει. η μέρυ…» είπε
προφέροντας άθελά της το όνομα στα αγγλικά «η μέρυ
μου γράφει ότι πρέπει να ματαιώσει την επίσκεψή της. Όσο
κι αν το επιθυμεί, γράφει ότι της είναι αδύνατον να έρθει·
έχει πάλι την καρδιά της, και μάλιστα είναι τόσο σοβαρά,
ώστε ο γιατρός κρίνει ότι ο οργανισμός της δε θα αντέξει
σε υψόμετρο δύο χιλιάδων μέτρων. Γράφει ότι είναι των
αδυνάτων αδύνατον. αν, όμως, δεν έχουμε αντίρρηση, προ-
τείνει γι’ αυτές τις δεκαπέντε μέρες να στείλει στη θέση της
την Κριστίνε, ξέρεις ποια εννοώ, τη νεότερη κόρη της, την
ξανθιά. είχες λάβει μια φωτογραφία της κάποτε, πριν από
τον πόλεμο. Ναι μεν εργάζεται σε κάποιο ταχυδρομικό κα-
τάστημα, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει πάρει ποτέ κανονική
άδεια, και αν τη ζητήσει θα της τη δώσουν αμέσως. Και
ασφαλώς θα ήταν πανευτυχής αν ύστερα από τόσα χρόνια
τής δινόταν η ευκαιρία να επισκεφτεί “εσένα, αγαπημένη
μου Κλάρα, και τον αξιότιμο Άντον” κ.λπ. κ.λπ.».

η εφημερίδα δεν κουνήθηκε σπιθαμή. η Κλαιρ άρχισε

σ Τ ε Φ α Ν Τ σ Β α Ϊ χ

• 18 •



να χάνει την υπομονή της. «Λοιπόν, τι λες, να την ειδοποι-
ήσουμε να έρθει;… Λίγος φρέσκος αέρας δε θα έβλαπτε
διόλου το καημένο το κορίτσι και, στο κάτω κάτω, νομίζω
πως είναι υποχρέωσή μας. μιας και βρίσκομαι στην ευρώ-
πη, θεωρώ πως είναι πράγματι πρέπον να γνωρίσω το παιδί
της αδελφής μου – νιώθω πως δεν έχω πλέον καμία επαφή
με τους δικούς μου. Έχεις αντίρρηση να την προσκαλέσω;»

η εφημερίδα θρόισε ανεπαίσθητα. Πάνω από το λευκό
περιθώριο φάνηκε ένα γαλάζιο, ολοστρόγγυλο δαχτυλίδι
καπνού· ύστερα ακούστηκε βαριά και αδιάφορη η φωνή
του Άντονυ: «Not at all. Why should I?».

