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Ό ταν ήμουν μικρή κι ήμαστε πολύ μόνες, η μητέρα μου 
έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι της ώστε ο κόσμος να 

δείχνει πιο ευχάριστος κι ευγενικός στα μάτια μου. Κάποτε, 
στη διάρκεια μιας τρομακτικής καταιγίδας, μου είπε ότι δεν 
έπρεπε να ανησυχώ, τον θόρυβο που άκουγα τον έκανε ο Θεός 
που μετακινούσε τα έπιπλά Του στον παράδεισο, μια σκέψη 
που με κράτησε ξάγρυπνη όλο το βράδυ.

Μια άλλη φορά στο Νόριτς, όπου φρόντιζε έναν ηλικιωμένο 
κύριο που είχε χάσει τη γυναίκα του, έτυχε να δω, γυρίζοντας στο 
σπίτι από τον κινηματογράφο, δυο ανθρώπους που –όπως συνει-
δητοποιώ τώρα– έκαναν έρωτα με πάθος σε ένα σοκάκι. Έπαι-
ζαν το τρενάκι, μου είπε η μητέρα μου, κι όταν της απάντησα 
ότι αυτό το παιχνίδι δεν θύμιζε διόλου το τρενάκι που παίζαμε 
καμιά φορά εμείς, όταν ενώναμε τις πατούσες μας και τις ανε-
βοκατεβάζαμε σε κυκλική κίνηση, σαν τους τροχούς του τρένου, 
εκείνη γέλασε, ή μπορεί και να μου έριξε μια καρπαζιά. Ποτέ δεν 
μπορούσες να είσαι απόλυτα σίγουρος για τις αντιδράσεις της.

Εκείνη τη βροχερή νύχτα του Νοέμβρη, όμως, καθώς 
κατευθυνόμασταν προς τα βόρεια του Όξφορντσάιρ, η μητέρα 
μου δεν έβρισκε τίποτε το ευχάριστο να πει. Πηγαίναμε στο 
αγρόκτημα Όυίκαμ, όπου έμενε η Ντέιζι Μπάρκερ, νονά μου, 
φίλη της μητέρας μου κι ενίοτε εργοδότριά της όταν όλα τα 
άλλα κατέληγαν σε αδιέξοδο. Η Ντέιζι μάς είχε προσκαλέσει 
«για λόγους που θα συζητήσουμε όταν έρθετε», πράγμα για 
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το οποίο δεν είχα απολύτως καμία αντίρρηση, κι όχι μονάχα 
επειδή το Λονδίνο ήταν τόσο καταθλιπτικό, έτσι όπως ήταν 
βομβαρδισμένο, οχυρωμένο και με τα τρόφιμα να διανέμονται 
με το δελτίο, αλλά επειδή αγαπούσα εκείνο το αγρόκτημα. Εγώ 
το έβλεπα σαν ένα καταφύγιο, για τη μητέρα μου όμως, για 
λόγους άγνωστους σ’ εμένα, ήταν ένα μέρος ντροπής.

Πέπλα βροχής έπεφταν πάνω στο παρμπρίζ του ταξί μας, με 
ταχύτητα μεγαλύτερη από εκείνη που μπορούσαν να ακολου-
θήσουν οι υαλοκαθαριστήρες· δεξιά κι αριστερά μας, φράχτες 
ψηλοί σαν μικρά σπίτια στένευαν τον κόσμο και τον περιόρι-
ζαν στις βρεγμένες λωρίδες του δρόμου μπροστά μας και στον 
γκρίζο ουρανό αποπάνω μας. Τόσο ήσυχα κι εδώ – μονάχα το 
βουητό του νερού, μαζί με το βραχνό κρώξιμο ενός φασιανού 
που είχε μουλιάσει από τη βροχή.

Ένα κοπάδι καφετιές αγελάδες, που έβγαζαν αχνούς από 
τη βροχή, μας ανάγκασε να σταματήσουμε στη διασταύρωση 
με τα ρωμαϊκά χαλάσματα. Ό οδηγός μας, ένα καλοκάγαθο 
αγόρι που λίγο νωρίτερα έδειχνε πως μετά χαράς θα άφηνε την 
τελευταία του πνοή κάτω από το βάρος των αποσκευών της 
μητέρας μου (η οποία μονίμως είχε αυτή την επίδραση πάνω 
στους άντρες), άρχισε τη φλυαρία, προσπαθώντας να πιάσει 
το βλέμμα της στον καθρέφτη. Τον τελευταίο καιρό, είπε, είχε 
μεταφέρει κάθε καρυδιάς καρύδι στο αγρόκτημα της δεσποι-
νίδας Μπάρκερ: ιεραπόστολους, δασκάλους, νοσοκόμες, μέχρι 
και μερικούς μαύρους. «Δεν διευθύνει κάτι σαν ινδικό φιλαν-
θρωπικό ίδρυμα εκεί;» ρώτησε.

Ένιωσα τη μητέρα μου να σφίγγεται δίπλα μου. «Δεν έχω 
ιδέα», απάντησε με την πιο απόλυτη, πρωτευουσιάνικη προ-
φορά της. «Έχω χρόνια να τη δω».

Πίσω από την πλάτη του, έχωσε τα νύχια της στο χέρι μου 
και σήκωσε με απόγνωση τα μάτια της στον ουρανό. Η αναί-
δεια του απλού λαού ήταν ένα από τα αγαπημένα της τροπάρια 
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από τον πόλεμο και μετά, ακόμη κι όταν αφορούσε συζητήσεις 
που η ίδια είχε ξεκινήσει. Αλλά αυτή ήταν η μητέρα μου έτσι κι 
αλλιώς, ένα σύμφυρμα ανάμεικτων μηνυμάτων.

Είχαμε φτάσει στον σιδερένιο φράχτη που οριοθετούσε το 
αγρόκτημα Όυίκαμ κι είχαμε στρίψει τη γωνία, όταν είδα τον 
μακρύ δρόμο, τους κλαδεμένους φράξους, τα σκοτεινά δάση 
πέρα μακριά, κι ένιωσα την καρδιά μου να σκιρτάει. Βρισκό-
μασταν εδώ: στο αγρόκτημα Όυίκαμ, ό,τι πλησιέστερο σε σπι-
τικό είχα γνωρίσει ποτέ. Εδώ βρισκόταν και η Ντέιζι.

Η Ντέιζι, με τα μεγάλα δόντια και το δυνατό γέλιο που 
έμοιαζε με κόρνα, ήταν κάτι σαν μάνα για μένα, παρόλο που δεν 
είχε δικά της παιδιά. Η Ντέιζι ήταν εκείνη που είχε ενθαρρύνει 
τη φιλοδοξία μου να γίνω νοσοκόμα: «Κάτι σίγουρο και χρή-
σιμο για να ακολουθήσεις, όταν τελειώσει ο πόλεμος». Κι ήταν 
η Ντέιζι εκείνη που με είχε πάει στο Γκαρούντ, όταν έγινα δεκτή 
στο νοσοκομείο «Σεντ Τόμας», για να αγοράσω φορέματα και 
ποδιές, την μπλε μαρέν στολή μου και τον μικρό σκούφο μου.

