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Μετάφραση – Επίµετρο:
Έφη Τσιρώνη

το Δωμάτιο είναι για τον Φιν και την Ούνα,
τα καλύτερα έργα μου.

Γιε μου,
καημό που νιώθω! Όμως εσύ κοιμάσαι!
Πά’ στ’ άχαρα σανίδια αυτά η μικρούλα σου
καρδιά γαλήνια υπνώνει, ξαπλωμένο
μου λάμπεις στο βαθύ σκοτάδι μέσα
και στη νυχτιά τη χαλκοκαρφοπλουμιστή.
σιμωνίδης ο κείος (περ. 556-468 ΠκΕ)
Δανάη: Θρήνος (μτφρ. ι. θ. κακριδής)
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ήμερα είμαι πέντε. Ήμουνα τέσσερα χτες βράδυ πηγαίνοντας για ύπνο στην Ντουλάπα, όταν ξυπνάω όμως στο κρεβάτι στο σκοτάδι είμαι μεταμορφωμένος σε πέντε, άμπρα
κατάμπρα. Πριν απ’ αυτό ήμουνα τρία, πιο πριν δύο, πιο πιο πριν
ένα, πιο πιο πιο πριν μηδέν. «Ήμουνα ποτέ κάτω από το μηδέν;»
«Ε;» η μαμά κάνει ένα μεγάλο τέντωμα.
«Πάνω, στον ουρανό. Ήμουνα μείον ένα, μείον δύο, μείον
τρία…;»
«μπα, οι αριθμοί άρχισαν μόνο όταν προσγειώθηκες εδώ».
«μέσα από τον φεγγίτη. Ήσουνα όλο λυπημένη μέχρι που
έγινα στην κοιλίτσα σου».
«Όπως το λες». η μαμά απλώνει το χέρι έξω από το κρεβάτι
για να ανάψει τη λάμπα, κι αυτή τα κάνει όλα φωτεινά, φουουουπ.
κλείνω τα μάτια την τελευταία στιγμή, μετά ανοίγω μόνο το
ένα, αλλά λίγο, ύστερα και τα δυο.
«Έκλαιγα ώσπου δεν είχα άλλα δάκρυα», λέει η μαμά. «απλώς
καθόμουν εδώ μετρώντας τα δευτερόλεπτα».
«Πόσα δευτερόλεπτα;» τη ρωτάω.
«Εκατομμύρια και εκατομμύρια».
«Ναι, αλλά πόσα ακριβώς;»
«Έχασα το μέτρημα», λέει η μαμά.
«και μετά ευχόσουν και ευχόσουν σαν την κλώσα στο χρυσό
αυγό σου, ώσπου χόντρυνες».
Χαμογελάει. «σ’ ένιωθα να κλοτσάς».
«τι κλοτσούσα;»
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«Εμένα, βέβαια».
Πάντα γελάω σ’ αυτό το κομμάτι.
«από μέσα, μπουμ μπουμ μπουμ». η μαμά σηκώνει το φανελάκι της του ύπνου και κάνει την κοιλίτσα της να πηδήξει. «Έρχεται ο Τζακ, σκέφτηκα. και την άλλη μέρα, πρωί πρωί, γλίστρησες στη μοκέτα με τα μάτια σου ορθάνοιχτα».
κοιτάζω κάτω τη μοκέτα, με τα κόκκινα και τα καφέ και τα
μαύρα της να τυλίγονται ζιγκ ζαγκ το ένα γύρω απ’ τ’ άλλο. Να ο
λεκές που μου χύθηκε κατά λάθος όταν γεννιόμουνα. «Έκοψες το
κορδόνι και ήμουνα ελεύθερος», λέω στη μαμά. «κι ύστερα έγινα αγόρι».
«για την ακρίβεια, ήσουν ήδη αγόρι». σηκώνεται από το κρεβάτι και πάει στον θερμοστάτη να ζεστάνει τον αέρα.
Δε νομίζω ότι ήρθε χτες βράδυ μετά τις εννιά, ο αέρας είναι πάντα αλλιώτικος άμα ήταν εδώ. Δε ρωτάω, γιατί δεν της αρέσει να
μιλάει γι’ αυτόν.
«για πες μου, κύριε Πέντε, θα ήθελες το δώρο σου τώρα ή μετά
το πρωινό;»
«τι είναι, τι είναι;»
«ξέρω ότι ανυπομονείς», μου λέει, «μην ξεχνάς όμως ότι δεν
πρέπει να πιπιλάς το δάχτυλό σου – μπορεί να μπουν μικρόβια
απ’ την τρύπα».
«για να με αρρωστήσουν όπως όταν ήμουνα τρία με εμετούς
και ευκοίλιες;»
«ακόμα χειρότερα κι απ’ αυτό», λέει η μαμά. «τα μικρόβια
μπορούν να σε κάνουν να πεθάνεις».
«και να γυρίσω νωρίς στον ουρανό;»
«ακόμα το δαγκώνεις». μου τραβάει το χέρι απ’ το στόμα.
«συγγνώμη». κάθομαι πάνω στο χαλασμένο χέρι. «Πες με ξανά κύριε Πέντε».
«λοιπόν, κύριε Πέντε», λέει, «τώρα ή μετά;»
Πηδάω πάνω στην κουνιστή να κοιτάξω το Ρολόι, λέει 07:14.
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μπορώ να κάνω σκέιτ στην κουνιστή χωρίς να κρατιέμαι από
πάνω της, και μετά σβουουπ προσγειώνομαι ξανά στο Πάπλωμα
και τότε η σανίδα μου γλιστράει στο χιόνι. «Πότε πρέπει ν’ ανοίγονται τα δώρα;»
«Ή τώρα ή μετά, το ίδιο ωραία θα είναι. Να διαλέξω εγώ για
σένα;» ρωτάει η μαμά.
«τώρα είμαι πέντε, πρέπει να διαλέξω εγώ». το δάχτυλό μου
είναι πάλι στο στόμα μου – το χώνω κάτω απ’ τη μασχάλη μου και
το κρατάω κλειδωμένο εκεί. «Διαλέγω… το τώρα».
η μαμά βγάζει ένα κάτι από κάτω από το μαξιλάρι της, νομίζω ότι κρυβόταν εκεί όλη νύχτα αόρατο. Είναι ένας σωλήνας από
ριγωτό χαρτί, με γύρω γύρω τη μοβ κορδέλα από τις χίλιες σοκολάτες που πήραμε τότε που έγινε Χριστούγεννα. «Άνοιξέ το», μου
λέει. «σιγά σιγά».
ξεδένω όπως έμαθα τον κόμπο, ισιώνω το χαρτί, είναι μια ζωγραφιά, μόνο με μολύβι, χωρίς χρώματα. Δεν ξέρω τι δείχνει, μετά τη γυρίζω το πάνω κάτω. «Εγώ!» Είμαι εγώ όπως στον καθρέφτη, αλλά περισσότερο, το κεφάλι και το χέρι και ο ώμος μου με
το φανελάκι μου του ύπνου. «γιατί είναι κλεισμένα τα μάτια μου;»
«γιατί κοιμόσουν», λέει η μαμά.
«Πώς έκανες τη ζωγραφιά κοιμιστή;»
«Όχι, εγώ ήμουν ξύπνια. Χτες το πρωί και προχτές και παραπροχτές, άναψα τη λάμπα και σε ζωγράφισα». σταματάει να χαμογελάει. «τι είναι, τζακ; Δε σ’ αρέσει;»
«Όχι όταν εγώ είμαι εκτός, κι εσύ δεν είσαι».
«Ε, δεν μπορούσα να σε ζωγραφίσω όταν ήσουν ξύπνιος, γιατί
τότε δε θα ήταν έκπληξη, σωστά;» η μαμά περιμένει λίγο. «Νόμιζα ότι θα σου άρεσε μια έκπληξη».
«Προτιμάω μια έκπληξη που να την ξέρω».
η μαμά χαμογελάει κάπως.
ανεβαίνω στην κουνιστή για να πάρω μια καρφίτσα από το σετ
Ραπτικής στο Ράφι· μείον μία τώρα πάει να πει ότι μένουν μηδέν
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από τις πέντε. κάποτε ήταν έξι, αλλά η μία εξαφανίστηκε. μία
κρατάει τα Αριστουργήματα της Δυτικής Τέχνης Νο 3: Η Παρθένος και το Θείο Βρέφος Με την Αγία Άννα και τον Άγιο Ιωάννη τον
Βαπτιστή πίσω από την κουνιστή, και μία κρατάει τα Αριστουργήματα της Δυτικής Τέχνης Νο : Εντύπωση: Ανατολή Ηλίου δίπλα
στην μπανιέρα, και μία κρατάει τον γαλάζιο χταπόδη, και μία τη
ζωγραφιά με τα τρελά άλογα που λέγεται Αριστουργήματα της Δυτικής Τέχνης Νο II: Γκερνίκα.1 τα αριστουργήματα τα πήραμε δώρο με το κουάκερ, αλλά εγώ έκανα τον χταπόδη, αυτό είναι το
καλύτερό μου του μάρτη, μόνο που άρχισε να κατσαρώνει λιγάκι στις άκρες από τον ατμό που φυσάει η μπανιέρα. καρφιτσώνω
τη ζωγραφισμένη έκπληξη της μαμάς στο πλακάκι από φελλό
που είναι ακριβώς πάνω από το κρεβάτι.
Εκείνη κουνάει πέρα δώθε το κεφάλι της. «Όχι εκεί».
Δε θέλει να το δει ο σαταΝίκ2. «στην Ντουλάπα, τότε; στο μέσα μέρος;» ρωτάω.
«καλή ιδέα».
η Ντουλάπα είναι από ξύλο, οπότε πρέπει να ζουλήξω την
καρφίτσα με όλη μου τη δύναμη. κλείνω τις χαζές τις πόρτες της,
πάντα τρίζουν, ακόμα και μετά που βάλαμε λάδι στους μεντεσέδες. κοιτάω μέσα από τις γρίλιες αλλά είναι πολύ σκοτεινά. ανοίγω λιγάκι για να δω, η μυστική ζωγραφιά είναι άσπρη εκτός από
τις γκρίζες γραμμούλες. το γαλάζιο φόρεμα της μαμάς πέφτει λιγάκι πάνω στο κοιμισμένο μάτι μου, θέλω να πω, το μάτι είναι στη
ζωγραφιά αλλά το φόρεμα αληθινό στην Ντουλάπα.
μυρίζω τη μαμά δίπλα μου, έχω την καλύτερη μύτη στην οικογένεια. «α, ξέχασα να πιω λίγο όταν ξύπνησα».
«Δεν πειράζει. Ίσως μπορούμε να το ξεχνάμε και καμιά φορά,
τώρα που είσαι πέντε. τι λες;»
1. οι σημειώσεις της μεταφράστριας παρατίθενται σε ξεχωριστό Παράρτημα στο τέλος του βιβλίου, σύμφωνα με την αρίθμηση.
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«Ποτέ των ποτών».
η μαμά ξαπλώνει στο άσπρο του Παπλώματος, κι εγώ το ίδιο,
και πίνω όσο θέλω.

