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Ε ΤΟ ΠΟΥ ΜΠΗΚΕ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ φñναξε σαν παλιοµο-

ΜδÝτικοσ ΑµερικÀνοσ σàζυγοσ:

—Honey, I’m home!*
Îτσι πÀντα Ûκανε η ΛÝνα εδñ κι Ûνα χρÞνο, κÀθε µεσηµÛρι που γàριζε απÞ το σχολεÝο. Κι ασ µη χρειαζÞταν,
γιατÝ η ΧÞνεϊ η δικÜ τησ την περÝµενε Þπωσ και τñρα εκεÝ
στην πÞρτα. ΜετÀ, µε δυο επιδÛξιεσ κινÜσεισ και χωρÝσ να
σκàψει, λευτερñθηκε απÞ τα µποτÀκια τησ –τα οποÝα δεν
Ûδενε ποτÛ– και, βÀζοντασ τισ µπουλντÞγκ-παντÞφλεσ
τησ, τρÀβηξε για το δωµÀτιÞ τησ µε τη ΧÞνεϊ να τρÛχει ξοπÝσω τησ προσπαθñντασ να τσακñσει κÀποιο απÞ τα µακριÀ αυτιÀ των σκυλοπαντοφλιñν.
—Πñσ τα πÛρασεσ σÜµερα; τη ρñτησε και, καθñσ κÀθισε στο κρεβÀτι τησ, Àφησε να γλιστρÜσει η σÀκα απÞ την
* προφÛρεται «XÞνεϊ, Àιµ χÞουµ» και σε ελεàθερη απÞδοση σηµαÝνει
«ΑγÀπη µου, Üρθα!»
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πλÀτη τησ. Σαν να σκυλοβαρÛθηκεσ µου φαÝνεται, για να
την πÛφτεισ στα µπουλντÞγκ µου… Îλα στην αγκαλιÀ
µου να σου δñσω Ûνα φιλÀκι.
Η ΧÞνεϊ ανÛβηκε στο κρεβÀτι γουργουρÝζοντασ και
κεÝνη την Ûσφιξε τρυφερÀ πÀνω τησ.
—Τñρα, µÛχρι να ’ρθει ο… λατρευτÞσ αδερφοàλησ µου,
θα τσεκÀρουµε το µÛιλ µασ, θα σερφÀρουµε στο Ýντερνετ
και θα µποàµε και σε κÀνα Ù Û · Ù να ποàµε καµιÀ κουβÛντα… OκÛι; και, µε τη γÀτα αγκαλιÀ, πÜγε στο καθιστικÞ, Þπου Üταν το γραφεÝο τησ µητÛρασ τησ, κÀθισε
µπροστÀ στον υπολογιστÜ και Àνοιξε το δικÞ τησ ηλεκτρονικÞ ταχυδροµεÝο. OυÀου! ΤρÝα ιµÛιλ! Μην ενθουσιαζÞµαστε Þµωσ. Να δοàµε πρñτα απÞ ποιουσ εÝναι…
ΜπορεÝ να εÝναι απλñσ διαφηµιστικÀ σκουπÝδια…
Και τÛτοια Üταν. Και τα τρÝα. Η ΛÝνα τα Ûσβησε φουρκισµÛνη και Àρχισε την περιδιÀβαση στο διαδÝκτυο και
ξÛχασε Þτι στο σπÝτι δε βρÜκε πÀλι Àλλον εκτÞσ απÞ τη
γÀτα τησ, Þτι στο µεσηµεριανÞ τραπÛζι θα Ûτρωγε µÞνο
µε το ΜÀρκο, τον αδερφÞ τησ, και Þτι η µητÛρα τησ θα γàριζε απÞ τη δουλειÀ αργÀ το απÞγευµα, ενñ την Ýδια ñρα
ο πατÛρασ τησ θα πÜγαινε σε Àλλη οικογÛνεια.
ΛÝγο πριν φτÀσει σπÝτι ο αδερφÞσ τησ, Ûκλεισε την
ηλεκτρονικÜ σàνδεση και κοÝταξε το τηλÛφωνο δÝπλα περιµÛνοντÀσ το να χτυπÜσει, κÀτι που Ûγινε την Ýδια στιγµÜ. Με àφοσ δικαιωµÛνησ, εκεÝνη το σÜκωσε και εÝπε:
—Γεια, µαµÀ.
Και, βÛβαια, εκεÝνη Üταν Þπωσ πÀντα αυτÜ την ñρα.
×θελε να δει αν εÝχε επιστρÛψει απÞ το σχολεÝο, αν Üταν
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καλÀ, αν εÝχε κλειδñσει ξανÀ την πÞρτα µπαÝνοντασ, αν
η ΧÞνεϊ Üταν καλÞ κορÝτσι και…
—Βοàιζεσ πιο πριν που σε πÜρα. Στο Ýντερνετ Üσουνα,
Ûτσι;
—Ναι και δεν Ûδωσα σε κανÛναν τα προσωπικÀ µου δεδοµÛνα, την πρÞλαβε η ΛÝνα.
