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Τζον Μίλτον
Καθένας µας είναι Αναπόφευκτος.
Καθένας µας είναι Απεριόριστος…

Ουόλτ Ουίτµαν

Μέρος Πρώτο

Η κόρη του μπαρμπέρη

Έρωτας – τι είν’ ο έρωτας; Μια καρδιά µεγάλη που πονάει,
χέρια που σφίγγονται και σιωπή· κι
ατέλειωτη απόγνωση.

Ρόµπερτ Λούις Στίβενσον

Κεφάλαιο Πρώτο

Η κόρη της Επανάστασης
Η Τζίνα έφτασε στην Αµερική µε τη µητέρα και τον αδελφό της το 1899, αλλά ένα χρόνο νωρίτερα είχε ξεσπάσει µια
πυρκαγιά στο νησί Έλις κι έτσι, αντί να µπουν στο λιµάνι
της Νέας Υόρκης, κατευθύνθηκαν προς τη Βοστόνη.
Ο Σάλβο ήταν κακόκεφος από τη µέρα που έφυγαν από
τη Νάπολη. Είχε αφήσει πίσω την αγαπηµένη του –το κορίτσι δεν ήθελε να αποχωριστεί την οικογένειά του– και αυτό, µεταξύ άλλων, τον έκανε δύσθυµο και πολλές φορές πικρόχολο µε τη δική του οικογένεια. Είχε αρνηθεί να µείνει
µε την κοπέλα που αγαπούσε, όµως δυσανασχετούσε και µε
την οικογένειά του για τις δικές του επιλογές. «Λες και η
Μιµού κι η Τζίνα µπορούσαν να πάνε µόνες τους στην Αµερική…» γκρίνιαζε.
«∆εν είναι ανάγκη να πάµε, Σάλβο», του απάντησε η µητέρα του και το εννοούσε.
«Μιµού!» φώναξε η Τζίνα. «Τι θα έλεγε ο µπαµπάς;»
«Ο µπαµπάς… ο µπαµπάς! Αφού ήταν τόσο έξυπνος, πού
είναι τώρα;»
Ήταν καλοκαίρι και η Τζίνα λαχταρούσε να δει µια ασυννέφιαστη µέρα. Τεντώθηκε στις µύτες των ποδιών της και
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κοίταξε τον ορίζοντα, µε τη λαχτάρα να αντικρίσει τον τόπο
προς τον οποίο ταξίδευαν βδοµάδες τώρα: το περίγραµµα
µιας πόλης στον πλατύ κόλπο, που θα της έδινε µια µικρή
ιδέα από τη ζωή που τους περίµενε στην άλλη γωνία. Τεντώθηκε και ζάρωσε το µέτωπο, προσπαθώντας να διαπεράσει την καλοκαιριάτικη οµίχλη, µε την παλάµη της τεντωµένη για να µπορέσει να διακρίνει πιο καθαρά αυτό που φανταζόταν ως τη γοητεία µιας τεράστιας µητρόπολης όλο
κίνηση, µε καµινάδες να βγάζουν καπνούς, καράβια να πηγαινοέρχονται, πολιτισµό. Όµως δεν έβλεπε τίποτα πέρα από
την πυκνή γκρίζα οµίχλη και την ψυχοπλακωτική µελαγχολία. «Αχ, Σάλβο!» φώναξε, παρότι τα πάντα ήταν θολά. «Έλα
να δεις!»
Ο Σάλβο δεν πήγε. Καθόταν σαν άδειο σακί πίσω της στο
κατάστρωµα και κάπνιζε· το µπράτσο του αγκάλιαζε τη µαυροντυµένη µητέρα τους. Μόλις είχαν χάσει τον πατέρα τους.
Ήταν πέντε αυτοί που λογάριαζαν να πάνε στην Αµερική
εδώ κι εφτά χρόνια, αλλά ο µεγαλύτερος αδελφός της Τζίνα
είχε σκοτωθεί σ’ έναν καβγά µε µαχαίρια πριν από έξι µήνες. Μια παρέα µεθυσµένων είχε αφηνιάσει, ο Αντόνιο βρέθηκε στη µέση, έγινε συµπλοκή µε την αστυνοµία, άνθρωποι
τσαλαπατήθηκαν από τ’ άλογα. Το µαχαίρι που τον σκότωσε δεν ήταν στρατιωτικό, αλλά κυνηγετικό. Λες και είχε σηµασία – ο Αντόνιο ήταν νεκρός.
Μέσα σε λιγότερο από τρεις µήνες η καρδιά του µπαµπά
σταµάτησε.
Εκείνος ήθελε να φύγουν από τότε που τα παιδιά ήταν µικρά, αλλά η Μιµού αρνιόταν. ∆εν σκόπευε να πάει χωρίς χρήµατα στην τσέπη τους. Για φαντάσου! Να πας στην Αµερική
και να ξεκινήσεις µια καινούργια ζωή πανί µε πανί. Assurdo!
∆εν θα πήγαινε στην Αµερική σαν απένταρη χωριάτισσα.
«Μα είµαστε απένταροι χωριάτες, Μιµού», είχε πει ο µέγας

