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ΜπÜκαµε στην αποθÜκη, παραµερÝσαµε σκοàπεσ και
κουβÀδεσ και η γιαγιÀ Àνοιξε µια πÞρτα που ποτÛ δεν εÝχα προσÛξει Þτι υπÜρχε! ×, ακÞµη κι αν την εÝχα προσÛξει, δε θα τησ εÝχα δñσει σηµασÝα, πιστεàοντασ πωσ οδηγοàσε σ’ Ûνα Àλλο δωµÀτιο, που θα Üταν κι αυτÞ γεµÀτο
σκοàπεσ! Αν εÝναι δυνατÞν να µην Ûχω εξερευνÜσει την
αποθÜκη του Ýδιου µου του σπιτιοà! Η µουσικÜ φταÝει.
Ùλο µ’ αυτÜν ασχολοàµαι.
ΠερÀσαµε σ’ Ûνα δωµÀτιο που στη µÛση εÝχε Ûνα σαλονÀκι και γàρω γàρω στουσ τοÝχουσ ρÀφια µε δÝσκουσ
βινιλÝου. ΧιλιÀδεσ δÝσκουσ.
«ΚÀθισε» µου εÝπε η γιαγιÀ, γιατÝ κατÀλαβε Þτι εÝχα
µεÝνει Àναυδοσ. ΣωριÀστηκα σε µια πολυθρÞνα, κι εκεÝνη Àρχισε να µιλÀ.
«Εδñ Ûµενε ο πατÛρασ σου πολλÀ χρÞνια. ΑπÞ τÞτε
που τÛλειωσε το σχολεÝο µÛχρι που παντρεàτηκε. ΤÞτε
σχεδÝαζα να κατÛβω και να µεÝνω εγñ εδñ. ×ρθεσ Þµωσ
εσà πολà νωρÝσ και ο γιοσ µου µε τη µητÛρα σου µου ζÜτησαν να µεÝνω µαζÝ τουσ για να τουσ βοηθÜσω µ’ εσÛνα.
Η συλλογÜ µε τουσ δÝσκουσ του παρÛµεινε εδñ. ΑυτÞσ
Üταν ο προσωπικÞσ του χñροσ, Àβατο για Þλουσ µασ.
Ùταν Ûφυγε και δεν τον ξαναεÝδαµε, εÝχε πει Þτι θα ερχÞταν εδñ. ΠρÀγµατι, η πÞρτα Üταν ανοιχτÜ, το φωσ
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αναµµÛνο κι Ûνασ δÝσκοσ Ûπαιζε στο πικÀπ. ΕκεÝνοσ
Þµωσ εÝχε εξαφανιστεÝ και µÜνεσ τñρα δεν Ûχουµε νÛα
του».
Îνιωθα πολà περÝεργα. Ùλα αυτÀ Ûπρεπε Üδη να τα
ξÛρω και τñρα που τα µÀθαινα, µε πονοàσαν πολà.
ΕκεÝνη µε φωνÜ σταθερÜ και àφοσ συνωµοτικÞ συνÛχισε
να µιλÀ: «ΣκÛφτηκα να φàγω απÞ το σπÝτι, που Ûτσι κι
αλλιñσ Ûχω φροντÝσει να γÝνει κÀποτε δικÞ σου, αλλÀ η
µητÛρα σου µου ζÜτησε να µεÝνω µαζÝ σασ, µε χρειαζÞταν περισσÞτερο απÞ ποτÛ. ΕÝναι αξιÞλογοσ Àνθρωποσ.
ΒρÀχοσ σωστÞσ! ΥποµÛνει µε αξιοπρÛπεια τον πÞνο απÞ
την εξαφÀνιση του πατÛρα σου και ποτÛ δεν τον κατηγÞρησε για τÝποτα. Îλα στη θÛση τησ και θα καταλÀβεισ
γιατÝ εÝναι αυστηρÜ σαν στρατηγÞσ, Þπωσ τησ λεσ κοροϊδευτικÀ, και γιατÝ Ûχει τÞσεσ απαιτÜσεισ απÞ σÛνα. Ùλα
τα ÞνειρÀ τησ τα Ûχει στηρÝξει πÀνω σου. ΝοµÝζω Þµωσ
Þτι πÝσω απÞ αυτÞν το “βρÀχο” υπÀρχει Ûνασ εàθραυστοσ Àνθρωποσ. ∆ε σ’ το δεÝχνει, αλλÀ κÀποιεσ φορÛσ
πραγµατικÀ καταρρÛει».