μετράω εκατό δημητριακά και καταρρακτώνω από πάνω τους
το γάλα που είναι σχεδόν το ίδιο άσπρο με τα μπολ, προσεκτικά
για να μη γεμίσω τον τόπο· ευχαριστούμε τον μικρό Χριστό. Διαλέγω το λιωτό κουτάλι με το άσπρο του όλο σβολιασμένο στο χερούλι, όταν ακούμπησε κατά λάθος στην κατσαρόλα με τα μακαρόνια που έβραζαν. της μαμάς δεν της αρέσει το λιωτό αλλά
εμένα είναι το αγαπημένο μου γιατί δεν είναι ίδιο.
Χαϊδεύω τις γρατζουνιές του τραπεζιού για να γίνει καλά, είναι στρογγυλό το τραπέζι και άσπρο, εκτός από το γκρίζο στις
γρατζουνιές από τα κόψε κόψε των φαγητών. Όσο τρώμε, παίζουμε μουρμουρητό τραγούδισμα γιατί αυτό το παιχνίδι δε χρειάζεται στόματα. Εγώ μαντεύω το«Macarena» και το «She’ll be
Coming ’Round the Mountain» και το «Swing Low, Sweet Chariot», αυτό όμως τελικά είναι το «Stormy Weather», οπότε το σκορ
μου είναι δύο, παίρνω δύο φιλιά.
μουρμουρίζω το «Row, Row, Row Your Boat», η μαμά το μαντεύει αμέσως. μετά πιάνω το «Tubthumping» και η μαμά κάνει μια γκριμάτσα και λέει: «αχ, το ξέρω, το ξέρω, είναι αυτό που
λέει ότι τον ρίχνουν αλλά αυτός ξανασηκώνεται… πώς το λένε,
να δεις;» στο τέλος το θυμάται σωστά. στην τρίτη σειρά μου μουρμουρίζω το «Can’t Get You out of My Head»3, η μαμά δεν έχει
ιδέα. «Δύσκολο διάλεξες… στην τηλεόραση το άκουσες;»
«Όχι, σε σένα». αρχίζω να τραγουδάω το ρεφρέν, αλλά η μαμά λέει ότι κόλλησε το μυαλό της.
«κουφιοκέφαλη!» της δίνω τα δύο της φιλιά.
Πηγαίνω την καρέκλα μου στον Νεροχύτη για να πλύνω, με



ΕΜΑ ΝΤΟΝΑΧΙΟΥ

τα μπολ πρέπει να προσέχω αλλά τα κουτάλια μπορώ να τα γκλιν,
γκλαν, γκλον. βγάζω τη γλώσσα μου στον καθρέφτη. η μαμά
είναι πίσω μου, μπορώ να δω το πρόσωπό μου κολλημένο πάνω
από το δικό της όπως η μάσκα που φτιάξαμε τότε που έγινε Χάλοουιν. «μακάρι η ζωγραφιά να ήταν καλύτερη», λέει, «τουλάχιστον όμως σε δείχνει όπως είσαι».
«Πώς είμαι;»
Χτυπάει με το δάχτυλό της τον καθρέφτη εκεί που είναι το
μέτωπό μου κι αφήνει ένα κυκλάκι. «φτυστός εγώ».
«γιατί μ’ έφτυσαν;» το κυκλάκι εξαφανίζεται.
«απλώς σημαίνει ότι μου μοιάζεις. φαντάζομαι επειδή είσαι
φτιαγμένος από μένα, όπως είναι και το φτύμα μου. τα ίδια καστανά μάτια, το ίδιο μεγάλο στόμα, το ίδιο μυτερό πιγούνι…»
μας κοιτάζω την ίδια στιγμή και οι εμείς στον καθρέφτη μάς
κοιτάζουν κι αυτοί. «Όχι η ίδια μύτη».
«Ε, εσύ έχεις ακόμα μύτη παιδιού».
την κρατάω. «θα πέσει και θα φυτρώσει μύτη μεγάλου;»
«Όχι, όχι, απλώς θα μεγαλώσει. Ίδια καστανά μαλλιά…»
«τα δικά μου όμως φτάνουν ως κάτω στη μέση μου και τα δικά σου μόνο μέχρι τους ώμους».
«αυτό είναι αλήθεια», λέει η μαμά, απλώνοντας να πιάσει την
οδοντόκρεμα. «τα δικά σου κύτταρα είναι δυο φορές πιο ζωντανά από τα δικά μου».
Δεν ήξερα ότι τα πράγματα μπορούν να είναι μόνο μισοζώντανα. κοιτάζω ξανά στον καθρέφτη. τα φανελάκια μας του ύπνου
είναι αλλιώτικα, το ίδιο και τα εσώρουχά μας, εκείνης δεν έχουν
αρκουδάκια.
Όταν η μαμά φτύνει δεύτερη φορά, είναι η σειρά μου με την
οδοντόβουρτσα, τρίβω γερά όλα τα δόντια μου ένα ένα και γύρω
γύρω καλά καλά. το φτύμα της μαμάς στον Νεροχύτη δε μοιάζει
καθόλου με μένα, ούτε και το δικό μου. τα ξεπλένω και τα δυο να
φύγουν και κάνω ένα χαμόγελο-βαμπίρ.
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«αχ!» η μαμά σκεπάζει τα μάτια της. «τα δόντια σου είναι
τόσο καθαρά που με τυφλώνουν».
τα δικά της είναι πολύ χαλασμένα επειδή όλο ξέχναγε να τα
πλένει, μετάνιωσε τώρα και δεν ξεχνάει πια, αλλά αυτά είναι ακόμα χαλασμένα.
Διπλώνω τις καρέκλες να τις κάνω ίσιες και τις βάζω δίπλα στην
Πόρτα ακουμπιστές στην απλώστρα-Άλογο4. αυτή όλο γκρινιάζει και λέει ότι δεν έχει χώρο, αλλά έχει πολύ αν σταθεί καλά διπλωμένη και ολόισια. κι εγώ μπορώ να διπλωθώ, αλλά όχι να γίνω τόσο ίσιος επειδή φουσκώνουν τα ποντίκια μου, που τα έχω
από τότε που είμαι ζωντανός. η Πόρτα είναι φτιαγμένη από γυαλιστερό μαγικό μέταλλο, κάνει μπιπ μπιπ μπιπ μετά τις εννιά όταν
πρέπει να κάθομαι εκτός στην Ντουλάπα.
το κίτρινο πρόσωπο του θεού δεν μπαίνει σήμερα μέσα, η
μαμά λέει ότι δυσκολεύεται να ξετρυπώσει απ’ το χιόνι.
«Ποιο χιόνι;»
«αυτό», λέει, δείχνοντας προς τα πάνω.
Έχει λιγάκι φως στο πάνω μέρος του φεγγίτη, το υπόλοιπό του
όμως είναι όλο σκοτεινό. το χιόνι της τηλεόρασης είναι άσπρο,
αλλά το αληθινό δεν είναι, παράξενο αυτό. «γιατί δεν πέφτει πάνω μας;»
«γιατί είναι απέξω».
«στο απώτερο Διάστημα; μακάρι να ήταν μέσα για να έπαιζα
μαζί του».
«α, αλλά τότε θα έλιωνε, γιατί εδώ μέσα είναι ωραία και ζεστά».
η μαμά αρχίζει να σιγομουρμουρίζει κι εγώ μαντεύω αμέσως ότι
είναι το «Let It Snow». τραγουδάω τη δεύτερη στροφή. μετά αρχίζω το «Winter Wonderland»5 και η μαμά τραγουδάει μαζί μου,
δυνατότερα.
Έχουμε χιλιάδες πράγματα να κάνουμε κάθε πρωί, όπως να
δώσουμε στη γλάστρα να πιει μια κούπα νερό –στον Νεροχύτη για
να μην πιτσιλίσει–, και μετά να τη βάλουμε ξανά στο πιατάκι της
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πάνω στη συρταριέρα. Παλιά, η γλάστρα έμενε πάνω στο τραπέζι αλλά το πρόσωπο του θεού τής έκαψε ένα φύλλο. τώρα της
έχουν μείνει εννιά, φαρδουλά σαν το χέρι μου και γουνερά από
πάνω, όπως λέει η μαμά ότι είναι τα σκυλιά. αλλά τα σκυλιά είναι μόνο στην τηλεόραση. Δε μ’ αρέσει το εννιά. βρίσκω ένα μικρούτσικο φύλλο που γίνεται σιγά σιγά, κι αυτό μετράει για δέκα.
η αράχνη είναι αληθινή. την είδα δύο φορές. την κοιτάζω τώρα, αλλά είναι μόνο ένας ιστός ανάμεσα στο πόδι του τραπεζιού
και το δικό της σπίτι. το τραπέζι ισορροπεί καλά, που είναι δύσκολο, όταν εγώ στέκομαι στο ένα μου πόδι μπορώ να κάτσω έτσι
για πάντα, αλλά μετά πάντα πέφτω. Δε λέω στη μαμά για την
αράχνη. Χαλάει με το χέρι της τους ιστούς γιατί είναι, λέει, βρόμικοι, εμένα όμως μου φαίνονται σαν πολύ πολύ λεπτό ασημένιο.
της μαμάς τής αρέσουν τα ζώα που τρώνε το ένα το άλλο και
τρέχουν από δω κι από κει στον πλανήτη της άγριας φύσης, αλλά
όχι τα αληθινά. Όταν ήμουνα τέσσερα, είδα μυρμήγκια να σκαρφαλώνουν πάνω στην κουζίνα κι η μαμά έτρεξε και τα έλιωσε
όλα για να μη φάνε το φαγητό μας. το ένα λεπτό ήταν ζωντανά
και το άλλο λεπτό ήταν λιώμα. Έκλαψα τόσο πολύ που παραλίγο να μου βγουν τα μάτια έξω. Επίσης, μια άλλη φορά, ήταν ένα
πράμα μέσα στη νύχτα κι έκανε ζιιιν ζιιιιν ζιιιιν και με τσίμπαγε,
και η μαμά το κοπάνησε πάνω στον τοίχο της Πόρτας κάτω από
το Ράφι, ήταν κουνούπι. το σημάδι είναι ακόμα εκεί, στο φελλό,
παρόλο που η μαμά το έτριψε να καθαρίσει, ήταν το αίμα μου
αυτό που έκλεβε το κουνούπι, σαν μικρούτσικο βαμπίρ. αυτή ήταν
η μία φορά που βγήκε από μέσα μου το αίμα μου. Δεν ξαναβγήκε άλλη.
η μαμά παίρνει το χάπι της από το ασημί πακέτο που έχει μέσα είκοσι οχτώ μικρά διαστημόπλοια κι εγώ παίρνω μία βιταμίνη
από το μπουκάλι με το αγοράκι που στέκεται στα χέρια του κι η
μαμά παίρνει μία από το μεγάλο μπουκάλι με τη φωτογραφία
μιας γυναίκας που κάνει τένις. οι βιταμίνες είναι φάρμακα για
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να μην αρρωστήσεις και ξαναγυρίσεις γρήγορα στον ουρανό. Δε
θέλω να γυρίσω ποτέ, δε μ’ αρέσει ο πεθαμός, η μαμά όμως λέει
ότι μπορεί και να μην είναι τόσο άσχημος όταν είσαι εκατό κι έχεις
βαρεθεί να παίζεις όλη την ώρα. η μαμά παίρνει επίσης κι έναν
παύση πόνο. καμιά φορά παίρνει δύο, αλλά ποτέ παραπάνω από
δύο, γιατί μερικά πράγματα είναι καλά για μας αλλά άμα παραείναι πολλά γίνονται ξαφνικά κακά.