με αυτήν τη λακωνική απάντηση η συζήτηση τερματί-
στηκε, για να αποτελέσει συγχρόνως την αφετηρία ενός νέου
πεπρωμένου. Ύστερα από δεκαετίες ολόκληρες είχε έρθει
ο καιρός να αναθερμανθούν οι οικογενειακές σχέσεις, διότι,
παρά τη σχεδόν αριστοκρατική χροιά του ονόματος, με τον
εντυπωσιακό άλλα μάλλον συνηθισμένο ολλανδικό τίτλο
«βαν», και μολονότι το ανδρόγυνο συνομιλούσε στα αγγλι-
κά, η Κλαιρ βαν μπόολεν δεν είχε πάψει ποτέ να είναι η
αδελφή της μαρί χοφλένερ και, συνεπώς, αδιαμφισβήτητη
θεία της δόκιμης υπαλλήλου στο ταχυδρομείο του Κλάιν-
ράιφλινγκ. η φυγή της από την αυστρία πριν από τουλά-
χιστον είκοσι πέντε χρόνια ήταν συνδεδεμένη με μια ελα-
φρώς σκοτεινή ιστορία που, για την ίδια –μιας και η μνήμη
είναι πάντοτε πρόθυμη να υπακούσει στις επιθυμίες μας–,
δεν ήταν πλέον παρά μια θολή ανάμνηση, ενώ ακόμη και η
αδελφή της είχε αποφύγει να την αφηγηθεί με λεπτομέρειες
στις κόρες της. ωστόσο, στην εποχή της η υπόθεση είχε προ-
καλέσει μεγάλο σάλο και θα είχε ακόμη μεγαλύτερες επι-
πτώσεις αν κάποιοι τετραπέρατοι και επιδέξιοι κύριοι δεν
είχαν φροντίσει να εξαλείψουν εγκαίρως την αφορμή που
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απειλούσε να δώσει τροφή στην περιέργεια του κόσμου.
εκείνη την εποχή η Κλαιρ βαν μπόολεν δεν ήταν παρά η
δεσποινίς Κλάρα, μια νεαρή κοπέλα που εργαζόταν ως μα-
νεκέν σε ένα αριστοκρατικό ατελιέ μόδας στην Oδό Κόλ-
μαρκτ. Όμως, έτσι σκερτσόζα και χαριτωμένη καθώς ήταν
στα νιάτα της, δεν άργησε να εντυπωσιάσει και να οδηγή-
σει στην καταστροφή έναν ηλικιωμένο ξυλέμπορο, ο οποίος
συνήθιζε να συνοδεύει τη σύζυγό του όταν εκείνη ερχόταν
για πρόβα. Κυριευμένος από την απεγνωσμένη λύσσα ενός
ανθρώπου που συνειδητοποιεί πανικόβλητος ότι τα χρόνια
κυλούν χωρίς να έχει προλάβει να χαρεί τη ζωή του, ο εύ-
πορος και μάλλον καλοστεκούμενος για την ηλικία του με-
γαλέμπορος ξετρελάθηκε μέσα σε λίγες ημέρες με την
αφράτη και πρόσχαρη ξανθομαλλούσα, ενώ η γενναιοδωρία
του, διόλου συνηθισμένη για ανθρώπους της τάξης του, φαί-
νεται πως επέσπευσε την κατάκτησή της νεαράς. σύντομα,
προς μεγάλη αγανάκτηση της ευυπόληπτης οικογενείας της,
η δεκαεννιάχρονη δεσποινίς βρέθηκε να κυκλοφορεί με μια
αγοραία άμαξα φορώντας τα πιο φινετσάτα φορέματα και
τα πιο εκλεκτά γουναρικά. μάλιστα, αν μέχρι εκείνη τη
στιγμή ήταν αναγκασμένη να τα δοκιμάζει μόνο μπροστά
στον καθρέφτη για να τα παρουσιάσει στις μεμψίμοιρες και
συνήθως απαιτητικές πελάτισσες, τώρα της ανήκαν στ’
αλήθεια. Όσο πιο κομψά ντυνόταν, τόσο περισσότερο γοή-
τευε τον ηλικιωμένο ευεργέτη της, και όσο περισσότερο τον
γοήτευε, σε σημείο να χάσει πέρα για πέρα τα μυαλά του
από την αναπάντεχη ερωτική ευτυχία, τόσο πιο πλουσιο-
πάροχα φρόντιζε να την ντύνει. μέσα σε λίγες μόλις εβδο-
μάδες είχε καταφέρει να τον κάνει ό,τι θέλει, ώσπου ο με-
γαλέμπορος αποφάσισε να αναθέσει σε έναν δικηγόρο να
ετοιμάσει με απόλυτη μυστικότητα τα χαρτιά του διαζυ-
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γίου, ενώ η ίδια ήταν πεπεισμένη ότι αργά ή γρήγορα θα
κατακτούσε μία θέση ανάμεσα στις πιο πλούσιες γυναίκες
της Βιέννης. μα τότε, προειδοποιημένη από ανώνυμα
γράμματα, παρενέβη η σύζυγος του εμπόρου, αποφασισμέ-
νη να προβεί σε μια δραστική όσο και απερίσκεπτη ενέρ-
γεια. Έχοντας δικαιολογημένα λυσσάξει από την πικρία της
για το γεγονός ότι ύστερα από τριάντα χρόνια ανενόχλητου
συζυγικού βίου απειλούνταν να χάσει ξάφνου το χαλινάρι
της, όπως τα χωλά και γέρικα άλογα, αγόρασε ένα περί-
στροφο και επιτέθηκε στο αταίριαστο ζεύγος την ώρα που
αυτό επιδιδόταν σε ερωτικές περιπτύξεις στο δωμάτιο ενός
κακόφημου ξενοδοχείου. χωρίς περιττούς προλόγους,
πλημμυρισμένη από οργή, πυροβόλησε δύο φορές τη γυναί-
κα που είχε βαλθεί να καταστρέψει τον γάμο της· η μία
σφαίρα δε βρήκε τον στόχο της, μα η άλλη σφηνώθηκε στο
μπράτσο της νεαράς. αν και, όπως αποδείχθηκε, το τραύμα
δεν ήταν διόλου σοβαρό, τα συνοδευτικά φαινόμενα ήταν,
αντιθέτως, ιδιαιτέρως δυσάρεστα: Γείτονες που έσπευσαν
τρέχοντας, δυνατές φωνές που καλούσαν σε βοήθεια μέσα
από τα σπασμένα παράθυρα, πόρτες που άνοιξαν με τη
βία, λιποθυμίες και σκηνικά, γιατροί, αστυνομία, εξακρίβω-
ση των πραγματικών περιστατικών και, σαν να μην έφτα-
ναν όλα αυτά, η προφανώς αναπόφευκτη δίκη, η οποία, υπό
την απειλή του τρομερού σκανδάλου, ενέπνεε φόβο σε αμ-
φότερες τις πλευρές. ευτυχώς για τους πλούσιους υπάρ-
χουν –όχι μόνο στη Βιέννη αλλά και οπουδήποτε αλλού–
παμπόνηροι δικηγόροι με μακρά εμπειρία στη συγκάλυψη
δυσάρεστων υποθέσεων, όπως, για παράδειγμα, ο δαιμό-
νιος νομομαθής κύριος Κάρπλους, ο οποίος, όντας δάσκα-
λος στο είδος του, δε δυσκολεύτηκε να αποσοβήσει ευθύς
αμέσως τον επαπειλούμενο κίνδυνο. μεταξύ άλλων, κάλεσε
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την Κλάρα να τον επισκεφτεί στο γραφείο του. εκείνη έκα-
νε την εμφάνισή της με έναν κοκέτικο επίδεσμο στο μπρά-
τσο, κομψοντυμένη όσο ποτέ άλλοτε, και, δίχως να κρύβει
την περιέργειά της, κάθισε να διαβάσει το ιδιωτικό συμφω-
νητικό, κατά το οποίο υποχρεούνταν, προτού κληθεί ως
μάρτυρας, να αναχωρήσει για την αμερική, όπου, εκτός από
μια εφάπαξ αποζημίωση και υπό τον όρο ότι θα κρατούσε
κλειστό το στόμα της, ένας δικηγόρος θα της κατέβαλλε την
πρώτη κάθε μήνα και για διάστημα πέντε ετών ένα συγκε-
κριμένο χρηματικό ποσό. μην έχοντας καμία διάθεση να
μείνει στη Βιέννη έπειτα από ένα τέτοιο σκάνδαλο και να
επιστρέψει στο ατελιέ μόδας για να δοκιμάζει φορέματα,
αλλά και με δεδομένο το γεγονός ότι οι δικοί της την είχαν
διώξει από το σπίτι, η Κλάρα διέτρεξε αδιαμαρτύρητα τις
τέσσερις σελίδες του συμφωνητικού, υπολόγισε στα γρήγο-
ρα το ποσό, το βρήκε αφάνταστα υψηλό, και αποφάσισε να
δοκιμάσει την τύχη της, αξιώνοντας το επιπρόσθετο ποσό
των χιλίων φιορινιών. ο δικηγόρος έκανε δεκτό το αίτημά
της, κι έτσι η Κλάρα υπέγραψε με ένα φευγαλέο χαμόγελο
το συμφωνητικό και διέσχισε τον μεγάλο ωκεανό χωρίς πο-
τέ να μετανιώσει για την απόφασή της. Ήδη κατά τη διάρ-
κεια του διάπλου πολιορκήθηκε από ένα σωρό επίδοξους
γαμπρούς, ενώ λίγο αργότερα δέχτηκε μια πρόταση καθο-
ριστική για τη ζωή της. σε μια πανσιόν της Νέας υόρκης
γνωρίστηκε με τον κύριο Βαν μπόολεν που, αν και τότε δεν
ήταν πάρα ένας μικρός μεσίτης για κάποιον ολλανδικό οίκο
εξαγωγών, πήρε γρήγορα την απόφαση να εγκατασταθεί
στον αμερικανικό Νότο ανοίγοντας τη δική του επιχείρηση,
με το μικρό κεφάλαιο που είχε δεχτεί να συνεισφέρει η
Κλάρα, χωρίς ουδέποτε ο ίδιος να υποψιαστεί τη ρομαντική
του προέλευση. Τρία χρόνια αργότερα είχαν ήδη δύο παι-
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διά, πέντε χρόνια αργότερα ιδιόκτητο σπίτι, ενώ δέκα χρό-
νια αργότερα είχαν πλέον αποκτήσει μια αξιοσέβαστη πε-
ριουσία. διότι αν εκείνη την εποχή ο πόλεμος τσαλαπατού-
σε βίαια κάθε πηγή πλούτου απ’ άκρη σ’ άκρη της ευρώ-
πης, σε όλες τις άλλες ηπείρους οι πλούσιοι αυγάτιζαν τα
κέρδη τους. εν τω μεταξύ, οι δύο γιοι, που είχαν μεγαλώ-
σει και είχαν αναδειχθεί σε ικανούς επιχειρηματίες, δεν
άργησαν να αναλάβουν τα ηνία του πατρικού εμπορικού
οίκου, προσφέροντας συγχρόνως για πρώτη φορά ύστερα
από τόσα χρόνια στο ηλικιωμένο ζευγάρι τη δυνατότητα
να κάνει ένα ξέγνοιαστο και παρατεταμένο ταξίδι στην
ευρώπη. Και, όλως περιέργως, τη στιγμή που οι πεδινές
ακτές του χερβούργου πρόβαλαν μέσα από την ομίχλη, μέ-
σα σε ένα κλάσμα δευτερολέπτου, η Κλαιρ ένιωσε μεμιάς
τα αισθήματά της για την έννοια της πατρίδας να αλλά-
ζουν άρδην. αν και μέσα της είχε γίνει προ πολλού αμερι-
κανίδα, και μόνο η αίσθηση ότι εκείνη η λωρίδα γης ανήκε
στην ευρώπη ήταν αρκετή για να την πλημμυρίσει με ένα
απροσδόκητο κύμα νοσταλγίας για τα παιδικά της χρόνια·
εκείνη τη νύχτα ονειρεύτηκε τις μικρές κούνιες όπου εκείνη
και η αδελφή της κοιμόνταν η μία δίπλα στην άλλη· στον
νου της ήρθαν και πάλι χίλιες δυο λεπτομέρειες και, με-
μιάς, ένιωσε ντροπή στη σκέψη ότι είχε χρόνια ολόκληρα
να γράψει έστω και μία λέξη στη φτωχή, χηρεμένη αδελφή
της. η σκέψη αυτή δεν την άφηνε να ησυχάσει· προτού κα-
λά καλά πατήσει το πόδι της στη στεριά, ταχυδρόμησε
εκείνο το γράμμα, όπου της ζητούσε να την επισκεφτεί, μην
παραλείποντας να εσωκλείσει ένα χαρτονόμισμα των εκα-
τό δολαρίων.

