
Στην Όσα και στον Ματς, επειδή μου  
αποδείξατε πως υπάρχει ένας δρόμος που οδηγεί  
στο φως, ακόμη και μες στο πιο σκοτεινό τούνελ.
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Αυτός που σπέρνει ανέμους θερίζει θύελλες.
Βοσνιακή παροιμία
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Όρμπεργ

Οκτώβριος 2009
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Μάλιν

ΚΡΑΤΟΥΣΑ ΣΦΙΧΤΑ ΤΟ χέρι του Κένι ενώ μπαίναμε στο σκο-
τεινό δάσος. Όχι επειδή πίστευα πως υπάρχουν φαντάσμα-
τα, φυσικά και όχι. Μόνο οι ανόητοι πιστεύουν σε τέτοια 
πράγματα. Ανόητοι όπως η μάνα του Κένι, που κάθεται επί 
ώρες μπροστά στην τηλεόραση και βλέπει αυτές τις ηλίθιες 
τηλεοπτικές εκπομπές στις οποίες μέντιουμ –όπως αυτο-
αποκαλούνται– ψάχνουν ανύπαρκτα πνεύματα σε παλιά 
σπίτια.

Κι όμως.
Ήταν γεγονός ότι σχεδόν όλοι όσοι ήξερα είχαν ακούσει 

το κλάμα ενός βρέφους κοντά στον σωρό με τις πέτρες  – 
ένα μακρόσυρτο, θλιμμένο κλαψούρισμα. Το αποκαλούσαν 
το παιδί-φάντασμα και παρόλο που δεν πίστευα σε πνεύ-
ματα και άλλες τέτοιες ανοησίες, δεν ήθελα να το ριψοκιν-
δυνέψω, γι’ αυτό και ποτέ δεν πήγαινα εκεί έξω μόνη όταν 
σκοτείνιαζε.

Κοίταξα ψηλά, τις μυτερές κορυφές των ελάτων. Τα δέ-
ντρα ήταν τόσο ψηλά, που σχεδόν έκρυβαν τον ουρανό και 
το ολοστρόγγυλο, χλωμό φεγγάρι.

Ο Κένι με έσερνε από το χέρι. Τα μπουκάλια της μπίρας 
κροτάλιζαν μέσα στην πλαστική σακούλα και μύρισα την 
μπόχα του καπνού από το τσιγάρο του, ανάμεικτη με αυτήν 
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14 CAMILLA GREBE

του βρεγμένου χώματος και των σάπιων φύλλων. Μερικά 
μέτρα πίσω μας ακολουθούσε ο Άντερς, περνώντας μέσα 
από τους θάμνους με τα βατόμουρα και σφυρίζοντας τον 
ρυθμό ενός τραγουδιού που είχα ακούσει στο ραδιόφωνο.

«Που να πάρει ο διάολος, Μάλιν».
Ο Κένι τίναξε το χέρι μου.
«Τι έκανα;»
«Πας πιο αργά κι από τη μάνα μου. Είσαι ήδη ντίρλα;»
Η παρομοίωση ήταν άδικη – η μάνα του Κένι ζύγιζε σί-

γουρα καμιά διακοσαριά κιλά και δεν την είχα δει ποτέ να 
διανύει απόσταση μεγαλύτερη από αυτήν που χώριζε τον 
καναπέ από την τουαλέτα. Και πάντα λαχάνιαζε.

«Σκάσε», είπα κι ευχήθηκα ο Κένι να καταλάβαινε από 
τον τόνο της φωνής μου πως αστειευόμουν. Πως πίσω από 
τη βρισιά κρυβόταν ένα είδος τρυφερού σεβασμού.

Ήμασταν μαζί μονάχα δύο εβδομάδες. Εκτός από τα υπο-
χρεωτικά αδέξια παιχνίδια πάνω στο κρεβάτι του, που βρο-
μούσε σκυλίλα, είχαμε προλάβει κιόλας να δοκιμάσουμε και 
να καθορίσουμε τους ρόλους μας. Εκείνος ήταν δεσποτικός, 
αστείος (αν και πολλές φορές σε βάρος μου) και πότε πότε 
εξέφραζε μια πρώιμη, εγωκεντρική μελαγχολία. Εγώ εντυ-
πωσιαζόμουν εύκολα, ήμουν διαλλακτική (συχνά σε βάρος 
μου) και τον ανεχόμουν όταν τον έπιαναν οι μαύρες του.

Η αγάπη που ένιωθα για τον Κένι ήταν τόσο δυνατή, 
αυθόρμητη και σωματική, που με εξαντλούσε. Κι όμως δεν 
ήθελα να περάσω ούτε ένα δευτερόλεπτο μακριά του, λες 
και φοβόμουν πως στο τέλος θα αποδεικνυόταν ότι εκείνος 
ήταν μονάχα ένα όνειρο, μια ζωηρή φαντασίωση, την οποία 
είχε δημιουργήσει η εφηβική μου ψυχή.

