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Η 68αχρονη Αννέζα τάχυνε και άλ-
λο το βήμα. Έφερε στο στόμα την 
μπουρού που κρατούσε στο χέρι και 

φύσηξε δυνατά. Το μακρόσυρτο «μπουου» 
που ξεπήδησε από μέσα της, αντήχησε σαν 
ξόρκι στη θέρμη τού μεσημεριού. Ο αέρας, 
λιγοστός στην αρχή, περισσότερο δυνατός 
στη συνέχεια, πήρε το θάρρος να σιγοντά-
ρει τον ήχο, δυναμώνοντάς τον. Οι κίτρινες 
κορδέλες που κρεμόντουσαν από το ψάθινο 
καπέλο της ανέμισαν, ήρθαν και κύκλωσαν 
το λαιμό, το πρόσωπό της. Με μια κίνηση τις 
έσπρωξε προς τα πίσω. 

«Έλα, Αννεζούλα μου, έλα χαρά μου», μο-
νολόγησε. «Περπάτα, περπάτα πιο γρήγο-
ρα. Το καΐκι που θα ’ρθει θα μας πάρει μα-
ζί του. Να φύγουμε από δω.»

Τα κλαδιά από τις ελιές ανέμισαν και αυ-
τά, έμοιασαν στα μάτια της με τ’ αγκάθια 
των αχινών που τα κουνούν σαν περπατούν 
στην άμμο, μόνο που αυτά είχαν ένα έντο-
νο ασημί χρώμα που γυάλιζε στον ήλιο. Το 
πρόσεξε η Αννέζα και χαμογέλασε. 

«Προς τα εδώ κουνηθείτε», τους φώναξε, 
δείχνοντάς τους με το χέρι την κατεύθυνση 
που ακολουθούσε. «Και ύστερα θα σας ρίξω 
στη θάλασσα, να ζωντανέψετε ξανά».

Τα κλαδιά υπάκουσαν, λες και κάτι αόρα-
το τα κουνούσε με σχοινάκια μαριονέτας  
προς τη μεριά της.

Η Αννέζα άρχισε το τραγούδι.

ο μπάρμπα-Μπρίλιος είχε ένα γάλο πολύ μεγάλο
που τον ετάιζε μέλι και ταχίνι για να παχύνει.

Περνώντας, ξώφαλτσα, από τ’ αλώνι, θυ-
μήθηκε σαν ήταν μικρή που την έφερνε η 
μάνα της σ’ αυτό για να παίξει, άρχισε να 
χοροπηδά τριγύρω του και συνέχισε:

Και τον ετάιζε ψωμί και αλάτι
για να κάνει πλάτη.

 Έφερε την παλάμη στο στόμα, την απο-
μάκρυνε μετά και έστειλε δυο φιλιά στο ά-
γνωστο. Ο ορίζοντας άνοιξε ξαφνικά μπρο-
στά της, έγινε πιο καθαρός και η θάλασσα 
στο βάθος – η ελπίδα της – ξαστέρωσε και 
αυτή στη σκοτεινή διαύγεια του μυαλού της. 
Έσυρε τα πόδια εκείνη, ανασήκωσε τη ρό-
μπα της και δρασκέλισε τον τοίχο με τις ξε-
ρολιθιές. 

«Ωπ, ωπ», έκανε θαρρετά.

Pummarò
διήγημα 

ΑΝΝΑ Ι. ΡΟΥΣΣΟΥ

Ο δρόμος άνοιγε και έσκαγε στο βουνό, κουλουριαζότανε ανάμεσα στους 

θάμνους που τον περιτριγύριζαν δεξιά και αριστερά-και έπειτα «έσβηνε» 

απότομα προς την πλαγιά, ξέπνοος, ανάμεσα στις ξερολιθιές. Έμοιαζε μ’ 

ένα τεράστιο ερπετό, κορωμένο από τη ζέστη του Αυγούστου, που έψαχνε 

για λίγο νερό, μια και η θάλασσα στη βάση του βουνού το άφηνε, παγερά, 

αδιάφορο. 



