«Αυτό που ξεκινάει σαν την ιστορία ενός καλοκαιρινού ειδυλλίου
μεταμορφώνεται σε κάτι πολύ μεγαλύτερο και φιλόδοξο, που θέτει
ερωτήματα για τη φύση των δεσμών που επιμένουν με πάθος».
New Yorker

«Η αφή, οι μυρωδιές, η θερμοκρασία και τα χρώματα του ιταλικού
Νότου, όπου τοποθετείται ολόκληρο το νέο μυθιστόρημα του Τζορντάνο,
μένουν μαζί μας για καιρό, καθώς και ο τρόπος που έχει να μιλάει
για την εμμονική διάσταση της αγάπης».
TLS
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Για τη δεκατετράχρονη Τερέζα τα καλοκαίρια στο Σπετσιάλε δε λένε
να περάσουν. Ατέλειωτες μέρες με τη γιαγιά να διαβάζει αστυνομικά
και τον πατέρα της, μακριά από το γραφείο και τη γυναίκα του, να γίνεται και πάλι μυστηριώδης, και ζωντανός, σαν την Απουλία, τον τόπο
όπου γεννήθηκε.
Και ξάφνου, ένα ζεστό βράδυ, τα βλέπει κρυφά να βουτούν στην πισίνα, ολόγυμνα, κι αυτά τα τρία αγόρια μπαίνουν στη ζωή της σαν ορμητικός άνεμος. Ο Νίκολα, ο Τομμάζο και ο Μπερν. Θα τη δεχτούν στην
παρέα τους και τα επόμενα είκοσι χρόνια θα τους ξαναβρίσκει στη γειτονική φάρμα, να σπέρνουν, να μαζεύουν, να καταστρέφουν, αναζητώντας μανιωδώς μια φωτιά που θα τους κρατήσει αναμμένους. Στο επίκεντρο βρίσκεται πάντα ο Μπερν, σαν μαγνήτης που τους τραβάει και
τους σπρώχνει πέρα από τα όρια...

καταβροχθίζοντας τον ουρανό

Corriere della Sera

Ν’ αρπάζεις τα πάντα. Να ορμάς ακάθεκτος στα όνειρα. Να καταβροχθίζεις τον ουρανό. Ένα μυθιστόρημα δυνατό και γενναιόδωρο, που
προσφέρει στον αναγνώστη το πανάρχαιο θαύμα μιας μεγάλης ιστορίας, καλώντας τον να χαθεί μέσα της.
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«Τρία αγόρια σε μια πισίνα
τη νύχτα, το βλέμμα ενός
κοριτσιού που τα ανακαλύπτει
από ψηλά, τα μελετάει σιωπηλά,
τα ακολουθεί στη φυγή τους.
Εδώ ακριβώς, μ’ αυτή την
ακίνδυνη και συνάμα προφητική
παρανομία, γεννιέται ο έρωτας
για το μυθιστόρημα του Πάολο
Τζορντάνο».
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Ο Πάολο Τζορντάνο γεννήθηκε
στο Τορίνο το 1982.
Σπούδασε θεωρητική φυσική
στο Πανεπιστήμιο του Τορίνου
και είναι διδάκτωρ στη Φυσική
των Στοιχειωδών Σωματιδίων.
Έχει γράψει τέσσερα
μυθιστορήματα: τη Μοναξιά των
πρώτων αριθμών (La solitudine
dei numeri primi, 2008, Βραβείο
Strega και Βραβείο Campiello
Opera Prima, Εκδ. Ωκεανίδα,
2008), το Ανθρώπινο σώμα
(Il corpo umano, Mondadori
2012), Το μαύρο και το ασημί
(Il nero e l’argento, Einaudi
2014) και το Καταβροχθίζοντας
τον ουρανό (Divorare il cielo,
Einaudi, 2018, Εκδ. Πατάκη,
2021), που έχουν μεταφραστεί σε
περισσότερες από 40 γλώσσες.
To 2020, στο διάστημα από 29
Φεβρουαρίου έως 6 Μαρτίου στη
Ρώμη, έγραψε το Περί μετάδοσης
(Nel contagio, Einaudi, Εκδόσεις
Πατάκη, 2020), που κυκλοφόρησε
στην Ιταλία στις 26 Μαρτίου,
ενώ μεταφράστηκε ταυτόχρονα
σε πάνω από 30 γλώσσες.
Έχει γράψει έργα για το θέατρο
και είναι συνεργάτης της
εφημερίδας Corriere della Sera.
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Στη Ροζάρια και τον Μιμίνο,
στον Άντζελο και τη Μαργκερίτα.
Στα τραγούδια τους.

