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Ο καιρός του Αρχέγονου
Αρχέγονο βρίσκεται στο κέντρο του σύμπαντος.
Για να διασχίσει κανείς με γρήγορα βήματα το Αρχέγονο
απ’ τον βορρά στον νότο, χρειάζεται μία ώρα. Το ίδιο για να το
διασχίσει απ’ την ανατολή στη δύση. Αν πάλι κανείς θελήσει
να τριγυρίσει απ’ άκρη σε άκρη το Αρχέγονο με την ησυχία του,
παρατηρώντας προσεκτικά και με περίσκεψη το καθετί, θα του
πάρει μία ημέρα. Απ’ το πρωί ως το βράδυ.
Στα βόρεια το σύνορο του Αρχέγονου είναι ο δρόμος απ’
το Τάσουβ προς το Κιέλτσε. Πρόκειται για έναν δρόμο με κίνηση, επικίνδυνο, που προκαλεί αγωνία στον ταξιδιώτη. Αυτό το
σύνορο το φυλάει ο αρχάγγελος Ραφαήλ.
Στον νότο το σύνορο σηματοδοτεί η κωμόπολη Γεσκότλε,
με την εκκλησία της, το γηροκομείο της και τα χαμηλοτάβανα
πέτρινα σπιτάκια της γύρω απ’ τη λασπωμένη κεντρική αγορά
της. Η κωμόπολη μοιάζει απειλητική, επειδή γεννά τον πόθο
να κατέχεις και να κατέχεσαι. Απ’ τη μεριά του Γεσκότλε το
Αρχέγονο το φυλάει ο αρχάγγελος Γαβριήλ.
Απ’ τον νότο στον βορρά, απ’ το Γεσκότλε έως τον δρόμο
του Κιέλτσε, οδηγεί η δημοσιά, δεξιά και αριστερά της οποίας
απλώνεται το Αρχέγονο.
Το δυτικό σύνορο του Αρχέγονου συγκροτούν τα υγρά χωράφια της όχθης, ένα μικρό δάσος και το παλάτι. Στο παλάτι
ανήκει ένα ιπποφορβείο όπου το κάθε άλογο κοστίζει όσο οο
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λόκληρο το Αρχέγονο. Τα άλογα ανήκουν στον βαρόνο και τα
χωράφια στον παπά της ενορίας. Ο κίνδυνος στο δυτικό σύνορο είναι να υποπέσεις στο αμάρτημα της αλαζονείας. Αυτό το
σύνορο το φυλάει ο αρχάγγελος Μιχαήλ.
Το ανατολικό σύνορο του Αρχέγονου είναι το ποτάμι Λευκή, η οποία χωρίζει την επικράτειά του από την επικράτεια του
Τάσουβ. Ύστερα η Λευκή στρίβει προς τον μύλο, και το σύνορο συνεχίζει μόνο του ανάμεσα σε χωράφια και δασύλλια από
σκλήθρες. Ο κίνδυνος από αυτή την πλευρά είναι η αποβλάκωση στην οποία υποπίπτει κανείς όταν θέλει να παριστάνει
τον έξυπνο. Εδώ το σύνορο το φυλάει ο αρχάγγελος Ουριήλ.
Στο κέντρο του Αρχέγονου ο Θεός πασπάλισε ένα ύψωμα,
που πάνω του κάθε χρόνο μαζεύονται πασχαλίτσες, γι’ αυτό
και οι άνθρωποι το ονόμασαν Λόφο της Πασχαλίτσας. Είναι,
βλέπεις, υπόθεση του Θεού να δημιουργεί και υπόθεση των ανθρώπων να ονοματίζουν.
Από τα βορειοδυτικά προς τον νότο κυλάει το ποτάμι Μαύρη, που κοντά στον μύλο ενώνεται με τη Λευκή. Η Μαύρη είναι βαθιά και σκοτεινή. Κυλάει μέσα από το δάσος, που καθρεφτίζει στα νερά της το μαλλιαρό του πρόσωπο. Πάνω στη Μαύρη αρμενίζουν ξερά φύλλα και στις δίνες της παλεύουν για τη
ζωή τους απρόσεκτα έντομα. Η Μαύρη μπλέκεται με τις ρίζες
των δέντρων και διαβρώνει το δάσος. Μερικές φορές στη σκοτεινή της επιφάνεια σχηματίζονται ρουφήχτρες, επειδή το ποτάμι μπορεί και θυμώνει και γίνεται ανεξέλεγκτο. Κάθε χρόνο
αργά την άνοιξη χύνεται στα χωράφια του παπά, λιάζεται στο
φως και κάνει τα βατράχια να πολλαπλασιάζονται κατά χιλιάδες. Ο παπάς παλεύει μαζί της όλο το καλοκαίρι. Κάθε χρόνο
κατά το τέλος του Ιούλη εκείνη παραδίδεται και επιστρέφει
στην κοίτη της.
Η Λευκή είναι ρηχή και ευκίνητη. Κυλάει στην πλατιά της
κοίτη πάνω στην άμμο και δεν έχει να κρύψει τίποτα. Είναι διάφανη και αντανακλά τον ήλιο στον καθαρό, αμμώδη βυθό της.
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Θυμίζει μια μεγάλη, αστραφτερή σαύρα. Ελίσσεται ανάμεσα
στις ιτιές, στρίβοντας με ευκινησία. Είναι δύσκολο να προβλέψεις τα καπρίτσια της. Τη μια χρονιά μπορεί να μετατρέψει ένα δασύλλιο από σκλήθρες σε νησάκι, και μετά, επί μια δεκαετία, να κρατάει αποστάσεις από τα δέντρα. Η Λευκή κυλάει ανάμεσα σε δασύλλια, χωράφια και κτήματα. Η άμμος της αστράφτει σαν χρυσάφι.
Δίπλα στον μύλο τα ποτάμια ενώνονται. Στην αρχή κυλάνε
κάπως αναποφάσιστα το ένα δίπλα στο άλλο, αμήχανα με την
εγγύτητά τους, ύστερα όμως ενώνονται και χάνονται το ένα
μέσα στο άλλο. Το ποτάμι που σχηματίζεται μ’ αυτό τον τρόπο
δίπλα στον μύλο δεν είναι πια ούτε η Λευκή ούτε η Μαύρη. Είναι όμως δυνατό και στρέφει χωρίς κόπο τη μυλόπετρα που αλέθει το σιτάρι για το ψωμί.
Το Αρχέγονο βρίσκεται πάνω από τα δύο ποτάμια και πάνω και απ’ αυτό το τρίτο που σχηματίζεται από τον πόθο και
των δύο τους. Το ποτάμι που δημιουργείται από την ένωση της
Μαύρης με τη Λευκή δίπλα στον μύλο ονομάζεται το Ποτάμι
και συνεχίζει την πορεία του ήρεμο και ικανοποιημένο.

Ο καιρός της Γκενοβέφα

Τ

τσάρου με ανοιχτόχρωμες στολές για να πάρουν τον Μίχαλ. Ο
Μίχαλ τους είδε να πλησιάζουν απ’ τη μεριά του Γεσκότλε. Το
καυτό αεράκι μετέφερε το γέλιο τους. Ο Μίχαλ στεκόταν στο
κατώφλι του σπιτιού του φορώντας τη γεμάτη αλεύρι ποδιά του
και περίμενε, παρότι ήξερε τι ήθελαν.
«Βι κτο;» («Εσείς ποιος είστε;») τον ρώτησαν στα ρωσικά.
«Μινιά ζαβούτ Μίχαλ Γιουζέφοβιτς Νιεμπιέσκι» («Με λένε
Μίχαλ Γιουζέφοβιτς Νιεμπιέσκι»), απάντησε ο Μίχαλ, καθώς
όφειλε να απαντήσει.
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ο καλοκαίρι του ’14 κατέφτασαν δύο έφιπποι στρατιώτες του
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«Νου, γεστ ου νας σιουρπρίζ» («Λοιπόν, σας έχουμε μια
έκπληξη»).
Παρέλαβε το χαρτί που του έδωσαν και το πήγε στη γυναίκα του. Εκείνη έκλαιγε όλη την ημέρα και ετοίμαζε τον Μίχαλ
για τον πόλεμο. Είχε τόσο εξασθενήσει από το κλάμα, είχε τόσο βαρύνει, που δεν μπορούσε να βγει στο κατώφλι για να συνοδεύσει τον άντρα της με το βλέμμα έως τη γέφυρα.
Όταν έπεσαν τα λουλούδια των πατατιών και τη θέση τους
πήραν κάτι μικροί πράσινοι καρποί, η Γκενοβέφα διαπίστωσε
πως ήταν έγκυος. Μέτρησε με τα δάχτυλα τους μήνες και κατέληξε στο πρώτο μάζεμα του σανού τέλη Μαΐου. Πρέπει να συνέβη ακριβώς τότε. Τώρα στεναχωριόταν που δεν είχε προλάβει να το πει στον Μίχαλ. Ίσως η κοιλιά της που φούσκωνε από
μέρα σε μέρα να ήταν κάποιο σημάδι πως ο Μίχαλ θα επέστρεφε. Έπρεπε να επιστρέψει. Η Γκενοβέφα διηύθυνε τον μύλο μόνη της, όπως ακριβώς το έκανε ο Μίχαλ. Επιτηρούσε τους εργάτες και εξέδιδε αποδείξεις για τους χωρικούς που της έφερναν το στάρι. Άκουγε με προσοχή το κελάρυσμα του νερού που
κινούσε τις μυλόπετρες και τον θόρυβο των μηχανών. Το αλεύρι κατακάθιζε στα μαλλιά και τα ματοτσίνορά της, τόσο που,
όταν το βράδυ στεκόταν μπροστά στον καθρέφτη, έβλεπε μέσα του μια γριά. Ύστερα η γριά γδυνόταν μπροστά στον καθρέφτη και εξέταζε την κοιλιά της. Ξάπλωνε στο κρεβάτι, όπου, παρά τα μαξιλάρια και τις μάλλινες κάλτσες, δεν κατάφερνε να
ζεσταθεί. Και μιας και στον ύπνο, όπως και στο νερό, μπαίνουμε πάντα βήμα βήμα, έκανε πολλή ώρα ν’ αποκοιμηθεί. Είχε
λοιπόν αρκετό χρόνο για προσευχές. Ξεκινούσε με το «Πάτερ
ημών», συνέχιζε με το «Εις την υπεραγίαν Θεοτόκον», και στο
τέλος έλεγε και την αγαπημένη της προσευχή πριν τον ύπνο,
προς τον φύλακα άγγελό της. Τον παρακαλούσε να προσέχει
τον Μίχαλ, επειδή μπορεί στον πόλεμο να χρειάζεσαι παραπάνω από έναν φύλακα άγγελο. Ύστερα οι προσευχές αυτές μετατράπηκαν σε εικόνες από τον πόλεμο – απλές και φτωχές, ε-

