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Η μαμά μου περπατά μπροστά κι εγώ την ακολουθώ.

Διασχίζουμε τα στενά δρομάκια των Ισπανικών Συνοικιών και η μαμά μου περπατά βιαστικά – ένα βήμα δικό της, δύο δικά μου. Παρατηρώ τα παπούτσια των ανθρώπων. Γερό παπούτσι ένας πόντος· τρύπιο παπούτσι
χάνω έναν πόντο. Πόδια ξυπόλυτα κανένας πόντος. Καινούρια παπούτσια κερδίζω ένα αστέρι. Ποτέ δεν είχα δικά μου παπούτσια, φορώ τα παπούτσια των άλλων και
πάντα πονούν τα πόδια μου. Η μαμά μου λέει ότι στραβοπατάω. Δε φταίω εγώ. Είναι τα παπούτσια των άλλων. Έχουν πάρει τη φόρμα των ποδιών όσων τα έχουν
φορέσει πριν από μένα. Έχουν τις δικές τους συνήθειες,
έχουν περπατήσει άλλους δρόμους, έχουν παίξει άλλα
παιχνίδια. Κι όταν έρχεται η στιγμή να τα φορέσω, δεν
ξέρουν πώς περπατώ και πού θέλω να πάω. Πρέπει να
συνηθίσουν σιγά σιγά· στο μεταξύ τα πόδια μου μεγαλώνουν, τα παπούτσια μικραίνουν και πάλι με πονούν.
Η μαμά μου περπατά μπροστά κι εγώ την ακολουθώ.
Δεν ξέρω πού πηγαίνουμε, λέει ότι είναι για το καλό μου.
Όμως εγώ πιστεύω ότι κάποιο λάκκο έχει η φάβα, όπως
με τις ψείρες. Είναι για το καλό σου, και μου ξύρισε το
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κεφάλι. Ευτυχώς που κούρεψαν γουλί και τον φίλο μου
τον Τομμαζίνο, για το καλό του. Οι φίλοι μας στη γειτονιά μάς κορόιδευαν, έλεγαν πως μοιάζαμε με νεκροκεφαλές που βγήκαν από τους τάφους του νεκροταφείου
Φοντανέλλε. Στην αρχή ο Τομμαζίνο δεν ήταν φίλος μου.
Μια φορά τον είχα δει να κλέβει ένα μήλο από τον Καπαχάνκα, τον μανάβη που έχει τον πάγκο του στην πλατεία Μερκάτο, και τότε σκέφτηκα ότι δεν μπορούσα να
τον έχω φίλο γιατί η μαμά μου η Αντονιέττα μου έχει
εξηγήσει ότι είμαστε φτωχοί βέβαια, κλέφτες όμως όχι.
Διαφορετικά θα καταλήξουμε ζητιάνοι. Αλλά ο Τομμαζίνο με είδε και έκλεψε άλλο ένα μήλο για μένα. Αφού
δεν το είχα κλέψει εγώ αλλά μου το είχαν χαρίσει, το
έφαγα· η πείνα ήταν πραγματικά ζωγραφισμένη στο πρόσωπό μου. Από εκείνη τη στιγμή γίναμε φίλοι. Μας έδεσαν τα κλεμμένα μήλα.
Η μαμά μου βαδίζει στη μέση του δρόμου πάντα με
το κεφάλι ψηλά. Εγώ σέρνω τα βήματά μου και κοιτάζω παπούτσια μετρώντας πόντους για να ξεχάσω τον
φόβο μου. Μετρώ στα δάχτυλα μέχρι να συγκεντρώσω
δέκα πόντους και μετά ξεκινάω πάλι από την αρχή. Όταν
μετρήσω δέκα φορές το δέκα, κάτι καλό θα συμβεί, έτσι
πάει το παιχνίδι. Μέχρι τώρα δε μου έχει τύχει τίποτα
καλό, ίσως δεν έχω μετρήσει σωστά τους πόντους. Μου
αρέσουν πολύ οι αριθμοί. Τα γράμματα όχι. Ξεχωρίζω
το καθένα μόνο του, αλλά όταν ανακατεύονται και φτιάχνουν λέξεις μπερδεύομαι. Η μαμά μου λέει ότι πρέπει
να μεγαλώσω διαφορετικά από εκείνη, και γι’ αυτό μ’
έστειλε στο σχολείο. Πήγα, αλλά δε μου άρεσε. Πρώτα
απ’ όλα οι συμμαθητές μου τσίριζαν, και επέστρεφα στο
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ισόγειο που έχουμε για σπίτι με πονοκέφαλο· κι η τάξη
ήταν μικρή και μύριζε ποδαρίλα. Ύστερα έπρεπε να κάθομαι όλη την ώρα ακίνητος, σιωπηλός στο θρανίο και
να γράφω μπαστουνάκια. Η δασκάλα είχε μυτερό, μακρύ πιγούνι και πρόφερε παράξενα το σίγμα, κι όποιος
τολμούσε να την κοροϊδέψει έτρωγε σφαλιάρα. Σε πέντε μέρες έφαγα δέκα σφαλιάρες. Τις μέτρησα στα δάχτυλα όπως τους πόντους των παπουτσιών, αλλά δεν
κέρδισα τίποτα. Έτσι δεν ήθελα να συνεχίσω το σχολείο.
