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Ε ΝΑ

Αυτή η ιστορία θα σας σώσει τη ζωή

Όσο ζούσε ο Τρελός, ήταν αφεντικό με καμιά εικοσαριά αγό-

ρια στη δούλεψή του, και σήκωνε πολύ σπάνια χέρι πάνω
τους. Κάθε βδομάδα τούς έδινε να μοιραστούν σοκολάτες
5Star ή σακουλάκια Gems, και έκανε τα αγόρια αόρατα για
την αστυνομία και τους ευαγγελιστές που ήθελαν να τα σώσουν από τους δρόμους και για τους άντρες που τα παρακολουθούσαν με λιγούρικο βλέμμα όταν ορμούσαν στις γραμμές για να προφτάσουν να μαζέψουν πλαστικά μπουκάλια
νερού πριν τα χτυπήσει το τρένο.
Τον Τρελό δεν τον πείραζε αν οι μικροί ρακοσυλλέκτες του
του έφερναν πέντε μπουκάλια Bisleri αντί για πενήντα ή αν
τους τσάκωνε έξω από το σινεμά την ώρα που θα έπρεπε να
δουλεύουν, φορώντας τα καλά τους, έχοντας στηθεί στην ουρά για ένα εισιτήριο ταινίας πρώτης προβολής που δεν μπορούσαν καν να πληρώσουν. Αλλά τα μάλωνε τα αγόρια του
τις μέρες που εμφανίζονταν με τη μύτη κόκκινη, τα μάτια
πρησμένα σαν ολόγιομα φεγγάρια και μπέρδευαν τα λόγια
τους σαν αίμα με νερό επειδή είχαν σνιφάρει μπλάνκο. Τότε
ο Τρελός έσβηνε τα Gold Flake Kings του στον καρπό ή τους
ώμους τους λέγοντας ότι πήγε στράφι ένα καλό τσιγάρο.
•
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Η διαπεραστική μυρωδιά της καμένης σάρκας ακολουθούσε τα αγόρια του και έσβηνε τις γλυκές, σύντομες συγκινήσεις της κόλλας Dendrite ή του μπλάνκο Eraz-ex. Ο Τρελός τα έφερνε για τα καλά στα λογικά τους.
Δεν τον γνωρίσαμε ποτέ, γιατί έζησε σ’ αυτή τη γειτονιά
πολύ πριν από την εποχή μας. Όμως όσοι τον ήξεραν, όπως
ο μπαρμπέρης που ξυρίζει άγρια μάγουλα εδώ και δεκαετίες και ο λοξός που πασαλείβει με στάχτη το στήθος του
και λέει πως είναι άγιος, μιλούν ακόμα γι’ αυτόν. Λένε ότι
τα αγόρια του Τρελού δεν τσακώνονταν ποτέ ποιο θα πηδούσε πρώτο πάνω στο κινούμενο τρένο ή ποιο θα έπαιρνε
το λούτρινο παιχνίδι ή το αγωνιστικό αυτοκινητάκι που ανακάλυπταν σφηνωμένο πίσω από την κουκέτα. Ο Τρελός μάθαινε στα αγόρια του να είναι αλλιώς. Γι’ αυτό, απ’ όλα τα
παιδιά που δούλευαν σε όλους στους σιδηροδρομικούς σταθμούς της χώρας, τούτα ζούσαν περισσότερο.
Όμως μια μέρα ο Τρελός πέθανε. Τα παιδιά του ήξεραν
ότι δεν το είχε σχεδιάσει. Ήταν νέος και υγιής και είχε υποσχεθεί να μισθώσει ένα τρίκυκλο αμάξι να τους πάει στο Ταζ
πριν φτάσει ο μουσώνας στην πόλη. Τον έκλαιγαν μέρες.
Αγριολούλουδα, ποτισμένα από τα δάκρυά τους, άνθισαν
στο γυμνό χώμα.
Ύστερα τα αγόρια αναγκάστηκαν να δουλέψουν για ανθρώπους που δεν είχαν καμία σχέση με τον Τρελό. Δεν υπήρχαν σοκολάτες και ταινίες στη νέα τους ζωή, μόνο χέρια τσουρουφλισμένα από τις σιδηροδρομικές ράγες που άστραφταν
σαν χρυσάφι στον καλοκαιρινό ήλιο, σε θερμοκρασία που
έφτανε τους σαράντα πέντε βαθμούς ως τις έντεκα το πρωί.
Τον χειμώνα η θερμοκρασία βουτούσε στον ένα ή τους δύο
βαθμούς και, καμιά φορά, όταν η ομίχλη ήταν λευκή και
•
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έμοιαζε με σκόνη, η κοφτερή άκρη από τις παγωμένες ράγες έγδερνε τα φουσκαλιασμένα τους δάχτυλα.
Κάθε μέρα μετά το ψάξιμο, τα αγόρια νίβονταν με το νερό που έσταζε από έναν ραγισμένο σωλήνα στον σταθμό και
προσεύχονταν συλλογικά στον Τρελό να τα σώσει προτού οι
τροχοί του τρένου αλέσουν και κάνουν σκόνη τα χέρια και
τα πόδια τους ή τιναχτεί σφυρίζοντας ένας ιμάντας στον αέρα, σπάσει στα δυο τη σκυμμένη ραχοκοκαλιά τους και δεν
περπατήσουν ποτέ ξανά.
Τους μήνες μετά τον θάνατο του Τρελού, δύο αγόρια σκοτώθηκαν κυνηγώντας τρένα. Τσίφτες γυρόφερναν τα διαλυμένα κορμιά τους και μύγες φιλούσαν τα μελανιασμένα χείλη τους. Οι άντρες για τους οποίους δούλευαν θεώρησαν πως
ήταν πεταμένα λεφτά να μαζέψουν και να αποτεφρώσουν
τις σορούς τους. Τα τρένα δε σταμάτησαν και οι μηχανές
στρίγγλιζαν ως αργά τη νύχτα.
Ένα βράδυ λίγο μετά τους θανάτους, τρία από τα παιδιά
του Τρελού πέρασαν τον δρόμο που χώριζε τον σιδηροδρομικό σταθμό από τον κυκεώνα καταστημάτων και ξενοδοχείων
που οι ταράτσες τους ήταν γεμάτες ασπροκόκκινες κεραίες κι
νητής τηλεφωνίας και μαύρες δεξαμενές νερού Sintex. Νέον
επιγραφές αναβόσβηναν ΑΓΝΕΣ ΧΟΡΤΟΦΑΓΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ και
ΘΕΑ ΣΤΟΝ ΣΤΑΘΜΟ, και ΑΠΙΣΤΕΥ ΤΗ ΙΝΔΙΑ και ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
ΚΗ ΑΝΕΣΗ. Τα παιδιά κατευθύνονταν σε ένα μέρος όχι μακριά από εδώ: έναν τοίχο από τούβλα, με σιδερένια κάγκελα,
όπου ο Τρελός άπλωνε τα ρούχα του, και εκεί αποκάτω κοιμόταν τη νύχτα με όλα τα υπάρχοντά του δεμένα σε έναν μπόγο που αγκάλιαζε σφιχτά σαν να ήταν η γυναίκα του.
Στο κίτρινο-ροζ φως των γραμμάτων που σχημάτιζαν τις
λέξεις ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ROYAL PINK, είδαν τους μικρούς πήλινους
•
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θεούς που είχε αραδιάσει ο Τρελός σε μια κόγχη στον τοίχο,
τον Γκανέσα με την προβοσκίδα τυλιγμένη στο στήθος, τον
Χανουμάν, που σηκώνει ένα βουνό με το ένα χέρι, και τον
Κρίσνα τον αυλητή, με αποξηραμένους στον ήλιο κατιφέδες
στερεωμένους με πέτρες στα πόδια τους.
Τα παιδιά χτύπησαν τα μέτωπά τους στον τοίχο και ρώτησαν τον Τρελό γιατί ήταν ανάγκη να πεθάνει. Ένα τους
ψιθύρισε το πραγματικό όνομα του Τρελού στον αέρα, ένα
μυστικό που ήξεραν μόνο εκείνα, και μια σκιά σάλεψε στο
σοκάκι. Τα παιδιά την πέρασαν για γάτα ή νυχτερίδα· παρόλο που η ατμόσφαιρα φορτίστηκε, ένιωσαν στη γλώσσα
τους τη μεταλλική γεύση του ηλεκτρισμού, είδαν την αναλαμπή μιας ιριδίζουσας δέσμης φωτός που χάθηκε τόσο γρήγορα, που δε θα μπορούσε παρά να είναι της φαντασίας τους.
Ήταν εξουθενωμένα από το κυνήγι των μπουκαλιών και ζαλισμένα από την πείνα. Όμως την επόμενη μέρα, σκαλίζοντας τα σκουπίδια στο δάπεδο του τρένου, καθένα τους βρήκε από ένα χαρτονόμισμα των πενήντα ρουπιών κάτω από
τρία διαφορετικά καθίσματα.
Ήξεραν ότι τα χρήματα ήταν δώρο από το φάντασμα του
Τρελού επειδή η ατμόσφαιρα γύρω τους ρυτιδώθηκε από τη
ζεστή ανάσα του, που μύριζε Gold Flake Kings. Είχε έρθει
κοντά τους γιατί τον είχαν αποκαλέσει με το αληθινό του
όνΌμα.
Τα αγόρια άρχισαν ν’ αφήνουν τσιγάρα για τον Τρελό
στον τοίχο του και αλουμινένιες γαβάθες μιας χρήσης με πικάντικα ρεβίθια με μοσχολέμονο, γαρνιρισμένα με φρέσκο