πειδή η Γκενοβέφα δεν γνώριζε κόσμο άλλον από το Αρχέγονο, ούτε άλλους πολέμους εκτός από τους σαββατιάτικους καβγάδες στο παζάρι, όταν οι άντρες, μεθυσμένοι, έβγαιναν από
το καπηλειό του Σλόμο. Τραβούσαν ο ένας τον γιακά του άλλου, έπεφταν κάτω και κυλιόνταν στις λάσπες, βρόμικοι, άθλιοι,
αξιολύπητοι. Έτσι η Γκενοβέφα φανταζόταν τον πόλεμο σαν
έναν ακόμα καβγά μέσα στη λάσπη, τους νερόλακκους και τη
βρόμα, έναν καβγά όπου όλα έληγαν γρήγορα, μ’ ένα χτύπημα. Γι’ αυτό και απορούσε που ο πόλεμος διαρκούσε τόσο πολύ.
Μερικές φορές, όταν πήγαινε στην κωμόπολη για ψώνια, έστηνε αυτί ν’ ακούσει τις κουβέντες του κόσμου. «Ο τσάρος είναι πιο δυνατός από τον Γερμανό», έλεγαν. Ή πάλι: «Ο πόλεμος θα τελειώσει τα Χριστούγεννα».
Αλλά δεν τελείωσε, ούτε εκείνα ούτε τα επόμενα τέσσερα
Χριστούγεννα.
Λίγο πριν τις γιορτές η Γκενοβέφα κίνησε να πάει για ψώνια στο Γεσκότλε. Την ώρα που περνούσε τη γέφυρα, είδε μια
κοπέλα που περπατούσε κατά μήκος του ποταμού. Ήταν ντυμένη φτωχικά, ξυπόλυτη. Οι γυμνές της πατούσες βυθίζονταν
για τα καλά στο χιόνι και άφηναν πίσω τους βαθιά, μικρά ίχνη.
Η Γκενοβέφα αναστατώθηκε, κοντοστάθηκε. Παρακολούθησε
την κοπέλα από ψηλά και έψαξε στην τσάντα της ένα καπίκι
για να της το πετάξει. Η κοπέλα σήκωσε τα μάτια και τα βλέμματά τους συναντήθηκαν. Το νόμισμα έπεσε στο χιόνι. Η κοπέλα χαμογέλασε, αν και στο χαμόγελό της δεν υπήρχε ούτε ευγνωμοσύνη ούτε συμπάθεια. Φάνηκαν κάτι μεγάλα άσπρα δόντια και τα πράσινα μάτια της άστραψαν.
«Αυτό για σένα», είπε η Γκενοβέφα.
Η κοπέλα έσκυψε και τράβηξε όλο χάρη το νόμισμα με το
δάχτυλο από το χιόνι. Ύστερα στράφηκε και συνέχισε τον δρόμο της χωρίς να πει λέξη.
Το Γεσκότλε έμοιαζε σαν να του είχαν αφαιρέσει τα χρώματα. Όλα ήταν μαύρα, άσπρα ή γκρίζα. Οι άντρες είχαν συ-
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γκεντρωθεί στην αγορά σε ομάδες. Μιλούσαν για τον πόλεμο.
Έλεγαν πως οι πόλεις είχαν καταστραφεί και οι περιουσίες του
κόσμου ήταν σκορπισμένες στους δρόμους. Πως οι άνθρωποι
έτρεχαν να γλιτώσουν από τις σφαίρες. Πως έχανε η μάνα το
παιδί και το παιδί τη μάνα. Δεν ήξεραν ποιος ήταν χειρότερος,
ο Ρώσος ή ο Γερμανός. Πως οι Γερμανοί χτυπούσαν μ’ αέρια,
απ’ αυτά που κάνουν τα μάτια να εκρήγνυνται. Πως μέχρι την
επόμενη σοδειά θα έπεφτε πείνα. Ο πόλεμος ήταν ένα κακό
που θα προκαλούσε πολλά ακόμα.
Η Γκενοβέφα προσπάθησε να αποφύγει τις σβουνιές των
αλόγων που έλιωναν το χιόνι μπροστά από το μαγαζί του Σένμπερτ. Η πινακίδα μπροστά από την πόρτα έλεγε:
ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

12

Σένμπερτ & Σία
Διατίθενται αποκλειστικώς προϊόντα
πρώτης ποιότητος
Σαπούνι για τα ρούχα
Σκόνη για το ξάσπρισμα των ρούχων
Αμυλάλευρο, ρυζάλευρο
Κεριά, λάδι, σπίρτα
Σκόνη για τα έντομα

Βλέποντας αυτό το «Σκόνη για τα έντομα», ένιωσε ξαφνικά να ζαλίζεται. Σκέφτηκε εκείνο το αέριο των Γερμανών που
έκανε τα μάτια να εκρήγνυνται. Έτσι να ένιωθαν άραγε και οι
κατσαρίδες όταν τις πασπάλιζαν με τη σκόνη του Σένμπερτ;
Χρειάστηκε να πάρει κάμποσες βαθιές ανάσες για να μην κάνει εμετό.
«Παρακαλώ, κυρία μου», είπε με τραγουδιστή φωνή μια νεαρή γυναίκα που βρισκόταν στην τελευταία φάση της εγκυμοσύνης. Κοίταξε την κοιλιά της Γκενοβέφα και χαμογέλασε.
Η Γκενοβέφα ζήτησε νέφτι, σπίρτα, σαπούνι και μια και-
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νούργια σκούπα. Γλίστρησε το δάχτυλό της πάνω στις μυτερές
τρίχες της σκούπας.
«Πρέπει να συμμαζέψω το σπίτι για τις γιορτές. Να πλύνω
τα πατώματα, τις κουρτίνες, να καθαρίσω τη σόμπα».
«Κι εμείς έχουμε γιορτή. Το Χανουκά. Είστε απ’ το Αρχέγονο, σωστά; Από τον μύλο; Σας ξέρω».
«Γνωριστήκαμε λοιπόν. Πότε υπολογίζετε τα γεννητούρια;»
«Τον Φεβρουάριο».
«Κι εγώ τον Φεβρουάριο».
Η κυρία Σένμπερτ βάλθηκε να τοποθετεί μικρά κομμάτια
σαπούνι στον πάγκο.
«Έχετε αναλογιστεί ποτέ για ποιο λόγο όλες εμείς οι χαζές
γεννάμε μέσα στον πόλεμο;»
«Ο Θεός σίγουρα...»
«Ο Θεός, ο Θεός... Ένας καλός λογιστής είναι ο Θεός, που
περνάει αριθμούς στις στήλες με τις χρεώσεις και τις πιστώσεις.
Πρέπει να κάνει το ισοζύγιό του. Ο ένας πεθαίνει, ο άλλος γεννιέται... Κι εσείς, έτσι όμορφη που είστε, σίγουρα θα κάνετε γιο».
Η Γκενοβέφα σήκωσε το καλάθι της.
«Τώρα χρειάζομαι μια κόρη, μιας και ο άντρας μου είναι
στον πόλεμο και το αγόρι δεν κουμαντάρεται εύκολα χωρίς
πατέρα».
Η κυρία Σένμπερτ βγήκε πίσω από τον πάγκο για να συνοδεύσει την Γκενοβέφα μέχρι την πόρτα.
«Γενικώς μας χρειάζονται οι κόρες. Αν άρχιζαν όλοι ξαφνικά να γεννάνε κόρες, στον κόσμο θα επικρατούσε ειρήνη».
Έβαλαν κι οι δύο τα γέλια.

Ο

άγγελος είδε τη γέννηση της Μίσια με τελείως διαφορετικό
τρόπο απ’ ό,τι η μαία, η Κουτσμέρκα. Ο άγγελος γενικώς τα

13

Ο καιρός του αγγέλου της Μίσια

14

TOKARTSOUK PROM DD Final_Layout 1 24/5/17 9:41 π.μ. Page 14

βλέπει όλα με διαφορετικό μάτι. Οι άγγελοι αντιλαμβάνονται
τον κόσμο όχι μέσα απ’ τις φυσικές του διαστάσεις, στις οποίες
αναπαράγεται συνεχώς και καταστρέφει τον εαυτό του, αλλά
μέσα από τη σημασία τους και την ψυχή τους.
Ο άγγελος που είχε τάξει ο Θεός στη Μίσια είδε ένα πονεμένο, κλεισμένο στον εαυτό του κορμί που παρασυρόταν από
δω κι από κει από τα κύματα των πόνων του τοκετού σαν κουρελάκι – ήταν το κορμί της Γκενοβέφα την ώρα που γεννούσε
τη Μίσια. Την ίδια τη Μίσια ο άγγελος την είδε σαν έναν φρέσκο, καθαρό και άδειο χώρο, όπου σε λίγο θα εμφανιζόταν μια
κάπως μπερδεμένη, μισοκοιμισμένη ψυχή. Όταν το παιδάκι άνοιξε τα μάτια του, ο φύλακας άγγελος ευχαρίστησε τον Ύψιστο. Ύστερα το βλέμμα του αγγέλου και το βλέμμα του ανθρώπου συναντήθηκαν για πρώτη φορά, και ο άγγελος ταράχτηκε, όπως ταράζεται ένας άγγελος χωρίς κορμί.
Ο άγγελος υποδέχτηκε τη Μίσια σ’ αυτό τον κόσμο πίσω από την πλάτη της μαίας: Της άδειασε έναν χώρο για να ζήσει,
την έδειξε στους άλλους αγγέλους και στον Ύψιστο, ενώ τα άυλα χείλη του ψιθύριζαν: «Κοιτάξτε, κοιτάξτε, αυτή είναι η ψυχούλα μου». Τον πλημμύρισε μια ασυνήθιστη, αγγελική τρυφερότητα, μια όλο αγάπη συμπόνια – το μοναδικό συναίσθημα
που νιώθουν οι άγγελοι. Επειδή ο Δημιουργός δεν τους έχει δώσει άλλο ένστικτο, συναίσθημα ή ανάγκη. Αν τα είχαν όλα αυτά, δεν θα ήταν πνευματικά όντα. Το μοναδικό ένστικτο που
έχουν οι άγγελοι είναι το ένστικτο της συμπόνιας. Το μοναδικό
συναίσθημα που νιώθουν οι άγγελοι είναι μια απέραντη συμπόνια, μια συμπόνια βαριά όσο ολόκληρο το στερέωμα.
Ο άγγελος τώρα κοιτούσε τη μαία να πλένει το παιδί με ζεστό νερό και να το στεγνώνει με ένα μαλακό φανελένιο ύφασμα. Ύστερα κοίταξε τα κόκκινα από την προσπάθεια μάτια
της Γκενοβέφα.
Έβλεπε τα γεγονότα σαν να ήταν νερό που κυλούσε. Δεν
τον ενδιέφεραν αυτά καθαυτά, δεν του κινούσαν το ενδιαφέ-

ρον, επειδή ήξερε από πού και προς τα πού κυλούσαν, ήξερε την
αρχή και το τέλος τους. Έβλεπε τη ροή γεγονότων όμοιων και
ανόμοιων μεταξύ τους, σε χρονική εγγύτητα αλλά και απόσταση, κάποια να απορρέουν από τα άλλα και κάποια εντελώς ανεξάρτητα. Αλλά ούτε κι αυτό δεν είχε σημασία για κείνον.
Τα γεγονότα για τους αγγέλους είναι κάτι σαν όνειρο ή σαν
ταινία χωρίς αρχή και τέλος. Οι άγγελοι δεν μπορούν να εμπλακούν σε αυτά, ούτε τους χρησιμεύουν σε τίποτα. Ο άνθρωπος
μαθαίνει από τον κόσμο, μαθαίνει από τα γεγονότα, αποκτάει
γνώσεις για τον κόσμο και τον εαυτό του, ξεχωρίζει μέσα από
τα γεγονότα, προσδιορίζει τα όρια και τις δυνατότητές του, δίνει ονόματα στον εαυτό του. Ο άγγελος δεν χρειάζεται να αντλεί τίποτα από τον εξωτερικό κόσμο, τα αναγνωρίζει όλα
μέσα από τον ίδιο του τον εαυτό, όλη τη γνώση για τον κόσμο
και για τον εαυτό του την έχει μέσα του – έτσι τον έφτιαξε ο
Θεός.
Ο άγγελος δεν έχει το μυαλό του ανθρώπου, δεν βγάζει συμπεράσματα, δεν κρίνει. Δεν σκέφτεται λογικά. Κάποιοι άνθρωποι θα έλεγαν πως ο άγγελος είναι ηλίθιος. Ωστόσο ο άγγελος
φέρει μέσα του εξαρχής τον καρπό του δέντρου της γνώσης,
μια καθαρή γνώση που μόνο το απλό προαίσθημα μπορεί να
εμπλουτίσει. Είναι μια σκέψη απαλλαγμένη από τη λογική, και
μαζί με αυτήν από κάθε πλάνη και τους φόβους που τη συνοδεύουν, μια γνώση χωρίς τις προκαταλήψεις που προκύπτουν
από τη λάθος αντίληψη. Μόνο που, όπως όλα όσα δημιούργησε ο Θεός, οι άγγελοι είναι άστατοι. Αυτό εξηγεί γιατί ο άγγελος της Μίσια έλειψε τόσες φορές όταν τον χρειάστηκε.
Ο άγγελος της Μίσια, όταν έλειπε, απέστρεφε το βλέμμα από
τα γήινα και κοιτούσε άλλους αγγέλους και άλλους κόσμους,
υψηλότερους και χαμηλότερους, που ανήκουν σε κάθε πράγμα
στον κόσμο, σε κάθε ζώο και φυτό. Έβλεπε την τεράστια σκάλα
των όντων, μια παράξενη κατασκευή που περιέχει τους Οκτώ
Κόσμους, καθώς και τον Δημιουργό, απορροφημένο στη δη-
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μιουργία. Κι όμως, όποιος θεωρήσει πως ο άγγελος της Μίσια
αντίκριζε τη μορφή του Κυρίου απατάται. Ο άγγελος έβλεπε
περισσότερα απ’ ό,τι ο άνθρωπος, αλλά όχι τα πάντα.
Επιστρέφοντας με τις σκέψεις του στους άλλους κόσμους,
ο άγγελος δυσκολευόταν να επικεντρώσει την προσοχή του
στον κόσμο της Μίσια, που, όπως και ο κόσμος των άλλων ανθρώπων και των ζώων, ήταν σκοτεινός και γεμάτος πόνο, σαν
μια θολή, γεμάτη βρύα λιμνούλα.

