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Ό ταν χτύπησε το ξυπνητήρι στις επτά 
και μισή το πρωί, η Πελαγία είχε ήδη 
σηκωθεί και έφτιαχνε τον πρώτο καφέ 

της ημέρας. Μετά τις δυο κουταλιές καφέ πρό-
σθεσε και μισή ζάχαρη στο μπακιρένιο μπρίκι, 
έλεγξε τη φλόγα να είναι όσο το δυνατόν πιο 
χαμηλή και άρχισε να τον ανακατεύει σιγά-σιγά 
μέχρι που να φουσκώσει. Ύστερα τον έβαλε 
στο φλιτζάνι και μέχρι να κρυώσει πήγε στο 
μπάνιο και έφερε το κλουβί με το καναρίνι της, 
τον Πελοπίδα. 

Το ακούμπησε προσεχτικά στον πάγκο της 
κουζίνας και βάλθηκε να το καθαρίζει. Όση ώρα 
διαρκούσε το καθάρισμα, του μιλούσε στοργι-
κά και εκείνος της αποκρινόταν μ’ ένα μακρό-
συρτο κελάηδημα. Μόλις τελείωσε, άνοιξε την 
πόρτα που έβγαζε στη μακρόστενη αυλή και 
κρέμασε το κλουβί στο σιδερένιο γάντζο που 
ήταν στερεωμένος στον τοίχο. «Να ’σαι στα ψη-
λά λεβέντη μου, να βλέπεις ουρανό», είπε στον 
Πελοπίδα και, καθώς έστρεψε τη ματιά της απέ-
ναντι, διαπίστωσε πως τα τσιμεντένια θεόρατα 
τερατουργήματα -όπως αποκαλούσε τις πολυ-
κατοικίες- τους είχαν κρύψει για τα καλά και το 
μόνο που τους επέτρεπαν να βλέπουν ήταν ένα 
μικρό μπαλκόνι στο οποίο ήταν απλωμένα κάλ-
τσες και εσώρουχα.

Απογοητευμένη από το θέαμα, ξαναμπήκε στην 
κουζίνα, πήρε το φλιτζάνι στο χέρι και, πριν πιει 
την πρώτη γουλιά καφέ, το έφερε στη μύτη ει-
σπνέοντας το υπέροχο άρωμά του. Το κουτί με 
τα λουκούμια στην άκρη του πάγκου της τρά-
βηξε την προσοχή. Άπλωσε το χέρι και πήρε ένα 
-«για την πρωινή λιγούρα», σκέφτηκε- και το κα-
τάπιε μονομιάς.

Μόλις είχε ξεκινήσει μία ακόμη μέρα για κείνη 
και τον Πελοπίδα, πανομοιότυπη με όλες τις προ-
ηγούμενες από τότε που έχασε τον Αριστείδη, 
τον άντρα της, από την αναθεματισμένη αρρώ-
στια της εποχής, όπως έλεγε. Καρκίνο του προ-
στάτη, και μάλιστα σε πολύ προχωρημένο στά-
διο, διέγνωσαν οι γιατροί και του έδωσαν όλο 
και όλο ένα χρόνο ζωής. Έντεκα μήνες άντεξε 
εκείνος τελικά, διαψεύδοντας τη διάγνωσή τους 
μόλις κατά ένα μήνα!

«Μωρέ, ας τον είχα εγώ έστω και αυτόν το 
μήνα», έλεγε και ξανάλεγε η Πελαγία πότε μο-
νολογώντας και πότε μιλώντας στη φίλη της τη 
Μαριγούλα, η οποία ήταν γενικών καθηκόντων 
και το δεξιότατο χέρι του παπά στον ιερό ναό 
του Σωτήρα στη γειτονιά της.