κόλιανδρο και κόκκινο κρεμμύδι σε φέτες. Είπαν χοντροκομμένα ανέκδοτα για τις μυρωδιές και τους ήχους που είχε βγάλει ο Τρελός ένα απόγευμα που έφαγε ένα τέταρτο
•
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του κιλού ρεβίθια στην καθισιά του. Το φάντασμά του δυσαρεστήθηκε με τις εξυπνάδες τους, ενώ αργότερα βρήκαν
καψίματα από τσιγάρο στα πουκάμισά τους.
Τώρα τα αγόρια του Τρελού είναι σκορπισμένα σε όλη
την πόλη· μάλιστα μαθαίνουμε ότι κάποια απ’ αυτά μεγάλωσαν κι είναι παντρεμένα κι έχουν δικά τους παιδιά. Αλλά, ακόμα και σήμερα, το πεινασμένο παιδί που θα αποκοιμηθεί με το αληθινό όνομα του Τρελού στα σκασμένα χείλη
του, όταν ξυπνήσει, θα βρει έναν λευκό τουρίστα που θα του
πάρει παγωτό ή μια γιαγιά που θα του βάλει μια παράτα*
στο χέρι. Δεν είναι τίποτα σπουδαίο, αλλά ο Τρελός δεν ήταν
πλούσιος, επομένως δεν έγινε πλούσιο φάντασμα.
Το αστείο με τον Τρελό είναι ότι τα αγόρια του του έδωσαν αυτό το όνομα. Όταν τον πρωτογνώρισαν, είδαν ότι ήταν
σκληρός από πολλές απόψεις, αλλά το βλέμμα του μαλάκωνε αν του έδειχναν ένα δάχτυλο που έλειπε ή μια ουλή που
σπαρταρούσε σαν ετοιμοθάνατο ψάρι στο πίσω μέρος των
μηρών τους όπου τα είχαν μαστιγώσει πυρακτωμένες σιδερένιες αλυσίδες. Αποφάσισαν ότι μόνο ένας Τρελός μπορούσε να έχει λίγη καλοσύνη σ’ αυτό τον άτιμο κόσμο. Αλλά
στην αρχή τον φώναζαν Αδερφό και τα μικρότερα τον φώναζαν Θείο, και πολύ αργότερα άρχισαν να του λένε Τρελέ,
δες πόσα μπουκάλια βρήκα σήμερα, κι εκείνον δεν τον πείραζε γιατί ήξερε πώς είχαν καταλήξει σ’ αυτό το όνομα.
Μήνες αφότου έγινε ο Τρελός, μια ανοιξιάτικη βραδιά που
είχε φτιαχτεί κατεβάζοντας κάμποσα ποτήρια μπανγκ, αγόρασε στα παιδιά γλυκό, κρεμώδες φίρνι σε πήλινα κύπελλα,
και τους ψιθύρισε το όνομα που του είχαν δώσει οι γονείς
* Για τις ινδικές λέξεις, βλ. Γλωσσάρι, σελ. 437-441.
•
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του. Τους είπε ότι το είχε σκάσει από το σπίτι στα εφτά του
γιατί η μητέρα του τον καρπάζωσε επειδή έκανε κοπάνες
από το σχολείο για να κάνει παρέα μ’ αυτούς που κολλούσαν στα κορίτσια στον δρόμο και άρχιζαν τα τσιριχτά τραγούδια όποτε περνούσε κανένα από μπροστά τους.
Τις πρώτες εβδομάδες στην πόλη, ο Τρελός έμενε στον
σταθμό του τρένου, όπου καταβρόχθιζε τα απομεινάρια από
τα μισοτελειωμένα πακέτα με φαγητό που πετούσαν οι επιβάτες από τα παράθυρα των συρμών και κρυβόταν από την
αστυνομία στις κόγχες κάτω από τις πεζογέφυρες. Ένιωθε
κάθε υπόκωφο βήμα απoπάνω του σαν χτύπημα στο κεφάλι. Για ένα διάστημα πίστευε ότι οι γονείς του θα έρχονταν
με το τρένο να τον βρουν, θα τον μάλωναν που τους κοψοχόλιασε και θα τον γύριζαν στο σπίτι. Τη νύχτα έκανε ανήσυχο ύπνο, άκουγε τη μητέρα του να φωνάζει το όνομά του,
μα ήταν μονάχα ο αέρας, το κροτάλισμα του τρένου ή η ανέκφραστη φωνή μιας γυναίκας που ανακοίνωνε ότι το Βορειο
ανατολικό Εξπρές από το Σιλόνγκ είχε τέσσερις ώρες καθυστέρηση. Σκέφτηκε να γυρίσει σπίτι, αλλά δεν το έκανε επειδή ντρεπόταν κι επειδή η πόλη έκανε τα αγόρια άντρες, κι
εκείνος είχε μπουχτίσει να είναι παιδί και ήθελε να γίνει
άντρας.
Τώρα που ο Τρελός είναι φάντασμα, εύχεται να ήταν πάλι εφτά χρονών. Υποθέτουμε ότι γι’ αυτό θέλει ν’ ακούει το
παλιό του όνομα. Του θυμίζει τους γονείς του και το αγόρι
που υπήρξε πριν πάρει το τρένο.
Το αληθινό όνομα του Τρελού είναι μυστικό. Τα αγόρια
του δεν το λένε σε κανέναν. Πιστεύουμε ότι είναι ένα τόσο
καλό όνομα, που, αν ο Τρελός είχε πάει στο Μουμπάι αντί να
έρθει εδώ, θα του το είχε βουτήξει κανένας σταρ του σινεμά.
•
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Υπάρχουν πολλοί Τρελοί σ’ αυτή την πόλη. Δεν πρέπει να
τους φοβόμαστε. Οι θεοί μας δεν έχουν χρόνο να ακούσουν
τις προσευχές μας, αλλά τα φαντάσματα – τα φαντάσματα
δεν έχουν τίποτα άλλο να κάνουν παρά να περιμένουν και να
περιπλανιούνται, να περιπλανιούνται και να περιμένουν, και
πάντοτε αφουγκράζονται τα λόγια μας γιατί πλήττουν κι είναι κι αυτός ένας τρόπος να σκοτώνει κανείς την ώρα του.
Να θυμάστε ότι δε δουλεύουν τζάμπα. Μας βοηθούν μόνο όταν τους προσφέρουμε κάτι σε αντάλλαγμα. Για τον
Τρελό είναι μια φωνή που λέει το αληθινό του όνομα, και
για άλλους είναι ένα ποτό ή μια γιρλάντα γιασεμί ή ένα κεμπάπ από του Ουστάντ. Δε διαφέρει από αυτά που ζητάνε
οι θεοί από τους ανθρώπους, μόνο που τα περισσότερα φαντάσματα δε θέλουν να νηστεύουμε, να ανάβουμε λυχναράκια ή να γράφουμε τα ονόματά τους ξανά και ξανά σε ένα
τετράδιο.
Το πιο δύσκολο είναι να βρεις το σωστό φάντασμα. Ο
Τρελός είναι για τα αγόρια, επειδή δεν προσλάμβανε ποτέ
κορίτσια – όμως υπάρχουν γυναίκες φαντάσματα, ηλικιωμένες φαντάσματα, ακόμα και μπεμπούλες φαντάσματα,
που φυλάνε κορίτσια. Εμείς μάλλον χρειαζόμαστε τα φαντάσματα πιο πολύ από κάθε άλλον, γιατί είμαστε αγόρια
του σιδηροδρομικού σταθμού χωρίς γονείς και σπίτι. Αν είμαστε ακόμα εδώ, είναι μονάχα επειδή ξέρουμε πώς να καλούμε φαντάσματα κατά βούληση.
Κάποιοι νομίζουν ότι πιστεύουμε στο υπερφυσικό επειδή εισπνέουμε κόλλα, σνιφάρουμε ηρωίνη και πίνουμε ντέσι ντάρου τόσο δυνατό, που μπορεί να κάνει μωρό να βγάλει μουστάκι. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί με τα μαρμάρινα πατώματα και τις ηλεκτρικές σόμπες, δεν ήταν μαζί με
•
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τα αγόρια του Τρελού τη χειμωνιάτικη νύχτα που τα έδιωξε η αστυνομία από τον σιδηροδρομικό σταθμό.
Εκείνη τη νύχτα, ένας τσουχτερός άνεμος φυσούσε στην
πόλη, ανοίγοντας αυλακιές στην πέτρα. Τα αγόρια δεν είχαν
είκοσι ρουπίες να νοικιάσουν ένα πάπλωμα για οχτώ ώρες
κι ο παπλωματζής τα έβρισε όταν τον ρώτησαν μήπως μπορούσε να τους δανείσει ένα με πίστωση. Κάθισαν τρέμοντας
κάτω από ένα σβηστό φανάρι του δρόμου που ήταν σπασμένο, έξω από ένα υπνωτήριο που δεν είχε άλλα άδεια κρεβάτια. Σουβλιές πόνου διαπερνούσαν τα χέρια και τα πόδια
τους. Όταν πια δεν άντεχαν άλλο, κάλεσαν τον Τρελό.
Συγγνώμη που σ’ ενοχλούμε πάλι, είπαν. Αλλά φοβόμαστε ότι θα πεθάνουμε.
Το σπασμένο φανάρι σπινθήρισε και άναψε. Τα αγόρια
σήκωσαν το βλέμμα τους. Αχτίνες παχύρρευστου φωτός, κίτρινες από τη ζεστασιά, χύθηκαν προς τα κάτω.
«Περιμένετε» τους είπε το φάντασμα του Τρελού «καθίστε να δω τι άλλο μπορώ να κάνω».

