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Πρώτο δείπνο

ΕΓΩ, ΚΥΡΙΕ ΑΡΑΜΠΟΥΡΟΥ, για τους λόγους που γνω-

ρίζετε, όταν ήμουν μικρός πέρασα εννιά χρόνια με
κάποιους συγγενείς μου από το Σαν Σεμπαστιάν. Και
να πώς έγινε: Η καημένη η μητέρα μου, όταν την παράτησε εκείνος ο παλιάνθρωπος που είχε παντρευτεί,
τον οποίο αρνούμαι και να ονοματίσω σ’ αυτό το
κείμενο, δεν ήταν σε θέση να συντηρήσει ούτε εμένα
ούτε τα αδέρφια μου· έψαξε βοήθεια στο χωριό, δεν
τη βρήκε, κι έτσι δεν της έμεινε άλλη λύση παρά να
μας εμπιστευτεί στον Οίκο του Ελέους της Παμπλόνα.
Έλεγε κλαίγοντας πως ήταν μόνο για μερικούς
μήνες, εμείς όμως υποπτευόμαστε ότι έλεγε ψέματα
για να κάνει τον εγκλεισμό μας πιο υποφερτό. Λόγω
της αγάπης που τρέφαμε γι’ αυτήν, κάναμε ότι πιστέψαμε πως σε λίγο καιρό θα ξαναγυρίζαμε στο σπίτι.
Επειδή όμως δεν είναι αυτή η ιστορία που σας ενδια
φέρει για το μυθιστόρημά σας, θα τη συντομεύσω
λέγοντας απλώς ότι η μητέρα μου είχε μια αδερφή
που στα νιάτα της είχε πάει να δουλέψει σε μια πι•
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λοποιία στο Σαν Σεμπαστιάν. Είχε μπει και υπηρέτρια στο σπίτι κάποιων Γάλλων και ούτε ξέρω τι
άλλο.
Εκεί γνώρισε τον θείο μου τον Βιθέντε Μπαρριόλα,
γέννημα θρέμμα αυτής της πόλης, πιο γνωστό με το
παρατσούκλι Βισεντίκο. Παντρεύτηκαν κι έκαναν δύο
παιδιά, ένα αγόρι κι ένα κορίτσι. Αυτή η θεία μας, η
Μαρία ντελ Πούι Αρανθάμπαλ, για μας θεία Μαριπούι, πρότεινε στη μητέρα μας να πάρει ένα από τα
παιδιά της, σε καμία περίπτωση και τα τρία, αλλά
μόνο το ένα, όπως είπα, επειδή δεν υπήρχε στο σπίτι
της χώρος για όλα.
Εγώ ήμουν ο μικρότερος, παιδάκι ακόμα, και είχα
τη φήμη καλοαναθρεμμένου, γι’ αυτούς τους λόγους
λοιπόν ευνοήθηκα. Όσο για τ’ αδέρφια μου, ανέπτυξαν
έκτοτε ένα είδος τρυφερής ταύτισης που εξακολουθούν να έχουν και από την οποία εγώ δυστυχώς έμεινα αποκλεισμένος, παρόλο που τα πάω καλά και με
τους δύο, καλύτερα αν τους συναντώ ξεχωριστά παρά
όταν είμαστε και οι τρεις μαζί.
Μ’ αυτή τη δήλωση βάζω τέλος στην οικογενειακή
εισαγωγή, που σας είναι αχρείαστη για το μυθιστόρημά σας. Ωστόσο έπρεπε να τη γράψω για να μη
στερήσω νοήματος όσα ακολουθούν και επειδή, έχοντας στο μυαλό μου αυτό που μου είπατε, θεώρησα
καλύτερο να έχει η εξιστόρηση των αναμνήσεών μου
κάποια αρχή παρά να μην έχει καμία. Εσείς ο ίδιος
με παροτρύνατε να εκφραστώ κατά το δοκούν, με
ακρίβεια αλλά αδιαφορώντας για τη δομή ή το στιλ,
•
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αφού αυτό είναι δική σας δουλειά ως συγγραφέας
που είστε.