Η Ντέιζι, η οποία έμοιαζε με αξιολάτρευτη μαθήτρια που 
είχε παραμεγαλώσει, πριν από τον πόλεμο διηύθυνε ένα ορφα-
νοτροφείο στη Βομβάη. Είχε γράψει βιβλία και πολιτικά φυλ-
λάδια και είχε γυρίσει στην πατρίδα στη διάρκεια του πολέμου 
για να αναλάβει το αγρόκτημα, που είχε επιταχθεί από τη ΜΙ6, 
και να το μετατρέψει σε έναν φασαριόζικο κοιτώνα που στέ-
γαζε ένα πλήθος από καλλιτέχνες, μποέμ και ακαδημαϊκούς. 
Εδώ είχα περάσει το μεγαλύτερο μέρος των αδειών μου από το 
νοσοκομείο, κι όποτε άκουγα την Ντέιζι να συνδιαλέγεται με 
τους ευφυείς άντρες που συγκεντρώνονταν γύρω από το τρα-
πέζι της κουζίνας, συνειδητοποιούσα πως ήταν αντάξιά τους 
τόσο στο πνεύμα όσο και στην τόλμη. Ανυπομονούσα να τη δω.

Το φως της βεράντας άναψε όταν πλησιάσαμε το σπίτι. Η 
Ντέιζι, ντυμένη με αντρικό πανωφόρι και γαλότσες, όρμησε 
έξω φωνάζοντας στον οδηγό «Τον νου σου! Τον νου σου!», μια 
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παλιά κυνηγετική ιαχή που είχε σκοπό να μας προειδοποιήσει 
για την καινούρια, τεράστια λακκούβα στον δρόμο. Έπειτα 
τύλιξε τα μπράτσα της γύρω από τη μητέρα μου –«Γκλόρι, 
πόσο χαίρομαι που σε βλέπω!»–, πράγμα που με γέμισε χαρά. 
Ήθελα οι άλλοι άνθρωποι να αγαπούν τη μητέρα μου, έστω 
κι αν εγώ δεν μπορούσα. Έχωσα το πρόσωπό μου στο παλιό, 
τουίντ πανωφόρι.

Η Ντέιζι είπε πως η διαδρομή ήταν πλέον πολύ επικίνδυνη, 
θα ήταν προτιμότερο να διανύσουμε με τα πόδια τα τελευταία 
εκατό μέτρα. «Θα σας πείραζε πολύ να μεταφέρετε τις απο-
σκευές στο σπίτι;» ρώτησε τον οδηγό. «Α, μα τι ευγενικός που 
είστε!» Το αγόρι έσπευσε να απομακρυνθεί χαρούμενο. Ήταν 
κι αυτό ένα από τα πολλά ταλέντα της Ντέιζι – να κάνει τους 
πάντες να νιώθουν πως αποτελούσαν αναπόσπαστο κομμάτι 
της δραστηριότητας στην οποία τύγχανε να εμπλακούν.

Το αγρόκτημα Όυίκαμ περιλάμβανε ένα όμορφο, τριώροφο 
κτίριο της όψιμης βικτοριανής περιόδου, με χαμηλή σαμαρωτή 
στέγη. Εκείνη τη νύχτα η βροχή είχε αφήσει ένα φωτοστέφανο 
από ομίχλη γύρω του, που το έκανε να μοιάζει εξωπραγματικό. 
Αναρριχητικός κισσός σκέπαζε σαν πέπλο τα ξεφλουδισμένα 
παράθυρα, πίσω από τα οποία τρεμόπαιζαν τέσσερα αχνά φώτα.

Ένα άλογο πλησίασε καλπάζοντας ως την αυλόπορτα, για 
να χαιρετήσει την Ντέιζι.

«Ό Μπερτ αποστρατεύτηκε μετά τον πόλεμο», είπε η Ντέιζι, 
τρίβοντας το ζώο ανάμεσα από τα αφτιά. «Ό ιδιοκτήτης του 
σκοτώθηκε, έτσι κι εμείς τον αγοράσαμε για πενταροδεκά-
ρες –έτσι δεν είναι, Μπερτ;– από την Έλεφαντ και Καστλ, τη 
μεγαλύτερη δημοπρασία αλόγων στον κόσμο. Τα κακόμοιρα, 
τα μισά από αυτά αγοράζονται τώρα πια για το κρέας τους». 
Μου έδωσε ένα κομμάτι ψωμί για να ταΐσω το ζώο. Ένιωσα το 
απαλό βελούδο των χειλιών του στο χέρι μου κι είδα τα μαύρα 
μάτια του να λάμπουν στο μισοσκόταδο. Πήρα βαθιά ανάσα.
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«Χαίρομαι τόσο που γύρισα, Ντέιζι», είπα με μεγαλύτερη 
συγκίνηση από όση είχα σκοπό να δείξω, επειδή η μητέρα μου, 
σφιγμένη και τρεμάμενη, στεκόταν δίπλα μου.

«Αυτή τη στιγμή πνιγόμαστε στη δουλειά στο αγρόκτημα», 
είπε η Ντέιζι ενώ ανηφορίζαμε τον δρόμο. «Καταπώς δείχνουν τα 
πράγματα, έχω καταλήξει να διευθύνω έναν ξενώνα για πρώην 
αξιωματούχους από την Ινδία – ε, προσέξτε». Με τον φακό της 
έδειξε άλλη μια τεράστια λακκούβα. «Η Τσι Τσι Μάλινσον επέ-
στρεψε από τη Βομβάη μαζί με την κόρη της, τη Φλόρα· έχει νοι-
κιάσει την κρεβατοκάμαρα του πρώτου ορόφου. Έχει έρθει και 
ο Τιούντορ, φυσικά – ο ετεροθαλής αδερφός μου».

Η μητέρα μου έσφιξε κι άλλο τη λαβή της γύρω από το μπρά-
τσο μου. Στη διαδρομή με το τρένο μού είχε μιλήσει με σκόπιμα 
ανέμελο τόνο για τον Τιούντορ, ετών σαράντα, ηλικιωμένο για 
τα δικά μου μέτρα και σταθμά, ανύπαντρο, εξ ημισείας ιδιο-
κτήτη του αγροκτήματος, που έφτανε σε έκταση τα ογδόντα 
στρέμματα· ο Τιούντορ, τον οποίο δεν είχαμε γνωρίσει ποτέ και 
που θα μπορούσε ίσως, μάλλον… τα υπόλοιπα τα ήξερα καλά, 
εφόσον η μητέρα μου, αδιόρθωτη προξενήτρα, δεν παρέλειπε 
ποτέ να τονίζει πως οι άντρες αποτελούσαν αγαθό εν ανεπαρ-
κεία μετά τον πόλεμο κι εγώ πλησίαζα ήδη εκείνη την ολέθρια 
άβυσσο των τριάντα χρόνων, όπου «η γυναίκα χάνει τη φρε-
σκάδα της. Όχι εσύ, βεβαίως, καλή μου – και μη μου κατσου-
φιάζεις εμένα! Εγώ το καλό σου σκέφτομαι».