Αλεσάντρο. ∆εν επέµεινε περισσότερο, εξάλλου δεν είχε νόηµα. Η µητέρα της Τζίνα δήλωσε ότι, όταν θα πήγαινε στην
Αµερική, θα στεκόταν γερά στα δικά της πόδια και δεν θα
σερνόταν τείνοντας την παλάµη για ελεηµοσύνη. Ο µπαµπάς
συµφώνησε. Όµως µετά πέθανε.
Μερικά από τα χρήµατα που είχαν βάλει στην άκρη οι
Αταβιάνο ξοδεύτηκαν για την κηδεία του Αλεσάντρο. Όµως
η Μιµού είχε υποσχεθεί στον άντρα της ότι θα πήγαινε στην
Αµερική οπωσδήποτε, κι έτσι, ένα µήνα αφού τον έθαψαν,
δανείστηκαν ίσα-ίσα όσα χρειάζονταν για τρεις κουκέτες τρίτης θέσης. Όταν η Τζίνα έλεγε «δανείστηκαν», εννοούσε
έκλεψαν: η µεγαλύτερη αδελφή της µητέρας της πήρε τα
χρήµατα από το κλειδωµένο κουτί στην κουζίνα του τυφλού
πατέρα τους, βάζοντας µέσα ένα σηµείωµα που εκείνος δεν
θα µπορούσε να διαβάσει, το οποίο έλεγε ότι το «χρέος» θα
ξεπληρωνόταν όταν η Μιµού και τα παιδιά της θα ορθοποδούσαν στον καινούργιο τόπο.
Ο Σάλβο, ο µεσαίος, είχε πει στην Τζίνα, το µωρό, ότι ο
Κόλπος της Μασαχουσέτης, που κατέληγε στο λιµάνι της
Βοστόνης, ήταν εξίσου πλατύς µε τον ωκεανό που τον τροφοδοτούσε. Μια τεράστια έκταση νερών που συνέρρεαν από
τις τρεις γωνιές της υφηλίου, διάσπαρτη µε επίπεδα, πράσινα, βραχώδη νησιά. Φάροι υψώνονταν πάνω στα βράχια. Η
Τζίνα ανυποµονούσε να δει εκείνους τους φάρους, εκείνα τα
νησιά. «Αυτό είναι το κακό, Τζίνα», είπε ο Σάλβο. «∆εν µπορείς. Οι φάροι υποτίθεται ότι σε οδηγούν, όµως δεν τους βλέπεις µε αυτή την οµίχλη. Έτσι είναι πάντα. ∆εν βλέπεις τίποτα, µέχρι που βρίσκεσαι µπροστά στα δολοφονικά βράχια.
Όπως ακριβώς συµβαίνει και στη ζωή».
Η Τζίνα ζάρωσε τα φρύδια κι αποµακρύνθηκε από τον
αδελφό της, που έµοιαζε απόλυτα ικανοποιηµένος από τον
εαυτό του, λες και αυτό ακριβώς ήθελε. Κοιτούσε τη θάλασ-
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σα και αναρωτιόταν ποια όργανα χρειάζονταν για να πλεύσεις σε τέτοια νερά, όταν δεν έβλεπες ούτε τρία µέτρα µπροστά σου – αν υπήρχαν, στ’ αλήθεια, τέτοια όργανα.
«Ας µην τσακιστούµε πάνω στα βράχια, κοντεύουµε να
φτάσουµε», προσευχόταν. «Γίνεται;»
«Αν δεν βλέπεις πού πας; ∆ύσκολο!» Ο Σάλβο έκανε µια
κοροϊδευτική γκριµάτσα. Ήταν πρώτος σε κάτι τέτοια. Είχε ένα πρόσωπο ιδανικό για µορφασµούς και κοροϊδίες.
Η Τζίνα αποµακρύνθηκε από την πλώρη και πήγε στη γέφυρα να µιλήσει µε τον υποπλοίαρχο που στεκόταν σαν άγαλµα στη µάσκα παρατηρώντας µε ένα µονοκιάλι. Τι εντυπωσιακή αυτοσυγκέντρωση! Του ανέφερε τι της είχε πει ο αδελφός της και του ζήτησε να το διαψεύσει.
«Έχει δίκιο».
«Και γιατί τότε δεν τσακίζεται το πλοίο;»
Ο υποπλοίαρχος της έδειξε. Στο µπλε του χάρτη, κάτι µαύρα οβάλ σηµάδια ήταν κυκλωµένα µε κόκκινο. «Αυτά προσπαθούµε να αποφύγουµε».
«Πώς;»
«Πλέοντας µακριά από τα επικίνδυνα σηµεία. Έχουµε
χάρτη». Χτύπησε ανυπόµονα τα δάχτυλά του πάνω του.
Η Τζίνα έκανε να φύγει. «Κι αν δεν ξέρετε πού είναι ο
κίνδυνος;» του φώναξε. «Κι αν δεν έχετε χάρτη;»
«∆εν ξεκινάς για ταξίδι αν δεν ξέρεις πού πας… καλά δεν
λέω;» της αντιγύρισε εξυπνακίστικα.
Το καράβι φαινόταν να τραβάει ίσια, αν και δεν ήταν εύκολο να το καταλάβεις. O κόλπος ήταν ίδιος µε τον ουρανό
από πάνω του, σαν γρανίτης. Ο άνεµος σφύριζε και τα νερά
ήταν ταραγµένα.
Η µητέρα της Τζίνα άρχισε πάλι να κάνει εµετό. Το ταξίδι τους περνούσε σχετικά ήρεµο – εκτός από τους εµετούς.
Το στοµάχι της Μιµού δεν άντεχε αυτά που ο Σάλβο και η