Για να αλλάξει χέρια η πρόσκληση και να απευθυνθεί
στην κόρη της αδελφής της, η κυρία Βαν μπόολεν δε χρειά-
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στηκε παρά να γνέψει απλώς με το χέρι της· ευθύς ο νεαρός
γκρουμ τινάχτηκε σαν καφετί βέλος προς το μέρος της και,
υπακούοντας στο κοφτό της παράγγελμα, επέστρεψε λίγο
αργότερα με ένα έντυπο για τηλεγραφήματα. Ύστερα, με το
πηλήκιο κατεβασμένο ως τα αυτιά, έφυγε γραμμή για το τα-
χυδρομείο με το γραμμένο φύλλο χαρτί στο χέρι. μόλις λίγα
λεπτά αργότερα, τα σήματα ξεχύθηκαν από τον τηλέγραφο
και, αφού σκαρφάλωσαν το ένα πίσω από το άλλο στη στέ-
γη, γλίστρησαν μες στα παλλόμενα χάλκινα σύρματα· ταξι-
δεύοντας από τηλεγραφόξυλο σε τηλεγραφόξυλο, πιο γρή-
γορα κι από τις βαρυστέναχτες αμαξοστοιχίες, ταχύτερα κι
από τα αυτοκίνητα που ξεσηκώνουν σύννεφα σκόνης στο
πέρασμα τους, το μήνυμα διένυσε αστραπιαία μια απόστα-
ση χιλίων χιλιομέτρων. μέσα σε μια στιγμή οι μεταμορφω-
μένες λέξεις είχαν κιόλας δρασκελίσει ως διά μαγείας τα
σύνορα, ενώ την επόμενη στιγμή άφηναν κιόλας πίσω τους
το Φοράρλμπεργκ με τις χίλιες βουνοκορφές του, το γραφικό
Λίχτενσταϊν, τις αμέτρητες κοιλάδες του Τιρόλου, για να ξε-
χυθούν από τους αιώνιους παγετώνες των Άλπεων στην
καρδιά της κοιλάδας του δούναβη, σε έναν μετασχηματιστή
στο κέντρο του Λιντς. από εκεί, αφού κάθισε να ξαποστάσει
για μερικά δευτερόλεπτα, το μήνυμα συνέχισε τη φρενια-
σμένη πορεία του ταχύτερα κι απ’ ό,τι προφέρουμε τη λέξη
«ολοταχώς», βουτώντας μέσα από τη στέγη στο ταχυδρο-
μείο του Κλάιν-ράιφλινγκ, για να καταλήξει αναπάντεχα
στην ξαφνιασμένη συσκευή λήψης και, από εκεί, σε μια ψυχή
έκπληκτη, σαστισμένη και ξαναμμένη από την περιέργεια.

*

Για να φτάσει σπίτι της, η Κριστίνε δε χρειάζεται παρά να
στρίψει στην επόμενη γωνία και να σκαρφαλώσει στη σκο-
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τεινή ετοιμόρροπη σκάλα που τρίζει κάτω από τα βήματά
της, βγάζοντας στη σοφίτα ενός μικρού χωριατόσπιτου, εκεί
όπου μοιράζεται με τη μητέρα της μια καμαρούλα με μι-
κρούς φεγγίτες. από τη σκεπή προεξέχει ένα φαρδύ πρό-
στεγο. Τον χειμώνα συγκρατεί το χιόνι, ενώ κατά τη διάρ-
κεια της ημέρας στερεί από το επάνω πάτωμα ακόμη και
το παραμικρό ίχνος ήλιου. ενίοτε, όταν σουρουπώνει, μια
λεπτή ηλιαχτίδα χαϊδεύει με το αδύναμο φως της τα γερά-
νια στο περβάζι του παραθύρου. μια πνιγηρή και βαριά
μυρωδιά από σαπισμένο ξύλο και μουχλιασμένα σεντόνια
τυλίγει μονίμως τη μισοσκότεινη σοφίτα, ενώ πανάρχαιες
μυρωδιές έχουν θρονιαστεί σαν μύκητες πάνω στο ξύλο. σε
άλλες εποχές μια τέτοια κάμαρα θα χρησίμευε μόνο ως
αποθήκη. αλλά το στεγαστικό πρόβλημα που ανέκυψε μετά
το τέλος του πολέμου είχε μάθει τους ανθρώπους να είναι
ολιγαρκείς και να ευγνωμονούν την τύχη τους όταν έβρι-
σκαν έστω και μια γωνιά για να βολέψουν δύο κρεβάτια,
ένα τραπέζι και μια ντουλάπα ανάμεσα σε τέσσερις τοί-
χους. ακόμη και το μοναδικό οικογενειακό κειμήλιο, η δερ-
μάτινη πολυθρόνα, έπιανε περισσότερο χώρο απ’ όσο επέ-
τρεπαν οι διαστάσεις της κάμαρας, με αποτέλεσμα να που-
ληθεί φθηνά σε έναν παλαιοπώλη, πράγμα που έμελλε να
αποδειχθεί μέγα σφάλμα· διότι να που τώρα, όταν τα πόδια
της κυρίας χοφλένερ πρήζονται από την υδρωπικία, ανα-
γκάζεται να μένει ξαπλωμένη στο κρεβάτι.