«το Πολύ Χαλασμένο Δόντι;» τη ρωτάω. Είναι στο πάνω μέρος, σχεδόν πίσω πίσω στο στόμα της, και είναι το χειρότερο.
η μαμά κάνει ναι με το κεφάλι.
«γιατί δεν παίρνεις δύο παύση πόνους κάθε μέρα;»
κάνει μια γκριμάτσα. «γιατί θα εθιστώ».
«τι πάει να πει…;»
«Ότι θα συνηθίσω και θα χρειάζομαι συνέχεια τα χάπια. για την
ακρίβεια, θα χρειάζομαι όλο και περισσότερα».
«τι κακό έχει να χρειάζεσαι;»
«Είναι δύσκολο να σου το εξηγήσω».
η μαμά τα ξέρει όλα εκτός από αυτά που δε θυμάται καλά, ή
μερικές φορές λέει ότι είμαι πολύ μικρός ακόμα για να μου εξηγήσει ένα κάτι.
«τα δόντια μου μ’ ενοχλούν λιγότερο όταν παύω να τα σκέφτομαι», μου λέει.
«Πώς γίνεται αυτό;»
«το σώμα είναι θέμα μυαλού. αν βγάλεις το σώμα απ’ το μυαλό
σου, τότε δε θα σε νοιάζει πια. κι αν δε σε νοιάζει, δε θα πονάς».6
Εμένα πάντα με νοιάζει όταν με πονάει κάτι. η μαμά μού τρίβει τους ώμους αλλά οι ώμοι μου δε με πονάνε. μ’ αρέσει έτσι κι
αλλιώς.
ακόμα δεν της λέω για τον ιστό. Είναι παράξενο να έχω κάτι
που να είναι δικό μου αλλά όχι της μαμάς. Όλα τα άλλα είναι και
των δυονών μας. φαντάζομαι ότι το σώμα μου είναι δικό μου, το
ίδιο και οι ιδέες που γίνονται μέσα στο μυαλό μου. τα κύτταρά
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μου όμως έγιναν από τα δικά της, οπότε είμαι και λίγο δικός της.
Επίσης, όταν της λέω τι σκέφτομαι και μου λέει τι σκέφτεται, οι
ιδέες από το κεφάλι του καθένα μας πάνε και κολλάνε στο κεφάλι του άλλου, όπως όταν χρωματίζεις μπλε κραγιόνι πάνω από
κίτρινο και γίνεται πράσινο.
στις 08:30, πατάω το κουμπί της τηλεόρασης και δοκιμάζω
ανάμεσα στα τρία. βρίσκω την Ντόρα τη Μικρή Εξερευνήτρια,
γιούπι. η μαμά κουνάει γύρω γύρω τον λαγουδάκη, πολύ αργά, για να καλυτερέψει την εικόνα με τα αυτιά και το κεφάλι του.
μια μέρα όταν ήμουνα τέσσερα, η τηλεόραση πέθανε κι εγώ
έκλαιγα, τη νύχτα όμως ο σαταΝίκ έφερε ένα μαγικό κουτί που
το λένε μετατροπέα για να την ξαναζωντανέψει. τα άλλα κανάλια μετά τα τρία είναι συνέχεια χιονισμένα και δεν τα βλέπουμε
καθόλου για να μην πονέσουν τα μάτια μας, μόνο άμα έχει μουσική ρίχνουμε από πάνω την κουβέρτα και ακούμε μόνο μέσα
από το γκρίζο της και κουνάμε τους ποπούς μας στο ρυθμό.
σήμερα ακουμπάω τα δάχτυλά μου στο κεφάλι της Ντόρας
για μια αγκαλιά, κι όταν της λέω για τις σούπερ δυνάμεις μου τώρα που είμαι πέντε, εκείνη χαμογελάει. η Ντόρα έχει τα πιο τεράστια μαλλιά, είναι σαν καφέ κράνος που της το έχουν κολλήσει στο κεφάλι της, τόσο μεγάλα όσο σχεδόν κι ολόκληρη η υπόλοιπη. κάθομαι στο κρεβάτι στην αγκαλιά της μαμάς για να δω,
και στριφογυρίζω ώσπου να βολευτώ και να μην είμαι στα μυτερά κόκαλά της. Δεν έχει πολλά μαλακά κομμάτια η μαμά, αυτά
που έχει όμως είναι σούπερ έξτρα μαλακά.
η Ντόρα λέει πράγματα που δεν είναι στην αληθινή γλώσσα,
είναι ισπανικά, όπως lo hicimos – τα καταφέραμε! φοράει πάντα
σακίδιο που είναι πιο πολύ μέσα παρά έξω, με όλ’ αυτά που χρειάζεται η Ντόρα όπως σκάλες και διαστημικές στολές, για όταν πάει
στο χορό και όταν πάει να παίξει ποδόσφαιρο και φλάουτο και να
έχει περιπέτειες με τον μπουτς, που είναι πιθηκάκι και καλύτερός
της φίλος. η Ντόρα πάντα λέει ότι θα χρειαστεί τη δική μου βοή-
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θεια· όταν ρωτάει, ας πούμε, αν μπορώ να βρω ένα μαγικό πράγμα, περιμένει να της πω: «Ναι!» μετά φωνάζω: «Πίσω από το φοίνικα», και το γαλάζιο βελάκι δείχνει ακριβώς πίσω από το φοίνικα, και η Ντόρα μού λέει: «Ευχαριστώ». τους άλλους κόσμους
που είναι στην τηλεόραση δεν τους ακούει καθόλου. ο Χάρτης
δείχνει τρία μέρη κάθε φορά, πρέπει να πάμε στο πρώτο για να
πάμε στο δεύτερο για να πάμε στο τρίτο. με την Ντόρα και τον
μπουτς πηγαίνουμε πιασμένοι χέρι χέρι, και πάντα τραγουδάω
κι εγώ μαζί τους, ειδικά όταν κάνουν ανάποδες τούμπες ή κόλλα Πέντε ή όταν χορεύουν τον Χαζό κοτοπουλοχορό. Πρέπει να
έχουμε το νου μας γι’ αυτή την κλέφτρα την αλεπού – «αλεπού,
μην κλέβεις!» φωνάζουμε τρεις φορές, κι εκείνη θυμώνει πάρα
πάρα πολύ και λέει: «οχ αδερφέ!» και φεύγει τρέχοντας. μια φορά, η αλεπού άλλαξε σε τηλεχειριζόμενο ρομπότ μια πεταλούδα,
αλλά κάτι στράβωσε, κι αντί για να κλέψει κάτι άλλο, η πεταλούδα-ρομπότ έκλεψε τη μάσκα και τα γάντια της αλεπούς, και ξεκαρδιστήκαμε στα γέλια. μερικές φορές, πιάνουμε τα αστεράκια και τα βάζουμε στην τσέπη του σακίδιου, εγώ θα διάλεγα το
αστεράκι φασαρίας που ξυπνάει όλους τους κόσμους και το αστεράκι μεταμορφωτής που μπορεί να τα μεταμορφώσει όλα και να
τα κάνει άλλα σχήματα.
στους άλλους πλανήτες είναι κυρίως πολλοί κόσμοι, εκατό
και διακόσιοι, που χωράνε όλοι στην οθόνη, μόνο που συχνά κάποιος από όλους αυτούς τους κόσμους γίνεται μεγάλος και κοντινός. Έχουν ρούχα αντί για δέρμα, τα πρόσωπά τους είναι ροζ
ή κίτρινα ή καφέ ή πιτσιλωτά ή τριχωτά, με πολύ κόκκινα στόματα και μεγάλα μάτια με μαύρες άκρες. γελάνε και φωνάζουν πολύ. τρελαίνομαι να βλέπω τηλεόραση συνέχεια, αλλά από το πολύ πολύ καίγεται το μυαλό μας. Πριν προσγειωθώ από τον ουρανό, η μαμά την άφηνε ανοιχτή όλη μέρα και σιγά σιγά έγινε
ζόμπι που είναι κάτι σαν φάντασμα μόνο που περπατάει βντουπ
βντουπ βντουπ. Έτσι τώρα, πάντα την κλείνει μετά από μία εκ-
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πομπή, κι ύστερα τα κύτταρα πολλαπλασιάζονται ξανά όλη την
υπόλοιπη μέρα και μπορούμε να παρακολουθήσουμε ακόμα μία
εκπομπή μετά το βραδινό φαγητό και να φυτρώσουνε περισσότερα μυαλά στον ύπνο μας.
«Άλλη μία, επειδή είναι τα γενέθλιά μου; Παρακαλώ;»
η μαμά ανοίγει το στόμα της και μετά το κλείνει. «γιατί όχι;»
λέει ύστερα και αθορυβίζει τις διαφημίσεις γιατί καίνε τα μυαλά
μας ακόμα πιο γρηγορότερα, τα κάνουν σούπα που μας βγαίνει
απ’ τ’ αυτιά.
βλέπω τα παιχνίδια, έχει ένα τρομερό φορτηγό κι ένα τραμπολίνο κι ένα LEGO Bionicle. Δύο αγόρια πολεμάνε με τρανσφόρμερ στα χέρια αλλά σαν φίλοι, όχι όπως οι κακοί.
μετά αρχίζει η εκπομπή, είναι ο μπομπ ο σφουγγαράκης ο τετραγωνοπαντελονής. τρέχω να τον αγγίξω, κι αυτόν και τον Πάτρικ τον αστέρη, αλλά όχι τον καλαμάρη Πλοκάμια, αυτός μ’ ανατριχιάζει. Είναι μια τρομαχτική ιστορία για ένα γιγάντιο μολύβι,
τη βλέπω μέσα από τα δάχτυλα της μαμάς που είναι όλα δυο φορές πιο μακρύτερα από τα δικά μου.
τίποτα δεν μπορεί να κάνει τη μαμά να τρομάξει, εκτός ίσως
από τον σαταΝίκ. η μαμά κυρίως τον φωνάζει αυτός, δεν ήξερα
ούτε πώς τον έλεγαν μέχρι που είδα ένα κινούμενο σχέδιο για έναν
τύπο που έρχεται τη νύχτα και τον λένε σαταΝίκ. τον αληθινό
τον φωνάζω έτσι γιατί έρχεται τη νύχτα, αλλά δε μοιάζει μ’ αυτόν
τον άλλον στην τηλεόραση που έχει γένι και κέρατα και τέτοια.
κάποτε ρώτησα τη μαμά αν είναι μεγάλος, κι εκείνη μου είπε ότι
είναι σχεδόν το διπλάσιο απ’ αυτήν, που είναι πολύ μεγάλος.