«Ό Τιούντορ έμενε σε οικοτροφείο τον περισσότερο καιρό 
που βρισκόμουν εγώ στην Ινδία», συνέχισε η Ντέιζι, «έτσι 
αποφασίσαμε να γνωριστούμε από την αρχή. Έχουμε καθυ-
στερήσει το δείπνο προς τιμήν σας».

«Συγγνώμη αν σας κάναμε να περιμένετε», είπε η μητέρα 
μου, ήδη σε αμυντικό τόνο.

«Γκλόρι». Η Ντέιζι ακούμπησε με σταθερό χέρι το μπράτσο 
της. «Απλώς χαίρομαι τόσο που βρίσκεστε εδώ».
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Η σκιερή αίθουσα ήταν ακριβώς όπως τη θυμόμουν. Ένα 
τριζάτο τρίχωμα λιονταριού κάτω απ’ τα πόδια μας. Κομμένα 
κεφάλια αλεπούδων, ενός ελαφιού, μιας τίγρης, που μας κοι-
τούσαν με παγωμένο βλέμμα. (Ό πατέρας της Ντέιζι, κρατι-
κός υπάλληλος στη Μισόρη, είχε υπάρξει άριστος σκοπευτής.) 
Μια γλυκιά, γνώριμη μυρωδιά από σκυλιά, μπέικον, σούπα και 
νοτισμένα παλτά.

«Πρώτα θα χρειαστούμε το ιδιαίτερο δωμάτιο», είπε στην 
Ντέιζι η μητέρα μου, ενώ με οδηγούσε βιαστικά προς την του-
αλέτα. «Μια στιγμή θα κάνουμε». Κλείδωσε την πόρτα, μου 
έβγαλε με φούρια το καπέλο, ύστερα εμφάνισε ένα κραγιόν 
–από εκείνα που έχουν για δείγματα, χωρίς καπάκι– και προ-
σπάθησε να απλώσει λίγο στα μάγουλά μου.

«Για όνομα του Θεού, μαμά! Είμαι ικανή να το κάνω μόνη 
μου, αν χρειαστεί». Τραβήχτηκα μακριά της, έπλυνα τα χέρια 
μου και προσπάθησα να διατηρήσω την ψυχραιμία μου.

«Έχε μου εμπιστοσύνη, αγάπη μου», απάντησε εκείνη. «Θα 
χρειαστεί. Είσαι τόσο χλωμή, που σύντομα θα αναγκαστείς να 
πάρεις κάποιο δυναμωτικό».

«Όχι και δυναμωτικό!» τη μιμήθηκα κοροϊδευτικά, ξέρο-
ντας πως δεν ήταν ώρα για να τσακωθούμε. Τα υπέροχα μαύρα 
μαλλιά της έτριξαν σαν φλεγόμενο δάσος όταν τα βούρτσισε. 
Η ανάσα της έβγαινε τραχιά. Για να την ηρεμήσω, πέρασα 
ανάλαφρα το κραγιόν από τα χείλη μου.

«Όρίστε». Ίσιωσε το φόρεμά μου και στύλωσε πάνω μου 
τα μεγάλα καστανά μάτια της. «Έτοιμη. Τι φασαρία κάνεις 
για το τίποτα».

Όι συζητήσεις κόπηκαν απότομα όταν μπήκαμε στην τραπεζα-
ρία. Τρία ζευγάρια μάτια στράφηκαν και μας κοίταξαν, διόλου 
φιλικά.
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«Λοιπόν… ώρα για συστάσεις». Το αξιαγάπητο χαμόγελο 
της Ντέιζι δεν τρεμόπαιξε. «Προτού ορμήσουμε στο φαγητό».

«Πρώτα κλείσε την πόρτα», είπε μια ανυπόμονη αντρική 
φωνή. «Κάνει ρεύμα».

«Τιούντορ, αγάπη μου», είπε η Ντέιζι σπρώχνοντας την 
πόρτα με τη φτέρνα της, «από δω η Κιτ! Η υπέροχη νοσοκόμα 
για την οποία σου έχω μιλήσει». Γύρισε τον διακόπτη της 
λάμπας πετρελαίου για να μπορέσουμε να τον δούμε. Ένας 
αδύνατος άντρας ντυμένος με κυνηγετικά ρούχα, φαρδύ 
παντελόνι που του έφτανε δέκα πόντους κάτω από το γόνατο 
και πράσινο γιλέκο, με το υπερβολικά ροδαλό δέρμα των 
Εγγλέζων που δείχνει μονίμως έτοιμο να ξεφλουδίσει απ’ την 
υγρασία, φαρδύ μέτωπο και πυρρόξανθα μαλλιά που είχαν 
ήδη αρχίσει να αραιώνουν. Δεν έμοιαζε διόλου με την Ντέιζι, 
από την άλλη, όμως, είχε μονάχα κατά το ήμισυ το αίμα της.

«Ό Τιούντορ», είπε η Ντέιζι, «ενδιαφέρεται τρομερά για 
την αρχαιολογία και γνωρίζει όλα τα ρωμαϊκά χαλάσματα στην 
περιοχή». Όταν η μητέρα μου τον είδε να σηκώνει νωθρά το 
χέρι του προς το μέρος μου, με σκούντησε ελαφρά στην πλάτη. 
Κοίτα να λάμψεις, έλεγε το μήνυμα.

«Σούπα, παρακαλώ», είπε ο άντρας στο άτομο που καθό-
ταν στα δεξιά του. «Προτού κρυώσει. Κι όταν τελειώσεις, λίγο 
βούτυρο».

«Και εκείνη που δίνει το βούτυρο είναι η Τσι Τσι», συνέχισε 
η Ντέιζι. «Ή αλλιώς, η κυρία Σεσίλια Μάλινσον, αν το προτιμά. 
Άρτι αφιχθείσα από τη Βομβάη».

Μια ηλικιωμένη κυρία περίπου εβδομήντα χρόνων, όπως υπο-
λόγισα, ντυμένη με φανταχτερό κιμονό, έγνεψε αόριστα προς την 
κατεύθυνσή μας. Ένα σπάνιελ Κινγκ Τσαρλς καθόταν στα πόδια 
της. «Δεν είχα τελειώσει, Τιούντορ, αλλά να σου κάνω τη χάρη…»

«Η Κιτ και η Γκλόρι», συνέχισε η Ντέιζι, «συμφώνησαν ευγε-
νικά να με βοηθήσουν με το ίδρυμα». Τα μάτια της μητέρας μου 
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τρεμόπαιξαν προς το μέρος μου. Η Ντέιζι, που κατά διαστήματα 
μας ξελάσπωνε όλα αυτά τα χρόνια, φρόντιζε πάντα να εξηγεί την 
παρουσία μας εδώ χωρίς να τσαλακώνει την περηφάνια μας. «Η 
Κιτ όμως εργάζεται ως νοσοκόμα στο “Σεντ Τόμας”», είπε χαμο-
γελώντας μου, «γι’ αυτό και της αξίζει πρώτα μια ανάπαυλα».