•
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Κοιτάζω το σπίτι μας με...

…τα μάτια ανάποδα και μετράω πέντε τρύπες στη λαμαρίνα της σκεπής μας. Ίσως υπάρχουν κι άλλες, αλλά δεν τις
βλέπω γιατί το μαύρο νέφος έξω έχει σβήσει τα αστέρια από
τον ουρανό. Φαντάζομαι ένα τζίνι καθισμένο ανακούρκουδα στη στέγη, που το μάτι του στρίβει σαν κλειδί στην κλειδωνιά όπως μας παρακολουθεί μέσα από μια τρύπα, περιμένοντας να αποκοιμηθούν η μαμά, ο μπαμπάς και η αδερφή μου, η Ρούνου-ντίντι, για να μου πάρει την ψυχή. Τζίνι
δεν υπάρχουν, αλλά αν υπήρχαν, θα έκλεβαν μόνο παιδιά,
γιατί εμείς έχουμε τις πιο νόστιμες ψυχές.
Οι αγκώνες μου τρεκλίζουν στο κρεβάτι, γι’ αυτό στηρίζω τα πόδια μου στον τοίχο. Η Ρούνου-ντίντι σταματάει να
μετράει τα δευτερόλεπτα που είμαι με το κεφάλι κάτω και
λέει: «Αρέ, Τζάι, κάνεις ζαβολιές ακόμα και μπροστά μου.
Δεν ντρέπεσαι καθόλου;». Η φωνή της είναι ψιλή και νευρική, γιατί πετάει από τη χαρά της που δεν μπορώ να σταθώ
ανάποδα όσο εκείνη.
H ντίντι κι εγώ κάνουμε διαγωνισμό στο κατακόρυφο, αλλά δεν είναι δίκαιος. Το μάθημα γιόγκα στο σχολείο μας απευθύνεται σε μαθητές της έκτης και πάνω, και η Ρούνου-ντίντι
•
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είναι στην εβδόμη, οπότε μαθαίνει από κανονικό δάσκαλο.
Εγώ πηγαίνω στην τετάρτη, οπότε αναγκάζομαι να βασίζομαι στον μπάμπα Ντέβαναντ στην τηλεόραση, που λέει ότι αν
κάνουμε κατακόρυφο, τότε παιδιά σαν εμένα:

■
■
■
■

δε θα χρειαστεί να φορέσουν ποτέ γυαλιά στη ζωή τους·
δε θα αποκτήσουν άσπρες τρίχες στα μαλλιά και μαύρες
κουφάλες στα δόντια·
δε θα έχουν τρύπες στο μυαλό και βραδύτητα στα χέρια
και τα πόδια·
θα είναι πάντα νούμερο ένα στο σχολείο + το κολέγιο +
το γραφείο + το σπίτι.

Μου αρέσει να κάνω κατακόρυφο πολύ περισσότερο από τις
ασκήσεις φύσα-ξεφύσα που κάνει ο μπάμπα Ντέβαναντ με
τα πόδια οκλαδόν στη στάση του λωτού. Αυτή τη στιγμή όμως,
αν μείνω λίγο ακόμα ανάποδα, θα σπάσω τον σβέρκο μου,
γι’ αυτό σωριάζομαι στο κρεβάτι που μυρίζει κόλιανδρο σε
σκόνη, ωμά κρεμμύδια, μαμά, τούβλα, τσιμέντο και μπαμπά.
«Ο μπάμπα, Τζάι, αποδείχτηκε τσαρλατάνος» φωνάζει η
Ρούνου-ντίντι σαν τους παρουσιαστές που τα πρόσωπά τους
γίνονται κατακόκκινα κάθε βράδυ από τις θυμωμένες ειδήσεις που διαβάζουν στην τηλεόραση. «Θα μείνει η χώρα να
κοιτάζει άπραγη;»
«Ουφ, Ρούνου, μ’ έχει πιάσει πονοκέφαλος από τις τσιρίδες σου» λέει η μαμά από την κουζίνα στη γωνία του σπιτιού μας. Φτιάχνει ολοστρόγγυλα ροτί με τον ίδιο πλάστη
που μου τις βρέχει στον πισινό όταν φωνάζω παλιοκουβέντες όποτε η ντίντι μιλάει με τον νάνα και τη νάνι από το κινητό της μαμάς.
•
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«Κέρδισα, κέρδισα, κέρδισα» τραγουδάει τώρα η ντίντι.
Ακούγεται δυνατότερα από την τηλεόραση των διπλανών,
και το μωρό των παραδιπλανών που σκούζει, και τις γειτόνισσες που κάθε μέρα τρώγονται ποια έκλεψε νερό από ποια
νής το βαρέλι.
Βουλώνω τ’ αυτιά μου με τα δάχτυλα. Τα χείλη της Ρούνου-ντίντι κινούνται, αλλά είναι σαν να μιλάει την μπουρμπουληθρογλώσσα των ψαριών στα γυάλινα ενυδρεία. Δεν
ακούω λέξη από το μπίρι μπίρι της. Αν ζούσα σε μεγάλο σπίτι, θα έπαιρνα τα βουλωμένα αυτιά μου, θα ανέβαινα τρέχοντας δυο δυο τα σκαλιά και θα λούφαζα σε κανένα ντουλάπι. Όμως ζούμε σε μπάστι, επομένως το σπίτι μας έχει μόνο ένα δωμάτιο. Ο μπαμπάς λέει ότι αυτό το δωμάτιο έχει
όλα όσα χρειαζόμαστε για να μεγαλώσει η ευτυχία μας. Εννοεί εμένα, την ντίντι και τη μαμά, και όχι την τηλεόραση,
που είναι το καλύτερο πράγμα που έχουμε.
Από εδώ όπου είμαι ξαπλωμένος στο κρεβάτι, βλέπω καθαρά την τηλεόραση. Με κοιτάζει από ένα ράφι που έχει επίσης μεταλλικά πιάτα και τενεκεδένια σκεύη. Στρογγυλά γράμματα στην οθόνη της τηλεόρασης γράφουν Ντιλλί: εντοπίστηκε η αγνοούμενη γάτα του αρχηγού της Αστυνομίας. Καμιά
φορά οι ειδήσεις γράφονται με γράμματα που μοιάζουν σαν
να αναβλύζουν αίμα, ιδίως όταν οι παρουσιαστές μάς θέτουν
δύσκολες ερωτήσεις που δεν μπορούμε να απαντήσουμε, όπως:
Υπάρχει φάντασμα στο Ανώτατο Δικαστήριο;
ή
Είναι τα περιστέρια τρομοκράτες εκπαιδευμένοι
από το Πακιστάν;
•
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ή
Είναι ένας ταύρος ο καλύτερος πελάτης αυτού
του καταστήματος σάρι στο Βαρανάσι;
ή
Ήταν ένα ρασγκούλα η αφορμή για τη διάλυση
του γάμου της ηθοποιού Βίνα;
Στη μαμά αρέσουν τέτοια ρεπορτάζ γιατί τα συζητάει με
τον μπαμπά με τις ώρες.
Οι αγαπημένες μου εκπομπές είναι αυτές που η μαμά λέει
ότι δεν είμαι αρκετά μεγάλος για να τις βλέπω, όπως η Αστυνομική περιπολία και το Έγκλημα σε ζωντανή σύνδεση. Καμιά φορά η μαμά κλείνει την τηλεόραση στα μισά του φόνου
γιατί λέει ότι είναι πολύ αρρωστημένο. Καμιά φορά όμως
την αφήνει, επειδή της αρέσει να μαντεύει ποιοι είναι οι κακοί και να μου λέει ότι οι αστυνομικοί είναι μπούφοι επειδή δεν εντοπίζουν ποτέ τους εγκληματίες το ίδιο γρήγορα μ’
εκείνη.
Η Ρούνου-ντίντι σταμάτησε να μιλάει για να τεντώσει τα
χέρια της πίσω από την πλάτη της. Νομίζει ότι είναι ο Γιουσέιν Μπολτ, αλλά απλώς συμμετέχει στην ομάδα σκυταλοδρομίας του σχολείου. Η σκυταλοδρομία δεν είναι κανονικό
άθλημα. Γι’ αυτό η μαμά και ο μπαμπάς τής επιτρέπουν να
παίρνει μέρος, παρόλο που μερικοί τσάτσα και μερικές τσάτσι στο μπάστι μάς λένε ότι ο στίβος ατιμάζει τα κορίτσια.
Η ντίντι λέει ότι θα το βουλώσουν όλοι στο μπάστι μόλις η
ομάδα της κερδίσει το διαπεριφερειακό τουρνουά και το πολιτειακό πρωτάθλημα.
•