η μαμά σηκώνεται να κλείσει την τηλεόραση αμέσως μόλις
είναι οι τίτλοι.
τα τσίσα μου είναι κίτρινα από τις βιταμίνες. κάθομαι να κάνω κακά και τους λέω: «γεια σας, γεια σας, γρήγορα στη θάλασσα». τραβάω το καζανάκι και κοιτάζω το ντεπόζιτο να γεμίζει κάνοντας μπουρμπουλήθρες. μετά, πλένω τα χέρια μου, τα τρίβω
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γερά με το σαπούνι και τα ξεπλένω μέχρι που να τρίξουν λες και
το δέρμα μου είναι έτοιμο να πέσει, έτσι καταλαβαίνω ότι είναι
αρκετά πλυμένα.
«Έχει έναν ιστό κάτω από το τραπέζι», λέω, χωρίς να ήξερα
ότι θα το έλεγα. «Είναι από την αράχνη, που είναι αληθινή. την
έχω δει δύο φορές».
η μαμά χαμογελάει, αλλά όχι στ’ αλήθεια.
«Δε θα τη σκουπίσεις, ε; Παρακαλώ; γιατί δεν είναι καν εκεί,
αλλά μπορεί όμως να γυρίσει».
η μαμά είναι πεσμένη στα τέσσερα και κοιτάζει κάτω από το
τραπέζι. Δε βλέπω το πρόσωπό της μέχρι που βάζει τα μαλλιά της
πίσω από το αυτί της. «θα σου πω τι θα κάνουμε: θα την αφήσουμε μέχρι να καθαρίσουμε. Εντάξει;»
καθαρίζουμε τρίτη, οπότε είναι τρεις μέρες. «Εντάξει».
«ξέρεις τι;» σηκώνεται. «Πρέπει να δούμε πόσο ψήλωσες, τώρα που είσαι πέντε».
Πηδάω ψηλά στον αέρα.
κανονικά, δεν επιτρέπεται να ζωγραφίζω σε κανένα μέρος του
Δωμάτιου ή στα έπιπλα. Όταν ήμουνα δύο είχα κάνει μια καλικαντζούρα στο πόδι του κρεβατιού, αυτό που είναι πιο κοντά στην
Ντουλάπα, οπότε, κάθε φορά που καθαρίζουμε, η μαμά τη χτυπάει με το χέρι της και λέει: «κοίτα, τώρα πρέπει να ζήσουμε μ’ αυτή για πάντα». αλλά το πόσο ψηλώνω στα γενέθλιά μου είναι αλλιώτικο, είναι μικρούληδες αριθμοί δίπλα στην Πόρτα, ένα μαύρο 4, και ένα μαύρο 3 αποκάτω του, και ένα κόκκινο 2 που ήταν
το χρώμα του παλιού μας στιλού πριν τελειώσει, και στον πάτο ένα
κόκκινο 1.
«στάσου ίσια», λέει η μαμά. ο στιλός γαργαλάει την κορφή του
κεφαλιού μου.
Όταν φεύγω, υπάρχει ένα μαύρο 5 λίγο πάνω από το 4. το πέντε μού αρέσει πολύ πιο περισσότερο απ’ όλους τους αριθμούς,
έχω πέντε δάχτυλα σε κάθε χέρι και το ίδιο στα πόδια μου και το
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ίδιο και η μαμά, είμαστε φτυστοί εμείς. το εννιά είναι ο αριθμός
που μου αρέσει πιο λιγότερο. «Πόσο είναι το ψηλό μου;»
«το ύψος σου. Ε, δεν ξέρω ακριβώς», λέει. «Ίσως μπορούμε να
ζητήσουμε μια μεζούρα καμιά φορά, για κυριακάτικο Δώρο».
Νόμιζα ότι οι μεζούρες ήταν μόνο στην τηλεόραση. «μπα, ας
ζητήσουμε σοκολάτες». βάζω το δάχτυλό μου στο 4 και ζουλάω
το πρόσωπό μου πάνω του, τα δάχτυλά μου είναι στα μαλλιά μου.
«Δεν έγινα πολύ ψηλότερος αυτή τη φορά».
«φυσιολογικό είναι».
«τι πάει να πει φυσιολογικό;»
«Πάει να πει…» η μαμά μασουλάει το στόμα της. «σημαίνει
ότι είναι εντάξει. No hay problema7».
«Ναι, αλλά κοίτα πόσο μεγάλα έγιναν τα ποντίκια μου». Χοροπηδάω πάνω στο κρεβάτι, είμαι ο τζακ ο Εξολοθρευτής των
γιγάντων με τις μαγικές του μπότες.
«Πελώρια», λέει η μαμά.
«τεράστια».
«κολοσσιαία».
«θεόρατα».
«Δυσθεόρατα». αυτό είναι λεξόπιτα, όταν ζουλάμε δηλαδή
δυο λέξεις τη μια με την άλλη.
«καλό».
«ξέρεις τι;» της λέω. «Όταν θα είμαι δέκα, θα είμαι εντελώς
μεγαλωμένος».
«αλήθεια;»
«θα είμαι μεγαλύτερος και μεγαλύτερος και μεγαλύτερος
ώσπου να γίνω υλικό».
«τι εννοείς να γίνεις υλικό; Είσαι από ανθρώπινο υλικό, όπως
είμαι κι εγώ. Είμαστε και οι δύο άνθρωποι», λέει η μαμά.
Νόμιζα ότι η λέξη για μένα και τη μαμά ήταν αληθινοί, όχι άνθρωποι. αυτοί που είναι στην τηλεόραση όμως είναι φτιαγμένοι
μόνο από χρώματα.
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«μήπως ενοούσες θηλυκό; γυναίκα;»
«Ναι», λέω, «μία γυναίκα μ’ ένα αγόρι μέσα σ’ ένα αυγό στην
κοιλίτσα μου, που θα είναι και το αγόρι αληθινό. Ή θα γίνω γίγαντας, αλλά καλός, και θα φτάνω τόοοσο ψηλά». Πηδάω ν’ αγγίξω
τον τοίχο του κρεβατιού ψηλά, σχεδόν ως εκεί που η σκεπή αρχίζει να γέρνει προς τα πάνω.
«τέλειο ακούγεται», λέει η μαμά.
η μαμά μούτρωσε, αυτό σημαίνει ότι είπα κάτι λάθος, αλλά
δεν ξέρω τι.
«θα εκτοξευτώ από τον φεγγίτη στο απώτερο Διάστημα και
θ’ αρχίσω να πηγαίνω μπόινγκ μπόινγκ μπόινγκ στους πλανήτες»,
της λέω. «θα πάω επίσκεψη στην Ντόρα και στον μπομπ σφουγγαράκη και σε όλους τους φίλους μου, και θα έχω ένα σκύλο που
θα τον λένε λάκι – Τυχερός».
η μαμά φοράει ένα χαμόγελο και τακτοποιεί τον στιλό στη
θέση του στο Ράφι.
«Πόσων χρόνων θα είσαι εσύ στα γενέθλιά σου;» τη ρωτάω.
«Είκοσι εφτά».
«ουάου».
Δε νομίζω ότι αυτό της έφτιαξε το κέφι.
Όσο γεμίζει η μπανιέρα, η μαμά κατεβάζει τον λαβύρινθο
και το κάστρο από το πάνω μέρος της Ντουλάπας. τον λαβύρινθο τον φτιάχνουμε από τότε που ήμουνα δύο – είναι όλο χαρτονένια καρούλια από τα μέσα χαρτιά της τουαλέτας κολλημένα
με σελοτέιπ, έτσι που να φτιάχνουν τούνελ που στριφογυρίζουν
από πολλές μεριές. η λαστιχένια μπάλα τρελαίνεται να χάνεται
στον λαβύρινθο και να κρύβεται, πρέπει να τη φωνάζω για να τη
βρω και να την τραντάζω και να τη γυρίζω στα πλάγια και πάνω
κάτω μέχρι να βγει, ουφ. μετά, στέλνω άλλα πράγματα στον λαβύρινθο, όπως ένα φιστίκι κι ένα σπασμένο κομματάκι από το
μπλε κραγιόνι και κοντά μακαρόνια αμαγείρευτα. κυνηγιούνται όλα μαζί στα τούνελ και τρυπώνουν και φωνάζουν μπου,
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εγώ δεν μπορώ να τα δω αλλά κολλάω το αυτί μου στο χαρτόνι
και τ’ ακούω και καταλαβαίνω πού είναι. κι η οδοντόβουρτσα
θέλει να παίξει στον λαβύρινθο, αλλά της λέω λυπάμαι, παραείσαι μακριά. αντί γι’ αυτό, πηδάει πάνω στο κάστρο για να σταθεί
φρουρός σε κάποιον πύργο. το κάστρο είναι φτιαγμένο από τενεκεδάκια και μπουκάλια από βιταμίνες, το χτίζουμε πιο ψηλότερο κάθε φορά που έχουμε ένα άδειο. το κάστρο μπορεί να δει
σε όλες τις μεριές, πιτσιλάει βραστό λάδι στους εχθρούς που δεν
ξέρουν για τις κρυφές χαραμάδες του με τα μαχαίρια, χα χα. θα
ήθελα να το πάρω στην μπανιέρα να γίνει νησί, αλλά η μαμά
λέει ότι το νερό θα κάνει το σελοτέιπ του αντικολλητικό.
ξεδένουμε τις αλογοουρές μας κι αφήνουμε τα μαλλιά μας να
κολυμπήσουν. ξαπλώνω πάνω στη μαμά χωρίς ούτε καν να μιλάω, μ’ αρέσει το ντουπ ντουπ της καρδιάς της. Όταν αναπνέει,
ανεβοκατεβαίνουμε λίγο. ο Πέος επιπλέει.
Επειδή είναι τα γενέθλιά μου, διαλέγω εγώ τα ρούχα και από
τους δυο μας. της μαμάς μένουν στο ψηλότερο συρτάρι της συρταριέρας και τα δικά μου στο χαμηλότερο. Διαλέγω το αγαπημένο της μπλουτζίν με τις κόκκινες βελονιές που φοράει μόνο σε ειδικές περιστάσεις γιατί στα γόνατα έχουν αρχίσει να βγαίνουν κορδόνια. για μένα διαλέγω το κίτρινο φούτερ μου με την κουκούλα,
προσέχω με το συρτάρι, αλλά η δεξιά άκρη και πάλι βγαίνει και
η μαμά πρέπει να τη σπρώξει με δύναμη να μπει μέσα. τραβάμε
μαζί με τη μαμά το φούτερ μου να κατεβεί, κι αυτό μου γδέρνει το
πρόσωπο αλλά μετά το κεφάλι μου κάνει πλοπ και βγαίνει.
«Να το ανοίξω λιγάκι στη λαιμόκοψη; τι λες – μια μικρή ψαλιδιά μόνο;» λέει η μαμά.
«Ποτέ των ποτών».
για τη φυσική αγωγή, βγάζουμε τις κάλτσες μας και αφήνουμε τα πόδια μας χωρίς, γιατί μόνο με το δέρμα πιάνουν καλύτερα.