Έτσι λοιπόν έφτασα στο Σαν Σεμπαστιάν με ένα
λεωφορείο που το αποκαλούν Ρονκαλέσα ένα απόγευμα στις αρχές του 1968. Είχα μόλις κλείσει τα
οχτώ. Ένας γείτονας από το χωριό μάς πήγε τη μητέρα μου κι εμένα με το αυτοκίνητό του στην Παμπλόνα. Στην Παμπλόνα, όπου έλαμπε ο ήλιος, δεν είδα
άλλο νερό πέρα από εκείνο που έτρεχε από τα μάτια
της μητέρας μου. Στο Σαν Σεμπαστιάν ο ουρανός ήταν
μολυβένιος. Έπεφτε εκείνη η ψιλή βροχή που δίνει την
εντύπωση πως δε μουσκεύει, μουσκεύει όμως όσο και
κάθε άλλη βροχή και γενικά είναι γνωστή με το όνομα
σιριμίρι. Βλέποντας μέσα στο ίδιο απόγευμα αυτή τη
διαφορά στην όψη του ουρανού, σχημάτισα την εντύπωση πως είχα πάει να ζήσω πολύ μακριά.
Ο ξάδερφός μου ο Χουλέν ήρθε να με πάρει επειδή
τον αγγάρεψε η μητέρα του. Στο πρόσωπό του διέκρινα τη δυσαρέσκεια που του προκαλούσε η εκτέλεση αυτού του καθήκοντος. Έφτασε αργοπορημένος
στη στάση του λεωφορείου και μου επιφύλαξε μια
υποδοχή εξαιρετικά εχθρική, τόσο που μ’ έκανε να
σκεφτώ ότι κακώς τα αδέρφια μου με θεωρούσαν
τυχερό.
Με είχαν ενημερώσει πως κάποιος συγγενής θα
ερχόταν να με πάρει. Πάλι καλά, γιατί χωρίς βοήθεια
δε θα είχα κατορθώσει να προσανατολιστώ σε μια
πόλη που είχα επισκεφτεί μόνο άλλη μία φορά, όταν
ήμουν δύο, ίσως τριών χρονών, με την ευκαιρία μιας
•
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οικογενειακής γιορτής για την οποία δε γνώριζα παρά τις λίγες λεπτομέρειες που μου είχε διηγηθεί η
μητέρα μου.
Κατέβηκα από το λεωφορείο, πήρα τις αποσκευές
μου, οι ταξιδιώτες σκορπίστηκαν κι έμεινα μόνος στο
πεζοδρόμιο. Περίμενα, χωρίς να ξέρω ποιον, πάνω
από μισή ώρα κάτω από τη μαρκίζα μιας βιτρίνας.
Στο χωριό μου τότε δεν υπήρχε τίποτα παρόμοιο.
Εντάξει, είχαμε το κρεοπωλείο του Θεφερίνο Αρράστια, με ένα χαμηλό παράθυρο απ’ όπου φαίνονταν
τα κρέατα που κρέμονταν στο εσωτερικό.
Λίγο ακόμα και θα ζητούσα βοήθεια από έναν
αστυνομικό, όταν εμφανίστηκε ο ξάδερφός μου ο
Χουλέν προστατευμένος κάτω από μια ομπρέλα. Είχε ένα τσιγάρο καρφωμένο ανάμεσα στα δόντια του.
Μου φέρθηκε με μεγάλη γαϊδουριά, αφού είχε μπει
σ’ ένα μπαρ πέντ’ έξι μέτρα πιο πέρα προτού έρθει
να με πάρει.
Το πρώτο που είπε όταν με είδε ήταν:
«Πώς από δω, κωλο-Ναβαρραίε;».
Και στη συνέχεια, εν είδει χαιρετισμού, έκανε πως
μου δίνει μια γροθιά από το ύψος της γεροδεμένης
κορμοστασιάς του.
Αρχίσαμε να περπατάμε κάτω από τη βροχή σε
άγνωστους για μένα δρόμους. Ο Χουλέν ήταν περιπατητής και ορειβάτης, και μου έδωσε αμέσως να το
καταλάβω. Είπε ότι θα πηγαίναμε με τα πόδια, κι εγώ
αφελώς συμπέρανα ότι δε χρειαζόταν να πάρουμε τη
συγκοινωνία επειδή η απόσταση που θα διανύαμε
•
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ήταν μικρή. Δεν άργησαν τα πόδια μου να διαπιστώσουν το λάθος. Το βράδυ έμαθα ότι η θεία μου είχε
δώσει στον ξάδερφό μου χρήματα για το τρόλεϊ. Αυτός παρέλειψε το έξοδο, υποθέτω τα είχε κρατήσει
για τον κόπο του να με συνοδεύσει στο σπίτι του.
Ο Χουλέν προχωρούσε μπροστά με τις μεγάλες
δρασκελιές του, τη μαύρη ομπρέλα και το ένα χέρι
στην τσέπη του παντελονιού· εγώ, από πίσω, φορτωμένος με μια μεγάλη βαλίτσα από εκείνες που υπήρχαν τότε, δηλαδή χωρίς ρόδες, και με το χαρτονένιο
κουτί όπου η μητέρα μου είχε βάλει δύο ζωντανές
κότες δώρο για τους συγγενείς μας.