Τζίνα υπέµεναν χωρίς πρόβληµα. Κακό πράγµα να είσαι γέρος, σκεφτόταν η Τζίνα, καθώς της έφερνε µια καθαρή πετσέτα και µια καινούργια χαρτοσακούλα. Αλλά, πάλι, η Μιµού ήταν πολύ γενναία, αφού ξεκινούσε για τη ∆ύση στα σαράντα πέντε της και µε αµφίβολες προοπτικές.
«∆εν είναι σωστό να δείχνεις τόσο ενθουσιασµό», είπε ο
Σάλβο στην Τζίνα, βλέποντάς τη να τρέχει στο κατάστρωµα, παίρνοντας βαθιές ανάσες θαλασσινού αέρα.
«Κι εσύ δεν είναι σωστό να µη δείχνεις κανέναν ενθουσιασµό», απάντησε εκείνη. «Τα πανιά είναι σηκωµένα και
φουσκωµένα στον άνεµο, Σάλβο! Γιατί ξεκινήσαµε, αν είναι
να φέρεσαι έτσι;»
«Αλήθεια, γιατί;» µουρµούρισε ο Σάλβο.
«Γιατί αυτό ήθελε ο µπαµπάς. Θες να πας κόντρα στη θέληση του πατέρα σου;»
«∆εν είναι αυτό που σχεδιάζαµε», απάντησε ο αδελφός της.
Η Τζίνα δεν ήθελε να παραδεχτεί στον κατσούφη Σάλβο
ότι και ο δικός της ενθουσιασµός ξεθώριαζε τώρα που δεν
µπορούσε να δει πού πήγαιναν. Το είχε φανταστεί διαφορετικά – να έχει ζωηρό ήλιο, αστραφτερά φώτα, ίσως ένα ηλιοβασίλεµα στον ορίζοντα, ψηλά κτίρια που θα την καλωσόριζαν, µια εντυπωσιακή πρόσκληση για µια νέα ζωή, ένα τολµηρό ταξίδι που θα τελείωνε µέσα σε ένα τοπίο όλο χρώµα.
∆εν περίµενε γκρίζα οµίχλη.
Έµεινε στο παραπέτο του καταστρώµατος, αναζητώντας
ένα σηµάδι, λαχταρώντας ένα σηµάδι.
Όπως είχε ονειρευτεί ο µπαµπάς, τα παιδιά του –όσα είχαν µείνει ζωντανά– θα έχτιζαν µια διαφορετική ζωή σε αυτή την απέραντη χώρα που ενέπνεε δέος. Ενώ η Μιµού µάζευε δεκάρες, ο µπαµπάς δίδασκε τα παιδιά του να διαβάζουν
για να µην είναι αναλφάβητα. Και µετά τους δίδαξε αγγλικά.
Μακάρι να µην είχε πεθάνει. Τι να γίνει; Η Τζίνα ήξερε να
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διαβάζει και µιλούσε λίγα αγγλικά. Τα σγουρά µαλλιά της
είχαν µπλεχτεί εκεί όπου στεκόταν στην προσήνεµη µεριά
της ανοιχτής θάλασσας. Η Μιµού τής είχε πει να τα δέσει,
αλλά υπήρχε κάτι αναµφίβολα ελκυστικό στην εικόνα της,
µε εκείνο το γαλάζιο φόρεµά της, να στέκει σαν καλαµιά, µε
τα µακριά, ηλιοκαµένα µπράτσα της, πιασµένη απ’ το κιγκλίδωµα, µε τα σκουροκάστανα µαλλιά της να ανεµίζουν
στο ψιλόβροχο και στην οµίχλη, σε ένα φόντο από γκρίζο
ατσάλι. Μακάρι να µπορούσε κάποιος να τη ζωγραφίσει έτσι
όπως αναζητούσε την Αµερική, ενώ ο άνεµος παράσερνε τα
µαλλιά της. Της άρεσε να φαντάζεται αυτή την εικόνα.
Ναι, µπορεί να τσακιστούµε στα βράχια, όπως προέβλεψε
ο Σάλβο, αλλά έτσι θα στέκοµαι τα τελευταία λεπτά µου: περήφανη κι ατρόµητη.
Η Τζίνα δεν πίστευε πραγµατικά ότι θα τσακίζονταν. Πίστευε ότι ήταν αθάνατη, όπως εξάλλου όλοι οι νέοι.
Έπειτα από λίγο άρχισε να κρυώνει και πήγε να καθίσει
µε την οικογένειά της. Έµειναν κουβαριασµένοι όλοι µαζί, µε
τα χέρια στα γόνατα, η µητέρα της κρατώντας το ροζάριο και
παιδεύοντας τις χάντρες του στα δάχτυλά της, µε τα χείλη
της να κουνιούνται βουβά στα λόγια τού «Χαίρε, Κεχαριτωµένη» και σε επικλήσεις προς τον Θεό. Μαρία, πληγωµένος
από το ξίφος του πόνου… Maria, trafitto dalla spada del
dolore. Η µητέρα της το είπε αρκετά δυνατά, ώστε να το
ακούσει η Τζίνα και να απαντήσει µ’ ένα «pregate per noi».
Όµως η Τζίνα δεν είχε διάθεση για προσευχές. Έβγαλε ένα
αχνό επιφώνηµα αποδοκιµασίας χωρίς να πει τίποτα, και η
µητέρα της απάντησε µε ένα άλλο επιφώνηµα αποδοκιµασίας, καθόλου αχνό, και πλησίασε τον Σάλβο, που έπιασε το
χέρι της µητέρας του και επανέλαβε: «Προσευχήσου για µας».
«Σου φαίνεται να πενθεί, Σάλβο;» ρώτησε η Μιµού για
την Τζίνα, παρόλο που εκείνη καθόταν δίπλα και µπορούσε
να την ακούσει.

«Μα βέβαια, Μιµού. Απλώς το κρύβει. Κλαίει όταν δεν
τη βλέπουµε».
«Αδύνατον!» φώναξε η Μιµού. «Όταν πενθείς, το καταλαβαίνουν όλοι. ∆εν µπορείς να κρατήσεις τέτοιου είδους µυστικά».
Έπειτα από µια φευγαλέα µατιά που προσπέρασε τη µητέρα τους και στάθηκε στην Τζίνα, ο Σάλβο έµεινε επιδεικτικά σιωπηλός. Η Τζίνα καταλάβαινε ότι ο Σάλβο ήξερε καλά πόσα µυστικά µπορούσε να κρατήσει η αδελφή του. Είχε
κρύψει τον πρώτο της έρωτα (ένας σωστός άθλος σε ένα χωριό όπου οι πάντες ήξεραν τους πάντες). Είχε κρύψει ότι ήπιε
πολύ κρασί στο πανηγύρι της Παναγίας. Είχε κρύψει ότι δεν
πήγαινε για εξοµολόγηση κάθε βδοµάδα. Παρίστανε ότι θα
πήγαινε, αλλά τελικά δεν το έκανε. ∆εν ήταν κι αυτό από
µόνο του µια αµαρτία; Έκρυβε τους απαίσιους βαθµούς της.
Έκρυβε ακόµα και ότι δεν ήξερε τόσο καλά αγγλικά όσο νόµιζε ο πατέρας τους. Παρίστανε ότι ήξερε καλύτερα!
Όλα όσα έπρεπε να κρατήσει η Τζίνα µυστικά έµεναν µυστικά. Όπως η αγωνία της αυτή τη στιγµή. Ανησυχούσε για
την αντίθεση ανάµεσα στην προσδοκία για µια ηλιόλουστη
άφιξή τους και στον τυφλό ωκεανό, τον οποίο διέσχιζε το καράβι. Πήγε να βρει και πάλι τον υποπλοίαρχο.
«Πόσο µακριά λέτε να είµαστε;» ρώτησε.
Της έδειξε. Ήταν σαν να έδειχνε το πηδάλιο που κρατούσε. «Οι αποβάθρες απέχουν λιγότερο από ένα χιλιόµετρο.
Τι; ∆εν µπορείς να δεις;»
Όταν έτρεξε να πει στη µητέρα και στον αδελφό της ότι
κόντευαν να δέσουν, δεν την πίστεψαν. Και είχαν δίκιο, γιατί το πλοίο χρειάστηκε άλλες δύο ώρες να πιάσει στεριά. Ακόµα και κολυµπώντας θα πήγαινε πιο γρήγορα. Κόντευε να
τρελαθεί από την ανυποµονησία και την πλήξη.
«Γιατί τόση βιάση;» ρώτησε ο Σάλβο. «Πού σκοπεύεις να
πας; Νοµίζεις ότι θα γίνει κάτι σπουδαίο µόλις πατήσεις το
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πόδι σου στη στεριά; Λες ν’ αλλάξει όλη σου η ζωή τη στιγµή που θα κατέβεις απ’ αυτό το πλοίο;»
Η Τζίνα αυτό ακριβώς πίστευε πριν από µια βδοµάδα, κάπου κοντά στην Ισλανδία. Αλλά βλέποντας την αυστηρή έκφρασή του, είπε, «Μην είσαι τόσο ανάποδος, Σάλβο. Αν είσαι έτσι, δεν θα σε θέλει καµιά καλή Αµερικανίδα».
«Ποιος είπε ότι θέλω Αµερικανίδα;» Κάτι βλαστήµησε
µέσα από τα δόντια του και µετά βιάστηκε να ζητήσει συγγνώµη από τη Μιµού. Ήταν συνήθως καλόβολος σε όλα του.
Τίποτα δεν του χαλούσε το κέφι για πολλή ώρα. Η ωραία του
εµφάνιση και ο χαρωπός χαρακτήρας του τού εξασφάλιζαν
παρηγοριά, όταν τη χρειαζόταν. Αυτό το απόγευµα στέκονταν δίπλα-δίπλα στη µετζάνα και κοιτούσαν τους λιµενεργάτες που έδεναν το καράβι. Αν και ήταν τέσσερα χρόνια µικρότερή του, και µάλιστα κορίτσι, η Τζίνα είχε σχεδόν το ίδιο
ύψος µε τον Σάλβο. Στην πραγµατικότητα, η Τζίνα ήταν ψηλότερη. Κανείς δεν ήξερε από πού είχε πάρει τέτοιο µπόι· οι
γονείς και τ’ αδέλφια της δεν ήταν ψηλοί. «Για κοιτάξτε»,
έλεγαν οι συγχωριανοί. «∆υο αδελφοί piccolo, κοντούληδες,
και µια αδελφή di altezza, ψηλή». «Α, είναι επειδή έχουµε
διαφορετικούς πατεράδες», τους απαντούσε η Τζίνα ενοχληµένη. Ο Σάλβο, αν τύχαινε να την ακούσει, της έριχνε σφαλιάρα. «Σκέψου τι λες για τη µάνα µας», τη µάλωνε κι έκανε το σταυρό του γι’ αυτή την αναίδεια της Τζίνα.