1

ΤΟΥΣ ΕΊΔΑ να κάνουν μπάνιο στην πισίνα, τη νύχτα. Ήταν

τρεις και ήταν πολύ νέοι, λίγο μεγαλύτεροι από παιδιά,
όπως ήμουν κι εγώ τότε.
Στο Σπετσιάλε τον ύπνο μου τον διέκοπταν συνεχώς κάποιοι καινούριοι θόρυβοι: το βουητό από το σύστημα του
αυτόματου ποτίσματος, οι αγριόγατες που τσακώνονταν
στο λιβάδι, ένα πουλί που έβγαζε αιωνίως τον ίδιο ήχο. Τα
πρώτα καλοκαίρια στο σπίτι της γιαγιάς είχα σχεδόν την
αίσθηση ότι δεν κοιμόμουν ποτέ. Από το κρεβάτι όπου ήμουν
ξαπλωμένη, έβλεπα τα αντικείμενα του δωματίου να πηγαίνουν και να ’ρχονται, λες και το σπίτι ολόκληρο ανάσαινε.
Εκείνη τη νύχτα άκουσα θορύβους στην αυλή, μα δε σηκώθηκα αμέσως, μερικές φορές ο φύλακας ερχόταν ως την
είσοδο για να χώσει κάποιο σημείωμα στην πόρτα. Έπειτα
όμως άκουσα ψιθύρους και πνιχτά γέλια. Οπότε αποφάσισα να κουνηθώ.
Απέφυγα να πατήσω την αντικουνουπική συσκευή που
από το πάτωμα σκορπούσε ένα γαλάζιο φως, έφτασα στο
παράθυρο και κοίταξα κάτω, πολύ αργά για να προλάβω
να δω τα αγόρια να γδύνονται, έγκαιρα όμως για να τσακώσω το τελευταίο τη στιγμή που γλιστρούσε στα σκοτεινά νερά.
Ο φωτισμός στην αυλή μού επέτρεπε να διακρίνω τα κεφάλια τους, δύο πιο σκούρα κι ένα που φάνταζε σαν αση•
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μένιο. Πέρα απ’ αυτό, από εκεί πάνω φαίνονταν σχεδόν
ολόιδιοι, έκαναν κυκλικές κινήσεις με τα μπράτσα τους για
να κρατηθούν στην επιφάνεια.
Υπήρχε ένα είδος ηρεμίας στην ατμόσφαιρα, από τη στιγμή που είχε κοπάσει ο βοριάς. Ένα από τ’ αγόρια βάλθηκε
να παριστάνει τον πεθαμένο στο κέντρο της πισίνας. Ένιωσα ξαφνικά μια κάψα στον λαιμό στη θέα της γύμνιας του,
παρόλο που ήταν ένας ίσκιος μοναχά, και πιο πολύ φαντασία μου. Καμπούριασε τη ράχη του και βυθίστηκε κάνοντας μια τούμπα. Καθώς αναδυόταν και πάλι στην επιφάνεια, έβγαλε μία κραυγή και ο φίλος με το ασημένιο κεφάλι τού έδωσε μια στο πρόσωπο, για να τον κάνει να σωπάσει.
«Με χτύπησες, ηλίθιο!» είπε αυτός που έκανε την τούμπα, δυνατά πάλι.
Ο άλλος τον έσπρωξε κάτω απ’ το νερό, και τότε ρίχτηκε κι ο τρίτος επάνω του. Φοβήθηκα ότι θα πλακώνονταν,
ότι υπήρχε κίνδυνος να πνιγεί κάποιος, μα αντί γι’ αυτό
χωρίστηκαν γελώντας. Κάθισαν στο πεζούλι απ’ τη μεριά
με το μικρότερο βάθος, γυρίζοντάς μου τις βρεμένες τους
πλάτες. Το αγόρι στη μέση, το πιο ψηλό, άπλωσε τα μπράτσα του και αγκάλιασε απ’ τον λαιμό τα άλλα δύο. Μιλούσαν σιγά, μα κατάφερνα να πιάσω μερικές σκόρπιες λέξεις.
Για μια στιγμή σκέφτηκα να κατέβω και να βυθιστώ μαζί τους στην υγρασία της νύχτας. Η μοναξιά του Σπετσιάλε μ’ έκανε να διψάω για οποιαδήποτε ανθρώπινη επαφή,
όμως στα δεκατέσσερά μου δεν είχα θάρρος για ορισμένα
πράγματα. Υποπτευόμουν πως ήταν τα αγόρια απ’ το γειτονικό κτήμα, μολονότι τα έβλεπα πάντα από μακριά. Η
γιαγιά τα αποκαλούσε «αυτοί απ’ τη φάρμα».
Ύστερα άκουσα τρίξιμο από σούστες κρεβατιού. Ένα βήξιμο. Τις λαστιχένιες παντόφλες του πατέρα μου να χτυπάνε στο πάτωμα. Πριν μπορέσω να φωνάξω στα αγόρια
•
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να το βάλουν στα πόδια, εκείνος κατέβηκε γρήγορα τη σκάλα, καλώντας τον φύλακα. Το φως στο πέτρινο σπιτάκι άναψε και ο Κόζιμο βγήκε έξω με τα σώβρακα, ακριβώς τη
στιγμή που ο πατέρας μου, με τα σώβρακα κι αυτός, έκανε την εμφάνισή του στην αυλή.
Τα αγόρια είχαν πηδήξει έξω απ’ την πισίνα και μάζευαν βιαστικά τα σκορπισμένα τους ρούχα. Αφήνοντας
μερικά καταγής, βάλθηκαν να τρέχουν προς το σκοτάδι. Ο
Κόζιμο όρμησε ξοπίσω τους ουρλιάζοντας θα σας σκοτώσω μπάσταρδα θα σας σπάσω το κεφάλι, ο πατέρας μου,
μετά από έναν στιγμιαίο δισταγμό, τον ακολούθησε. Τον
είδα να σηκώνει μια πέτρα.
Από το σκοτάδι ήρθε μια κραυγή, έπειτα ο γδούπος των
σωμάτων πάνω στον φράχτη, μια φωνή που έλεγε όχι, κατέβα αποκεί. Ένιωθα ταχυπαλμία, σαν να ήμουν εγώ που
έτρεχα να σωθώ, εγώ η κυνηγημένη.
Πέρασε κάμποση ώρα μέχρι να επιστρέψουν. Ο πατέρας
μου κρατούσε τον αριστερό του καρπό, είχε έναν λεκέ από
αίμα στο χέρι του. Ο Κόζιμο τον εξέτασε από κοντά, έπειτα τον έσπρωξε μέσα στο καλύβι. Πριν χωθεί κι εκείνος με
τη σειρά του στο σπίτι του, κοίταξε για μια στιγμή το σκοτάδι που είχε καταπιεί τους εισβολείς.