Κατάκοπη και γερασμένη πριν την ώρα της, η μεσόκοπη
γυναίκα καταριέται τα άρρωστα πόδια της, εκείνα τα δύο
πρησμένα κούτσουρα με τις μελανιασμένες φλέβες κάτω
από τους φανελένιους επιδέσμους, ρίχνοντας δικαιολογη-
μένα το φταίξιμο για την κατάντια της στα δύο χρόνια που
είχε αναγκαστεί να κερδίζει τα προς το ζην αναλαμβάνο-
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ντας χρέη ιματιοφύλακα στον υγρό θάλαμο ενός πρόχειρου
νοσοκομείου για τραυματίες πολέμου. Έκτοτε, νιώθει να μη
τη σηκώνουν τα πόδια της και μετά βίας κάνει δύο βήματα
χωρίς να λαχανιάσει· και κάθε φορά που η ογκώδης γυναί-
κα κουράζεται ή συγχύζεται, φέρνει ακούσια το χέρι στο
μέρος της καρδιάς της. Ξέρει καλά ότι δε θα προλάβει να
γεράσει. επομένως, ήταν ευτύχημα ότι, μέσα στην έκρυθμη
κατάσταση που επικρατούσε μετά την κατάλυση της μο-
ναρχίας, ο γαμπρός της, ένας ανώτερος κρατικός αξιωμα-
τούχος, είχε προλάβει να εξασφαλίσει εγκαίρως στην Κρι-
στίνε μια θέση στο ταχυδρομείο, έστω και με άθλιες απο-
λαβές, έστω και σε ένα χωριουδάκι στα βάθη της επαρχίας.
διότι, όπως και να ’χει, τι άλλο χρειάζεται ο άνθρωπος, αν
όχι μια στάλα ασφάλεια, δυο κεραμίδια πάνω από το κε-
φάλι του, λίγο χώρο για να μπορεί να ανασαίνει, έστω και
αν στην πραγματικότητα του φέρνει στον νου μάλλον ένα
στενό φέρετρο παρά επαρκή χώρο για να ζήσει.

μια μυρωδιά ξιδιού και υγρασίας, αρρώστιας και κλει-
σούρας πλανιέται μονίμως στη στενόχωρη κάμαρα, ενώ
από τη σαραβαλιασμένη, μισάνοιχτη πόρτα της μικρής κου-
ζίνας μια στυφή μυρωδιά ξαναζεσταμένου φαγητού τυλίγει
σαν βαρύ πέπλο το δωμάτιο. η πρώτη κίνηση που κάνει
ακούσια η Κριστίνε μπαίνοντας μέσα είναι να ανοίξει διά-
πλατα το κλειστό παράθυρο. η κατάκοιτη γυναίκα ξυπνά
από το τράνταγμα και αναστενάζει. ασυναίσθητα, αναστε-
νάζει πάντοτε στην παραμικρή κίνηση, όπως τρίζει μια
ετοιμόρροπη ντουλάπα και μόνο που θα πλησιάσουμε προς
το μέρος της, χωρίς καν να την αγγίξουμε. Έτσι τρίζει και
το κορμί της, τσακισμένο από τους ρευματισμούς, λες και
προαισθάνεται τον πόνο που της φέρνει και η πιο ανεπαί-
σθητη κίνηση. αφού λοιπόν αφήσει πρώτα έναν αναπόφευ-
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κτο αναστεναγμό, η μεσόκοπη γυναίκα πασχίζει να αναση-
κωθεί στο κρεβάτι και ρωτά την κόρη της «Τι τρέχει;». Όσο
μισοζαλισμένη κι αν είναι από τον ύπνο, γνωρίζει ότι δεν
έχει μεσημεριάσει ακόμη, ότι η ώρα του φαγητού αργεί.
Και τότε, η Κριστίνε της δίνει το τηλεγράφημα.

