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Είναι ακόμα αξημέρωτο και έχω σηκωθεί 
να συμπληρώσω κάτι τιμολόγια για το 
μαγαζί. Πρέπει να βάλω να γίνονται 

και οι μπάμιες, σκέφτομαι, για να τις πάρω 
μαζί μου. Στον Τάσο αρέσουν τα λαδερά, 
είναι άλλωστε της εποχής και πρέπει να 
αφήσω ένα πιάτο για τη μικρή να φάει όταν 
θα γυρίσει από το σχολείο. Η μεγάλη από 
όταν τελείωσε το Λύκειο έρχεται στο μαγαζί 
κανονικά και δεν με ανησυχεί.

Από τότε που ο άντρας μου ανέλαβε το 
μαγαζί του πατέρα του, κάνουμε συνεχόμε
νο ωράριο σχεδόν μέχρι την δύση του ηλίου. 
Εχθές όμως αργήσαμε να γυρίσουμε, μας εί
χαν καλέσει κάποιοι φίλοι του Τάσου για φα
γητό και όπως λέει, οι κοινωνικές επαφές εί
ναι απαραίτητες για μια οικογενειακή επιχεί
ρηση σαν και τη δικιά μας που στηρίζεται στο 
πρόσωπο που δείχνουμε στον κόσμο, εξάλ
λου προσθέτει, συνήθως σε αυτές τις περι
πτώσεις σε συμφέρει τυχερούλα και βόλτα θα 
πας και δεν θα χρειαστεί να μαγειρέψεις για 
το βράδυ. Εκείνος θέλει άλλο φαγητό το μεση
μέρι και άλλο το βράδυ, εκεί φαίνεται η δια

φορά του ανθρώπου που ξέρει να ζήσει, λέει 
με ύφος. Όταν γυρίσαμε μόλις που πρόλαβα 
να καθαρίσω τις μπάμιες, ενώ ο Τάσος έκα
νε ένα ντουζάκι και μετά έτσι φρεσκοπλυμέ
νος όπως ήταν ήθελε να «πέσουμε για ύπνο». 
Δεν θα προλάβω να μαγειρέψω, του παραπο
νέθηκα. Δεν πειράζει, μου είπε, θα σηκωθείς 
λίγο νωρίτερα το πρωί και θα τα καταφέρεις, 
σιγά το δύσκολο.

Πριν να γεννηθεί η μικρή «πέφταμε για 
ύπνο» καθημερινά, μετά τα πράγματα άλλα
ξαν. Θυμάμαι ένα βράδυ πριν να σαραντίσω, 
ήρθε στο δωμάτιο και με ξύπνησε για να μου 
εξηγήσει. Αγάπη μου, είπε, ξέρεις ότι ήθελα 
γιο αλλά εσύ έκανες πάλι κόρη. Εγώ σου έδω
σα δύο ευκαιρίες, τι άλλο να κάνω, δεν λέω 
ότι φταις εσύ αλλά πρέπει να καταλάβεις και 
πώς νοιώθω εγώ. Καταρχήν, μου είπε, μεγα
λώνεις και έχω ανάγκες που δεν μπορείς να 
ικανοποιήσεις, να τώρα είσαι λεχώνα και δεν 
θέλω μωρό μου να σε ζορίσω, αλλά κατάλα
βέ με και εσύ, είμαι άντρας. Δεν θα ήθελες 
να καταντήσω σαν και αυτούς που πλένουν 
τα βρακιά της γυναίκας τους και γελάει μαζί 
τους όλο το χωριό, εσύ μωρό μου παντρεύ
τηκες άντρα με το άλφα κεφαλαίο. Έσκυψε 
με φίλησε στο μέτωπο και σηκώθηκε, χαμο
γέλασε στην κούνια που ήταν δίπλα μου και 
άφησε ένα κουτάκι στο κομοδίνο. Όταν έφυ
γε το έβαλα στο συρτάρι μου και δεν το άνοι
ξα ποτέ. Πριν να φύγει όμως πρόσθεσε, δεν 
θέλω να σε φέρω σε δύσκολη θέση γι’ αυτό 
θα λείψω μια δύο μερούλες για δουλειές, αν 
δεν πεις εσύ τίποτα τότε όλα θα είναι μέλι γά
λα, πρέπει να σκεφτείς και τα κορίτσια, δεν θα 
ήθελες να φτάσει ποτέ κάτι στα αφτιά τους, 
εσύ ξέρεις να κρατάς μυστικά και μου έκλει
σε το μάτι συνωμοτικά. 