«Μη βλαστημάς αδελφή μου. Ο Κύριος απο-
φασίζει», της έλεγε εκείνη και έδειχνε ψηλά με το 

δάχτυλο σηκωμένο στον ουρανό. «Ο Αριστείδης 
σου ήταν άγιος άνθρωπος. Φαίνεται λοιπόν πως 
ο μεγαλοδύναμος τον αγαπούσε πολύ και τον ή-
θελε νωρίτερα κοντά του», της τόνιζε κάθε φο-
ρά που γινόταν μεταξύ τους η ίδια κουβέντα. 
Σχεδόν πάντα, η Πελαγία θύμωνε με τα λεγόμε-
να της φίλης της. «Από πού και ως πού αδελφή 
της; Συνομήλικες είμαστε», σκεφτόταν και φού-
ντωνε . «Άσε που, αν τον αγαπούσε δε θα μου 
τον έπαιρνε», της αντέτεινε την τελευταία φο-
ρά που την είδε -πάνε δυο μήνες από τότε- για-
τί στο μεταξύ η εβδομηντάχρονη Μαριγούλα έ-
παθε εγκεφαλικό και μετακόμισε ψηλά στον ου-
ρανό παρέα με τον Αριστείδη, αφήνοντάς την 
με την απορία για το μέγεθος της αγάπης του 
μεγαλοδύναμου προς εκείνη και με το καθήκον 
να φροντίζει δύο μνήματα.

Παιδιά η Πελαγία δεν απέκτησε από το γάμο 
της, αφού παντρεύτηκε στα πενήντα της χρόνια, 
ύστερα από προξενιό που της έκανε μια ξαδέλ-
φη της -συγχωρεμένη τώρα πια και αυτή- με τον 
Αριστείδη που μόλις είχε χηρέψει από τον πρώ-
το του γάμο. «Είναι καλός άνθρωπος και σωστός 
οικογενειάρχης. Εξακριβωμένο! Αμ, τι νόμιζες; 
Ρώτησα και έμαθα. Σα βασίλισσα είχε την πρώ-
τη του γυναίκα. Σα βασίλισσα θα ’χει και τη δεύ-
τερη», τη διαβεβαίωσε. « Άσε που εκτός από το 
δίπατο, έχει και περίπτερο στα Πετράλωνα», της 
είχε πει τότε η ξαδέλφη, αλλά εκείνη δεν έδωσε 
σημασία σε τίποτα από αυτά. Εκείνο που την κατέ-
κτησε ήταν ο τρόπος που μιλούσε. «Κρεμάστηκε» 
στην κυριολεξία από τα χείλη του από την πρώ-
τη τους κιόλας συνάντηση. «Τύφλα να’ χουν οι 
σπουδαγμένοι μπροστά του», σκέφτηκε και του 
’πε το «ναι» για να ζήσει μαζί του μια ζωή χαρι-
σάμενη. Χατίρι ποτέ δεν της χάλασε. «Κυρά μου 
κι αρχόντισσά μου», την ανέβαζε, «Φρεγάδα 
μου», την κατέβαζε -αφού τα’ χε τα κιλάκια της 
από τότε- και να οι σοκολάτες από το περίπτερο 
και να οι πάστες και τα λουκούμια από το ζαχα-
ροπλαστείο της γειτονιάς.

Αλλά και κείνη ήταν νοικοκυρά με τα όλα της, 
γυναίκα για σπίτι που λένε και, το κυριότερο, οι-
κονόμα και πιστή στο στεφάνι της, έστω και αν 
ήταν αργοπορημένο.

«Αχ, να γινόταν ένα θαύμα και να μας έστελ-
νες Θεέ μου και ένα παιδάκι για να ολοκληρω-
θεί η ευτυχία μας» ήταν η μόνιμη παράκληση 
του Αριστείδη στην προσευχή του τα βράδια. 
Αλλά, τι να σου κάνει και ο Θεός μια φορά το 
τόλμησε με τη Σάρα! Και η Πελαγία στο θέμα 
αυτό υπήρξε άτυχη. Έντεκα μήνες μετά το γά-
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μο της κόπηκαν τα έμμηνα. «Τόσα χρόνια που 
μου ’ταν άχρηστα μου ’ρχόντουσαν. Τώρα που 
τα ’θελα, μου κόπηκαν», έλεγε και ξανάλεγε με 
αναφιλητά κι έπεσε να πεθάνει από τη στενα-
χώρια της.