με χίλιους κόπους, σφαδάζοντας από τον πόνο σε κάθε
κίνηση, η μεσόκοπη γυναίκα ψηλαφίζει με το μαραμένο χέρι
της το κομοδίνο, πασχίζοντας να ανακαλύψει τα γυαλιά με
τον χαλύβδινο σκελετό κάτω από έναν ολόκληρο σωρό με
φάρμακα. μα δεν προλαβαίνει καλά καλά να τα φορέσει
και να συλλάβει το νόημα των λέξεων στο χαρτί, όταν νιώ-
θει ένα ρίγος να διαπερνά σαν ηλεκτρικό ρεύμα το βαρύ
κορμί της. Παλεύοντας απεγνωσμένα να πάρει ανάσα, κα-
ταφέρνει να σταθεί στα πόδια της και, τρεκλίζοντας, ρίχνε-
ται με ασυγκράτητη ορμή στην αγκαλιά της Κριστίνε. Γα-
ντζώνεται λυσσαλέα από την ξαφνιασμένη κόρη της, ανα-
ριγά, γελά, βαριανασαίνει, πασχίζει να μιλήσει δίχως να κα-
ταφέρνει να αρθρώσει λέξη, ώσπου, τελικά, σωριάζεται
αποκαμωμένη στην πολυθρόνα πιέζοντας με τα χέρια την
καρδιά της, παίρνοντας βαθιές ανάσες και ξεφυσώντας λα-
χανιασμένη. μα ξάφνου οι λέξεις ξεχύνονται σαν μεθυσμέ-
νες από το φαφούτικο στόμα, οι φράσεις βγαίνουν μπερδε-
μένες, σχεδόν ακατανόητες από τα τρεμάμενα χείλη, ανά-
μεσα σε σπασμωδικές ριπές από άγρια, θριαμβευτικά γέ-
λια· και καθώς τραυλίζει και χειρονομεί ολοένα και πιο 
ζωηρά, μιλώντας χωρίς συνοχή, τα δάκρυα τρέχουν ποτάμι
στα μάγουλά της καταλήγοντας στα ζαρωμένα και συσπώ-
μενα χείλη της. Τα λόγια της πέφτουν σαν ορμητικός κα-
ταρράκτης πάνω στην κόρη της, που παρακολουθεί σαστι-
σμένη το αλλόκοτο θέαμα. δόξα σοι Κύριε, λέει και ξανα-
λέει, όλα πήγαν κατ’ ευχήν, τώρα μπορεί να πεθάνει ήσυχη,
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μια άχρηστη, γριά, άρρωστη γυναίκα σαν και του λόγου
της. Γι’ αυτό και μόνο είχε πάει να προσκυνήσει έναν μήνα
πριν, τον ιούνιο, γι’ αυτό και μόνο είχε προσευχηθεί στον
Θεό, είχε παρακαλέσει να δώσει ο Θεός, προτού φύγει από
τη ζωή, να έρθει για μία φορά από την αμερική η αδελφή
της η Κλάρα, για να φροντίσει το καημένο της το παιδί. Τώ-
ρα, λοιπόν, ήταν ευτυχισμένη. Να, εδώ, το γράφει ξεκάθαρα
το χαρτί. η Κλάρα δεν είχε απλώς αρκεστεί να τους γρά-
ψει, είχε ξοδέψει ένα σωρό χρήματα για να τους τηλεγρα-
φήσει ζητώντας από την Κριστίνε να τους επισκεφτεί στο
ξενοδοχείο τους, ενώ δύο βδομάδες νωρίτερα τους είχε
στείλει και εκατό δολάρια αποπάνω! είχε ανέκαθεν χρυσή
καρδιά η Κλάρα, ήταν πάντοτε καλή και ευγενική ψυχή, λέει
η μητέρα της Κριστίνε. Όσο για τα εκατό δολάρια, έφτα-
ναν και περίσσευαν, όχι μόνο για τα ναύλα της κόρης της
αλλά και για να την ντύσει σαν πριγκίπισσα προτού πάει
να επισκεφτεί τη θεία της στο αριστοκρατικό θέρετρο. μά-
λιστα, ήταν μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να ανοίξει τα μά-
τια της, να δει πώς γλεντούν τη ζωή τους οι παραλήδες, οι
άνθρωποι της καλής κοινωνίας. Για πρώτη φορά θα απο-
λάμβανε όλες τις χαρές της ζωής – και, μα τον Θεό, το άξιζε
πράγματι! Άλλωστε, τι είχε κερδίσει μέχρι στιγμής από τη
ζωή της; Τίποτα εκτός από δουλειά, ευθύνες και κακουχίες·
και σαν μην έφταναν αυτά, είχε να φροντίζει και μια άχρη-
στη και δυστυχισμένη γριά σαν και του λόγου της, που βρι-
σκόταν προ πολλού με το ένα πόδι στον τάφο και που καλά
θα έκανε να φύγει επιτέλους από τη ζωή. η καλή της η Κρι-
στίνε είχε ρημάξει όλα της τα νιάτα, τόσο για χάρη της όσο
και εξαιτίας του τρισκατάρατου πολέμου· ράγιζε η καρδιά
της να βλέπει την κόρη της να θυσιάζει τα καλύτερά της
χρόνια. μα να που τώρα της δινόταν η ευκαιρία να κάνει
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την τύχη της. Το μόνο που είχε να τη συμβουλέψει ήταν να
φέρεται ευγενικά στη θεία Κλάρα και στον θείο Άντον, να
τους φέρεται με σεβασμό και σεμνότητα, και να μη φοβηθεί
τη θεία Κλάρα, διότι είχε χρυσή καρδιά, ήταν ευγενική ψυ-
χή, και δεν αμφέβαλλε διόλου ότι θα τη βοηθούσε να ξεφύ-
γει από εκείνη την πνιγηρή τρύπα, από εκείνο το άθλιο χω-
ριουδάκι, όταν η ίδια θα βρισκόταν πια κάτω από το χώμα.
Όχι, καλά θα έκανε να κοιτάξει τον εαυτό της, αν τυχόν η
θεία Κλάρα της πρότεινε να την πάρει μαζί της, μακριά
από τούτη την ξεπεσμένη χώρα, μακριά από όλους εκείνους
τους μοχθηρούς ανθρώπους, χωρίς να ανησυχεί για το τι θα
απογίνει η μητέρα της. Όσο για την ίδια, δε θα δυσκολευό-
ταν να βρει μια θέση σε κάποιο γηροκομείο – στο κάτω 
κάτω, πόσα χρόνια της απέμεναν να ζήσει;… αχ, επιτέλους
μπορούσε να πεθάνει ήσυχη, όλα θα πήγαιναν καλά.

Τυλιγμένη σφιχτά σε πανιά και μεσοφόρια, η μεσόκοπη
γυναίκα πηγαινοέρχεται τρεκλίζοντας και παραπατώντας
μέσα στην κάμαρα, σέρνοντας τα πρησμένα της πόδια πά-
νω στις σανίδες που τρίζουν κάτω από τα βαριά της βήμα-
τα. Ξανά και ξανά σφουγγίζει με το μεγάλο κόκκινο μαντί-
λι τα δάκρυα χαράς που πλημμυρίζουν τα μάτια της, χει-
ρονομώντας ολοένα και πιο ζωηρά· ξανά και ξανά διακό-
πτει το ενθουσιώδες της παραλήρημα για να σωριαστεί κα-
τόπιν και πάλι στην πολυθρόνα, να αναστενάξει, να φυσή-
ξει τη μύτη της και να πάρει ανάσα προτού ξαναρχίσει την
ακατάσχετη λογοδιάρροια. ολοένα της έρχεται και κάτι άλ-
λο στον νου, μιλά και ξαναμιλά ασταμάτητα, φωνάζει και
πανηγυρίζει, αναστενάζει και χύνει δάκρυα, μην μπορώντας
ακόμη να πιστέψει την ανέλπιστη έκπληξη. μα ξάφνου, σε
μια στιγμή εξάντλησης, η μητέρα αντιλαμβάνεται ότι η Κρι-
στίνε δε δείχνει να συμμερίζεται τον ενθουσιασμό της παρά
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στέκεται εκειδά κάτωχρη, ζαλισμένη και ντροπαλή, με μά-
τια που μαρτυρούν απορία, ή μάλλον σύγχυση, μην ξέρο-
ντας τι να απαντήσει. Νιώθοντας την υπομονή της να εξα-
ντλείται, η μεσόκοπη γυναίκα βάζει όλη της τη δύναμη για
να σηκωθεί από την πολυθρόνα, σέρνεται προς το μέρος
της, αρπάζει από τα μπράτσα την ταραγμένη κοπέλα, της
δίνει ένα δυνατό και υγρό φιλί, την κλείνει στοργικά στην
αγκαλιά της και την ταρακουνά, λες και πασχίζει να την ξυ-
πνήσει από έναν ανήσυχο ύπνο. «μα γιατί δε λες τίποτε;
Για το μέλλον σου πρόκειται, κουτή. Τι τρέχει; στέκεις
εδωδά σαν άγαλμα χωρίς να βγάζεις λέξη για τη θεόσταλτη
τύχη που σου έλαχε. δείξε λοιπόν τη χαρά σου! μα γιατί
δε χαίρεσαι;»