22 •

Π Ε Ρ Ι Π ΟΛ Ι Α Γ Ι Α Τ Ζ Ι Ν Ι Σ Τ Η Μ Ο Β Γ ΡΑ Μ Μ Η

Τα δάχτυλά μου έχουν μουδιάσει στ’ αυτιά μου, γι’ αυτό τα βγάζω και τα σκουπίζω στο παντελόνι μου που είναι
ήδη πιτσιλισμένο με μελάνι, λάσπη και λάδια. Όλα μου τα
ρούχα είναι βρόμικα σαν αυτό το παντελόνι, και η στολή μου
ακόμα.
Ζητάω και ξαναζητάω από τη μαμά να με αφήσει να φορέσω την καινούρια στολή που πήρα δωρεάν από το σχολείο
φέτος τον χειμώνα, αλλά την έχει φυλαγμένη ψηλά σ’ ένα
ράφι και δεν τη φτάνω. Λέει ότι μόνο οι πλούσιοι πετάνε
ρούχα που έχουν ακόμα ζωή μέσα τους. Όποτε της δείχνω
ότι το καφέ παντελόνι δε φτάνει πια στους αστραγάλους
μου, η μαμά λέει ότι μέχρι και οι σταρ του σινεμά φοράνε
ρούχα που δεν τους κάνουν επειδή είναι η τελευταία λέξη
της μόδας.
Ακόμα βγάζει πράγματα από το μυαλό της για να με ξεγελάσει, όπως έκανε όταν ήμουν πιο μικρός απ’ ό,τι είμαι
τώρα. Δεν ξέρει ότι κάθε πρωί η Παρί και ο Φαΐζ γελάνε μόλις με βλέπουν και μου λένε ότι μοιάζω με αρωματικό στικ,
που όμως μυρίζει κλανίλα.
«Μαμά, να σου πω, η στολή μου...» λέω, μα σταματάω
γιατί απέξω ακούγεται ένα ουρλιαχτό τόσο δυνατό, που μου
φαίνεται ότι θα ζουλήξει τους τοίχους του σπιτιού μας. Η
Ρούνου-ντίντι βγάζει έναν άναρθρο ήχο και το χέρι της μαμάς ακουμπάει κατά λάθος σε ένα καυτό τηγάνι και το πρόσωπό της γίνεται τραχύ και άγριο σαν φλούδα πικρού πεπονιού.
Νομίζω ότι είναι ο μπαμπάς που προσπαθεί να μας τρομάξει. Τραγουδάει συνέχεια παλιά χίντι τραγούδια με την
ανατριχιαστική φωνή του που κυλάει στα δρομάκια του μπάστι σαν άδεια φιάλη υγραερίου, ξυπνώντας αδέσποτα σκυλιά
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και μωρά που τα κάνει να σκούζουν. Ύστερα όμως το ουρλιαχτό γρονθοκοπά ξανά τους τοίχους μας, η μαμά σβήνει
την κουζίνα και βγαίνουμε τρέχοντας από το σπίτι.
Το κρύο γλιστράει στα γυμνά πόδια μου. Σκιές και φωνές δονούνται στο σοκάκι. Το νέφος χτενίζει τα μαλλιά μου
με δάχτυλα αέρινα και υγρά ταυτόχρονα. Ακούγονται φωνές: «Τι συμβαίνει; Έγινε κάτι; Ποιος ουρλιάζει; Ούρλιαξε
κανείς;». Κατσίκες που οι ιδιοκτήτες τους έχουν ντύσει με
παλιά πουλόβερ και πουκάμισα για να μην αρπάξουν καμιά
πούντα κρύβονται κάτω από τα τσαρπάι και στις δύο πλευρές του σοκακιού. Τα φώτα στα χάι φάι κτίρια κοντά στο
μπάστι μας αναβοσβήνουν σαν πυγολαμπίδες και χάνονται.
Κόπηκε το ρεύμα.
Δεν ξέρω πού είναι η μαμά και η Ρούνου-ντίντι. Γυναίκες
με γυάλινα βραχιόλια που κροταλίζουν σηκώνουν φακούς
κινητών και λάμπες κηροζίνης, αλλά το φως τους είναι θαμπό μέσα στο νέφος.
Όλοι γύρω μου είναι ψηλότεροι από μένα· οι ανήσυχοι γοφοί και οι αγκώνες τους με σκουντάνε στο πρόσωπο ενώ ρωτούν ο ένας τον άλλο για τα ουρλιαχτά. Καταλαβαίνουμε ότι
ακούγονται από το σπίτι του μπεκρο-Λαλού.
«Κάτι κακό γίνεται εκεί μέσα» λέει ένας τσάτσα που μένει στο σοκάκι μας. «Η γυναίκα του Λαλού γύριζε στο μπάστι και ρωτούσε αν έχει δει κανένας τον γιο της. Μέχρι και
στη χωματερή πήγε και τον φώναζε».
«Κι εκείνος ο Λαλού πια όλη την ώρα ξυλοφορτώνει τη
γυναίκα του, ξυλοφορτώνει τα παιδιά του» λέει μια γυναίκα. «Καθίστε να δείτε, μια μέρα θα εξαφανιστεί και η γυναίκα του. Από πού θα παίρνει λεφτά τότε ο αχαΐρευτος;
Πού θα βρίσκει να πίνει, μου λες;»
•
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Αναρωτιέμαι ποιος από τους γιους του μπεκρο-Λαλού
χάθηκε. Ο μεγαλύτερος, ο Μπαχαντούρ, είναι ένας τραυλός
που πηγαίνει στην τάξη μου.
Το έδαφος τρέμει καθώς περνάει το μετρό αποκάτω μουγκρίζοντας κάπου εδώ γύρω. Θα βγει σαν σκουλήκι από μια
σήραγγα, θα περάσει ορμητικά δίπλα από μισοχτισμένα κτίρια και θα ανέβει μια γέφυρα σε έναν επίγειο σταθμό πριν
επιστρέψει στην πόλη, επειδή εδώ τελειώνει η Μοβ Γραμμή. Ο σταθμός του μετρό είναι καινούριος, κι ο μπαμπάς
ήταν ανάμεσα σε αυτούς που έχτισαν τους γυαλιστερούς
τοίχους του. Τώρα φτιάχνει έναν πύργο τόσο ψηλό, που πρέπει να βάλουν κόκκινα φώτα που αναβοσβήνουν στην κορυφή για να προειδοποιούν τους πιλότους να μην πετάνε πολύ χαμηλά.
Τα ουρλιαχτά έχουν σταματήσει. Κρυώνω και τα δόντια
μου τρίζουν. Το χέρι της Ρούνου-ντίντι πετάγεται από το
σκοτάδι, με γραπώνει και με σέρνει προς τα μπρος. Τρέχει
γρήγορα, λες και βρίσκεται σε αγώνα σκυταλοδρομίας κι