Η μαμά μου στεναχωρήθηκε, είπε ότι θα έπρεπε τουλάχιστον να μάθω μια τέχνη και μ’ έστειλε να μαζεύω
παλιά ρούχα και κουρέλια. Στην αρχή μού άρεσε: Τριγύριζα όλη μέρα στον δρόμο, πήγαινα από σπίτι σε σπίτι ή στα σκουπίδια και μάζευα τα άχρηστα, παλιά ρούχα, κι ύστερα τα πήγαινα στην αγορά στον Σκληρό Κάπα. Μετά από μερικές μέρες όμως επέστρεφα στο σπίτι τόσο κουρασμένος, που νοσταλγούσα τις σφαλιάρες
της δασκάλας με το μακρύ πιγούνι.
Η μαμά μου σταματά μπροστά από ένα κτίριο κόκκινο και γκρίζο με μεγάλα παράθυρα. «Εδώ είναι» λέει.
Αυτό το σχολείο είναι πιο όμορφο από το προηγούμενο.
Μέσα βασιλεύει ησυχία και δε μυρίζει ιδρωμένα πόδια.
Ανεβαίνουμε στον δεύτερο όροφο και μας αφήνουν να
περιμένουμε σ’ έναν διάδρομο, πάνω σ’ έναν ξύλινο πάγκο, μέχρι τη στιγμή που ακούμε μια φωνή να λέει: «Ο
επόμενος». Αφού δεν κουνιέται κανείς άλλος, η μαμά μου
καταλαβαίνει ότι είναι η σειρά μας και περνάμε μέσα.
Η μαμά μου ονομάζεται Αντονιέττα Σπεράντζα. Η δεσποινίδα που μας περίμενε σημειώνει το όνομα σ’ ένα
χαρτί και λέει:
13
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«Α, μόνο αυτό σας έχει απομείνει».*
Τότε σκέφτομαι: Να, τώρα η μαμά μου θα κάνει επιτόπου στροφή και θα επιτρέψουμε σπίτι. Αλλά δε συνέβη κάτι τέτοιο.
«Δασκάλα, εσείς δίνετε καρπαζιές;» ρωτώ και, για
να είμαι σίγουρος, προστατεύω το κεφάλι με τα χέρια
μου.
Η δεσποινίδα γελά και με τον αντίχειρα και τον δείκτη με τσιμπά απαλά στο μάγουλο.
«Καθίστε» λέει, και καθόμαστε απέναντί της.
Αυτή η κοπέλα δε μοιάζει καθόλου με την προηγούμενη δασκάλα, δεν έχει προτεταμένο πιγούνι αλλά ένα
όμορφο χαμόγελο και ίσια, άσπρα δόντια, κοντοκουρεμένα μαλλιά και φορά παντελόνι, όπως τα αγόρια. Μένουμε σιωπηλοί. Λέει ότι ονομάζεται Μανταλένα Κρισκουόλο και ότι η μαμά μου μπορεί να τη θυμάται γιατί αγωνίστηκε κατά της ναζιστικής κατοχής. Η μαμά μου
κουνά πάνω κάτω το κεφάλι, αλλά είναι φανερό ότι πρώτη φορά ακούει το όνομα Μανταλένα Κρισκουόλο. Η Μανταλένα διηγείται ότι τότε κατάφερε να σώσει τη γέφυρα στη συνοικία της Σανιτά, οι Γερμανοί ήθελαν να την
ανατινάξουν με δυναμίτη, και ότι τελικά της απένειμαν
χάλκινο παράσημο και στρατιωτικό έπαινο. Σκέφτομαι
ότι θα ήταν καλύτερα αν της έδιναν καινούρια παπούτσια, γιατί φορά ένα καινούριο και ένα τρύπιο (μηδέν
πόντοι). Λέει ότι κάναμε καλά που πήγαμε να τη συναντήσουμε, ότι πολλοί άνθρωποι νιώθουν ντροπή και ότι
* Αναφορά στο επώνυμο της μητέρας του ήρωα, καθώς «Speranza» είναι η ελπίδα. (Σ.τ.Μ.)
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η ίδια και οι συντρόφισσές της χρειάστηκε να χτυπήσουν
όλες τις πόρτες για να πείσουν τις μανάδες ότι θα ήταν
κάτι καλό για τις ίδιες και τα παιδιά τους. Λέει ότι τους
έκλεισαν πολλές φορές την πόρτα στα μούτρα και ότι
κάποιες φορές τις έβρισαν. Την πιστεύω, γιατί κι εμένα,
όταν χτυπάω τις πόρτες και ζητώ παλιά ρούχα, συχνά
με βρίζουν. Η δεσποινίδα λέει ότι πολλοί καλοί άνθρωποι τις πίστεψαν και τις εμπιστεύτηκαν, και ότι η μαμά
μου η Αντονιέττα είναι γενναία γυναίκα και κάνει ένα
μεγάλο δώρο στον γιο της. Εγώ ποτέ δεν έχω πάρει δώρα, εκτός από το κουτί ραπτικής που μέσα φυλάω όλους
τους θησαυρούς μου.
Η μαμά μου η Αντονιέττα περιμένει να σταματήσει
να μιλά η Μανταλένα, γιατί οι πολλές κουβέντες δεν είναι του χαρακτήρα της. Η κοπέλα λέει ότι πρέπει να δώσεις μια ευκαιρία στα παιδιά. Εγώ θα ήμουν κατευχαριστημένος αν μου έδινε μια φέτα ψωμί με ζάχαρη και
ρικότα. Το έφαγα μια φορά σε μια γιορτή των Αμερικανών όπου είχαμε τρυπώσει με τον Τομμαζίνο (παλιά παπούτσια, χάνω έναν πόντο).