«Α, μπράβο σου. Θα πρέπει να ήταν φριχτό», είπε η Τσι Τσι. 
«Η μητέρα είναι αυτή που έχει αγγλική και ινδική καταγωγή;» 
πρόσθεσε. Ήταν προφανές πως η Ντέιζι τους είχε ενημερώσει 
πριν από τον ερχομό μας, για να αποφύγει τυχόν σκοπέλους 
στη συζήτηση. «Εμένα μου φαίνεται εξαιρετικά λευκή».

Ένιωσα τη μητέρα μου να μορφάζει. Από όλες τις συστά-
σεις, αυτή ήταν η λιγότερο αγαπημένη της. «Κι αυτή είναι η 
κόρη της Τσι Τσι, η Φλόρα», συνέχισε γλυκά η Ντέιζι.

Ένα παχουλό κορίτσι γύρω στα τριάντα πλησίασε στη θέση 
του με πλάγια βήματα και κάθισε.

«Συγγνώμη που άργησα», είπε.
«Πάλι αρακάς με χοιρινό», είπε η μητέρα της. «Έπλυνες τα 

χέρια σου;» Η κοπέλα πήρε ένα κομμάτι χοιρινό από το πιάτο 
της και το έβαλε στο στόμα του σκύλου.

«Η Φλόρα συμμετείχε στον Γυναικείο Αγροτικό Στρατό 
στο Γουιλτσάιρ, στη διάρκεια του πολέμου», εξήγησε η Ντέιζι. 
«Τρομακτικά σκληρή δουλειά».

«Γεια και στις δυο σας». Η Φλόρα, που είχε ευγενικό, γλυκό 
και αισιόδοξο πρόσωπο (βλακώδες, θα το χαρακτήριζε αργό-
τερα η μητέρα μου), άπλωσε το χέρι της πάνω από το τραπέζι, 
εκθέτοντας σε κοινή θέα τις βρόμικες αρθρώσεις των δαχτύ-
λων της. Η μητέρα μου, που ένιωθε φρίκη και μόνο στην ιδέα 
των μικροβίων, το έσφιξε απρόθυμα.

«Είσαι ακόμα νοσοκόμα;» ρώτησε η Φλόρα την ώρα που μου 
έδινε τη σούπα. Η ίδια, πανέμορφη σουπιέρα από πορσελάνη 
της Ρόγιαλ Γούρστερ και η παλιά ασημένια κουτάλα με την ανά-
γλυφη κληματαριά.
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«Και ναι και όχι», είπα. «Ξανάρχισα τη μελέτη, γιατί ελπίζω 
να γυρίσω στο…» Έβλεπα τη μητέρα μου να κουνάει το κεφάλι 
της. Στο τρένο τής είχα υποσχεθεί να μην αναφέρω από την 
αρχή τις σπουδές μαιευτικής. «Στο Λονδίνο. Εσύ;»

«Να σου πω… Δεν είμαι ακριβώς σίγουρη. Τώρα που γύρισε 
η μαμά», συνέχισε θρυμματίζοντας το ψωμάκι της, «μάλλον θα 
μείνω μαζί της για λίγο, πράγμα που είναι ευχάριστο. Βλέπεις, 
πριν από τον πόλεμο έμενα στο σχολείο ενώ η μαμά βρισκό-
ταν στην Ινδία, έτσι έχουμε πολλά να πούμε για να αναπληρώ-
σουμε τον χαμένο χρόνο». Το χαμόγελό της θύμιζε μαγκούστα 
που είχε μείνει μόνη με ένα φίδι.

«Μου αρέσουν τα παπούτσια σου». Η ηλικιωμένη κυρία 
άφησε το κουτάλι της σούπας και κοίταξε τη μητέρα μου, η οποία 
καθόταν ηγεμονικά, με τα πόδια σταυρωμένα λοξά σαν μοντέλο, 
επιδεικνύοντας τους θαυμάσιους, σχεδόν σχολαστικούς, καλούς 
τρόπους της που είχε προσπαθήσει να μεταδώσει σ’ εμένα.

«Ευχαριστώ». Η μητέρα μου έριξε μια κλεφτή ματιά στις 
γόβες της από δέρμα φιδιού. «Είναι διασκεδαστικά, δεν βρί-
σκετε; Δεν μπορώ να θυμηθώ από πού τα αγόρασα». Τις 
συγκεκριμένες γόβες τις είχα δει για τελευταία φορά στα 
καλλίγραμμα πόδια της συζύγου του δικηγόρου για τον οποίο 
εργαζόταν στο Νόριτς.

Όταν τελείωσαν όλοι το φαγητό τους, η Ντέιζι άρχισε να 
μαζεύει τα βρόμικα πιάτα σε έναν δίσκο. Η μητέρα μου κι εγώ 
σηκωθήκαμε αυτόματα για να τη βοηθήσουμε.

«Μείνετε στις θέσεις σας», πρόσταξε η Ντέιζι. «Είναι κανό-
νας του σπιτιού: Καμία δουλειά την πρώτη σας νύχτα εδώ».

«Από τον πόλεμο και μετά, είναι αδύνατον να βρει κανείς 
υπηρετικό προσωπικό», παραπονέθηκε η Τσι Τσι. «Όλοι θαρ-
ρούν ότι αυτή η δουλειά τούς πέφτει λίγη».
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Η Φλόρα κοίταξε αβέβαια τη μητέρα της κι έκανε να σηκω-
θεί. «Μήπως θα έπρεπε…»

«Κάθισε στη θέση σου, Φλόρα», την πρόλαβε απότομα η 
ηλικιωμένη γυναίκα, με τόνο που σήμαινε εμείς πληρώσαμε γι’ 
αυτό. «Ό Γκόντφρι, ο σύζυγός μου», είπε στον Τιούντορ αφού 
γέμισε ξανά το ποτήρι της με κρασί από δαμάσκηνα, «εργά-
στηκε είκοσι χρόνια στη βιομηχανία της γιούτας κι αγαπούσε 
το επάγγελμά του. Η Φλόρα τον συνάντησε μονάχα δύο φορές, 
πράγμα θλιβερό. Δεν παύεις ποτέ να είσαι μητέρα, ξέρεις». 
Πρόφερε τη λέξη ειρωνικά –μητέεερα– θαρρείς κι ανησυ-
χούσε μήπως ακουστεί υπερευαίσθητη.

Είδα τα μάγουλα της Φλόρα να φλογίζονται. Δύστυχο πλά-
σμα, σκέφτηκα. Χωρίς πατέρα, σύζυγο, σπιτικό, χωρίς δουλειά 
τώρα που ο πόλεμος είχε τελειώσει· μονάχα ένα μέλλον που θα 
αποτελούνταν από δωμάτια σε ξενώνες και φτηνά ξενοδοχεία, 
παρέα με αυτή τη δύστροπη γριά καρακάξα. Από την άλλη, 
όμως, όλοι μας νιώθαμε τους μετασεισμούς, μαζί με την κατα-
πόνηση· όπως και την πείνα, με τα δελτία τροφίμων σε ακόμη 
χειρότερη κατάσταση από όσο στη διάρκεια του πολέμου.

Ύστερα από ένα ποτήρι κρασί ακόμη, η Τσι Τσι προσπά-
θησε να σηκώσει το σκυλί της και στο φως της λάμπας είδα 
πόσο αλλόκοτο ήταν το κραγιόν της. Απλωνόταν πολύ πιο 
πέρα από τις άκρες των χειλιών και μες στο μισόφωτο έμοιαζε 
με πληγή.