*

ο κανονισμός απαγορεύει αυστηρά σε όλους τους υπαλλή-
λους του ταχυδρομείου να εγκαταλείπουν επί μακρόν την
υπηρεσιακή αίθουσα κατά τη διάρκεια του ωραρίου, διότι
ακόμη και η πιο σημαντική προσωπική υπόθεση οφείλει να
υποτάσσεται στους νόμους της δημόσιας αρχής: πρώτα η
υπηρεσία, μετά ο άνθρωπος· πρώτα το γράμμα, μετά το
νόημα. Έτσι, ύστερα από μια ολιγόλεπτη διακοπή, η ταχυ-
δρομική υπάλληλος του Κλάιν-ράιφλινγκ επιστρέφει και
πάλι στο πόστο της πίσω από το τζάμι του γκισέ. Κανείς
δεν τη ζήτησε όση ώρα έλειψε. σκόρπια όπως και πριν, τα
χαρτιά κείτονται νυσταλέα στο παρατημένο γραφείο· και
όσο για τον τηλέγραφο, που λίγο πριν έκανε το αίμα της να
βράζει, αστράφτει βουβός και καλογυαλισμένος στη μισο-
σκότεινη αίθουσα. δόξα τω Θεώ, κανείς δε φάνηκε, όλα εί-
ναι στη θέση τους. με ήσυχη τη συνείδηση, η υπάλληλος του
ταχυδρομείου κάθεται να αναλογιστεί το περιεχόμενο της
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είδησης που της έφερε τόση αναστάτωση, μην έχοντας συ-
νέλθει ακόμη από την ταραχή και την έκπληξη, ανήμπορη
να κρίνει αν το μήνυμα εισέβαλε από τα τηλεγραφικά σύρ-
ματα στη ζωή της για να της δώσει χαρά ή να της προκα-
λέσει πόνο. ωστόσο, όσο περνά η ώρα, οι σκέψεις της αρχί-
ζουν να μπαίνουν σε τάξη. αναρωτιέται αν έχει δικαίωμα
να φύγει, να αφήσει για πρώτη φορά τη μητέρα της, για δύο
ολόκληρες βδομάδες, ίσως και περισσότερο, να πάει σε ένα
πολυτελές ξενοδοχείο, άγνωστη μεταξύ αγνώστων – μα όχι,
εδώ μιλάμε για τη θεία Κλάρα, την αδελφή της μητέρας
της… Της δίνεται η ευκαιρία να κάνει διακοπές, κανονικές,
αληθινές διακοπές, να ξεκουραστεί για πρώτη φορά ύστερα
από τόσα χρόνια μόχθου, να δει επιτέλους τον κόσμο, κάτι
νέο, κάτι διαφορετικό. Και ολοένα το σκέφτεται και το ξα-
νασκέφτεται. εδώ που τα λέμε, η είδηση είναι όντως χαρ-
μόσυνη, έχει δίκιο η μητέρα, έχει πράγματι κάθε λόγο να
πετάει από τη χαρά της. οφείλει να παραδεχτεί πως είχε
χρόνια ολόκληρα να χτυπήσει την πόρτα της μια τόσο καλή
είδηση. Πόσο θα ήθελε να απαλλαγεί για πρώτη φορά από
τη ρουτίνα του γραφείου, να νιώσει επιτέλους ελεύθερη, να
αντικρίσει νέα πρόσωπα, να δει κάτι από τον κόσμο – αυτό
κι αν ήταν δώρο εξ ουρανού! Και ξαφνικά αντηχεί στα αυ-
τιά της η απορημένη, τρομαγμένη, σχεδόν οργισμένη ερώ-
τηση της μητέρας: «μα γιατί δε χαίρεσαι;».

Έχει δίκιο η μητέρα, έχει πράγματι δίκιο… Γιατί δε χαί-
ρομαι; Γιατί δε νιώθω την καρδιά μου να φτερουγίζει, γιατί
δεν αφήνω τη χαρά να με πλημμυρίσει, να με ταρακουνή-
σει; Ξανά και ξανά τεντώνει τα αυτιά της για να βρει μέσα
της την απάντηση σε αυτή την ουρανοκατέβατη έκπληξη,
μα το μόνο που νιώθει είναι ταραχή και δυσπιστία ανάκατη
με φόβο. Παράξενο, αναρωτιέται, γιατί δε χαίρομαι; Πόσες
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και πόσες φορές δεν έχω αδειάσει τον ταχυδρομικό σάκο
παρατηρώντας με θαυμασμό τις καρτποστάλ, τα γκρίζα
νορβηγικά φιόρδ, τα βουλεβάρτα του Παρισιού, τον κόλπο
του σορέντο, τις πέτρινες πυραμίδες της Νέας υόρκης, προ-
τού τις βάλω στην άκρη με έναν αναστεναγμό… Πότε θα
ερχόταν επιτέλους και η δική μου σειρά; μήπως όλα εκείνα
τα αργόσυρτα και πληκτικά πρωινά δεν ονειρευόμουν να
αποδεσμευτώ κι εγώ κάποτε από αυτή την ανούσια αγγα-
ρεία, από αυτό τον βασανιστικό αγώνα δρόμου με τον χρό-
νο; Να ξεκουραστώ κι εγώ για μία φορά στη ζωή μου, να
νιώσω ότι έχω τον χρόνο όλον δικό μου, και όχι πάντοτε τό-
σο κοφτερό και κατακομματιασμένο ώστε να ματώνουν τα
δάχτυλά μου όποτε δοκιμάζω να τον αγγίξω. Να ξεφύγω
έστω μία φορά από όλη αυτή την καθημερινή ρουτίνα, από
το ξυπνητήρι που μου ληστεύει τον ύπνο και με κυνηγά να
σηκωθώ από το κρεβάτι, που με προστάζει να ντυθώ, να
ανάψω τη σόμπα, να φροντίσω για το γάλα, να φροντίσω
για το ψωμί, να σκοτώνομαι ολημερίς στη δουλειά σφραγί-
ζοντας, γράφοντας και τηλεφωνώντας… Και ύστερα να επι-
στρέφω στο σπίτι και να κάθομαι να σιδερώσω, να μαγει-
ρέψω, να πλύνω, να μαντάρω, να φροντίσω τη μητέρα,
ώσπου πτώμα στην κούραση να σωριαστώ επιτέλους στο
κρεβάτι. χιλιάδες φορές το έχω ονειρευτεί, εκατοντάδες χι-
λιάδες φορές, καθισμένη εδώ μέσα, σε αυτό ακριβώς το
γραφείο, σε αυτό το ξεχαρβαλωμένο και σάπιο κλουβί…
Και να που, μεμιάς, ξεσπά επιτέλους πάνω μου σαν καται-
γίδα, και με καλεί να ταξιδέψω, να φύγω, να νιώσω ελεύ-
θερη. Κι όμως, έχει δίκιο η μητέρα. Γιατί δε χαίρομαι; Γιατί
δε νιώθω έτοιμη για ένα τέτοιο βήμα;