Όταν γύρισε θυμάμαι, έφερε δώρα και για 
μένα και για τα παιδιά. Είδες γλυκιά μου εί
πε και με πήρε αγκαλιά, οι καλοί λογαριασμοί 
κάνουν τους καλούς φίλους, εμείς εξάλλου εί
μαστε ανοιχτό ζευγάρι και συζητάμε τα πά
ντα όχι σαν κάτι άξεστους που σκοτώνονται 
με το παραμικρό.

Μετά από έξι χρόνια γάμου σκέφτηκα, γίνα
με και φίλοι, αλλά δεν έδωσα συνέχεια, εξάλ
λου ήμασταν μια χαρά με τη δουλίτσα μας, 
τα παιδάκια μας, γιατί να τα χαλάσω; Άξιζε 
τον κόπο;

Μέχρι να τελειώσω τα τιμολόγια, μια που 
ο Τάσος λέει ότι θα ήταν πεταμένα λεφτά να 
προσλάβουμε λογιστή και ενώ γίνεται το φα
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γητό, ίσως να προλάβω να απλώσω και το πλυ
ντήριο που έβαλα εχθές και να περάσω δύο 
πουκάμισα στο χέρι. Είναι τα αγαπημένα του 
και δεν θέλω να ρισκάρω να γίνει κάποιο ατύ
χημα. Λίγο μετά θα τους ξυπνήσω, θα φτιάξω 
έναν καφέ για εμένα και θα ετοιμάσω πρωϊ
νό για όλους. Ο Τάσος θέλει πράσινο τσάι και 
δύο φρυγανιές με λίγο μέλι, ενώ τα παιδιά γά
λα, άπαχο η μεγάλη με κόρν φλέικς και η μικρή 
με σοκολάτα. Εχθές, την ώρα που γυρνούσα 
στο σπίτι πέρασα από το σούπερ μάρκετ, αλ
λά δεν βρήκα άπαχο γάλα, είχε τελειώσει, έτσι 
πήρα κανονικό, βρήκα όμως μπάμιες. Ο Τάσος 
καμιά ωρίτσα πριν να κλείσουμε συνηθίζει να 
πίνει ένα ουζάκι και να τα λέει με τους φίλους 
του στο καφενείο. Αγάπη μου λέει, μπορεί να 
ζούμε σε ένα μικρό μέρος αλλά δεν θα ξεκό
ψουμε και από τους ανθρώπους, εξάλλου προ
σθέτει, πως θα μάθουμε τα νέα αν δεν πάω 
στο καφενείο. 

Δεν θυμάμαι πόσος καιρός πάει από τότε 
που έχω να ακουστώ με την αδελφή μου, κά
θε μέρα λέω να περάσω να πω μια καλησπέρα 
αλλά δεν προλαβαίνω. Πρέπει να έχω προτε
ραιότητες, μου λέει αλλιώς χάθηκα, πάνω από 
όλα η οικογένεια, μου τονίζει και μου το επα
ναλαμβάνει καθημερινά για να μην το ξεχνάω. 
Η οικογένειά μας, συνεχίζει μετά και δείχνει με 
νόημα τον εαυτό του και μετά εμένα, μήπως 
και διανοηθώ κάτι διαφορετικό. 

Έτσι όπως είμαι καθισμένη στο σαλόνι, γιατί 
στο γραφείο του μου επιτρέπει να μπαίνω μό
νο για να καθαρίσω και γράφω αριθμούς ανα
κούκουρδα σε χαρτάκια με ρίγες, από τις ανοι
χτές γρίλιες αρχίζει δειλά να ανατέλει ο ήλιος. 
Νοιώθω ξαφνικά τα βλέφαρά μου να βαραί
νουν όχι μόνο γιατί τα τελευταία χρόνια είμαι 
συνέχεια κουρασμένη από την έλλειψη ύπνου, 
αλλά γιατί αυτός ο ήλιος, σήμερα, τώρα, την 
στιγμή αυτή που γεννιέται, με αγγίζει, όχι μό
νο στο πρόσωπο αλλά πιο βαθιά, εκεί που το 
φως δεν μπορεί να μπει. Μου θυμίζει το χάδι 
της μητέρας μου όταν ήμουνα μωρό, αν μπο
ρώ να πω ότι το θυμάμαι, ή τα χάδια που έδι
να στα παιδιά μου όταν αυτά ήταν μωρά. Το 
βάρος που νοιώθω γίνεται διάφανο και αρχί
ζει να κατεβαίνει από τους δακρυγόνους αδέ
νες. Εκπλήσσομαι που λειτουργούν ακόμα. Τα 
δάκρυα δείχνουν αδυναμία, μου υπενθυμίζει 
συχνά ο Τάσος. Και ποιος θέλει να δείχνει αδύ
ναμος; Φοβάμαι μην τους ξυπνήσω με τους 
λυγμούς μου και βγαίνω έξω έτσι όπως είμαι 
με τη νυχτικιά. 