*

Την άλλη μέρα, στο φαγητό, ο πατέρας μου είχε το χέρι
μπανταρισμένο. Είπε πως είχε σκοντάψει προσπαθώντας
να επισκευάσει τη φωλιά μιας κίσσας. Στο Σπετσιάλε μεταμορφωνόταν σ’ έναν άνθρωπο διαφορετικό, μέσα σε λίγες μέρες το δέρμα του γινόταν κατάμαυρο, άλλαζε ακόμα κι η φωνή του με την τοπική διάλεκτο, είχα την αίσθηση πως δεν τον γνώριζα καθόλου. Μερικές φορές
αναρωτιόμουν ποιος στ’ αλήθεια ήταν: ο μηχανικός στο Τορίνο που φορούσε πάντα την κοστουμιά με τη γραβάτα ή
ο άντρας με τα αφρόντιστα γένια που τριγυρνούσε μισό•
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γυμνος στο σπίτι. Όπως και να έχει, ήταν φανερό πως η μητέρα μου είχε διαλέξει για σύζυγο τον έναν μόνο από τους
δύο και τον άλλο δεν ήθελε ούτε να τον ξέρει. Εδώ και χρόνια δεν πατούσε το πόδι της στην Απουλία. Στις αρχές Αυγούστου, όταν ξεκινούσαμε για ν’ αντιμετωπίσουμε το ατελείωτο ταξίδι με το αυτοκίνητο προς τον Νότο, εκείνη ούτε που έβγαινε από το δωμάτιο για να μας χαιρετήσει.
Τρώγαμε αμίλητοι, ώσπου ακούστηκε η φωνή του Κόζιμο, που μας φώναζε από την αυλή.
Στο κατώφλι, μπροστά στον φύλακα, που στεκόταν αποπάνω τους σαν φρουρός, ήταν τα τρία αγόρια της νύχτας.
Στην αρχή αναγνώρισα μόνο τον ψηλότερο, από τον λεπτό
λαιμό και το σχήμα του κεφαλιού του, που ήταν κάπως μακρόστενο. Ωστόσο την προσοχή μου τράβηξαν οι άλλοι δύο.
Ο ένας είχε πολύ ανοιχτόχρωμο δέρμα, μαλλιά και φρύδια
άσπρα σαν μπαμπάκι· ο άλλος ήταν καστανός, ηλιοκαμένος, με τα μπράτσα γεμάτα γρατζουνιές.
«Α» έκανε ο πατέρας μου, «ήρθατε να πάρετε τα ρούχα σας;».
Ο πιο ψηλός απάντησε ανέκφραστα: «Ήρθαμε να σας
ζητήσουμε συγνώμη που μπήκαμε στον χώρο σας χτες το
βράδυ και που χρησιμοποιήσαμε την πισίνα. Οι γονείς μας
σας στέλνουν αυτά εδώ» – σήκωσε από κάτω μια σακούλα
κι ο πατέρας μου την άρπαξε με το χέρι που δεν ήταν μπανταρισμένο.
«Πώς σε λένε;» ρώτησε. Άθελά του, είχε γλυκάνει κάπως.
«Νικόλα».
«Κι εκείνους;»
«Αυτός είναι ο Τομμάζο» είπε δείχνοντας τον ξανθό. «Κι
αυτός ο Μπερν».
Είχα την εντύπωση ότι ασφυκτιούσαν κάτω από τις
μπλούζες τους, λες και κάποιος τούς είχε υποχρεώσει να
•
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τις φορέσουν με το ζόρι. Αντάλλαξα ένα έντονο βλέμμα με
τον Μπερν. Τα μάτια του ήταν κατάμαυρα, και κάπως κοντά το ένα με το άλλο.
Ο πατέρας μου κούνησε ελαφρά τη σακούλα και τα τενεκεδένια κουτιά στο εσωτερικό της κουδούνισαν. Θαρρώ
πως του ήταν κουραστικό να στέκεται εκεί και να δέχεται
τις συγνώμες τους.
«Δεν ήταν ανάγκη να μπείτε κρυφά» είπε. «Αν θέλατε
να χρησιμοποιήσετε την πισίνα, έφτανε να το ζητήσετε».
Ο Νικόλα και ο Τομμάζο χαμήλωσαν τα μάτια, ενώ ο
Μπερν εξακολούθησε να τα έχει καρφωμένα επάνω μου. Το
λευκό της αυλής πίσω τους ήταν εκτυφλωτικό.
«Αν κάποιος από σας πάθαινε κάτι…», ο πατέρας μου
δίστασε, η αμηχανία του ολοένα μεγάλωνε. «Κόζιμο, να
προσφέρουμε λίγη λεμονάδα στα παιδιά;»
Ο φύλακας έκανε μια γκριμάτσα, σαν να τον ρωτούσε
μήπως τρελάθηκε.
«Δεν είναι ανάγκη, ευχαριστούμε» είπε ο Νικόλα με ευγένεια.
«Αν οι γονείς σας σας το επιτρέψουν, σήμερα το απόγευμα μπορείτε να έρθετε να κάνετε μπάνιο».
Ο πατέρας μου με κοίταξε, για να ζητήσει ίσως τη συγκατάθεσή μου.
Εκείνη τη στιγμή ο Μπερν πήρε τον λόγο: «Χτες τη νύχτα χτυπήσατε τον Τομμάζο στην πλάτη με μια πέτρα.
Εμείς κάναμε μια παράβαση μπαίνοντας στην ιδιοκτησία
σας, εσείς όμως κάνατε μία ακόμα μεγαλύτερη χτυπώντας
έναν ανήλικο. Αν θέλαμε, θα μπορούσαμε να σας καταγγείλουμε».
Ο Νικόλα τού έδωσε μια αγκωνιά στο στήθος, μα ήταν φανερό πως δεν είχε καμιά εξουσία, ήταν απλώς ο πιο ψηλός.
«Δεν έκανα τίποτα τέτοιο» απάντησε ο πατέρας μου.
«Δεν ξέρω για τι πράγμα μιλάς».
•
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Ξαναείδα νοερά την κίνησή του, καθώς έσκυβε για να
σηκώσει την πέτρα, και ξανάκουσα τους ήχους μέσα στο
σκοτάδι, εκείνη την κραυγή που την προέλευσή της δεν είχα καταφέρει να εξιχνιάσω.
«Τόμμι, δείξε τη μελανιά στον κύριο Γκασπάρρο, σε παρακαλώ».
Ο Τομμάζο τραβήχτηκε, όταν όμως ο Μπερν τράβηξε την
άκρη από το μπλουζάκι του δεν αντέδρασε. Ο Μπερν σήκωσε απαλά το ύφασμα, ξεσκεπάζοντας την πλάτη του:
ήταν ακόμα πιο ανοιχτόχρωμη από τα μπράτσα και η χλωμάδα έκανε ακόμα πιο ανάγλυφο τον μπλε λεκέ, που ήταν
μεγάλος σαν πάτος ποτηριού.
«Βλέπετε;»
Ο Μπερν πίεσε τη μελανιά με τον αντίχειρα, ο Τομμάζο
τινάχτηκε.
Ο πατέρας μου έμοιαζε σαν υπνωτισμένος. Τότε μπήκε
στη μέση ο Κόζιμο, έδωσε ένα πρόσταγμα στ’ αγόρια στη
δική τους διάλεκτο κι εκείνα, φρόνιμα, αποσύρθηκαν με μια
υπόκλιση.
Είχε μεσημεριάσει πια, όταν ο Μπερν στράφηκε και κοίταξε με σοβαρότητα το σπίτι μας. «Ελπίζω να γιάνει γρήγορα το χέρι του» είπε.

*

Το απόγευμα ξέσπασε μπόρα. Μέσα σε λίγα λεπτά ο ουρανός βάφτηκε μοβ και μαύρος, με κάτι χρώματα που δεν
είχα ξαναδεί ποτέ μου.
Οι καταιγίδες κράτησαν σχεδόν μια βδομάδα, τα σύννεφα έρχονταν από τη θάλασσα, στα ξαφνικά. Ένας κεραυνός έσπασε ένα κλαδί από τον ευκάλυπτο κι ένας άλλος
έκαψε την αντλία που τραβούσε νερό απ’ το πηγάδι. Ο πατέρας μου ήταν έξαλλος, τα έβαλε με τον Κόζιμο.
Η γιαγιά, στο ντιβάνι, διάβαζε τα αστυνομικά της μυθιστορήματα, σε έκδοση τσέπης. Έτσι για να περάσει η ώρα,
•