Ο καιρός της Σταχούλας

16

Ε

κείνη η ξυπόλυτη κοπέλα στην οποία είχε δώσει το νόμισμα

η Γκενοβέφα ήταν η Σταχούλα.
Η Σταχούλα εμφανίστηκε στο Αρχέγονο τον Ιούλιο ή τον
Αύγουστο. Οι άνθρωποι της έδωσαν αυτό το όνομα επειδή μάζευε από το έδαφος τα στάχυα που είχαν περισσέψει απ’ τον
θερισμό και τα έψηνε στη φωτιά. Αργότερα, το φθινόπωρο, έκλεβε πατάτες, και τον Νοέμβριο, όταν οι αγροί ήταν τελείως
άδειοι, καθόταν άπραγη στο πανδοχείο. Πότε πότε της έδιναν
κανένα ποτήρι βότκα, ενώ μερικές φορές εξασφάλιζε ένα κομματάκι ψωμί αλειμμένο με λαρδί. Ωστόσο, επειδή οι άνθρωποι
δεν συνηθίζουν να δίνουν κάτι χωρίς αντάλλαγμα, για το τίποτα, ειδικά στο πανδοχείο, η Σταχούλα άρχισε να εκδίδεται. Νιώθοντας ανάλαφρη και ξαναμμένη από τη βότκα, έβγαινε με τους
άντρες στην αυλή και τους δινόταν για ένα κομματάκι σαλάμι.
Και μιας και ήταν η μοναδική νέα και τόσο εύκολη γυναίκα
στην περιοχή, οι άντρες την περιτριγύριζαν σαν τα σκυλιά.
Η Σταχούλα ήταν ψηλή και τροφαντή. Είχε ανοιχτόχρωμα
μαλλιά και φωτεινό δέρμα που δεν το πείραζε ο ήλιος. Κοιτούσε τους πάντες κατάματα με ξεδιαντροπιά, ακόμα και τον παπά. Είχε πράσινα μάτια, το ένα μάλιστα αλληθώριζε λιγάκι. Οι
άντρες που έπαιρναν τη Σταχούλα πίσω από τους θάμνους έ-

νιωθαν ύστερα κάπως άβολα. Κούμπωναν τα παντελόνια τους
και επέστρεφαν με αναψοκοκκινισμένο πρόσωπο στην αποπνικτική ατμόσφαιρα του πανδοχείου. Η Σταχούλα δεν δεχόταν
ποτέ να ξαπλώσει κατά πώς ορίζει ο Θεός. Έλεγε:
«Και γιατί να ξαπλώσω κάτω από σένα; Είμαστε ισότιμοι».
Ήθελε να γέρνει πάνω σ’ ένα δέντρο ή σ’ έναν ξύλινο τοίχο
και να ανεβάζει τη φούστα της πάνω από τους ώμους. Ο πισινός της έλαμπε στο σκοτάδι σαν το φεγγάρι.
Έτσι μάθαινε τον κόσμο η Σταχούλα.
Υπάρχουν δύο είδη μάθησης. Η απ’ έξω και η από μέσα. Η
πρώτη θεωρείται η καλύτερη, για να μην πούμε η μοναδική.
Σύμφωνα με αυτήν, οι άνθρωποι μαθαίνουν από τα μακρινά ταξίδια, την παρατήρηση, το διάβασμα, τα πανεπιστήμια, τις διαλέξεις. Μαθαίνουν μέσα από όσα συμβαίνουν εκτός των ίδιων.
Ο άνθρωπος είναι ένα ανόητο πλάσμα που οφείλει να μαθαίνει. Συλλέγει λοιπόν γνώσεις, τις μαζεύει σαν τη μέλισσα και,
όσες περισσότερες κατέχει, τόσο τις χρησιμοποιεί και τις επεξεργάζεται. Ωστόσο αυτό που θεωρείται «ανόητο» και χρειάζεται τη μάθηση δεν αλλάζει.
Η Σταχούλα μάθαινε από έξω προς τα μέσα.
Η γνώση που απλώς συσσωρεύεται δεν αλλάζει τίποτα μέσα στον άνθρωπο ή τον αλλάζει μόνο επιφανειακά, εξωτερικά, όπως βάζει κανείς καινούργια ρούχα. Αυτός όμως που
μαθαίνει βάζοντας μέσα του τη γνώση υπόκειται σε συνεχείς
αλλαγές, επειδή ενσωματώνει στην ύπαρξή του αυτό που μαθαίνει.
Η Σταχούλα, με το να παίρνει μέσα της τους βρομερούς, άπλυτους χωρικούς από το Αρχέγονο και τα πέριξ, γινόταν σαν
κι αυτούς, μεθούσε, έτρεμε τον πόλεμο, ερεθιζόταν ακριβώς όπως κι εκείνοι. Και σαν να μην έφταναν αυτά, όταν τους έπαιρνε μέσα της στους θάμνους πίσω από το πανδοχείο, η Σταχούλα έπαιρνε μέσα της τις γυναίκες τους, τα παιδιά τους, τα ξύλινα, αποπνικτικά, βρομερά σπιτάκια τους δίπλα στον Λόφο

2 – Το Αρχέγονο και άλλοι καιροί

17

TOKARTSOUK PROM DD Final_Layout 1 24/5/17 9:41 π.μ. Page 17

18

TOKARTSOUK PROM DD Final_Layout 1 24/5/17 9:41 π.μ. Page 18

της Πασχαλίτσας. Μερικές φορές έπαιρνε μέσα της όλο το χωριό, μαζί με κάθε πόνο και κάθε ελπίδα του.
Αυτά ήταν τα πανεπιστήμια της Σταχούλας. Το πτυχίο της
ήταν η κοιλιά της που άρχισε να μεγαλώνει.
Η Ποπιέλσκα, η γυναίκα του βαρόνου, έμαθε για τον λαχνό
που είχε τραβήξει η Σταχούλα και διέταξε να την οδηγήσουν
στο παλάτι της. Κοίταξε τη μεγάλη κοιλιά της.
«Θα γεννήσεις από μέρα σε μέρα. Πώς σκοπεύεις να τα βγάλεις πέρα; Θα σε μάθω να ράβεις και να μαγειρεύεις. Θα μπορέσεις να δουλέψεις ακόμα και στο πλυσταριό. Ποιος ξέρει, αν
όλα πάνε καλά, ίσως μπορέσεις και να κρατήσεις το παιδί σου».
Όταν όμως η βαρονέσα είδε το αποξενωμένο και θρασύ βλέμμα της κοπέλας, που περιηγούνταν με αυθάδεια πίνακες, έπιπλα και ταπισερί, δίστασε. Κι όταν πάλι το βλέμμα αυτό άγγιξε τα αθώα πρόσωπα των γιων και της κόρης της, άλλαξε τόνο.
«Είναι χρέος μας να βοηθάμε τον πλησίον μας στην ανάγκη. Ο πλησίον μας όμως θα πρέπει να τη θέλει τη βοήθεια. Τέτοιου είδους βοήθεια προσφέρω εγώ: Διατηρώ ένα ίδρυμα στο
Γεσκότλε. Εκεί μπορείς να δώσεις το παιδί σου, είναι καθαρά
και πολύ ωραία».
Η λέξη «ίδρυμα» κέντρισε την περιέργεια της Σταχούλας.
Κοίταξε τη βαρονέσα. Η κυρία Ποπιέλσκα ένιωσε πάλι σίγουρη για τον εαυτό της.
«Για τον θερισμό μοιράζω ρούχα και τρόφιμα. Οι άνθρωποι δεν σε θέλουν εδώ. Φέρνεις στον τόπο αναστάτωση και εκφυλισμό. Συμπεριφέρεσαι άσχημα. Πρέπει να φύγεις από δω».
«Δεν είμαι ελεύθερη να ζω όπου θέλω;»
«Όλα εδώ είναι δικά μου, δική μου είναι η γη και τα δάση».
Η Σταχούλα αποκάλυψε τα κάτασπρα δόντια της σε ένα
πλατύ χαμόγελο.
«Όλα δικά σου; Φτωχή, μικρή, κοκαλιάρα σκύλα...»
Το πρόσωπο της βαρονέσας Ποπιέλσκα πάγωσε.
«Έξω», είπε η βαρονέσα ήρεμα.