Τα έλατα που υπήρχαν γύρω μας έμοιαζαν αιωνόβια. 
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ΚΕΝΟ ΜΝΗΜΗΣ 15

Απαλά μαξιλαράκια από βρύα σχηματίζονταν γύρω από τις 
ρίζες τους και λειχήνες σαν γκρίζα γένια κάλυπταν τα παχιά 
κλαδιά που βρίσκονταν πιο κοντά στο έδαφος.

Από κάπου ακούστηκε ο ήχος ενός κλαδιού που σπάει.
«Τι ήταν αυτό;» ρώτησα, με έναν τόνο μεγαλύτερης ανη-

συχίας, είν’ η αλήθεια.
«Το παιδί-φάντασμα», είπε ο Άντερς από πίσω μου, με 

θεατρινίστικη φωνή. «Ήρθε για να σε πάααααρει».
Άφησε ένα ουρλιαχτό.
«Μην την τρομάζεις, ρε γαμώτο!» είπε ο Κένι, ο οποίος 

ξαφνικά καταλήφθηκε από μια παράξενη διάθεση να με 
προστατεύσει.

Χαχάνισα, σκόνταψα σε μια ρίζα και ήμουν έτοιμη να 
χάσω την ισορροπία μου, αλλά τα ζεστά χέρια του Κένι ήταν 
εκεί για να με κρατήσουν. Τα μπουκάλια στη σακούλα τσού-
γκρισαν καθώς μετέφερε το βάρος του από το ένα πόδι στο 
άλλο, για να με κρατήσει.

Η χειρονομία του με έκανε να νιώσω ασφάλεια.
Τα έλατα άρχισαν να αραιώνουν, σαν να έκαναν στην 

άκρη. Στον χώρο που ανοιγόταν μπροστά μας βρισκόταν ο 
σωρός με τις πέτρες. Κάτω από το φως του φεγγαριού οι πέ-
τρες έμοιαζαν με μια πελώρια, ξεβρασμένη στην ακτή φά-
λαινα, καλυμμένη από τεράστια βρύα και μικρές φτέρες, οι 
οποίες τρεμόπαιζαν στο αεράκι.

Πέρα από το ξέφωτο υψωνόταν ο σκούρος όγκος του 
όρους Όρμπεργ μπροστά από τον νυχτερινό ουρανό.

«Μάλιστα, είπα. Δεν μπορούσαμε απλώς να καθίσουμε 
στο σπίτι κάποιου και να πιούμε τις μπίρες μας; Πρέπει να 
κάτσουμε στο δάσος; Κάνει ψοφόκρυο».

«Θα σε ζεστάνω εγώ», είπε ο Κένι και χαμογέλασε.
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16 CAMILLA GREBE

Με τράβηξε τόσο κοντά του, που μύρισα την οσμή της μπί-
ρας και του σνους στην ανάσα του. Ένα κομμάτι μου ήθελε 
να στρέψω αλλού το πρόσωπο, αλλά τελικά βρήκα τη δύναμη 
να τον κοιτάξω στα μάτια, μιας και αυτό περίμενε να κάνω.

Ο Άντερς κάθισε σφυρίζοντας πάνω σε μια από τις με-
γάλες, στρογγυλές πέτρες και πήρε μία μπίρα. Έπειτα άνα-
ψε τσιγάρο και είπε: «Νόμιζα πως ήθελες να ακούσεις το 
παιδί-φάντασμα».

«Δεν υπάρχουν φαντάσματα», είπα και κάθισα σε μια 
μικρότερη πέτρα. «Μόνο κάτι ηλίθιοι πιστεύουν σε τέτοια 
πράγματα».

«Το μισό Όρμπεργ πιστεύει στο παιδί-φάντασμα», αντι-
γύρισε ο Άντερς, που άνοιξε την μπίρα και ήπιε μια γουλιά.

«Ναι, ναι», του απάντησα.
Ο Άντερς γέλασε με το σχόλιό μου, αλλά ο Κένι δεν έδει-

χνε να μας ακούει. Σπάνια άκουγε όσα έλεγα, δεν μου έδινε 
σημασία. Καθόταν δίπλα μου και μου χάιδευε τον πισινό. 
Έχωσε τον παγωμένο του αντίχειρα μέσα στο παντελόνι. 
Έπειτα έβαλε το τσιγάρο του στα χείλη μου. Τράβηξα μια 
χορταστική τζούρα, έγειρα το κεφάλι πίσω και κοίταξα την 
πανσέληνο καθώς φυσούσα τον καπνό.

Όλοι οι ήχοι του δάσους ακούγονταν πιο καθαρά μέσα 
στη σιωπή: το σφύριγμα του ανέμου, που έκανε τις φτέρες 
να θροΐζουν, διάφορα χτυπήματα, που θα έλεγε κανείς πως 
ανήκαν σε χιλιάδες αόρατα δάχτυλα, τα οποία σέρνονταν 
στο έδαφος, κι ένα πουλί, που έκρωζε από μακριά.