«Και πού θα κοιμηθούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι;» ρώτησε 
το σκυλί της, δίνοντάς του ένα φιλί.

«Στο παλιό δωμάτιο της γιαγιάς, στον τελευταίο όροφο». 
Η Ντέιζι είχε επιστρέψει με τον καφέ. «Από εκεί θα έχετε θέα 
στα χωράφια και στο δάσος». Χαμογέλασε και τα δόντια της 
άστραψαν.

«Να ’σαι καλά, Ντέιζι». Η μητέρα μου ακουγόταν εξίσου 
ηγεμονική με τη γριά γκιόσα. «Και η ησυχία θα είναι υπέροχη».
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«Ελπίζω να μη σας πειράζει που μένετε στη σοφίτα», μου 
είπε η Ντέιζι το επόμενο πρωί, την ώρα που διασχίζαμε την 
αυλή. «Ξέρω ότι θα προτιμούσατε ξεχωριστές κρεβατοκάμα-
ρες, αλλά μετά τον πόλεμο αναγκάστηκα να νοικιάσω όλα τα 
δωμάτια, και είδες σε τι κατάσταση βρίσκεται ο δρόμος!» Αυτό 
το τελευταίο ειπώθηκε με μια αριστοκρατική έλλειψη ντρο-
πής· η Ντέιζι δεν μασούσε ποτέ τα λόγια της όταν μιλούσε για 
χρήματα.

«Πώς γνώρισες την Τσι Τσι;» ρώτησα, κάνοντας τον γύρο 
μιας μεγάλης λακκούβας.

«Σε ένα πάρτι στη Βομβάη. Είχε ένα υπέροχο σπίτι εκείνη 
την εποχή, υπηρέτες, σύζυγο. Ό σύζυγος πέθανε από καρδιακή 
προσβολή την ώρα που έδενε τα παπούτσια του, και ύστερα, 
όπως ήταν φυσικό, τα πάντα τέλειωσαν εξωφρενικά γρήγορα 
μετά την Ανεξαρτησία. Μετά βίας καταφέρνει να βράσει ένα 
αβγό, η καημενούλα».

Τέσσερις χήνες προχωρούσαν κορδωμένες στην αυλή, 
και πέρα μακριά, χιλιόμετρα ολόκληρα από λιβάδια απλώνο-
νταν λουσμένα στο αχνό λιόφωτο. Ό θρύλος έλεγε πως εφτά 
Ρωμαίοι αρματηλάτες είχαν καεί στην κοιλάδα μπροστά μας. 
Ένας ακέφαλος άντρας που ανέδιδε μυρωδιά κάρβουνου, έλε-
γαν, στοίχειωνε ακόμα το σπίτι.

«Μια χαρά είμαι στη σοφίτα», απάντησα, και το εννοούσα. 
Δεν πίστευα στα φαντάσματα κι επιπλέον μου άρεσε το λιτό, 
ασβεστωμένο δωμάτιό μου με την επικλινή οροφή του, το έπι-
πλο με το λαβομάνο και το μικρό, μαλακό κρεβάτι που κάποτε 
ανήκε στους γονείς της Ντέιζι. Αλλά αυτό που μου άρεσε πάνω 
απ’ όλα ήταν τα ατέλειωτα χιλιόμετρα υπαίθρου έξω από το 
παράθυρό μου και η ασημόχρωμη λάμψη του ποταμού που τη 
διέτρεχε. Η γαλήνη του χώρου –τέτοια ησυχία που τη νύχτα 
μπορούσες να ακούσεις ένα μήλο να πέφτει απ’ το δέντρο– 
ήταν μια ευπρόσδεκτη πολυτέλεια ύστερα από τέσσερα χρόνια 



22  •   JULIA GREGSON

στους νοσοκομειακούς κοιτώνες του Λονδίνου. Ό τελευταίος 
κοιτώνας μου –φιάλες γκαζιού με φλόγες που τινάζονταν 
παντού, απλώστρες ξέχειλες από ξένα εσώρουχα που έστα-
ζαν– ήταν κλειστοφοβικά στενόχωρος. Πουθενά δεν έβρι-
σκες ησυχία για να κλάψεις, έτσι που το κάθε κρεβάτι απείχε 
μονάχα εξήντα εκατοστά από το διπλανό του.

Κι εγώ έκλαιγα, ανεξέλεγκτα πολλές φορές, και είχα ανά-
γκη να σκέφτομαι. Δεν μπορούσε να πει κανείς, όπως έλεγα 
συχνά κι εκνευρισμένα στον εαυτό μου, ότι περνούσα κάποιο 
είδος πρωτόγνωρης κρίσης. Ήταν ο πόλεμος, ήταν η ζωή, και 
δεν έφταιγε κανείς που η φουρνιά μου από το «Σεντ Τόμας» 
είχε εκσφενδονιστεί από τις αίθουσες διδασκαλίας κατευθείαν 
στην καρδιά του βομβαρδισμένου Λονδίνου. Την πρώτη μου 
χρονιά στις νοσοκομειακές πτέρυγες, όταν το Λονδίνο βομ-
βαρδιζόταν για πενήντα εφτά συναπτές νύχτες τρόμου και 
χάους, το νοσοκομείο, ακριβώς απέναντι από το Κοινοβούλιο, 
αποτελούσε εύκολο στόχο. Μια νύχτα, έμοιαζε σαν ολάκερος ο 
Τάμεσης –με τα πλωτά σπίτια του, τις αποθήκες, τα παγκάκια 
στα πάρκα και τα δέντρα– να είχε πάρει φωτιά.

Και τώρα ο πόλεμος είχε τελειώσει κι ένα τεράστιο, σιω-
πηλό κενό είχε κάνει την εμφάνισή του. Ήξερα ότι δεν ήμουν 
η μοναδική νοσοκόμα που ένιωθε ακόμα αφάνταστα καταπο-
νημένη, τόσο στο πνεύμα και το ηθικό όσο και σε ολόκληρο το 
σώμα μου, σαν να είχα μεταφερθεί από την ηλικία των είκοσι 
σε αυτή των εβδομήντα μέσα σε λίγα μόλις χρόνια· ούτε η 
μοναδική που πεταγόταν ξαφνικά μες στη νύχτα, ανάστατη 
από τα ουρλιαχτά των ασθενοφόρων που μου κουρέλιαζαν 
τα νεύρα· ούτε η μόνη που ανακάλυπτε ότι υπήρχαν φορές 
που χρειαζόμουν όλο το πνευματικό μου σθένος για να μην 
υποκύψω στη σειρά των φρικιαστικών εικόνων που στριμώ-
χνονταν στα βάθη του μυαλού μου: τη μυρωδιά της σάρκας 
που σάπιζε από τα εγκαύματα, τον νεαρό πυροσβέστη που 
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είχε τραυματιστεί από θραύσματα οβίδας στον φάρυγγα και 
ξερνούσε αίμα προτού πεθάνει, και, φυσικά, το κορίτσι. Αλλά 
βίωνα και κάτι ακόμη. Είχα προσπαθήσει για δεύτερη φορά να 
ολοκληρώσω την εκπαίδευσή μου ως μαίας, είχα αποτύχει και 
η αίσθηση ήταν φριχτή.

