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Από το 1990 μέχρι το 2006
εργάστηκε ως Ακαδημαϊκή
Σύμβουλος και καθηγήτρια
στο Αμερικανικό Κολλέγιο
Ελλάδος, το Deree College.
Τώρα είναι συνταξιούχος και
ασχολείται με τη συγγραφή.
Είναι παντρεμένη και έχει
τρία παιδιά.

Λάθη. Η ζωή μας διακατέχεται από σφάλματα και λάθη. Ένα
μυθιστόρημα, δύο ιστορίες μας ταξιδεύουν με μεσογειακά
αρώματα στο πρόσφατο παρελθόν θεματοποιώντας την
ξενιτιά, τη μετανάστευση, αλλά και τη διάπραξη του προσωπικού λάθους.
Η πρώτη με αφετηρία τα Μεστά της Χίου φέρνει άρωμα μαστίχας στη Μανσούρα και την Αλεξάνδρεια, τα χρόνια του
Φαρούκ. Η δεύτερη εκτυλίσσεται στην Αλβανία του Ενβέρ
Χότζα, στην Αυλώνα και τα Τίρανα. Οι δρόμοι όμως στις
ζωές των πρωταγωνιστών ενώνονται οδηγώντας στη νεότερη Αθήνα, γύρω από την πλατεία Βικτωρίας.
Η γυναικεία υπόσταση αναμετράται με τις αντίξοες συνθήκες για την καθημερινή διαβίωση και διερευνά έμπρακτα τη δυνατότητα για ένα καλύτερο αύριο. Παράλληλα με
τις εξελίξεις των οικονομικών, πολιτικών και κοινωνικών
λειτουργιών, από την έναρξη της μεταπολεμικής περιόδου
έως σήμερα, οι ηρωίδες του μυθιστορήματος ωριμάζουν
καθώς προσπαθούν να ανεξαρτητοποιηθούν και να ξεφύγουν από τη μοίρα των απροσδόκητων ανατροπών. Αναζητούν λύσεις, αναλαμβάνουν ευθύνες και πρωτοβουλίες,
αλλά πληρώνουν και το τίμημα…
Το τίμημα του λάθους.
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Στα παιδιά µου,
το φως που φώτιζε το διάβα µου
και µου έδινε πάντα κουράγιο
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Ευχαριστίες
Αυτό το βιβλίο ήταν ξεχασµένο σ’ ένα συρτάρι, όπως καταχωνιασµένες είναι και οι αναµνήσεις µας. Το ότι τελικά προχώρησε
και πήρε τη µορφή που έχει σήµερα οφείλεται στις παροτρύνσεις φίλων, που διαβάζοντας το χειρόγραφο δεν µε άφησαν σε
ησυχία. Πρώτη ήταν η φίλη µου Ολυµπία Καράγιωργα, η οποία
αφού το διάβασε ζητούσε επίµονα να βρω εκδότη γιατί, όπως
έλεγε, αυτό το βιβλίο έπρεπε να βγει στην επιφάνεια. Η γνώµη
της πολύτιµη, αλλά εγώ το άφησα εκεί, θαµµένο, ξεχασµένο...

Μετά ήρθε η Ειρήνη Μπαλτά, φίλη από την Αίγυπτο. Η επιµονή
της και η αγάπη της µε ταρακούνησαν. Εκείνη µου σύστησε την
αγαπηµένη µου πλέον Μίτση Πικραµένου και το βιβλίο µου
βρήκε τον δρόµο του, αφού πίστεψε σ’ αυτό, το επιµελήθηκε µε
πολλή αγάπη και µου έδωσε κουράγιο να προχωρήσω. ∆εν είναι
τυχαία η Μίτση. Τα λόγια της είναι βάλσαµο και σπινθήρας!
∆ίχως αυτήν το βιβλίο µου θα έµενε ξεχασµένο εκεί που το είχα
αφήσει, σ’ ένα συρτάρι. Εκείνη έδωσε ζωή στα όνειρά µου και
στις ελπίδες µου. Ένα µεγάλο ευχαριστώ οφείλω και στις τρεις.
Όµως δεν µπορώ να ξεχάσω τη φίλη µου Θώµη Βούλγαρη, που
µου το δακτυλογράφησε µε τόση υποµονή, αφού εγώ µόνο µε το
µολύβι και το χαρτί µπορώ να εµπνευστώ.