Το βάρος δε μ’ άφηνε να ακολουθώ τον ρυθμό του
ξαδέρφου μου. Από φόβο μη χαθώ, προσπαθούσα να
μειώσω την απόσταση τρέχοντας με τη μικρή ταχύτητα που μου επέτρεπαν οι αποσκευές· ωστόσο, μόλις
τα κατάφερνα, ξέμενα πάλι πίσω.
Φτάσαμε έτσι, εγώ μουσκεμένος από τον ιδρώτα
όσο και από τη βροχή, στην όμορφη λεωφόρο κατά
μήκος του κόλπου. Η θάλασσα, φουσκωμένη τότε από
την παλίρροια, μόλις που άφηνε ακάλυπτη μια στενή
λωρίδα άμμου. Σε μερικά σημεία τα κύματα έσκαγαν
με όλη τους τη δύναμη πάνω στο τοιχίο. Πότε πότε
ένας όγκος αφρού σκαρφάλωνε ψηλότερα από το
κιγκλίδωμα.
Από τον Χουλέν δεν πέρασε απαρατήρητο το κατάπληκτο ύφος μου. Περίμενε να φτάσω δίπλα του
και, κοροϊδευτικά, μου είπε με τα πιο κάτω ή παρόμοια λόγια:
•
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«Να η θάλασσα που στον πόλεμο οι Ναβαρραίοι
ήθελαν να κλέψουν από εμάς τους Βάσκους. Έρχονταν
με δύο κουβάδες ο καθένας και όλοι μαζί πήραν ένα
κάρο νερό».
Με ρώτησε αν ήξερα πού είχαν κρύψει οι συμπατριώτες μου το κλεμμένο νερό. Νομίζοντας πως μιλάει
σοβαρά, τον διαβεβαίωσα ότι δεν μπορεί να ήταν στο
χωριό μου, όπου δεν είχαμε καν ποτάμι, αλλά ότι ίσως
να είχαν γεμίσει μ’ αυτό το έλος του Αγιόθ.
Σαν επιστέγασμα του αστείου του, μου είπε:
«Θυμήθηκες, φαντάζομαι, να φέρεις πίσω μερικά
λίτρα, έτσι;».
«Όχι».
«Τι παλιάνθρωποι που είστε εσείς οι Ναβαρραίοι!»
Στη διάρκεια της διαδρομής είχε τον χρόνο να με
υποβάλει και σε άλλη ταπείνωση. Γιατί, καθώς διασχίζαμε την περιοχή Ελ Αντίγουο, με πρόσταξε να τον
περιμένω δίπλα σ’ έναν ψηλό στύλο που διακρινόταν
στην άκρη του δρόμου. Υπάκουσα, καταφεύγοντας
για να προστατευτώ από το επίμονο σιριμίρι στην
είσοδο ενός φαρμακείου, ενώ αυτός στο μεταξύ μπήκε σε δυο τρία μπαρ προτού έρθει να με ξαναβρεί.
Περπατήσαμε κάτι λιγότερο από μία ώρα από τη
στάση του λεωφορείου μέχρι την άκρη της πόλης, όπου
ξεκινούσαν κιόλας τα χωράφια. Εκεί, σε μια ανοιχτωσιά ανάμεσα στους λόφους, στριμώχνονταν μερικά
άσπρα σπίτια, μέχρι τρία πατώματα τα πιο μεγάλα,
που είχαν το όνομα Συγκρότημα Σουμαλακάρρεγκι
και αποτελούσαν μέρος της συνοικίας Ιμπαέτα. Ήταν
•
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εργατικές κατοικίες χτισμένες πριν από χρόνια υπό την
αιγίδα του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας και Αρχιτεκτονικής. Δουλειά του φρανκικού καθεστώτος επομένως, όπως επιβεβαίωνε μια τσιμεντένια πλάκα στην
είσοδο της συνοικίας όπου φιγουράριζαν ο ζυγός και τα
βέλη, και όπως πολύ καλά γνωρίζετε, κύριε Αραμπούρου, αφού ζήσατε πολλά χρόνια στον αριθμό 4 εκείνης της φτωχογειτονιάς, παραγκούπολης ή ό,τι άλλο
ήταν. Θεωρώ δεδομένο ότι το γεγονός αυτό με απαλλάσσει από την υποχρέωση να περιγράψω το μέρος.