Ο Κένι μού έδωσε μια μπίρα.
Ήπια μια γουλιά από το πικρό, κρύο ποτό και κοίταξα 

το σκοτάδι ανάμεσα στα έλατα. Αν κάποιος κρυβόταν εκεί, 
πίσω από έναν κορμό, δεν θα μπορούσαμε ποτέ να τον 
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ΚΕΝΟ ΜΝΗΜΗΣ 17

δούμε. Ήταν πολύ εύκολο για κάποιον να μας στήσει καρ-
τέρι έτσι όπως καθόμασταν στο ξέφωτο, σαν να κυνηγούσε 
ζαρκάδια σε περιφραγμένο χώρο ή σαν να ψάρευε χρυσό-
ψαρα μέσα σε γυάλα.

Μα τι λόγο θα είχε κάποιος να το κάνει εδώ, στο όρος 
Όρμπεργ;

Εδώ ποτέ δεν συνέβαινε τίποτα. Γι’ αυτό άλλωστε ο κό-
σμος αναγκαζόταν να εφεύρει ιστορίες με φαντάσματα: για 
να μην πεθάνει από ανία.

Ο Κένι ρεύτηκε δυνατά κι άνοιξε άλλη μία μπίρα. Μετά 
έγειρε προς το μέρος μου και με φίλησε. Η γλώσσα του ήταν 
παγωμένη και είχε γεύση από μπίρα.

«Get a room!» είπε κοροϊδευτικά ο Άντερς και ρεύτηκε 
κι αυτός. Το ρέψιμό του ήταν ηχηρό, λες και έκανε μια ερώ-
τηση την οποία απαιτούσε να απαντήσουμε.

Το σχόλιο φάνηκε να ερεθίζει τον Κένι, επειδή έχωσε το 
χέρι του μέσα στο μπουφάν και κάτω από το πουλόβερ μου, 
χουφτώνοντας σφιχτά το στήθος μου.

Χαλάρωσα, ώστε να τον βοηθήσω να με αγγίξει καλύτε-
ρα και άρχισα με τη γλώσσα μου να γλείφω τα κοφτερά του 
δόντια.

Ο Άντερς σηκώθηκε. Απομάκρυνα προσεκτικά τον Κένι 
από πάνω μου και ρώτησα: «Τι είναι;»

«Νομίζω ότι άκουσα κάτι. Ακούστηκε σαν… σαν κάποιος 
να κλαίει ή να φωνάζει».

Ο Άντερς άφησε μια κραυγή και γέλασε, με αποτέλεσμα 
η μπίρα να χυθεί από το στόμα του.

«Είσαι μαλάκας», του είπα. «Θέλω να κατουρήσω. Εσείς 
μπορείτε να ψάχνετε για φαντάσματα όσο θέλετε».

Σηκώθηκα, έκανα τον γύρο του σωρού και ακολούθησα 
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18 CAMILLA GREBE

τον χαλικόστρωτο δρόμο για κάμποσα μέτρα. Γύρισα για να 
δω αν ο Κένι και ο Άντερς μπορούσαν να με δουν, προτού 
ξεκουμπώσω το τζιν μου και σκύψω.

Κάτι, ίσως βρύα ή κάποιο φυτό, με γαργάλησε στον μηρό 
ενώ κατουρούσα. Το κρύο πάγωσε τα πόδια μου και τρύπω-
σε κάτω από το μπουφάν.

Αναρίγησα.
Στ’ αλήθεια είχα συμφωνήσει να έρθω εδώ για να πιω κα-

μιά μπίρα. Όντως; Γιατί όμως δεν είπα όχι όταν το πρότεινε 
ο Κένι;

Γιατί δεν διαφωνούσα ποτέ με οτιδήποτε κι αν πρότεινε 
ο Κένι;

Το σκοτάδι ήταν πυκνό, οπότε έβγαλα τον αναπτήρα 
από την τσέπη του μπουφάν. Με τον αντίχειρα γύρισα την 
τσακμακόπετρα και η φλόγα φώτισε το έδαφος: είδα καφε-
τιά φθινοπωρινά φύλλα και γκρίζες πέτρες, καλυμμένες από 
βρύα. Κι εκεί, σε μια ρωγμή ανάμεσα από δύο πέτρες, είδα 
κάτι λευκό και λεπτό, το οποίο μου φάνηκε σαν το κεφάλι 
ενός μεγάλου μανιταριού.

Ο Κένι και ο Άντερς συνέχιζαν να μιλούν για το φάντασμα 
με ζωηρές και κάπως μεθυσμένες φωνές. Οι λέξεις έβγαιναν 
σβέλτα από τα στόματά τους, αντάλλασσαν αστεία με ταχύ-
τητα, με αρκετά διαλείμματα γέλιου. 