Η μαμά μου παραμένει σιωπηλή, γι’ αυτό η Μανταλένα συνεχίζει να μιλάει: Έχουν οργανώσει ειδικά δρομολόγια με τρένα που θα μεταφέρουν τα παιδιά επάνω
στον Βορρά. Τότε η μαμά μου ρωτάει:
«Είσαστε σίγουρη; Αυτός εδώ, το βλέπετε, είναι δυστυχία σταλμένη από τον Θεό!».
Η Μανταλένα λέει ότι θα ταξιδέψουν πολλά παιδιά
με το τρένο, όχι μόνο εγώ.
«Άρα δεν πρόκειται για σχολείο!» επιτέλους καταλαβαίνω και χαμογελάω.
15
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Η μαμά μου η Αντονιέττα δε χαμογελά.
«Αν είχα επιλογή, δε θα βρισκόμουν τώρα εδώ, είναι
ο μόνος που έχω, κοιτάξτε τι θα κάνετε».
Φεύγουμε από κει και η μαμά μου πάλι περπατά
μπροστά, τώρα όμως με αργό βήμα. Περνάμε από τον
πάγκο με τις πίτσες, όπου κάθε φορά κρεμιέμαι κλαίγοντας από το φόρεμά της, μέχρι που νιώθω την παλάμη
της να σκάει με δύναμη στο μάγουλό μου. Η μαμά μου
σταματάει.
«Με παντσέτα και ρικότα» λέει στον νεαρό πίσω από
τον πάγκο. «Μία μόνο».
Αυτή τη φορά δε ζήτησα τίποτα και σκέφτομαι ότι,
για ν’ αποφασίσει η μαμά μου να μου πάρει τηγανητή
πίτσα πριν καλά καλά μεσημεριάσει, σίγουρα κάποιο
λάκκο έχει η φάβα.
Ο νεαρός βάζει σ’ ένα χαρτί μια πίτσα κίτρινη σαν τον
ήλιο και μεγάλη σαν το πρόσωπό μου. Εγώ την κρατάω
με τα δύο μου χέρια, φοβάμαι μη μου πέσει. Είναι ζεστή
και μυρίζει υπέροχα, τη φυσάω και νιώθω τη μυρωδιά
του λαδιού στη μύτη και το στόμα. Η μαμά μου σκύβει
και με κοιτά στα μάτια.
«Λοιπόν, το άκουσες κι εσύ. Τώρα πια είσαι μεγάλος,
θα συμπληρώσεις τα οκτώ. Την κατάστασή μας την ξέρεις». Με τη ράχη της παλάμης της σκουπίζει το λάδι
από τα χείλη μου. «Δώσε μου να δοκιμάσω» – και της
κόβω ένα μικρό κομμάτι.
Μετά σηκώνεται και κατευθυνόμαστε στο σπίτι. Δε
ρωτώ τίποτα και αρχίζω να προχωράω. Η μαμά μου πάντα μπροστά, εγώ ακολουθώ.
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2

Δεν ξαναμιλήσαμε για τη συνάντηση με τη Μανταλένα.

Σκέφτηκα ότι η μαμά ίσως το ξέχασε ή άλλαξε γνώμη.
Έπειτα από λίγες μέρες όμως εμφανίστηκε στο σπίτι μας
μια μοναχή, την έστελνε ο πατέρας Τζεννάρο. Η μαμά
μου ρωτάει πίσω από την πόρτα:
«Τι θέλει τώρα αυτή η καλόγρια;».
Η καλόγρια χτυπά άλλη μια φορά, και τότε η μαμά
παρατάει το ράψιμο και ανοίγει την πόρτα, ελάχιστα,
όσο χρειάζεται για να χωρέσει το κεφάλι της μοναχής –
είναι κατακίτρινη. Ρωτάει αν μπορεί να μπει, και η μαμά μου νεύει καταφατικά, αλλά φαίνεται ότι το κάνει
απρόθυμα. Η καλόγρια λέει ότι η μαμά μου είναι καλή
χριστιανή και ότι ο Θεός από ψηλά βλέπει τους πάντες
και τα πάντα, ότι τα παιδιά δεν ανήκουν στους γονείς
τους, είναι παιδιά του Θεού. Οι κομμουνίστριες, αντίθετα, θέλουν να μας στείλουν με το τρένο στη Ρωσία, όπου
θα μας κόψουν τα χέρια και τα πόδια και δε θα επιστρέψουμε ποτέ. Η μαμά μου δεν απαντά. Το μεγάλο ταλέντο της είναι η σιωπή. Τελικά η καλόγρια απελπίζεται
και φεύγει. Τότε τη ρωτάω:
«Πραγματικά θέλεις να με στείλεις στη Ρωσία;».