Καθισμένη, με τους ώμους πεσμένους, στο γραφείο της
υπηρεσίας, η Κριστίνε κοιτάζει με απλανές βλέμμα τον ψυ-
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χρό τοίχο, περιμένοντας να πάρει απάντηση, να νιώσει έστω
και αργοπορημένα τη χαρά να σκιρτά μέσα της. ασυναί-
σθητα, κρατά την ανάσα της και αφουγκράζεται το ίδιο της
το σώμα σαν έγκυος γυναίκα – αφουγκράζεται και σκύβει
βαθιά μέσα της για να πάρει απάντηση. Όμως, τίποτε δε
φαίνεται να σαλεύει, όλα μένουν βουβά και άδεια, σαν ένα
δάσος χωρίς κελάηδημα πουλιών. Όσο κι αν η εικοσιοκτά-
χρονη κοπέλα βάζει τα δυνατά της να θυμηθεί τι σημαίνει
να νιώθεις χαρά, ανακαλύπτει έντρομη ότι η απάντηση έχει
σβηστεί από τη μνήμη της, σαν μια ξένη γλώσσα που τη μα-
θαίνεις όταν είσαι παιδί και ύστερα την ξεχνάς, και το μόνο
που θυμάσαι είναι ότι κάποτε τη μιλούσες. Πότε χάρηκα
για τελευταία φορά; συλλογίζεται. Και καθώς πασχίζει να
θυμηθεί, δύο μικρές ρυτίδες διαγράφονται στο σκυφτό της
μέτωπο. σίγα σιγά, οι μνήμες ζωντανεύουν και πάλι: βγαλ-
μένη, θαρρείς, από έναν θαμπό καθρέφτη προβάλλει μπρο-
στά της μια εικόνα, ένα ξανθό κορίτσι με αδύνατα ποδα-
ράκια να στριφογυρίζει ξέγνοιαστα τη σχολική τσάντα πά-
νω από την κοντή βαμβακερή φουστίτσα του. μια συντρο-
φιά από καμιά δεκαριά άλλα κορίτσια στροβιλίζεται γύρω
της, παίζοντας μπάλα στο πάρκο ενός βιεννέζικου προα-
στίου. Κάθε στιγμή ο τόπος αντηχεί από τις χαρούμενες
τρίλιες τους· τα δροσερά γέλια τους ακολουθούν την τοξω-
τή πορεία της μπάλας ψηλά στον ουρανό· τώρα θυμάται
πόσο ανάλαφρα, πόσο ανέμελα γελούσε εκείνα τα χρόνια,
πόσο εύκολα ξεκαρδιζόταν στα γέλια, λες και το γέλιο τη
γαργαλούσε κάτω από το δέρμα της, λες και κόχλαζε μέσα
στις φλέβες της. αρκούσε ένα σκούντημα για να ξεσπάσει
σε σπαρταριστά γέλια. στο σχολείο γαντζωνόταν γερά από
το θρανίο και δάγκωνε τα χείλη της για να μην πατήσει τα
γέλια την ώρα του μαθήματος των γαλλικών, στο άκουσμα
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κάποιας παράξενης λέξης ή οποιασδήποτε παιδικής κουτα-
μάρας. διότι, εκείνα τα χρόνια, καθετί το ασήμαντο ήταν
αρκετό για να προκαλέσει αφρισμένα κύματα γέλιου σε
ένα κορίτσι που ξεχείλιζε από ζωντάνια. Ένας τραυλός δά-
σκαλος, ένας μορφασμός μπροστά στον καθρέφτη, μια γάτα
που κυνηγούσε την ουρά της, το βλέμμα ενός αξιωματικού
στον δρόμο – καθετί το ασήμαντο, κάθε μικρή και ανόητη
λεπτομέρεια ήταν ικανή να προκαλέσει γάργαρα και ασυ-
γκράτητα γέλια. Το γέλιο όχι μόνο τη συντρόφευε διαρκώς
αλλά ήταν έτοιμο να ξεχυθεί με αυθάδεια από μέσα της με
την παραμικρή ευκαιρία, ενώ ακόμη και στον ύπνο της ένα
χαμόγελο πλανιόταν σαν περίτεχνο αραβούργημα στα παι-
δικά της χείλη.