—Να το θυµÀσαι αυτÞ, γλυκιÀ µου. ΚαλÞ το Ýντερνετ
αλλÀ επικÝνδυνο, αν δεν προσÛχεισ…
—Τα ’παµε αυτÀ, µαµÀ…
—ΚαλÀ. Îχω κοτÞπουλο στο φοàρνο. Να το ζεστÀνετε… Και να φÀτε και σαλÀτα… ΕÝναι πλυµÛνη και κοµµÛνη στο ψυγεÝο…
—OK, µαµÀ… MπÀι, µαµÀ…, και Ûκλεισε το τηλÛφωνο.
ΜισÜ ñρα περÝπου αργÞτερα τα δυο αδÛρφια Ûτρωγαν το ζεσταµÛνο κοτÞπουλο –χωρÝσ σαλÀτα, γιατÝ κανεÝσ τουσ δεν εÝχε µπει στον κÞπο να τη βγÀλει απÞ το ψυγεÝο–, διαβÀζοντασ παρÀλληλα ο καθÛνασ τουσ κι απÞ
Ûνα περιοδικÞ. ΚÀποια στιγµÜ ο ΜÀρκοσ ρñτησε, χωρÝσ
να σηκñσει το κεφÀλι του:
—Πñσ πÜγε το σχολεÝο, µικρÞ;
ΠαλιÀ τÜσ Àρεσε Þταν την Ûλεγε «µικρÞ». Και του χαϊδευÞταν κιÞλασ, Ýδια η ΧÞνεϊ κι αυτÜ. ΠαλιÀ Þµωσ. Ùταν
Üταν πρÀγµατι «µικρÞ». Τñρα Üταν κοτζÀµ γυναÝκα! ∆εκατεσσÀρων χρονñν! Με κλειδÝ δικÞ τησ! Γι’ αυτÞ κι
απαξÝωσε να του απαντÜσει.
—ΛοιπÞν; ΚατÀπιεσ µαζÝ µε το κοτÞπουλο και τη γλñσσα σου;
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—ΕξυπνÀδεσ ο εξυπνοàλησ! εÝπε παρατñντασ το περιοδικÞ τησ. ΚοÝτα, την ΚυριακÜ Ûχει γενÛθλια η Κñστια…
—Να τα εκατοστÝσει!
—Îχει πÀρτι.
—Να Ûχει Þ,τι θÛλει.
—Θα πÀµε.
—Θα ΠΑΣ θεσ να πεισ.
—Και οι δυο µασ θα πÀµε. Îτσι πρÛπει…
—ΓιατÝ ΠΡΕΠΕΙ; εÝπε ο ΜÀρκοσ χαµηλñνοντασ το περιοδικÞ του τñρα. ΕπειδÜ ο µπαµπÀσ πÜγε και παντρεàτηκε τη µαµÀ τησ, εµεÝσ ΠΡΕΠΕΙ να δñσουµε παρÞν στο
πÀρτι τησ; ΠÀρ’ το κι αλλιñσ: Αν ο µπαµπÀσ χωρÝσει τη
µαµÀ τησ… Tι τον εµποδÝζει να χωρÝσει Àλλη µια φορÀ;
Τñρα που ξÛρει πñσ γÝνεται αυτÞ… ΛÛω αν χωρÝσει τη
µαµÀ τησ, τι θα εÝναι τÞτε για µασ η Κñστια; ΤÝποτε! Γι’
αυτÞ σου λÛω.
—ΠÀντωσ, πρÛπει να πÀµε, επανÛλαβε η ΛÝνα, µη βρÝσκοντασ κανÛνα Àλλο επιχεÝρηµα. Μασ Ûχει καλÛσει…
—Κι εµÀσ µαζÝ µε Þλα εκεÝνα τα φυτÀ τισ φÝλεσ τησ…
—Θα Ûχει κι Àλλα αγÞρια.
—ΑγορÀκια!
—Πολà κÀπωσ εÝσαι, αδερφÛ µου! ξÛσπασε αγανακτισµÛνη. ΑπÞ τÞτε που πÜγεσ λàκειο…
—Ù,τι πεισ, µικρÞ! γÛλασε εκεÝνοσ ανεξÝκακα τñρα και
σηκñθηκε απÞ το τραπÛζι.
—Να µαζÛψεισ το πιÀτο σου!
—OκÛι, µαµ! και το πÜγε στο νεροχàτη.
—Να το βÀλεισ στο πλυντÜριο! πιο επιτακτικÀ η ΛÝνα.
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—OκÛι, µαµ!
—Αφοà το ξεπλàνεισ!
«Και γιατÝ το βÀζουµε τÞτε στο πλυντÜριο;» εÝπε απÞ
µÛσα του ο ΜÀρκοσ και αδιαφÞρησε για τοàτη την εντολÜ
τησ αδερφÜσ του. ΜετÀ τρÀβηξε µε το χαρακτηριστικÞ αργÞ του βÜµα στο δωµÀτιÞ του κι Ûκλεισε πÝσω του την πÞρτα, πÀνω στην οποÝα Üταν µÞνιµα Ûνα µεγÀλο στρογγυλÞ
αυτοκÞλλητο που Ûλεγε: «AΠAΓOPEYETAI H EIΣO∆OΣ».