18 •

Κ ΑΤΑ Β Ρ Ο Χ Θ Ι Ζ Ο Ν ΤΑ Σ Τ Ο Ν Ο Υ ΡΑ Ν Ο

της ζήτησα να μου προτείνει κάποιο. Μου είπε να ψαρέψω
ένα στην τύχη από τη βιβλιοθήκη, όλα καλά ήταν. Διάλεξα
το Θανάσιμο Σαφάρι, μα η πλοκή του ήταν βαρετή.
Αφού κοίταξα για λίγο το κενό, τη ρώτησα τι ήξερε για
τ’ αγόρια της φάρμας.
«Πάνε κι έρχονται» είπε. «Δε μένουν ποτέ τα ίδια για
πάρα πολύ καιρό».
«Και τι κάνουν;»
«Περιμένουν να τα πάρουν πίσω οι γονείς, υποθέτω. Ή
να τα πάρει κάποιος άλλος».
Σα να της είχα χαλάσει την απόλαυση της ανάγνωσης,
άφησε κάτω το βιβλίο. «Στο μεταξύ προσεύχονται. Ανήκουν
σε κάποιο είδος… αίρεσης».
Όταν σταμάτησε η κακοκαιρία, είχαμε μια επιδρομή από
βατράχια. Τη νύχτα βουτούσαν στην πισίνα και όσο χλώριο
κι αν βάζαμε δεν μπορούσαμε να τα απομακρύνουμε. Τα
βρίσκαμε παγιδευμένα μέσα στoυς υπερχειλιστές ή μασημένα από τους τροχούς του ρομπότ καθαρισμού. Όσα επιζούσαν κολυμπούσαν μακάρια, μερικά ζευγαρωμένα, το ένα
σκαρφαλωμένο στη ράχη του άλλου.
Ένα πρωί κατέβηκα στην αυλή για το πρωινό, με σορτς
και φανελάκι του ύπνου ακόμα, και είδα τον Μπερν. Από
την άκρη της πισίνας κυνηγούσε τα βατράχια με την απόχη. Όταν έπιανε ένα, το πετούσε στον αέρα και το άδειαζε
μέσα σ’ έναν κουβά.
Έμεινα για λίγο διστακτική για το αν θα έκανα αισθητή
την παρουσία μου ή θ’ ανέβαινα να ντυθώ, στο τέλος όμως
τον πλησίασα και τον ρώτησα αν ο πατέρας μου τον πλήρωνε γι’ αυτή τη δουλειά.
«Ο Τσέζαρε δε θέλει να έχουμε σχέση με χρήματα» είπε, γυρνώντας μόλις και μετά βίας το πρόσωπό του να με
κοιτάξει. Μετά από μια παύση πρόσθεσε: «Και τότε ένας
από τους Δώδεκα πήγε στους αρχιερείς και είπε: τι μου δί•
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νετε για να σας τον παραδώσω; Κι εκείνοι του έταξαν τριάκοντα αργύρια».
Μου φάνηκε σαν μια απάντηση χωρίς νόημα, αλλά δε
μου πήγαινε να του ζητήσω εξηγήσεις. Έριξα μια ματιά
στον κουβά: τα στοιβαγμένα βατράχια πηδούσαν προς τα
πάνω, μα τα πλαστικά τοιχώματα ήταν πολύ απότομα.
«Τι θα τα κάνεις;»
«Θα τα λευτερώσω».
«Αν τα λευτερώσεις, θα ξαναγυρίσουν το βράδυ. Ο Κόζιμο τα σκοτώνει με καυστική σόδα».
Σαν να τον χτύπησε αστροπελέκι, ο Μπερν σήκωσε το
βλέμμα. «Θα τα πάω αρκετά μακριά, θα δεις».
Ανασήκωσα τους ώμους. «Ωστόσο δεν καταλαβαίνω γιατί κάνεις αυτή τη σιχαμερή δουλειά από τη στιγμή που ούτε καν σε πληρώνει».
«Είναι η τιμωρία μου, επειδή εκμεταλλεύτηκα την πισίνα σας χωρίς άδεια».
«Ζητήσατε ήδη συγνώμη, νομίζω».
«Ο Τσέζαρε είχε τη γνώμη ότι θα έπρεπε να επανορθώσουμε. Μόνο που μέχρι σήμερα δε βρέθηκε ευκαιρία λόγω
της βροχής».
Μέσα στο νερό τα βατράχια έτρεχαν ολοταχώς να σωθούν. Εκείνος τα κυνηγούσε υπομονετικά με την απόχη.
«Ποιος είναι ο Τσέζαρε;»
«Ο πατέρας του Νικόλα».
«Και δεν είναι και δικός σου πατέρας;»
Ο Μπερν κούνησε αρνητικά το κεφάλι. «Θείος μου είναι».
«Κι ο Τομμάζο; Τουλάχιστον αυτός είναι αδελφός σου;»
Έγνεψε και πάλι όχι. Όταν εμφανίστηκαν στην πόρτα,
ο Νικόλα είχε πει «οι γονείς μας». Προφανώς όμως ο Μπερν
δε θα με άφηνε να καταλάβω εύκολα, κι εγώ δεν ήθελα να
του δώσω την ικανοποίηση να ρωτήσω.
•
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«Πώς πάει η μελανιά του;» ρώτησα.
«Τον πονάει όταν σηκώνει το μπράτσο. Το βράδυ η Φλοριάνα τού βάζει κομπρέσες με μηλόξιδο».
«Τέλος πάντων, εγώ νομίζω πως έκανες λάθος, δεν πέταξε ο πατέρας μου την πέτρα. Πρέπει να το έκανε ο Κόζιμο».
Ο Μπερν φάνηκε να μη με ακούει, ήταν αφοσιωμένος
αποκλειστικά στο ψάρεμα των βατράχων. Φορούσε ένα παντελόνι, που κάποτε θα ήταν μπλε, και ήταν ξυπόλυτος.
Έπειτα, χωρίς περιστροφές, είπε: «Είσαι στ’ αλήθεια ξεδιάντροπη».
«Τι είμαι;»
«Να κατηγορείς τον κύριο Κόζιμο, για να βγάλεις λάδι
τον πατέρα σου. Δε νομίζω να τον πληρώνετε αρκετά για
κάτι τέτοιο».
Ένα ακόμα βατράχι έπεσε με φόρα στον κουβά. Θα ήταν
καμιά εικοσαριά τώρα εκεί μέσα, που φούσκωναν και ξεφούσκωναν.
Ήθελα να πνίξω το ψέμα που είπα πριν λίγο, γι’ αυτό
τον ρώτησα: «Πώς και δεν ήρθαν οι φίλοι σου;».
«Η ιδέα να χρησιμοποιήσουμε την πισίνα ήταν δική μου».
Άγγιξα τα μαλλιά μου, έβραζαν απ’ τον ήλιο. Θα μπορούσα να σκύψω, να βρέξω το χέρι μου και να μουσκέψω
το κεφάλι, μα στην πισίνα υπήρχαν ακόμα βατράχια.
Ο Μπερν ψάρεψε ένα κι έφερε μπροστά μου την απόχη.
«Θες να το αγγίξεις;»
«Ούτε για αστείο!»
«Θα έβαζα στοίχημα για την απάντησή σου» είπε, μ’ ένα
ειρωνικό χαμόγελο. Έπειτα, σαν να μη συνέβαινε τίποτα,
πρόσθεσε: «Σήμερα ο Τομμάζο πήγε να δει τον πατέρα του
στη φυλακή».
Περίμενε ώσπου η πληροφορία να μου προκαλέσει κάποια αντίδραση, μα εγώ έμεινα σιωπηλή.
•

