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Για την Ντόρις,  
τον ομορφότερο άγγελο τ’ ουρανού.

Μου έδωσες αέρα για να ανασάνω  
και φτερά για να πετάξω. 

Και για τον Όσκαρ,  
τον πολυτιμότερο θησαυρό μου.
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Η  
αλατιέρα. Η θήκη των χαπιών. Το στρογγυλό μεταλ-

λικό κουτάκι με τις παστίλιες για τον λαιμό. Το πιεσόμετρο 
στην οβάλ πλαστική θήκη του. Ο μεγεθυντικός φακός που 
για λουράκι έχει μια κόκκινη δαντέλα πλεγμένη με κοπα-
νέλι, βγαλμένη από κάποια χριστουγεννιάτικη κουρτίνα και 
δεμένη με τρεις μεγάλους κόμπους. Το τηλέφωνο με τα πολύ 
μεγάλα ψηφία. Το παλιό δερμάτινο κόκκινο καρνέ, που 
από τις σκεβρωμένες άκρες του φαίνονται οι κιτρινισμένες 
σελίδες. Τακτοποιεί τα πάντα προσεκτικά στο κέντρο του 
τραπεζιού της κουζίνας. Πρέπει να είναι στοιχισμένα στη 
σειρά, όμορφα και τακτικά. Να μην κάνουν ούτε μία ζάρα 
στο αχνογάλανο σιδερωμένο λινό τραπεζομάντιλο. 

Χαλαρώνει για μια στιγμή, χαζεύει τον δρόμο απέξω και 
τον μουντό καιρό. Τους ανθρώπους που περνούν βιαστικά, 
με και χωρίς ομπρέλα. Τα απογυμνωμένα δέντρα. Τη λάσπη 
στην άσφαλτο, το νερό που την αραιώνει σιγά σιγά. 

Ένας σκίουρος τρέχει σαν παλαβός πάνω σ’ ένα κλαδί 
και τότε μια λάμψη ευτυχίας φωτίζει τα μάτια της. Γέρνει 
μπροστά, παρακολουθώντας προσεκτικά τις θολές κινήσεις 
που κάνει το ζωάκι. Η φουντωτή ουρίτσα του πηγαίνει πέρα 
δώθε, καθώς κινείται με σβελτάδα από κλαδί σε κλαδί. Κι 
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10 SOFIA LUNDBERG

ύστερα πηδά κάτω στον δρόμο κι αμέσως χάνεται, ξεκινά 
για νέες περιπέτειες. 

Θα πρέπει να κοντεύει η ώρα του φαγητού, σκέφτεται, 
χαϊδεύοντας την κοιλιά της. Πιάνει τον μεγεθυντικό φακό 
και τον φέρνει με τρεμάμενο χέρι στο χρυσό ρολόι στον 
καρπό της. Και πάλι όμως δεν βλέπει καθαρά τα ψηφία, 
είναι πολύ μικρά, οπότε αναγκαστικά εγκαταλείπει την 
προσπάθεια. Σταυρώνει ήρεμα τα χέρια πάνω στα πόδια 
της και κλείνει τα μάτια για μια στιγμή, ενόσω περιμένει να 
ακούσει τον γνώριμο ήχο της εξώπορτας. 

«Κοιμάσαι, Ντόρις;»
Μια υπερβολικά δυνατή φωνή την κάνει να πεταχτεί 

από τον ύπνο της. Αισθάνεται ένα χέρι στον ώμο της και 
προσπαθεί νυσταλέα να χαμογελάσει και να γνέψει στην 
κοπέλα που ήρθε για να τη φροντίσει, κι αυτή τη στιγμή 
σκύβει από πάνω της. 

«Θα πρέπει να με πήρε ο ύπνος». Τα λόγια κολλούν στο 
στόμα της και ξεροβήχει για να καθαρίσει τον λαιμό της. 

«Έλα, πιες λίγο νεράκι». Η κοπέλα σπεύδει να της δώσει 
ένα ποτήρι και η Ντόρις πίνει μερικές γουλιές.

«Σ’ ευχαριστώ… Συγγνώμη, αλλά δεν θυμάμαι πώς σε 
λένε». Έίναι καινούρια κοπέλα πάλι. Η παλιά έφυγε, πήγε 
να σπουδάσει.

«Έγώ είμαι, Ντόρις, η Ουλρίκα. Πώς είσαι σήμερα;» τη 
ρωτά, μα δεν κοντοστέκεται να ακούσει την απάντηση.

Όχι βέβαια ότι η Ντόρις τής απαντά. 
Παρακολουθεί αμίλητη τις βιαστικές κινήσεις της Ουλ-

ρίκα στην κουζίνα. Τη βλέπει που βγάζει έξω το πιπέρι και 
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ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΑΡΝΈ 11

βάζει την αλατιέρα ξανά μέσα στην τροφοθήκη. Αφήνει το 
τραπεζομάντιλο γεμάτο ζάρες.