Όταν είσαι νοσηλεύτρια ή γιατρός, όλοι σου λένε πως 
λάθη συμβαίνουν, πως άνθρωπος είσαι μονάχα, αλλά το κορί-
τσι ήταν αυτό που με έφτασε στα όριά μου και δεν μπορώ να 
γράψω γι’ αυτό, δεν μπορώ να το σκεφτώ τώρα αυτό. Το μόνο 
που μπορώ να πω είναι πως δυσκολεύτηκα να συγχωρήσω τον 
εαυτό μου, και ίσως να μην το κάνω ποτέ.

Η Ντέιζι με κοίταξε λάμποντας ολόκληρη, την ώρα που ξεκλεί-
δωνε την πόρτα του αχυρώνα.

«Δεν έβλεπα την ώρα να σου το δείξω», είπε. Μυρωδιά σκό-
νης και σανού έφτασε την ίδια στιγμή στα ρουθούνια μου, και 
θυμήθηκα την εποχή που τάιζα εκεί μέσα προβατάκια όποτε 
είχε άσχημο καιρό – το μυώδες τράβηγμα της γλώσσας τους, 
το πώς μισόκλειναν τα μάτια όταν ένιωθαν το γάλα στο στόμα 
τους. «Μέχρι στιγμής, είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που αντι-
μετωπίσαμε ποτέ».

Στο εσωτερικό του αχυρώνα έκανε παγωνιά, το κρύο πιο 
τσουχτερό απ’ όσο έξω. Η Ντέιζι πάτησε τον διακόπτη για να 
ανάψει έναν γυμνό γλόμπο στολισμένο με ιστούς αράχνης, και 
το πρώτο πράγμα που αντίκρισα ήταν ένας μεγάλος μαυρο-
πίνακας με την επιγραφή Μαιευτική Κλινική «Μητέρα Φεγ-
γαρόπετρα», Φορτ Κοτσίν, γραμμένη με κιμωλία και με τον 
λοξό γραφικό χαρακτήρα της Ντέιζι. Ακολουθούσε μια στήλη 
με αριθμούς. Δίπλα στον μαυροπίνακα υπήρχαν δύο ταλαιπω-
ρημένα σχολικά θρανία ξέχειλα ως επάνω με φακέλους, όπως 
και τρία κουτιά με τους χαρακτηρισμούς Ιατρικές Προμήθειες 
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και Μη Απαραίτητα για το Ταξίδι. Κολλημένο σε έναν από τους 
τοίχους βρισκόταν ένα φαρδύ διάγραμμα, το οποίο αναγνώ-
ρισα ως ένα από εκείνα που περιέχονταν στο εγχειρίδιο του 
Ρ. Γ. Τζόνστον, με θέμα τις εσωτερικές λειτουργίες των εγκύων 
γυναικών πριν από τον τοκετό.

«Μου αρέσει να έχω το γραφείο μου ξεχωριστά από το σπίτι, 
δεν συμφωνείς;» ρώτησε η Ντέιζι βλέποντας το γεμάτο αμφιβο-
λία βλέμμα μου. Αυτό το γραφείο ήταν τοποθετημένο σαν μικρή 
σκηνή που περιτριγυριζόταν από δεμάτια με άχυρα και στοίβες 
από παλιές αυλόπορτες. «Είναι βασικό να βγάζεις το σπίτι από 
το μυαλό σου, τουλάχιστον για λίγη ώρα κάθε μέρα».

Η Ντέιζι, το ήξερα αυτό με βεβαιότητα, συχνά σηκωνόταν 
στις πέντε τα χαράματα για να ταΐσει τα ζώα ή για να μαγειρέ-
ψει, προτιμώντας να περνάει αυτή την ώρα μόνη. Την είδα να 
γονατίζει για να ανάψει τη σόμπα στη γωνία, ύστερα να διώ-
χνει απαλά μια γάτα που λαγοκοιμόταν πάνω στο θρανίο της.

«Αυτή είναι για σένα». Μου έδειξε μια καρέκλα απέναντι 
από τη δική της και μου έδωσε μια κουβέρτα για να τυλιχτώ. 
«Προτού σου κάνω το κεφάλι καζάνι, όμως, Κιτ», ρώτησε 
καθώς με κοιτούσε τρυφερά κι επίμονα, «πες μου με κάθε ειλι-
κρίνεια: Πώς είσαι;»

Είχε υπάρξει μια εποχή που αυτό το είδος της πρόσκλησης 
είχε οδηγήσει σε ορισμένες από τις καλύτερες και ειλικρινέ-
στερες συζητήσεις της ζωής μου. Αυτό δεν θα γινόταν τώρα, 
όμως.

«Πολύ καλύτερα», είπα. «Χαίρομαι τόσο που βρίσκομαι 
εδώ». Η αόριστη σκέψη μου να ανοίξω την καρδιά μου στην 
Ντέιζι ήδη έμοιαζε υπερβολικά εγωιστική. Δεν ήταν εύκολο 
πράγμα να μοιράζεται κανείς το σπίτι του με ένα τσούρμο 
ξένους που είχαν χάσει τα πάντα, και είχα την εντύπωση πως 
έδειχνε κουρασμένη και πως είχε χάσει βάρος από την τελευ-
ταία φορά που την είχα δει, πριν από έναν χρόνο περίπου.
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«Αναρωτιέμαι αν ήταν λάθος», άρχισε, «να ασχοληθείς 
ξανά με τη μαιευτική αμέσως μετά το τέλος του πολέμου. Πώς 
το βλέπει η Γκλόρι;»

«Ενθουσιασμένη δεν είναι, πάντως», είπα. Η αλήθεια 
ήταν πως η μητέρα μου είχε κάνει μια βδομάδα να μου 
μιλήσει όταν της το είχα πει. Την πρώτη φορά είχε τρομο-
κρατηθεί και τώρα τα σχέδιά της για μένα υπαγόρευαν κάτι 
οπωσδήποτε υγιεινό και γραμματειακό, ίσως μια θέση υπαλ-
λήλου υποδοχής σε κάποιο ιατρείο, ένα μέρος όπου φορούσες 
ωραία ρούχα και γνώριζες άντρες και φλέρταρες διακριτικά 
μαζί τους.

«Ναι, δεν πίστευα πως θα ήταν». Η Ντέιζι σούφρωσε τα 
χείλη της.

«Μου άρεσε να μαθαίνω, όμως», είπα κομπιάζοντας, έξω 
φρενών που ένιωθα το χείλι μου να τρέμει. «Τα πήγαινα καλά 
στις εξετάσεις, ήθελα να τελειώσω. Δεν είναι αυτό. Κουρά-
στηκα, νομίζω», πρόσθεσα άτονα. «Κι αυτός ο φριχτός χειμώ-
νας… ξέρεις τώρα… συνηθισμένα πράγματα». Έκλεισα σφιχτά 
τα μάτια μου για να σβήσω την ανάμνηση που με ακολουθούσε 
παντού: το κορίτσι. Το στόμα του που ούρλιαζε.