Η ΛÝνα µÀζεψε µουρµουρÝζοντασ κακÞκεφα Þ,τι εÝχε
µεÝνει στο τραπÛζι και µετÀ κÀθισε στην τηλεÞραση. ΚÀθε ΠαρασκευÜ τÛτοια ñρα επÛτρεπε στον εαυτÞ τησ να
κÀνει λÝγο ζÀπιγκ στισ µεσηµεριανÛσ «κοινωνικÛσ» εκποµπÛσ. ΚυρÝωσ για να εÝναι κÀπωσ «ενηµερωµÛνη» Þταν θα
Ûβλεπε την Κñστια την Àλλη µÛρα, γιατÝ κÀθε ΣÀββατο
µεσηµÛρι ο πατÛρασ τουσ τουσ Ûβγαζε Þλουσ Ûξω για φαγητÞ – αυτοàσ µαζÝ µε την καινοàρια οικογÛνειÀ του.
«Κι εγñ δεν καÝγοµαι αν θα χαλαστεÝ Ü Þχι η Κñστια,
Ûτσι και δεν πÀµε στο πÀρτι τησ, αλλÀ δεν µποροàµε να
µην πÀµε…» σκεφτÞταν καθñσ γàριζε απÞ το Ûνα κανÀλι στο Àλλο. «Îναν ολÞκληρο χρÞνο µικρÞτερÜ µου αυτÜ
η Κñστια και εÝναι “πιο” απÞ µÛνα σε Þλα! Με τα τρÛντι
χαµηλοκÀβαλα κÀπρι τησ να φαÝνεται µπροστÀ ο αφαλÞσ
και πÝσω ο µαàροσ t a t t o o δρÀκοσ τησ (τι κι αν εÝναι fake
tattoo* και φεàγει σιγÀ σιγÀ µε το πλàσιµο;)… µε τισ χρωµατιστÛσ γκÛτεσ στα χÛρια… τ’ αυτοκÞλλητα στολÝδια στα
νàχια χεριñν και ποδιñν… Και µε το κινητÞ τησ (µε θÜκη
* fake tattoo = ψεàτικο τατουÀζ
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ασορτÝ κÀθε φορÀ µε το ντàσιµÞ τησ!) και µε τα SMS τησ
συνÛχεια… ΑκÞµη και το ΣÀββατο το µεσηµÛρι, την ñρα
που τρñµε Þλοι µαζÝ! Εγñ τÝποτε! “ΚÀνει κακÞ η ακτινοβολÝα του στα εγκεφαλικÀ κàτταρα και µπορεÝ να δηµιουργηθοàν στον εγκÛφαλο δυσλειτουργÝεσ!” λÛει η µαµÀ
σαν ποÝηµα, Þταν τησ ζητÀω να πÀρω κι εγñ Ûνα. “Θα βÀλω ¯ · Ó Ù ˜ - Ê Ú È, βρε µαµÀ!”. Μπα. ΤÝποτε δεν ακοàει. ΜÛχρι να γÝνω τουλÀχιστον δεκÀξι. ΑυτÞ το λÛει, το ξÛρω, γιατÝ ο ΜÀρκοσ, που εÝναι δεκÀξι, πÜρε κινητÞ. Και η
µαµÀ Ûχει. Και, Þταν βγαÝνει Ûξω, ο ΜÀρκοσ λÛω, του τηλεφωνεÝ για να εÝναι σÝγουρη Þτι εÝναι καλÀ. ΓιατÝ βγαÝνει
ο κàριοσ ΜÀρκοσ. Ùχι σαν εµÛνα που δεν πÀω πουθενÀ!
Να γι’ αυτÞ του µυρÝζει το πÀρτι τησ Κñστιασ! ΑυτÞσ Ûχει
σÝγουρα να πÀει κÀπου αλλοà καλàτερα! Íσε που µασ
βλÛπει µωρÀ εµÀσ ο κàριοσ ΜÀρκοσ».
—Μπα! ΚαναλÞτσαρκα στισ µεσηµεριανÛσ; την πεÝραξε
ο ΜÀρκοσ, βγαÝνοντασ για να πÀει στην κουζÝνα. Îχεισ
χÀσει επεισÞδια Þλη την εβδοµÀδα, αδερφοàλα. ∆ε φτÀνει µια ΠαρασκευÜ, για να ενηµερωθεÝσ. ΠÀλι η Κñστια
αàριο θα πÀρει κεφÀλι…
—∆ε µε νοιÀζει! του πÛταξε τσαντισµÛνη. Και δε βλÛπω
για την Κñστια αλλÀ για µÛνα. Να ξÛρω τι λÛνε κι αυτÛσ
οι εκποµπÛσ…
—Ù,τι πεισ εσà! γÛλασε ο ΜÀρκοσ κι Ûβγαλε Ûνα αναψυκτικÞ απÞ το ψυγεÝο.
—Ουφ κι εσà! ∆ε σε αντÛχω Àλλο! και, κλεÝνοντασ την
τηλεÞραση, πÜγε και κλεÝστηκε στο δωµÀτιÞ τησ.
Ο ΜÀρκοσ, περνñντασ µπροστÀ απÞ την πÞρτα τησ,
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κοντοστÀθηκε λÝγο κοιτÀζοντασ αφηρηµÛνα το δικÞ τησ
αυτοκÞλλητο που Üταν πÀνω εκεÝ: «ΣΩΣΤΕ ΤΟ ∆ΑΣΟΣ!».