«Σου έχω πει ότι δεν κάνει να τρως πολύ αλάτι», της 
λέει, κοιτάζοντάς την αυστηρά με το δοχείο του φαγητού 
στο χέρι. Η Ντόρις κατανεύει αναστενάζοντας και η Ουλ-
ρίκα αφαιρεί την πλαστική μεμβράνη από το δοχείο. Σάλ-
τσα, πατάτες, ψάρι και αρακάς, όλα μαζί, ένας αχταρμάς. 
Τα αδειάζει σ’ ένα καφετί κεραμικό πιάτο. Βάζει το πιάτο 
στον φούρνο μικροκυμάτων και γυρίζει τον χρονοδιακό-
πτη στα δύο λεπτά. Η συσκευή παίρνει μπρος κάνοντας ένα 
ανεπαίσθητο βουητό και σιγά σιγά αρχίζει να πλανιέται στο 
διαμέρισμα η μυρωδιά ψαριού. Ένόσω περιμένει, η Ουλρίκα 
μετακινεί τα πράγματα της Ντόρις: Στοιβάζει σε έναν άτα-
κτο σωρό τις εφημερίδες και τα γράμματα, βγάζει τα πιάτα 
από το πλυντήριο πιάτων. 

«Κάνει κρύο έξω;» Η Ντόρις στρέφει ξανά το βλέμμα της 
στο πυκνό ψιλόβροχο. Δεν μπορεί καν να θυμηθεί πότε ήταν 
η τελευταία φορά που βγήκε έξω. Καλοκαίρι ήταν. Ή άνοιξη 
ίσως. 

«Ναι, όπου να ’ναι, θα χειμωνιάσει για τα καλά. Το ψιλό-
βροχο που έχει πιάσει σήμερα είναι σαν χιονόνερο. Πάλι 
καλά που έχω αμάξι και δεν χρειάζεται να πηγαίνω με τα 
πόδια. Βρήκα θέση για να παρκάρω ακριβώς έξω από την 
πόρτα σου. Βασικά στα προάστια, όπου μένω εγώ, βρίσκεις 
ευκολότερα θέση για παρκάρισμα. Έδώ, μέσα στην πόλη, 
είναι δράμα η κατάσταση, αλλά αν είσαι τυχερός βρίσκεις 
πού και πού καμιά κενή θέση». Τα λόγια ξεχύνονται ποτάμι 
από το στόμα της Ουλρίκα κι ύστερα μετατρέπονται σ’ ένα 
αδιόρατο μουρμουρητό. Ένα ποπ τραγούδι, το αναγνωρί-
ζει η Ντόρις από το ραδιόφωνο. Η Ουλρίκα φεύγει να πάει 
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να συγυρίσει. Ξεσκονίζει την κρεβατοκάμαρα. Την ακούει 
η Ντόρις που κοπανάει διάφορα πράγματα κι ελπίζει να 
μη ρίξει κάτω το βάζο, είναι ζωγραφισμένο στο χέρι και το 
λατρεύει. 

Όταν επιστρέφει η Ουλρίκα, έχει ένα φόρεμα ριγμένο 
στον πήχη του χεριού της. Έίναι μπορντό, μάλλινο, αυτό που 
έχει φουντίτσες στο τελείωμα των μανικιών και κρέμεται 
μια κλωστή από τον ποδόγυρό του. Την τελευταία φορά που 
το είχε φορέσει η Ντόρις, είχε προσπαθήσει να σκύψει για 
να την κόψει, αλλά ο πόνος στην πλάτη της δεν την άφησε 
να φτάσει πιο κάτω από τα γόνατά της. Απλώνει το χέρι για 
να κόψει τώρα την κλωστή, μα πιάνει αέρα αφού η Ουλ-
ρίκα κάνει μεταβολή ξαφνικά και παρατά το φόρεμα πάνω 
σε μια καρέκλα. Κατόπιν επιστρέφει κι αρχίζει να λύνει τη 
ζώνη από τη ρόμπα της Ντόρις. Τραβά απαλά τα μανίκια 
από τα χέρια της και η Ντόρις κλαψουρίζει σιγανά, η σακα-
τεμένη πλάτη της στέλνει ένα κύμα πόνου στους ώμους της. 
Δεν φεύγει ποτέ αυτός ο πόνος, είναι εκεί, μέρα νύχτα. Μια 
υπενθύμιση του γερασμένου κορμιού της.

«Πρέπει να σηκωθούμε τώρα. Θα σε σηκώσω με το τρία, 
εντάξει;» Η Ουλρίκα βάζει το χέρι της γύρω από το σώμα 
της Ντόρις, τη βοηθά να σηκωθεί και της βγάζει τη ρόμπα. 
Την αφήνει να στέκεται εκεί, στην κουζίνα, στο ψυχρό φως 
της μέρας, μονάχα με τα εσώρουχά της. Χρειάζονται κι αυτά 
άλλαγμα. Η Ντόρις σκεπάζεται με το ένα χέρι της τη στιγμή 
που ξεκουμπώνεται το σουτιέν της. Τα στήθη της πέφτουν 
ελεύθερα στην κοιλιά της. 