21 •

Π ΑΟΛΟ Τ Ζ ΟΡΝ ΤΑ ΝΟ

«Σκότωσε τη γυναίκα του μ’ ένα ξυλοπάπουτσο. Μετά
ήθελε να κρεμαστεί από ένα δέντρο, μα η αστυνομία τον
έπιασε εγκαίρως».
Τα βατράχια χτυπιόντουσαν ανήσυχα μέσα στον κουβά.
Μια σιχαμερή γλιτσιασμένη μάζα. Ήθελα να κάνω εμετό.
«Απ’ το μυαλό σου το ’βγαλες, έτσι;»
Ο Μπερν έμεινε με την απόχη μετέωρη. «Όχι φυσικά».
Επιτέλους τσάκωσε και το τελευταίο βατράχι, εκείνο που
τον είχε παιδέψει περισσότερο. Γονάτισε, για να μην αναγκαστεί να σηκώσει πολύ ψηλά την απόχη.
«Και οι γονείς σου;» ρώτησα.
Το βατράχι έδωσε ένα σάλτο κι έσπευσε να χωθεί στο
πιο βαθύ σημείο της πισίνας.
«Άι στο καλό! Είδες τι έκανες τώρα; Τι ανακατώστρα
που είσαι!»
Έχασα την υπομονή μου. «Και τι θα πει ανακατώστρα,
ε; Φτιάχνεις λέξεις μοναχός σου! Άκου εδώ, δεν έκανα
εγώ κακό στον αδελφό σου, ή στον φίλο σου, ό,τι στο καλό
είναι!»
Είχα σκοπό να φύγω αμέσως, μα για πρώτη φορά ο
Μπερν με κοίταξε σοβαρά. Στο πρόσωπό του ήταν ζωγραφισμένη μια ειλικρινής λύπη, μαζί μ’ ένα είδος αφέλειας.
Κι εκείνος ο ελαφρός αφοπλιστικός στραβισμός του πάλι.
«Σε παρακαλώ να δεχτείς τη συγνώμη μου» είπε.
«Με παρακαλείς να…»
Ήμουν κάπως ταραγμένη, όπως την προηγούμενη εβδομάδα, όταν με κάρφωνε με το βλέμμα πίσω από την πλάτη
του πατέρα μου. Έσκυψα πάνω απ’ το νερό, για να δω πού
είχε χωθεί το βατράχι.
«Τι είναι εκείνες οι μαύρες κλωστίτσες;»
«Τα αυγά. Τα βατράχια ήρθαν να τ’ αφήσουν εδώ».
«Είναι φρικτό».
Μα εκείνος παρερμήνευσε τα λόγια μου.
•
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«Ναι, είναι φρικτό. Δε σκοτώνετε μόνο τα βατράχια, μα
και όλα αυτά τα αυγά. Μέσα στο καθένα υπάρχει κι ένα
ζωντανό πλάσμα».