Κεφάλαιο Δεύτερο

Οι γιοι της Επανάστασης
Η Μιµού αποβιβάστηκε κρατώντας το µπράτσο της Τζίνα. Ο
Σάλβο έσπρωχνε ένα καροτσάκι φορτωµένο µε τα τρία µπαούλα τους, το οποίο τραµπαλιζόταν στην αποβάθρα. Η Τζίνα
τρέκλιζε αβέβαια έπειτα από τόσο καιρό στη θάλασσα.
Πέρασαν από το αντίσκηνο του ελέγχου υγείας, προτού
τους επιτρέψουν να πατήσουν στη στεριά. ∆εν υπήρχαν τσιµπλιάρικα µάτια, ανεξήγητα εκζέµατα, γυναίκες που να ταξιδεύουν µόνες, όλα τους τα χαρτιά ήταν εντάξει. Προχώρησαν αργά, σέρνοντας τα µπαούλα πίσω τους.
«∆εν νιώθω πολύ καλά», είπε η Μιµού. «Πού είµαστε;»
Η Τζίνα κοίταξε ολόγυρα για καµιά ένδειξη. «Σε ένα µέρος που το λένε Μεγάλη Αποβάθρα. Ή Αποβάθρα της Ελευθερίας», είπε δείχνοντας. Τα µαλλιά της ήταν δεµένα σε ένα
σεµνό κότσο, όπως της είχε παραγγείλει η Μιµού.
«Απλώς είσαι ταραγµένη, Μιµού», είπε ο Σάλβο. «Κάθισε. Προσπάθησε να συνέλθεις».
«Είσαι ανόητος, Σαλβατόρε», είπε η µητέρα του.
«∆εν είµαι!»
Η Μιµού ήταν µια γεροδεµένη γυναίκα, ντυµένη απ’ την
κορφή ως τα νύχια µε τα µαύρα της χηρείας. «∆εν στάθηκε
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τίποτα στο στοµάχι µου εδώ και έξι βδοµάδες. ∆εν είµαι διόλου ταραγµένη».
Κάθισαν όλοι να ξεκουραστούν σ’ ένα τοιχάκι δίπλα στο
νερό. Ήταν τόσο πολλοί αυτοί που είχαν κατέβει από το καράβι πριν απ’ αυτούς, που σε όλα τα παγκάκια δίπλα στην
προκυµαία κάθονταν άλλες οικογένειες. Η µητέρα προσευχόταν, ο αδελφός κι η αδελφή σκούπιζαν τα µέτωπά τους και
αντάλλασσαν µατιές: Πού πάµε τώρα; Πού θα βρούµε λίγο
νερό;
Είχε θόρυβο κι επικρατούσε χάος· ένα κοπάδι γλάροι φτερούγιζε από πάνω τους περιµένοντας φαγητό.
«Σενιόρα! Σενιόρ! Σενιορίτα!» Μια βροντερή ανδρική φωνή ακούστηκε από τα δεξιά τους. Γυρίζοντας προς το µέρος
της, αντίκρισαν δύο χαµογελαστούς Αµερικανούς νεαρούς, ο
ψηλότερος κρατούσε µια κανάτα µε νερό και ψωµί, ο άλλος ένα
ψάθινο πανέρι µε κόκκινα γυαλιστερά µήλα και κάτι παράξενα πράγµατα σαν µισοφέγγαρα, µε κίτρινη χοντρή φλούδα.
«Σενιόρα!» φώναξε ξανά ο πιο κοντός και πιο φιλικός από
τους δύο. Έβγαλε το ψαθάκι του και τους έκανε µια υπόκλιση, γυρίζοντας για να κοιτάξει την Τζίνα. Όταν σηκώθηκε,
της χαµογέλασε πλατιά, τα καστανά του µάτια είχαν καρφωθεί πάνω της. Έµοιαζε ο πιο καλόκαρδος νεαρός του κόσµου. Το πρόσωπό του ήταν καθαρό, ήταν διαχυτικός, εξωστρεφής. «Φαίνεστε κουρασµένοι και διψασµένοι… σας παρακαλώ, επιτρέψτε µας να σας βοηθήσουµε, έχουµε νερό».
Αφήνοντας κάτω το καλάθι του, άρπαξε επιδέξια την κανάτα από το σύντροφό του και γέµισε ένα µικρό µεταλλικό κύπελλο για να το δώσει στη Μιµού που καθόταν ακόµη στο
τοιχάκι. «Ορίστε, πιείτε, σενιόρα. Έχουµε και λίγο ψωµί.
Χάρι, πρόσφερέ τους. Θα θέλατε µια µπανάνα;» Σήκωσε το
καλάθι του και τις έδειξε στην Τζίνα. «Είναι ένα υπέροχο
φρούτο από τη Νότια Αµερική, σύντοµα θα υπάρχει σ’ ολό-