«Κοίτα να δεις, δεν είμαστε υποχρεωμένες να κάνουμε κάτι 
τέτοιο σήμερα, αν δεν το θέλεις. Και μη με αφήνεις να σε βομ-
βαρδίζω με ερωτήσεις». Η έκφραση των ματιών της ήταν τόσο 
τρυφερή που αναγκάστηκα να πάρω βαθιά ανάσα.

«Ειλικρινά, Ντέιζι», είπα και σηκώθηκα, «το μυαλό μου 
κινδυνεύει να γίνει λαπάς έτσι και δεν δουλέψω σύντομα, γι’ 
αυτό μπες στο ψητό».

Γέλασε σαν να είχε ακούσει ένα πετυχημένο αστείο και 
τράβηξε το συρτάρι του θρανίου. «Ας στρωθούμε στη δου-
λειά, λοιπόν».
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Στη διάρκεια της επόμενης ώρας, η Ντέιζι, προσηλωμένη και 
σοβαρή, σκιαγράφησε ένα σχέδιο που μου φάνηκε επικίνδυνο. 
«Θυμάσαι που σου μιλούσα για το ορφανοτροφείο το οποίο διηύ-
θυνα στη Βομβάη στα τέλη της δεκαετίας του είκοσι;» άρχισε.

«Και βέβαια!» Στ’ αλήθεια απολάμβανα τις ιστορίες της με 
θέμα την Τάμαριντ Στριτ.

«Ε λοιπόν, ήταν υπέροχες εποχές! Το ξεκίνησα με μια 
ομάδα διανοούμενων γυναικών που είχα συναντήσει στην 
Όξφόρδη, και το λειτουργούσαμε με τη βοήθεια Ινδών εθελο-
ντών. Τα πηγαίναμε όλοι θαυμάσια κι ήμουν ευτυχισμένη εκεί, 
και παρόλο που δεν ήταν παρά μια σταγόνα στον ωκεανό, του-
λάχιστον κάναμε κάτι, όσο ελάχιστο κι αν ήταν αυτό». Η Ντέιζι, 
που δεν συνήθιζε ποτέ να κομπάζει, έμοιαζε να μελαγχολεί με 
αυτά τα λόγια.

«Τον Αύγουστο, μετά την Ανεξαρτησία, περιμέναμε πως θα 
μας έδιωχναν με τις κλοτσιές, για να μην πω τίποτα χειρότερο 
– κάτι ανέκυψε όμως». Τα μάτια της άστραψαν. «Κάτι πολύ 
συναρπαστικό. Η καλή μου φίλη, Νίτα Τσάκο, από τη νότια 
Ινδία, μου ζήτησε να συνεχίσω να προσφέρω βοήθεια σε μια 
κλινική για μητέρες και βρέφη, σε ένα μικρό νοσοκομείο του 
Φορτ Κοτσίν. Το σχέδιο προβλέπει να συνεργαστούμε με το 
προσωπικό, που απαρτίζεται από Ινδούς, και να οργανώσουμε 
ένα σύντομο σεμινάριο με σκοπό να μεταδώσουμε τη δυτική 
γνώση στις μαίες του χωριού, τις λεγόμενες βαγιατάτι. Αυτή τη 
στιγμή, λοιπόν, ψάχνουμε να βρούμε Αγγλίδες μαίες διατεθει-
μένες να πάνε στην Ινδία. Το κατάλληλο είδος».

«Το κατάλληλο είδος;» ρώτησα επιφυλακτικά. «Δηλαδή;»
«Δηλαδή, όχι το είδος του ξεροκέφαλου παντογνώστη. 

Μπορούμε να μάθουμε πολλά από τις ντόπιες».
«Ποια θα ήθελε να πάει, όμως;» ρώτησα. Τους τελευταίους 

μήνες οι εφημερίδες κατακλύζονταν από αποτρόπαιες περι-
γραφές του χάους που είχε ακολουθήσει την Ανεξαρτησία: 
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τη σφαγή τριάντα χιλιάδων μουσουλμάνων, τις δολοφονίες 
αθώων επιβατών σε πυρπολημένα τρένα, τον έναν γείτονα που 
στρεφόταν εναντίον του άλλου. «Μα δεν μας μισούν τώρα οι 
Ινδοί;»

«Κοίτα, αυτά είναι ανοησίες», είπε η Ντέιζι. «Όρισμένοι 
πράγματι μας μισούν, εν μέρει δικαιολογημένα, με ορισμένους 
άλλους όμως συνεργαστήκαμε για χρόνια, ήταν φίλοι μας, και 
η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουν ανάγκη από κάθε 
δυνατή βοήθεια».

«Μα δεν θέλουν να κόψουν τον ομφάλιο λώρο;» Αυτό μου 
είχε πει η μητέρα μου, με μια πίκρα στη φωνή.

«Όχι εντελώς». Η Ντέιζι ακούμπησε μια κατσαρόλα πάνω 
στη σόμπα. «Θεέ μου, κάνει κρύο εδώ μέσα, οι μετεωρολόγοι 
λένε ότι ενδέχεται ακόμη και να χιονίσει αύριο. Κατά ένα μέρος 
φταίμε εμείς που η Ινδία κατέχει ακόμα ένα ανατριχιαστικά 
υψηλό ποσοστό βρεφικής θνησιμότητας. Η αντιμετώπισή του 
δεν ήταν από τις πρώτες προτεραιότητες της κυβέρνησής μας 
όταν βρισκόμασταν εκεί και είναι λογικό η δική τους κυβέρ-
νηση να ζητάει ξένες μαίες από την Αμερική και τη Βρετανία 
για να συμπληρώσουν τα κενά».

Φαίνεται πως έδειχνα συλλογισμένη, γιατί η Ντέιζι μου 
έδωσε ένα φλιτζάνι με τσάι και συμπλήρωσε: «Για να είμαι 
ειλικρινής, η κατάσταση είναι δύσκολη. Τα τοπικά νοσοκο-
μεία έχουν ζοριστεί απίστευτα με όλες αυτές τις ταραχές και 
τις δολοφονίες. Η Νίτα μας ικέτεψε να γυρίσουμε πίσω και να 
φέρουμε εξοπλισμό, βιβλία, χρήματα, οτιδήποτε μπορούμε».

Σηκώθηκε κι έριξε ένα κομμάτι σάπιας αυλόπορτας στη 
φωτιά.

«Εσύ θα πας;» Ένιωθα το στόμα μου να ξεραίνεται.
«Δεν μπορώ». Έδειχνε αποκαρδιωμένη. «Πρέπει να φρο-

ντίσω το αγρόκτημα αλλιώς θα καταρρεύσει, και είναι σημαντικό 
για τη “Φεγγαρόπετρα” να έχει τον δικό της, Ινδό διαχειριστή. 
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Μαίες χρειάζονται. Πάρε μια τηγανίτα». Όι τηγανίτες της Ντέιζι 
ήταν θεσπέσιες – υγρές και λαστιχωτές, με ακριβώς όσο σιρόπι 
χρειαζόταν για να τις γλυκάνει.