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Ξαναπιάνει το ράψιμο και μονολογεί:
«Ποια Ρωσία και σαχλαμάρες… Δεν έχω σχέση με τους
φασίστες ούτε με τους κομμουνιστές. Ούτε με τους ιερείς και τους καρδινάλιους». Της μαμάς μου δεν της αρέσουν οι πολλές κουβέντες, αλλά της αρέσει να μιλά μόνη της. «Μέχρι τώρα έχω γνωρίσει μόνο πείνα και βάσανα… Θα ’θελα να δω τι θα έκανε η καλόγρια χωρίς
άντρα και μ’ ένα παιδί… Όταν δεν έχεις παιδιά, μπορείς
να λες ό,τι θέλεις. Πού ήταν όταν αρρώστησε βαριά ο
Λουιτζίνο μου;»
Ο Λουίτζι ήταν ο μεγάλος μου αδερφός και, αν δεν
έκανε το λάθος ν’ αρρωστήσει από μικρός με βρογχικό
άσμα, τώρα θα ήταν τρία χρόνια μεγαλύτερός μου. Έτσι,
όταν γεννήθηκα, ήμουν ήδη μοναχοπαίδι. Η μαμά μου
δεν τον αναφέρει σχεδόν ποτέ· όμως επάνω στο κομοδίνο υπάρχει μια φωτογραφία του και μπροστά καίει πάντα το καντήλι. Για τον αδερφό μου και την αρρώστια
του έμαθα από την Τζαντραλιόνα, που μένει στο ισόγειο
απέναντι από το δικό μας και είναι καλός άνθρωπος. Η
μαμά μου στεναχωρήθηκε πάρα πολύ και όλοι πίστευαν
ότι δε θα συνέλθει. Αλλά γεννήθηκα εγώ και χάρηκε. Αν
και δεν της προσφέρω τόση χαρά όση ο Λουιτζίνο. Διαφορετικά δε θα μ’ έστελνε στη Ρωσία.
Βγαίνω από το σπίτι και πηγαίνω απέναντι στο σπίτι της Τζαντραλιόνα, που γνωρίζει τα πάντα και, όταν
δεν ξέρει κάτι, ρωτάει και μαθαίνει. Λέει ότι δεν είναι
αλήθεια πως θα μας στείλουν στη Ρωσία, ότι γνωρίζει τη
Μανταλένα Κρισκουόλο και τις άλλες κοπέλες – όλες
τους θέλουν να μας βοηθήσουν, να μας δώσουν ελπίδα.
Τι να την κάνω εγώ την ελπίδα; Εμένα το ίδιο μου το
18
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επίθετο είναι ελπίδα, γιατί με λένε κι εμένα Σπεράντζα,
όπως τη μαμά μου την Αντονιέττα. Το όνομά μου όμως
είναι Αμερίγκο. Μου το έδωσε ο μπαμπάς μου. Δεν τον
γνώρισα ποτέ και, κάθε φορά που ρωτάω γι’ αυτόν, η
μαμά σηκώνει το βλέμμα στον ουρανό όπως όταν αρχίζει να βρέχει ξαφνικά και δεν έχει προλάβει να μαζέψει
τα απλωμένα ρούχα. Λέει ότι είναι καλός άνθρωπος. Πήγε στην Αμερική για να βρει την τύχη του. «Θα γυρίσει;»
ρώτησα. «Κάποια στιγμή» απάντησε. Δε μου άφησε τίποτα, μόνο το όνομα. Κάτι είναι και αυτό.
Από τότε που έγινε γνωστή η ιστορία με τα τρένα, στο
στενό μας επικρατεί μεγάλη αναστάτωση. Ο καθένας
λέει κάτι διαφορετικό: Άλλοι λένε ότι θα μας πουλήσουν
και θα μας στείλουν στην Αμερική να δουλέψουμε, άλλοι ότι θα πάμε στη Ρωσία και θα μας βάλουν σε φούρνους, άλλοι ότι θα φύγουν μόνο τα κακά παιδιά και τα
καλά θα μείνουν με τις μαμάδες τους, και άλλοι αδιαφορούν για ό,τι γίνεται γύρω τους και συνεχίζουν τη ζωή
τους σαν να μη συμβαίνει τίποτα, γιατί είναι αμόρφωτοι. Κι εγώ αμόρφωτος είμαι, αν και όλοι στο στενό με
αποκαλούν Νομπέλ γιατί, μολονότι δε θέλησα να πάω
σχολείο, ξέρω ένα σωρό πράγματα. Μαθαίνω στον δρόμο· γυρίζω από δω κι από κει, ακούω ιστορίες, μαθαίνω από τις ζωές των άλλων. Κανείς δε γεννιέται μορφωμένος.
Η μαμά μου η Αντονιέττα δε θέλει να κουβεντιάζω
στη γειτονιά για τα όσα συμβαίνουν στο σπίτι μας. Και
δεν έχω πει ποτέ σε κανέναν ότι κάτω από το κρεβάτι
μας υπάρχουν τα πακέτα καφέ του Σκληρού Κάπα. Ούτε ότι το απόγευμα ο Σκληρός Κάπα έρχεται σπίτι μας
19
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και κλείνεται μέσα με τη μαμά μου. Ποιος ξέρει τι δικαιολογίες να λέει στη γυναίκα του, ίσως ότι πηγαίνει
να παίξει μπιλιάρδο. Εμένα με διώχνει, λέει ότι πρέπει
να δουλέψουν. Τότε εγώ φεύγω και πηγαίνω να μαζέψω
κουρέλια. Παλιά ρούχα από Αμερικανούς στρατιώτες,
βρόμικα, γεμάτα ψύλλους. Στην αρχή, όταν ερχόταν στο
σπίτι μας, δεν ήθελα να φύγω· δε μου άρεσε η σκέψη ότι
ο Σκληρός Κάπα έκανε τ’ αφεντικό στο σπίτι μου. Αλλά η μαμά είπε ότι πρέπει να τον σέβομαι γιατί έχει σημαντικές γνωριμίες και μας δίνει χρήματα για να ζούμε.