σήμερα διαλέγω πρώτα στίβο, σηκώνουμε το τραπέζι και το βάζουμε ανάποδα πάνω στο κρεβάτι και από πάνω του την κουνι-
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στή και με τη μοκέτα πάνω και από τους δυο. ο στίβος πηγαίνει
γύρω γύρω από το κρεβάτι, από την Ντουλάπα ως τη λάμπα, το
σχήμα στο Πάτωμα είναι ένα μαύρο C. «Έι, κοίτα, μπορώ να κάνω
ένα ως-εκεί-και-πίσω σε δεκάξι βήματα!»
«ουάου. Όταν ήσουν τεσσάρων, ήταν δεκαοχτώ βήματα, ε;»
λέει η μαμά. «Πόσα ως-εκεί-και-πίσω νομίζεις ότι μπορείς να τρέξεις σήμερα;»
«Πέντε».
«τι θα έλεγες να το κάνουμε πέντε επί πέντε; θα είναι το αγαπημένο σου αποτέλεσμα στον πολλαπλασιασμό».
Πολλαπλασιάζουμε τα δάχτυλά μας, κι εμένα βγαίνουν είκοσι έξι, αλλά η μαμά λέει είκοσι πέντε, οπότε το κάνω ξανά και
βγαίνουν κι εμένα είκοσι πέντε. η μαμά με μετράει με το Ρολόι.
«Δώδεκα», φωνάζει. «Δεκαεφτά. Εκπληκτική επίδοση!»
ανασαίνω φου φου φου.
«Πιο γρήγορα…»
Πηγαίνω ακόμα πιο γρηγορότερα όπως ο σούπερμαν όταν
πετάει.
Όταν είναι η σειρά της μαμάς να τρέξει, πρέπει να γράψω στο
Ριγέ Μπλοκ Σημειώσεις τον αριθμό στην αρχή και τον αριθμό όταν
τελείωσε, και μετά να βγάλουμε τον έναν από τον άλλο για να
δούμε πόσο γρήγορα πήγε. σήμερα ο δικός της είναι εννιά δευτερόλεπτα μεγαλύτερος από τον δικό μου, αυτό πάει να πει ότι νίκησα, οπότε αρχίζω τα χοροπηδητά και τα γιουχαΐσματα. «Έλα
να κάνουμε έναν αγώνα την ίδια στιγμή», της λέω μετά.
«Πλάκα θα είχε», λέει η μαμά, «θυμάσαι όμως που χτύπησα
τον ώμο μου στη συρταριέρα εκείνη τη φορά που το δοκιμάσαμε;»
μερικές φορές όταν ξεχνάω πράματα, η μαμά μού τα λέει και
μετά τα θυμάμαι.
κατεβάζουμε όλα τα έπιπλα από το κρεβάτι και ξαναβάζουμε
τη μοκέτα εκεί που ήταν για να σκεπάσει τον στίβο και να μη δει
ο σαταΝίκ το βρόμικο C.
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η μαμά διαλέγει τραμπολίνο, είμαι μόνο εγώ που χοροπηδάω πάνω στο κρεβάτι γιατί η μαμά μπορεί να το σπάσει. Εκείνη κάνει το σχολιασμό: «μία τολμηρή εναέρια περιστροφή από
τον νεαρό αμερικανό πρωταθλητή…»
μετά διαλέγω κάνε Ό,τι λέω, και μετά η μαμά λέει να ξαναβάλουμε πάλι τις κάλτσες μας για να παίξουμε Πτώμα, που είναι
να είσαι ξαπλωμένος σαν αστερίας με τα δάχτυλα των ποδιών σου
σαν μαραμένο μαρούλι, τον αφαλό σου σαν μαραμένο μαρούλι,
τη γλώσσα σου σαν μαραμένο μαρούλι, ακόμα και το μυαλό σου
σαν μαραμένο μαρούλι. τη μαμά την πιάνει φαγούρα πίσω από
το γόνατο και κουνιέται, οπότε νικάω πάλι εγώ.
Είναι 12:13, οπότε μπορεί να γίνει μεσημεριανό. από την προσευχή μ’ αρέσει πιο πολύ ο άρτος ο επιπλούσιος. Εγώ είμαι ο αφέντης του Παιχνιδιού, αλλά η μαμά είναι ο αφέντης των γευμάτων,
κι έτσι δε μας αφήνει να τρώμε δημητριακά για πρωινό και για μεσημεριανό και για βραδινό γιατί μπορεί να αρρωστήσουμε, κι έτσι
κι αλλιώς θα μας τελειώσουν πολύ γρήγορα. Όταν ήμουνα μηδέν και ένα, η μαμά έκοβε και μάσαγε για μένα το φαγητό μου,
μετά όμως έβγαλα και τα είκοσι δόντια μου και τώρα μπορώ να
κατασπαράξω τα πάντα, αγκρρρρρ. αυτό το μεσημεριανό είναι
κράκερ με τόνο, η δική μου δουλειά είναι να τραβήξω το καπάκι
της κονσέρβας γιατί ο καρπός της μαμάς δεν τα καταφέρνει.
Δεν μπορώ να κάτσω σε μια μεριά, οπότε η μαμά λέει ας παίξουμε ορχήστρα, που είναι να τρέχουμε γύρω γύρω για να δούμε τι θορύβους βγάζουν τα διάφορα πράγματα άμα τα κοπανήσεις.
Παίζω ντραμς πάνω στο τραπέζι και η μαμά χτυπάει τακ τακ
στα πόδια του κρεβατιού και μετά παφ παφ στα μαξιλάρια, μ’ ένα
πιρούνι κι ένα κουτάλι εγώ κάνω ντιν ντιν στην Πόρτα και οι μύτες των ποδιών μας χτυπάνε ντουπ ντουπ την κουζίνα, το αγαπημένο μου όμως είναι να πατάω το πεντάλ του σκουπιδοτενεκέ γιατί ανοίγει το καπάκι του απότομα μ’ ένα γκντιιινγκ. το καλύτερό μου όργανο είναι η Χορδή που είναι ένα κουτί από δημη-
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τριακά που το στόλισα με αλλιώτικα χρωματιστά πόδια και παπούτσια και παλτά και κεφάλια από τον παλιό κατάλογο, τα έβαλα δηλαδή όλα κολαζαρισμένα, και μετά του πέρασα τρία λαστιχάκια, κι αυτά τεντώθηκαν στη μέση του. ο σαταΝίκ δε μας φέρνει πια καταλόγους για να διαλέγουμε μόνοι μας τα ρούχα μας,
η μαμά λέει ότι γίνεται όλο και πιο κακότερος.
σκαρφαλώνω στην κουνιστή για να πάρω τα παραμύθια από
το Ράφι και φτιάχνω στη μοκέτα έναν ουρανοξύστη με δέκα πατώματα. «Δέκα παραμυθώματα», λέει η μαμά και γελάει, αλλά
δεν ήταν και τόσο αστείο.
κάποτε είχαμε εννιά παραμύθια αλλά μόνο τέσσερα με εικόνες μέσα:
Τα Ωραιότερα Παιδικά Τραγούδια
Ντίλαν ο Εκσκαφέας
Το Κουνελάκι Που Το ’σκασε
Τρισδιάστατο Αεροδρόμιο
Επίσης πέντε παραμύθια με εικόνες μόνο απέξω:
Η Καλύβα
Λυκόφως
Όταν Ήρθε ο Έρωτας8
Γλυκόπικρη Αγάπη
Κώδικας Ντα Βίντσι
η μαμά σχεδόν ποτέ δε διαβάζει τα χωρίς εικόνες, μόνο άμα
είναι απελπισμένη. Όταν ήμουνα τέσσερα, ζητήσαμε άλλο ένα
παραμύθι με εικόνες για κυριακάτικο Δώρο και ήρθε το Η Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων, μου αρέσει η αλίκη αλλά έχει πάρα
πολλές λέξεις και πολλές είναι παλιές.
σήμερα διαλέγω το Ντίλαν ο Εκσκαφέας, είναι κοντά στο κάτω
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μέρος οπότε κάνει μια κατεδάφιση στον ουρανοξύστη κρααααατσμπάμ!
«Πάλι ο Ντίλαν;» η μαμά κάνει μια γκριμάτσα, κι ύστερα βάζει την πιο μεγαλύτερη φωνή της:
«Φτάααανει ο Ντίλαν ο εκσκαφέας!
Ακούραστος σκάβει μέχρι κεραίας.
Δες τον πώς χώνει το χέρι στη γη
Χώματα τρώει με πείνα τρελή.
Σκάβει, αδειάζει, φορτώνει, πετάει,
Στρίβει, γκαζώνει και μας χαιρετάει!»
στη δεύτερη εικόνα έχει μια γάτα, και στην τρίτη η γάτα είναι
πάνω στο σωρό από βράχια. τα βράχια είναι πέτρες, που σημαίνει βαριά σαν τα κεραμικά που είναι φτιαγμένα η μπανιέρα και
ο Νεροχύτης και η λεκάνη, αλλά όχι τόσο ίσια κι απαλά. οι γάτες
και τα βράχια είναι μόνο τηλεόραση. στην πέμπτη εικόνα, η γάτα πέφτει κάτω, αλλά οι γάτες έχουν εφτά ζωές, όχι όπως εγώ και
η μαμά που έχουμε μόνο από μία ο καθένας.
η μαμά σχεδόν πάντα διαλέγει το Κουνελάκι Που Το ’σκασε
για το πώς η μαμά κουνέλα πιάνει στο τέλος το κουνελάκι και
του λέει: «φάε ένα καρότο». τα κουνελάκια είναι τηλεόραση αλλά τα καρότα είναι αληθινά, μου αρέσει η φασαρία που κάνουν.
η αγαπημένη μου εικόνα είναι εκεί που το κουνελάκι πάει σ’ ένα
βράχο πάνω στο βουνό και η μαμά κουνέλα πρέπει να σκαρφαλώσει ψηλά ψηλά ψηλά για να το βρει. τα βουνά είναι πολύ μεγάλα για να είναι αληθινά, είδα ένα στην τηλεόραση που έχει πάνω του μια γυναίκα να κρέμεται από σκοινιά. οι γυναίκες δεν είναι αληθινές όπως η μαμά, και τα κορίτσια και τ’ αγόρια ούτε κι
αυτά είναι αληθινά. οι άντρες δεν είναι αληθινοί εκτός από τον
σαταΝίκ, κι ούτε και γι’ αυτόν είμαι εντελώς και τελείως σίγουρος αν είναι για την ακρίβεια στ’ αλήθεια αληθινός. μισοαληθι-
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νός ίσως; ο σαταΝίκ φέρνει τα ψώνια και το κυριακάτικο Δώρο
και εξαφανίζει τα σκουπίδια, αλλά δεν είναι άνθρωπος όπως εμείς.
γίνεται μόνο τη νύχτα, όπως οι νυχτερίδες. Ίσως η Πόρτα να τον
φανερώνει μ’ ένα μπιπ μπιπ και τότε ο αέρας αλλάζει. Νομίζω ότι
της μαμάς δεν της αρέσει να μιλάει γι’ αυτόν μήπως και γίνει
αληθινότερος.