«Δεν είμαι έτοιμη ακόμα για μαία». Πήρα μια τηγανίτα από  
το πιάτο. «Μου λείπουν άλλοι δύο τοκετοί υπό επίβλεψη, μέχρι 
να πάρω το δίπλωμά μου». Ό νόμος έλεγε πως οι εκπαιδευόμε-
νες μαίες που ήταν ήδη διπλωματούχες νοσηλεύτριες, έπρεπε 
να αναλάβουν την ευθύνη για είκοσι γυναίκες στη διάρκεια 
του τοκετού σε νοσοκομείο κι ύστερα για άλλες δέκα στο σπίτι 
τους, με αποτέλεσμα ένα σύνολο τριάντα τοκετών στη διάρ-
κεια ενός έτους. Είχα πάρει μέρος σε είκοσι οχτώ, και ύστερα, 
εξαιτίας αυτού που είχε συμβεί, τα είχα παρατήσει.

«Επομένως ακόμη δύο τοκετοί και τελειώσαμε». Η Ντέιζι 
τακτοποίησε την κουβέρτα γύρω από τα γόνατά μου. «Προ-
σπαθούσα να θυμηθώ αν έχεις βρεθεί ποτέ στην Ινδία με τη 
μητέρα σου», ρώτησε αθώα ενώ μασούσα.

«Ντέιζι», της είπα σε προειδοποιητικό τόνο. Είχα μια υπο-
ψία για το πού θα οδηγούσε όλο αυτό, και ήδη είχα πάρει την 
απόφαση να αρνηθώ. «Δεν βρέθηκα ποτέ εκεί, αλλά ακόμη και 
αν βρέθηκα, ήμουν πολύ μικρή για να το θυμάμαι».

Όι ιστορίες της μητέρας μου για την Ινδία ήταν τόσο ιδιό-
μορφες και διαφορετικές μεταξύ τους, που πάντοτε ένιωθα 
«κλεισμένη στο καβούκι μου» (για να χρησιμοποιήσω μια δική 
της φράση) όποτε κάποιος έθιγε αυτό το θέμα, μη θέλοντας 
να ξεφουρνίσω άθελά μου αυτό που εκείνη τόσο επιμελώς είχε 
αποκρύψει.

«Νομίζω ότι η μαμά πήγε σχολείο εκεί».
«Πράγματι», είπε η Ντέιζι.
«Δούλευε για κάποιον κυβερνήτη ή κάτι τέτοιο; Μια καλή 

δουλειά».
«Ίσως». Ήταν σειρά της Ντέιζι να φανεί επιφυλακτική. 

«Καλύτερα να ρωτήσεις την ίδια». Μια ριπή αέρα άνοιξε 
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διάπλατα την πόρτα του αχυρώνα. Τρεις πάπιες διέσχισαν κου-
νιστές και λυγιστές τη λάσπη, ενώ ο άνεμος ίσιωνε τα φτερά 
τους. Η Ντέιζι έκλεισε την πόρτα με τον σύρτη κι έριξε ακόμη 
ένα κούτσουρο στη φωτιά.

«Λοιπόν, για τη “Φεγγαρόπετρα”, που λέγαμε». Σηκώθηκε 
και τύλιξε μια κουβέρτα γύρω από το σώμα της, σαν μούμια. 
«Η Νίτα κι εγώ δουλεύουμε πάνω σε ένα εκπαιδευτικό πρό-
γραμμα, αρκετά απλό για να μην μπερδεύει τις μαίες της περι-
οχής, ορισμένες από τις οποίες είναι αναλφάβητες. Άκου τώρα 
ένα καλό νέο! Νομίζω ότι τα κατάφερα και βρήκα τον ψύλλο στ’ 
άχυρα, που λέει και η παροιμία, μιας κι εντόπισα έναν νεαρό 
γιατρό στην Όξφόρδη ο οποίος μιλάει μαλαγιάλαμ, την τοπική 
διάλεκτο του Κοτσίν. Είναι πρόθυμος να με βοηθήσει με τη 
μετάφραση. Προς το παρόν είναι πολύπλοκα τα πράγματα εκεί 
κάτω και πρέπει πάση θυσία να αποφύγουμε να δώσουμε την 
εντύπωση πως οι Εγγλέζοι κάνουν τα αφεντικά στις γυναίκες 
τους. Αυτό που θέλουμε είναι να επιμορφώσουμε τις καλύτερες 
και τις εξυπνότερες, να ξέρεις όμως ότι μπορεί να αποδειχτεί 
εξαιρετικά δύσκολο. Σε ορισμένες από τις υψηλότερες ινδουι-
στικές κάστες, οι γυναίκες είναι αναγκασμένες να ακολουθούν 
ένα περίπλοκο τελετουργικό εξαγνισμού στην περίπτωση που 
αγγίξουν έστω τα σωματικά υγρά ενός άλλου ατόμου».

«Ακούγεται παράλογα δύσκολο».
«Αυτό λέει και ο Τιούντορ». Η Ντέιζι χαμογέλασε θλιμμένα. 

«Δεν καταλαβαίνει καθόλου για ποιο λόγο ξοδεύω τόσο χρόνο 
γι’ αυτό, έτσι θεωρώ πως είναι προτιμότερο να μην το συζη-
τάμε καθόλου στη διάρκεια των γευμάτων. Μπορεί να γίνει 
ένα εκρηκτικό θέμα συζήτησης».

«Νομίζω πως η μητέρα μου θα έδινε την ευχή της, και όσο 
για εμένα, δεν απορώ καθόλου», είπα. Η Ντέιζι ήταν ο καλύ-
τερος άνθρωπος που είχα γνωρίσει ποτέ, παρόλο που θα μου 
θύμωνε αν της το έλεγα.
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Κοίταξε το ρολόι της. «Θα είμαι σύντομη – τρώμε σε μισή 
ώρα. Η πλέον άμεση ανάγκη μας είναι τα μετρητά», είπε με 
αγωνία, «ώστε να στήσουμε την κλινική, για να αρχίσει να λει-
τουργεί και να δείξουμε στον κόσμο τι θαύματα μπορούμε να 
πετύχουμε. Αν μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό, είμαι σίγουρη 
ότι, με τον καιρό, η καινούρια κυβέρνηση θα μας υποστηρί-
ξει. Στέλνω παρακλητικές επιστολές σε όλους όσους μπορώ να 
σκεφτώ. Θα με βοηθήσεις;»

«Φυσικά, φυσικά!» Με μεγάλη μου ντροπή, ένιωθα ανακού-
φιση που δεν ζητούσε κάτι παραπάνω από εμένα. «Μπορώ να 
δακτυλογραφήσω εκατόν είκοσι λέξεις το λεπτό», καυχήθηκα. 
Η μητέρα μου είχε επιμείνει να φοιτήσω στη σχολή δακτυλο-
γράφων «Μπάλμοραλ» της Όξφορντ Στριτ. «Πότε ξεκινάμε;»

«Σήμερα». Μετακίνησε μια στοίβα φακέλους από το θρα-
νίο. «Ας ξεκινήσουμε με μια λίστα προμηθειών. Τίποτα το 
υπερβολικά απαιτητικό».