«Η µαµÀ…;»
«Ναι, χθεσ το βρÀδυ Ûκλαιγε µε αναφιλητÀ µÛχρι που
την πÜρε ο àπνοσ. Ùµωσ το ξυπνητÜρι τησ χτυπÀ πÀντα
στισ επτÀ. ΛοιπÞν, δεν Ûχουµε πολλÜ ñρα».
«Να κÀνουµε τι;»
«Να σου δñσω αυτÞ που πρÛπει να αποκτÜσεισ ωσ
γιοσ του πατÛρα σου».
«∆ηλαδÜ;»
«Ο πατÛρα σου σποàδασε ηλεκτρολÞγοσ µηχανολÞγοσ, µα η µεγÀλη αγÀπη του Üταν η µουσικÜ. ΑπÞ µικρÞσ
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εÝχε φτιÀξει δικÞ του ερασιτεχνικÞ ραδιοφωνικÞ σταθµÞ, τον Q.G.P., απÞ τη φρÀση “Qualche giorno partirò”, δηλαδÜ “ΚÀποτε θα φàγω”. ΑυτÀ τα ξÛρεισ. Τον εÝχε εντοπÝσει Þµωσ τÞτε το µηχÀνηµα τησ αστυνοµÝασ που Ûλεγχε
τισ ραδιοσυχνÞτητεσ και του πÜραν Þλα τα µηχανÜµατα.
ΕÝδαµε και πÀθαµε να αποφàγουµε τη δÝκη που σÝγουρα
θα µασ οδηγοàσε Þλουσ σε µεγÀλουσ µπελÀδεσ. ×ταν
Àλλεσ εποχÛσ εκεÝνεσ, δàσκολεσ. Ùλοι οι µη κρατικοÝ ραδιοφωνικοÝ σταθµοÝ Üταν παρÀνοµοι. Ευτυχñσ που δεν
πÜραν τουσ δÝσκουσ του. ×ταν η αγαπηµÛνη του συλλογÜ. Συνεχñσ αγÞραζε καινοàριουσ και εξακολοàθησε να
ασχολεÝται µε τη µουσικÜ. ΑκÞµη κι αφÞτου γεννÜθηκεσ
εσà, Þταν δοàλευε πια ωσ ηλεκτρολÞγοσ µηχανολÞγοσ,
τη µουσικÜ δεν την παρÀτησε. Η συλλογÜ του τον ενδιÛφερε πÀντα. ×ταν πολà τακτικÞσ. Ùλοι οι δÝσκοι εÝναι
καταγραµµÛνοι αλφαβητικÀ σ’ αυτÞ το τετρÀδιο. ∆Ýπλα
στον καθÛνα Ûχει κÀτι σηµειñσεισ που ποτÛ δεν κατÀλαβα. Τñρα αυτÞ το τετρÀδιο εÝναι δικÞ σου, Þπωσ και Þλη
η συλλογÜ του πατÛρα σου. ΚÀποτε θα σ’ τη χÀριζε εκεÝνοσ. Ε, εγñ σου τη δÝνω απÞ τñρα!»
Kαι τÞτε µου Ûδωσε Ûνα εκατÞφυλλο τετρÀδιο µε
σκληρÞ καρÞ εξñφυλλο, αλλÀ φαγωµÛνο στισ Àκρεσ απÞ
το χρÞνο.
«ΓιατÝ τñρα;»
«Η µαµÀ σου το µÞνο που µου Ûχει ζητÜσει εÝναι
–Þπωσ εÝχε πει ο µπαµπÀσ σου– να µη σε κατεβÀσω ακÞµη εδñ κÀτω. Ùµωσ, παρακολουθñντασ σε χθεσ να φωνÀζεισ, εÝδα στα µÀτια σου τισ σπÝθεσ που πετοàσαν τα
µÀτια του πατÛρα σου Þταν θàµωνε και αποφÀσισα να
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σου δñσω Þ,τι σου ανÜκει. ΛυπÀµαι που δεν µπορñ να
ανταποκριθñ στην παρÀκλησÜ τησ. ΠÀρ’ το».
«Το τετρÀδιο;»
«Ναι, και το κλειδÝ αυτοà του δωµατÝου για να Ûρχεσαι Þποτε θÛλεισ».
«ΓιαγιÀ…» ψÛλλισα, Ûτοιµοσ να κÀνω πολλÛσ ερωτÜσεισ. ΕκεÝνη Þµωσ σηκñθηκε και προχñρησε προσ την
πÞρτα, Ûβαλε τα σκοàρα γυαλιÀ και µου Ûκανε νÞηµα να
σηκωθñ. ΕÝχε περÀσει η ñρα.

20