«Αχ, καημενούλα μου, έχεις ξεπαγιάσει! Έλα, πάμε στο 
μπάνιο». 

Η Ουλρίκα την πιάνει από το χέρι και η Ντόρις την 
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ακολουθεί με προσεκτικά, διστακτικά βήματα. Αισθάνεται 
τα στήθη της να πηγαίνουν πέρα δώθε και τα κρατά σφιχτά 
με το ένα της χέρι. Χάρη στην ενδοδαπέδια θέρμανση που 
είναι κρυμμένη κάτω από τα πλακάκια, ο χώρος στο μπάνιο 
είναι πιο ζεστός και η Ντόρις βγάζει τις παντόφλες της, απο-
λαμβάνοντας τη ζεστασιά στα πέλματά της. 

«Ωραία, έλα να βάλουμε τώρα αυτό το φόρεμα. Σήκωσε 
τα χέρια σου».

Κάνει αυτό που της λένε, αλλά μπορεί να τα σηκώσει 
μονάχα μέχρι το ύψος του στήθους της. Η Ουλρίκα δυσκο-
λεύεται με το φόρεμα, αλλά τελικά καταφέρνει να το περά-
σει από το κεφάλι της Ντόρις. Όταν σηκώνει η Ντόρις τα 
μάτια πάνω στην κοπέλα, εκείνη της χαμογελά.

«Κούκου! Τσα! Μα τι ωραίο χρώμα και πόσο σου πάει! 
Θέλεις να σου βάλω και λίγο κραγιόν; Ή ίσως λίγο ρουζ στα 
μάγουλα;»

Τα καλλυντικά είναι αραδιασμένα σ’ ένα τραπεζάκι πλάι 
στον νιπτήρα. Η Ουλρίκα παίρνει το κραγιόν, αλλά η Ντόρις 
κουνά το κεφάλι αρνητικά κι αποστρέφει το πρόσωπό της.

«Σε πόση ώρα θα είναι έτοιμο το φαγητό;» τη ρωτά ενώ 
πηγαίνουν πάλι προς την κουζίνα.

«Το φαγητό! Α, μα τι χαζή που είμαι, το ξέχασα τελείως! 
Τώρα θα πρέπει να το ξαναζεστάνω». 

Η Ουλρίκα πηγαίνει βιαστικά στον φούρνο μικροκυμά-
των, ανοίγει το πορτάκι και το ξανακλείνει με δύναμη. Γυρί-
ζει τον χρονοδιακόπτη στο ένα λεπτό και πατάει το κουμπί 
για να ξεκινήσει. Ρίχνει λίγο χυμό κόκκινου μύρτιλλου σ’ ένα 
ποτήρι και βάζει το πιάτο στο τραπέζι. Η Ντόρις ζαρώνει τη 
μύτη της όταν βλέπει τον αηδιαστικό πολτό, αλλά η πείνα 
την κάνει να φέρει το πιρούνι στο στόμα της.
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Η Ουλρίκα θρονιάζεται απέναντί της κρατώντας ένα 
φλιτζάνι. Αυτό που είναι ζωγραφισμένο στο χέρι, με τα ροζ 
τριαντάφυλλα. Αυτό που δεν χρησιμοποιεί ποτέ η Ντόρις, 
από φόβο μην το σπάσει.

«Ο καφές είναι το χρυσάφι της καθημερινότητας», σχο-
λιάζει χαμογελώντας η Ουλρίκα. «Δεν συμφωνείς;»

Η Ντόρις κατανεύει με το βλέμμα της καρφωμένο στο 
φλιτζάνι.

Φρόντισε να μη σου πέσει.
«Χόρτασες;» τη ρωτά η Ουλρίκα έπειτα από κάμποση 

ώρα που κάθονται αμίλητες. Η Ντόρις γνέφει καταφατικά 
και η Ουλρίκα σηκώνεται για να μαζέψει το πιάτο από το 
τραπέζι. Έπιστρέφει με άλλο ένα φλιτζάνι αχνιστό καφέ. 
Ένα βαθύ μπλε φλιτζάνι, από τη Χόγκανας, την περιοχή 
που είναι ξακουστή για τα κεραμικά της. 

«Έντάξει. Και τώρα μπορούμε να καθίσουμε για να πά -
ρουμε μια ανάσα, ε;»

Η Ουλρίκα χαμογελά και θρονιάζεται πάλι.
«Αμάν πια αυτός ο καιρός, όλο βροχή, βροχή, βροχή. 