Ίσως επειδή ήμουν περίεργη, ίσως επειδή δεν ψηνόμουν 
και πολύ να επιστρέψω στην παρέα τους, μου μπήκε η ιδέα 
να εξετάσω από κοντά το μανιτάρι.

Υπήρχαν μανιτάρια τέτοια εποχή στο δάσος; Το μόνο 
είδος μανιταριού που είχα δει σε αυτή την περιοχή ήταν ο 
κανθαρίσκος, μα αυτό εδώ δεν έμοιαζε με τέτοιο.

Έφερα τον αναπτήρα πιο κοντά στο κενό ανάμεσα στις 
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πέτρες, ώστε η αδύναμη, μικρή φλόγα να με βοηθήσει να 
εξετάσω καλύτερα το αντικείμενο. Έκανα πέρα μερικά φύλ-
λα και ξερίζωσα μία φτέρη μαζί με τις ρίζες της.

Ναι, κάτι υπήρχε εκεί. Κάτι που έμοιαζε με…
Δίχως να σηκωθώ, με το τζιν μου κατεβασμένο, άπλωσα 

το άλλο μου χέρι και άγγιξα διστακτικά τη λευκή και λεία 
επιφάνεια. Ήταν σκληρή, σαν πέτρα ή πορσελάνη. Μήπως 
ήταν ένα παλιό μπολ; Σίγουρα πάντως δεν ήταν μανιτάρι.

Τεντώθηκα και έβγαλα την πέτρα που βρισκόταν πάνω 
από το μπολ. Ήταν μικρότερη από τις υπόλοιπες και όχι 
πολύ βαριά, ωστόσο προσγειώθηκε με γδούπο πάνω στα 
βρύα δίπλα μου.

Και να το μπολ, ή οτιδήποτε κι αν ήταν, εμφανίστηκε 
μπροστά μου. Είχε το μέγεθος ενός γκρέιπφρουτ και ήταν 
ραγισμένο στη μία πλευρά του. Καφετιά βλάστηση φύτρω-
νε μέσα από τη ρωγμή.

Άπλωσα το χέρι κι άγγιξα το σκουρόχρωμο φυτό, παίζο-
ντάς το ανάμεσα στον δείκτη και τον αντίχειρα για μερικές 
στιγμές, προτού το μυαλό μου καταλάβει τι ακριβώς βρι-
σκόταν μπροστά μου.

Ο αναπτήρας μού έπεσε, σηκώθηκα, έκανα μερικά βήμα-
τα μέσα στο σκοτάδι και ούρλιαξα. Το ουρλιαχτό βγήκε από 
τα τρίσβαθα της ψυχής μου και νόμιζα πως δεν θα σταμα-
τήσει ποτέ. Ήταν λες και κάθε άτομο οξυγόνου που βρισκό-
ταν στο σώμα μου έβγαινε μέσω των πνευμόνων εξαιτίας του 
ουρλιαχτού.

Όταν ο Κένι και ο Άντερς έφτασαν για να δουν τι έπαθα, 
το παντελόνι ήταν ακόμα κατεβασμένο στους αστραγάλους 
μου και τα πνευμόνια μου συνέχιζαν να δίνουν ζωή στα ουρ-
λιαχτά μου.
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20 CAMILLA GREBE

Αυτό που νόμιζα για μπολ δεν ήταν μπολ. Και τα βρύα 
δεν ήταν βρύα.

Ήταν ένα κρανίο, με μακριά σκουρόχρωμα μαλλιά.
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Όρμπεργ

Έπειτα από οχτώ χρόνια – 2017
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Τζέικ

ΜΕ ΛΕΝΕ ΤΖΕΙΚ. Το όνομά μου δεν προφέρεται Γιάκε, όπως 
συνηθίζεται στη Σουηδία, αλλά Τζέικ, μιας και οι γονείς μου 
με βάφτισαν έτσι λόγω του Τζέικ Γκίλενχαλ, ενός από τους 
καλύτερους ηθοποιούς παγκοσμίως. Οι περισσότεροι συμ-
μαθητές μου προφέρουν το όνομά μου λάθος: Γιάκε, που 
κάνει ομοιοκαταληξία με το σάκε ή το δράκε ή, ακόμη χειρό-
τερα, με το σάπιε. Μακάρι να με έλεγαν κάπως αλλιώς, αλλά 
τώρα πια δεν μπορώ να κάνω και πολλά για να το αλλάξω. 
Είμαι αυτός που είμαι. Και λέγομαι όπως λέγομαι. Η μαμά 
ήθελε τόσο πολύ να με βγάλουν Τζέικ και ο μπαμπάς έκανε 
πάντοτε αυτό που ήθελε η μαμά, ίσως επειδή την αγαπούσε 
περισσότερο από καθετί άλλο.