Η Σταχούλα έκανε μεταβολή, οι γυμνές πατούσες της πλατάγισαν στο ξύλινο πάτωμα.
«Πουτάνα», είπε η Φρανιόβα, η παραδουλεύτρα του παλατιού, ο άντρας της οποίας το καλοκαίρι είχε τρελαθεί με τη Σταχούλα, και τη χαστούκισε.
Καθώς η Σταχούλα, παραπατώντας από το βάρος της κοιλιάς της, διέσχιζε την πύλη, πατώντας πάνω στα χαλίκια, οι εργάτες από τη στέγη βάλθηκαν να της σφυρίζουν. Τότε κι εκείνη σήκωσε τη φούστα της και τους έδειξε τα γυμνά της οπίσθια.
Κοντοστάθηκε μετά το πάρκο και για μια στιγμή συλλογίστηκε προς τα πού να κατευθυνθεί.
Στα δεξιά της είχε το Γεσκότλε, στα αριστερά της το δάσος.
Την τραβούσε το δάσος. Μόλις βρέθηκε ανάμεσα στα δέντρα,
ένιωσε πως τα πάντα μύριζαν διαφορετικά – πιο έντονα, με μεγαλύτερη ευκρίνεια. Πήρε τον δρόμο προς το εγκαταλελειμμένο σπίτι στο Βιντίματς, όπου διανυκτέρευε πότε πότε. Το σπίτι
αυτό ήταν ό,τι είχε απομείνει από κάποιο καμένο υποστατικό
που τώρα πια είχε καταληφθεί από το δάσος. Τα πρησμένα από το βάρος και τη ζέστη πόδια της δεν ένιωθαν τα σκληρά
κουκουνάρια στο έδαφος. Δίπλα στο ποτάμι ένιωσε τον πρώτο διαπεραστικό, άγνωστο στο σώμα της πόνο. Σιγά σιγά άρχισε να την καταλαμβάνει πανικός. Θα πεθάνω, τώρα θα πεθάνω, επειδή δεν έχω κανέναν να με βοηθήσει, σκεφτόταν απελπισμένη. Στάθηκε στη μέση της Μαύρης, δεν ήθελε να κάνει άλλο βήμα. Το κρύο νερό έβρεχε τα πόδια και την κοιλιά της. Καθώς στεκόταν έτσι μέσα στα νερά, το μάτι της πήρε έναν λαγό
που έτρεξε γρήγορα να κρυφτεί πίσω από μια φτέρη. Τον ζήλεψε. Είδε ένα ψάρι που χώθηκε ανάμεσα σε κάτι ρίζες δέντρων. Το ζήλεψε. Είδε μια σαύρα που σύρθηκε κάτω από μια
πέτρα. Κι αυτήν τη ζήλεψε. Ένιωσε πάλι τον πόνο, αυτή τη φορά δυνατότερο, πιο βαθύ. Πεθαίνω, σκέφτηκε, πεθαίνω τώρα,
έτσι απλά. Αρχίζω να γεννάω, και δεν έχω κανέναν να με βοηθήσει. Ήθελε να ξαπλώσει στις φτέρες δίπλα στο ποτάμι επειδή
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χρειαζόταν δροσιά και σκοτάδι, ωστόσο, σε πείσμα του κορμιού
της όλου, συνέχισε να περπατάει. Ο πόνος επέστρεψε για τρίτη φορά και η Σταχούλα κατάλαβε πια πως δεν της έμενε πολλή ώρα.
Το εγκαταλελειμμένο σπίτι στο Βιντίματς δεν ήταν παρά
τέσσερις τοίχοι κι ένα κομμάτι σκεπής. Μέσα ήταν γεμάτο μπάζα όπου είχαν φυτρώσει τσουκνίδες. Μύριζε υγρασία. Πάνω
στους τοίχους γλιστρούσαν τυφλά σαλιγκάρια. Η Σταχούλα έκοψε φύλλα κολλιτσίδας και ετοίμασε ένα στρώμα να ξαπλώσει. Ο πόνος επέστρεφε τώρα σε πιο ανυπόμονα κύματα. Όταν
κάποια στιγμή έγινε αφόρητος, η Σταχούλα κατάλαβε πως έπρεπε να κάνει κάτι για να τον σπρώξει από μέσα της, να τον
πετάξει πάνω στο στρώμα από φύλλα τσουκνίδας και κολλιτσίδας. Έσφιξε τα δόντια και άρχισε να σπρώχνει. Ο πόνος θα
βγει από εκεί που μπήκε, σκέφτηκε η Σταχούλα και κάθισε στη
γη. Ανασήκωσε τη φούστα της. Δεν είδε τίποτα το περίεργο –
μόνο το τείχος της κοιλιάς και τα μπούτια της. Το κορμί της ήταν
ακόμα κλειστό και αδιαπέραστο. Η Σταχούλα προσπάθησε να
κοιτάξει μέσα της, αλλά την εμπόδιζε η κοιλιά της. Με τις παλάμες να τρέμουν από τον πόνο, ψηλάφισε το σημείο απ’ όπου
θα έπρεπε να βγει το παιδί. Με τα ακροδάχτυλά της άγγιξε το
πρησμένο της εφήβαιο, τις σκληρές του τρίχες, όμως η σχισμή
της δεν ένιωθε το άγγιγμα των δαχτύλων της. Η Σταχούλα την
άγγιζε σαν να ήταν κάτι ξένο, κάποιο αντικείμενο.
Ο πόνος αυξανόταν παραλύοντας τις αισθήσεις της. Οι σκέψεις της σκίζονταν σαν σάπιο ύφασμα. Οι λέξεις και οι έννοιες
διαλύονταν, βυθίζονταν στο έδαφος. Το πρησμένο από τη γέννα κορμί της είχε πλήρη εξουσία πάνω της. Και μιας και το ανθρώπινο σώμα ζει με τις εικόνες, αυτές ήταν που πλημμύρισαν
τη μισοναρκωμένη σκέψη της Σταχούλας.
Η Σταχούλα είχε την εντύπωση πως γεννούσε μέσα σε μιαν
εκκλησία, πάνω στο κρύο πέτρινο πάτωμα, μπροστά από το
ιερό. Άκουγε τον παρηγορητικό θρήνο του εκκλησιαστικού

οργάνου. Ύστερα της φάνηκε πως ήταν η ίδια αυτό το εκκλησιαστικό όργανο και έπαιζε, πως είχε μέσα της πολλούς ήχους
και πως, αν το ήθελε, θα μπορούσε να τους βγάλει όλους. Ένιωσε ισχυρή, παντοδύναμη. Την ίδια στιγμή όμως αυτή την παντοδυναμία τη διέλυσε μια μύγα, το συνηθισμένο βουητό μιας μεγάλης χρυσόμυγας κοντά στο αυτί της. Ο πόνος κυρίεψε τη Σταχούλα με νέα ορμή. «Πεθαίνω, πεθαίνω», βόγκηξε. «Δεν πεθαίνω, δεν πεθαίνω», βόγκηξε και πάλι σε λίγο. Ο ιδρώτας έκανε
τα ματοτσίνορά της να κολλάνε και έσταζε στα μάτια της. Άρχισε να κλαίει με λυγμούς. Στηρίχτηκε στα χέρια της και βάλθηκε να σπρώχνει απελπισμένα. Ύστερα απ’ αυτή την προσπάθεια ένιωσε ανακούφιση. Κάτι πλατάγισε και πετάχτηκε από μέσα της. Η Σταχούλα τώρα είχε ανοίξει. Έπεσε πάνω στα φύλλα της κολλιτσίδας και άρχισε να αναζητάει ανάμεσά τους το
παιδί. Δεν υπήρχε όμως τίποτα εκτός από ζεστό νερό. Τότε η
Σταχούλα μάζεψε τις δυνάμεις της για να σπρώξει ξανά. Μισόκλεισε τα μάτια της και έσπρωχνε. Έπαιρνε ανάσες και έσπρωχνε. Έκλαιγε κοιτώντας προς τα πάνω. Ανάμεσα από τα σαπισμένα δοκάρια έβλεπε τον καθαρό ουρανό. Και τότε είδε το
παιδί της. Το παιδί ανασηκώθηκε διστακτικά και στάθηκε στα
πόδια του. Την κοίταξε όπως δεν την είχε κοιτάξει κανείς μέχρι
τότε – με μια τεράστια, ανείπωτη αγάπη. Ήταν αγοράκι. Σήκωσε από το έδαφος ένα κλαδάκι, που μεταμορφώθηκε σε ένα
μικρό φίδι του αγρού. Η Σταχούλα ήταν ευτυχισμένη. Ξάπλωσε στα φύλλα και άρχισε να πέφτει σ’ ένα σκοτεινό πηγάδι. Οι
σκέψεις επέστρεψαν αργά, κολυμπώντας με χάρη μέσα στο
μυαλό της: Δηλαδή το σπίτι έχει πηγάδι. Και στο πηγάδι υπάρχει
νερό. Μένω στο πηγάδι επειδή εδώ είναι υγρά και δροσερά. Στα
πηγάδια μπορούν και παίζουν τα παιδιά, τα σαλιγκάρια ανακτούν
την όρασή τους και το στάρι ωριμάζει. Θα έχω με τι να ταΐσω το
παιδί. Πού είναι το παιδί;
Άνοιξε τα μάτια της και έκπληκτη ένιωσε πως είχε σταματήσει ο χρόνος. Πως δεν υπήρχε κανένα παιδί.
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Ο πόνος επέστρεψε και η Σταχούλα άρχισε να φωνάζει. Φώναζε τόσο δυνατά, που έτρεμαν οι τοίχοι του κατεστραμμένου
σπιτιού και τα πουλιά πετούσαν μακριά, ενώ οι άνθρωποι που
έφτιαχναν τις θημωνιές στα χωράφια σήκωσαν τα κεφάλια
τους και σταυροκοπήθηκαν. Η Σταχούλα θέλησε να βήξει και
έπνιξε την επόμενη κραυγή. Τώρα φώναζε προς τα μέσα, προς
το εσωτερικό της. Η κραυγή της ήταν τόσο δυνατή, που τραντάχτηκε η κοιλιά της. Η Σταχούλα ένιωσε ανάμεσα στα πόδια
της κάτι καινούργιο, ξένο. Ανασηκώθηκε στα χέρια της και
κοίταξε το πρόσωπο του παιδιού της. Τα μάτια του παιδιού ήταν ερμητικά κλειστά. Η Σταχούλα έσπρωξε άλλη μια φορά
και τότε το παιδί γεννήθηκε. Τρέμοντας από την προσπάθεια,
δοκίμασε να το πάρει στην αγκαλιά της, αλλά τα χέρια της δεν
κατάφερναν να φτάσουν την εικόνα που αντίκριζαν τα μάτια
της. Παρ’ όλα αυτά αναστέναξε με ανακούφιση και άφησε τον
εαυτό της να γλιστρήσει κάπου στο σκοτάδι.
Όταν ξύπνησε, είδε δίπλα της το παιδί – ζαρωμένο και νεκρό. Προσπάθησε να το βάλει στο στήθος της. Το στήθος της
ήταν μεγαλύτερο από το παιδί, τόσο ζωντανό που την πονούσε. Από πάνω της έκαναν κύκλους οι μύγες.
Όλο το απόγευμα η Σταχούλα προσπαθούσε να κάνει το
νεκρό παιδί να βυζάξει. Κατά το βραδάκι ο πόνος επέστρεψε
και η Σταχούλα γέννησε τον πλακούντα. Ύστερα αποκοιμήθηκε και πάλι. Στο όνειρό της τάιζε το παιδί με νερό της Μαύρης αντί για γάλα. Το παιδί ήταν βρικόλακας που καθόταν στο
στήθος και ρουφούσε τη ζωή απ’ τον άνθρωπο. Ήθελε αίμα. Ο
ύπνος της Σταχούλας γινόταν όλο και πιο ανήσυχος και βαρύς, αλλά δεν κατάφερνε να ξυπνήσει. Εμφανίστηκε και μια γυναίκα ψηλή σαν δέντρο. Η Σταχούλα την κοίταξε καλά καλά,
πρόσεξε κάθε γωνία του προσώπου της, κάθε λεπτομέρεια του
χτενίσματος, του ντυσίματός της. Είχε μαύρα σγουρά μαλλιά,
σαν την Εβραία στο μαγαζί, και ένα υπέροχα εκφραστικό πρόσωπο. Της Σταχούλας της φάνηκε όμορφη. Την πόθησε με όλο