Μου φαίνεται ότι δεν θα σταματήσει ποτέ». 
Η Ντόρις είναι έτοιμη κάτι να πει, αλλά η Ουλρίκα 

συνεχίζει:
«Σκέφτομαι μήπως στείλω κανένα δεύτερο καλσόν στον 

παιδικό σταθμό. Τα μικρούλια μάλλον θα γίνουν παπιά 
σήμερα. Τέλος πάντων, θα πρέπει να έχουν εκεί κάποιο 
περισσευούμενο να μας δανείσουν. Αλλιώς θα παραλάβω 
ένα ξυπόλητο παιδί μες στην γκρίνια. Μια ζωή με τρώει το 
άγχος με τα παιδιά. Αλλά φαντάζομαι ότι κι εσύ το ξέρεις 
καλά. Πόσα παιδιά έχεις;» 

Η Ντόρις κουνά αρνητικά το κεφάλι.
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«Τι, κανένα; Δηλαδή δεν έρχεται ποτέ κανένας να σε δει, 
καημενούλα μου; Δεν παντρεύτηκες ποτέ;»

Ξαφνιάζεται που η Ουλρίκα γίνεται τόσο φορτική. Συνή-
θως οι κοπέλες που τη φροντίζουν δεν τη ρωτούν τέτοια 
πράγματα, ή έστω όχι ευθέως.

«Όμως σίγουρα θα έχεις καμιά φίλη που έρχεται πού 
και πού να σε δει, δεν μπορεί. Πάντως αυτό εκεί φαίνεται 
αρκετά φουσκωμένο». Δείχνει το καρνέ πάνω στο τραπέζι.

Η Ντόρις δεν απαντά. Ρίχνει μια κλεφτή ματιά στη φωτο-
γραφία της Τζένι. Έίναι στο χολ, αλλά η Ουλρίκα δεν την 
έχει προσέξει ποτέ. Η Τζένι, που βρίσκεται τόσο μακριά κι 
όμως πάντοτε τόσο κοντά στη σκέψη της. 

«Κοίτα», συνεχίζει η Ουλρίκα, «πρέπει να φύγω τώρα. 
Θα πούμε περισσότερα την επόμενη φορά που θα ’ρθω». 

Η κοπέλα βάζει τα φλιτζάνια στο πλυντήριο πιάτων, 
ακόμα κι αυτό που είναι ζωγραφισμένο στο χέρι. Κατόπιν 
περνά για μια τελευταία φορά τον πάγκο της κουζίνας με 
την πετσέτα για τα πιάτα, βάζει το πλυντήριο να δουλεύει 
και, προτού η Ντόρις το καταλάβει, έχει γίνει καπνός. Η 
Ντόρις τη βλέπει από το παράθυρο να βάζει το παλτό της 
καθώς προχωρά κι ύστερα να μπαίνει σ’ ένα κόκκινο αμα-
ξάκι που στην πόρτα του έχει το λογότυπο της τοπικής δημο-
τικής αρχής. Με σερνάμενα βήματα, η Ντόρις πηγαίνει στο 
πλυντήριο πιάτων και σταματά την πλύση. Βγάζει από μέσα 
το ζωγραφισμένο στο χέρι φλιτζάνι, το ξεπλένει προσεκτικά 
κι ύστερα το καταχωνιάζει στο βάθος του ντουλαπιού, πίσω 
από τα μπολάκια του γλυκού. Το κοιτάζει απ’ όλες τις γωνιές. 
Δεν φαίνεται καθόλου πλέον. Ικανοποιημένη, κάθεται πάλι 
στο τραπέζι της κουζίνας και ισιώνει το τραπεζομάντιλο με 
τα χέρια της. Τακτοποιεί τα πάντα με προσοχή. Τη θήκη 
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των χαπιών, τις παστίλιες για τον λαιμό, την πλαστική θήκη 
με το πιεσόμετρο, τον μεγεθυντικό φακό και το τηλέφωνο 
– τα ξαναβάζει όλα όπως πρέπει να είναι. Όταν πιάνει το 
καρνέ, το χέρι της σταματά κι εκείνη το αφήνει εκεί. Έχει 
πολύ καιρό να το ανοίξει, αλλά τώρα γυρίζει το εξώφυλλό 
του και στην πρώτη σελίδα βλέπει μια λίστα από ονόματα. 
Διαγραμμένα όλα. Στο περιθώριο της σελίδας η Ντόρις έχει 
γράψει αρκετές φορές. Μία και μόνη λέξη. ΠΕΘΑΝΕ. 
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  Το κόκκινο καρνέ  
Α.  ΑΛΜ ΈΡΙΚ

Έίναι τόσο πολλά τα ονόματα που περνούν από τη ζωή μας. 
Το έχεις σκεφτεί ποτέ αυτό, Τζένι; Όλα τα ονόματα που 
έρχονται και φεύγουν. Που κάνουν την καρδιά μας χίλια 
κομμάτια κι εμάς να χύνουμε ποτάμι τα δάκρυα. Που γίνο-
νται εραστές ή εχθροί. Ξεφυλλίζω πότε πότε το καρνέ μου. 
Έχει καταλήξει να είναι κάτι σαν χάρτης της ζωής μου και 
θέλω να σου πω λίγα πράγματα γι’ αυτή. Έτσι ώστε εσύ, που 
θα είσαι η μοναδική που θα με θυμάται, να θυμάσαι και τη 
ζωή μου. Έίναι κάτι σαν διαθήκη. Θα σου χαρίσω τις ανα-
μνήσεις μου. Έίναι το ομορφότερο πράγμα που έχω. 