εγώ είμαι η σκυτάλη που ετοιμάζεται να δώσει σε μια συναθλήτριά της.
«Σταμάτα» της λέω πατώντας φρένο. «Πού πάμε;»
«Δεν άκουσες τι είπαν για τον Μπαχαντούρ;»
«Χάθηκε;»
«Δε θες να μάθεις περισσότερα;»
Η Ρούνου-ντίντι δεν μπορεί να διακρίνει το πρόσωπό μου
μέσα στην κάπνα, αλλά γνέφω καταφατικά. Ακολουθούμε
ένα φανάρι που ταλαντεύεται σε κάποιο χέρι, αλλά δεν είναι αρκετά δυνατό για να φωτίσει τις λακκούβες με τα απόνερα και πέφτουμε συνέχεια μέσα τους. Το νερό είναι αηδία
και θα έπρεπε να γυρίσω πίσω, όμως θέλω και να μάθω τι
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συνέβη στον Μπαχαντούρ. Οι δάσκαλοι δεν τον σηκώνουν
ποτέ στην τάξη εξαιτίας του τραυλίσματος. Στη δευτέρα,
προσπάθησα κι εγώ να κεκεδίσω, αλλά το μόνο που πέτυχα
ήταν να φάω ξυλιά στα δάχτυλα με τον ξύλινο χάρακα. Τα
χτυπήματα με τον χάρακα πονάνε περισσότερο από τη βέργα.
Παρά τρίχα να σκοντάψω στον βούβαλο της Φατίμα-μπεχέν που είναι ξαπλωμένος στη μέση του σοκακιού, μια τεράστια μαύρη μουτζούρα που δεν ξεχωρίζει από το νέφος. Η
μαμά λέει ότι ο βούβαλος είναι σαν σοφός που διαλογίζεται
πολλές εκατοντάδες χρόνια στον ήλιο, τη βροχή και το χιόνι. Μια φορά ο Φαΐζ κι εγώ παραστήσαμε ότι ήμασταν λιοντάρια, βρυχηθήκαμε στον Βούβαλο-μπάμπα και του πετάξαμε χαλίκια, αλλά εκείνος δε γύρισε καν να μας κοιτάξει
με τα μεγάλα βουβαλίσια μάτια του ούτε μας κούνησε τα
κέρατά του που είναι λυγισμένα προς τα πίσω.
Όλα τα φανάρια και τα κινητά έχουν σταματήσει έξω από
το σπίτι του Μπαχαντούρ. Μέσα στον κόσμο δε βλέπουμε τίποτα. Λέω στη Ρούνου-ντίντι να περιμένει και τρυπώνω ανάμεσα σε πόδια που φοράνε παντελόνια ή σάρι οι γυναίκες και
ντότι οι άντρες, και χέρια που μυρίζουν κηροζίνη, ιδρώτα, φαγητό και μέταλλο. Η μαμά του Μπαχαντούρ κάθεται στο κατώφλι και κλαίει, διπλωμένη στα δύο σαν κόλλα χαρτί, με τη
μαμά από τη μια και τη γειτόνισσά μας, τη Σάντι-τσάτσι, από
την άλλη. Ο μπεκρο-Λαλού κάθεται ανακούρκουδα δίπλα
τους και το κεφάλι του ανεβοκατεβαίνει ενώ τα κατακόκκινα μάτια του προσπαθούν να διακρίνουν τα πρόσωπά μας.
Δεν ξέρω πώς έφτασε εκεί η μαμά πριν από μένα. Η Σάντι-τσάτσι στρώνει τα μαλλιά της μαμάς του Μπαχαντούρ, της
τρίβει την πλάτη και λέει πράγματα όπως: «Παιδί είναι, κάπου εδώ γύρω θα βρίσκεται. Δεν μπορεί να πήγε πολύ μακριά».
•
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Η μαμά του Μπαχαντούρ δε σταματάει το κλάμα, αλλά
τα κενά ανάμεσα στους λυγμούς μεγαλώνουν. Αυτό συμβαίνει επειδή τα χέρια της Σάντι-τσάτσι είναι μαγικά. Η μαμά
λέει ότι η τσάτσι είναι η καλύτερη μαμή του κόσμου. Αν ένα
μωρό βγει μπλαβισμένο και βουβό, η τσάτσι μπορεί να φέρει κοκκίνισμα στα μάγουλά του και σκούξιμο στα χείλη του
τρίβοντάς του τα πόδια.
Η μαμά με βλέπει μέσα στον κόσμο και ρωτάει: «Τζάι,
ήρθε σήμερα ο Μπαχαντούρ στο σχολείο;».
«Όχι» λέω. Η μαμά του Μπαχαντούρ φαίνεται τόσο λυπημένη, που εύχομαι να μπορούσα να θυμηθώ πότε ήταν η
τελευταία φορά που τον είδα. Ο Μπαχαντούρ δε μιλάει πολύ, οπότε κανείς δεν προσέχει αν είναι στην τάξη. Ύστερα η
Παρί βγάζει το κεφάλι της μέσα από το δάσος από πόδια
και λέει: «Έχει καιρό να έρθει σχολείο. Τον είδαμε την περασμένη Πέμπτη».
Σήμερα είναι Τρίτη, επομένως ο Μπαχαντούρ λείπει πέντε μέρες. Η Παρί και ο Φαΐζ μουρμουρίζουν «άκρη, άκρη,
άκρη» σαν σερβιτόροι που κουβαλάνε μεταλλικούς δίσκους
με αχνιστά ποτήρια τσάι για να ανοίξει ο κόσμος να περάσουν. Έρχονται και στέκονται δίπλα μου. Φορούν και οι δύο
ακόμα τη στολή του σχολείου. Η μαμά μού έχει πει να βάζω τα ρούχα του σπιτιού αμέσως μόλις μπαίνω στο σπίτι για
να μη βρομίζει ακόμα περισσότερο η στολή. Είναι πάρα πολύ αυστηρή.
«Πού ήσουν εσύ;» ρωτάει η Παρί. «Σε ψάχναμε παντού».
«Εδώ» λέω.
Η Παρί έχει πιάσει με τσιμπιδάκι τη φράντζα της τόσο ψηλά, που μοιάζει με μισό βολβοειδή τρούλο τζαμιού. Προτού
προλάβω να ρωτήσω γιατί δεν κατάλαβε κανείς ότι χάθηκε ο
•
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Μπαχαντούρ ως σήμερα, η Παρί και ο Φαΐζ μού λένε τον λόγο, επειδή είναι φίλοι μου και βλέπουν τις σκέψεις στο μυαλό μου.
«Η μάνα του, βλέπεις, έλειπε εδώ και μια βδομάδα» ψιθυρίζει ο Φαΐζ. «Κι ο πατέρας του...»