Η πρωϊνή υγρασία μου βρέχει τα πόδια. 
Παλιά μου άρεσε να περπατάω ξυπόλητη, εκεί
νος όμως λέει ότι μόνο οι χωριάτες περπατάνε 
ξυπόλητοι γιατί δεν ξέρουν να φοράνε παπού
τσια και γελάει, συνήθως γελάω και εγώ μαζί 
του, όταν έχω χρόνο.

Γυρίζω και κοιτάζω το σπίτι μας, μονώροφο 
στη μέση του οικοπέδου. Η πίσω αυλή συνο
ρεύει με χωράφια σπαρμένα με καλαμπόκι. 

Όταν ήταν ακόμα του πατέρα μου έβαζε και 
αυτός καλαμπόκι, τώρα έχουμε φυτέψει γκα
ζόν που πρέπει να φροντίζω καθημερινά να 
μην πάθει τίποτα, γιατί όπως λέει, κάτι τέτοι
ες λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά μας από 
τους βλάχους.

Όσο ψηλώνει ο ήλιος τόσο βαθαίνει μέσα 
μου και ο χρόνος έχει τρελαθεί, τρέχει σαν πα
λαβός είκοσι χρόνια πριν.

Όταν τον γνώρισα ήμουνα δεκαέξι χρονών 
και δούλευα ήδη φασόν σε μία βιοτεχνία, γιατί 
όπως έλεγε η μητέρα μου, και να τελείωνα το 
σχολείο τι θα καταλάβαινα. Αν περίμενα από 
τα γράμματα να με θρέψουν, έλεγε κάθε φορά 
μου με έβλεπε να διαβάζω το βράδυ στο κρε
βάτι, είμαι βαθιά νυχτωμένη και μου έσβηνε 
το φως. Αν δεν έβρισκα κάποιον έλεγε, να με 
παντρευτεί δεν θα έβλεπα προκοπή. Και πρό
κοψα, βρήκα τον Τάσο. Θα έφευγε στρατιώτης 
και οι γονείς μου ήθελαν να τον σιγουρέψουν, 
είναι μοναχοπαίδι, μου έλεγαν, έχουν και το μα
γαζί, που θα πάει κάποια μέρα σ’ αυτόν θα το 
αφήσουν. Μην αφήνεις την τύχη να σου φύγει 
μέσα από τα χέρια, προσθέτανε. Εγώ τότε είχα 
προσέξει κάποιον που έκανε βόλτα με το μη
χανάκι όταν έβγαινα από το σπίτι για να πάω 
στη δουλειά και μετά πάλι το ίδιο μηχανάκι πε
ρίμενε έξω από την βιοτεχνία όταν τελείωνα. 
Δεν έμαθα ποτέ ποιος ήταν, μια φίλη μου είχε 
πει τότε, ότι μάλλον ήταν ξάδερφος κάποιου, 
αλλά δεν θυμάμαι ονόματα πια. 

Ο ήλιος έχει πια σηκωθεί για τα καλά. 
Περπατάω μέσα στα καλαμπόκια και απομα
κρύνομαι. Οι φωνές των παιδιών αρχίζουν να 
φτάνουν στ’ αυτιά μου σε απανωτά κύματα. 
Μαμά, επαναλαμβάνει η μικρή, ενώ η γκρίνια 
της μπερδεύεται με την τσιρίδα της μεγάλης, 
πάλι δεν έχει άπαχο γάλα. Ένα κατηγορώ σε 
πέντε λέξεις στο ύφος που κληρονόμησε από 
τον πατέρα της, λες και η κατά συρροή αμέ
λειά μου της στέρησε ανεπανόρθωτα το δι
καίωμα της επιλογής, σα να την ξέχασα. Μίνα 
που στο διάολο είσαι; Ορίεται ο άνδρας μου. 
Ξέρω ότι έχουν βγει στη βεράντα και με βλέ
πουν. Τους ακούω αλλά δεν γυρίζω να τους 
κοιτάξω. Ο πατέρας μου με φώναζε ασημένια 
μου όταν είχε τις καλές του.

Είμαι η Ασημίνα, φωνάζω δυνατά υψώνο
ντας τα χέρια και το τελευταίο φωνήεν γίνε
ται ουρλιαχτό.

Sissi ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
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Μεσσηνίας, όπου και τελείωσε το Λύκειο. Τα τελευ-
ταία δέκα χρόνια ζει στου Ζωγράφου με την κόρη 
της. Τα πρωινά κάνει τον δημόσιο υπάλληλο, με αμ-
φίβολη επιτυχία.