της το κορμί, αλλά δεν ήταν ο πόθος που γνώριζε, κάτω από την
κοιλιά, ανάμεσα στα πόδια της· αυτός ο πόθος ξεχείλιζε κάπου
από το μέσον του κορμιού της, από ένα σημείο πάνω από την
κοιλιά της, κοντά στην καρδιά. Η δυνατή αυτή γυναίκα έσκυψε πάνω από τη Σταχούλα και της χάιδεψε το μάγουλο. Η Σταχούλα κοίταξε από κοντά τα μάτια της και είδε μέσα τους κάτι
που δεν το γνώριζε μέχρι τότε, κάτι που δεν φανταζόταν πως
υπήρχε. «Είσαι δική μου», της είπε η τεράστια γυναίκα και χάιδεψε τον λαιμό και τα πρησμένα στήθη της Σταχούλας. Εκεί που
τα δάχτυλά της άγγιζαν τη Σταχούλα, το κορμί της ευλογούνταν, γινόταν αθάνατο. Η Σταχούλα δινόταν ολόκληρη σε αυτό
το άγγιγμα, σημείο προς σημείο. Ύστερα η ψηλή γυναίκα πήρε
τη Σταχούλα από το χέρι και την έσφιξε πάνω στο στήθος της.
Η Σταχούλα βρήκε τη ρώγα με τα σκασμένα της χείλη. Μύριζε
γούνα ζώου, χαμομήλι και απήγανο. Η Σταχούλα έπινε κι έπινε.
Μέσα στον ύπνο της έπεσε ένας κεραυνός, και τότε είδε ξαφνικά πως βρισκόταν ακόμα στο κατεστραμμένο σπίτι, πάνω στις
κολλιτσίδες. Γύρω τα πάντα ήταν γκρίζα. Δεν ήξερε αν ήταν το
φως της ανατολής ή της δύσης. Για δεύτερη φορά κάπου πολύ
κοντά χτύπησε άλλος ένας κεραυνός και σ’ ένα δευτερόλεπτο
ξέσπασε η νεροποντή που έπνιξε τους ήχους των επόμενων βροντών. Το νερό κυλούσε μέσα από τις ρωγμές των σανίδων στο
ταβάνι και ξέπλενε τη Σταχούλα από το αίμα και τον ιδρώτα,
δρόσιζε το κορμί της που ζεματούσε, την πότιζε και την έτρεφε. Η Σταχούλα έπινε νερό κατευθείαν από τον ουρανό.
Όταν βγήκε ο ήλιος, σύρθηκε έξω από την τρώγλη και άρχισε να σκάβει έναν λάκκο. Ύστερα τράβηξε τις μπερδεμένες ρίζες από το έδαφος. Η γη ήταν μαλακή και δεκτική, σαν να ήθελε να τη βοηθήσει στην ταφή. Τοποθέτησε το σώμα του νεογέννητου στην ασύμμετρη τρύπα.
Έστρωνε επί πολλή ώρα το χώμα στο συγκεκριμένο σημείο
και, όταν σήκωσε το βλέμμα και κοίταξε παρακεί, τα πάντα ήταν διαφορετικά. Δεν ήταν πια ένας κόσμος φτιαγμένος από
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αντικείμενα, από πράγματα, από φαινόμενα που υφίστανται
το ένα δίπλα στο άλλο. Τώρα αυτό που έβλεπε η Σταχούλα είχε
γίνει μια μάζα, ένα μεγάλο ζώο ή ένας μεγάλος άνθρωπος που
έπαιρνε διάφορες μορφές, για να ανθίσει, να πεθάνει και να ξαναγεννηθεί. Τα πάντα γύρω από τη Σταχούλα ήταν ένα σώμα,
ένα μεγάλο σώμα μέρος του οποίου ήταν και η ίδια – τεράστιο,
παντοδύναμο, αφάνταστα δυνατό. Με κάθε κίνηση, με κάθε ήχο
φανερωνόταν η δύναμή του, που μόνο και μόνο με τη βούληση
δημιουργεί κάτι από το τίποτα και μετατρέπει κάτι σε τίποτα.
Η Σταχούλα ένιωσε ζάλη και στηρίχτηκε με την πλάτη στον
ετοιμόρροπο τοίχο. Μόνο το να κοιτάει τη μεθούσε σαν βότκα,
μπέρδευε τις σκέψεις της και ξεσήκωνε κάπου μέσα στην κοιλιά της ένα κύμα γέλιου. Κι όμως όλα ήταν όπως πάντα: Πίσω
από τον μικρό πράσινο αγρό που τεμνόταν από ένα αμμώδες
μονοπάτι υψωνόταν ένα δάσος από σημύδες, που το πλαισίωναν θάμνοι φουντουκιών. Ένα ελαφρύ αεράκι κουνούσε το χορτάρι και τα φύλλα, κάπου ακουγόταν ένας γρύλος και βούιζαν
οι μύγες. Τίποτ’ άλλο. Η Σταχούλα όμως τώρα πια έβλεπε πώς
συνδεόταν ο γρύλος με τον ουρανό, και τι συνέδεε τις φουντουκιές με το μονοπάτι του δάσους. Δεν ήταν όμως μόνο αυτό. Έβλεπε τη δύναμη που διέπει τα πάντα, καταλάβαινε την επίδρασή της. Έβλεπε τις σκιές άλλων κόσμων και άλλων εποχών, που
απλώνονται πάνω και κάτω από τη δική μας. Έβλεπε και πράγματα που δεν ονομάζονται με λέξεις.

Ο καιρός του Κακού Ανθρώπου
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πριν τον πόλεμο στα δάση του Αρχέγονου εμφανίστηκε
ο Κακός Άνθρωπος, παρόλο που κάποιος σαν κι αυτόν θα μπορούσε να ζει σε αυτό το δάσος από πάντα.
Αρχικά, την άνοιξη, βρέθηκε στη Βοντενίτσα μισοσαπισμένο το σώμα του Μπρόνεκ Μάλακ, για τον οποίο όλοι είχαν την
δη

εντύπωση πως είχε μεταναστεύσει στην Αμερική. Ήρθε η αστυνομία από το Τάσουβ, εξέτασε το σημείο και πήρε το πτώμα πάνω σε ένα κάρο. Οι αστυνόμοι επέστρεψαν κάμποσες φορές ακόμα στο Αρχέγονο, δεν βγήκε όμως τίποτα. Ο δολοφόνος δεν
βρέθηκε. Ύστερα κάποιος ανέφερε πως είχε δει στο δάσος έναν ξένο. Ήταν γυμνός και τριχωτός σαν πίθηκος. Πετάχτηκε
και χάθηκε ανάμεσα στα δέντρα. Τότε κάποιοι άλλοι θυμήθηκαν πως έβρισκαν κι αυτοί στο δάσος κάτι παράξενα ίχνη – έναν
λάκκο σκαμμένο στη γη, ίχνη από πατούσες στο αμμώδες μονοπάτι, σκόρπια ψόφια ζώα. Κάποιος είχε ακούσει στο δάσος
ένα ουρλιαχτό, ένα τρομερό ουρλιαχτό, σαν να έβγαινε το μισό από άνθρωπο και το μισό από ζώο.
Τότε οι άνθρωποι άρχισαν να διηγούνται για το από πού είχε έρθει ο Κακός Άνθρωπος. Πριν ο Κακός Άνθρωπος γίνει Κακός Άνθρωπος, ήταν ένας συνηθισμένος αγρότης που έκανε ένα τρομερό έγκλημα, αν και δεν είναι γνωστό ποιο.
Ανεξάρτητα από τη φύση αυτού του εγκλήματος, η συνείδησή του τον βασάνιζε και δεν του επέτρεπε να κοιμηθεί στιγμή. Οι τύψεις τον παίδευαν τόσο, που δραπέτευσε από τον ίδιο
του τον εαυτό, μέχρι που βρήκε τη γαλήνη στο δάσος. Τριγύριζε στο δάσος ώσπου χάθηκε. Του φαινόταν πως ο ήλιος χόρευε
στον ουρανό, κι έτσι έχασε τον προσανατολισμό του. Σκέφτηκε πως ο δρόμος προς τον βορρά θα τον έβγαζε σίγουρα κάπου. Ύστερα όμως άρχισε να αμφιβάλλει για τον δρόμο προς
τον βορρά και έστριψε προς την ανατολή, πιστεύοντας πως στην
ανατολή θα έβρισκε το τέλος του δάσους. Όταν όμως πήγε προς
τα ανατολικά, τον κατέλαβαν και πάλι αμφιβολίες. Κοντοστάθηκε μπερδεμένος και αβέβαιος για την κατεύθυνση. Άλλαξε
λοιπόν το σχέδιό του και αποφάσισε να πάει προς τον νότο, και
γι’ αυτόν όμως τον δρόμο είχε αμφιβολίες, οπότε σύντομα στράφηκε προς τα δυτικά. Τότε όμως κατέληξε να επιστρέψει στο σημείο απ’ όπου είχε ξεκινήσει, στο κέντρο ενός μεγάλου δάσους.
Την τέταρτη μέρα άρχισε ν’ αμφιβάλλει για τα σημεία του ορί-
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ζοντα. Την πέμπτη μέρα σταμάτησε να εμπιστεύεται την αντίληψή του. Την έκτη μέρα ξέχασε από πού είχε έρθει και γιατί
είχε μπει στο δάσος, ενώ την έβδομη μέρα ξέχασε πώς τον έλεγαν.
Και από τότε έγινε ίδιος με τα ζώα του δάσους. Ζούσε με
αγριοφράουλες και μανιτάρια, κι ύστερα άρχισε να κυνηγάει
μικρά ζώα. Κάθε μέρα που περνούσε έσβηνε από τη μνήμη του
ακόμα περισσότερα στιγμιότυπα – το μυαλό του Κακού Ανθρώπου γινόταν όλο και πιο επίπεδο. Ξεχνούσε τις λέξεις επειδή δεν τις χρησιμοποιούσε. Ξεχνούσε πώς να προσεύχεται τα
βράδια. Ξεχνούσε πώς να ανάβει φωτιά και πώς να την αξιοποιεί. Πώς να κουμπώνει τα κουμπιά του παλτού του και πώς
να δένει τα κορδόνια του. Ξεχνούσε όλα τα τραγουδάκια που
είχε μάθει παιδί και όλη του την παιδική ηλικία. Ξεχνούσε τα
πρόσωπα των δικών του, της μητέρας, της γυναίκας, των παιδιών του, ξέχασε τη γεύση του τυριού, του ψητού κρέατος, της
πατάτας και της πατατόσουπας.
Αυτή η αμνησία κράτησε πολλά χρόνια, και στο τέλος ο Κακός Άνθρωπος δεν έμοιαζε πια μ’ εκείνον τον άντρα που είχε
έρθει στο δάσος. Ο Κακός Άνθρωπος δεν ήταν ο εαυτός του
και είχε ξεχάσει τι θα πει να είσαι ο εαυτός σου. Το σώμα του
άρχισε να βγάζει τρίχες, ενώ τα δόντια του έγιναν από την ωμή τροφή μυτερά και άσπρα, όπως τα δόντια των ζώων. Το λαρύγγι του έβγαζε τώρα βραχνούς ήχους και γρυλίσματα.
Κάποια μέρα ο Κακός Άνθρωπος αντιλήφθηκε στο δάσος
έναν γέρο που μάζευε φρύγανα και ένιωσε πως η ανθρώπινη
ύπαρξη του είναι ξένη, ακόμα και απεχθής, οπότε πλησίασε τρέχοντας τον γέρο και τον σκότωσε. Μια άλλη φορά επιτέθηκε
σε έναν γεωργό που πλησίαζε πάνω σε ένα αμάξι. Σκότωσε κι
αυτόν και το άλογο. Το άλογο το κατασπάραξε, τον άνθρωπο
όμως δεν τον άγγιξε – ένας νεκρός άνθρωπος του ήταν ακόμα
πιο αηδιαστικός απ’ ό,τι ένας ζωντανός. Ύστερα σκότωσε τον
Μπρόνεκ Μάλακ.
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Κάποτε ο Κακός Άνθρωπος έφτασε κατά τύχη στην άκρη
του δάσους και είδε το Αρχέγονο. Η θέα των σπιτιών ξύπνησε
μέσα του ένα ασαφές συναίσθημα, όπου συνυπήρχαν και θλίψη και οργή. Στο χωριό άκουσαν τότε ένα τρομερό ουρλιαχτό,
που έμοιαζε με το κλάμα του λύκου. Ο Κακός Άνθρωπος στάθηκε για μια στιγμή στην άκρη του δάσους, και ύστερα στράφηκε και ακούμπησε διστακτικά τα χέρια στο έδαφος. Με έκπληξη διαπίστωσε πως αυτός ο τρόπος να κινείται ήταν πολύ πιο
βολικός και πολύ πιο γρήγορος. Τα μάτια του, πολύ πιο κοντά
στη γη πια, έβλεπαν περισσότερα πράγματα και με περισσότερες λεπτομέρειες. Η αδύναμη ακόμα όσφρησή του απορροφούσε καλύτερα τις μυρωδιές της γης. Το ένα και μοναδικό δάσος
ήταν καλύτερο απ’ όλα τα χωριά, όλους τους δρόμους και τις
γέφυρες, τις πόλεις και τους πύργους. Ο Κακός Άνθρωπος επέστρεψε λοιπόν για πάντα στο δάσος.