Στην ιστορία μας όμως. Ο Χουλέν κι εγώ φτάσαμε
το απογευματάκι στην κύρια είσοδο των θείων μου.
Αμέσως ο ξάδερφός μου άφησε κάτω την ομπρέλα και,
ζητώντας μου να τη μαζέψω, μου άρπαξε από τα χέρια
τη βαλίτσα και το κουτί με τις κότες για να δώσει στους
δικούς του την εντύπωση ότι στη διαδρομή με βοηθούσε.
Έβγαλε ξαφνικά ένα εκκωφαντικό σφύριγμα στο
άνοιγμα του κλιμακοστασίου, κι έτσι η μητέρα του,
και όχι άλλοι γείτονες για τους οποίους δεν προοριζόταν το σινιάλο, άνοιξε την πόρτα όταν εμείς είχαμε
μόλις φτάσει στο κεφαλόσκαλο του ημιώροφου.
Οι συγγενείς μου με δέχτηκαν με αρκετά συγκρατημένη διαχυτικότητα, με εξαίρεση τη θεία Μαριπούι,
που μ’ έσφιξε στην αγκαλιά της σαν να ήμουν κάτι
δικό της που δεν ήθελε να μοιραστεί με κανέναν.
Στη συνέχεια με αποπήρε που είχα φτάσει με μουσκεμένα ρούχα και επέκρινε τη μητέρα μου που είχε
ξοδευτεί με τις κότες. Επανέλαβε τις επικρίσεις όταν
έβγαλα από τη βαλίτσα ένα πακέτο σύκα κάπως ζου•
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ληγμένα και το ένα τέταρτο ενός γουρουνόπουλου
τυλιγμένο σε στρατσόχαρτο.
Δειπνήσαμε οι πέντε μας στην κουζίνα, όλοι καθισμένοι στο τραπέζι εκτός από τη θεία Μαριπούι, που,
απασχολημένη με το μαγείρεμα, έφαγε όρθια.
Με παραξένεψε πόσο λίγο μιλούσαν μεταξύ τους
οι συγγενείς μου. Ο καθένας κοίταζε το πιάτο του σαν
να περιεργαζόταν το περιεχόμενό του. Αφού δεν
υπήρχε συζήτηση για να σκεπάζει τους θορύβους των
στομάτων, αυτά ακούγονταν να ρουφούν και να μασούν λιγάκι σαν τα γουρούνια, θέλω να πω χωρίς τη
συγκάλυψη που επιβάλλουν οι καλοί τρόποι, με τους
ήχους της λαιμαργίας τους να αναμειγνύονται με το
κουδούνισμα των μαχαιροπίρουνων όταν χτυπούσαν
πάνω στα πιατικά.
Μόνο τη στιγμή που καθίσαμε στο τραπέζι μού
έκαναν μερικές ερωτήσεις για το ταξίδι και για τη
μητέρα μου και τα αδέρφια μου· μετά δεν ξαναμίλησε κανείς παρά μόνο για να πει κάποια στοιχειώδη
που συχνά τους αρκούσαν για να συνεννοηθούν.
«Ψωμί;»
«Εκεί».
Όταν σερβιρίστηκε η σούπα, ο θείος μου είπε:
«Καίει».
Και η θεία μου, χωρίς να στρέψει προς το μέρος
του το βλέμμα της, αποκρίθηκε:
«Φύσα».
Στη διάρκεια εκείνου του πρώτου δείπνου ο Χουλέν μου έκανε μια χάρη με την οποία έδειξε ότι δε με
•
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είχε και τόσο άχτι όσο υπέθετα. Έγινε ως εξής: Η θεία
μου, εξαιρετική μαγείρισσα, αν και όχι πάντα φαγητών του γούστου μου, ετοίμασε εκείνο το βράδυ, θέλοντας να μ’ ευχαριστήσει, μουγκρί ραγού σε σάλτσα
με ροδέλες πατάτας, μύδια και μαϊντανό.
Δε μου είχε ξανατύχει να δοκιμάσω τέτοιου είδους
ψάρι. Στο χωριό εκείνη την εποχή δεν τρώγαμε παρά
ό,τι έφερνε τις Παρασκευές ένας Τσιγγάνος, σαρδέλες,
σκουμπριά, βάρβους, δηλαδή κοινά ψάρια του αλμυρού ή του γλυκού νερού, ποτέ μουγκρί και σπανίως
θαλασσινά.
Με λίγα λόγια, και μόνο η θέα του μαύρου δέρματος ήταν αρκετή για να μου δέσει κόμπο το στομάχι.