Είπε ότι ξέρει από εμπόριο και ότι έχω πολλά να μάθω
απ’ αυτόν, ότι θα με καθοδηγήσει σωστά. Δεν απάντησα, αλλά από εκείνη τη μέρα, κάθε φορά που εμφανίζεται αυτός, φεύγω εγώ. Τα κουρέλια που μαζεύω τα φέρνω σπίτι, η μαμά μου τα πλένει, τα στύβει, τα απλώνει,
τα μπαλώνει και τα δίνουμε στον Σκληρό Κάπα, που έχει
έναν πάγκο στην πλατεία Μερκάτο και τα πουλάει σε
όσους είναι λιγότερο φτωχοί από εμάς. Στο μεταξύ κοιτάζω τα παπούτσια και μετράω τις τρύπες με τα δάχτυλα του χεριού, κι όταν μετρήσω δέκα φορές το δέκα κάτι καλό θα συμβεί: Ο μπαμπάς μου θα επιστρέψει πλούσιος από την Αμερική, και τότε θα είμαι εγώ αυτός που
θα κλείσει τον Σκληρό Κάπα έξω από το σπίτι.
Μια φορά το παιχνίδι έπιασε. Μπροστά από το θέατρο του Σαν Κάρλο είδα έναν κύριο με ολοκαίνουρια,
αστραφτερά παπούτσια, που έπιαναν εκατό πόντους.
Και πράγματι, όταν επέστρεψα σπίτι, ο Σκληρός Κάπα
στεκόταν έξω από την πόρτα. Η μαμά μου είχε δει τη γυναίκα του να περπατάει στην οδό Ρεττιφίλο με μια ολοκαίνουρια τσάντα στο χέρι. Ο Σκληρός Κάπα της είπε:
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«Πρέπει να κάνεις υπομονή. Περίμενε και θα έρθει η
σειρά σου».
«Σήμερα όμως θα περιμένεις εσύ» του απάντησε η
μητέρα μου και δεν τον άφησε να μπει στο σπίτι. Ο Σκληρός Κάπα έμεινε απ’ έξω, άναψε τσιγάρο και έφυγε με
τα χέρια στις τσέπες. Εγώ τον ακολούθησα, χαρούμενος
που τον έβλεπα στεναχωρημένο, και του φώναξα:
«Γιορτή είναι σήμερα, Σκληρέ Κάπα; Δεν έχει δουλειά;».
Κάθισε ανακούρκουδα μπροστά μου, τράβηξε μια βαθιά ρουφηξιά και φύσηξε τον καπνό σχηματίζοντας πολλά μικρά δαχτυλίδια.
«Αγόρι μου» είπε «η γυναίκα και το κρασί είναι το
ίδιο πράγμα. Ή θα τους επιβληθείς ή θα σ’ εξουσιάσουν.
Αν κυριαρχήσουν πάνω σου, θα γίνεις σκλάβος, κι εγώ
ήμουν και θα είμαι πάντα ελεύθερος. Έλα, πάμε στην
ταβέρνα, σήμερα θα σου δώσω να πιεις κόκκινο κρασί.
Σήμερα ο Σκληρός Κάπα θα σε κάνει άντρα!».
«Τι κρίμα, Σκληρέ Κάπα, δεν μπορώ να σε ακολουθήσω, έχω δουλειά».
«Τι δουλειά μπορείς να έχεις εσύ;»
«Πρέπει να μαζέψω κουρέλια, όπως συνήθως. Δεν αξίζουν τίποτα, αλλά καταφέρνουμε να βγάζουμε λίγα χρήματα για το φαγητό μας. Σε χαιρετώ».
Τον άφησα μόνο, ενώ τα δαχτυλίδια καπνού από το
τσιγάρο του διαλύονταν στον αέρα.
Τα κουρέλια που βρίσκω τα βάζω σ’ ένα καλάθι που
μου έχει δώσει η μαμά. Όταν γεμίζει, το καλάθι βαραίνει, και τότε το μεταφέρω στο κεφάλι, όπως έχω δει να
κάνουν οι γυναίκες στην αγορά. Όμως, ακουμπώντας το
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συνεχώς στο ίδιο σημείο, μου έχουν πέσει τα μαλλιά. Νομίζω ότι γι’ αυτό με κούρεψε γουλί η μαμά μου, όχι για
τις ψείρες!