Ήταν το 1928. Έίχα τα γενέθλιά μου, έκλεινα τα δέκα. Από 
την πρώτη στιγμή που είδα το πακέτο, ήξερα ότι είχε κάτι 
ξεχωριστό μέσα. Το κατάλαβα από τη λάμψη στα μάτια 
του μπαμπά μου. Έκείνα τα σκούρα μάτια, που συνήθως 
τα απασχολούσαν άλλα πράγματα, περίμεναν ανυπόμονα 
την αντίδρασή μου. Το δώρο ήταν τυλιγμένο με λεπτό, 
πανέμορφο χαρτί περιτυλίγματος. Ένιωσα την υφή του με 
τ’ ακροδάχτυλά μου. Τη φίνα επιφάνειά του, τις ίνες που 
μπερδεύονταν σχηματίζοντας ένα σωρό μοτίβα. Κι ύστερα 
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την κορδέλα: μια φαρδιά, κόκκινη μεταξωτή κορδέλα. Ήταν 
το ομορφότερο πακέτο που είχα δει ποτέ στη ζωή μου.

«Άνοιξε, άνοιξε!» Η Άγκνες, η δίχρονη αδελφή μου, 
έγειρε ανυπόμονα πάνω στο τραπέζι. Στηριζόταν ακουμπώ-
ντας και τα δυο της χέρια στο τραπεζομάντιλο, γεγονός που 
έκανε τη μητέρα μας να τη μαλώσει, αν και όχι αυστηρά. 

«Ναι, άνοιξέ το πια!» Ακόμα και ο πατέρας μου φαινό-
ταν να αδημονεί.

Χάιδεψα την κορδέλα με τον αντίχειρά μου κι ύστερα 
τράβηξα τις δύο άκρες της για να λύσω τον φιόγκο. Μέσα 
το πακέτο είχε ένα καρνέ, δεμένο με αστραφτερό κόκκινο 
δέρμα που μύριζε έντονα βαφή. 

«Μπορείς σ’ αυτό να έχεις συγκεντρωμένους όλους τους 
φίλους σου», μου είπε ο μπαμπάς χαμογελώντας, «όλους 
τους ανθρώπους που θα γνωρίζεις στη ζωή σου. Σε όλα τα 
συναρπαστικά μέρη που θα πας. Έτσι ώστε να μην τους 
ξεχνάς». 

Πήρε το καρνέ από το χέρι μου και το άνοιξε. Κάτω από 
το γράμμα Α είχε ήδη γράψει το δικό του όνομα: Αλμ Έρικ. 
Μαζί με τη διεύθυνση και τον αριθμό τηλεφώνου του εργα-
στηρίου του. Τον αριθμό που του είχαν συνδέσει μόλις πρό-
σφατα και για τον οποίο ήταν πολύ περήφανος. Στο σπίτι 
δεν είχαμε τηλέφωνο ακόμη. 

Ήταν μεγάλος άντρας ο πατέρας μου. Δεν εννοώ σωμα-
τικά. Κάθε άλλο. Αλλά έμοιαζε σαν να μη χωρούσαν οι σκέ-
ψεις του στο σπίτι, σαν εκείνος να πετούσε μονίμως έξω, 
στον ευρύτερο κόσμο, σε άγνωστα μέρη. Πολλές φορές, μου 
έδινε την εντύπωση ότι στην ουσία δεν ήθελε να είναι εκεί, 
στο σπίτι μαζί μας. Δεν χαιρόταν με τα μικροπράγματα, δεν 
χαιρόταν την καθημερινότητα. Διψούσε για γνώσεις και 
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γέμιζε το σπίτι μας βιβλία. Δεν τον θυμάμαι να λέει πολλά, 
ούτε καν με τη μητέρα μου. Απλώς καθόταν στην πολυ-
θρόνα του παρέα με τα βιβλία του. Κάποιες φορές σκαρ-
φάλωνα στα πόδια του. Ποτέ του δεν μ’ απόδιωξε, μοναχά 
μ’ έβαζε να κάθομαι στο πλάι για να μην κρύβω τα γράμ-
ματα και τις εικόνες που του αιχμαλώτιζαν το ενδιαφέρον. 
Μύριζε γλυκά, σαν το ξύλο, και τα μαλλιά του είχαν μονί-
μως μια λεπτή στρώση από σκόνη πριονιδιού που τα έκανε 
να μοιάζουν γκρίζα. Τα χέρια του ήταν τραχιά και το δέρμα 
τους σκασμένο. Τα άλειφε κάθε βράδυ με βαζελίνη και στον 
ύπνο φορούσε λεπτά βαμβακερά γάντια.