*

Αργότερα, ξάπλωσα να κάνω ηλιοθεραπεία, αλλά ήταν δύο
το μεσημέρι, η χειρότερη ώρα, και δεν άντεξα για πολύ.
Διέσχισα την αυλή και προσπέρασα τα λιθάρια που τη χώριζαν από την ανοιχτή ύπαιθρο. Βρήκα το σημείο του φράχτη απ’ όπου είχαν περάσει τα αγόρια, το συρματόπλεγμα
ήταν διπλωμένο στην κορφή και βουλιαγμένο στο κέντρο.
Πιο πέρα υπήρχαν κι άλλα δέντρα, ελάχιστα ψηλότερα από
τα δικά μας. Έσκυψα προσπαθώντας να διακρίνω τη φάρμα, μα ήταν πολύ μακριά.
Προτού φύγει, ο Μπερν με είχε προσκαλέσει στην ταφή
των βατραχιών που είχε ψαρέψει νεκρά. Μετά από όλες εκείνες τις ώρες κάτω απ’ τον ήλιο, δεν είχε ιδρώσει διόλου.
Ζήτησα από τον Κόζιμο να φουσκώσει τα λάστιχα του
παλιού ποδήλατου της γιαγιάς και το βρήκα έτοιμο στην
αυλή, γυαλισμένο και αστραφτερό.
«Πού πας;»
«Μια βολτίτσα, εδώ, στον δρόμο».
Περίμενα ώσπου ο πατέρας μου να βγει να συναντήσει
τους φίλους του και ξεκίνησα.
Η είσοδος της φάρμας βρισκόταν στην αντίθετη πλευρά
από τη δική μας, για να φτάσει κανείς έπρεπε να κάνει όλο
τον γύρο, εκτός αν αποφάσιζε να πηδήξει τον φράχτη και
να κόψει δρόμο μέσ’ από το κτήμα μας, όπως είχαν κάνει
τα αγόρια. Σε όλο το ασφαλτοστρωμένο κομμάτι του δρόμου τα φορτηγά περνούσαν ξυστά από δίπλα μου. Είχα
ακουμπήσει το γουόκμαν στο καλαθάκι κι έπρεπε να είμαι
σκυμμένη μπροστά, επειδή το καλώδιο των ακουστικών
ήταν κοντό.
Η φάρμα δεν είχε κανονική καγκελόπορτα, μοναχά μια
•
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σιδερένια μπάρα, που τη βρήκα ανοιχτή. Αγριόχορτα φύτρωναν καταμεσής στο μονοπάτι, που δεν ήταν ευδιάκριτo κι έδειχνε να έχει σχεδιαστεί από το πέρασμα των αυτοκινήτων. Κατέβηκα από το ποδήλατο και συνέχισα με τα
πόδια. Χρειάστηκα άλλα πέντε λεπτά για να φτάσω ως το
σπίτι.
Είχα επισκεφθεί κι άλλες φάρμες, όμως ετούτη εδώ ήταν
διαφορετική. Μόνο το κεντρικό τμήμα της ήταν πέτρινο, κι
όλο το υπόλοιπο φαινόταν σαν μια παράταιρη προσθήκη.
Η αυλή, αντίθετα από τη δική μας που είχε λείο δάπεδο,
ήταν μια πλάκα από μπετόν γεμάτο σκασίματα.
Παράτησα το ποδήλατο σε μια άκρη και ξερόβηξα για
να τραβήξω την προσοχή. Δεν εμφανίστηκε κανείς. Έκανα
τότε μερικά βήματα ως την πέργκολα για να προστατευτώ
από τον ήλιο. Η πόρτα του σπιτιού πίσω από τη σήτα ήταν
ορθάνοιχτη, μα δε βρήκα το θάρρος να μπω. Αντί γι’ αυτό
ακούμπησα στο τραπέζι, παραξενεμένη από το πλαστικό
τραπεζομάντιλο που απεικόνιζε τον παγκόσμιο χάρτη. Έψαξα για το Τορίνο, μα δεν υπήρχε.
Ξαναφόρεσα τα ακουστικά κι έκανα τον γύρο του σπιτιού, κρυφοκοιτάζοντας απ’ τα παράθυρα, μα η αντίθεση
ανάμεσα στο σκοτάδι του εσωτερικού και στο φως απέξω
ήταν πάρα πολύ έντονη. Τέλος, στο πίσω μέρος, βρήκα τον
Μπερν.
Καθόταν σ’ ένα σκαμνί, σε μια σκιερή γωνιά, σκυμμένος
προς το έδαφος. Σ’ αυτή τη στάση, οι σπόνδυλοί του σχημάτιζαν μια γραμμή από εξογκώματα στο κέντρο της ράχης. Ήταν περικυκλωμένος από στοίβες αμύγδαλα, άπειρα
αμύγδαλα, τόσο πολλά που θα μπορούσα να ξαπλώσω πάνω με τα μπράτσα ανοιχτά και να βουλιάξω μέσα τους.
Δε με πήρε είδηση παρά μόνο όταν πια στάθηκα μπροστά του, μα ακόμα και τότε δεν έδειξε να ξαφνιάζεται.
«Να και η κόρη του πετροβολητή» μουρμούρισε.
•
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Ένιωσα το στομάχι μου να διαμαρτύρεται από αμηχανία.
«Τερέζα με λένε, αν θες να ξέρεις».
Όση ώρα ήμασταν μαζί το πρωί δε με είχε ρωτήσει. Συγκατάνευσε, μα δίχως να δείξει το παραμικρό ενδιαφέρον
για τη διευκρίνιση.
«Τι κάνεις εκεί;» ρώτησα.
«Δε βλέπεις;»
Έπιανε τέσσερα πέντε αμύγδαλα μαζί, τους έβγαζε το
φλούδι και τα πετούσε σ’ έναν σωρό δίπλα του.
«Έχεις σκοπό να τα καθαρίσεις όλα;»
«Φυσικά».
«Τρελός θα ’σαι, είναι χιλιάδες».
«Θα μπορούσες να με βοηθήσεις, αντί να στέκεις εκεί
άπραγη».
«Και πού να κάτσω;»
Ο Μπερν σήκωσε τους ώμους. Έκανα σταυροπόδι και
βολεύτηκα καταγής.
Ξεφλουδίσαμε αμύγδαλα για κάμποσο. Πρόσεξα πόσα
είχε καθαρίσει ήδη, θα πρέπει να ήταν καθισμένος εκεί ώρες.
«Είσαι πολύ αργή» είπε κάποια στιγμή.
«Μα πρώτη φορά το κάνω!»
«Δεν έχει σημασία, είσαι αργή και τέρμα».
«Είπες ότι θα πηγαίναμε να θάψουμε τα βατράχια».
«Στις έξι, είπα».
«Νόμιζα πως ήταν ήδη έξι» είπα ψέματα.
Ο Μπερν έριξε μια ματιά στον ήλιο, στρίβοντας τον λαιμό του για να ξεπιαστεί. Ανόρεχτα, τέντωσα το χέρι για να
πιάσω άλλη μια χούφτα. Το κόλπο για να βγει το φλούδι
πιο γρήγορα ήταν να μη σε απασχολεί αν η αμυγδαλόψιχά
του θα χωνόταν στα νύχια σου.
«Όλα εσύ τα μάζεψες;»
«Ναι, όλα».
«Και τι θα τα κάνεις;»
•
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Ο Μπερν αναστέναξε. «Την Κυριακή έρχεται η μάνα μου,
τα αμύγδαλα της αρέσουν πολύ, αλλά θέλουν τουλάχιστον
δυο μέρες για να στεγνώσουν στον ήλιο. Και μετά πρέπει
να σπάσει το τσόφλι, που είναι η πιο ζόρικη δουλειά. Επομένως έχω αργήσει. Πρέπει ως αύριο να τα έχω τελειώσει».
Σταμάτησα, είχα ήδη κουραστεί και ο σωρός δεν είχε κατέβει καθόλου. Έκανα μερικές κινήσεις, για να τραβήξω την
προσοχή του Μπερν, μα εκείνος δεν ξεκολλούσε τα μάτια
του από χάμω.
«Σου αρέσει το τελευταίο κομμάτι των Roxette;» τον ρώτησα.
«Φυσικά και μ’ αρέσει».
