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ΕΝΑ

Ο πατέρας μου οδηγούσε μπαίνοντας σφήνα ανάμεσα στα υπόλοιπα 
αυτοκίνητα, γκαζώνοντας και κορνάροντας. Ακούμπησα το κεφάλι 
μου στη ζώνη ασφαλείας, προσπαθώντας να μη δίνω σημασία στο 
πόσο γρήγορα οδηγούσε, χωρίς να είμαι βέβαιος αν έτρεχε για να ξε-
φύγουμε από την καταιγίδα ή μόνο και μόνο επειδή ήταν θυμωμένος 
μαζί μου. Είχα τσακωθεί με τη μητέρα μου. Του είχε τηλεφωνήσει 
για να πάει να με πάρει από το διαμέρισμά της. Εκείνος δεν ήθελε να 
έχει καμία σχέση μαζί της. Ήταν μεσημέρι, άνοιξη. Μια σκιά σερ-
νόταν πάνω από τα χωράφια. Τα κοράκια μάς κοίταζαν από ψηλά, 
κουρνιασμένα στα καλώδια του ηλεκτρικού. Οι προειδοποιητικές 
σειρήνες ούρλιαζαν. 

«Για να σε δω» είπε. Με τον αντίχειρα, έπιασε τον λοβό του αυ-
τιού μου. «Λοιπόν;»

Κοίταξα τον δρόμο για να του θυμίσω πως οδηγούσε. 
«Τι σου είπε αυτή;» ρώτησα.
«Απαντάς στην ερώτηση με ερώτηση; Είπε πως έχεις ξεφύγει».
«Μόνο αυτό;»
«Γιατί είσαι αναψοκοκκινισμένος;» ρώτησε. 
Ντροπιασμένος, σώπασα, κλείστηκα στον εαυτό μου. Ήξερε πως 

είχα κλάψει. Όταν σταματήσαμε στο δρομάκι του σπιτιού του, άνοι-
ξα την πόρτα. Μου είπε να την κλείσω. Την κοπάνησα με δύναμη. 
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«Ετοιμαζόμουν να πάω σινεμά» του είπα. «Είχα κανονίσει». 
«Πριν προειδοποιήσουν για τον ανεμοστρόβιλο;»
Κούνησα το κεφάλι καταφατικά. 
Επανέλαβε την ερώτηση. 
«Ναι, πριν».
«Συνέχισε».
«Της είπα πως φεύγω και εκείνη μπήκε μπροστά στην πόρτα, 

οπότε άρπαξα το τηλέφωνο και έτρεξα στο δωμάτιό μου».
«Βρήκε τη μέρα να αρχίσει να το παίζει μητέρα» κάγχασε. «Και 

έπρεπε να σε κρατήσει μέσα;» Δεν ρωτούσε πραγματικά. «Σε πόνε-
σε;»

Προσπάθησα να θυμηθώ. Παλέψαμε και μ’ έριξε στο κρεβάτι. 
Ύστερα βρέθηκα μπρούμυτα. Μου γύρισε τα δάχτυλα και πήρε το 
τηλέφωνο. Προσπάθησα να την τινάξω από πάνω μου. Τότε ήταν που 
μου κατέβασε το τηλέφωνο στο κεφάλι. Τώρα ψηλάφιζα το πρησμέ-
νο σημείο στο κρανίο μου, το πίεζα δυνατά αποζητώντας τον πόνο.

«Δεν νομίζω πως το ’θελε».
Με τράβηξε κοντά του και με τύλιξε με τα χέρια του, χτυπώντας 

παρηγορητικά την πλάτη μου στον ρυθμό των υαλοκαθαριστήρων. 
Ήταν μια αμήχανη αγκαλιά. Από εκείνες τις αγκαλιές που δίνεις σε 
έναν άγνωστο που θρηνεί. «Ηρέμησε, γιε μου» είπε. «Ηρέμησε». 
Με ανασήκωσε. Ο μεγάλος μου αδελφός στεκόταν μπροστά στο τζιπ 
με τις παλάμες στραμμένες προς τον ουρανό, ανασηκώνοντας τους 
ώμους μες στη βροχή που δυνάμωνε. «Πάμε μέσα».