Ένα µεγάλο ευχαριστώ οφείλω και στον άνδρα µου Γιάννη
χωρίς τη συµπαράσταση του οποίου δεν θα είχα προχωρήσει.

Τέλος, οφείλω ευχαριστίες στη ζωή µου. Μου χάρισε βιώµατα
και εµπειρίες, που µπορεί να φαντάζουν γεννήµατα της φαντασίας, αλλά είναι πέρα για πέρα αληθινά. Μήπως τα πιο παράξενα και τα πιο ωραία δεν βγαίνουν µέσα από αυτήν;
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Η µετανάστευση
ΤΟ ΚΑΡΑΒΙ ΣΦΥΡΙΞΕ τρεις φορές κι άρχισε να ξεµακραίνει
από το λιµάνι. Ύστερα από λίγα λεπτά, η κοπέλα το είδε
σαν µια µικρή κουκκίδα στο βάθος του ορίζοντα. Έπειτα,
χάθηκε τελείως. Αυτό ήταν. Όλα είχαν τελειώσει…
Το ήξερε η Μαρίνα ότι δεν θα ξαναγύριζε ποτέ πια εκεί,
όπου όλα µύριζαν δυόσµο και µαστίχα. Έσυρε αργά τα βήµατά της και σωριάστηκε σε µια από τις καρέκλες του καταστρώµατος. Έκλεισε τα µάτια κι άφησε τα δάκρυα να
κυλήσουν ανενόχλητα στα µάγουλά της. Στο µυαλό της άρχισαν να χορεύουν οι εικόνες των τελευταίων ηµερών.
Ήταν εκείνες ακριβώς που την ανάγκασαν να φύγει από τον
τόπο της, τα Μεστά της Χίου.
Τέτοια αντίδραση δεν την περίµενε ποτέ από τον ∆ηµήτρη, τον άντρα που είχε αγαπήσει όσο τίποτα άλλο στη ζωή
της. Μόλις κατάλαβε ότι µέσα της είχε αρχίσει να σχηµατίζεται µια καινούργια ζωή, έτρεξε να τον βρει γεµάτη
χαρά. Ήταν σίγουρη ότι θα χαιρόταν κι εκείνος που θα
έφερναν στον κόσµο τον καρπό του έρωτά τους.
Είδε κόσµο πολύ έξω από το σπίτι του. Κρύφτηκε πίσω
από ένα δέντρο και κρυφοκοίταξε. Ένας πιτσιρικάς πέρασε
δίπλα της.
«Ε, µικρέ! Τι γίνεται στο σπίτι του Κοντογιώργη;»
«∆εν τα ’µαθες; Αρραβωνιάζεται ο γιoς του. Ο ∆ηµήτρης Κοντογιώργης παίρνει τη Μαρουσώ, την κόρη του
Κονταλέξη».
Κεραυνός να την είχε χτυπήσει, δεν θα είχε αισθανθεί
χειρότερα. Όλα άρχισαν να στριφογυρίζουν κι έπεσε βαριά
στη ρίζα του δέντρου που την έκρυβε.
«Τι έπαθες; Θέλεις βοήθεια;» ρώτησε τροµαγµένο το
παιδί.
«Όχι, τίποτα, µια ζαλάδα µου ήρθε. Θα µου περάσει».
— 11 —
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Ο πιτσιρικάς είχε εξαφανιστεί. Σε λίγο, όµως, επέστρεψε
κρατώντας ένα ποτήρι νερό.
Πίσω του βάδιζε ένας άντρας.
«Μαρίνα, τι κάνεις εδώ;»
Ο ∆ηµήτρης στεκόταν µπροστά της. Ήταν κατάχλοµος!
Η Μαρίνα προσπαθούσε να σηκωθεί και να στηριχτεί
στα πόδια της. Τον κοίταξε ίσια στα µάτια.
«Τι όµορφος που είναι, Θεέ µου!» σκέφθηκε.
∆εν χόρταινε να τον κοιτάζει, έτσι που τον έβλεπε ψηλό,
γεροδεµένο, µε πυκνό σγουρό µαλλί και µάτια που έβγαζαν φλόγες.