Είχα ωστόσο την αίσθηση ότι δεν έλεγε αλήθεια, ότι δεν
ήξερε διόλου το κομμάτι, ούτε καν τους Roxette.
Μετά από λίγο είπε: «Αυτό άκουγες;».
«Θες να τ’ ακούσεις;»
Ο Μπερν δίστασε πριν παρατήσει τ’ αμύγδαλα. Του έδωσα το γουόκμαν. Έβαλε τα ακουστικά κι άρχισε να στριφογυρίζει το κασετόφωνο στα χέρια του.
«Πρέπει να πατήσεις το play».
Το περιεργάστηκε λίγο ακόμα, κι από τη μια κι από την
άλλη πλευρά, κι έπειτα μου το έδωσε πίσω με μια νευρική
χειρονομία.
«Δεν πειράζει».
«Μα γιατί; Θα σου πω εγώ πώς να…»
«Δεν πειράζει».
Συνεχίσαμε να δουλεύουμε, δίχως να κοιταζόμαστε και
δίχως πια να μιλάμε, με μόνο τον ήχο από τα ξεφλουδισμένα αμύγδαλα, τοκ, τοκ, τοκ, ώσπου ήρθαν και τα άλλα παιδιά και μας βρήκαν.
«Τι κάνει εδώ αυτή;» ρώτησε ο Τομμάζο, κοιτάζοντάς
με από ψηλά.
Ο Μπερν σηκώθηκε όρθιος για να τον αντιμετωπίσει.
•
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«Εγώ της το ζήτησα».
Ο Νικόλα, πιο ευγενής, μου έδωσε το χέρι και αυτοσυστήθηκε, θεωρώντας δεδομένο ότι δεν είχα συγκρατήσει
το όνομά του. Αναρωτήθηκα ποιος από τους τρεις είχε κάνει τον πεθαμένο στην πισίνα. Ήταν λες και το θέαμα εκείνης της νύχτας μού έδινε ένα αθέμιτο πλεονέκτημα έναντι
όλων τους.
Έπειτα ο Τομμάζο είπε: «Όλα έτοιμα αποκεί, κουνηθείτε», κι έφυγε χωρίς εμάς.
Σ’ ένα ξέφωτο ανάμεσα στις ελιές μάς περίμενε ένας
κύριος. «Έλα, αγαπητή μου» μου είπε, ανοίγοντας την αγκαλιά του.
Από τους ώμους του κρεμόταν ένα πετραχήλι με δύο
χρυσοκέντητους σταυρούς και στο ένα του χέρι κρατούσε
ένα βιβλιαράκι με δερμάτινο κάλυμμα. Είχε μαύρη γενειάδα, μα τα μάτια του είχαν ένα γαλανό χρώμα τόσο ανοιχτό,
που νόμιζες πως ήταν διάφανα. «Είμαι ο Τσέζαρε».
Στα πόδια του είχαν σκαφτεί πέντε μικροί λάκκοι, τα
βατράχια ήταν ήδη εκεί μέσα. Ο Τσέζαρε βάλθηκε να μου
εξηγεί υπομονετικά τι ακριβώς συνέβαινε: «Ο άνθρωπος
θάβει τους νεκρούς του, Τερέζα, πάντα το έκανε αυτό. Έτσι
ξεκίνησε ο πολιτισμός μας, και έτσι εξασφαλίζεται στις ψυχές η μετάβαση προς μία καινούρια κατοικία. Ή προς τον
Ιησού, αν ο κύκλος τους έχει ολοκληρωθεί».
Όταν είπε «Ιησούς», όλοι έκαναν τον σταυρό τους, από
δύο φορές, φιλώντας το νύχι του αντίχειρά τους στο τέλος.
Στο μεταξύ είχε πλησιάσει μια γυναίκα, κρατώντας μια
κιθάρα από το μπράτσο και χαϊδεύοντάς μου το μάγουλο,
σαν να με γνώριζε από παλιά.
«Ξέρεις τι είναι η ψυχή;» ρώτησε ο Τσέζαρε.
«Όχι ακριβώς».
«Έχεις δει ποτέ φυτό να πεθαίνει; Από δίψα ίσως;»
Η κέντια των διπλανών μας στο Τορίνο είχε ξεραθεί στο
•
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μπαλκόνι, οι ιδιοκτήτες είχαν φύγει για διακοπές χωρίς να
τη φροντίσουν. Έγνεψα καταφατικά.
«Κάποια στιγμή τα φύλλα ζαρώνουν» συνέχισε, «τα κλαδιά γέρνουν και το φυτό μαραζώνει. Η ζωή το έχει κιόλας
εγκαταλείψει. Το ίδιο συμβαίνει και με το κορμί μας, όταν
η ψυχή το αφήνει» είπε, πλησιάζοντας λίγο περισσότερο το
κεφάλι του. «Υπάρχει όμως κάτι που δε σου έχουν μάθει
στο κατηχητικό. Εμείς δεν πεθαίνουμε, Τερέζα, γιατί οι ψυχές μεταναστεύουν. Ο καθένας μας έχει πολλές ζωές στην
πλάτη του κι άλλες τόσες μπροστά του, ως άντρας, ως γυναίκα ή ως ζώο. Ακόμα και τούτα τα κακόμοιρα βατράχια.
Γι’ αυτό θέλουμε να τα θάψουμε. Δε μας κοστίζει πολύ, έτσι
δεν είναι;»
Με κάρφωσε με το βλέμμα ικανοποιημένος, κι έπειτα,
δίχως να πάρει τα μάτια του από πάνω μου, είπε: «Φλοριάνα, όποτε θέλεις».
Η γυναίκα σήκωσε την κιθάρα. Επειδή δεν είχε ζώνη για
να την κρεμάσει, αναγκάστηκε να γονατίσει στο ένα πόδι
για να τη στηρίξει. Βάλθηκε να παίζει ακόρντα ισορροπώντας με δυσκολία σ’ αυτή τη στάση. Έπαιξε ένα γλυκό τραγούδι, που μιλούσε για τα φύλλα και τη θεία χάρη, για τον
ήλιο και τη θεία χάρη, και μετά για τον θάνατο και τη θεία
χάρη.
Μετά από λίγο, συγχρονισμένες στην εντέλεια, ενώθηκαν και οι ανδρικές φωνές. Η φωνή του Τσέζαρε, βαθιά και
βραχνή, έμοιαζε να στηρίζει όλες τις άλλες. Ο Μπερν ήταν
ο μοναδικός που είχε τα μάτια κλειστά και το πιγούνι ελαφρά ανασηκωμένο. Θα ήθελα να τον άκουγα μόνο του, έστω
για ένα λεπτό.
Κάποια στιγμή πιάστηκαν απ’ το χέρι. Ο Τσέζαρε, που
βρισκόταν αριστερά μου, μου έδωσε το δικό του. Με τη
Φλοριάνα δεν ήξερα τι να κάνω, επειδή ήταν αφοσιωμένη
στο παίξιμο της κιθάρας. Είδα πως ο Τομμάζο είχε ακου•
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μπήσει τα δάχτυλά του στον ώμο της, οπότε, για να μη σπάσω τον κύκλο, έκανα το ίδιο, κι εκείνη μου χαμογέλασε.
Στο τρίτο ρεφρέν ήμουν σε θέση κι εγώ να τραγουδήσω
κάποιες λέξεις. Ίσως γι’ αυτό ακριβώς να το επανέλαβαν
τόσες φορές. Ο Μπερν έκλαιγε; Ή ήταν η σκιά των μαλλιών
πάνω στο πρόσωπό του που με ξεγέλασε;
Τα βατράχια ήταν άκαμπτα, ξερά, δεν μπορεί να υπήρχε στ’ αλήθεια ψυχή μέσα σ’ αυτές τις γλοιώδεις κοιλιές.
Αναρωτήθηκα αν, κατά τα λεγόμενα του Τσέζαρε, η ψυχή
τους βρισκόταν ακόμα εκεί ή είχε κιόλας πετάξει για κάπου αλλού. Όπως και να ’χει, δέχτηκαν τις ευλογίες και τα
αγόρια γονάτισαν για να σκεπάσουν τους λάκκους. Ανήκουν σε κάποιο είδος αίρεσης, είχε πει η γιαγιά.
Προτού αποσυρθεί, ο Τσέζαρε με παρότρυνε να ξαναπεράσω: «Έχουμε πολλά πράγματα να κουβεντιάσουμε,
Τερέζα».