Για τον πατέρα μου το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα ισοδυναμούσε 
με σεβασμό. Ακόμα κι αν είχαμε τις πόρτες των υπνοδωματίων μας 
ανοιχτές, εκείνος χτυπούσε και περίμενε να του πούμε να μπει. Δεν 
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γνωρίζαμε ακόμη τότε γιατί, κάποιες φορές που η δική του πόρτα 
ήταν κλειστή, δεν απαντούσε. Μετά το διαζύγιο, είχε ορίσει στον κα-
θένα μας το δικό του μπάνιο. Εκείνος είχε κρατήσει το μεγάλο, στον 
πάνω όροφο, το ίδιο που κάποτε μοιραζόταν με τη μητέρα μας. Ο 
αδελφός μου είχε πάρει το μπάνιο του διαδρόμου, που ήταν στον ίδιο 
όροφο με τα υπνοδωμάτιά μας. Προκειμένου να αποφασίσει ποιος θα 
έπαιρνε το μπάνιο του διαδρόμου, ο μπαμπάς μας είχε μετρήσει την 
απόσταση σε βήματα: η πόρτα του αδελφού μου ήταν πιο κοντά από 
τη δική μου. Το δικό μου μπάνιο ήταν δύο ορόφους πιο κάτω, δίπλα 
στο υπόγειο. Μόνο εκείνα τα βράδια, πολύ αργά, όταν κοιτάζοντας 
έξω από το παράθυρό μου, με την καύτρα του τσιγάρου του να λά-
μπει, ο πατέρας μου με ξυπνούσε ψιθυρίζοντας «Γίνε τα μάτια μου», 
μου επιτρεπόταν να χρησιμοποιήσω το μπάνιο του διαδρόμου – και 
αυτό γιατί είχε μπει στο δωμάτιό μου χωρίς να ρωτήσει. 

Εδώ, στο μπάνιο μου, ακούγαμε από την τηλεόραση στο υπόγειο 
το κανάλι του καιρού. Ο αδελφός μου παρακολουθούσε τις πολαρό-
ιντ να εμφανίζονται αργά πάνω στον νιπτήρα. Τις φασματικές σκιές 
να παίρνουν τη μορφή μου. Τα χαμηλωμένα μου μάτια. Τα ανακα-
τεμένα μου μαλλιά, που τα είχα ανακατέψει κι άλλο, τον γιακά που 
είχα ξεχειλώσει για να φαίνομαι ταλαιπωρημένος. Ο πατέρας μου 
έμοιαζε δυσαρεστημένος. Ο αδελφός μου άλλαξε την έκφρασή του 
ώστε να ταιριάζει με του πατέρα μου. 

«Παραφαίνεσαι καλά» είπε ο πατέρας μου. «Ήσουν σε πολύ χει-
ρότερα χάλια όταν σε μάζεψα, έτσι δεν είναι;» 

Η ερώτηση είχε σκοπό να πείσει τον αδελφό μου. 
«Ναι». 
«Ίσως με καλύτερο φωτισμό;»
Έφερε τη λάμπα από το υπόγειο, την έβαλε στην πρίζα, έγειρε 

προς τα πίσω την κεφαλή για να με φωτίσει καλύτερα. 
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«Προσπάθησε να φανεί πώς ένιωσες όταν σε χτύπησε». 
Ο πατέρας μου πάτησε το κουμπί. Μια φωτογραφία κύλησε από 

το στόμα της κάμερας. Ο αδελφός μου την ακούμπησε δίπλα στις 
άλλες. Περιμέναμε. 

«Βοήθησε η λάμπα;» ρώτησε ο πατέρας μου.
Ο αδελφός μου κούνησε αρνητικά το κεφάλι. 
«Γαμώτο» είπε ο πατέρας μου.
Κράτησα την αναπνοή μου, δάγκωσα το χείλος ώσπου να ματώ-

σει, ύστερα το ξαναδάγκωσα δυνατότερα. 
Δύο φωτογραφίες ακόμα. 
«Τι λες;» ρώτησε ο πατέρας μου τον αδελφό μου. «Τι άλλο μπο-

ρούμε να δοκιμάσουμε;»
«Μέικαπ;» πρότεινε ο αδελφός μου. 
«Έχεις;» ρώτησε ο πατέρας μου. 
«Επάνω, στο δωμάτιό του» απάντησα εγώ. «Δίπλα στις κούκλες 

και τα ταμπόν του». 
«Μήπως να του ρίξω ένα χαστούκι;» αστειεύτηκε ο αδελφός 

μου. «Αυτό μπορεί και να πιάσει». 
Ο πατέρας μου γύρισε προς το μέρος μου. «Πώς θα σου φαινόταν 

αυτό;»
Ο αδελφός μου κάτι πήγε να πει, ότι αστειευόταν, αλλά ο πατέ-

ρας μου του έκανε νόημα να σωπάσει. Είχα διστάσει περισσότερο 
απ’ όσο έπρεπε να απαντήσω. 