«Εγώ τι κάνω εδώ, ∆ηµήτρη; Εσύ θα µου πεις. Τι γυρεύει όλος αυτός ο κόσµος στο σπίτι σου; Τι συµβαίνει;»
Η ζαλάδα τής έκοψε την ανάσα και πιάστηκε από το δέντρο για να µην πέσει πάλι. Ο ∆ηµήτρης έγνεψε στον πιτσιρικά να φύγει και την έπιασε από το χέρι. Τα λόγια
έβγαιναν από το στόµα του µπερδεµένα και γρήγορα. ∆εν
ήξερε τι να της πει ούτε πώς να της τα πει. Αφού ήταν ανείπωτα! Πώς να της πει πως εκείνην αγαπούσε; Πώς να ξεστοµίσει όµως ότι προτίµησε µιαν άλλην, γιατί την ήθελαν
οι γονείς του; Πώς να της εξοµολογηθεί ότι εκείνη, «η
άλλη», είχε και περιουσία; Πώς να της εξηγήσει ότι εκεί
όπου υπάρχει προίκα εξαφανίζονται τα συναισθήµατα;
Το βλέµµα του της έλεγε πολλά, το στόµα του όµως ξεστόµισε άλλα. Λόγια, που η Μαρίνα δεν περίµενε ποτέ ότι
θα άκουγε από τον άντρα, τον οποίο είχε λατρέψει όσο τίποτα άλλο στον κόσµο.
«Άκουσέ µε, Μαρίνα. Σήµερα αρραβωνιάζοµαι. Η ιστορία µας δεν πήγαινε άλλο. Οι γονείς µου δεν θα έδιναν ποτέ
την ευχή τους για να σµίξουµε εµείς οι δύο… Ενώ µε τη
Μαρουσώ τα πράγµατα είναι αλλιώς».
«Έχει προίκα η Μαρουσώ, αυτό είναι το αλλιώς;» ψέλλισε η Μαρίνα.
Και συνέχισε:
— 12 —
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«Και η αγάπη µας; Τα όνειρα που κάναµε;»
«∆εν γίνεται... Λυπάµαι που ποτέ δεν σου το είχα αναφέρει... Καταλαβαίνεις, δίσταζα. Τώρα όµως πλέον το θέµα
του γάµου µου δεν παίρνει αναβολή. Πρέπει να το πάρεις
απόφαση. Αµέσως και οριστικά. Η Μαρουσώ περιµένει το
παιδί µου. Κατάλαβες τώρα γιατί οφείλω και πρέπει να την
παντρευτώ;»
«Περιµένει παιδί;» ξαφνιάστηκε η κοπέλα.
«Μα, πότε πρόλαβε;» σκέφτηκε.
Έφριξε η Μαρίνα. Την κορόιδευε, λοιπόν, τόσον καιρό;
Τις κορόιδευε και τις δύο; Όχι, όχι, µόνον εκείνην κορόιδευε. Η Μαρουσώ είχε προίκα. Είχε εκτάσεις µε µαστιχόδεντρα και περιουσία ατράνταχτη. Όλη η Χίος ήξερε τον
Κονταλέξη, τον πατέρα της, τον µεγάλο έµπορα µαστίχας.
Μόνον στη Χώρα είχε δύο µαγαζιά δικά του, άσε που έκανε
και εξαγωγή µαστίχας.
«Ήξερε εποµένως τι έκανε ο αχρείος!»
Αυτή η ιδέα καρφώθηκε στο µυαλό της Μαρίνας.
Και το αποφάσισε:
«Όχι, δεν θα του πω για το παιδί που κουβαλάω στα
σπλάχνα µου».
∆εν υπήρχε λόγος εξάλλου. Το αγριεµένο και γεµάτο
πόνο βλέµµα της έγινε βέλος που τρύπησε την καρδιά του
∆ηµήτρη.
«∆εν ήσουν άξιος. Όχι, δεν ήσουν…» του φώναξε κι
έφυγε τρέχοντας σαν να την κυνηγούσαν χίλιοι διαβόλοι.
Όταν έφτασε στο σπίτι της δεν ήταν κανένας εκεί. Ευτυχώς! Η µάνα της έλειπε στα χωράφια και η αδερφή της,
η Γιώτα, µάλλον θα ήταν µαζί της.