Τα δικά μου χέρια. Τα τύλιγα γύρω από τον λαιμό του 
αγκαλιάζοντάς τον προσεκτικά. Και καθόμαστε εκεί, στον 
δικό μας ξεχωριστό μικρόκοσμο. Τον ακολουθούσα στο 
νοητό ταξίδι του με κάθε γύρισμα της σελίδας. Διάβαζε  
γι’ άλλες χώρες και πολιτισμούς, έβαζε πινέζες σ’ έναν τερά-
στιο παγκόσμιο χάρτη που είχε καρφωμένο στον τοίχο. Σαν 
να είχε πάει σ’ αυτά τα μέρη. Μια μέρα, έλεγε, μια μέρα θα 
έφευγε για να γυρίσει τον κόσμο. Κι ύστερα έβαζε στις πινέ-
ζες αριθμούς. Μονάδες, δυάρια, τριάρια. Με τη σειρά προ-
τεραιότητας που θα πήγαινε στα διάφορα μέρη. Μήπως θα 
του ταίριαζε καλύτερα να είχε γίνει εξερευνητής; 

Αν δεν υπήρχε το εργαστήρι του πατέρα του. Μια κληρο-
νομιά που έπρεπε να συνεχίσει. Ένα καθήκον που έπρεπε 
να εκπληρώσει. Πήγαινε υπάκουα στο εργαστήρι κάθε 
πρωί, ακόμα κι αφότου πέθανε ο παππούς, και στεκόταν 
πλάι στον μαθητευόμενό του στον μουντό εκείνο χώρο, με 
τις σανίδες ντάνες ολόκληρες σε κάθε τοίχο κι ολόγυρά του 
τη δυνατή μυρωδιά από το νέφτι και το διαλυτικό. Έμάς 
τα παιδιά δεν μας άφηναν να μπαίνουμε μέσα, συνήθως 
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κοιτάζαμε μονάχα από το κατώφλι. Απέξω, στους σκούρους 
καφετιούς ξύλινους τοίχους του εργαστηρίου σκαρφάλω-
ναν λευκές τριανταφυλλιές. Κι όταν έριχναν τα ροδοπέταλά 
τους, τα μαζεύαμε, τα βάζαμε σε γαβάθες με νερό και φτιά-
χναμε το δικό μας άρωμα που ύστερα το ραντίζαμε στον 
λαιμό μας. 

Θυμάμαι να υπάρχουν παντού στοίβες από μισοτε-
λειωμένα τραπέζια και καρέκλες, σκόνη από πριονίδια και 
ροκανίδια. Έργαλεία πάνω σε κρεμαστάρια στον τοίχο· 
σκαρπέλα, σεγάτσες, κοπίδια, σφυριά. Το καθένα είχε τη 
θέση του. Κι από τη δική του θέση, πίσω από τον πάγκο 
του ξυλουργού, ο πατέρας μου επέβλεπε τα πάντα. Με ένα 
μολύβι πίσω από τ’ αφτί και μια χοντρή δερμάτινη καφετιά 
ποδιά γεμάτη ζάρες. Δούλευε πάντοτε μέχρι που νύχτωνε, 
καλοκαίρια και χειμώνες. Κι ύστερα γύριζε στο σπίτι. Στο 
σπίτι, στην πολυθρόνα του.

Ο μπαμπάκας μου. Η ψυχούλα του είναι ακόμη εδώ, 
μέσα μου. Κάτω από τον σωρό με τις εφημερίδες πάνω στην 
καρέκλα που ο ίδιος έφτιαξε, με το κάθισμα που η μαμά μου 
έπλεξε. Το μόνο που ήθελε ήταν να εξερευνήσει τον κόσμο. 
Και το μόνο που κατάφερε να κάνει ήταν να αφήσει το απο-
τύπωμά του μέσα στους τέσσερις τοίχους του σπιτιού του. 
Στα χειροποίητα αγαλματάκια, στην κουνιστή καρέκλα με 
τα περίτεχνα, κομψά σκαλίσματα που έφτιαξε για τη μαμά. 
Στα ξύλινα διακοσμητικά που με περίσσιο κόπο και φρο-
ντίδα σκάλισε στο χέρι. Στη βιβλιοθήκη όπου υπάρχουν 
ακόμη ορισμένα από τα βιβλία του. Ο μπαμπάς μου. 
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Α  
κόμα και η παραμικρή κίνηση απαιτεί, εκτός από σωμα-

τική προσπάθεια, και δύναμη ψυχής. Μετακινεί τα πόδια 
της μερικά χιλιοστά μπροστά κι ύστερα σταματά. Βάζει τα 
χέρια στα μπράτσα της καρέκλας. Ένα ένα. Κοντοστέκεται. 
Πεισμώνει. Αρπάζει το μπράτσο της καρέκλας με το ένα 
χέρι και βάζει το άλλο πάνω στο τραπέζι της τραπεζαρίας. 
Κουνά τον κορμό της μπρος πίσω για να πάρει λίγη φόρα. 
Η καρέκλα στην οποία κάθεται έχει στην πλάτη ένα ψηλό, 
μαλακό υποστήριγμα και στα πόδια πλαστικές τάπες, οι 
οποίες την ανασηκώνουν μερικά εκατοστά από το έδαφος. 
Παρ’ όλα αυτά, της παίρνει αρκετή ώρα μέχρι να σηκωθεί. 
Τα καταφέρνει με την τρίτη προσπάθεια. Και τότε πρέπει 
αναγκαστικά να σταθεί ακίνητη γι’ άλλα ένα δυο δευτερόλε-
πτα, με το κεφάλι της σκυφτό και τα δυο της χέρια πάνω στο 
τραπέζι, περιμένοντας να της περάσει η ζαλάδα. 