τώρα γυρίζω στην αγκαλιά της για να κοιτάξω την αγαπημένη μου ζωγραφιά με τον μικρό Χριστό να παίζει με τον ιωάννη
τον βαπτιστή που είναι και φίλος του και μεγάλος ξάδελφός του.
κι η μαρία είναι εκεί επίσης, κουρνιασμένη στην αγκαλιά της μαμάς της που είναι η γιαγιά του μικρού Χριστού, όπως η abuela
της Ντόρας. Είναι μια παράξενη εικόνα χωρίς καθόλου χρώματα
και μερικά από τα χέρια και τα πόδια δεν είναι εκεί, η μαμά λέει
ότι δεν είναι τελειωμένη. αυτό που ξεκίνησε τον μικρό Χριστό
να μεγαλώνει στην κοιλίτσα της μαρίας ήταν ένας άγγελος που
προσγειώθηκε από τον ουρανό στη γη, σαν φάντασμα, αλλά πολύ πρώτο, με φτερά. η μαρία έπαθε μεγάλο ξάφνιασμα και είπε: «Πώς είναι δυνατό;» και μετά: «καλά, ας είναι». Όταν ο μικρός Χριστός πετάχτηκε από τον κόλπο της τα Χριστούγεννα, η
μαρία τον έβαλε σε μια ταΐστρα αλλά όχι για να τον φάνε οι αγελάδες, μόνο για να τον ζεστάνουν με τα φυσήματά τους γιατί
ήταν μαγικός.
τώρα η μαμά σβήνει τη λάμπα και ξαπλώνουμε, πρώτα όμως
λέμε την προσευχή του καλού βοσκού για τα πράσινα λιβάδια9,
νομίζω ότι είναι σαν το Πάπλωμα αυτά, αλλά αφράτα και πράσινα, αντί για πατικωμένα και άσπρα. (Εκείνο το ποτήρι που ξεχείλισε πρέπει να πιτσίλισε όλο τον τόπο.) Πίνω λίγο τώρα, από το
δεξί, γιατί το αριστερό δεν έχει πολύ μέσα. Όταν ήμουνα τρία έπινα όσο ήθελα όλη την ώρα, αλλά από τότε που έγινα τέσσερα έχω
τόσα πράγματα να κάνω συνέχεια που τώρα πίνω από λιγάκι μερικές φορές τη μέρα και τη νύχτα. μακάρι να μπορούσα να μιλήσω και να πιω την ίδια στιγμή, αλλά έχω μόνο ένα στόμα.
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Είμαι σχεδόν εκτός, αλλά όχι τελείως, νομίζω ότι η μαμά είναι, εξαιτίας από την ανάσα της.

μετά τον υπνάκο μας, η μαμά λέει ότι σκέφτηκε πως δε χρειάζεται να ζητήσουμε μεζούρα, μπορούμε να φτιάξουμε μόνοι μας
ένα χάρακα.
ανακυκλώνουμε το κουτί των δημητριακών με την αρχαία αιγυπτιακή Πυραμίδα, η μαμά μού δείχνει πώς να κόψω μια λωρίδα μακριά όσο το πόδι της, γι’ αυτό λέγεται ένα πόδι, μετά του βάζει δώδεκα μικρούλες ίντσες. μετράω τη μύτη της, που είναι δύο
ίντσες μακριά. η δική μου μύτη είναι μία ίντσα κι ένα τέταρτο, το
σημειώνω. η μαμά αναποδογυρίζει τον Χάρακα σε τούμπες αργής κίνησης πάνω στον τοίχο της Πόρτας εκεί που είναι τα ψηλά
μου, λέει ότι είμαι τρία πόδια και τρεις ίντσες*.
«Έι!» λέω. «Έλα να μετρήσουμε το Δωμάτιο».
«τι… όλο;»
«Έχουμε τίποτ’ άλλο να κάνουμε;»
με κοιτάει περίεργα. «Υποθέτω πως όχι».
σημειώνω όλα τα νούμερα, όπως το ψηλό στην Πόρτα του τοίχου μέχρι τη γραμμή που αρχίζει η σκεπή: αυτό μας κάνει έξι πόδια και εφτά ίντσες**. «μάντεψε», λέω στη μαμά, «κάθε πλακάκι από φελλό είναι σχεδόν λίγο μεγαλύτερο από τον Χάρακα».
«αχ!» λέει χτυπώντας το κεφάλι της, «μάλλον είναι ένα τετραγωνικό πόδι*** – πρέπει να έκανα το χάρακα λίγο πιο κοντό. ας
μετρήσουμε τότε τα πλακάκια. Είναι πιο εύκολο».
ξεκινάω να μετράω το ψηλό του τοίχου του κρεβατιού, αλλά
* 3 πόδια και 3 ίντσες: 97,6 εκατοστά.
** 6 πόδια και 7 ίντσες: 1,98 μέτρα.
*** 1 τετραγωνικό πόδι: 0,09 τετραγωνικό μέτρο.
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η μαμά λέει όλοι οι τοίχοι είναι ίδιοι. Ένας άλλος κανόνας είναι
ότι το φαρδύ των τοίχων είναι το ίδιο με το φαρδύ του Πατώματος, μετράω έντεκα πόδια πηγαίνοντας και απ’ τις δυο μεριές, αυτό σημαίνει ότι το Πάτωμα είναι τετράγωνο. το τραπέζι είναι κύκλος, οπότε μπερδεύομαι, αλλά η μαμά το μετράει στην κοιλιά
του που είναι και το πιο φαρδύ του μέρος, αυτό μας κάνει τρία
πόδια και εννιά ίντσες*. η καρέκλα είναι τρία πόδια και δύο ίντσες
ψηλή**, μία λιγότερη δηλαδή από μένα. μετά η μαμά μπουχτίζει
λίγο το μέτρημα οπότε σταματάμε.
Χρωματίζω πίσω από τους αριθμούς όλο διαφορετικά με τα
πέντε κραγιόνια μας που είναι μπλε, πορτοκαλί, πράσινο, κόκκινο, καφέ· όταν τελειώνω, η σελίδα φαίνεται σαν τη μοκέτα αλλά τρελότερη, η μαμά λέει γιατί να μην τη χρησιμοποιήσω σαν
σουπλά για το βραδινό μου, τη σελίδα όχι τη μοκέτα.
γι’ απόψε διαλέγω μακαρονάδα, έχει και φρέσκο μπρόκολο που
δεν το διαλέγω, αλλά μας κάνει καλό. κόβω το μπρόκολο κομμάτια με το Πριονωτό μαχαίρι, μερικές φορές καταπίνω λίγο όταν
η μαμά δεν κοιτάζει. μετά λέει: «Ω, όχι, πού να πήγε εκείνο το μεγάλο κομμάτι;» αλλά δε θυμώνει στ’ αλήθεια γιατί τα ωμά πράγματα μας κάνουν σούπερ έξτρα ζωντανούς.
η μαμά καυτίζει το φαγητό στα δύο δαχτυλίδια της κουζίνας που γίνονται κόκκινα, δεν επιτρέπεται να πειράξω τα κουμπιά γιατί είναι δουλειά της μαμάς να σιγουρευτεί ότι δε θ’ ανάψει ποτέ φωτιά όπως στην τηλεόραση. αν τα δαχτυλίδια κολλήσουν πάνω σε κάτι όπως ένα ποτηρόπανο ή ακόμα και στα ρούχα μας, φλόγες θ’ αρχίσουν να τρέχουν παντού με πορτοκαλιές
γλώσσες και θα κάνουν το Δωμάτιο στάχτη με μας να βήχουμε
και να πνιγόμαστε και να ουρλιάζουμε και να πονάμε πάρα μα
πάρα πολύ, που είναι και το πιο χειρότερο.
* 3 πόδια και 9 ίντσες: 1,13 μέτρα.
** 3 πόδια και 2 ίντσες: 95 εκατοστά.
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Δε μ’ αρέσει η μυρωδιά του μπρόκολου όταν μαγειρεύεται, αλλά δεν είναι τόσο απαίσια όσο αυτή που βγάζουν τα πράσινα φασολάκια. τα λαχανικά είναι αληθινά αλλά το παγωτό είναι στην
τηλεόραση, μακάρι να ήταν κι αυτό αληθινό. «η γλάστρα είναι
ωμό πράγμα;»
«Ε, ναι, είναι, αλλά δεν την τρώμε».
«γιατί δεν έχει πια λουλούδια;»
η μαμά ανασηκώνει τους ώμους κι ανακατεύει τα μακαρόνια. «κουράστηκε».
«τότε πρέπει να πάει για ύπνο».
«κι όταν ξυπνάει, πάλι κουρασμένη είναι. Ίσως να μην έχει
μείνει αρκετό φαγητό στο χώμα της».
«Να της δώσω το μπρόκολό μου».
η μαμά γελάει. «Όχι αυτού του είδους το φαγητό, φαγητό
για φυτά».
«μπορούμε να ζητήσουμε, για κυριακάτικο Δώρο».
«Έχω ήδη ένα μεγάλο κατάλογο από πράγματα που θέλω να
ζητήσω».
«Πού;»
«στο μυαλό μου», λέει η μαμά. βγάζει ένα σκουληκάκι-μακαρόνι και το δαγκώνει. «Νομίζω ότι τους αρέσει το ψάρι».
«σε ποιους;»
«στα φυτά, τους αρέσει το χαλασμένο ψάρι. Ή μήπως τα ψαροκόκαλα;»
«μπλιαχ».
«την επόμενη φορά που θα έχουμε ψαρομπουκιές, ίσως μπορούμε να θάψουμε ένα κομματάκι στο χώμα της γλάστρας».
«Όχι από τις δικές μου».
«Εντάξει. τότε λίγο από τις δικές μου».
η μακαρονάδα μού αρέσει πιο καλύτερα απ’ όλα τα φαγητά
επειδή έχει το τραγούδι του κεφτέ10, το τραγουδάω όταν η μαμά
γεμίζει τα πιάτα μας.
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μετά το βραδινό, κάτι καταπληκτικό, φτιάχνουμε ένα κέικ γενεθλίων. Πάω στοίχημα ότι θα είναι delicioso, που λέει και το σακίδιο της Ντόρας, με κεριά τον ίδιο αριθμό με μένα και να έχουν
πάρει φωτιά όπως ποτέ δεν είδα στ’ αλήθεια.
Είμαι ο καλύτερος φυσητής αυγών, κάνω τη μύξα να τρέχει από
μέσα τους χωρίς σταματημό. Πρέπει να φυσήξω τρία για το κέικ,
χρησιμοποιώ την καρφίτσα από την εικόνα Εντύπωση: Ανατολή
Ηλίου, αν και πάντα βάζω την καρφίτσα στη θέση της αμέσως μετά. η μαμά λέει ότι όπως το σκέφτεται εκείνη, η Γκερνίκα είναι το
πιο καλύτερο αριστούργημα γιατί είναι το πιο αληθινότερο, για
την ακρίβεια όμως είναι πολύ ανακατωμένο, το άλογο ουρλιάζει
με πολλά δόντια γιατί του έχουν καρφώσει μέσα του ένα κοντάρι, κι εκτός απ’ αυτό, ένας ταύρος και μια γυναίκα κρατάνε ένα
παιδί σαν μαραμένο μαρούλι με το κεφάλι του ανάποδα και μια
λάμπα σαν μάτι, και το πιο χειρότερο απ’ όλα είναι το μεγάλο φουσκωτό πόδι στη γωνία, πάντα σκέφτομαι ότι θα με πατήσει.