«Νόμιζα πως ήθελες να έρθεις μαζί μας» είπε ο πατέρας μου. 
«Θέλω». 
«Νόμιζα πως ήσουν ένας από εμάς».
«Είμαι». 
«Ορκίσου». 
«Το έχω ήδη κάνει». 
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Ο πατέρας μου ακούμπησε κάτω τη φωτογραφική μηχανή. 
«Γιατί δεν βάζεις αυτόν να ορκιστεί;» είπα, δείχνοντας τον αδελ-

φό μου. 
«Γιατί εσύ είσαι που πας και λες στη μάνα σου τα πάντα» είπε. 
«Απλά κάν’ το, σε παρακαλώ» είπε ο αδελφός μου. «Απλά ορ-

κίσου». 
«Μπορείς να μείνεις στο Κάνσας» είπε ο πατέρας μου. Γύρισε 

για να βγει από το μπάνιο. «Ο αδελφός σου και εγώ θα φύγουμε 
χωρίς εσένα».

«Όχι, μπαμπά» είπε ο αδελφός μου. 
«Εντάξει» είπα. «Ορκίζομαι. Ξανά». 
Ο πατέρας μου ξαναμπήκε στο μπάνιο, σήκωσε τη φωτογραφική 

μηχανή. Πέρασε το χέρι του στους ώμους μου και με έστησε μπρο-
στά του. 

«Κλείσε τα μάτια» είπε. 
Τα έκλεισα. 
«Θέλω να με ακούσετε. Ακούτε; Όταν γεννηθήκατε, και εννοώ 

αμέσως μόλις γεννηθήκατε, η μητέρα σας δεν ήθελε να σας πάρει 
αγκαλιά, κανέναν απ’ τους δυο σας. Με το που σας έφερε ο γιατρός, 
εκείνη σας πάσαρε σε μένα. Δεν είχα ξαναδεί τέτοιο πράμα. Τι σόι 
μητέρα δεν θέλει να κρατήσει το μωρό στην αγκαλιά της; Μπορώ να 
αποδεχθώ το γεγονός ότι δεν ήταν ποτέ καλή σύζυγος για μένα, αλλά 
να είναι και τέτοια φρικτή μάνα για σας; Αυτό μ’ έκαιγε για χρόνια. 
Θυμάστε πώς ήμουν όταν ήσασταν μικρά; Πριν από τον πόλεμο;» 
Πόλεμος ήταν η λέξη που χρησιμοποιούσε για το διαζύγιο. «Ήμουν 
παιδί. Έπαιζα μαζί σας. Οι τρεις μας. Θυμάστε;» Ναι, σκέφτηκα, 
θυμάμαι. Ο αδελφός μου και εγώ βλέπουμε τηλεόραση καθισμένοι 
στο πάτωμα, όταν ξαφνικά ακούμε ένα σιγανό γρύλλισμα. Κοιταζό-
μαστε. Δεν έχουμε χρόνο για να αντιδράσουμε. Η καρδιά μου χτυπά-
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ει σαν τρελή τη στιγμή που ο πατέρας μου, περπατώντας αργά στα 
τέσσερα, μπαίνει έρποντας στο καθιστικό, βρυχάται. Σκαρφαλώνου-
με πάνω του, προσπαθώντας και οι δυο να γαργαλίσουμε το τέρας. 
«Θυμάσαι, γιε μου;»

«Ναι». 
Σφίγγει τους ώμους μου. 
«Αυτό θα δώσει τέλος στον πόλεμο» είπε. «Χωρίς επιμέλεια. 