22

Ξανάφερε την μπουρού στο στόμα και 
φύσηξε. 

«Πιο δυνατά, Αννεζούλα μου, πιο δυνα-
τά», μονολόγησε. «Γέμισε μ’ αέρα τα πνευ-
μόνια σου, να φυσήξεις με δύναμη. Να μας 
ακούσει το καΐκι σαν πλησιάσει».

Ένας αγριοκόρακας, που πέταγε στα ψη-
λά, έκραξε, ζύγιασε τις φτερούγες του και 
κατέβηκε χαμηλότερα.

«Γεια σου, γεια σου. Απόψε φεύγω», του 
φώναξε και συνέχισε να τραγουδά.

Και τον ετάιζε ψωμί, γαρδούμπα για να κάνει τούμπα.
Και τον ετάιζε ψωμί, μπουγάτσα για να κάνει μπράτσα.

Ξέσπασε σ’ ένα τρανταχτό γέλιο. Αντήχησε 
το γέλιο της γάργαρο, φωτεινό, όπως όταν 
ήταν παιδί και έπαιζε μαζί με τα άλλα συνο-
μήλικα παιδιά και κείνα την κορόιδευαν. 

«Χαζο-Αννέζα, χαζο-Αννέζα», ξανάκουσε 
τη φωνή τους στ’ αυτιά της.

Γέλασε και κείνη και συνέχισε το βήμα. 
Δυο δρασκελιές ακόμα, πάνω από τα ξερά 
φρύγανα, και η παντόφλα έφυγε από το 
πόδι της, παραπάτησε, τα αγκάθια της τρύ-
πησαν τα δάχτυλα, γονάτισε και σηκώθηκε 
στη στιγμή. Έπιασε την παντόφλα στο χέρι, 
είδε πως είχε κοπεί στην άκρη, την ξανάβα-
λε όμως στο πόδι και συνέχισε. Το μάτι της 
γυάλισε σαν πήρε τη στροφή και αντίκρισε 
την απεραντοσύνη του μπλε. 

«Γιούπι!» φώναξε όλο χαρά και χτύπησε 
παλαμάκια.

Ξανάφερε την μπουρού στο στόμα. 
Λαχανιασμένη από το περπάτημα, κατά-
φερε ένα ξέπνοο φύσημα αυτή τη φορά. 
Σήκωσε το κεφάλι και αγνάντεψε τα σύννε-
φα. Πρόσεξε πως κουνιόντουσαν και αυτά 
ρυθμικά προς τη φορά του ανέμου.

«Τόσο βαμβάκι στον ουρανό! Είναι ελα-
φρύ και πετάει», είπε και χαμογέλασε.

Θυμήθηκε το χάδι της μάνας της σαν ή-
ταν μικρή, απαλό και αυτό σαν το βαμβάκι. 
«Αννεζούλα μου, χαρά μου, εγώ είμαι για σέ-
να», ξανάφερε στο νου της τα λόγια που της 
έλεγε μέχρι που έγινε επτά, γιατί τότε ξαφ-
νικά η μαμά που ξενόπλενε για να ζήσουν 
έφυγε στον ουρανό και η μικρή Αννέζα με-
γάλωσε μόνη, αλλά πάντα μ’ εκείνη να τη 
βλέπει από ψηλά. 

Το σύννεφο διαλύθηκε σε μικρά κομμά-
τια που στα μάτια της όλα πήραν τη μορ-
φή της μάνας της.

«Εγώ είμαι για σένα, χαρά μου», ξανάκου-
σε τη φωνή της στ’ αυτιά της.

«Μαμά», φώναξε κοιτώντας στον ουρα-
νό. «Θα’ ρθει το καΐκι να με πάρει».

Δεν πήρε απάντηση. Ξανάπιασε το τρα-
γούδι και συνάμα το περπάτημα.