«...είναι ο νούμερο 1 μπεκρής του κόσμου. Αν του φάει
ένας βανδικότος τα αυτιά, δεν πρόκειται να το πάρει χαμπάρι, γιατί είναι τύφλα όλη την ώρα» λέει η Παρί δυνατά σαν
να θέλει να την ακούσει ο μπεκρο-Λαλού. «Οι τσάτσι στα διπλανά σπίτια θα έπρεπε να είχαν προσέξει ότι χάθηκε ο Μπαχαντούρ, δε νομίζετε;»
Η Παρί είναι πάντα έτοιμη να κατηγορήσει τους άλλους,
επειδή νομίζει ότι η ίδια είναι τέλεια.
«Οι τσάτσι φρόντιζαν τον αδερφό και την αδερφή του
Μπαχαντούρ» μου εξηγεί ο Φαΐζ. «Νόμιζαν ότι ο Μπαχαντούρ έμενε σ’ έναν φίλο του».
Σκουντάω την Παρί και στυλώνω το βλέμμα μου στον Όμβιρ, που κρύβεται πίσω από τους μεγάλους και στριφογυρίζει στο δάχτυλό του ένα δαχτυλίδι που φωσφορίζει άσπρο
στο σκοτάδι. Είναι ο μοναδικός φίλος του Μπαχαντούρ, παρότι πηγαίνει στην πέμπτη και δεν έρχεται συχνά στο σχολείο
επειδή πρέπει να βοηθάει τον μπαμπά του, έναν σιδερωτή
που διώχνει τις ζάρες από τα ρούχα των χάι φάι ανθρώπων.
«Δε μου λες, Όμβιρ, ξέρεις πού είναι ο Μπαχαντούρ;» ρωτάει η Παρί.
Ο Όμβιρ ζαρώνει στο μαρόν πουλόβερ του, αλλά τα αυτιά της μαμάς του Μπαχαντούρ έπιασαν ήδη την ερώτηση.
«Δεν ξέρει» λέει. «Ήταν ο πρώτος που ρώτησα».
Η Παρί στρέφει τη βολβοειδή φράντζα της στον μπεκρο-Λαλού και λέει: «Αυτός θα φταίει για όλα».
•
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Κάθε μέρα βλέπουμε τον μπεκρο-Λαλού να τριγυρίζει στο
μπάστι, κόβοντας άσκοπα βόλτες με σάλια να τρέχουν από το
στόμα του. Είναι ένας μπατίρης που καμιά φορά ρωτάει ακόμα και την Παρί κι εμένα αν μας περισσεύει κανένα ψιλό για
να πάρει τσάι κάντακ. Η μαμά του Μπαχαντούρ είναι αυτή
που βγάζει λεφτά δουλεύοντας νταντά και καθαρίστρια για
μια οικογένεια σε ένα από τα χάι φάι κτίρια κοντά στο μπάστι μας. Η μαμά μου και πολλές τσάτσι από το μπάστι δουλεύουν για τους χάι φάι ανθρώπους που μένουν εκεί πάνω.
Γυρίζω και κοιτάζω τα κτίρια με τα φανταχτερά ονόματα όπως Παλμ Σπρινγκς, Μεϊφέαρ, Γκόλντεν Γκέιτ και Αθηνά. Είναι κοντά στο μπάστι, αλλά φαίνονται μακριά εξαι
τίας της χωματερής που μεσολαβεί και της ψηλής μάντρας
με το αγκαθωτό συρματόπλεγμα που η μαμά λέει ότι το ύψος
της δεν αρκεί να εμποδίσει την μπόχα από τους λόφους των
σκουπιδιών. Στέκονται πολλοί μεγάλοι πίσω μου, αλλά στα
κενά ανάμεσα στις μπαλακλάβες τους βλέπω ότι τα χάι φάι
σπίτια τώρα έχουν ρεύμα. Σίγουρα επειδή έχουν ντιζελογεννήτριες. Το μπάστι μας είναι ακόμα σκοτεινό.
«Γιατί έφυγα;» ρωτάει η μαμά του Μπαχαντούρ τη Σάντι-τσάτσι. «Δεν έπρεπε να τους είχα αφήσει μόνους».
«Η χάι φάι οικογένεια πήγε στη Νίμρανα και πήρε μαζί
τη μαμά του Μπαχαντούρ. Για να φροντίζει τα μωρά» μου
λέει η Παρί.
«Τι είναι η Νίμρανα;» ρωτάω.
«Μια αρχαία πόλη στο Ρατζαστάν» λέει η Παρί. «Στην
κορυφή ενός λόφου».
«Μπορεί να είναι με τον νάνα και τη νάνι του» λέει κάποιος στη μαμά του Μπαχαντούρ. «Ή με κάποιον τσάτσα ή
τσάτσι».
•
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«Τους τηλεφώνησα» λέει η μαμά του Μπαχαντούρ. «Δεν
είναι σε κανέναν».
Ο μπεκρο-Λαλού προσπαθεί να σηκωθεί όρθιος στηρίζοντας το ένα χέρι στο έδαφος. Κάποιος τον βοηθάει και, παλαντζάροντας πέρα δώθε, έρχεται με δυσκολία προς το μέρος μας. «Πού είναι ο Μπαχαντούρ;» ρωτάει. «Παίζετε μαζί του, έτσι δεν είναι;»
Πισωπατάμε και πέφτουμε πάνω στον κόσμο. Ο Όμβιρ
και το μαρόν πουλόβερ του χάνονται μέσα στο πλήθος. Ο
μπεκρο-Λαλού γονατίζει μπροστά μας και παραλίγο να φάει
τα μούτρα του, αλλά τελικά καταφέρνει να φέρει τα γέρικα
μάτια του στο ίδιο ύψος με τα παιδικά δικά μου. Έπειτα με
πιάνει από τους ώμους και με ταρακουνάει μπρος πίσω σαν
να είμαι μπουκάλι αναψυκτικού και να θέλει να με κάνει να
αφρίσω. Προσπαθώ να ξεφύγω από τη λαβή του. Αντί να με
σώσουν, η Παρί και ο Φαΐζ το βάζουν στα πόδια.
«Ξέρεις πού είναι ο γιος μου, έτσι δεν είναι;» ρωτάει ο
μπεκρο-Λαλού.
Φαντάζομαι ότι θα μπορούσα να τον βοηθήσω να τον βρει,
επειδή ξέρω πολλά από ντετεκτιβική, αλλά το βρομερό χνότο του πέφτει στο πρόσωπό μου και το μόνο που θέλω είναι
να φύγω τρέχοντας.
«Άσε ήσυχο το παιδί» φωνάζει κάποιος.
Νομίζω ότι ο μπεκρο-Λαλού δε θα τον ακούσει· μου ανακατεύει τα μαλλιά και μουρμουρίζει «Καλά, καλά». Μετά
με αφήνει.