Ακόμα και τώρα, που η μαμά έχει πεθάνει, αισθάνομαι 
πως κατά κάποιον τρόπο βρίσκεται μαζί μας. Μερικές φο-
ρές ο μπαμπάς στρώνει και για εκείνη στο τραπέζι κι αν του 
κάνω κάποια ερώτηση, καθυστερεί να απαντήσει, σαν να 
σκέφτεται τι θα έλεγε η μαμά. Κι έπειτα μου λέει: «Να, πάρε 
ένα κατοστάρικο» ή «Εντάξει, πήγαινε στη Σάγκα να δείτε 
μια ταινία μαζί, αλλά να γυρίσεις σπίτι πριν από τις εφτά».

Ο μπαμπάς δεν λέει όχι σε τίποτα, αν και από τότε που το 
TrikåKungen, το παλιό εργοστάσιο υφασμάτων, έγινε κατά-
λυμα για τους αιτούντες άσυλο, έχει γίνει πιο σφιχτοχέρης.
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Θα ήθελα να πιστεύω πως αυτό συμβαίνει επειδή είναι 
καλόψυχος, αλλά η Μελίντα, η μεγάλη μου αδελφή, λέει 
πως είναι απλώς πολύ μαλθακός και δεν έχει το θάρρος να 
πει όχι. Κάθε φορά που το λέει αυτό, κοιτάζει με νόημα τα 
άδεια κουτιά μπίρας στο πάτωμα της κουζίνας, χαμογελά-
ει μάγκικα και σχηματίζει δαχτυλίδια φυσώντας τον καπνό 
του τσιγάρου προς το ταβάνι.

Πιστεύω πως η Μελίντα είναι αχάριστη. Έχει φτάσει στο 
σημείο να της επιτρέπεται να καπνίζει στο σπίτι, κάτι που η 
μαμά δεν θα της επέτρεπε ποτέ, αλλά αντί να είναι ευγνώ-
μων, λέει τέτοια πράγματα. Μα αυτό είναι αχαριστία, είναι 
άδικο και προπάντων φανερώνει κακία.

Όταν η γιαγιά ζούσε, συνήθιζε να λέει πως ο μπαμπάς 
μπορεί να μην ήταν και το μεγαλύτερο ξεφτέρι, αλλά τουλά-
χιστον έμενε στο ομορφότερο σπίτι της Όρμπεργ, επομένως 
δεν ήταν ο χειρότερος. Δεν πιστεύω πως ήξερε τι ακριβώς 
σήμαινε η λέξη «ξεφτέρι», αλλά εγώ ήξερα. Και δεν υπήρχε 
κανένα πρόβλημα, ακόμη κι αν κάποιος δεν ήταν μεγάλο ξε-
φτέρι, αρκεί να είχε ωραίο σπίτι.

Το ομορφότερο σπίτι της Όρμπεργ βρίσκεται πεντα-
κόσια μέτρα μακριά από τον αυτοκινητόδρομο, μέσα στο 
ελατόδασος, δίπλα στο ποτάμι που φτάνει στο Βινγκόκερ. 
Το σπίτι είναι τόσο ωραίο για δύο λόγους: πρώτον, επειδή 
ο μπαμπάς είναι ξυλουργός· και δεύτερον, επειδή δεν έχει 
ποτέ δουλειά. Και αυτό είναι καλό, γιατί σημαίνει ότι φρο-
ντίζει σχεδόν όλη την ώρα το σπίτι.

Ο μπαμπάς έκοψε τα δέντρα γύρω από το σπίτι και με 
αυτά έχτισε μια τεράστια βεράντα. Είναι τόσο μεγάλη, που 
μπορεί να χρησιμεύσει και σαν γήπεδο του μπάσκετ ή ποδη-
λατοδρόμιο. Αν έπαιρνες φόρα κι αν δεν υπήρχαν κάγκελα, 
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θα μπορούσες να πηδήσεις στο ποτάμι που περνούσε από 
κάτω. Φυσικά, κανένας ενήλικας δεν είχε την όρεξη να βου-
τήξει – το νερό ήταν παγωμένο ακόμα και το καλοκαίρι και 
ο βυθός είναι γεμάτος λάσπη, φύκια και αηδιαστικά σκου-
λήκια. Μερικές φορές, τα καλοκαίρια, η Μελίντα κι εγώ 
φουσκώναμε τα παλιά στρώματα θαλάσσης και αφήναμε 
το ρεύμα να μας παρασύρει μέχρι το παλιό πριονιστήριο. Οι 
κορυφές των δέντρων σχημάτιζαν ένα πράσινο ταβάνι, το 
οποίο θύμιζε τις δαντέλες που κεντούσε η γιαγιά. Το μόνο 
που ακουγόταν ήταν τα πουλιά, ο ήχος του δέρματός μας 
όταν τριβόταν πάνω στα στρώματα και το βουητό του κα-
ταρράκτη που σχηματιζόταν στο φράγμα δίπλα στο παλιό 
πριονιστήριο.