κληρο τον κόσµο». Η Τζίνα ήθελε το µήλο, αλλά δεν της
ήταν εύκολο να το φάει· δεν ήθελε να αρχίσουν να τρέχουν
τα ζουµιά στο σαγόνι της, προσπαθούσε να φαίνεται κυρία.
Ο Σάλβο, χωρίς να νοιάζεται για τα ζουµιά, άρπαξε το µήλο.
Όλοι τους κοιτούσαν τις µπανάνες µε µεγάλη δυσπιστία.
«Είµαι ο Μπεν Σο», είπε ο φιλικός νεαρός και χαµογέλασε. «Χαίροµαι πάρα πολύ που σας γνωρίζω».
Ο ψηλότερος νεαρός έκανε ένα βήµα µπροστά. «Θα θέλατε λίγο ψωµί; Ή µόνο νερό;» Ήταν αδύνατος, µε ανάκατα
µαλλιά, αλλά φορούσε ένα κοµψό κοστούµι µε γιλέκο και
γραβάτα, αν και το κολλαρισµένο άσπρο πουκάµισο είχε βγει
από το παντελόνι του και η µεταξωτή γραβάτα του ήταν
στραβή. Ένα από τα χρυσά µανικετόκουµπά του κόντευε να
πέσει. Ο πατέρας της Τζίνα θα τον συµπαθούσε – δεν ήταν
φαντασµένος. Είχε έξυπνα, σοβαρά µάτια. Η Τζίνα αποφάσισε ότι ήταν ντροπαλός, κι αυτό µεµιάς της φάνηκε ελκυστικό. Την παρακολουθούσε ήρεµα, όχι φιλικά ούτε όµως και
εχθρικά. Του χαµογέλασε –εκείνη δεν ήταν διόλου ντροπαλή– δείχνοντάς του τα άσπρα ιταλικά δόντια της, τα αστραφτερά µάτια της µε το ανυπότακτο βλέµµα, το αναψοκοκκινισµένο πρόσωπό της.
«Λίγο ψωµί, ευχαριστώ», είπε στ’ αγγλικά. «Γεια σας».
Άπλωσε το χέρι. «Είµαι η Τζίνα».
«Είµαι ο Χάρολντ», είπε γέρνοντας µπροστά και απλώνοντας κι αυτός το χέρι. «Χάρι. Χαίροµαι για…»
Προτού να τελειώσει ή να την αγγίξει, ο Σάλβο χώθηκε
ανάµεσά τους, γυρίζοντας την πλάτη προς την αδελφή του.
«Σαλβατόρε Αταβιάνο», είπε σφίγγοντας το χέρι του Χάρι.
«Ο µεγαλύτερος αδελφός της Τζίνα». Εκείνη, αφού δεν είχε άλλη επιλογή, αποτραβήχτηκε βγάζοντας έναν αποδοκιµαστικό ήχο και τσιµπώντας τον ridicolo αδελφό της στην
πλάτη.
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«Θα ήθελα λίγο ψωµί, Σάλβο», είπε εκνευρισµένη. «Αν
αυτό τουλάχιστον δεν σε πειράζει;»
Ο Σάλβο έκοψε ένα κοµµάτι από το καρβέλι του Χάρι και
της το έδωσε. Εκείνη το άρπαξε από τα χέρια του. «Από δω
η µητέρα µας, η Μαρία», είπε στους δυο άνδρες. «Αλλά όλοι
τη φωνάζουν Μιµού».
«Ακόµα και τα παιδιά της;» χαµογέλασε ο Μπεν.
«Κυρίως τα παιδιά της», είπε η Τζίνα, ρίχνοντας το βάρος
της πότε στο ένα πόδι και πότε στο άλλο.
Ο Μπεν πρόσφερε λίγο ψωµί στη Μιµού. «Πού πηγαίνετε;» ρώτησε. «Μπορούµε να βοηθήσουµε εγώ κι ο Χάρι, θέλετε να σας πάµε κάπου; Μας περιµένει µια άµαξα».
Η Μιµού κούνησε ζωηρά το κεφάλι, χωρίς να κουνηθεί
από το τοιχάκι όπου καθόταν. «∆εν µπορώ να περπατήσω,
έχουν πρηστεί οι αστράγαλοί µου. Σάλβο, πες στους κυρίους
ότι θα ήταν µεγάλη µας ευχαρίστηση να µας συνοδέψουν».
«Πρέπει να πάµε σε ένα σιδηροδροµικό σταθµό», είπε ο
Σάλβο. «Πρέπει να φτάσουµε στο Λόρενς».
«Στο Λόρενς!» αναφώνησε ο Μπεν. «Και γιατί;»
Η Τζίνα άρχισε να µιλάει και να εξηγεί τη σηµασία του
Λόρενς, αλλά ο Σάλβο τη διέκοψε. «Εκεί πάµε. Τι σας ενδιαφέρει;»
Ο Μπεν ανασήκωσε τους ώµους ατάραχος. «∆εν µ’ ενδιαφέρει», είπε. «Ε niente… δεν κάνει τίποτα. Απλώς προσπαθούσα να… χµµ… aiutare, να βοηθήσω». Τσακώνονταν
µιλώντας σπαστά δυο γλώσσες.
«Θα µας βοηθήσετε αν µας δείξετε το σταθµό του τρένου»,
απάντησε ο Σάλβο.
«Εντάξει. Αλλά θα πρέπει να κοιµηθείτε στο σταθµό. Το
τελευταίο τρένο ήταν στις τέσσερις». Ο Χάρι τον σκούντησε στην πλάτη και σήκωσε τα µάτια στον ουρανό. Ο Μπεν
δεν του αντιγύρισε το βλέµµα. Όλοι κοίταξαν το ρολόι του