Καθώς τριγυρίζω μαζεύοντας κουρέλια, ρωτάω να μάθω για την υπόθεση του τρένου, αλλά δεν καταφέρνω να
συγκεντρώσω καμία σίγουρη πληροφορία. Ο ένας λέει
άσπρο κι ο άλλος μαύρο. Ο Τομμαζίνο επαναλαμβάνει
ασταμάτητα ότι δεν πρόκειται να φύγει γιατί στο σπίτι
του δεν τους λείπει τίποτα και ότι η μητέρα του, η κυρία Αρμίντα, δε χρειάστηκε ποτέ να ζητήσει ελεημοσύνη. Η Πακιόκια, που είναι η κακιά του στενού μας, λέει
ότι όσο υπήρχε ο βασιλιάς δε γίνονταν τέτοια πράγματα, οι μανάδες δεν πουλούσαν τα παιδιά τους. Λέει ότι
πλέον έχει χαθεί η α-ξι-ο-πρέ-πει-α! Και, κάθε φορά που
το λέει, ξεπροβάλλουν τα σκούρα ούλα της, σφίγγει τα
ελάχιστα κιτρινισμένα δόντια που της έχουν απομείνει
και από ανάμεσά τους πετάγονται σάλια. Η Πακιόκια
γεννήθηκε άσχημη, και νομίζω ότι αυτός είναι ο λόγος
που δεν κατάφερε ποτέ να βρει κάποιον να παντρευτεί.
Δεν μπορείς να μιλήσεις γι’ αυτό το θέμα, είναι το αδύναμο σημείο της. Κι επίσης δεν μπορείς ν’ αναφέρεις το
ότι δεν έχει παιδιά. Μια φορά είχε μια καρδερίνα, αλλά
της έφυγε. Ούτε την καρδερίνα μπορείς ν’ αναφέρεις
στην Πακιόκια.
Και η Τζαντραλιόνα δεν έχει παντρευτεί. Δε μάθαμε
ποτέ τον λόγο. Κάποιοι λένε ότι δεν αποφάσιζε να διαλέξει κανέναν απ’ αυτούς που τη ζήτησαν σε γάμο και
στο τέλος έμεινε μόνη της επειδή στην πραγματικότητα
είναι αρκετά πλούσια και δε θέλει να μοιραστεί με κανέναν τα χρήματά της. Κάποιοι άλλοι λένε ότι είχε έναν
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αρραβωνιαστικό, αλλά πέθανε. Μερικοί ότι είχε έναν αρραβωνιαστικό, αλλά ανακάλυψε ότι ήταν ήδη παντρεμένος. Εγώ λέω ότι όλα αυτά είναι κουτσομπολιά.
Μόνο μία φορά η Πακιόκια και η Τζαντραλιόνα συμφώνησαν – όταν ήρθαν οι Γερμανοί στη γειτονιά μας για
να συγκεντρώσουν τρόφιμα. Τότε μαγείρεψαν μαζί καζατιέλο, το παραδοσιακό πασχαλινό αλμυρό φαγητό μας,
στο οποίο είχαν προσθέσει κουτσουλιές περιστεριών, λέγοντας ότι ήταν κομμάτια παντσέτας. Οι Γερμανοί το
έφαγαν λέγοντας «gut, gut!», ενώ η Πακιόκια και η Τζαντραλιόνα σκουντούσαν η μια την άλλη και γελούσαν κάτω από τα μουστάκια τους. Οι Γερμανοί δεν ξαναεμφανίστηκαν στη γειτονιά, ούτε έκαναν αντίποινα.
Η μαμά μου η Αντονιέττα δε μ’ έχει πουλήσει ποτέ
μέχρι τώρα. Όμως δυο τρεις μέρες μετά την επίσκεψη
της μοναχής επιστρέφω στο σπίτι με το καλάθι γεμάτο
κουρέλια και βρίσκω τη Μανταλένα Κρισκουόλο. Ορίστε, σκέφτομαι, ήρθαν ν’ αγοράσουν κι εμένα! Ενώ η μαμά μου κουβεντιάζει μαζί της, εγώ τριγυρίζω στο δωμάτιο κάνοντας τον χαζό· κι όταν με ρωτούν κάτι, δεν απαντώ αλλά τραυλίζω επίτηδες. Θέλω να δείξω ότι είμαι
διανοητικά ανάπηρος, έτσι δε θα μ’ αγοράσουν. Γιατί
ποιος χαζός θ’ αγοράσει ένα παιδί που τραυλίζει ή είναι
καθυστερημένο;
Η Μανταλένα λέει ότι και αυτή ήταν φτωχιά και συνεχίζει να ζει μέσα στη φτώχεια, και ότι δεν ευθυνόμαστε εμείς που πεινάμε, αλλά η αδικία που υπάρχει στον
κόσμο. Ότι οι γυναίκες πρέπει να ενώσουν τις δυνάμεις
τους για να βελτιωθεί η κατάσταση. Η Πακιόκια, αντίθετα, λέει συνέχεια ότι, αν οι γυναίκες είχαν κοντά μαλ23

ΒΙΟΛΑ ΑΡΝΤΟΝΕ

λιά και φορούσαν παντελόνια όπως η Μανταλένα, ο κόσμος θα καταστρεφόταν. Εγώ όμως λέω: Κοίτα ποιος μιλάει! Αυτή που έχει και μουστάκι! Η Μανταλένα δεν έχει
μουστάκι. Έχει όμορφα κόκκινα χείλη και άσπρα δόντια.
Η Μανταλένα μιλάει χαμηλόφωνα και λέει στη μαμά
μου ότι ξέρει την ιστορία της και πόσο πολύ έχει υποφέρει από τις συμφορές που έχει αντιμετωπίσει, και προσθέτει ότι οι γυναίκες πρέπει να έχουν αλληλεγγύη αναμεταξύ τους. Η μαμά μου η Αντονιέττα καρφώνει δύο
λεπτά το βλέμμα της στον τοίχο, σ’ ένα σημείο όπου δεν
υπάρχει τίποτα, και καταλαβαίνω ότι σκέφτεται τον Λουίτζι, τον μεγάλο μου αδερφό.