Ο καιρός της Γκενοβέφα
έφερε αναστάτωση στον κόσμο. Κάηκε το δάσος
στο Πζίιμι, οι Κοζάκοι εκτέλεσαν τον γιο των Χερούμπιν, λιγόστεψαν οι άντρες, δεν υπήρχαν χέρια για τη σοδειά, οι άνθρωποι δεν είχαν τι να φάνε.
Ο βαρόνος Ποπιέλσκι από το Γεσκότλε φόρτωσε τα υπάρχοντά του σε ένα αμάξι και εξαφανίστηκε για μερικούς μήνες.
Ύστερα επέστρεψε. Ο Κοζάκοι τού είχαν λεηλατήσει το σπίτι
και το κελάρι. Είχαν πιει κρασιά εκατό χρόνων. Ο γερο-Μπόσκι, που τους είχε δει, είπε πως ένα κρασί ήταν τόσο παλιό, που
το έκοβαν με τις μπαγιονέτες, σαν ζελέ.
Η Γκενοβέφα είχε αναλάβει τον μύλο όσο ακόμα αυτός λειτουργούσε. Ξυπνούσε χαράματα και επέβλεπε τα πάντα. Έλεγχε μήπως κι ερχόταν κάποιος καθυστερημένα στη δουλειά. Ύστερα, όταν όλα έπαιρναν τον θορυβώδη ρυθμό τους, η Γκεπόλεμος
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νοβέφα ένιωθε να την πλημμυρίζει ολόκληρη ένα κύμα ανακούφισης, ζεστό σαν γάλα. Ασφάλεια. Επέστρεφε σπίτι και ετοίμαζε πρωινό για τη Μίσια, που κοιμόταν ακόμα.
Την άνοιξη του ’17 ο μύλος σταμάτησε να λειτουργεί. Δεν είχε τι ν’ αλέσει, οι άνθρωποι είχαν φάει όλα τα αποθέματα σιτηρών. Από το Αρχέγονο έλειπε η συνηθισμένη φασαρία. Ο
μύλος ήταν η μηχανή που κινούσε τον κόσμο, που τον ωθούσε.
Τώρα ακουγόταν μόνο ο παφλασμός του ποταμού. Η δύναμή
του ξοδευόταν άδικα. Η Γκενοβέφα τριγυρνούσε στον άδειο
μύλο και έκλαιγε. Περιπλανιόταν σαν φάντασμα, σαν μια λευκή, πασπαλισμένη με αλεύρι μεγαλοκυρά. Τα βράδια καθόταν
στο κατώφλι του σπιτιού και κοιτούσε τον μύλο. Τις νύχτες τον
έβλεπε στα όνειρά της. Στα όνειρά της ο μύλος γινόταν καράβι
με άσπρα πανιά, σαν αυτά που έδειχναν οι εικόνες στα βιβλία.
Στην ξύλινη κοιλιά του είχε τεράστια πιστόνια, αλειμμένα με
λάδι, που ανεβοκατέβαιναν. Λαχάνιαζε και βαριανάσαινε. Από
το εσωτερικό του σε χτυπούσε με δύναμη η ζέστη. Η Γκενοβέφα ένιωθε κάτι σαν πόθο. Από τα όνειρα αυτά ξυπνούσε ιδρωμένη και ανήσυχη. Όταν φώτιζε η μέρα, σηκωνόταν από το κρεβάτι και άρχιζε να κεντάει, καθισμένη στο τραπέζι.
Τον καιρό που έπεσε η επιδημία της χολέρας το ’18, όταν έσκαβαν τα σύνορα του χωριού, κατέφθασε στον μύλο η Σταχούλα. Η Γκενοβέφα την είδε να τριγυρνάει δίπλα του, να κοιτάει μέσα απ’ τα παράθυρά του. Έδειχνε αποστεωμένη. Έτσι
λεπτή που ήταν, φαινόταν πολύ ψηλή. Τα ανοιχτόχρωμα μαλλιά της είχαν γκριζάρει και κάλυπταν τους ώμους της σαν βρόμικο μαντίλι. Τα ρούχα της ήταν σκισμένα.
Η Γκενοβέφα την παρατηρούσε από την κουζίνα. Όταν η
Σταχούλα κοίταξε μέσα απ’ το παράθυρο, κρύφτηκε. Τη φοβόταν τη Σταχούλα. Όλοι τη φοβούνταν τη Σταχούλα. Η Σταχούλα ήταν τρελή, μπορεί και άρρωστη. Έλεγε ασυναρτησίες,
έβριζε. Τώρα, καθώς βολτάριζε γύρω απ’ τον μύλο, έμοιαζε με
πεινασμένη σκύλα.

Η Γκενοβέφα κοίταξε την εικόνα της Παναγιάς του Γεσκότλε, σταυροκοπήθηκε και βγήκε στην είσοδο του σπιτιού.
Όταν η Σταχούλα στράφηκε προς το μέρος της, η Γκενοβέφα ένιωσε σύγκρυο. Τι τρομακτικό βλέμμα που είχε αυτή η
Σταχούλα.
«Άσε με να μπω στον μύλο», της είπε.
Η Γκενοβέφα γύρισε στο σπίτι να πάρει το κλειδί. Χωρίς να
πει λέξη, άνοιξε την πόρτα.
Η Σταχούλα μπήκε από πίσω της στη δροσερή σκιά και έπεσε αμέσως στα γόνατα για να μαζέψει τα σκόρπια λίγα σπυριά και τα βουναλάκια της σκόνης που κάποτε ήταν αλεύρι.
Με τα λεπτά της δάχτυλα μάζευε τα σπυριά και τα έχωνε στο
στόμα της.
Η Γκενοβέφα την ακολουθούσε βήμα βήμα. Η σκυμμένη
μορφή της Σταχούλας έμοιαζε από ψηλά μ’ έναν σωρό κουρέλια. Όταν η Σταχούλα χόρτασε με τα σπυριά, κάθισε στο χώμα
και άρχισε να κλαίει. Τα δάκρυα κυλούσαν ποτάμι στο βρόμικο πρόσωπό της. Είχε κλείσει τα μάτια και χαμογελούσε. Η Γκενοβέφα ένιωσε έναν κόμπο στον λαιμό. Πού ζούσε; Είχε κανένα συγγενή; Τι έκανε τα Χριστούγεννα; Τι έτρωγε; Πρόσεξε πόσο εύθραυστο είχε γίνει το κορμί της και θυμήθηκε τη Σταχούλα πριν τον πόλεμο. Τότε ήταν μια καλοφτιαγμένη, όμορφη κοπέλα. Τώρα κοιτούσε τα γυμνά, πληγιασμένα της πόδια με τα
σκληρά νύχια που έμοιαζαν με νύχια ζώου. Άπλωσε το χέρι να
αγγίξει τα γκρίζα της μαλλιά. Τότε η Σταχούλα άνοιξε τα μάτια και κοίταξε την Γκενοβέφα, όχι στα μάτια, αλλά κατευθείαν
στην ψυχή της, στο κέντρο της ψυχής της. Η Γκενοβέφα τράβηξε το χέρι της. Αυτά δεν ήταν μάτια ανθρώπου. Έτρεξε στην
αυλή και κοίταξε με ανακούφιση το σπίτι της, τις μολόχες, το
φορεματάκι της Μίσια που ξεχώριζε ανάμεσα στους θάμνους
με τα λαγοκέρασα, τις κουρτίνες. Πήρε από το σπίτι ένα καρβέλι ψωμί και επέστρεψε στον μύλο.
Η Σταχούλα βγήκε από τη σκοτεινιά της ανοιχτής πόρτας
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με το μπογαλάκι της γεμάτο σπυριά. Κοιτούσε πίσω από την
πλάτη της Γκενοβέφα, το πρόσωπό της φωτίστηκε.
«Γλυκούλι μου», είπε στη Μίσια, που στεκόταν δίπλα στον
φράχτη.
«Τι έγινε το παιδί σου;»
«Πέθανε».
Η Γκενοβέφα θέλησε να της βάλει το καρβέλι στο τεντωμένο της χέρι, η Σταχούλα όμως πλησίασε πολύ κοντά και, καθώς έπαιρνε το ψωμί, κόλλησε τα χείλη της στο στόμα της Γκενοβέφα. Η Γκενοβέφα αιφνιδιάστηκε και τραβήχτηκε μακριά
της. Η Σταχούλα γέλασε και έβαλε το καρβέλι στο μπογαλάκι
της. Η Μίσια άρχισε να κλαίει.
«Μην κλαις, γλυκούλα μου, ο μπαμπάς σου είναι στον δρόμο, έρχεται να σε δει», μουρμούρισε η Σταχούλα καθώς έπαιρνε τον δρόμο προς το χωριό.
Η Γκενοβέφα σκούπισε τα χείλη της με την ποδιά της μέχρι
που μελάνιασαν.
Εκείνο το βράδυ δυσκολεύτηκε να αποκοιμηθεί. Η Σταχούλα δεν μπορούσε να κάνει λάθος. Η Σταχούλα ήξερε τα
μελλούμενα, όλοι το γνώριζαν αυτό.
Από την επόμενη ημέρα η Γκενοβέφα άρχισε να περιμένει.
Όχι όμως έτσι όπως το έκανε μέχρι τότε. Τώρα τον περίμενε από ώρα σε ώρα. Σκέπασε τις πατάτες με το πάπλωμα για να
μην παγώσουν πολύ γρήγορα. Έστρωσε το κρεβάτι. Έχυσε νερό στη λεκάνη για το ξύρισμα. Κρέμασε στην καρέκλα τα ρούχα του Μίχαλ. Περίμενε λες και ο Μίχαλ είχε πάει μέχρι το Γεσκότλε για να αγοράσει καπνό και θα επέστρεφε από στιγμή
σε στιγμή.
Περίμενε όλο το καλοκαίρι και το φθινόπωρο και τον χειμώνα. Δεν απομακρυνόταν από το σπίτι, δεν πήγαινε στην εκκλησία. Τον Φεβρουάριο επέστρεψε ο βαρόνος Ποπιέλσκι και
έδωσε δουλειά για τον μύλο. Άγνωστο από πού είχε πάρει το
στάρι για το άλεσμα. Δάνεισε και στους χωρικούς στάρι για να