Ο μπαμπάς φεύγει πάντα νωρίς για τη δουλειά, ενώ κοιμάμαι ακόμα, αλλά την επόμενη μέρα το πρωί με ξυπνάει η μυ•
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ρωδιά από νέφτι στο πουκάμισό του και τα τραχιά χέρια του
που χαϊδεύουν τα μάγουλά μου.
«Να προσέχεις. Να πας και να γυρίσεις από το σχολείο
με τη Ρούνου, τ’ ακούς;» μου λέει.
Σουφρώνω τη μύτη μου. Ο μπαμπάς μού συμπεριφέρεται λες και είμαι μικρό παιδί, ενώ είμαι εννιά χρονών.
«Μόλις σχολάσεις, να γυρίσεις κατευθείαν σπίτι» μου
λέει. «Μην τριγυρίζεις μόνος σου στο παζάρι Μπουτ». Με
φιλάει στο μέτωπο και λέει ξανά: «Θα προσέχεις;».
Αναρωτιέμαι τι φαντάζεται ότι συνέβη στον Μπαχαντούρ.
Μήπως νομίζει ότι τον άρπαξε κάνα τζίνι; Αφού ο μπαμπάς
δεν πιστεύει στα τζίνι.
Πηγαίνω έξω για να του πω εντάξει-αντίο-γεια και μετά
βουρτσίζω τα δόντια μου. Οι άντρες στην ηλικία του μπαμπά σαπουνίζουν το πρόσωπό τους και μετά βήχουν και φτύνουν σαν να ελπίζουν ότι το εσωτερικό του λαιμού τους θα
πεταχτεί από μέσα τους στο χώμα. Θέλω να δω πόσο μακριά θα φτάσει το άσπρο αφρισμένο σάλιο μου, έτσι αφήνω
το στόμα μου να κάνει δυνατές εκρήξεις.
«Σταμάτα αμέσως, Τζάι» ακούω τη μαμά. Φέρνει μαζί
με τη Ρούνου-ντίντι τις κατσαρόλες και τα μπιτόνια νερό
που γέμισαν από τη μοναδική βρύση που λειτουργεί στο
μπάστι, αλλά μόνο έξι με οχτώ το πρωί και καμιά φορά για
μία ώρα το απόγευμα. Η ντίντι ξεκαπακώνει τα δύο βαρέλια νερού δεξιά και αριστερά από την πόρτα μας, η μαμά
αδειάζει τις κατσαρόλες και τα μπιτόνια και από τη βιασύνη της γίνεται μούσκεμα.
Τελειώνω το βούρτσισμα. «Τι κάνεις εσύ εδώ;» μου λέει
απότομα η μαμά. «Θες ν’ αργήσεις πάλι να πας στο σχολείο;»
•
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Στην πραγματικότητα η μαμά είναι αυτή που έχει αργήσει στη δουλειά, γι’ αυτό φεύγει τρέχοντας φτιάχνοντας ταυτόχρονα τα μαλλιά της που έχουν φύγει από τον κότσο στον
αυχένα της. Η χάι φάι κυρία το διαμέρισμα της οποίας καθαρίζει η μαμά είναι μια κακιά γυναίκα που έχει κάνει ήδη
δύο φορές παρατήρηση στη μαμά για την αργοπορία της.
Ένα βράδυ που έκανα ότι κοιμόμουν, η μαμά είπε στον μπαμπά ότι η κυρία την απείλησε ότι θα την κάνει κομματάκια
που θα τα πετάει από το μπαλκόνι στους τσίφτες που κάνουν κύκλους γύρω από το κτίριο.
Η Ρούνου-ντίντι κι εγώ πηγαίνουμε στις τουαλέτες κοντά
στη χωματερή, κουβαλώντας κουβάδες όπου μέσα έχουμε
ρίξει σαπούνια, πετσέτες και κύπελλα. Το μαύρο νέφος κρέμεται ακόμα σκυθρωπό αποπάνω μας. Μου τσούζει τα μάτια και μουσκεύει με δάκρυα τα μάγουλά μου. Η ντίντι με
πειράζει λέγοντας ότι μάλλον μου λείπει ο Μπαχαντούρ.
«Κλαις για τον ντοστ σου;» με ρωτάει, και θα της έλεγα
να το βουλώσει, αλλά οι ουρές για τις τουαλέτες είναι μεγάλες, παρόλο που κοστίζει δύο ρουπίες για να πας, και πρέπει να συγκεντρωθώ και να ρίχνω το βάρος μου πότε στο
ένα πόδι και πότε στο άλλο για να μην εκραγεί ο πισινός
μου.
Ο επιστάτης, που κάθεται πίσω από ένα γραφείο στην
κεντρική είσοδο του κτιρίου, εκεί όπου χωρίζεται σε γυναικών και αντρών, κάνει δέκα ώρες να πάρει τα χρήματα και
να αφήσει τον κόσμο να περάσει. Υποτίθεται ότι δουλεύει
από τις πέντε το πρωί ως τις έντεκα το βράδυ, αλλά τις κλειδώνει όποτε του καπνίσει και φεύγει. Τότε αναγκαζόμαστε
να πηγαίνουμε στη χωματερή. Είναι δωρεάν, αλλά εκεί μπορεί ο καθένας να δει τα πισινά μας, οι συμμαθητές μας, γου•
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ρούνια, σκύλοι και αγελάδες γέρικες σαν τον νάνα και τη
νάνι, που θα μας έτρωγαν τα ρούχα που φοράμε αν μπορούσαν.
Η Ρούνου-ντίντι στέκεται στην ουρά για τις γυναικείες
τουαλέτες κι εγώ στην ουρά για τις αντρικές. Η ντίντι λέει
ότι υπάρχουν άντρες που συνέχεια προσπαθούν να κρυφοκοιτάξουν στις γυναικείες· μάλλον για να δουν αν οι λεκάνες τους είναι πιο καθαρές.
Όλοι στη δική μου ουρά κουβεντιάζουν για τον Μπαχαντούρ. «Σίγουρα κάπου κρύβεται αυτό το παιδί» λέει ένας
τσάτσα «και περιμένει πότε θα πετάξει η μάνα του τον πατέρα του έξω από το σπίτι». Όλοι μουρμουρίζουν καταφατικά. Αποφασίζουν ότι ο Μπαχαντούρ θα επιστρέψει μόλις
βαρεθεί να τσακώνεται με τα αδέσποτα σκυλιά για ένα μπαγιάτικο ροτί μέσα στα σκουπίδια.
Συζητάνε πόσο δυνατά ούρλιαξε η μαμά του Μπαχαντούρ
χτες βράδυ –τόσο δυνατά, που τρόμαξαν μέχρι και τα φαντάσματα που ζουν στο παζάρι Μπουτ– και καλαμπουρίζουν πόσο καιρό θα τους έπαιρνε να καταλάβουν ότι λείπει κάποιο
από τα δικά τους παιδιά. Ώρες, μέρες, εβδομάδες, μήνες;
Ένας τσάτσα λέει ότι, ακόμα κι αν προσέξει κάτι τέτοιο,
δεν πρόκειται να το αναφέρει. «Έχω οχτώ παιδιά. Ένα πάνω, ένα κάτω, δε χάθηκε ο κόσμος» λέει και όλοι βάζουν τα
γέλια. Το νέφος ενοχλεί και τα δικά τους μάτια, οπότε ταυτόχρονα κλαίνε κιόλας.
Έρχεται η σειρά μου, πληρώνω τον επιστάτη και κάνω
γρήγορα τη δουλειά μου. Αναρωτιέμαι αν ο Μπαχαντούρ
πήγε σε κάποιο μέρος με πεντακάθαρες τουαλέτες και μπάνια που μυρίζουν γιασεμί. Αν είχα ένα τέτοιο κι εγώ, θα μπανιαριζόμουν με τον κουβά κάθε μέρα.
•
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Αφού γυρίζουμε σπίτι, η ντίντι μού δίνει τσάι και παξιμάδι για
πρωινό. Το παξιμάδι είναι σκληρό και τελείως άγευστο, αλλά
το μασάω υπάκουα. Δε θα φάω τίποτα άλλο ως το απόγευμα.
Ύστερα βάζω τη στολή μου και φεύγουμε για το σχολείο.
Παρόλο που ο μπαμπάς μού είπε όχι, σκοπεύω να ξεγλιστρήσω από τη Ρούνου-ντίντι το συντομότερο. Όμως υπάρχει ένα σμάρι ανθρώπων γύρω από τον Βούβαλο-μπάμπα·
κάποιοι έχουν ανεβεί πάνω σε πλαστικές καρέκλες και τσαρπάι και τεντώνουν τον λαιμό για να δουν καλύτερα. Μας
κλείνουν τον δρόμο. Ακούω μια φωνή που αναγνωρίζω από
χτες βράδυ. «Βρες τον γιο μου, μπάμπα, βρες μου τον γιο
μου. Δε θα κουνηθώ από εδώ μέχρι να βρεθεί ο Μπάχαντούρ
μου» κλαίει ο μπεκρο-Λαλού.
«Ατσά, τώρα δεν μπορείς να ζήσεις χωρίς τον γιο σου;»
φωνάζει μια γυναίκα. «Δεν το σκεφτόσουν αυτό όταν τον
έδερνες;»
«Μόνο η αστυνομία μπορεί να μας βοηθήσει» λέει μια
άλλη. «Έχει έξι νύχτες να έρθει στο σπίτι. Είναι πολλές».
Νομίζω ότι αυτή που μιλάει είναι η μαμά του Μπαχαντούρ.
«Θ’ αργήσουμε πάρα πολύ» λέει η Ρούνου-ντίντι. Βάζει
τη σάκα μπροστά και χτυπάει τον κόσμο για να παραμερίσει, και κάνω το ίδιο κι εγώ. Μέχρι να βγούμε από τον συνωστισμό, τα μαλλιά μας είναι ξεχτένιστα και οι στολές μας
τσαλακωμένες.
Η Ρούνου-ντίντι στρώνει την καμίζ της. Προτού προλάβει
να με σταματήσει, πηδάω ένα χαντάκι και περνάω τρέχοντας μπροστά από αγελάδες, κότες, σκύλους και κατσίκες
που φορούν καλύτερα πουλόβερ από μένα, μπροστά από
•