Για µια στιγµÜ Ûκανε να µπει µÛσα, να πÀει κοντÀ τησ, να
την αγκαλιÀσει Þπωσ παλιÀ, να τη γαργαλÜσει Þπωσ παλιÀ, να τα ποàνε Þπωσ παλιÀ… Þµωσ µετÀ Àλλαξε γνñµη
και πÜγε και κλεÝστηκε κι αυτÞσ στο δικÞ του δωµÀτιο.
ΑπÞ τÞτε που εÝχαν χωρÝσει οι γονεÝσ τουσ, η ΛÝνα τα
Ûβαζε συνεχñσ µαζÝ του, και τοàτο µÞνο και µÞνο γιατÝ
Üταν κι αυτÞσ «Àντρασ σαν τον µπαµπÀ, που πÜγε κι
αγÀπησε Àλλη γυναÝκα και Þλοι οι Àντρεσ Ýδιοι εÝσαστε
και πÀει και τÛλειωσε!». Ο ΜÀρκοσ ανασÜκωσε τουσ
ñµουσ του και κοÝταξε το κινητÞ του. ΕÝχε µÜνυµα απÞ
την ΝτÝνα, το καινοàριο κορÝτσι του.
ΑργÀ την Àλλη µÛρα το απÞγευµα η ΛÝνα, πÀνω στο
κρεβÀτι τησ µε πιτζÀµεσ και τη ΧÞνεϊ κουλουριασµÛνη
στα πÞδια τησ, προσπαθοàσε να διαβÀσει Ûνα µυθιστÞρηµα. ∆εν µποροàσε Þµωσ να συγκεντρωθεÝ. Το µεσηµεριανÞ γεàµα µε την «Àλλη» οικογÛνεια του πατÛρα τουσ
Üταν Þπωσ το φανταζÞταν: ΣκÛτη πλÜξη Þπωσ κÀθε φορÀ! Και η καινοàρια γυναÝκα του να χαµογελÀει, Þπωσ
πÀντα, συνÛχεια σε Þλουσ και πιο πολà στην «παλιÀ» του.
—Τι θα θÛλατε να φÀτε; τουσ ρñτησε µε το που κÀθισαν, λεσ και Üταν εκεÝνη που τουσ Ûκανε το τραπÛζι. Îχει
ωραÝα αστακοµακαρονÀδα! Ε, ΝÝκο; γàρισε και κοÝταξε
τον πατÛρα τουσ. Τη φÀγαµε οι δυο µασ εδñ προχτÛσ
βρÀδυ, εξÜγησε πÀντα µε χαµÞγελο στουσ υπÞλοιπουσ.
ΛοιπÞν;
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Ο ΜÀρκοσ παρÀγγειλε αµÛσωσ αστακοµακαρονÀδα.
Πρñτα απ’ Þλα, γιατÝ Üταν δηλωµÛνοσ µακαρονÀσ και,
δεàτερον, γιατÝ αυτÞν δεν τον Ûνοιαζε ποιοσ του τη σàστηνε.
—Εγñ θα πÀρω ψητÞ κοτÞπουλο χωρÝσ πατÀτεσ, και
πρÀσινη σαλÀτα, εÝπε Þσο πιο ανÛµελα µποροàσε η ΛÝνα.
ΚÀνω δÝαιτα, συµπλÜρωσε µε το Ýδιο àφοσ.
Η Κñστια τÞτε απÞ δÝπλα τÜσ Ûριξε µια γρÜγορη εξεταστικÜ µατιÀ απÞ πÀνω µÛχρι κÀτω και µετÀ εÝπε τÀχα
προστατευτικÀ:
—ΚαλÀ κÀνεισ! Εγñ Þµωσ δε χρειÀζοµαι δÝαιτα, κακÀρισε τñρα, και λÛω να τσακÝσω µια αστακοµακαρονÀδα!
Γιαµ! Γιαµ!
—ΚουκΛÝνα, πÞσεσ φορÛσ σου Ûχω πει πωσ θα γÝνουν
àψοσ Þλα αυτÀ τα… αφρατοàλια σου, εÝπε στη ΛÝνα ο
πατÛρασ τησ.
ΕκεÝνη τον κοÝταξε παγερÀ. ΚουκΛÝνα την Ûλεγε πÀντα, Þταν Üθελε εÝτε να την κανακÛψει εÝτε να τη µαλñσει τρυφερÀ. ΠαλιÀ τÜσ Àρεσε αυτÞ το χαϊδευτικÞ. Τησ το
εÝχε φτιÀξει απÞ το ΛÝνα τησ και την αγÀπη τησ για τισ
κοàκλεσ. Ùµωσ τñρα τÜσ φαινÞταν ξÛνο. Και ειδικÀ Þταν
την αποκαλοàσε Ûτσι µπροστÀ στην καινοàρια γυναÝκα
του και στην κÞρη τησ. ΠαλιÀ επÝσησ τον πÝστευε Þταν
τησ Ûλεγε να µην ανησυχεÝ για το βÀροσ τησ, γιατÝ «Θα
δεισ που θα ρÝξεισ àψοσ και θα γÝνεισ µια χαρÀ! Îτσι
Üµουν κι εγñ στην εφηβεÝα µου. Και δεσ µε πñσ Ûγινα!».
ΓιατÝ ο πατÛρασ τησ Üταν πρÀγµατι ψηλÞσ και λεπτÞσ.