Πριν τη Μανταλένα μας είχαν επισκεφτεί και άλλες
κυρίες, αλλά δεν είχαν κοντά μαλλιά ούτε φορούσαν παντελόνια. Ήταν πραγματικές κυρίες, με καλά φορέματα
και ξανθά, καλοχτενισμένα μαλλιά. Όταν έφταναν στο
στενό, η Τζαντραλιόνα στραβομουτσούνιαζε και έλεγε:
«Έφτασαν οι κυρίες του φιλανθρωπικού συλλόγου».
Εμείς στην αρχή ήμασταν χαρούμενοι γιατί μας έδιναν
δέματα με τρόφιμα, σιγά σιγά όμως ανακαλύψαμε ότι
μέσα στα δέματα δεν υπήρχαν ζυμαρικά ούτε κρέας ούτε τυρί. Υπήρχε ρύζι. Πάντα ρύζι, μόνο ρύζι. Κάθε φορά
που εμφανίζονταν, η μαμά μου η Αντονιέττα έστρεφε το
βλέμμα της στον ουρανό και έλεγε: «Θα γελάσουμε και
σήμερα, θα σκάσουμε στα γέλια!». Οι κυρίες του φιλανθρωπικού αρχικά δεν καταλάβαιναν, μετά όμως, όταν
διαπίστωσαν ότι κανείς δε δεχόταν τα δέματα που πρόσφεραν, είπαν ότι το ρύζι ήταν εθνικό προϊόν και ότι έκαναν «καμπάνια προώθησης του ρυζιού». Οι άνθρωποι
σταμάτησαν να τους ανοίγουν τις πόρτες όταν χτυπού24
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σαν. Η Πακιόκια έλεγε ότι δεν ξέρουμε τι σημαίνει ευγνωμοσύνη και ότι δεν αξίζουμε όσα μας προσφέρουν
και ότι έχει χαθεί η α-ξι-ο-πρέ-πει-α. Η Τζαντραλιόνα,
αντίθετα, έλεγε ότι οι κυρίες έρχονταν να μας κοροϊδέψουν με το ρύζι τους και, κάθε φορά που κάποιος ήθελε να της χαρίσει κάτι εντελώς άχρηστο, έλεγε: «Ορίστε,
ήρθαν οι κυρίες του φιλανθρωπικού συλλόγου!».
Η Μανταλένα υπόσχεται ότι στο ταξίδι με το τρένο
θα διασκεδάσουμε και ότι οι οικογένειες του Βορρά και
της κεντρικής Ιταλίας θα μας φερθούν σαν να είμαστε
δικά τους παιδιά, θα μας προσφέρουν φαγητό, θα μας
φροντίσουν, θα μας δώσουν καινούρια ρούχα και παπούτσια (δύο πόντοι). Εγώ τότε σταματώ να τραυλίζω και
να παριστάνω τον χαζό και λέω:
«Μαμά, πούλησέ με σ’ αυτήν την κυρία!».
Στα κόκκινα χείλη της Μανταλένα ζωγραφίζεται ένα
χαμόγελο, αλλά η μαμά μου η Αντονιέττα μου δίνει ένα
χαστούκι με την ανάστροφη της παλάμης. Πιάνω το μάγουλό μου που καίει – δεν ξέρω αν είναι από το χαστούκι ή από την ντροπή. Η Μανταλένα σταματάει να χαμογελά και ακουμπάει το χέρι της στο μπράτσο της μαμάς
μου. Η μαμά μου το τραβάει όπως όταν καίγεται στην
καυτή κατσαρόλα. Της μαμάς μου δεν της αρέσει να την
αγγίζουν, ούτε να τη χαϊδεύουν. Μετά η Μανταλένα με
ύφος σοβαρό λέει ότι δε θέλει να με αγοράσει. Λέει ότι
το Κομμουνιστικό Κόμμα οργανώνει κάτι πρωτοφανές,
κάτι που θα μείνει στην ιστορία, θα το θυμόμαστε για
χρόνια.
«Όπως το παραδοσιακό καζατιέλο με τις κουτσουλιές περιστεριών;» ρωτάω.
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Η μαμά μου η Αντονιέττα με στραβοκοιτά και σκέφτομαι ότι θα φάω και άλλο χαστούκι· εκείνη όμως μου
λέει:
«Εσύ τι θέλεις να κάνεις;».
Εγώ απαντώ ότι, αν μου δώσουν ένα ζευγάρι καινούρια παπούτσια (κερδίζω αστέρι), δε χρειάζεται το τρένο, πηγαίνω ακόμη και με τα πόδια στο σπίτι των κομμουνιστών.
Η Μανταλένα χαμογελάει και η μαμά κουνά καταφατικά το κεφάλι, που σημαίνει: Εντάξει.