η μαμά μού δίνει να γλείψω το κουτάλι και μετά βάζει το
κέικ στην καυτή κοιλίτσα της κουζίνας. βάζω τα δυνατά μου να
πετάξω και να πιάσω τα τσόφλια των αυγών όλα μαζί στον αέρα.
η μαμά πιάνει το ένα. «μικρούς τζακ με φατσούλες;»
«μπα», λέω.
«μήπως να τους φτιάξουμε μια φωλιά από ζυμάρι; αν αποψύξουμε εκείνα τα παντζάρια αύριο, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το ζουμί για να βάψουμε τα τσόφλια και να τα βάλουμε…»
κουνάω πέρα δώθε το κεφάλι μου. «καλύτερα να τα προσθέσουμε στον αυγοφίδη».
ο αυγοφίδης είναι πιο μακρύτερος απ’ όλο το γύρω γύρω του
Δωμάτιου, τον φτιάχνουμε από τότε που ήμουνα τρία, μένει στο
κάτω από το κρεβάτι, και μας φυλάει κουλουριασμένος από κει.
τα πιο πολλά αυγά του είναι καφέ αλλά μερικές φορές έχει και
κανένα άσπρο, μερικά έχουν σχέδια πάνω τους από μολύβια ή κραγιόνια ή τον στιλό, ή κομματάκια κολλημένα με αλευρόκολλα,
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κι επίσης έχει στέμμα από αλουμινόχαρτο και ζώνη από κίτρινη
κορδέλα και κλωστές και κομματάκια χαρτί για μαλλιά. η γλώσσα του είναι μία βελόνα που κρατάει την κόκκινη κλωστή όλη μέσα του. τον αυγοφίδη δεν τον βγάζουμε πια τόσο πολύ γιατί μερικές φορές μπλέκεται και τα αυγά του ραγίζονται γύρω από τις
τρυπίτσες ή μπορεί και να σπαστούν τελείως, οπότε τότε αναγκαζόμαστε να χρησιμοποιήσουμε τα κομματάκια για μωσαϊκά. σήμερα βάζω τη βελόνα σε μία από τις τρύπες των καινούργιων αυγών, πρέπει να το κουνήσω πέρα δώθε για να βγει η βελόνα καλά
από την άλλη τρύπα, είναι δύσκολο. τώρα ο αυγοφίδης είναι τρία
αυγά μακρύτερος, τον ξανατυλίγω σούπερ έξτρα προσεκτικά έτσι
που να χωρέσει ολόκληρος στο κάτω από το κρεβάτι.
το περίμενε για το κέικ παίρνει ώρες και ώρες, ανασαίνουμε
βαθιά τον ωραίο αέρα. μετά, όταν κρυώνει, κάνουμε ένα κάτι που
το λένε γκλάσο και είναι σαν κόλλα αλλά που τρώγεται, το φτιάχνεις με ζάχαρη και νερό. η μαμά το απλώνει παντού πάνω και
γύρω στο κέικ. «τώρα μπορείς να βάλεις τα σοκολατένια κουφετάκια, μέχρι να πλύνω εγώ αυτά που μαζεύτηκαν στο νεροχύτη».
«αφού δεν έχουμε κουφετάκια».
«αχά!» λέει η μαμά, σηκώνοντας ψηλά ένα σακουλάκι και
κουνώντας το φραστ φρουστ, «φύλαξα μερικά πριν από τρεις εβδομάδες, από το κυριακάτικο Δώρο μας».
«Πονηρή μαμά. Πού;»
κλείνει το στόμα της φερμουάρ. «κι αν χρειαστώ κι άλλη φορά κρυψώνα;»
«Πες μου!»
η μαμά δε χαμογελάει πια. «οι φωνές κάνουν τ’ αυτιά μου
να πονάνε».
«Πες μου την κρυψώνα».
«τζακ…»
«Δε μ’ αρέσουν οι κρυψώνες».
«γιατί;»
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«για τα ζόμπι».
«α».
«Ή για τους δράκους και τα βαμπίρ…»
η μαμά ανοίγει το Ντουλάπι και βγάζει έξω το κουτί με το
ρύζι. μου δείχνει τη σκούρα τρύπα. «Εδώ μέσα τα έκρυψα. μέσα
στο ρύζι… εντάξει;»
«Εντάξει».
«τίποτα το τρομακτικό δεν μπορεί να χωρέσει εδώ. μπορείς
να έρχεσαι και να κοιτάζεις όποτε θέλεις».
το σακουλάκι έχει μέσα πέντε σοκολατένια κουφετάκια, ροζ,
γαλάζιο, πράσινο και δύο κόκκινα. μερικό από το χρώμα βγαίνει
στα δάχτυλά μου όταν τα βάζω πάνω στο κέικ, και γεμίζω ολόκληρος γκλάσο αλλά το γλείφω καλά καλά.
μετά είναι ώρα για τα κεριά αλλά δεν έχουμε.
«Πάλι φωνάζεις», λέει η μαμά, σκεπάζοντας τ’ αυτιά της.
«μα είπες ότι είναι κέικ γενεθλίων, δεν είναι κέικ γενεθλίων
άμα δεν έχει πέντε κεριά να καίγονται».
η μαμά ξεφυσάει. «Έπρεπε να σου το είχα εξηγήσει καλύτερα. αυτό θέλουν να πουν τα πέντε κουφετάκια: δείχνουν ότι είσαι πέντε χρόνων».
«Δεν το θέλω το κέικ». Δε μ’ αρέσει καθόλου όταν η μαμά δε
μιλάει. «Παλιοκέικ».
«ηρέμησε, τζακ».
«Έπρεπε να είχες ζητήσει κεριά για κυριακάτικο Δώρο».
«Ε, ναι, αλλά την περασμένη εβδομάδα χρειαζόμασταν παυσίπονα».
«Όχι εγώ, εσύ χρειαζόσουνα», φωνάζω.
η μαμά με κοιτάζει σαν να έχω καινούργιο πρόσωπο που δεν
το έχει ξαναδεί. «τέλος πάντων», λέει μετά, «μην ξεχνάς ότι πρέπει
να διαλέγουμε πράγματα που αυτός να μπορεί να βρει εύκολα».
«αφού μπορεί να βρει τα πάντα».
«θα μπορούσε», λέει η μαμά, «αν έμπαινε στον κόπο…»
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«γιατί να θέλει να μπει μέσα στον κόπο;»
«Εννοώ απλώς ότι ίσως αναγκαστεί να πάει σε δυο τρία μαγαζιά, κι ότι αυτό θα τον νευριάσει. κι αν δε βρει το απίθανο πράγμα
που ζητήσαμε; τότε το πιθανότερο είναι ότι θα μείνουμε χωρίς
κυριακάτικο Δώρο».
«μα, μαμά…» γελάω. «αφού δεν πάει σε μαγαζιά. τα μαγαζιά είναι στην τηλεόραση».
η μαμά μασουλάει το στόμα της. μετά κοιτάζει το κέικ. «τέλος πάντων, συγγνώμη, νόμιζα ότι τα κουφετάκια θα έκαναν τη
δουλειά των κεριών».
«Χαζή μαμά».
«ηλίθια». Δίνει μια στο κεφάλι της.
«κουφιοκέφαλη», λέω, αλλά όχι με άσχημο τρόπο. «την άλλη
βδομάδα που θα είμαι έξι, κοίτα να πάρεις κεριά».
«τον άλλο χρόνο», λέει η μαμά. «του χρόνου, εννοείς». τα
μάτια της είναι κλειστά. Πάντα το κάνουν αυτό μερικές φορές τα
μάτια της, κλείνουν, και η μαμά δε μιλάει καθόλου για ένα λεπτό. Όταν ήμουνα μικρός, νόμιζα ότι τελείωνε η μπαταρία της,
όπως είχε πάθει μια φορά το Ρολόι κι έπρεπε να ζητήσουμε μια
καινούργια για κυριακάτικο Δώρο.
«το υπόσχεσαι;»
«το υπόσχομαι», μου λέει, ανοίγοντας τα μάτια της. μου κόβει
ένα σούπερ έξτρα τεράστιο κομμάτι και κλέβω και τα πέντε κουφέτα όταν δεν κοιτάζει, τα δύο κόκκινα, το ροζ, το πράσινο, το γαλάζιο, και η μαμά λέει: «α, κλάπηκε κι άλλο, πώς έγινε αυτό;»
«Ποτέ δε θα βρεις πώς, χα χα χα», λέω, όπως η κλέφτρα αλεπού όταν κλέβει πράγματα από την Ντόρα. Παίρνω ένα από τα
κόκκινα κουφετάκια και το κάνω αεροπλανάκι στο στόμα της
μαμάς, εκείνη το σπρώχνει στα μπρος δόντια της που είναι λιγότερο χαλασμένα και το δαγκώνει χαμογελώντας.
«κοίτα», της δείχνω, «έχει τρύπες στο κέικ μου εκεί που ήταν
τα κουφετάκια μέχρι τώρα».
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«σαν κρατήρες», λέει και βάζει το έξω έξω δάχτυλό της σε μία.
«τι είναι κρατήρες;»
«τρύπες όπου κάποτε κάτι είχε συμβεί. Όπως ένα ηφαίστειο ή
μια έκρηξη, κάτι τέτοιο».
βάζω το πράσινο κουφετάκι πίσω στον κρατήρα του και κάνω
δέκα, εννιά, οχτώ, εφτά, έξι, πέντε, τέσσερα, τρία, δύο, μπουμ. το
κουφετάκι σκάει κι εκτοξεύεται στο απώτερο Διάστημα κι ύστερα προσγειώνεται μέσα στο στόμα μου. το κέικ γενεθλίων μου
είναι το καλύτερο πράγμα που έφαγα ποτέ μου.
η μαμά δεν τρώει, γιατί αυτή τη στιγμή δεν πεινάει. ο φεγγίτης ρουφάει όλο το φως και το εξαφανίζει, είναι σχεδόν μαύρος.
«Είναι η εαρινή ισημερία», λέει η μαμά. «θυμάμαι που το έλεγαν
στην τηλεόραση το πρωί της γέννησής σου. κι εκείνη τη χρονιά
κρατούσε ακόμα το χιόνι, όπως και φέτος».
«τι πάει να πει ισημερία;»
«το ίσο, όταν η μέρα κρατάει όσο και η νύχτα».
τώρα είναι πολύ αργά για τηλεόραση από το που φτιάξαμε το
κέικ, το Ρολόι λέει 08:33. το κίτρινο φούτερ μου παραλίγο να μου
ξεριζώσει το κεφάλι την ώρα που η μαμά μού το τραβάει για να
το βγάλει. φοράω το φανελάκι μου του ύπνου και βουρτσίζω τα
δόντια μου όσο η μαμά δένει τα σκουπίδια και τα βάζει δίπλα
στην Πόρτα μαζί με τον κατάλογό μας που έγραψα εγώ, απόψε
λέει Παρακαλώ, Μακαρόνια, Φακές, Τόνο, Τυρί (αν δεν είναι πολύ
$), Χυμό Πορτοκάλι, Ευχαριστώ.