Και πÝστευε και τη µητÛρα τησ, που τησ Ûλεγε Þτι δεν τησ
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εÝχε µοιÀσει, γιατÝ εκεÝνη Üταν απÞ µικρÜ λεπτÜ, αλλÀ
απλñσ δεν πρÞσεξε στισ εγκυµοσàνεσ τησ και τησ Ûµειναν
µερικÀ κιλÀ. Τñρα δεν πÝστευε κανÛναν απÞ τουσ δàο!
Και πÀει και τÛλειωσε! ΑυτÜ θα γινÞταν µια νταρντανογυναÝκα – ψηλÜ σαν τον πατÛρα τησ και βαριÀ σαν τη µητÛρα τησ. Και εÝχε, στο µεταξà, την Κñστια απÞ δÝπλα να
την κοιτÀζει Þπωσ την κοÝταξε και να παραγγÛλνει µε το
γνωστÞ υφÀκι τησ αστακοµακαρονÀδα και, ñσπου να
τησ τη φÛρουν, να µιλÀει στο κινητÞ τησ Ü να στÛλνει και
να παÝρνει µηνàµατα Ü να παÝζει κÀποιο ηλεκτρονικÞ
παιχνÝδι πÀνω σ’ αυτÞ, λεσ και Üταν µÞνη στο τραπÛζι.
Ùταν τουσ Ûφεραν το φαγητÞ, η Κñστια Àφησε επιτÛλουσ το κινητÞ τησ κι Àρχισε να τρñει την αστακοµακαρονÀδα τησ αφÜνοντασ ποà και ποà επιφωνÜµατα
ακριβñσ Þπωσ ο ΜÀρκοσ. Η ΛÝνα Ûκοβε κι Ûτρωγε µε
αξιοπρÛπεια το κοτÞπουλÞ τησ, αλλÀ η σαλÀτα τη δυσκÞλευε, γιατÝ τα µαρουλÞφυλλα Üταν κÀπωσ χοντροκοµµÛνα και περÝσσευαν συνÛχεια γàρω απÞ τα χεÝλια
τησ, κÀνοντÀσ τη να νιñθει σαν κÀµπια.
—Θα Ûρθετε στο πÀρτι µου αàριο, Ûτσι; εÝπε η Κñστια
σε µια στιγµÜ στο ΜÀρκο.
—Μµ, Ûκανε εκεÝνοσ µπουκωµÛνοσ.
—ΤÛλεια! Θα περÀσουµε ζÀχαρη! ΠÀντα Ûτσι περνÀµε!
τον διαβεβαÝωσε. ΖÀχαρη! επανÛλαβε στρÛφοντασ και
στη ΛÝνα.
ΓιατÝ, βÛβαια, αυτÜ θα Üταν η πρñτη φορÀ που θα πÜγαιναν τα δυο αδÛρφια σε πÀρτι τησ. Για την ακρÝβεια, αυτÜ θα Üταν η πρñτη πρñτη φορÀ που θα πÜγαιναν στο
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καινοàριο σπÝτι του πατÛρα τουσ, που εÝχε ξαναπαντρευτεÝ πριν απÞ τρεισ µÜνεσ.
«ΣιγÀ µην περÀσουµε ζÀχαρη αàριο!» σκÛφτηκε η ΛÝνα αναπολñντασ τα µεσηµεριανÀ και Ûσπρωξε ελαφρÀ
µε το πÞδι τησ την κουλουριασµÛνη εκεÝ ΧÞνεϊ. «Και δεν
τησ εÝπε ο κàριοσ ΜÀρκοσ το αν θα πÜγαινε. Τησ πÛταξε
Ûνα “Μµ” και καθÀρισε. Κι αυτÜ η φυτοàκλα πÜρε το
“Μµ” του για “ναι”! ΣιγÀ µην πÀω εκεÝ µÞνη µου! ΜωρÛ, χωρÝσ το ΜÀρκο εγñ δεν πÀω σ’ αυτÞ το πÀρτι! Ùχι
να το παÝζει Àνετοσ και µετÀ να την κÀνει κανονικÀ! Θα
Ûρθει θÛλει δε θÛλει… Και Þχι τÝποτε Àλλο, αλλÀ θα χÀσω
και το ΦÛιµ στÞρι ιν κÞνσερτ!»
ΚÀθε ΚυριακÜ βρÀδυ η ΛÝνα Ûβλεπε αυτÞ το ριÀλιτι
στην τηλεÞραση και ταυτιζÞταν µε Þλουσ εκεÝνουσ τουσ
νÛουσ επÝδοξουσ τραγουδιστÛσ. ΓιατÝ εÝχε κι αυτÜ µεγÀλη
τρÛλα µε το τραγοàδι. ΒÛβαια, του λÞγου τησ δε θα πÜγαινε να κλειστεÝ ποτÛ µÛσα σε µια τÛτοια µουσικÜ «ακαδηµÝα», Þπωσ Ûλεγαν το σπÝτι Þπου Ûµεναν κλεισµÛνοι συνÛχεια αυτοÝ οι νÛοι, και να την παρακολουθοàν Ûνα σωρÞ κÀµερεσ και να γÝνεται θÛαµα ακÞµη και ο παραµικρÞσ
βÜχασ τησ. Ùµωσ, εÀν δεν εÝχε συµβεÝ αυτÞ µε τουσ γονεÝσ
τησ, µπορεÝ και να γινÞταν τραγουδÝστρια κÀποια µÛρα.