Χωρίς διατροφή. Αυτό θα μας απελευθερώσει. Θα είμαστε ελεύθε-
ροι να ξεκινήσουμε τη ζωή μας από την αρχή. Θα δεις. Στο Νέο 
Μεξικό θα ξαναγίνω παιδί. Όλοι θα ξαναγίνουμε παιδιά. Πώς σου 
φαίνεται; Αυτό δεν θες και συ;»

Έγνεψα καταφατικά. 
Άκουσα τον πατέρα μου να ανάβει τη φωτογραφική μηχανή. 
Ένιωσα τον αδελφό μου να κάνει ένα βήμα προς το μέρος μου. 
Με τα μάτια μου ακόμα κλειστά, έμπλεξα τους καρπούς μου 

πίσω από την πλάτη. Το τέρας κείτεται στο χαλί, νικημένο. Ο αδελ-
φός μου και εγώ είμαστε ξαπλωμένοι πάνω στο στομάχι του πατέρα 
μας, αντικριστά. Τα μαλλιά του αδελφού μου είναι πιο σκούρα από 
τα δικά μου. Το ίδιο και το δέρμα του. Τα χρώματά του μαρτυρούν 
τη φυσική του συμμαχία με τον πατέρα μας. Έχουν τα ίδια νυσταγ-
μένα, χαμογελαστά μάτια, που στο φως του ήλιου γίνονται καφετιά. 
Εγώ είμαι ξανθός σαν τη μητέρα μου και έχω τα καστανοπράσινα 
μάτια της. Τα αυτιά μου όμως είναι του πατέρα μου, όσο μεγάλα 
ήταν και εκείνου στην ηλικία μου. Με κάθε αναπνοή του τέρατος τα 
κεφάλια μας ανεβοκατεβαίνουν και με ένα χαμόγελο που είχε κλέ-
ψει από τον πατέρα μας, που και κείνος είχε πιθανότατα κλέψει από 
κάποια ταινία, τα χείλη του αδελφού μου αποκαλύπτουν την πάνω 
οδοντοστοιχία του, σαν μια αυλαία που ανοίγει αργά. Άνοιξα τα μά-
τια μου. Το χέρι του αδελφού μου ήταν τραβηγμένο πίσω, έτοιμο να 
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πεταχτεί προς τα μπρος. Δεν ήθελα να με χτυπήσει. Δεν ήθελα να 
αναγκαστεί να με χτυπήσει. 

«Περίμενε» είπα. 
«Τι;» είπε ο πατέρας μου. 
Κοιτώντας στον καθρέφτη, πήρα την πιο θλιμμένη μου έκφρα-

ση. Αυτό θα μας απελευθερώσει, είπα στον εαυτό μου. Αυτό χρειά-
ζονταν και οι δυο τους από μένα. Με το δεξί χέρι χαστούκισα το 
δεξί μου μάγουλο. Με το αριστερό χέρι το αριστερό, και μετά ξανά, 
δυνατότερα, εναλλάσσοντας πλευρές, συνεχίζοντας με ολοένα και 
μεγαλύτερη ένταση, ώσπου στο τέλος το κεφάλι μου δεν έστριβε 
πια από τον φόβο αλλά από τα χτυπήματα. Δεξί, αριστερό, δεξί, αρι-
στερό. Κοίταξα τον πατέρα μου. «Τώρα» είπα. Δεξί. «Τράβα τώρα». 
Του έδειξα το μάγουλό μου. «Από αυτή τη γωνία». Δεξί, δεξί, δεξί. 
«Ξανά» είπα. «Κι άλλη. Τράβα κι άλλη». 

Ο αδελφός μου έβγαζε τις φωτογραφίες, τη μία μετά την άλλη, 
από το στόμα της μηχανής. Ο πατέρας μου συνέχισε να πατάει το 
κουμπί μέχρι που κόλλησε. Μόλις εμφανίστηκαν οι εικόνες στο 
χαρτί, διαλέξαμε πέντε από τις πολαρόιντ για να τις δείξουμε στην 
Πρόνοια. 

Μια ώρα αργότερα, με τη βροχή να χτυπά το μοναδικό παράθυρο, το 
υπόγειο ήταν σκοτεινό. Οι τρεις μας παρακολουθούσαμε σιωπηλοί 
το δελτίο καιρού. Ό,τι στην αρχή έμοιαζε με αμοιβάδα που μετακι-
νιόταν στην οθόνη ανάλογα με την προβλεπόμενη πορεία της καται-
γίδας, τώρα είχε μετατραπεί σε ακίνητες κόκκινες και πορτοκαλί λω-
ρίδες, λες και η τηλεόραση είχε παγώσει ή λες και η καταιγίδα είχε 
επικαθήσει πάνω από το ανατολικό Κάνσας, σαν ένας καινούργιος 
γεωλογικός σχηματισμός. Ο πατέρας μου καθόταν καμπουριασμέ-
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νος στην καρέκλα του, με τα τακούνια των παπουτσιών του γαντζω-
μένα στο ξύλο που ένωνε τα μπροστινά της πόδια. Ήταν έτοιμος να 
πεταχτεί πάνω. 