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Η μαμά μου η Αντονιέττα σταματάει μπροστά στο κτί-

ριο των κομμουνιστών στην οδό Μεντίνα, εκεί που είχαμε πάει και την προηγούμενη φορά. Η Μανταλένα έχει
πει ότι χρειάζεται να σημειώσουν το όνομά μας στον κατάλογο των παιδιών που θα ταξιδέψουν με το τρένο στον
Βορρά. Στον πρώτο όροφο συναντάμε τρεις νεαρούς και
δύο νεαρές. Οι κοπέλες, μόλις μας βλέπουν, μας οδηγούν
σ’ ένα δωμάτιο μ’ ένα γραφείο – ακριβώς πίσω του υπάρχει μια κόκκινη σημαία. Μας δείχνουν να καθίσουμε και
μας κάνουν ένα σωρό ερωτήσεις. Η μια ρωτά και η άλλη
σημειώνει σ’ ένα χαρτί. Στο τέλος η πρώτη κοπέλα παίρνει μια καραμέλα από ένα μπολάκι και μου την προσφέρει. Η δεύτερη, αντίθετα, ακουμπάει ένα χαρτί στο τραπέζι, μπροστά από τη μαμά μου, που το κοιτάζει παραξενεμένη. Τότε της βάζει μια πένα στο χέρι και λέει ότι
πρέπει να υπογράψει. Η μαμά μου μένει ακίνητη. Εγώ
ξετυλίγω την καραμέλα και νιώθω το άρωμα λεμονιού
στη μύτη μου. Σπάνια μου προσφέρουν καραμέλα.
Από το διπλανό δωμάτιο ακούγονται οι φωνές των
τριών νεαρών. Οι κοπέλες ανταλλάσσουν αμίλητες ένα
βλέμμα, είναι φανερό ότι πρόκειται για κάτι συνηθισμέ27
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νο και δε δίνουν σημασία. Στο μεταξύ η μαμά μου η Αντονιέττα μένει με την πένα στο χέρι, το χέρι μετέωρο πάνω από το χαρτί. Ρωτώ για ποιο λόγο φωνάζουν έτσι στο
διπλανό δωμάτιο. Η κοπέλα που σημείωνε δεν απαντά.
Αντίθετα, η άλλη που μιλούσε μου εξηγεί ότι δε μαλώνουν, συζητούν έντονα για πράγματα που πρέπει ν’ αλλάξουν για το καλό όλων, ότι έτσι είναι η πολιτική. Τότε
ξαναρωτώ: Συγγνώμη, εδώ μέσα δε συμφωνείτε μεταξύ
σας; Η κοπέλα έχει μια έκφραση όπως όταν δαγκώνεις
ένα αμύγδαλο και διαπιστώνεις ότι είναι πικρό και λέει
ότι υπάρχει διάσπαση, υπάρχουν ρεύματα… Εκείνη τη
στιγμή η κοπέλα που έγραφε τη σκουντάει με τον αγκώνα, σαν να της λέει ότι μιλάς πολύ, και μετά στρέφεται
προς τη μαμά μου και της εξηγεί ότι, αν δεν ξέρει να γράψει το όνομά της, μπορεί να κάνει απλά έναν σταυρό, άλλωστε υπογράφει ενώπιον δύο μαρτύρων. Η μαμά μου η
Αντονιέττα γίνεται κατακόκκινη και, χωρίς να σηκώσει
τα μάτια από το χαρτί, γράφει ένα λίγο στραβό x. Εγώ,
μετά απ’ αυτό που άκουσα για τα ρεύματα, φοβάμαι
γιατί, όπως λέει πάντα η Τζαντραλιόνα, τα ρεύματα του
αέρα φέρνουν συνάχι και μου έχουν πει ότι τα άρρωστα
παιδιά δε θα τα αφήσουν να ταξιδέψουν. Και αυτό δεν
είναι δίκαιο! Τα άρρωστα είναι αυτά που έχουν ανάγκη
να πάνε στον Βορρά για να τα θεραπεύσουν, όπως πολύ
σωστά θα έλεγε η Πακιόκια, που, πέρα από το μουστάκι και τα καφετιά ούλα, κατά βάθος είναι καλός άνθρωπος και πού και πού μου χαρίζει καμιά λιρέτα.
Μετά οι κοπέλες σημειώνουν κάτι σ’ ένα μεγάλο τετράδιο και μας συνοδεύουν στην έξοδο. Καθώς διασχίζουμε το διπλανό δωμάτιο, διαπιστώνουμε ότι οι τρεις
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νεαροί συνεχίζουν να διαφωνούν. Ο αδύνατος με τα ξανθά μαλλιά κάθε λίγο και λιγάκι επαναλαμβάνει: «το ζήτημα του Νότου» και «εθνική ενοποίηση». Εγώ κοιτάζω
τη μαμά μου για να δω αν έχει καταλάβει, αλλά αυτή
συνεχίζει να προχωρά. Τότε ο ξανθός νεαρός, τη στιγμή
ακριβώς που περνώ από μπροστά του, στρέφεται προς
το μέρος μου σαν για να μου πει: Μίλα, πες τους το κι
εσύ! Εγώ θα ήθελα να του απαντήσω ότι δεν καταλαβαίνω τίποτα από όλ’ αυτά και ότι η μαμά μου η Αντονιέττα μ’ έφερε εδώ για το καλό μου, διαφορετικά δε θα ερχόμουν. Η μαμά μου με αρπάζει από το μπράτσο και
μου λέει χαμηλόφωνα:
«Τώρα θέλεις ν’ ανακατευτείς και με αυτά; Προχώρα και μην τολμήσεις ν’ ανοίξεις το στόμα σου!».
Κι έτσι φεύγουμε, ενώ ο ξανθός νεαρός μάς ακολουθεί με το βλέμμα του μέχρι την πόρτα.
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