ΑπÞ το δηµοτικÞ Ûµπαινε πÀντα στη χορωδÝα. ΜÞνο που
ποτÛ δεν εÝχε δεχτεÝ να κÀνει σÞλο. ΝτρεπÞταν. Ùµωσ αυτÞ δε θα συνÛβαινε για πÀντα. Îτσι; ΑπÞ πολà µικρÜ µÀθαινε τραγοàδια εàκολα –ελληνικÀ Ü ξÛνα–, αλλÀ µπροστÀ σε Àλλουσ δεν τολµοàσε να τραγουδÜσει µÞνη τησ.
Îπρεπε να τη συνοδεàει και κÀποιοσ Àλλοσ. ΠÀντωσ, το
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ταλÛντο στο τραγοàδι το εÝχε πÀρει απÞ τον πατÛρα τησ,
ο οποÝοσ, αν δεν τον εÝχαν κερδÝσει οι επιχειρÜσεισ του, θα
εÝχε γÝνει σÝγουρα τραγουδιστÜσ, Þπωσ Ûλεγε πολà συχνÀ.
Και παλιÀ τραγουδοàσαν µαζÝ, µα, µÞλισ εκεÝνοσ χαµÜλωνε τη δικÜ του φωνÜ, εκεÝνη σταµατοàσε αυτÞµατα.
—Îλα, βρε κουκΛÝνα! Αφοà τραγουδÀσ τÞσο ωραÝα!
Íσε µε να σ’ ακοàσω! την παρακαλοàσε εκεÝνοσ.
—Τσου! Ûκανε πεισµατικÀ εκεÝνη.
—Αφοà σ’ Ûχω ακοàσει να το λεσ µÞνη σου τÞσο ωραÝα!
τησ εÝπε µια µÛρα.
—ßστε κρυφακοàσ; θàµωσε η ΛÝνα.
ΓιατÝ τραγουδοàσε µÛσα στο µπÀνιο µÛχρι τÞτε, νοµÝζοντασ Þτι δεν την Àκουγε κανεÝσ. ΕκεÝ, µπροστÀ στον
καθρÛφτη και κÀνοντασ µικρÞφωνο το «ακουστικÞ» του
ντουσ Ü την οδοντÞβουρτσα Ü κÀποια χτÛνα…, παρÝστανε Þλεσ τισ µεγÀλεσ εγχñριεσ και ξÛνεσ φÝρµεσ του πενταγρÀµµου. ΜετÀ Þµωσ απÞ αυτÜ την κουβÛντα φρÞντιζε
πια να τραγουδÀει µονÀχα Þταν Üταν σÝγουρη Þτι δεν
την Àκουγε κανεÝσ. Και τÞτε Ûδινε «ρεσιτÀλ» µπροστÀ
στη ΧÞνεϊ και στισ κοàκλεσ τησ κρατñντασ σαν µικρÞφωνο τη βοàρτσα των µαλλιñν τησ.
Τñρα Þµωσ δεν τραγουδοàσε η ΛÝνα. Οàτε σε χορωδÝα
οàτε µε παρÛα οàτε µÞνη τησ. ΜετÀ το διαζàγιο των γονιñν τησ, παρ’ Þλο που εÝχε πολλÛσ φορÛσ πια το σπÝτι Þλο
δικÞ τησ και θα µποροàσε, αÝφνησ, να δñσει «ρεσιτÀλ» σε
Þποιο δωµÀτιο Üθελε και Þσο δυνατÀ Üθελε, δεν Ûβγαινε
τραγοàδι απÞ το στÞµα τησ. Σαν εκεÝνα τα ωδικÀ πουλιÀ
που χÀνουν το κελÀηδηµÀ τουσ, Þταν τροµÀζουν…
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—ΛÝνα, τηλÛφωνο! ακοàστηκε η µητÛρα τησ Ûξω απÞ
την πÞρτα.
ΠαρÀτησε το βιβλÝο στο κρεβÀτι και βγÜκε απÞ το
δωµÀτιÞ τησ µουρµουρÝζοντασ:
—Αν εÝχα κινητÞ, θα µιλοàσα τñρα απÞ το δωµÀτιÞ
µου, Þπωσ κÀνει ο ΜÀρκοσ… ∆εν µπορñ να Ûχω λÝγη
privacy* επιτÛλουσ µÛσα σε τοàτο το σπÝτι! ΕµπρÞσ! εÝπε κακÞκεφα σηκñνοντασ το ακουστικÞ και λοξοκοιτÀζοντασ τη µητÛρα τησ, που εÝχε σταθεÝ εκεÝ κοντÀ και
συµµÀζευε κÀτι χαρτιÀ.
×ταν η ΕλÛνη, η κολλητÜ τησ. Θα πÜγαιναν για φρÛντο, λÛει, η κοριτσοπαρÛα, κι αν Üθελε να περÀσουν να
την πÀρουν...
—Χµ… ∆εν ξÛρω… Îχω να διαβÀσω…
—Îλα, βρε ΛÝνα! την Ûκοψε η φιλενÀδα τησ ανυπÞµονα. ΣÀββατο εÝναι!
—Íσ’ το καλàτερα… Íλλη φορÀ…
—Ùλο Ûτσι λεσ! γκρÝνιαξε απÞ την Àλλη Àκρη η ΕλÛνη.