καµπαναριού. Τέσσερις και τέταρτο, έλεγε. Ο Σάλβο βλαστήµησε – όχι και τόσο χαµηλόφωνα.
«Να σας πω κάτι», έκανε ο Μπεν ζωηρά. «Φύγετε αύριο.
Απόψε µείνετε σε ένα από τα διαµερίσµατά µας». Κούνησε
το κεφάλι του όταν είδε την έκφραση του Σάλβο. «∆ωρεάν.
Φιλοξενούµενοί µας».
«Και γιατί να το κάνετε αυτό;» ρώτησε καχύποπτα ο Σάλβο. «Τι έχετε να κερδίσετε;»
Ο Χάρι συνέχιζε να σκουντάει τον Μπεν στον ώµο σαν να
ήθελε να τον κάνει να πάψει. Ο Μπεν παραµέρισε. «Χάρι,
δεν πειράζει. Είναι µόνο για µια νύχτα». Χαµογέλασε στην
Τζίνα που ήταν ακόµα µισοκρυµµένη πίσω απ’ τον Σάλβο.
«Ο φίλος µου κι εγώ διαχειριζόµαστε µερικά διαµερίσµατα
εδώ κοντά, σε µια αναπτυσσόµενη περιοχή γεµάτη Ιταλούς
σαν κι εσάς. Νοικιάζουµε διαµερίσµατα και µετά σας βοηθάµε να βρείτε δουλειές, σας δανείζουµε µερικά δολάρια».
Λίγο ακόµα να ζάρωνε τα µάτια ο Σάλβο και θα έκλειναν
ολότελα. «Γιατί το κάνετε; Το κάνετε σαν… caritá, φιλανθρωπία;»
«Λιγάκι, ναι».
«∆εν χρειαζόµαστε την caritá σας», είπε ο Σάλβο. «∆εν
είµαστε φτωχοί».
«Τότε δεν είναι φιλανθρωπία», είπε εξίσου αποφασιστικά
ο Μπεν. «Όχι! Είναι ένα δάνειο. Σας δανείζουµε τα λεφτά
και µας τα επιστρέφετε όταν βρείτε δουλειά».
«∆εν δανειζόµαστε λεφτά», είπε ο Σάλβο. «Και ποτέ από
αγνώστους».
Ο Μπεν έδειχνε ηττηµένος. Η Τζίνα τράβηξε το µανίκι
του Σάλβο. Η ατµόσφαιρα ήταν ασφυκτική και όλοι είχαν γίνει µούσκεµα στον ιδρώτα. Ο ήλιος δεν έλαµπε, αλλά η ζέστη ήταν αποπνικτική κι ο αέρας ακίνητος. Στη θάλασσα είχε δροσιά, αεράκι. Τώρα ένιωθες λες και είχαν ανάψει όλοι

28

29

ΠΩΛΛΙΝΑ ΣΙΜΟΝΣ

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

µαζί οι φούρνοι. Η Τζίνα δεν ήθελε να δείξει αµηχανία, όµως
οι στάλες του ιδρώτα κυλούσαν στο µέτωπό της και µία έφτασε στο στόµα της. Την έγλειψε κλεφτά, προσπαθώντας να
παραστήσει την αδιάφορη. Έπιασε το κεφάτο, αλλά συνάµα
απόµακρο βλέµµα του Χάρι. Οι δυο άνδρες φορούσαν κοστούµια – και τα δύο καλής ποιότητας. Όµως για κάποιο λόγο ο ατσούµπαλος Χάρι έµοιαζε σαν να είχε γεννηθεί µε κοστούµι, ενώ στον περιποιηµένο Μπεν φαινόταν δανεικό.
«Άσ’ τους ήσυχους, Μπέντζι», είπε ο Χάρι, αποµακρύνοντας το φίλο του. «Θα τα καταφέρουν». Έδειξε µια άλλη οικογένεια εκεί κοντά, πέντε-έξι άτοµα που ξεκουράζονταν δίπλα στα υπάρχοντά τους. «Ας δοκιµάσουµε µ’ αυτούς».
«Όχι!» Η Τζίνα στράφηκε ικετευτικά στη µητέρα της
και αποδοκιµαστικά στον αδελφό της, τραβώντας τον και
περνώντας µπροστά του. «Είναι µόνο για µια νύχτα, Σάλβο», ψιθύρισε. «Μην είσαι τόσο µυγιάγγιχτος». Συχνά του
επιβαλλόταν µε το ύψος της, αν οι περιστάσεις το απαιτούσαν. Και, ασφαλώς, τώρα το απαιτούσαν και µε το παραπάνω. Αν ο Σάλβο έκανε το δικό του, αυτοί οι δύο ευγενικοί
και καλοντυµένοι κύριοι θα βοηθούσαν κάποια άλλη οικογένεια.
Ο Σάλβο κούνησε αρνητικά το κεφάλι. «Όχι, Τζία. Ακόµα και µια νύχτα είναι πολύ. ∆εν µπορούµε να τους ξεπληρώσουµε».
«∆εν χρειάζεται να µας ξεπληρώσετε», πετάχτηκε ο Μπεν
ακούγοντάς τους. «Αλήθεια λέω. Το διαµέρισµα είναι επιπλωµένο και άδειο. Χρησιµοποιήστε το σαν δωµάτιο ξενοδοχείου. Αν θέλετε, µπορείτε να πληρώσετε για το φαγητό.
Έτσι θα καλυφθεί το κόστος του δωµατίου. Φαγητό και κρασί. Και αύριο πρωί µπορείτε να πάτε στο Λόρενς». Η έκφραση του Μπεν έλεγε, “Αν και δεν καταλαβαίνω γιατί να θέλετε να πάτε εκεί”. Και η έκφραση του Σάλβο έλεγε, “Προ-