Η θεία μου, που με θεωρούσε υποσιτισμένο και ήθελε
πάση θυσία να δώσει ένα μάθημα στην αδερφή της
στο θέμα της διατροφής των παιδιών, μου σέρβιρε τα
δύο μεγαλύτερα κομμάτια της κατσαρόλας με άφθονη γαρνιτούρα και μια γεμάτη κουταλιά σάλτσα.
Στην αρχή χασομέρησα μασουλώντας τα κομμάτια
της πατάτας, ελπίζοντας να κερδίσω χρόνο, δεν ξέρω
με ποιο στόχο, παιδιάστικα πράγματα. Και, παρόλο
που κανείς από τους συγγενείς μου δεν είχε τα μάτια
του στραμμένα πάνω μου, μου φαίνεται πως όλοι
ένιωσαν την απροθυμία μου να φάω.
Επενέβη, αυστηρή, η θεία Μαριπούι:
«Τι τρέχει, δε σ’ αρέσει;».
«Να, δεν πεινάω».
Η θεία μου ούτε συγκαταβατική ούτε διπλωματική
γυναίκα ήταν.
•
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«Τρώγε».
Έκοψα ένα κομματάκι από την άσπρη σάρκα του
ψαριού, το έφερα στο στόμα μου, αισθάνθηκα τη
γλοιώδη και κάπως κολλώδη υφή του μουγκριού και
αμέσως αναγούλιασα. Ο Χουλέν, που καθόταν απέναντί μου, κάρφωσε με το πιρούνι του ένα από τα
κομμάτια μου· αφού το καταβρόχθισε με τέσσερις
μπουκιές, κάρφωσε και το άλλο και, με την ίδια ταχύτητα, το εξαφάνισε μέσα στο εύρωστο σώμα του.
Μετά το φαγητό μητέρα και κόρη έβαλαν σε τάξη
την κουζίνα· ο θείος μου φόρεσε τον μπερέ του και
κατέβηκε στο μπαρ Αρτόλα, το μοναδικό της συνοικίας· ο ξάδερφός μου πήγε να βρει τους φίλους του
κι εγώ είπα στη θεία μου πως αισθανόμουν κουρασμένος και ήθελα να ξαπλώσω.
Καθώς ήταν ακόμα νωρίς και από τον δρόμο και
το κτίριο ακούγονταν φωνές, δεν μπορούσα να κλείσω
μάτι. Βάλθηκα τότε να κλαίω με το πρόσωπο γυρισμένο προς τον τοίχο, με το μυαλό μου στη μητέρα
μου, στο χωριό μου, στη βροχή και στο μουγκρί, και
πότε πότε ηρεμούσα, αλλά μόνο επειδή τα μάτια μου
είχαν στεγνώσει και χρειάζονταν κάμποση ώρα για
να ξαναγεμίσουν δάκρυα.
Κάποια στιγμή μέσα στη νύχτα μπήκε ο ξάδερφός
μου ο Χουλέν, με τον οποίο μοιραζόμουν το δωμάτιο.
Έκανα πως κοιμόμουν, αλλά φαίνεται πως άκουσε τα
αναφιλητά μου μέσα στο σκοτάδι.
Του ξαδέρφου μου μύριζαν τα πόδια του. Στο Σαν
Σεμπαστιάν, στο σχολείο όπου με έστειλαν και στο
•
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σπίτι των θείων μου, συνήθισα πολλά πράγματα που
στην αρχή μού ήταν ξένα. Δεν κατάφερα ποτέ να συνηθίσω το μαρτύριο του ύπνου κοντά στα πόδια και
τα παπούτσια του ξαδέρφου μου.
Από το κρεβάτι του, ενώ κάπνιζε στα σκοτεινά το
τελευταίο τσιγάρο της ημέρας, μου είπε:
«Αν ήσουν Βάσκος, δε θα ’κλαιγες. Έχεις δει το
σίδερο να κλαίει; Αλλά βέβαια, επειδή είσαι βουτυρομπεμπές από τη Ναβάρρα, συμβαίνει αυτό που
συμβαίνει. Έτσι μαλθακός που είσαι και βράχηκες
κιόλας, αύριο σίγουρα θα ξυπνήσεις άρρωστος».
Μισοκοιμόμουν και μισοξυπνούσα όλη τη νύχτα,
τραβώντας την κουβέρτα και το σεντόνι πάνω από το
κεφάλι μου για να προστατευτώ από την μπόχα που
ανέδιδαν οι κάλτσες και τα παπούτσια του, πεταμένα
στο πάτωμα ανάμεσα στα δύο κρεβάτια.
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