ΑρκετÀ µε το κοκοàνιγκ! ΞεκÞλλα επιτÛλουσ!
—Íλλη φορÀ, επανÛλαβε Àτονα η ΛÝνα.
—ΚαλÀααα. MπÀι.
—MπÀι, κι Ûκλεισε το τηλÛφωνο.
—Η ΕλÛνη Üταν, ε; εÝπε η µητÛρα τησ.
—Ναι, εÝπε κοφτÀ η ΛÝνα και τρÀβηξε για το δωµÀτιÞ τησ.
—∆εν τη βλÛπω πια εδñ… ΑπÞ πÛρυσι…
Η ΛÝνα δεν Àκουσε τα υπÞλοιπα. ΜπÜκε στο δωµÀ* ηθεληµÛνη αποµÞνωση
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τιÞ τησ κι Ûκλεισε την πÞρτα πÝσω τησ. ΠÜγε κατευθεÝαν
στο ρÀφι µε τισ κοàκλεσ τησ και τισ κατÛβασε Þλεσ πÀνω
στο κρεβÀτι τησ.
—Τñρα θα παÝξουµε τισ κουµπÀρεσ! εÝπε στη ΧÞνεϊ µε
àφοσ που δε σÜκωνε αντÝρρηση.
Το ’ξερε η ΛÝνα Þτι Üταν κÀπωσ µεγÀλη για να παÝζει
µε τισ κοàκλεσ τησ, αλλÀ κανεÝσ δεν την εÝχε ρωτÜσει αν
Üθελε αυτÜ να µεγαλñσει. Στην πραγµατικÞτητα αυτÜ
Üθελε να µικρàνει πÀλι. Κι Þχι πολà. Να, για Ûνα χρÞνο
το πολà. Να γυρÝσει πÝσω, τÞτε που οι κοàκλεσ τησ παραπονοàνταν Þτι τισ παραµελοàσε, τÞτε που η µητÛρα
τησ εργαζÞταν µÞνο στο σπÝτι, τÞτε που ο πατÛρασ τησ
δεν εÝχε ανοÝξει Àλλο σπÝτι… ΤÞτε που εÝχε αρχÝσει αγγλικÀ µε την ΕλÛνη στο φροντιστÜριο τησ γειτονιÀσ.
Σ’ εκεÝνο το φροντιστÜριο Üταν που Ûφτιαξαν την κοριτσοπαρÛα τουσ µε την ΚορÝνα και την ΠÞπη. Η πρñτη
Ûµενε στη διπλανÜ πολυκατοικÝα µε αυτÜ τησ ΕλÛνησ και
η δεàτερη λÝγο παρακÀτω. Τισ Üξεραν και τισ δàο απÞ το
δηµοτικÞ, µÞνο που η ΚορÝνα εÝχε συνεχÝσει σε µουσικÞ
γυµνÀσιο, γιατÝ Üθελε να γÝνει πιανÝστρια, και η ΠÞπη στο
ΑρσÀκειο. Στα αγγλικÀ Þµωσ εÝχαν βρεθεÝ πÀλι στην Ýδια
τÀξη και απÞ τη στιγµÜ που εÝχε «δÛσει» η κοριτσοπαρÛα
τουσ Ûβγαιναν Ûξω µαζÝ Ü οργÀνωναν «σàναξη των τεσσÀρων» πÞτε για ολικÜ χαλÀουα, πÞτε για εξωτικÛσ µÀσκεσ οµορφιÀσ, πÞτε για τρελÀ χτενÝσµατα, πÞτε για DVDκατανàξεισ… ΣυνÜθωσ στο σπÝτι τησ ΕλÛνησ, Þπου δεν
υπÜρχαν Àλλα αδÛρφια και εÝχαν την ησυχÝα τουσ.
—Ποιοσ Ûχει ανÀγκη την… κοριτσοπαρÛα και το φρÛντο
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τουσ, Þταν Ûχει Þλεσ εσÀσ εδñ; εÝπε και Ûστησε τισ κοàκλεσ
γàρω απÞ τη γÀτα. Μην κουνιÛσαι, ΧÞνεϊ! τη µÀλωσε.
Îνασ διακριτικÞσ χτàποσ στην πÞρτα τησ κι αµÛσωσ
µετÀ η φωνÜ τησ µητÛρασ τησ:
—Να µπω, ΛÝνα;
—Îνα λεπτÞ, µαµÀ! και, φτυαρÝζοντασ µε τα χÛρια τησ
Þλεσ τισ κοàκλεσ, τισ στοÝβασε Þπωσ Þπωσ πÀλι στο ρÀφι
τουσ. Îλα!
Η µητÛρα πρÞβαλε το κεφÀλι τησ στην πÞρτα.
—Τι θεσ να φτιÀξω να φÀµε για βρÀδυ;
—Ù,τι να ’ναι…
—Οι δυο µασ θα εÝµαστε. Ο ΜÀρκοσ τηλεφñνησε Þτι θα
φÀει κÀτι Ûξω.
—Ù,τι θεσ εσà, µαµÀ, εÝπε η ΛÝνα, ενñ σκεφτÞταν: «ΠÞτε τρñει µαζÝ µασ το ΣαββατÞβραδο ο ΜÀρκοσ;».