Κάθε φορά που φτάναμε στον καταρράκτη, σηκωνόμα-
σταν, παίρναμε τα στρώματα στα χέρια και περνούσαμε 
κάτω από το τρεχούμενο νερό του φράγματος, γεμάτο νού-
φαρα και άλγη. 

Όταν ο παππούς, που δεν τον γνώρισα ποτέ, ήταν νέος, 
δούλευε στο πριονιστήριο, το οποίο έκλεισε μόλις γεννήθηκε 
ο μπαμπάς. Το εγκαταλειμμένο κτίριο κάηκε από μια συμ-
μορία νεοναζί από την Κατρίνεχολμ, όταν ο μπαμπάς ήταν 
στην ηλικία μου –δεκατεσσάρων χρόνων–, αλλά τα κατά-
μαυρα ερείπιά του υπάρχουν ακόμα. Από μακριά μοιάζουν 
με κυνόδοντες που ξεπροβάλλουν ανάμεσα στους θάμνους.

Ο μπαμπάς λέει πως όλοι στην Όρμπεργ είχαν δουλειά 
τα παλιά χρόνια: ήταν αγρότες ή δούλευαν στο πριονιστή-
ριο, στο εργοστάσιο του Μπρόγκρεν ή στο TrikåKungen. 

Τώρα μονάχα οι αγρότες έχουν δουλειά, καθώς όλες οι 
βιομηχανίες έχουν κλείσει και οι δουλειές έχουν πάει στην 
Κίνα. Το εργοστάσιο του Μπρόγκρεν έχει εγκαταλειφθεί 
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και μοιάζει με σκουριασμένο σκελετό και το όμοιο με κά-
στρο εργοστάσιο του TrikåKungen έχει μετατραπεί σε κα-
τάλυμα αιτούντων άσυλο.

Ο μπαμπάς δεν άφηνε ούτε εμένα ούτε τη Μελίντα να 
πάμε εκεί, αν και δεν μας έλεγε ποτέ όχι. Δεν χρειαζόταν 
καν να αναρωτηθεί τι θα έλεγε η μαμά στη θέση του, μιας 
και η απάντηση ερχόταν αμέσως μετά την ερώτησή μας. 
Έλεγε πως δεν επιτρεπόταν, για το καλό μας. Δεν ήξερα τι 
ακριβώς φοβόταν, αλλά η Μελίντα πάντα ρουθούνιζε κάθε 
φορά που το έλεγε, κάτι που τον εκνεύριζε αφάνταστα κι 
άρχιζε να μιλάει για χαλιφάτα, μπούρκες και βιασμούς.

Ξέρω τι είναι η μπούρκα και ο βιασμός, αλλά δεν ήξερα 
τι σημαίνει χαλιφάτο, ωστόσο το σημείωσα κάπου για να το 
ψάξω στο Google – είναι κάτι που συνηθίζω να κάνω με λέ-
ξεις τις οποίες δεν γνωρίζω, επειδή μου αρέσουν οι λέξεις, 
ειδικά οι δύσκολες.

Τρόπον τινά, τις συλλέγω.
Άλλο ένα μυστικό το οποίο δεν μπορώ να πω σε κανέναν. 

Άλλοι τρώνε ξύλο για πιο ανούσιους λόγους, επειδή ακούν 
τη λάθος μουσική ή επειδή διαβάζουν. Και μερικοί –όπως 
εγώ– τρώμε ξύλο περισσότερο από άλλους.

Βγαίνω στην αυλή, γέρνω πάνω στα κάγκελα και βλέπω το 
ποτάμι. Τα σύννεφα της κακοκαιρίας έχουν παραμεριστεί 
κι αφήνουν λίγο χώρο για το γαλάζιο του ουρανού και τον 
έντονα πορτοκαλή ήλιο, πάνω από τη γραμμή του ορίζοντα. 
Η παγωνιά, που κάνει το ξύλινο πάτωμα να μοιάζει χνουδω-
τό, λάμπει με τις τελευταίες ακτίνες του ήλιου, ενώ το νερό 
του ποταμιού ρέει σκοτεινό και βαθύ από κάτω μου.
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Το ποτάμι δεν παγώνει ποτέ, επειδή ακριβώς κυλάει συ-
νεχώς. Ο κόσμος θα μπορούσε να κολυμπάει σε αυτό ακόμα 
και τον χειμώνα, αλλά κανένας δεν το τολμάει.

Το πάτωμα είναι γεμάτο ελατοβελόνες. Τις μετέφερε ο 
αέρας που φυσούσε το βράδυ. Θα μπορούσα να τις μαζέψω 
και να τις βάλω στο κιβώτιο όπου φτιάχνεται το κομπόστ, 
όμως ο ήλιος που κρέμεται κάτω από τα σύννεφα σαν πορ-
τοκάλι με έχει υπνωτίσει.