τιµώ να κοιµηθώ σαν µεθύστακας στο δρόµο, παρά να πάρω
ένα απ’ τα άδεια δωµάτιά σου”.
Τελικά, η Μιµού τούς έβγαλε από το αδιέξοδο. «Σάλβο, η
µητέρα σου είναι ξεθεωµένη. Πες ευχαριστώ στους δύο κυρίους. ∆εχόµαστε».
Η Τζίνα παραλίγο να χτυπήσει παλαµάκια από τη χαρά
της. ∆όξα τω Θεώ που η µητέρα της είχε πρακτικό µυαλό.
Ήξερε ότι ο Σάλβο δεν θα έκανε ποτέ πίσω· παραήταν περήφανος. Ποτέ δεν το κατάλαβε αυτό. Μήπως η ίδια δεν είχε περηφάνια; Φυσικά και είχε. Μόνο που δεν άφηνε µια
ανόητη περηφάνια να γίνει εµπόδιο σε αυτό που πράγµατι
ήθελε. Και αυτό που ήθελε ήταν να δει τι πρόσφεραν οι δύο
νεαροί στην οικογένειά της. «Είναι peccato capitale η περηφάνια, Σάλβο, θανάσιµο αµάρτηµα», του ψιθύρισε στ’ αυτί, ενώ έσπευδαν να βοηθήσουν τη µητέρα τους.
«Το ίδιο και η λαγνεία και η τεµπελιά, αδελφή», της αντιγύρισε.
«Η άµαξά µας σας περιµένει εκεί πέρα», είπε ο Μπεν στη
Μιµού, πιάνοντάς της στοργικά τον αγκώνα και δείχνοντας
προς την πέρα άκρη της Αποβάθρας της Ελευθερίας, προς
την πόλη, όπου στέκονταν ακόµα αρκετές άµαξες περιµένοντας αγώγια. «Θα τα καταφέρετε να περπατήσετε;»
Η Μιµού χαµογέλασε στον Μπεν. Ο Σάλβο, που έβλεπε
τα πάντα, απηύθυνε µια βλαστήµια στους ουρανούς. «Νεαρέ, διέσχισα έξι χιλιάδες χιλιόµετρα. Λες να µε πειράξει να
περπατήσω εκατό µέτρα; Πάµε. Περίµενε να πιαστώ από το
µπράτσο σου».
Η Τζίνα προχωρούσε πίσω από τον Μπεν και τη Μιµού,
σέρνοντας το µπαούλο της τρισευτυχισµένη. Ο Σάλβο έσερνε τις υπόλοιπες αποσκευές.
«Πού έµαθες να µιλάς ιταλικά, παιδί µου;» ρώτησε η Μιµού τον Μπεν.
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«Α, λέξεις µόνο, από δω κι από κει, για να µας βοηθούν
στη δουλειά µας. Οι περισσότεροι µετανάστες εδώ είναι Ιταλοί».
Τον κοίταξε επιδοκιµαστικά. «Είσαι καλός γιος για τη µάνα σου;» ρώτησε.
«Είµαι γιος», έκανε µια παραχώρηση ο Μπεν.
«Πρέπει να είναι περήφανη για σένα». Έριξε µια µατιά
στην Τζίνα πίσω της, που περπατούσε δίπλα στον Χάρι, και
συνοφρυώθηκε. «Εσείς οι δυο είστε αδέλφια;»
«Πνευµατικά», είπε ο Μπεν.
Ο Σάλβο είχε καταφέρει όχι µόνο να σέρνει τα δύο µεγαλύτερα µπαούλα, αλλά και να προχωρά µπροστά απ’ όλους,
σαν να ήξερε πού πήγαινε.
«Ο αδελφός σου µας οδηγεί;» ρώτησε ο Χάρι ήρεµα την
Τζίνα, ανασηκώνοντας τους ώµους. «Στο βασίλειο των τυφλών κυριαρχεί ο µονόφθαλµος».
Η Τζίνα δεν καλοκατάλαβε, αλλά δεν θα µπορούσε, ούτε
γι’ αστείο, να πει κάτι κακό για τον αδελφό της σε έναν ξένο. Προτού προλάβει να σκεφτεί να πει κάτι έξυπνο, η Μιµού
άφησε τον Μπεν και της έγνεψε να πλησιάσει. «Τζίνα, έλα
εδώ. Περπάτησε µαζί µου. Άσε τους άντρες να κουβαλήσουν
τα πράγµατα».
Η Τζίνα προχώρησε κι έπιασε τη Μιµού αγκαζέ, αφήνοντας τον Μπεν να οδηγήσει τον Σάλβο στη σωστή άµαξα.
«Η µητέρα σας είναι εξαιρετική γυναίκα», είπε ο Μπεν
στον Σάλβο, σταµατώντας δίπλα σε µια ψωραλέα γκρίζα φοράδα.
Ο Σάλβο τον κοίταξε περιφρονητικά. Του µίλησε στα ιταλικά. «Προσπαθείς να καλοπιάσεις και τη µάνα µου τώρα;»
Ο Μπεν δεν κατάλαβε τα λόγια, αλλά έπιασε το πνεύµα.
Ανασηκώνοντας ελαφρά το καπέλο του, έκοψε τις ευγένειες
µε τον Σάλβο κι έλυσε τα λουριά της ανοιχτής άµαξας. Η φο-