«μπορούμε να ζητήσουμε σταφύλια; τα σταφύλια μάς κάνουν
καλό».
στο κάτω μέρος, η μαμά βάζει Σταφύλια, αν γίνεται (ή όποιο
άλλο φρούτο, φρέσκο ή κονσέρβα).
«θα μου πεις παραμύθι;»
«Ένα γρήγορο. θες να πούμε… τον Μπισκοτο-Τζακ11;»
το κάνει πολύ γρήγορο και αστείο, ο μπισκοτο-τζακ βγαίνει
μ’ ένα σάλτο από το φούρνο και κυλάει και κυλάει και κυλάει, και
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τρέχει τόσο γρήγορα που δεν μπορεί να τον πιάσει κανείς, ούτε
η γιαγιά που ήθελε να τον φάει ούτε ο παππούς που ήθελε να τον
φάει κι αυτός, ούτε κι όλοι εκείνοι που δούλευαν στα χωράφια
και τον λιγουρεύονταν επίσης. στο τέλος όμως είναι χαζός, αφήνει την αλεπού να τον περάσει απέναντι στο ποτάμι, κι αυτή μετά τον κάνει μια χαψιά.
αν ήμουνα φτιαγμένος από μπισκότο, θα μ’ έτρωγα πρώτα εγώ
πριν προλάβει να με φάει κανένας άλλος.
κάνουμε μια πολύ πολύ γρήγορη προσευχή που είναι με δάχτυλα όλα μπλεγμένα, μάτια κλειστά. Εγώ προσεύχομαι για τον
ιωάννη τον βαπτιστή και τον μικρό Χριστό να έρθουν μια μέρα
να παίξουμε με την Ντόρα και τον μπουτς. η μαμά προσεύχεται
για το φως του ήλιου να λιώσει το χιόνι από τον φεγγίτη.
«Να πιω λίγο;»
«αύριο, αμέσως μόλις ξυπνήσουμε», λέει η μαμά τραβώντας
προς τα κάτω το φανελάκι της.
«Όχι, απόψε».
μου δείχνει το Ρολόι, λέει 08:57, που πάει να πει τρία μόνο λεπτά πριν από τις εννιά. τρέχω λοιπόν στην Ντουλάπα και ξαπλώνω στο μαξιλάρι μου και τυλίγομαι με την κουβέρτα που είναι
όλη γκρίζη και μαλλιαρή με κόκκινο ρέλι. Είμαι ακριβώς κάτω
από τη ζωγραφιά μου, που ξέχασα ότι είναι εκεί. η μαμά βάζει
μέσα το κεφάλι της. «τρία φιλιά;»
«Όχι, πέντε για τον κύριο Πέντε».
μου δίνει πέντε κι ύστερα κλείνει τρίζοντας τις πόρτες.
ακόμα μπαίνει φως από τις γρίλιες, οπότε μπορώ να δω λίγο
από μένα στη ζωγραφιά, τα μέρη μου που είναι φτυστά η μαμά
και τη μύτη μου που είναι μόνο φτυστός εγώ. Χαϊδεύω το χαρτί,
είναι όλο μεταξένιο. ισιώνω έτσι που το κεφάλι μου και τα πόδια
μου να ζουλάνε πάνω κάτω την Ντουλάπα. ακούω τη μαμά να
φοράει το φανελάκι της του ύπνου και να παίρνει τους παύση
πόνους της, πάντα δύο το βράδυ επειδή λέει ότι ο πόνος είναι
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σαν το νερό, απλώνεται αμέσως μόλις ξαπλώνει. φτύνει οδοντόπαστα. «ο φίλος μας ο Ζακ έπαθε πατατράκ», λέει.
σκέφτομαι μια ρίμα. «ο φίλος μας ο Ζα κάνει πολύ μπλα μπλα».
«ο φίλος μας ο μίκι είναι καλό ποντίκι».
«η φίλη μας η Ντόρα πήγε στη μαγαζο-χώρα».
«κλέβεις, κλέεεβεις», λέει τραγουδιστά η μαμά.
«οχ αδερφέ!» λέω, βογκώντας όπως η κλέφτρα αλεπού. «ο
φίλος μας ο μικρός Χριστούλης… τρώει γιατί είναι αδυνατούλης».
«ο φίλος μας το μαξιλάρι είπε τραγούδι στο φεγγάρι».
το φεγγάρι είναι το ασημένιο πρόσωπο του θεού, που έρχεται μόνο σε ειδικές περιστάσεις.
κάθομαι και βάζω το πρόσωπό μου πάνω στις γρίλιες, βλέπω
φέτες από την τηλεόραση που είναι σβηστή, βλέπω και τη λεκάνη, την μπανιέρα, τη ζωγραφιά μου με τον γαλάζιο χταπόδη
που κατσαρώνει, τη μαμά να ξαναβάζει τα ρούχα μας στη συρταριέρα. «μαμά;»
«μμμ;»
«γιατί με κρύβεσαι όπως τα κουφετάκια;»
Νομίζω ότι η μαμά κάθεται στο κρεβάτι. μιλάει τόσο σιγανά
που με το ζόρι την ακούω. «απλώς δε θέλω να σε κοιτάζει. ακόμα κι όταν ήσουνα μωρό, πάντα σε τύλιγα στην κουβέρτα πριν
έρθει».
«θα με πονέσει;»
«τι πράγμα;»
«αν με κοιτάξει».
«Όχι, όχι. κοιμήσου τώρα», μου λέει η μαμά.
«Πες τα Ζουζούνια».
«καληνύχτα καληνύχτα, να ’χεις όνειρα γλυκά, τα ζουζούνια να
προσέχεις, που τσιμπάνε σαν τρελά».
τα Ζουζούνια είναι αόρατα αλλά εγώ τους μιλάω και μερικές
φορές μετράω, την τελευταία φορά έφτασα ως το 347. ακούω το
κλικ του διακόπτη και η λάμπα σβήνει το ίδιο ολόιδιο δευτερό-
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λεπτο. μετά ακούω θορύβους της μαμάς που μπαίνει κάτω από
το Πάπλωμα.
Έχω δει τον σαταΝίκ από τις γρίλιες μερικά βράδια, αλλά όχι
ολόκληρο από κοντά. τα μαλλιά του έχουν μερικά άσπρα και είναι μικρότερα από τ’ αυτιά του. Ίσως τα μάτια του να με πετρώσουν. τα ζόμπι δαγκώνουν τα παιδιά για να κάνουν τους εαυτούς
τους απέθαντους, τα βαμπίρ τα ρουφάνε μέχρι να γίνουν σαν μαραμένα μαρούλια, οι δράκοι τα κρατάνε απ’ τα πόδια και τα κουνάνε έτσι έτσι και μετά τα καταβροχθίζουν. και οι γίγαντες μπορούν να γίνουν έτσι κακοί, μου βρομάει ανθρωπίλα, μούγκρισε ο
γίγαντας, ο τζακ όμως έτρεξε με τη χρυσή κότα κι άρχισε να κατεβαίνει γλιστρώντας απ’ τη φασολιά γρήγορα γρήγορα. ο γίγαντας κατέβηκε ξοπίσω του αλλά ο τζακ φώναξε τη μαμά του
να του φέρει το τσεκούρι, που είναι σαν τα μαχαίρια μας αλλά μεγαλύτερο, και η μαμά του ήταν πολύ φοβισμένη για να κόψει μόνη της τη φασολιά, αλλά όταν ο τζακ κατέβηκε κάτω, το έκαναν
μαζί και ο γίγαντας έπεσε και τσακίστηκε και όλα τα μέσα του
του βγήκαν απέξω του, χα χα. τότε ο τζακ έγινε ο τζακ ο Εξολοθρευτής των γιγάντων.
αναρωτιέμαι αν η μαμά είναι κιόλας εκτός.
στην Ντουλάπα, πάντα βάζω τα δυνατά μου να κλείσω τα μάτια μου σφιχτά και να βγω γρήγορα εκτός, για να μην ακούσω τον
σαταΝίκ να ’ρχεται, και μετά να ξυπνήσω και να είναι πρωί και
να είμαι στο κρεβάτι με τη μαμά, πίνοντας λίγο, και όλα να είναι
εντάξει. απόψε όμως δεν μπορώ να κοιμηθώ, το κέικ αφρίζει και
ξαφρίζει στην κοιλίτσα μου. μετράω τα πάνω δόντια μου με τη
γλώσσα μου από δεξιά στ’ αριστερά μέχρι το δέκα, μετά τα κάτω
μου από αριστερά στα δεξιά, και μετά ξανά από την άλλη μεριά,
πρέπει να βγάζω δέκα κάθε φορά και δυο φορές το δέκα μάς κάνει είκοσι, τόσο πολλά έχω.
Δεν ακούω μπιπ μπιπ, οπότε είναι πολύ μετά τις εννιά. μετράω
ξανά τα δόντια μου και βγαίνουν δεκαεννιά, πρέπει να έκανα λά-

ΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ



θος ή αλλιώς ένα εξαφανίστηκε. Πιπιλάω λιγάκι το δάχτυλό μου
κι ύστερα άλλο λίγο ακόμα. «μαμά;» ψιθυρίζω. «θα έρθει ή μήπως όχι;»
«μάλλον όχι. Έλα δω».
τινάζομαι και σπρώχνω την Ντουλάπα ν’ ανοίξει και είμαι στο
κρεβάτι σε δύο δευτερόλεπτα. Είναι τόσο σούπερ έξτρα ζεστά
κάτω από το Πάπλωμα, που πρέπει να βγάλω έξω τα πόδια μου
για να μην καούν. Πίνω όσο θέλω, πρώτα απ’ το αριστερό και μετά απ’ το δεξί. Δε θέλω να βγω εκτός, γιατί δε θα είναι πια τα γενέθλιά μου.

φως αναβοσβήνει καταπάνω μου, με τρυπάει. κοιτάζω έξω από
το Πάπλωμα αλλά μισοκλείνοντας τα μάτια. η μαμά στέκεται
δίπλα στη λάμπα και είναι παντού φως, μετά κλικ, και ξαναγίνεται σκοτάδι. φως ξανά, το κάνει να κρατήσει τρία δευτερόλεπτα,
και μετά σκοτάδι, και μετά φως για μόνο ένα δευτερόλεπτο. η
μαμά κοιτάζει πάνω, στον φεγγίτη. σκοτάδι ξανά. το κάνει αυτό τη νύχτα, νομίζω ότι τη βοηθάει να ξανακοιμηθεί.
Περιμένω ώσπου η λάμπα να σβήσει κανονικά. «τελείωσες;»
ψιθυρίζω μέσα στο σκοτάδι.
«συγγνώμη που σε ξύπνησα», μου λέει.
«Δεν πειράζει».
ξαναμπαίνει στο κρεβάτι, είναι πιο κρύα από μένα, δένω τα
χέρια μου γύρω απ’ την κοιλίτσα της.