σπείρουν. Οι Σεράφιν γέννησαν ένα παιδί, ένα κοριτσάκι, και
όλοι το είδαν ως οιωνό πως τελείωνε ο πόλεμος.
Η Γκενοβέφα χρειάστηκε να προσλάβει νέους εργάτες για
τον μύλο, επειδή πολλοί από τους παλιούς δεν είχαν επιστρέψει από τον πόλεμο. Ο βαρόνος τής συνέστησε να πάρει ως επιστάτη και βοηθό τον Νιετζέλα από τη Βόλα. Ο Νιετζέλα ήταν
γρήγορος και μετρημένος. Ανεβοκατέβαινε τρέχοντας τα σκαλιά, φωνάζοντας στους χωρικούς. Σημείωνε με κιμωλία στον
τοίχο τον αριθμό των σακιών που είχαν αλέσει. Όταν ερχόταν
στον μύλο η Γκενοβέφα, ο Νιετζέλα έτρεχε ακόμα πιο γρήγορα
και φώναζε ακόμα πιο δυνατά. Χάιδευε το αραιό του μουστάκι, που δεν θύμιζε σε τίποτα τα παχιά μουστάκια του Μίχαλ.
Δεν της άρεσε να ανεβαίνει πάνω. Μόνο για σημαντικές υποθέσεις – για κάποιο λάθος στην έκδοση των αποδείξεων για
το στάρι, για τη συντήρηση των μηχανών.
Μια φορά, καθώς έψαχνε τον Νιετζέλα, είδε τα παλικάρια
που κουβαλούσαν τα σακιά. Ήταν γυμνοί μέχρι τη μέση και
τα κορμιά τους ήταν μέσα στο αλεύρι, σαν μεγάλα κουλούρια.
Τα σακιά τούς έκρυβαν το κεφάλι, έτσι ώστε έμοιαζαν όλοι ίδιοι. Δεν είδε ούτε τον νεαρό Σεράφιν ούτε τον Μάλακ, μόνο
άντρες. Τα γυμνά πανωκόρμια τους τραβούσαν το βλέμμα της,
την αναστάτωναν. Αναγκάστηκε να γυρίσει και να κοιτάξει από
την άλλη.
Μια μέρα ο Νιετζέλα ήρθε μαζί με ένα εβραιόπουλο. Ήταν
ένα πολύ νέο παλικαράκι. Δεν έδειχνε πάνω από δεκαεπτά χρονών. Είχε σκούρα μάτια και μαύρα σγουρά μαλλιά. Η Γκενοβέφα κοίταξε τα χείλη του, μεγάλα, σαν ζωγραφιστά, πιο σκούρα από όσα είχε δει μέχρι τότε.
«Προσέλαβα άλλον έναν», είπε ο Νιετζέλα και έστειλε το
παιδί να δουλέψει με τους βαστάζους.
Η Γκενοβέφα συζητούσε αφηρημένη με τον Νιετζέλα και,
όταν αυτός έφυγε, βρήκε μια αφορμή να μείνει λίγο ακόμα. Είδε τον νεαρό να βγάζει το λινό του πουκάμισο, να το διπλώνει

31

TOKARTSOUK PROM DD Final_Layout 1 24/5/17 9:41 π.μ. Page 31

32

TOKARTSOUK PROM DD Final_Layout 1 24/5/17 9:41 π.μ. Page 32

προσεκτικά και να το κρεμάει στο κιγκλίδωμα της σκάλας. Αναστατώθηκε όταν αντίκρισε το γυμνό στέρνο του, λεπτό αν
και καλογυμνασμένο, και το σκούρο δέρμα κάτω από το οποίο
κυλούσε με δύναμη το αίμα και χτυπούσε η καρδιά του. Επέστρεψε σπίτι, αλλά από κείνη την ημέρα έβρισκε αφορμές να
περνάει από την πύλη όπου έπαιρναν και παρέδιδαν τα σακιά
με τον στάρι ή με το αλεύρι. Ή ερχόταν την ώρα του κολατσιού,
όταν οι άντρες κατέβαιναν για να φάνε. Κοιτούσε τις πλάτες
τους τις πασπαλισμένες με αλεύρι, τα νευρώδη χέρια τους και
τα ποτισμένα με ιδρώτα υφάσματα των παντελονιών τους. Άθελά της έψαχνε με το βλέμμα της ανάμεσά τους αυτό τον έναν,
κι όταν τον έβρισκε ένιωθε το αίμα να της ανεβαίνει στο κεφάλι, να καίγεται.
Αυτό το παλικάρι, αυτός ο Έλι –είχε ακούσει να τον φωνάζουν–, ξυπνούσε μέσα της τρόμο, ανησυχία, ντροπή. Μόλις
τον αντίκριζε, η καρδιά της άρχιζε να βροντοχτυπάει και η ανάσα της γινόταν γρηγορότερη. Προσπαθούσε να δείχνει αδιάφορη και ψυχρή. Μαύρα σγουρά μαλλιά, μεγάλη μύτη κι ένα παράξενα σκούρο στόμα. Οι μασχάλες του με τις σκούρες
τρίχες κάθε φορά που σκούπιζε τον ιδρώτα από το πρόσωπό
του. Το βήμα του όταν περπατούσε ήταν τραμπαλιστό. Κάθε
φορά που το βλέμμα του συναντούσε το δικό της, εκείνος ταραζόταν, σαν ζώο που είχε πλησιάσει πολύ κοντά. Στο τέλος
έπεσαν ο ένας πάνω στον άλλον στη στενή πόρτα. Του χαμογέλασε.
«Φέρε μου ένα σακί αλεύρι στο σπίτι», του είπε.
Από τότε σταμάτησε να περιμένει τον άντρα της.
Ο Έλι άφησε το σακί στο πάτωμα και έβγαλε το λινό σκουφί του. Το στριφογύρισε στις άσπρες του παλάμες. Τον ευχαρίστησε, αλλά αυτός δεν έκανε να φύγει. Τον είδε να δαγκώνει
τα χείλια του.
«Μήπως θέλεις να πιεις έναν χυμό;»
Εκείνος έγνεψε καταφατικά. Του έδωσε ένα ποτήρι χυμό

και τον παρακολούθησε να το πίνει με κατεβασμένες τις μακριές, κοριτσίστικες βλεφαρίδες του.
«Έχω μια παράκληση...»
«Ναι;»
«Έλα το βράδυ να μου κόψεις ξύλα».
Κούνησε το κεφάλι του και βγήκε.
Τον περίμενε όλο το απόγευμα. Έκανε τα μαλλιά της κότσο και κοιταζόταν στον καθρέφτη. Αργότερα, όταν πια είχε
έρθει κι έκοβε τα ξύλα, του έβγαλε έξω ξινόγαλα και ψωμί. Εκείνος κάθισε σ’ ένα κούτσουρο για να φάει. Χωρίς να ξέρει το
γιατί, του διηγήθηκε για τον Μίχαλ που ήταν στο μέτωπο. Εκείνος της είπε:
«Ο πόλεμος έχει τελειώσει πια. Επιστρέφουν όλοι».
Του έδωσε ένα μικρό σακί αλεύρι. Τον παρακάλεσε να έρθει και την επόμενη μέρα, και την επόμενη τον παρακάλεσε να
ξανάρθει.
Ο Έλι έκοψε τα ξύλα, καθάρισε τη σόμπα, έκανε μικροεπισκευές. Μιλούσαν σπάνια, και πάντα για ασήμαντα πράγματα. Η Γκενοβέφα τον παρατηρούσε στα κρυφά, κι όσο περισσότερο τον κοιτούσε, τόσο περισσότερο το βλέμμα της καρφωνόταν πάνω του. Αργότερα πια δεν μπορούσε να μην τον κοιτάζει. Τον κατασπάραζε με τα μάτια της. Τη νύχτα ονειρεύτηκε πως έκανε έρωτα με κάποιον άντρα που δεν ήταν ούτε ο
Μίχαλ ούτε ο Έλι, ήταν κάποιος ξένος. Ξύπνησε με την αίσθηση πως ήταν βρόμικη. Σηκώθηκε, έβαλε νερό σε μια λεκάνη και
έπλυνε όλο της το κορμί. Ήθελε να ξεχάσει το όνειρο. Ύστερα
άρχισε να κοιτάζει απ’ το παράθυρο για να βλέπει τους εργάτες να πηγαίνουν στον μύλο. Έβλεπε τον Έλι να κοιτάζει κλεφτά προς τα παράθυρά της. Κρυβόταν πίσω από την κουρτίνα, έξαλλη με τον εαυτό της που η καρδιά της χτυπούσε λαχανιασμένη σαν μετά από τρέξιμο. «Δεν θα τον σκεφτώ, το ορκίζομαι», αποφάσιζε και έπιανε δουλειά. Το μεσημεράκι πήγαινε στον Νιετζέλα, και τάχα τυχαία συναντούσε πάντα τον Έλι.

3 – Το Αρχέγονο και άλλοι καιροί
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Και, έκπληκτη με την ίδια της τη φωνή, μια μέρα τον παρακάλεσε να περάσει από το σπίτι της.
«Σου έψησα ένα καρβέλι», του είπε και έδειξε προς το τραπέζι.
Εκείνος κάθισε δειλά, ακουμπώντας μπροστά του το σκουφί του. Εκείνη, απέναντί του, τον παρατηρούσε καθώς έτρωγε. Μασούσε προσεκτικά και αργά. Στα χείλια του έμεναν άσπρα ψίχουλα.
«Έλι;»
«Ναι;» Σήκωσε τα μάτια και την κοίταξε.
«Σου άρεσε;»
«Ναι».
Άπλωσε το χέρι πάνω απ’ το τραπέζι για να αγγίξει το πρόσωπό της. Εκείνη τινάχτηκε απότομα.
«Μη με αγγίζεις», του είπε.
Ο νεαρός κατέβασε το κεφάλι. Η παλάμη του επέστρεψε
στο σκουφί. Σώπασε. Η Γκενοβέφα κάθισε.
«Πες μου, πού ήθελες να με αγγίξεις;» τον ρώτησε ψιθυριστά.
Σήκωσε το κεφάλι του και την κοίταξε. Της φάνηκε πως μέσα στα μάτια του άστραψαν κόκκινες σπίθες.
«Θα σε άγγιζα εδώ», είπε και έδειξε ένα σημείο στον ίδιο
του τον λαιμό.
Η Γκενοβέφα άγγιξε με την παλάμη της τον λαιμό της κι ένιωσε κάτω απ’ τα δάχτυλά της το ζεστό της δέρμα και το αίμα της να πάλλεται. Έκλεισε τα μάτια της.
«Και μετά;»
«Ύστερα θα άγγιζα τα στήθη σου...»
Αναστέναξε βαθιά και έριξε το κεφάλι της προς τα πίσω.
«Πες μου πού ακριβώς».
«Εκεί που είναι πιο τρυφερά και πιο καυτά... Σε παρακαλώ... Άσε με...»
«Όχι», του είπε.
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Ο Έλι πετάχτηκε όρθιος και στάθηκε μπροστά της. Ένιωσε
την ανάσα του που μύριζε γλυκό ψωμί και γάλα, σαν την ανάσα ενός παιδιού.
«Δεν σου επιτρέπω να με αγγίξεις. Ορκίσου στον Θεό σου
πως δεν θα με αγγίξεις».
«Πουτάνα», είπε εκείνος βραχνά και πέταξε στο πάτωμα
το τσαλακωμένο του σκουφί. Βρόντηξε πίσω του την πόρτα.
Ο Έλι επέστρεψε τη νύχτα. Χτύπησε απαλά την πόρτα, και
η Γκενοβέφα κατάλαβε πως ήταν αυτός.
«Ξέχασα το σκουφί μου», είπε ψιθυριστά. «Σε αγαπάω. Ορκίζομαι πως δεν θα σε αγγίξω μέχρι να το θελήσεις η ίδια».
Κάθισαν στο πάτωμα, στην κουζίνα. Λωρίδες κόκκινης ζέστης φώτιζαν τα πρόσωπά τους.
«Πρέπει να διαπιστωθεί αν ζει ο Μίχαλ. Εξακολουθώ να
είμαι γυναίκα του».
«Θα περιμένω... αλλά πες μου, πόσο;»
«Δεν ξέρω. Μπορείς να με κοιτάς».
«Δείξε μου το στήθος σου».
Η Γκενοβέφα έβγαλε το νυχτικό της, περνώντας το πάνω
απ’ τους ώμους της. Τα γυμνά της στήθη και η κοιλιά της έλαμψαν κόκκινα. Άκουσε τον Έλι να κρατάει την ανάσα του.
«Δείξε μου πώς με θέλεις», του ψιθύρισε.
Ξεκούμπωσε το παντελόνι του, και η Γκενοβέφα είδε το φουσκωμένο του πέος. Ένιωσε την ηδονή από το όνειρό της, την
αποθέωση όλων των κόπων, των βλεμμάτων και των αναστεναγμών. Αυτή η ηδονή βρισκόταν πέρα από κάθε έλεγχο, ήταν
αδάμαστη. Αυτό που προέκυψε ήταν τρομακτικό, επειδή τίποτα δεν αναμετριόταν μαζί του. Αυτό τα γέμιζε όλα, ξεχείλιζε, τελείωνε και άρχιζε πάλι, και από κει όλα όσα θα συμβούν
θα είναι ασήμαντα και αδιάφορα, ενώ η πείνα που έχει ξυπνήσει θα είναι ισχυρότερη από κάθε άλλη φορά πρωτύτερα.
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Ο καιρός του βαρόνου Ποπιέλσκι