Η καθημερινή της άσκηση. Ο γύρος του μικρού διαμε-
ρίσματός της. Από το χολ στην κουζίνα, κατόπιν γύρω από 
τον καναπέ του σαλονιού, κάνει μια στάση για να μαζέψει 
τυχόν μαραμένα φύλλα από την κόκκινη μπιγκόνια στο 
παράθυρο. Ύστερα συνεχίζει, πάει στην κρεβατοκάμαρά 
της και στη γωνιά όπου γράφει. Στον υπολογιστή, ο οποίος 

605437_TO KOKKINO KARNE_soma.indd   21 26/7/2018   11:16:17 πμ



22 SOFIA LUNDBERG

έχει καταλήξει να της γίνει αφάνταστα σημαντικός. Κάθε-
ται προσεκτικά σε άλλη μια καρέκλα με πλαστικές τάπες. 
Τις φτιάχνουν τόσο ψηλές ώστε με το ζόρι χωράνε οι μηροί 
της κάτω από το γραφείο. Ανοίγει το καπάκι του υπολογι-
στή κι ακούει το αχνό, γνώριμο γουργουρητό του σκληρού 
δίσκου που ξυπνά. Πατά το εικονίδιο του Internet Explorer 
στην επιφάνεια εργασίας και στην οθόνη εμφανίζεται η 
ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας. Δεν παύει, κάθε μέρα, 
να την καταπλήσσει το γεγονός ότι τούτος ο τοσοδούλικος 
υπολογιστής κλείνει μέσα του ολόκληρο τον κόσμο. Ότι 
εκείνη, μια γυναίκα μόνη στη Στοκχόλμη, θα μπορούσε, αν 
το ήθελε, να επικοινωνεί με άτομα απ’ όλο τον κόσμο. Η 
τεχνολογία γεμίζει τις μέρες της. Κάνει λιγάκι πιο υποφερτή 
την αναμονή του θανάτου. Κάθεται εδώ κάθε απόγευμα, 
καμιά φορά όμως ακόμα και νωρίς το πρωί ή αργά τη νύχτα, 
όταν ο ύπνος αρνείται να την πάρει. Η τελευταία κοπέλα 
που τη φρόντιζε, η Μαρία, ήταν εκείνη που την έμαθε πώς 
δουλεύουν όλα. Το Skype, το Facebook, τα μέιλ. Της είχε πει 
ότι ποτέ κανένας δεν είναι πολύ μεγάλος για να μάθει κάτι 
καινούριο. Η Ντόρις συμφώνησε και της απάντησε ότι ποτέ 
κανένας δεν είναι πολύ μεγάλος για να πραγματοποιήσει τα 
όνειρά του. Δεν πέρασε πολύς καιρός από εκείνη τη μέρα 
και η Μαρία παραιτήθηκε για να πάει να σπουδάσει.

Η Ουλρίκα δεν δείχνει το ίδιο ενδιαφέρον. Δεν έχει ανα-
φέρει ούτε μία φορά τον υπολογιστή ούτε έχει ρωτήσει την 
Ντόρις τι κάνει μ’ αυτόν. Απλώς τον ξεσκονίζει βιαστικά 
τριγυρίζοντας φουριόζικα στο δωμάτιο ενώ σκέφτεται τις 
δουλειές που πρέπει να κάνει. Ίσως όμως να έχει προφίλ 
στο Facebook. Οι περισσότεροι έχουν σήμερα. Μέχρι και η 
Ντόρις έχει, της το έφτιαξε η Μαρία. Μάλιστα έχει και τρεις 
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φίλους. Η μία είναι η Μαρία. Οι άλλοι δύο είναι η εγγονή της 
αδελφής της, η Τζένι, στο Σαν Φρανσίσκο, και ο μεγαλύτε-
ρος γιος της, ο Τζακ. Ρίχνει κάθε τόσο μια ματιά να δει πώς 
τα πάνε, παρακολουθεί εικόνες και γεγονότα από έναν άλλο 
κόσμο. Καμιά φορά μάλιστα περιεργάζεται και τις ζωές των 
φίλων τους. Όσων έχουν δημόσια τα προφίλ τους. 