«Τζέικ, μπες μέσα, που να σε πάρει ο διάολος!» φωνάζει 
ο μπαμπάς από το σαλόνι. «Θα αρπάξεις καμιά πνευμονία».

Παίρνω τα χέρια μου από τα κάγκελα, κοιτάζω το τέλειο 
βρεγμένο αποτύπωμα που είχα αφήσει στο σημείο όπου 
ακουμπούσα κι επιστρέφω στο σπίτι.

«Κλείσε την πόρτα», λέει ο μπαμπάς από την πολυθρόνα 
που του κάνει μασάζ, μπροστά από την τηλεόραση plasma. 

Ο μπαμπάς χαμηλώνει τον ήχο με το τηλεχειριστήριο 
και με κοιτάζει. Μία ρυτίδα έχει σχηματιστεί ανάμεσα στα 
παχιά φρύδια του. Περνάει ελαφρά τα γεμάτα πανάδες χέ-
ρια του από την παγωμένη του καράφλα. Έπειτα αγγίζει τα 
κουμπιά που ελέγχουν τη λειτουργία μασάζ της πολυθρό-
νας, τα οποία δεν λειτουργούν πια.

«Τι έκανες εκεί έξω;»
«Έβλεπα το ποτάμι».
«Έβλεπες το ποτάμι;»
Η ρυτίδα ανάμεσα στα φρύδια του μπαμπά βαθαίνει πε-

ρισσότερο, σαν να είχα πει κάποια δύσκολη λέξη, την οποία 
δεν γνώριζε, αλλά σύντομα αποφασίζει ότι δεν αξίζει να 
ασχοληθεί άλλο μαζί μου.

«Πετάγομαι μέχρι τον Ούλε», λέει και ξεκουμπώνει το 
τζιν του, ώστε να δώσει χώρο στην κοιλιά του. «Η Μελίντα 
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έχει μαγειρέψει. Το φαγητό είναι στο ψυγείο. Μη με περι-
μένεις το βράδυ».

«Εντάξει».
«Μου είπε ότι θα είναι σπίτι μέχρι τις δέκα».
Γνέφω και πάω στην κουζίνα, παίρνω μια κόκα κόλα, 

πάω στο δωμάτιό μου και νιώθω ενθουσιασμό μέσα μου.
Θα είμαι ολομόναχος τουλάχιστον για δύο ώρες.

Έχει σκοτεινιάσει όταν ο μπαμπάς φεύγει. Η πόρτα κλείνει 
με τέτοια δύναμη, που το τζάμι του παραθύρου μου τρέμει 
και μερικές στιγμές αργότερα η μηχανή του αμαξιού ανά-
βει και στη συνέχεια φεύγει. Περιμένω μερικά λεπτά για να 
βεβαιωθώ ότι δεν θα επιστρέψει κι αμέσως μετά πάω στο 
δωμάτιο της μαμάς και του μπαμπά.

Το διπλό κρεβάτι είναι ξέστρωτο στη μεριά του μπαμπά. 
Το πάπλωμα στη μεριά της μαμάς είναι προσεκτικά στρω-
μένο και τα μαξιλάρια ακουμπούν πάνω στον τοίχο. Στο 
κομοδίνο βρίσκεται το βιβλίο που διάβαζε προτού πεθάνει. 
Μιλάει για ένα κορίτσι που είναι ζευγάρι με έναν πλούσιο, 
τον Γκρέι. Είναι σαδιστής και δεν μπορεί να αγαπήσει, 
ωστόσο στο τέλος το κορίτσι τον αγαπάει, επειδή της αρέ-
σει να πονάει. Αυτό λέει τουλάχιστον ο Βίνσεντ, αλλά δυ-
σκολεύομαι να το πιστέψω. Σε ποιον αρέσει να τις τρώει; 
Όχι σε εμένα πάντως. Το πιο πιθανό είναι στην γκόμενα να 
αρέσουν τα λεφτά του Γκρέι, επειδή σε όλους αρέσουν τα 
λεφτά και επειδή οι περισσότεροι θα έκαναν οτιδήποτε για 
να γίνουν πλούσιοι.

Να φάνε ξύλο ή να πάρουν πίπα σε έναν αηδιαστικό σα-
διστή, για παράδειγμα.
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Πηγαίνω στην ντουλάπα της μαμάς κι ανοίγω την πόρ-
τα με τον καθρέφτη. Οι μεντεσέδες είναι σκουριασμένοι 
και χρειάζεται να βάλω δύναμη για να ανοίξει. Έπειτα 
χαϊδεύω τα υφάσματα: λείο μετάξι, φορέματα με πούλιες, 
απαλό βελούδο, τραχιά τζιν και τσαλακωμένα, ασιδέρωτα 
βαμβακερά.

