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ΜπÜκαµε στην απïθÜκη, παραµερÝσαµε σκïàπες και
κïυâÀδες και η γιαγιÀ Àνïιêε µια πÞρτα πïυ πïτÛ δεν εÝ-
øα πρïσÛêει Þτι υπÜρøε! ×, ακÞµη κι αν την εÝøα πρïσÛ-
êει, δε θα της εÝøα δñσει σηµασÝα, πιστεàïντας πως ïδη-
γïàσε σ’ Ûνα Àλλï δωµÀτιï, πïυ θα Üταν κι αυτÞ γεµÀτï
σκïàπες! Αν εÝναι δυνατÞν να µην Ûøω εêερευνÜσει την
απïθÜκη τïυ Ýδιïυ µïυ τïυ σπιτιïà! Η µïυσικÜ æταÝει.
Ùλï µ’ αυτÜν ασøïλïàµαι.

ΠερÀσαµε σ’ Ûνα δωµÀτιï πïυ στη µÛση εÝøε Ûνα σα-
λïνÀκι και γàρω γàρω στïυς τïÝøïυς ρÀæια µε δÝσκïυς
âινιλÝïυ. ÌιλιÀδες δÝσκïυς.

«ΚÀθισε» µïυ εÝπε η γιαγιÀ, γιατÝ κατÀλαâε Þτι εÝøα
µεÝνει Àναυδïς. ΣωριÀστηκα σε µια πïλυθρÞνα, κι εκεÝ-
νη Àρøισε να µιλÀ.

«Εδñ Ûµενε ï πατÛρας σïυ πïλλÀ øρÞνια. ΑπÞ τÞτε
πïυ τÛλειωσε τï σøïλεÝï µÛøρι πïυ παντρεàτηκε. ΤÞτε
σøεδÝαúα να κατÛâω και να µεÝνω εγñ εδñ. ×ρθες Þµως
εσà πïλà νωρÝς και ï γιïς µïυ µε τη µητÛρα σïυ µïυ úÜ-
τησαν να µεÝνω µαúÝ τïυς για να τïυς âïηθÜσω µ’ εσÛνα.
Η συλλïγÜ µε τïυς δÝσκïυς τïυ παρÛµεινε εδñ. ΑυτÞς
Üταν ï πρïσωπικÞς τïυ øñρïς, Àâατï για Þλïυς µας.
Ùταν Ûæυγε και δεν τïν êαναεÝδαµε, εÝøε πει Þτι θα ερ-
øÞταν εδñ. ΠρÀγµατι, η πÞρτα Üταν ανïιøτÜ, τï æως
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αναµµÛνï κι Ûνας δÝσκïς Ûπαιúε στï πικÀπ. ΕκεÝνïς
Þµως εÝøε εêαæανιστεÝ και µÜνες τñρα δεν Ûøïυµε νÛα
τïυ».

Îνιωθα πïλà περÝεργα. Ùλα αυτÀ Ûπρεπε Üδη να τα
êÛρω και τñρα πïυ τα µÀθαινα, µε πïνïàσαν πïλà.
ΕκεÝνη µε æωνÜ σταθερÜ και àæïς συνωµïτικÞ συνÛøισε
να µιλÀ: «ΣκÛæτηκα να æàγω απÞ τï σπÝτι, πïυ Ûτσι κι
αλλιñς Ûøω æρïντÝσει να γÝνει κÀπïτε δικÞ σïυ, αλλÀ η
µητÛρα σïυ µïυ úÜτησε να µεÝνω µαúÝ σας, µε øρειαúÞ-
ταν περισσÞτερï απÞ πïτÛ. ΕÝναι αêιÞλïγïς Àνθρωπïς.
ΒρÀøïς σωστÞς! ΥπïµÛνει µε αêιïπρÛπεια τïν πÞνï απÞ
την εêαæÀνιση τïυ πατÛρα σïυ και πïτÛ δεν τïν κατη-
γÞρησε για τÝπïτα. Îλα στη θÛση της και θα καταλÀâεις
γιατÝ εÝναι αυστηρÜ σαν στρατηγÞς, Þπως της λες κïρïϊ-
δευτικÀ, και γιατÝ Ûøει τÞσες απαιτÜσεις απÞ σÛνα. Ùλα
τα ÞνειρÀ της τα Ûøει στηρÝêει πÀνω σïυ. ΝïµÝúω Þµως
Þτι πÝσω απÞ αυτÞν τï “âρÀøï” υπÀρøει Ûνας εàθραυ-
στïς Àνθρωπïς. ∆ε σ’ τï δεÝøνει, αλλÀ κÀπïιες æïρÛς
πραγµατικÀ καταρρÛει».