—Να παραγγεÝλουµε µια πÝτσα και να δοàµε κανÛνα
DVD µαζÝ;
—ΠαχαÝνει η πÝτσα.
—Îχεισ περιθñρια, χαµογÛλασε η µητÛρα τησ.
—Για σÛνα το λÛω, πÛταξε µοχθηρÀ η ΛÝνα κι αµÛσωσ
µετÀνιωσε, αλλÀ Üταν αργÀ.
Η µητÛρα τησ την κοÝταξε για µια στιγµÜ αµÝλητη και
µετÀ εÝπε:
—Θ’ αρχÝσω δÝαιτα τη ∆ευτÛρα.
—Ùλο Ûτσι λεσ! τησ Þρµησε η ΛÝνα, θυµωµÛνη κιÞλασ
που εÝχε νιñσει προηγουµÛνωσ τàψεισ. Και το µεσηµÛρι θα
µποροàσεσ να φασ κοτÞπουλο Þπωσ εγñ κι Þχι ΑΣΤΑΚΟΜΑΚΑΡΟΝΑ∆Α!
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—ΤÛλοσ πÀντων. Íσε µÛνα, υποµÞνεψε η µητÛρα τησ.
ΛοιπÞν, να παραγγεÝλουµε πÝτσα;
—Μια vegetarian* τουλÀχιστον…
—OκÛι! κι Ûκλεισε την πÞρτα.
Η ΛÝνα πÜρε τη ΧÞνεϊ αγκαλιÀ κι Àρχισε να τη χαϊδεàει σκεφτικÜ. ΑπÞ τÞτε που εÝχε µÀθει Þτι ο πατÛρασ
τησ αγαποàσε Àλλη γυναÝκα προσπαθοàσε να καταλÀβει
την αιτÝα και εÝχε καταλÜξει στο οδυνηρÞ συµπÛρασµα
πωσ, Þ,τι και να Ûφταιγε, Ûνα «βαρà» λÞγο σ’ αυτÞ πρÛπει
να εÝχαν και τα παραπανÝσια κιλÀ τησ µητÛρασ τησ.
«Και η “Àλλη” γÛννησε σαν τη µαµÀ» εÝπε απÞ µÛσα
τησ. «Τι κι αν Ûκανε µÞνο Ûνα; Τι Ûνα τι δàο παιδιÀ; Ùµωσ
αυτÜ εÝναι λεπτÜ σαν µοντÛλα. Και ωραÝα. Και η µαµÀ εÝναι ωραÝα, δε λÛω, αλλÀ Þχι µοντÛλα. Και τη λÛνε ΜαργαρÝτα κι Þχι ΣÀντρα Þπωσ την “Àλλη”. Εγñ τησ εÝπα να
το αλλÀξει σε ΜÀργκο, που εÝναι και τρÛντι και Þλα, αλλÀ δε θÛλει. Και η “Àλλη” εÝναι µουσικÞσ παραγωγÞσ Þχι
µια απλÜ κειµενογρÀφοσ στισ διαφηµÝσεισ σαν τη µαµÀ!
Και ντàνεται σαν µοντÛλα! Η “Àλλη” λÛω. Με τακοàνεσ,
στενÀ σαν κορσÛδεσ ροàχα, βαµµÛνη κι απÞ κοµµωτÜριο
πÀντα… Κι Þχι σαν τη µαµÀ, που δε βÀφεται Ûτσι ποτÛ
και ντàνεται σαν τον Îµινεµ: Φοàτερ µε κουκοàλα… παντελÞνια τρÝα µεγÛθη µεγαλàτερα απ’ το κανονικÞ µε χιλιÀδεσ τσÛπεσ κι Þλεσ σχεδÞν πÀντα γεµÀτεσ… αθλητικÀ
παποàτσια µε χοντρÛσ κÀλτσεσ… µαλλÝ αγορÝστικο…
Σαν το ΜÀρκο! Που κι αυτÞσ δε ντàνεται πÀντα Ûτσι.
* χορτοφαγικÜ
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ΦρÝκη εικÞνα η µαµÀ! Και µετÀ λÛει σε µÛνα να προσÛχω
την εµφÀνισÜ µου! Να δÛνω τα κορδÞνια µου, να χτενÝζοµαι, να ντàνοµαι Þµορφα… Σàµφωνα Þµωσ µε την ηλικÝα µου! Να εξηγοàµαστε. Η µαµÀ δεν εÝναι Þπωσ η “Àλλη”, που αφÜνει την κÞρη τησ να φορÀει Þ,τι θÛλει και
που τησ φÛρνει συνÛχεια φωτογραφÝεσ µε αυτÞγραφα
Þλων των σταρ του πενταγρÀµµου. Ùχι πωσ µε νοιÀζουν
εµÛνα Þλα αυτÀ… Εγñ δεν εÝµαι σαν την Κñστια, που
καÝγεται για το τι λÛνε τα κανÀλια και τα κουτσοµπολÝστικα περιοδικÀ. Να, γι’ αυτÞ και δε θÛλω να πÀω στο
πÀρτι τησ αàριο… Και Þλεσ οι φÝλεσ τησ, να δεισ, θα εÝναι
σαν αυτÜ. Φυτοàκλεσ που θα το παÝζουν Ûξυπνεσ και
γκÞµενεσ…»
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