Τα δάχτυλά της μπορούν και δουλεύουν ακόμη. Έίναι 
λίγο βραδύτερα πια απ’ όσο ήταν παλιά και κάποιες φορές 
αρχίζουν να την πονούν, αναγκάζοντάς τη να ξαποστάσει 
μια στάλα. Γράφει για να συγκεντρώσει τις αναμνήσεις της. 
Για να έχει μια επισκόπηση της ζωής που έχει ζήσει. Έλπίζει 
να είναι η Τζένι αυτή που θα βρει το γραπτό της σαν έρθει 
η ώρα, όταν η Ντόρις πεθάνει. Να είναι εκείνη που θα δια-
βάζει και θα χαμογελά με τις εικόνες. Να είναι η Τζένι που 
θα κληρονομήσει όλα τα όμορφα πράγματά της: τα έπιπλα, 
τους πίνακες, το ζωγραφισμένο στο χέρι φλιτζάνι. Να μην 
καταλήξουν στα σκουπίδια. Ανατριχιάζει στη σκέψη αυτή, 
βάζει τα δάχτυλά της στα πλήκτρα κι αρχίζει να γράφει για 
να βάλει σε μια τάξη τις σκέψεις της. Απέξω, στους σκούρους 
καφετιούς ξύλινους τοίχους του εργαστηρίου σκαρφάλω-
ναν λευκές τριανταφυλλιές, γράφει σήμερα. Μία πρόταση. 
Ύστερα αρχίζει να ταξιδεύει σε μια θάλασσα αναμνήσεων 
κι ένα αίσθημα γαλήνης την κατακλύζει. 
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  Το κόκκινο καρνέ  
Α.  ΑΛΜ ΈΡΙΚ ΠΕΘΑΝΕ

Έχεις ακούσει ποτέ σου ένα αληθινό ξεφωνητό απελπισίας, 
Τζένι; Μια κραυγή απόγνωσης; Ένα ουρλιαχτό που βγαίνει 
από τα τρίσβαθα της ψυχής, που φτάνει μέχρι το τελευταίο 
μόριο της ύπαρξης, που δεν αφήνει κανέναν ασυγκίνητο; 
Έγώ έχω ακούσει αρκετά, μα το καθένα απ’ αυτά μού έφερνε 
στον νου το πρώτο και το πιο φρικιαστικό απ’ όλα. 

Το άκουσα να έρχεται από την εσωτερική αυλή. Και τον 
είδα να στέκεται εκεί. Τον μπαμπά μου. Η κραυγή του αντι-
λάλησε στους πέτρινους τοίχους και το αίμα ανάβλυζε από 
το χέρι του, βάφοντας κόκκινο τον παγετό που σκέπαζε το 
χορτάρι. Στον καρπό του χωμένη η κεφαλή ενός τρυπανιού. 
Η κραυγή του έσβησε κι εκείνος σωριάστηκε στο έδαφος. 
Κατεβήκαμε αλαφιασμένοι τα σκαλιά και τρέξαμε στην 
αυλή να πάμε κοντά του, ήμαστε πολλοί. Η μαμά έδεσε τον 
καρπό του με την ποδιά της και κράτησε το χέρι του ψηλά. 
Η κραυγή της το ίδιο δυνατή με τη δική του όταν φώναξε 
βοήθεια. Το πρόσωπο του μπαμπά ανησυχητικά χλωμό, 
τα χείλη του μελανά. Από εκείνη τη στιγμή και ύστερα όλα 
είναι θολά μες στο μυαλό μου. Οι άντρες που τον μετέφε-
ραν έξω στον δρόμο. Το αμάξι που τον πήρε κι έφυγε. Το 
ένα και μοναδικό λευκό τριαντάφυλλο που είχε βγάλει η 
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τριανταφυλλιά πλάι στον τοίχο και ο παγετός που το αγκά-
λιαζε. Όταν έφυγαν όλοι, έμεινα ασάλευτη και το χάζευα. 
Έκείνο το τριαντάφυλλο είχε κατορθώσει να επιβιώσει. 
Προ   σευχήθηκα στον Θεό να έβρισκε και ο μπαμπάς μου την 
ίδια δύναμη. 

Ακολούθησαν εβδομάδες αγωνιώδους αναμονής. Κάθε 
μέρα βλέπαμε τη μαμά να φτιάχνει ένα δέμα με ό,τι είχε 
απομείνει από το πρωινό, τον χυλό βρόμης, το γάλα και το 
ψωμί, και να φεύγει για το νοσοκομείο. Πολλές φορές γύριζε 
στο σπίτι με το δέμα ανέγγιχτο. 

Μια μέρα γύρισε στο σπίτι με τα ρούχα του ριγμένα πάνω 
στο πανέρι, το οποίο ήταν γεμάτο φαγητό ακόμη. Τα μάτια 
της πρησμένα και κόκκινα από το κλάμα. Κατακόκκινα, σαν 
το μολυσμένο αίμα του μπαμπά. 

Όλα σταμάτησαν. Η ζωή έφτασε στο τέλος της. Όχι 
μονάχα για τον μπαμπά αλλά για όλους μας. Η απελπισμένη 
κραυγή του εκείνο το παγωμένο πρωί του Νοέμβρη ήταν το 
άγριο κι απότομο τέλος της παιδικής μου ηλικίας. 
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