ράδα δεν φαινόταν ότι θα κατάφερνε να τα βγάλει πέρα µε το
βάρος των µπαούλων. ∆εν φαινόταν καν ότι θα µπορούσε να
αντέξει τη ζέστη του απογεύµατος.
Όταν φόρτωσαν τις αποσκευές, η Μιµού και η Τζίνα ανέβηκαν και κάθισαν στην ανοιχτή άµαξα κοιτάζοντας προς το
δρόµο, ενώ ο Μπεν και ο Σάλβο βολεύτηκαν στον απέναντι
πάγκο και ο Χάρι σκαρφάλωσε στη θέση του αµαξά κι έπιασε τα γκέµια. Το ανοιχτόχρωµο άλογο ξεκίνησε, τα τινάγµατά του παραλίγο να ρίξουν από την πίσω σχάρα τα προσεκτικά στοιβαγµένα και δεµένα µπαούλα. Ο Μπεν προειδοποίησε το φίλο του να είναι πιο προσεκτικός.
«Θα προσπαθήσω», είπε ο Χάρι, «αλλά πρώτη φορά πιάνω γκέµια στα χέρια µου».
Ο Μπεν καθησύχασε τη Μιµού. «Αστειεύεται. Χάρι, πάψε, τροµάζεις τις όµορφες επιβάτιδές µας». Ακόµα και η Μιµού χαµογέλασε κεφάτα, ακούγοντας να την αποκαλούν bellissima. Ο Σάλβο έδειχνε έτοιµος να του ρίξει µπουνιά.
«Είναι µακριά;»
«Όχι πολύ µακριά. Αλλά είναι η ώρα του βραδινού φαγητού. Θα έχει πολλή κίνηση. Έχουµε κάπου δύο χιλιόµετρα
απόσταση. Πάµε σε µια περιοχή της Βοστόνης που λέγεται
Νορθ Εντ. Την έχετε ακουστά;»
«Εγώ όχι», είπε η Τζίνα. «Είναι ωραία εκεί;»
«Θα το δείτε και µόνη σας». Ο Μπεν τής χαµογέλασε.
Εκείνη του ανταπέδωσε το χαµόγελο. Ο Σάλβο την αγριοκοίταξε. Η Τζίνα τού έβγαλε τη γλώσσα της.
«Γιατί λοιπόν στο Λόρενς;»
«Εκεί µένει η ξαδέρφη µας η Άντζελα», είπε ο Σάλβο τραβώντας την προσοχή του Μπεν στον ίδιο. «Μας περιµένει.
Νοµίζει ότι θα πάµε σήµερα. Θα µείνουµε µαζί της».
«Κι αυτή η Άντζελα θα σας βρει δουλειά;» ρώτησε ο Μπεν.
«Θα µας βρεις εσύ;»
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«Φυσικά». Ο Μπεν κοίταξε την Τζίνα. «Τι σας αρέσει να
κάνετε, δεσποινίς Αταβιάνο;»
«Να µε λέτε Τζίνα, σας παρακαλώ». Χαµογέλασε. «Μ’
αρέσει να κολυµπάω».
«Χµµ. ∆εν ξέρω αν µπορώ να σας βρω µια κολυµβητική
δουλειά», είπε. «Χάρι, τι λες;»
Ο Χάρι δεν είπε τίποτα και η Μιµού καθόταν µε το καπέλο της κατεβασµένο πάνω στα βαριά βλέφαρά της, σαν να
µην έβλεπε και να µην άκουγε τίποτα. Ξαφνικά, είπε στην
Τζίνα στα ιταλικά, «Τζία, σκέψου τι όµορφα… σε λίγο θα
γιορτάσουµε τα γενέθλιά σου στην καινούργια µας χώρα».
«Ναι, ωραία», απάντησε η Τζίνα, ξαφνιασµένη από την
αλλαγή του θέµατος, και άνοιξε το στόµα για να συνεχίσει
να µιλάει µε τον Μπεν για τα ενδιαφέροντα και τα χόµπι
της, όπως να τρέχει, να φυτεύει λουλούδια, να φτιάχνει σάλτσα ντοµάτα, νόστιµο ξεροψηµένο ψωµί και, µερικές φορές,
να τραγουδάει.
Τα µάτια της Μιµού άνοιξαν λιγάκι, ίσα για να δει τον
Μπεν απέναντί τους και να βεβαιωθεί ότι την άκουγε. «Πρέπει να κάνουµε κάτι ιδιαίτερο για τα δέκατα πέµπτα γενέθλιά σου, σωστά;» είπε στην κόρη της. «Σάλβο, εσύ τι λες;»
«Σου φαίνεται να µε νοιάζει, Μιµού;» είπε ο Σάλβο που, αν
και εξαντληµένος, δεν άφηνε να του ξεφύγει τίποτα.
Όµως αυτός που πράγµατι φάνηκε να τον νοιάζει εκείνη
τη στιγµή ήταν ο Μπεν. Παρά τις δηλώσεις του ότι µιλούσε
ελάχιστα ιταλικά, κατάφερε να καταλάβει το µόνο σηµαντικό που είπε η Μιµού: την… πειραγµένη προς τα πάνω τρυφερή ηλικία της µοναχοκόρης της, αφού η Τζίνα ήταν µόνο
quattordici, δεκατεσσάρων!
Τα κατεβασµένα του µούτρα µιλούσαν από µόνα τους. Πάνω από το κεφάλι του Μπεν οι λεπτοί ώµοι του Χάρι ανεβοκατέβαιναν σαν να γελούσε.

«Ε, ξέρετε, ναι… χµµ… συγγνώµη µια στιγµή», έκανε ο
Μπεν και σηκώθηκε ξαφνικά. «Ο φίλος µου δεν ξέρει πού
πάµε». Σκαρφάλωσε δίπλα στον Χάρι και πήρε τα γκέµια
από τα χέρια του που, θαρρείς, τραντάζονταν απ’ τα γέλια.
Η Τζίνα κατέβασε το µπονέ πάνω από τα µάτια της για
να κρυφτεί από την απογοήτευση της φάτσας του Αµερικανού.
Η Μιµού ήταν πολύ σπαστικιά. Πού το έβλεπε το κακό;
«Θα σου πω εγώ πού το βλέπω το κακό», ψιθύρισε η Μιµού, αλλά αρκετά δυνατά. «Είσαι πολύ µικρή για να τραβάς
την προσοχή τους. Μ’ ακούς; Εδώ δεν βρισκόµαστε στο
Μπελπάσο, να τρέχεις ξυπόλητη στους χωµατόδροµους µε τ’
άλλα παιδιά. Αυτοί είναι Αµερικανοί, είναι άντρες. Είναι µεγαλύτεροι κι από το µοναδικό πια αδελφό σου. Νοµίζεις ότι
αυτό ήθελε ο πατέρας σου για σένα, να φτιάξεις οικογένεια
στα δεκατέσσερα µ’ έναν εικοσάρη; Troppo giovane… πολύ
νέα!»
«Μιµού! Τι οικογένεια; Απλώς µιλούσαµε!»
«Πώς λες ότι ξεκινούν όλα, βρε αφελέστατη; Νοµίζεις ότι
πάει κανείς κατευθείαν στα µωρά;»
«Μιµού!» έκανε µέσα απ’ τα δόντια της καταντροπιασµένη η Τζίνα. «∆εν θέλω να το συζητήσω µαζί σου!»
«Σωστά, δεν υπάρχει άλλη συζήτηση. Κρατήσου µακριά!»
Αποτραβήχτηκε από τη µητέρα της και έγειρε µπροστά ν’
ακούσει καλύτερα τι ψιθύριζαν µεταξύ τους ο Μπεν κι ο Χάρι. Όµως οι θόρυβοι της πόλης ήταν πολύ δυνατοί, οι οπλές
πάνω στις πέτρες έκαναν πολύ κρότο και η Μιµού την τράβηξε πίσω και την κράτησε κοντά της.
«Σου είπα», έλεγε ο Χάρι στον Μπεν. «Σε προειδοποίησα.
Μόλις την είδα από µακριά, θυµάσαι τι σου είπα;»
«Ναι, ναι. Μου είπες ότι είναι µπελάς. Έκανες λάθος τότε και κάνεις λάθος και τώρα».
«Μπέντζαµιν, ξέρω απ’ αυτά. Είναι µπελάς».
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«∆εν ξέρεις τίποτα πέρα από τις βλακείες που ρουφάς από
τα άνοστα βιβλία σου, που δεν σου µαθαίνουν τίποτα για τη
ζωή. ∆εν ξέρεις να ζεις».
«Κι εσύ ξέρεις;»
«Ναι, ξέρω. ∆εν είναι µπελάς. Είναι ζωή!»
Ο Χάρι ύψωσε το βλέµµα στον ουρανό. «Πόσο ανόητος είσαι! Πώς αλλιώς ορίζεις τον µπελά;»
«Σαν µια µοιραία γυναίκα», είπε ο Μπεν.
«∆ώσ’ της χρόνο, Μπέντζαµιν. Είναι µοιραίο κορίτσι.
Άκου εκεί quattordici!»
Ο Μπεν, µε τους ώµους του πεσµένους, αποτραβήχτηκε
από τον Χάρι, που συνέχιζε να κοροϊδεύει.