*

Σε όλο το μήκος του μονοπατιού ο Μπερν τσούλαγε το ποδήλατό μου αντί για μένα κρατώντας το απ’ το τιμόνι. «Λοιπόν, σου άρεσε;» με ρώτησε.
Του απάντησα ναι, βασικά από ευγένεια. Αργότερα μόνο συνειδητοποίησα πως ήταν αλήθεια.
«Δε θα σε ελέγξω για τις θυσίες σου. Τα ολοκαυτώματά
σου βρίσκονται πάντοτε ενώπιόν μου».
«Ορίστε;»
«Δεν έχω ανάγκη να δεχτώ μόσχους από τον οίκο σου ούτε τράγους από τα κοπάδια σου» συνέχισε, επαναλαμβάνοντας μία από τις προσευχές που ο Τσέζαρε είχε διαβάσει
πριν λίγο. «Γνωρίζω όλα τα πετεινά του ουρανού και ό,τι κινείται στην εξοχήν βρίσκεται στην κυριότητά μου». Είναι ο
αγαπημένος μου στίχος, ιδίως εκεί που λέει «ό,τι κινείται
στην εξοχήν βρίσκεται στην κυριότητά μου».
«Το ξέρεις απέξω;»
•
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«Μερικούς ψαλμούς τούς έχω αποστηθίσει, μα όχι όλους
ακόμα» διευκρίνισε, σαν να ήθελε να δικαιολογηθεί.
«Και γιατί αυτό;»
«Γιατί δεν είχα χρόνο!»
«Όχι, εννοούσα γιατί τους αποστηθίζεις; Σε τι σου χρειάζεται;»
«Οι ψαλμοί είναι ο μόνος τρόπος να προσεύχεσαι, ο μοναδικός που αρέσει στον Θεό».
«Ο Τσέζαρε σου τα μαθαίνει αυτά;»
«Όλα εκείνος μάς τα μαθαίνει».
«Εσείς οι τρεις δεν πάτε σε κανονικό σχολείο, έτσι;»
Πέρασε το ποδήλατο πάνω από μια κοτρόνα. Η αλυσίδα τραντάχτηκε.
«Πρόσεχε!» του φώναξα. «Μόλις την έβαλε στη θέση της
ο Κόζιμο».
«Ο Τσέζαρε ξέρει πολύ περισσότερα πράγματα από
αυτά που μαθαίνει κανείς στα κανονικά σχολεία, όπως τα
λες εσύ. Από μικρός ήταν εξερευνητής, έχει ζήσει στο Θιβέτ, μονάχος σε μια σπηλιά, σε πέντε χιλιάδες μέτρα υψόμετρο».
«Γιατί σε σπηλιά;»
«Φαντάσου ότι από κάποια στιγμή κι έπειτα δεν ένιωθε καν το κρύο πια, μπορούσε να μένει άνετα στους είκοσι βαθμούς υπό το μηδέν χωρίς ρούχα. Και δεν έτρωγε σχεδόν τίποτα».
«Παράξενο» είπα με δυσπιστία.
Ο Μπερν σήκωσε τους ώμους. «Εκεί ήταν που ανακάλυψε τη μετεμψύχωση».
«Την ποια;»
«Τη μετανάστευση των ψυχών. Στα Ευαγγέλια γίνεται
λόγος γι’ αυτή σε πολλά σημεία, στον Ματθαίο για παράδειγμα. Αλλά κυρίως στον Ιωάννη».
«Και συ στ’ αλήθεια το πιστεύεις αυτό;»
•
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Με κοίταξε με ύφος σοβαρό. «Πάω στοίχημα πως από
τη Βίβλο δεν έχεις διαβάσει ούτε μια σελίδα».
Είχαμε φτάσει στην μπάρα, κι εκείνος σταμάτησε απότομα. Δίνοντάς μου πίσω το ποδήλατο είπε: «Μπορείς να
ξανάρθεις, αν θέλεις. Μετά το μεσημεριανό οι άλλοι κοιμούνται, είμαι μονάχος μου εδώ».
Μερικές φορές αναρωτιέμαι γιατί ξαναπήγα στη φάρμα – αν ο λόγος ήταν η επιθυμία μου να ξαναδώ τον Μπερν,
εκείνη η περιέργεια που ακόμα δεν είχε όνομα, ή απλώς η
πλήξη που ένιωθα στο Σπετσιάλε. Πήγα ωστόσο το επόμενο απόγευμα, τον βοήθησα με τα αμύγδαλα και μαζί καταφέραμε να τα καθαρίσουμε όλα.
Την τελευταία μέρα στην Απουλία, μου πήρε ένα πρωινό όλο κι όλο για να μαζέψω τα πράγματά μου και να τα
τακτοποιήσω στη βαλίτσα. Συνήθως ένιωθα ενθουσιασμένη στην ιδέα να φύγω, όχι όμως και τη χρονιά εκείνη. Μετά το φαγητό, πήρα το ποδήλατο κι έκανα πεντάλ ως τη
φάρμα.
Ο Μπερν, όμως, δεν ήταν εκεί. Έκανα δυο φορές τον γύρο του σπιτιού ψιθυρίζοντας το όνομά του. Τα αμύγδαλα
ήταν ακόμα εκεί, μα χωρίς τα φλούδια και τα τσόφλια ήταν
πια ασήμαντα σε ποσότητα.
Χώθηκα κάτω από την πέργκολα, κάθισα στη μεγάλη κούνια-καναπέ κι έδωσα μια ελαφριά σπρωξιά. Δυο γάτες κοιμόντουσαν ξαπλωμένες στο ένα τους πλάι, πεθαμένες από
τη ζέστη. Και τότε άκουσα κάποιον να λέει το όνομά μου.
«Πού είσαι;» ρώτησα.
Ο Μπερν οδήγησε το βλέμμα μου προς ένα παράθυρο στον πρώτο όροφο, ψιθυρίζοντας κι εκείνος: «Έλα πιο
κοντά».
«Γιατί δεν κατεβαίνεις;»
«Δεν μπορώ να σηκωθώ απ’ το κρεβάτι. Έχει πιαστεί η
πλάτη μου».
•
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Σκέφτηκα όλες εκείνες τις ώρες που είχε περάσει σκυμμένος πάνω από τ’ αμύγδαλα. «Ν’ ανέβω εγώ;»
«Καλύτερα όχι. Θα ξυπνήσει ο Τσέζαρε».
Ένιωθα σαν χαζή, έτσι που κουβέντιαζα μ’ ένα παράθυρο.
«Ήθελα να σου δώσω κάτι. Απόψε φεύγω».
«Και πού πας;»
«Γυρίζω σπίτι μου. Στο Τορίνο».
Ο Μπερν σώπασε για μερικές στιγμές. Ύστερα είπε: «Καλό ταξίδι λοιπόν».
Μπορεί κάποιος να ερχόταν να τον πάρει στη διάρκεια
του χειμώνα, ίσως η μητέρα του, και να μην τον ξανάβλεπα. Πάνε κι έρχονται, είχε πει η γιαγιά. Ένα σκαθάρι πλησίασε στο πόδι μου, το έλιωσα κάτω από τη σόλα των σανδαλιών μου. Άραγε θα το έθαβε κι αυτό;
Σήκωσα το ποδήλατο από χάμω. Ήμουν ήδη πάνω στη
σέλα, όταν ο Μπερν με ξαναφώναξε.
«Τι είναι τώρα;»
«Πάρε αμύγδαλα, αν θες. Να τα πάρεις μαζί σου στο
Τορίνο».
«Γιατί; Η μάνα σου δεν τα ήθελε;»
Προσπάθησα να γίνω αγενής και προφανώς τα κατάφερα. Εκείνος φάνηκε σκεφτικός για μια στιγμή.
«Πάρε όσα θες» είπε τελικά. «Βάλ’ τα στο καλάθι του
ποδηλάτου».
Πάτησα κι άφησα το φρένο μια δυο φορές, αναποφάσιστη. Έπειτα κατέβηκα απ’ το ποδήλατο και προχώρησα
προς τ’ αμύγδαλα. Δεν είχα ιδέα τι θα τα έκανα, σίγουρα
δεν είχα σκοπό να τα φάω. Ωστόσο πήρα κάμποσες χούφτες από δαύτα και γέμισα το καλάθι μου ως απάνω. Προτού φύγω, έκρυψα το γουόκμαν ανάμεσα στα τσόφλια, κολλώντας ένα κομμάτι χρωματιστή μονωτική ταινία πάνω στο
πλήκτρο play.

*
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