Κλείνω τα μάτια και ξεροκαταπίνω.
Είναι υπέροχα, τέλεια. Αν ήμουν πλούσιος, πλούσιος σαν 

τον Γκρέι, θα έχτιζα ένα δωμάτιο-ντουλάπα ή όπως αλλιώς 
λέγονται. Θα είχα τσάντες για διάφορες περιστάσεις κι επο-
χές, οι οποίες θα κρέμονταν από ειδικά άγκιστρα και τα 
παπούτσια μου θα βρίσκονταν σε μια ντουλάπα με κρυφό 
φωτισμό.

Ξέρω ότι αυτό θα ήταν απίθανο να γίνει. Όχι μόνο επει-
δή κάτι τέτοιο θα κόστιζε μια περιουσία, αλλά επειδή είμαι 
αγόρι. Θα ήταν παράξενο να φτιάξω μια ντουλάπα για γυ-
ναικεία ρούχα. Αν έκανα κάτι τέτοιο, τότε όλοι θα βεβαιώνο-
νταν πως πράγματι ήμουν φρικιό. Πως ήμουν πιο ανώμαλος 
ακόμη και από τον Γκρέι – μιας και δεν υπάρχει πρόβλημα 
αν χτυπάς και δένεις γυναίκες, αλλά το πράγμα αλλάζει αν 
ντύνεσαι με γυναικεία ρούχα.

Τουλάχιστον στην Όρμπεργ.
Παίρνω το φόρεμα με τις πούλιες, τις λεπτές ράντες και 

το σκίσιμο στο πλάι. Η μαμά το φορούσε την Πρωτοχρονιά 
κι όταν πήγαινε κρουαζιέρα στη Φινλανδία με τις φιλενά-
δες της.

Το κρατάω μπροστά μου και κάνω μερικά βήματα πίσω 
για να με δω στον καθρέφτη. Είμαι κοκαλιάρης και τα κα-
στανά μαλλιά μου σχηματίζουν ένα λοφίο γύρω από το 
χλωμό μου πρόσωπο. Αφήνω προσεκτικά το φόρεμα πάνω 
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στο κρεβάτι και διαλέγω ένα μαύρο δαντελωτό σουτιέν. 
Ύστερα βγάζω το παντελόνι και το φούτερ και φοράω το 
σουτιέν.

Φυσικά και φαίνεται παράξενο. Δεν υπάρχει τίποτα στο 
σημείο όπου κανονικά θα έπρεπε να υπάρχουν τα στήθη, 
παρά μονάχα ένα επίπεδο, ασπρουλιάρικο στήθος με μι-
κρές, αστείες θηλές. Η δαντέλα του σουτιέν καταλήγει κάτω 
από τα πλευρά μου. Βάζω από μία τυλιγμένη κάλτσα για να 
αντικαταστήσω το κάθε στήθος κι έπειτα περνάω το φόρε-
μα πάνω από το κεφάλι μου. Όμως κάθε φορά που δοκι-
μάζω το φόρεμα με τις πούλιες με εκπλήσσει το πόσο βαρύ 
είναι και πόσο κρύο το αισθάνομαι πάνω στο δέρμα μου.

Κοιτάζω το είδωλό μου στον καθρέφτη και ξαφνικά νιώ-
θω αμήχανα γιατί δεν έχω δοκιμάσει τα ρούχα κάποιου 
άλλου, παρά μόνο της μαμάς, επειδή εγώ, φυσικά, δεν έχω 
κοριτσίστικα ρούχα και η Μελίντα έχει μονάχα τζιν παντε-
λόνια και μπλουζάκια, δεν θα αγόραζε ποτέ της κάτι τόσο 
σοφιστικέ. 

Αναρωτιέμαι ποια παπούτσια θα ταίριαζαν καλύτερα με 
το φόρεμα. Ίσως τα μαύρα με τα ροζ μπριγιάν; Ή μήπως 
τα σανδάλια με τα μπλε και κόκκινα λουριά; Διαλέγω τα 
μαύρα παπούτσια –σχεδόν πάντα διαλέγω αυτά τα παπού-
τσια– επειδή λατρεύω τα αστραφτερά ροζ μπριγιάν. Μου 
θυμίζουν ακριβά κοσμήματα, σαν κι αυτά που φορούν τα 
κορίτσια στα βίντεο που βλέπει η Μελίντα στο YouTube. 

Κάνω πίσω ξανά και κοιτάζω τον καθρέφτη. Αν τα μαλ-
λιά μου ήταν λίγο πιο μακριά, θα έμοιαζα στ’ αλήθεια με κο-
ρίτσι. Μήπως να τα άφηνα να μακρύνουν λίγο, ίσα ίσα για 
να μπορώ να τα πιάνω κότσο;

Η σκέψη με βάζει σε πειρασμό.
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