Και τον ετάιζε ψωμί και χόρτα,
ώσπου δεν χώραγε από την πόρτα.

«Το καΐκι; Πού είναι το καΐκι;» αναρωτή-
θηκε φωναχτά.

Σκόνταψε σε μια πέτρα, η παντόφλα κόπη-
κε εντελώς, την έβγαλε και την πέταξε.

«Πλάκα έχει», είπε γελώντας καθώς τώ-
ρα ήταν αναγκασμένη να βαδίζει ξυπόλυ-
τη από το ένα πόδι.

«Πού είναι το καΐκι;» αναρωτήθηκε ξα-
νά.

Ο μεσημεριανός ήλιος, καυτός, με τον α-
έρα να κοπάζει ξαφνικά, την έκανε να ιδρώ-
σει. Ένιωσε ξερό το στόμα της. Ξανακοίταξε 
στο πέλαγος. Το καΐκι δεν φαινόταν πουθε-
νά. Κάμποσες σουβλιές στο στομάχι, αυτή 
τη φορά, την έκαναν να καταλάβει πως πει-
νούσε κιόλας. Είδε το βράχο σκιερό ν’ απα-
γκιάζει, έβγαλε και την άλλη παντόφλα και 
περπάτησε μέχρι εκεί. 

«Άμα έρθει το καΐκι, θα σηκωθώ», σκέφτη-
κε και κάθισε κάτω.

Ώσπου μια μέρα με δίχως ήλιο,
ο γάλος έφαγε τον μπάρμπα-Μπρίλιο.

Τελείωσε το τραγούδι της.
Τα βλέφαρα βάρυναν από την κούραση 

ήρθε και κούρνιασε στο εσωτερικό του βρά-
χου. Οι σουβλιές στο στομάχι της έγιναν ε-
ντονότερες. Ένα πιάτο γεμάτο μακαρόνια 
με μπόλικο τριμμένο τυρί  έκανε την εμφά-
νισή του, στο όνειρό της.

«Να φάω γρήγορα, γιατί θα ’ρθει το καΐ-
κι», μουρμούρισε.

 Ένα ελικόπτερο Σούπερ Πούμα εμφανί-
στηκε, παίρνοντας τη θέση του πλεούμενου, 
πάντα στο όνειρό της. Ο αέρας που φυσού-
σε πήρε το πιάτο με τα μακαρόνια, το σή-
κωσε ψηλά, το έκανε να πετάει.  Έγλειψε τα 
χείλη η Αννέζα. 

«Μακαρόνια, μακαρόνια», φώναξε όλο χα-
ρά. «Θέλω και σάλτσα κόκκινη. Pummarὸ. 
Pummarὸ. Πάντα Pummarὸ», είπε θαρρε-
τά σαν από θαύμα, πάντα στο όνειρό της, 
θυμήθηκε τη διαφήμιση που είχε δει στην 
τηλεόραση. 

Τα μακαρόνια πλήθυναν μονομιάς, ξεχεί-
λισαν από το πιάτο και η κόκκινη σάλτσα άρ-
χισε να στάζει, να πέφτει στο χώμα, κάνο-
ντας μια κόκκινη λίμνη τριγύρω. Το σύννε-
φο ξανάσπασε σε μικρά κομμάτια που όλα 
είχαν τη μορφή της μάνας της. Από το βρά-
χο ξεκόλλησε απότομα ένα μεγάλο κομμάτι 
και ξοπίσω του πέτρες, μεγάλες, μικρές. Ούτε 
που το κατάλαβε. Κοιμόταν βαθιά.

«Πεινάς, χαρά μου;» πρόλαβε ν’ ακούσει 
τη φωνή της μάνας της.

«Με κόκκινη σάλτσα», μουρμούρισε. 
Και κουλουριάστηκε σε στάση εμβρύου.

        Από το βιβλίο "Χρυσό της Πανσελήνου" 
                            Εκδόσεις "οδός Πανός"