«Η µαµÀ…;»
«Ναι, øθες τï âρÀδυ Ûκλαιγε µε αναæιλητÀ µÛøρι πïυ

την πÜρε ï àπνïς. Ùµως τï êυπνητÜρι της øτυπÀ πÀντα
στις επτÀ. ΛïιπÞν, δεν Ûøïυµε πïλλÜ ñρα».

«Να κÀνïυµε τι;»
«Να σïυ δñσω αυτÞ πïυ πρÛπει να απïκτÜσεις ως

γιïς τïυ πατÛρα σïυ».
«∆ηλαδÜ;»
«Ã πατÛρα σïυ σπïàδασε ηλεκτρïλÞγïς µηøανïλÞ-

γïς, µα η µεγÀλη αγÀπη τïυ Üταν η µïυσικÜ. ΑπÞ µικρÞς
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εÝøε æτιÀêει δικÞ τïυ ερασιτεøνικÞ ραδιïæωνικÞ σταθ-
µÞ, τïν Q.G.P., απÞ τη æρÀση “Qualche giorno partirò”, δη-
λαδÜ “ΚÀπïτε θα æàγω”. ΑυτÀ τα êÛρεις. Τïν εÝøε εντï-
πÝσει Þµως τÞτε τï µηøÀνηµα της αστυνïµÝας πïυ Ûλεγøε
τις ραδιïσυøνÞτητες και τïυ πÜραν Þλα τα µηøανÜµατα.
ΕÝδαµε και πÀθαµε να απïæàγïυµε τη δÝκη πïυ σÝγïυρα
θα µας ïδηγïàσε Þλïυς σε µεγÀλïυς µπελÀδες. ×ταν
Àλλες επïøÛς εκεÝνες, δàσκïλες. Ùλïι ïι µη κρατικïÝ ρα-
διïæωνικïÝ σταθµïÝ Üταν παρÀνïµïι. Ευτυøñς πïυ δεν
πÜραν τïυς δÝσκïυς τïυ. ×ταν η αγαπηµÛνη τïυ συλλï-
γÜ. Συνεøñς αγÞραúε καινïàριïυς και εêακïλïàθησε να
ασøïλεÝται µε τη µïυσικÜ. ΑκÞµη κι αæÞτïυ γεννÜθηκες
εσà, Þταν δïàλευε πια ως ηλεκτρïλÞγïς µηøανïλÞγïς,
τη µïυσικÜ δεν την παρÀτησε. Η συλλïγÜ τïυ τïν ενδιÛ-
æερε πÀντα. ×ταν πïλà τακτικÞς. Ùλïι ïι δÝσκïι εÝναι
καταγραµµÛνïι αλæαâητικÀ σ’ αυτÞ τï τετρÀδιï. ∆Ýπλα
στïν καθÛνα Ûøει κÀτι σηµειñσεις πïυ πïτÛ δεν κατÀλα-
âα. Τñρα αυτÞ τï τετρÀδιï εÝναι δικÞ σïυ, Þπως και Þλη
η συλλïγÜ τïυ πατÛρα σïυ. ΚÀπïτε θα σ’ τη øÀριúε εκεÝ-
νïς. Ε, εγñ σïυ τη δÝνω απÞ τñρα!»

Kαι τÞτε µïυ Ûδωσε Ûνα εκατÞæυλλï τετρÀδιï µε
σκληρÞ καρÞ εêñæυλλï, αλλÀ æαγωµÛνï στις Àκρες απÞ
τï øρÞνï.

«ΓιατÝ τñρα;»
«Η µαµÀ σïυ τï µÞνï πïυ µïυ Ûøει úητÜσει εÝναι

–Þπως εÝøε πει ï µπαµπÀς σïυ– να µη σε κατεâÀσω ακÞ-
µη εδñ κÀτω. Ùµως, παρακïλïυθñντας σε øθες να æω-
νÀúεις, εÝδα στα µÀτια σïυ τις σπÝθες πïυ πετïàσαν τα
µÀτια τïυ πατÛρα σïυ Þταν θàµωνε και απïæÀσισα να
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σïυ δñσω Þ,τι σïυ ανÜκει. ΛυπÀµαι πïυ δεν µπïρñ να
ανταπïκριθñ στην παρÀκλησÜ της. ΠÀρ’ τï».

«Τï τετρÀδιï;»
«Ναι, και τï κλειδÝ αυτïà τïυ δωµατÝïυ για να Ûρøε-

σαι Þπïτε θÛλεις».
«ΓιαγιÀ…» ψÛλλισα, Ûτïιµïς να κÀνω πïλλÛς ερωτÜ-

σεις. ΕκεÝνη Þµως σηκñθηκε και πρïøñρησε πρïς την
πÞρτα, Ûâαλε τα σκïàρα γυαλιÀ και µïυ Ûκανε νÞηµα να
σηκωθñ. ΕÝøε περÀσει η ñρα.
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