«Πάμε να κυνηγήσουμε ανεμοστρόβιλους» είπε. 
Οδηγήσαμε ώς τον πύργο της υδροδεξαμενής. 
Το σκοτάδι κέρδιζε έδαφος, όχι από τα ανατολικά αλλά από τα 

δυτικά. Αστραπές διαπερνούσαν τα σύννεφα που προπορεύονταν 
της καταιγίδας. Ένα τεράστιο σμήνος πουλιά παρασυρόταν εδώ κι 
εκεί από τον άνεμο. Ο πατέρας μου πρόσφερε αμοιβή στον πρώτο 
που θα εντόπιζε έναν ανεμοστρόβιλο. Μείναμε εκεί αρκετή ώρα, με 
τα μάτια μας να τσούζουν, παρατηρώντας τον ορίζοντα, όμως δεν 
είδαμε κανέναν και τελικά φύγαμε. Στο σπίτι, ο φράχτης μας είχε 
ξηλωθεί από το έδαφος. Όταν είδε τη ζημιά, ο πατέρας μου γέλασε 
και είπε «Από ό,τι φαίνεται, η καταιγίδα μάς είχε βάλει στο μάτι» 
και αφού μετακομίσαμε στο Νέο Μεξικό ανέφερε αυτή την ατάκα 
κάθε φορά που κάτι πήγαινε καλά, αλλά και κάθε φορά που κάτι 
πήγαινε στραβά.
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DANIEL MAGARIEL  
ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΜΑΣ

Ένα δωδεκάχρονο αγόρι, ο μεγαλύτερος αδελφός του και ο πατέρας τους οδη-
γούν μέσα στη νύχτα προς μια νέα πόλη κι ένα νέο σπίτι, ανυπόμονοι για μια 
νέα αρχή. Εχουν μόλις κερδίσει τον «πόλεμο», όπως αποκαλεί ο πατέρας την 
πικρή διαμάχη με τη μητέρα των παιδιών για το διαζύγιο και την κηδεμονία, και 
είναι γεμάτοι ενθουσιασμό από την προοπτική της κοινής τους ζωής. Τα αγόρια 
πηγαίνουν στο σχολείο, γράφονται σε ομάδες μπάσκετ, κάνουν φίλους. Ο πα-
τέρας δουλεύει από το σπίτι, καπνίζοντας φτηνά πούρα για να κρύψει μια άλλη 
μυρωδιά. Όμως σύντομα οι μικρές λεπτομέρειες, τα ανέκφραστα βλέμματα, οι 
θόρυβοι μες στη νύχτα, τα ολοένα και πιο ύποπτα πρόσωπα που μπαινοβγαί-
νουν στο σπίτι, γίνονται ανησυχητικά. Τα αγόρια βλέπουν τον πατέρα τους να 
αλλάζει, να γίνεται αλλοπρόσαλλος και μετά επικίνδυνος.

Με φόντο τα περίχωρα του Νέου Μεξικού και ένα διαμέρισμα ερμητικά κλει-
στό στον έξω κόσμο, ο Magariel καταφέρνει με τη δύναμη της γραφής του να 
περιγράψει με συμπόνοια και ενσυναίσθηση τη συγκινητική προσπάθεια των 
δύο αδελφών να προστατέψουν ο ένας τον άλλον από έναν πατέρα που κάποτε 
εμπιστεύονταν, μα που πια δεν αναγνωρίζουν. 

 «Μεγαλοφυές, καθηλωτικό, απειλητικά αστείο, σπαρακτικό – ένα εντυπωσιακό επίτευγμα
που πραγματεύεται με πρωτότυπο τρόπο την ανδρική ταυτότητα,

τον εθισμό και την οικογένεια. Ο Daniel Magariel είναι μια συναρπαστική
νέα παρουσία στην αμερικανική λογοτεχνία»  

 GEORGE SAUNDERS, βραβευμένος με Booker συγγραφέας των βιβλίων 
∆εκάτη ∆εκεμβρίου και Λήθη και Λίνκολν