μα, άξαφνα, όλα βυθίστηκαν στο σκοτάδι, σαν ένα φι-
τίλι που το φυσάς και σβήνει. 1914, 1η αυγούστου. εκείνο
το απόγευμα είχε πάει στο κολυμβητήριο. Καθώς άλλαζε
στα αποδυτήρια, είχε νιώσει να τη χτυπά αστραπή στη θέα
του σφιχτού δεκαεξάχρονου κορμιού της, που πρόβαλλε γυ-
μνό, στρογγυλεμένο, ζεστό και κατάλευκο κάτω από την
μπλούζα της. Ύστερα είχε βουτήξει στο δροσερό νερό, πλα-
τσουρίζοντας και κολυμπώντας, ή παίζοντας κυνηγητό με
τις φιλενάδες της πάνω στις σανίδες που έτριζαν κάτω από
τα πόδια τους – ακόμη αντηχούν στα αυτιά της τα τιτιβί-
σματα και οι ανάσες της εφηβικής συντροφιάς. Έπειτα είχε
πάρει χοροπηδώντας τον δρόμο για το σπίτι, με γοργό και
ζωηρό βήμα. ως συνήθως, είχε αργήσει για άλλη μία φορά,
και η αλήθεια είναι ότι είχε υποσχεθεί στη μητέρα της να
τη βοηθήσει να ετοιμάσουν τις βαλίτσες, μιας και σε δύο
μέρες θα πήγαιναν στην κοιλάδα του Καμπ για να παρα-
θερίσουν. ανεβαίνοντας τρία τρία τα σκαλιά, είχε ορμήσει
λαχανιασμένη στη σάλα. μα να που πριν καλά καλά περά-
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σει το κατώφλι, οι γονείς της αφήνουν στη μέση την κουβέ-
ντα τους, αποφεύγοντας να την κοιτάξουν. σπάνια έχει τύ-
χει να ακούσει τον πατέρα να μιλά τόσο μεγαλόφωνα, ενώ
τώρα τον βλέπει να βυθίζεται στην εφημερίδα του, με έναν
ζήλο που της γεννά υποψίες. Όσο για τη μητέρα, παρατη-
ρώντας τη να σφίγγει νευρικά το μαντίλι στο χέρι της και
να τρέχει βιαστικά στο παράθυρο, συμπεραίνει ότι έκλαιγε.
Τι συμβαίνει; μήπως καβγάδισαν; Όχι, με τίποτα, αποκλεί-
εται, σκέφτεται κοιτάζοντας τον πατέρα να σηκώνεται και
να πλησιάζει τη μητέρα, τρυφερό όσο ποτέ άλλοτε, ακου-
μπώντας στοργικά το χέρι του στον τρεμάμενο ώμο της.
μα η μητέρα δε σηκώνει να του ανταποδώσει το βλέμμα,
ενώ ο ώμος της συσπάται ακόμη πιο έντονα στο βουβό άγ-
γιγμα του συζύγου της. Τι συνέβη; Κανείς από τους δυο
τους δεν της δίνει σημασία, κανείς από τους δυο τους δεν
γυρίζει ούτε καν να την κοιτάξει. ακόμη και τώρα, ύστερα
από δώδεκα ολόκληρα χρόνια, θυμάται την αγωνία που
ένιωσε εκείνη τη στιγμή. μήπως της είχαν θυμώσει; μήπως
είχε κάνει κάτι κακό; Πλημμυρισμένη από τον φόβο και τις
ενοχές που βαραίνουν κάθε παιδί, γλιστρά αθόρυβα στην
κουζίνα, όπου μαθαίνει τα νέα από την μποζένα, τη μαγεί-
ρισσα, η οποία είχε ακούσει με τη σειρά της τον Γκέζα, τον
υπασπιστή του αξιωματικού από το διπλανό σπίτι –διότι
αν δεν ξέρει αυτός, ποιος άλλος θα ξέρει–, να λέει ότι τώρα
αρχίζουν τα όργανα, ότι ήρθε η στιγμή να τους κάνουν
γκούλας τους αναθεματισμένους τους σέρβους. από την
ίδια, η Κριστίνε μαθαίνει πως οι αρχές καλούσαν τον Όττο
να καταταγεί ως έφεδρος ανθυπολοχαγός και ότι παρόμοια
τύχη περιμένει και τον άνδρα της αδελφής της, εξού και η
ταραχή των γονιών της. Πράγματι, το άλλο πρωί η Κριστίνε
βλέπει ξάφνου τον αδελφό της τον Όττο να στέκει αντίκρυ
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της φορώντας τη θαλασσιά στολή του πεζικού, με τον τε-
λαμώνα περασμένο στον ώμο και το χρυσοκέντητο κορδόνι
γύρω από το ξίφος. συνήθως, ο χλωμός ξερακιανός νεαρός,
με τα κοντοκουρεμένα αχυρένια μαλλιά και το αχνομέταξο
χνούδι στα μάγουλα, φορά, ως καθηγητής του γυμνασίου,
μια μαύρη, πρόχειρα βουρτσισμένη ρεντιγκότα, δείχνοντας
μάλλον γελοίος μες στο σοβαρό μαύρο ένδυμα. Τώρα όμως,
έτσι κορδωμένος όπως στέκει μες στην εφαρμοστή στρα-
τιωτική στολή, με έναν αυστηρό μορφασμό να πλανιέται
στα σφιγμένα του χείλη, φαντάζει ολότελα νέος και διαφο-
ρετικός ακόμη και στην ίδια του την αδελφή, που, παρα-
συρμένη από έναν αθώο, εφηβικό θαυμασμό για τον μεγάλο
της αδελφό, ξεσπά σε παλαμάκια. «χριστούλη μου, κού-
κλος είσαι σήμερα!» αν και τρυφερή κατά τα άλλα, η μη-
τέρα της γυρίζει και τη σκουντά δυνατά με τον αγκώνα της,
κάνοντάς τη να τιναχτεί ως την ντουλάπα. «σαν δεν ντρέ-
πεσαι, άκαρδο πλάσμα!» της φωνάζει σε μια έκρηξη θυμού,
μην ξέροντας πώς αλλιώς να παρηγορηθεί για τον συσσω-
ρευμένο πόνο, ενώ την ίδια στιγμή ένας σπαρακτικός λυγ-
μός ξεχύνεται από μέσα της· και καθώς το κορμί της τρα-
ντάζεται άγρια από τα αναφιλητά, η απεγνωσμένη μάνα
γαντζώνεται με όλη της τη δύναμη πάνω στον νεαρό που
στρέφει αποφασιστικά αλλού το κεφάλι, πασχίζοντας να
φερθεί σαν αληθινός άνδρας, ενώ ψελλίζει κάτι περί πατρί-
δας και καθήκοντος. ο πατέρας στέκεται με την πλάτη γυ-
ρισμένη, μη βρίσκοντας τη δύναμη να αντικρίσει το θέαμα.
Κάτωχρος, ο νεαρός άνδρας σφίγγει τα δόντια και κατα-
φέρνει να ελευθερωθεί σχεδόν με τη βία από τη σφιχτή
αγκαλιά της μητέρας του. Ύστερα τη φιλά βιαστικά στα
μάγουλα, δίνει το χέρι στον πατέρα, που δείχνει αφύσικα
σφιγμένος, και αποχαιρετά με ένα φευγαλέο νεύμα την
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Κριστίνε. Την επόμενη κιόλας στιγμή το ξίφος του ακούγε-
ται να κουδουνίζει στα σκαλιά. Το ίδιο απόγευμα έρχεται
να τους αποχαιρετήσει ο άνδρας της αδελφής της, δημοτι-
κός υπάλληλος στο επάγγελμα και επιστρατευμένος με τον
βαθμό του λοχία στο μεταγωγικό σώμα. αυτός τουλάχιστον
είναι σε καλύτερη μοίρα. Θρονιάζεται στην πολυθρόνα, λέει
ότι δε διατρέχει ιδιαίτερο κίνδυνο, προσποιείται ότι τα
πράγματα δεν είναι όσο σοβαρά φαίνονται, τους παρηγορεί
με τις εύθυμες ιστορίες του και αποχωρεί. Πίσω τους, όμως,
οι δύο επίστρατοι νέοι αφήνουν δύο ίσκιους: τη γυναίκα
του Όττο, έγκυο στον τέταρτο μήνα, και τη μεγαλύτερη
αδελφή της Κριστίνε, με ένα βρέφος στην αγκαλιά. Κάθε
βράδυ οι δυο τους έρχονται να δειπνήσουν μαζί τους, και
κάθε φορά το φως της λάμπας μοιάζει να εξασθενεί ολοένα
και περισσότερο. Όταν η Κριστίνε τυχαίνει να πετάξει κά-
ποια εύθυμη κουβέντα, όλα τα βλέμματα καρφώνονται πά-
νω της με αυστηρότητα, ενώ ακόμη και όταν πλαγιάζει στο
κρεβάτι της νιώθει ντροπή σαν σκέφτεται πόσο ανάγωγα,
πόσο ανώριμα μα και πόσο παιδιάστικα είναι τα καμώμα-
τά της. χωρίς να το θέλει, βρίσκει καταφύγιο στη σιωπή.
Το γέλιο έχει χαθεί από τα δωμάτια, ο ύπνος έχει καταντή-
σει ελαφρύς και σύντομος. μόνο τις νύχτες, όταν τυχαίνει
να ξυπνήσει, ακούει ενίοτε από το διπλανό δωμάτιο ένα σι-
γανό μονότονο ήχο σαν το στάξιμο μιας βρύσης· είναι η μη-
τέρα που, μην μπορώντας να κλείσει μάτι, προσεύχεται με
τις ώρες για τον γιο της, γονατιστή μπροστά στο καντήλι
με την εικόνα της Παναγίας.

*
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