Ανέγγιχτες οι σοκολάτες πετάγονταν στα σκου-
πίδια, σε αντίθεση με τις πάστες που τις κατα-
βρόχθιζε δυο-δυο στην καθισιά της! Ευτυχώς η 
βουλιμική της κρίση δεν κράτησε για πολύ. «Τι 
να τα κάνω τα παιδιά φρεγάδα μου; Εγώ, έχω 
εσένα και εσύ, εμένα», της είπε με στόμφο ένα 
βράδυ στο κρεβάτι ο Αριστείδης που αυτομά-
τως διέγραψε από τη μνήμη του όλες τις προ-
ηγούμενες προσευχές περί του αντιθέτου και 
βάλθηκε να της αποδείξει των λόγων του το α-
ληθές κάνοντας έρωτα μαζί της με επιδόσεις 
που θα ζήλευε ο καθένας.

Αυτά και άλλα πολλά θυμήθηκε αυτό το πρωι-
νό -ενόσω έπινε τον καφέ της- η Πελαγία και ένα 
μακρόσυρτο «αααχ» βγήκε αυθόρμητα από μέ-
σα της. «Ώρα να καπνίσω το ένα και μοναδικό 
τσιγάρο που μου επιτρέπει ο γιατρός», σκέφτη-
κε και πήγε στο καθιστικό όπου είχε αφημένο 
το πακέτο. Ξαφνικά θυμήθηκε την αυριανή δό-
ση που είχε να πληρώσει στο μαγαζί με τα η-
λεκτρικά για την καινούργια κουζίνα που αγό-
ρασε. Βρήκε το πορτοφόλι της στο σερβάν με 
τη σύνταξη που έπαιρνε από τον Αριστείδη, έ-
βγαλε όσα χρήματα της χρειάζονταν για τη δό-
ση και το ξανάβαλε στη θέση του. 

Ύστερα επέστρεψε στην κουζίνα, έβγαλε από 
το ψυγείο τις ντομάτες και τις πιπεριές και βάλ-
θηκε να φτιάξει γεμιστά. Αφού έβαλε το ταψί 
στο φούρνο, αποφάσισε να βάψει τα μαλλιά της 
μόνη της αυτή τη φορά. «Πενήντα ευρώ δίνω 
στο κομμωτήριο. Έτσι, θα τα’ χω κέρδος», μο-
νολόγησε και πήγε στο μπάνιο. Πέρασε τη βα-
φή, τύλιξε τα μαλλιά της με μια πλαστική σα-
κούλα μέχρι να περάσει η ώρα και να τα λού-
σει, έβαλε και μπόλικο βαμβάκι στ’ αυτιά μην 
της περάσει η βαφή ή το νερό στο τρύπιο από 
τα χρόνια της εφηβείας τύμπανο και ξαναπή-
γε στην κουζίνα.

Ούτε που άκουσε το θόρυβο από το κλειδί 

που προσπαθούσε ν’ ανοίξει την πόρτα, ούτε 
και το τρίξιμο της πόρτας σαν άνοιξε. Καθώς 
ήταν σκυμμένη πάνω από το ταψί με τα γεμι-
στά που μοσχομύριζαν, αισθάνθηκε ένα σχοινί 
να της σφίγγει με δύναμη το λαιμό και να μην 
μπορεί να αναπνεύσει. Ήθελε να φωνάξει «βο-
ήθεια», αλλά όλα τα γράμματα της αλφαβήτου 
έγιναν ένα μες το μυαλό της που μίκρυνε ξαφνι-
κά και τα ρούφηξε στο κενό του. Καθώς το σφί-
ξιμο στο λαιμό της δυνάμωνε όλο και περισσό-
τερο, ένιωσε τα πάντα γύρω της να σκοτεινιά-
ζουν. Ένας γδούπος ακούστηκε τη στιγμή που 
το άψυχο σώμα της έπεσε στο πάτωμα.

«Χτύπησες αρχόντισσά μου;», την πρόλαβε 
λαχανιασμένος στον ουρανό ο Αριστείδης και 
βάλθηκε να της τρίβει τα χέρια και να τη φιλά-
ει στοργικά.

«Γιατί;», πρόλαβε να τον ρωτήσει.
«Σ’ αγαπούσε και σένα τελικά πολύ ο Κύριος», 

της είπε η Μαριγούλα που έστεκε λίγο πιο κει, 
μόνο που αυτή τη φορά έκρυβε ανάμεσα στα 
δάχτυλά της ένα σχοινί.
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