34 •

Π Ε Ρ Ι Π ΟΛ Ι Α Γ Ι Α Τ Ζ Ι Ν Ι Σ Τ Η Μ Ο Β Γ ΡΑ Μ Μ Η

μια γυναίκα που σκουπίζει τον δρόμο ακούγοντας δυνατά
μουσική στο κινητό της με ακουστικά και μια γιαγιά με
άσπρα μαλλιά που καθαρίζει φασολάκια. Η σάκα μου χτυπάει έναν γέρο σε πλαστική καρέκλα, που το ένα πόδι της
είναι κοντύτερο από τα άλλα και στηρίζεται πάνω σε τούβλα. Η καρέκλα αναποδογυρίζει και ο γέρος προσγειώνεται
με τον πισινό στη λάσπη. Τρίβω το αριστερό μου γόνατο που
πονάει λίγο και ξαναρχίζω να τρέχω με τις κατάρες του γέρου να με κυνηγάνε, ώσπου φτάνω σε ένα άλλο στενό που
μυρίζει τσόλε μπατούρε.
Εδώ με περιμένουν η Παρί και ο Φαΐζ, έξω από ένα μαγαζί που πουλάει Tau jee, Chulbule και άλλα αλμυρά σνακ
με μασάλα· τα έντονα κόκκινα και πράσινα και μπλε στις
συσκευασίες των νάμκιν φαίνονται άτονα σήμερα μέσα στο
νέφος, και το αντρόγυνο που έχει το μαγαζί κάθεται στον πάγκο με τα κασκόλ τυλιγμένα γύρω από το πρόσωπο. Εμένα
το νέφος δε με ενοχλεί τόσο, μάλλον επειδή είμαι δυνατός.
«Τούτος ο Φαΐζ» λέει η Παρί μόλις πλησιάζω «είναι ένας
βλάκας και μισός». Η φράντζα της που μοιάζει με μιναρέ
είναι έτοιμη να καταρρεύσει από στιγμή σε στιγμή.
«Εσύ είσαι βλαμμένη» λέει ο Φαΐζ.
«Είδατε;» τους ρωτάω. «Ο μπεκρο-Λαλού προσεύχεται
στον Βούβαλο-μπάμπα, λες και ο μπάμπα είναι αληθινός
θεός».
«Η μαμά του Μπαχαντούρ έλεγε ότι θα πάει στην αστυνομία» λέει η Παρί.
«Είναι έκνταμ τρελή» λέει ο Φαΐζ.
«Η αστυνομία θα μας διώξει αν κάνουμε καταγγελία»
λέω. «Πάντα απειλούν να στείλουν μπουλντόζες να γκρεμίσουν το μπάστι μας».
•
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«Δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Έχουμε τα δελτία» λέει
η Παρί. «Εξάλλου τους δίνουμε χάφτα. Αν μας πετάξουν
έξω, σε ποιους θα πουλάνε προστασία;»
«Σε έναν σωρό κόσμο» λέω. «Η Ινδία έχει περισσότερους
ανθρώπους από όλες τις χώρες του κόσμου. Εκτός από την
Κίνα». Έχει κολλήσει παξιμάδι στο δόντι μου και το βγάζω
με τη γλώσσα μου.
«Ο Φαΐζ πιστεύει ότι ο Μπαχαντούρ είναι νεκρός» λέει
η Παρί.
«Ο Μπαχαντούρ είναι στην ηλικία μας. Δεν είμαστε τόσο μεγάλοι για να πεθάνουμε».
«Δεν είπα ότι πέθανε» διαμαρτύρεται ο Φαΐζ και μετά
βήχει. Φτύνει μια ροχάλα και σκουπίζει το στόμα του με τα
χέρια του.
«Ίσως αυτό που έγινε ήταν ότι το άσθμα του επιδεινώθηκε εξαιτίας του νέφους, έπεσε σε κανένα χαντάκι και δεν
μπορούσε να βγει» λέει η Παρί. «Θυμάστε εκείνη τη φορά
στη δευτέρα που δεν μπορούσε να πάρει ανάσα;»
«Έβαλες τα κλάματα» λέω.
«Δεν κλαίω ποτέ» λέει η Παρί. «Η μαμά κλαίει, αλλά εγώ
όχι».
«Αν ο Μπαχαντούρ είχε πέσει σε χαντάκι, όλο και κάποιος θα τον είχε βγάλει. Κοιτάξτε πόσος κόσμος κυκλοφορεί εδώ» λέει ο Φαΐζ.
Κοιτάω τους διαβάτες που περνάνε δίπλα μας για να εξακριβώσω αν φαίνονται άνθρωποι που θα βοηθούσαν. Όμως
τα πρόσωπά τους είναι μισοκρυμμένα από μαντίλια για να
εμποδίσουν το νέφος να μπει στα αυτιά, τη μύτη και το στόμα τους. Κάποιοι φωνάζουν στα κινητά τους μέσα από τις
αυτοσχέδιες μάσκες τους. Στην άκρη του δρόμου υπάρχει
•
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ένας πλανόδιος που πουλάει τσόλε μπατούρε, και παρότι το
πρόσωπό του δεν είναι καλυμμένο από κασκόλ, είναι τυλιγμένο στο σύννεφο καπνού που αναδίδεται από έναν κάδο
καυτό λάδι όπου τηγανίζει πίτες μπατούρα. Οι πελάτες του
είναι εργάτες, που πηγαίνουν σε εργοστάσια και εργοτάξια,
οδοκαθαριστές και ξυλουργοί, μηχανικοί και φύλακες σε
εμπορικά κέντρα, που επιστρέφουν ύστερα από τη νυχτερινή βάρδια. Οι άντρες πιάνουν το τσόλε με σιδερένια κουτάλια και μασουλάνε, με τα μαντίλια κατεβασμένα στο πιγούνι. Τα μάτια τους είναι καρφωμένα στο πιάτο με το ζεστό φαγητό. Αν ερχόταν ένας δαίμονας προς το μέρος τους
κοπανώντας τα πόδια του αυτή τη στιγμή, χαμπάρι δε θα
έπαιρναν.
«Να σας πω» λέω «γιατί δεν ψάχνουμε εμείς να βρούμε
τον Μπαχαντούρ; Ή είναι άρρωστος σε κανένα νοσοκομείο...»
«Η μαμά του γύρισε όλα τα νοσοκομεία κοντά στο μπάστι μας» λέει η Παρί. «Το έλεγαν οι γυναίκες στις τουαλέτες».
«Αν τον άρπαξαν, μπορούμε να λύσουμε και υπόθεση
απαγωγής» λέω. «Η Αστυνομική περιπολία λέει ακριβώς πώς
να βρεις κάποιον που αγνοείται. Πρώτα...»
«Ίσως τον πήρε κανένα τζίνι» λέει ο Φαΐζ, αγγίζοντας το
χρυσαφί φυλαχτό που κρέμεται από ένα ξεφτισμένο μαύρο
κορδόνι στον λαιμό του. Τον φυλάει από το κακό μάτι και
τα κακά τζίνι.
«Ούτε τα μωρά πιστεύουν στα τζίνι» λέει η Παρί.
Ο Φαΐζ σμίγει τα φρύδια του και η αυλακιά της άσπρης
ουλής στον αριστερό κρόταφό του, που περνάει ξυστά από
το μάτι του, βαθαίνει λες και κάτι από μέσα τραβάει το δέρμα του.
•

37 •

Ν Τ Ι Π Α Α Ν Α Π Π Α ΡΑ

«Πάμε» λέω. Οι διαφωνίες τους είναι το πιο βαρετό πράγμα στον κόσμο. «Θ’ αργήσουμε για την πρωινή συγκέντρωση στο σχολείο».
Ο Φαΐζ περπατάει γρήγορα, ακόμα κι όταν φτάνουμε στα
στενά του παζαριού Μπουτ όπου συνωστίζεται υπερβολικά
πολύς κόσμος, σκυλιά, ποδήλατα ρίκσο και αυτοκινούμενα
ρίκσο και ηλεκτρικά ρίκσο. Για να μη μείνω πίσω, αναγκάζομαι να μην κάνω τα πράγματα που κάνω συνήθως στο παζάρι, όπως να μετράω τα ματωμένα κατσικίσια πόδια που
πουλάει το μαγαζί του Άφζαλ-τσάτσα ή να κάνω τράκα μια
φέτα πεπόνι από κανέναν που πουλάει φρουτοσαλάτες.
Δε με πιστεύει κανείς, αλλά εγώ είμαι εκατό τοις εκατό πακκά ότι η μύτη μου μακραίνει όταν είμαι στο παζάρι εξαιτίας των μυρωδιών: τσάι, ωμό κρέας, ψωμάκια, κεμπάπ και ροτί. Και τα αυτιά μου μεγαλώνουν εξαιτίας των
ήχων: κουτάλες που ξύνονται σε τηγάνια, μπαλτάδες που
πέφτουν πάνω σε ξύλα κοπής, ρίκσο και παπάκια που κορνάρουν, πυροβολισμοί και παλιοκουβέντες που ηχούν βροντερά από αίθουσες με βιντεοπαιχνίδια κρυμμένες πίσω
από λιγδερές κουρτίνες. Όμως σήμερα η μύτη και αυτιά
μου μένουν στο ίδιο μέγεθος επειδή ο Μπαχαντούρ έχει
εξαφανιστεί, οι φίλοι μου έχουν μουτρώσει και το νέφος
θολώνει τα πάντα.
Μπροστά μας, σπινθήρες πέφτουν στο έδαφος από μια
φωλιά ηλεκτρικών καλωδίων που κρέμεται πάνω από το παζάρι.
«Είναι προειδοποίηση» λέει ο Φαΐζ. «Ο Αλλάχ μάς λέει
να προσέχουμε».
Η Παρί με κοιτάζει και ανασηκώνοντας τα φρύδια της
ψηλά στο μέτωπό της.
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Κοιτάζω μέσα στα χαντάκια στον υπόλοιπο δρόμο για το
σχολείο μήπως είναι πεσμένος ο Μπαχαντούρ σε κανένα από
αυτά. Το μόνο που βλέπω είναι άδεια περιτυλίγματα, τρύπιες σακούλες, τσόφλια από αυγά, ψόφια ποντίκια και ψόφιες γάτες και κόκαλα από κοτόπουλα και αρνιά καθαρισμένα από πεινασμένα στόματα. Ούτε ίχνος τζίνι ούτε ίχνος
του Μπαχαντούρ.
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