36

Ο

βαρόνος Ποπιέλσκι έχανε την πίστη του. Δεν σταμάτησε
να πιστεύει στον Θεό, αλλά ο Θεός και όλα τα υπόλοιπα έχαναν την έκφρασή τους, γίνονταν επίπεδα, σαν τις χαλκογραφίες στη Βίβλο του.
Του βαρόνου όλα του φαίνονταν εντάξει όσο τον επισκέπτονταν οι Πέλσκι από το Κοτούσοβ, όσο τα απογεύματα έπαιζε ουίστ, όσο συζητούσαν περί τέχνης, όσο κατέβαινε στην
κάβα του και όσο έκοβε τα τριαντάφυλλά του. Όλα ήταν εντάξει όσο το ντουλάπι του ευωδίαζε λεβάντα, όσο καθόταν στο
δρύινο γραφείο του κρατώντας την πένα με τη χρυσή λαβή και
τα βράδια τα χέρια της γυναίκας του του έτριβαν τις κουρασμένες πλάτες. Όταν όμως απλώς έβγαινε, όταν πήγαινε κάπου εκτός σπιτιού, έστω μέχρι τη βρόμικη αγορά του Γεσκότλε ή το
γειτονικό δάσος, τότε έχανε αμέσως κάθε φυσική αντοχή απέναντι στον κόσμο.
Έβλεπε τα ετοιμόρροπα σπίτια, τους σάπιους φράχτες, τις
φθαρμένες από τον χρόνο πέτρες που κάλυπταν την κύρια οδό και σκεφτόταν: Γεννήθηκα πολύ αργά, ο κόσμος οδεύει προς
το τέλος του. Έχουν όλα παρέλθει. Του πονούσε το κεφάλι του,
αδυνάτιζε η όρασή του – του φαινόταν πως σκοτείνιαζε ο κόσμος, πάγωναν τα πόδια του και ένας απροσδιόριστος πόνος
τον διαπερνούσε ολόκληρο. Όλα ήταν άδεια και χωρίς καμία
ελπίδα. Και δεν υπήρχε από πουθενά βοήθεια. Επέστρεφε στο
παλάτι του και κρυβόταν στο δωμάτιό του – έτσι ανέστελλε
για λίγο την καταστροφή του κόσμου.
Ο κόσμος όμως καταστρεφόταν παρ’ όλα αυτά. Ο βαρόνος
το συνειδητοποίησε όταν είδε την κάβα του, επιστρέφοντας
από την εσπευσμένη απόδρασή του από τους Κοζάκους. Τα
πάντα είχαν διαλυθεί, σπάσει, καεί, κλοτσηθεί, κομματιαστεί
και χυθεί. Επιθεώρησε τις ζημιές, πλατσουρίζοντας μέχρι τον
αστράγαλο μέσα στο χυμένο κρασί.
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* Sejm: Πρόκειται για το πολωνικό κοινοβούλιο. Από το 1946 και μετά με
τον όρο Σέιμ περιγράφεται η πολωνική Κάτω Βουλή. (Σ.τ.Μ.)
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«Καταστροφή και χάος, καταστροφή και χάος», ψιθύριζε.
Ύστερα ξάπλωσε στο κρεβάτι, στο λεηλατημένο του σπίτι,
και σκέφτηκε: Από πού προέρχεται το κακό στον κόσμο; Γιατί ο
Θεός επιτρέπει το κακό τη στιγμή που είναι καλός; Ή μήπως ο
Θεός δεν είναι καλός;
Οι αλλαγές που γίνονταν στη χώρα επέδρασαν ευεργετικά
στη μελαγχολία του βαρόνου.
Το ’18 έπρεπε να γίνουν πολλά, και τίποτα δεν γιατρεύει
καλύτερα τη θλίψη από τη δουλειά. Όλον τον Οκτώβριο ο βαρόνος προσπαθούσε να ξεχαστεί με κοινωνική εργασία, μέχρι
τον Νοέμβριο που τον εγκατέλειψε η μελαγχολία και βρέθηκε
από την άλλη πλευρά. Τώρα, για αλλαγή, δεν κοιμόταν καθόλου και δεν έβρισκε χρόνο να φάει. Έκανε περιοδείες σε όλη
τη χώρα. Όταν επισκέφθηκε την Κρακοβία, η πόλη τού φάνηκε σαν εκείνη την πριγκίπισσα που ξύπνησε από βαθύ ύπνο.
Οργάνωσε εκλογές για το πρώτο Σέιμ,* έγινε ο ιδρυτής κάμποσων συνδέσμων, δύο κομμάτων και του Συνεταιρισμού Ιδιοκτητών Αλιευτικών Λιμνών της Μαλοπόλσκα. Τον Φεβρουάριο του
επόμενου χρόνου, όταν ψηφίστηκε το Μικρό Σύνταγμα, ο βαρόνος Ποπιέλσκι κρυολόγησε και ξαναβρέθηκε στο δωμάτιό
του, στο κρεβάτι του, με το κεφάλι στραμμένο προς το παράθυρο – με άλλα λόγια, στο σημείο απ’ όπου είχε ξεκινήσει.
Από την πνευμονία επέστρεψε όπως από ένα μεγάλο ταξίδι. Διάβαζε πολύ και άρχισε να γράφει τα απομνημονεύματά
του. Ήθελε να συζητήσει με κάποιον, αλλά όλοι γύρω του του
φαίνονταν είτε συνηθισμένοι είτε αδιάφοροι. Έδωσε λοιπόν εντολή να του φέρουν στο κρεβάτι βιβλία από τη βιβλιοθήκη
και παράγγειλε καινούργια με το ταχυδρομείο.
Στις αρχές Μαρτίου βγήκε για τον πρώτο του περίπατο στο
πάρκο και ξαναείδε τον κόσμο της ασχήμιας και της καταχνιάς,
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τον διαλυμένο και κατεστραμμένο. Δεν τον είχαν βοηθήσει ούτε η ανεξαρτησία ούτε το σύνταγμα. Σε ένα μονοπάτι στο πάρκο είδε ένα κόκκινο παιδικό γαντάκι να ξεπροβάλλει μέσα από το χιόνι που έλιωνε, και άγνωστο για ποιο λόγο η θέα αυτή
του εντυπώθηκε βαθιά στη μνήμη. Μια επίμονη, τυφλή αναγέννηση. Η απάθεια της ζωής και του θανάτου. Η απάνθρωπη μηχανή της ζωής.
Οι προσπάθειες της προηγούμενης χρονιάς για ξαναχτίσιμο των πάντων διαλύθηκαν σε ένα τίποτα.
Όσο πιο πολύ γερνούσε ο βαρόνος Ποπιέλσκι, τόσο πιο τρομαχτικός τού φαινόταν ο κόσμος. Ο νέος άνθρωπος είναι απασχολημένος με την εξέλιξή του, με την προσπάθεια να προχωρήσει και να διευρύνει τους ορίζοντές του – από το παιδικό του
κρεβατάκι μέχρι τον τοίχο του δωματίου, μετά το σπίτι, το πάρκο, η πόλη, η χώρα, ο κόσμος, και ύστερα, στην αντρική ηλικία,
έρχεται η ώρα του ενθουσιασμού με κάτι ακόμα μεγαλύτερο.
Στα σαράντα περίπου υπάρχει μια καμπή. Η νιότη χάνει την έντασή της, τις δυνάμεις της, κουράζεται. Κάποια νύχτα, ή κάποιο πρωί, ο άνθρωπος διασχίζει το σύνορο, φτάνει στην ακμή
του και κάνει το πρώτο του βήμα στην κατηφόρα, προς τον θάνατο. Τότε προκύπτει το ερώτημα: Να κατηφορίσει περήφανος
με το πρόσωπο στραμμένο στο σκοτάδι, ή να στρέψει το βλέμμα σε όσα προηγήθηκαν, να κρατήσει τα προσχήματα και να
παριστάνει πως δεν πρόκειται για το σκοτάδι, παρά μόνο για
κάποιο φως που έσβησε στο δωμάτιο;
Στο μεταξύ η θέα του μικρού, κόκκινου γαντιού που ξεπρόβαλλε από το βρόμικο χιόνι έπεισε τον βαρόνο πως η μεγαλύτερη απάτη της νιότης είναι η αισιοδοξία, η επίμονη πίστη ότι κάτι θα αλλάξει, θα διορθωθεί, πως στα πάντα ενυπάρχει η πρόοδος. Τώρα όμως το δοχείο είχε σπάσει μέσα του, γεμάτο από
την απελπισία που πάντα κουβαλούσε εντός του σαν κώνειο.
Ο βαρόνος κοιτούσε γύρω του και έβλεπε βάσανα, θάνατο,
σήψη – τόσο συχνά όσο και η βρόμα. Διέσχισε όλο το Γεσκότ-
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λε και είδε το κόσερ σφαγείο με τα μπαγιάτικα κρέατα στα τσιγκέλια και τον ζητιάνο που πάγωνε κάτω από το μαγαζί του
Σένμπερτ και μια μικρή νεκροπομπή πίσω από ένα παιδικό
φέρετρο και τα χαμηλά σύννεφα πάνω από τα χαμηλοτάβανα
σπιτάκια κοντά στην αγορά και το δειλινό που πλησίαζε έρποντας απ’ όλες τις μεριές κι απλωνόταν κατακτώντας τα πάντα.
Αυτό του θύμιζε μια αργή, αδιάκοπη αυτοανάφλεξη, κατά την
οποία οι ανθρώπινες τύχες, ολόκληρες ζωές πετιούνται στην εξουσία της φλόγας της εποχής τους.
Όταν επέστρεφε στο παλάτι, περνούσε μπροστά από την εκκλησία, έμπαινε μέσα, αλλά δεν έβρισκε τίποτα. Κοιτούσε την
εικόνα της Παναγιάς του Γεσκότλε, αλλά στην εκκλησία δεν
υπήρχε Θεός που να ήταν σε θέση να επιστρέψει στον βαρόνο
την ελπίδα.

Ο καιρός της Παναγιάς του Γεσκότλε
Παναγιά του Γεσκότλε, στριμωγμένη καθώς ήταν στο στενό
πλαίσιο της εικόνας, είχε περιορισμένη θέα της εκκλησίας. Κρεμόταν στο πλάγιο κλίτος, σε σημείο που δεν μπορούσε να δει ούτε την Αγία Τράπεζα, ούτε την είσοδο με τη μαρμάρινη λεκάνη του αγιασμού. Μια κολόνα τής έκρυβε τη θέα προς τον άμβωνα. Έβλεπε μόνο αυτούς που περνούσαν από μπροστά της
– μεμονωμένους ανθρώπους που έμπαιναν στην εκκλησία να
προσευχηθούν λίγο ή ολόκληρες ουρές που κινούνταν προς την
Αγία Τράπεζα για να μεταλάβουν. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας έβλεπε δεκάδες ανθρώπινα προφίλ, αντρικά και γυναικεία, ηλικιωμένα και παιδικά.
Η Παναγιά του Γεσκότλε ήταν πρόθυμη να βοηθήσει όποιον
ήταν άρρωστος και αδύναμος. Ήταν η δύναμη που με ένα θαύμα του Θεού είχε περάσει στην εικόνα. Όταν οι άνθρωποι έστρεφαν τα πρόσωπά τους προς το μέρος της ή κινούσαν ελα-
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