Έπρεπε να κάνει γρήγορα. Να προφτάσει πριν γυρίσουν.
Το έµβρυο που κουβαλούσε στα σπλάχνα της έπρεπε να το
ξεφορτωθεί. ∆εν ήθελε τίποτα δικό του. Τίποτα που να της
θυµίζει την προδοσία του. Το µυαλό της δούλευε ασταµάτητα. Τι να έκανε; Πού να πήγαινε;
— 13 —
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Η κυρα–Ματούλα! Μα ναι! Πώς δεν την είχε σκεφτεί
νωρίτερα; Η κυρα–Ματούλα, η µαµή, µπορούσε να την
απαλλάξει από το ανεπιθύµητο φορτίο. Όλοι την καλούσαν
στα γεννητούρια να βοηθήσει, γιατί ήξεραν πόσο καλή
ήταν στη δουλειά της. Κοντή, λίγο γεµατούλα, αλλά
σβέλτα, καπάτσα και πρόθυµη, έτρεχε όπου κι αν τη φώναζαν. Πάντοτε έφτανε πριν τον γιατρό και πολλές φορές
είχε ξεγεννήσει γυναίκες τελείως µόνη της. Ευτυχώς, ποτέ
δεν είχε υπάρξει κάποια επιπλοκή. Τα πιο πολλά παιδιά στο
χωριό εκείνη τα είχε φέρει στη ζωή, γι’ αυτό όλοι την εκτιµούσαν και ήθελαν τις συµβουλές της.
Έτσι, η Μαρίνα σκέφτηκε ότι, όπως η κυρα–Ματούλα
βοηθούσε να ολοκληρωθεί µε επιτυχία µία εγκυµοσύνη, σίγουρα µπορούσε και να τη σταµατήσει. Άνοιξε την πόρτα
του σπιτιού της κι έτρεξε αλαφιασµένη σ’ εκείνο της µαµής.
Ευτυχώς! Τη βρήκε να κάθεται στο κατώφλι του σπιτιού της.
Το χωριό της δεν ήταν από τα συνηθισµένα, έµοιαζε µε
λαβύρινθο. Εάν δεν ήξερες τον δρόµο, χανόσουνα εύκολα
και βρισκόσουνα στο ίδιο σηµείο απ’ όπου κι αν ξεκινούσες. Το µεγάλο οχυρό, µε το όνοµα «Μεστά» στη Χίο, φύλαγε καλά τους κατοίκους του και προστάτευε τα µυστικά
τους. Οι κουρσάροι είχαν από χρόνια εξαφανιστεί, για τη
Μαρίνα όµως ο ίδιος φόβος των παλιών κατοίκων, ανακατεµένος µε οργή, πλανιόταν στον αέρα.
Η κυρα–Ματούλα είχε πιάσει ένα σηµείο µε ήλιο. Ήταν
σπάνιο αυτό, γιατί µπροστά από το σπιτικό της, όπως και
στις περισσότερες γειτονιές του χωριού, το ευεργετικό του
χάδι σπάνιζε κάτω από τις καµάρες που ένωναν τα αντικριστά σπίτια.
Στα χέρια της η κυρα–Ματούλα κρατούσε ένα πιάτο
φακές και τις καθάριζε.
«Τι έπαθες, καλή µου; Ποιος σε κυνηγάει;»
«Κυρα–Ματούλα, πάµε µέσα», της είπε και την άρπαξε
από το χέρι. «Πάµε, πάµε. Πρέπει να σου µιλήσω», συνέ— 14 —
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χισε η Μαρίνα. «Τώρα! Άσε τις φακές κάτω», επέµεινε η
νέα κοπέλα και την έσυρε στο σπίτι.
«Μπα! Σε καλό σου, κορίτσι µου. Τι έπαθες;»
«Κυρα–Ματούλα, πρέπει να µε βοηθήσεις», της είπε
µόλις µπήκαν στο σπίτι.
Μιλούσε λαχανιασµένα, γρήγορα. Τα µάτια της πετούσαν φλόγες. ∆εν την είχε δει ποτέ ξανά η κυρα–Ματούλα
έτσι, αναψοκοκκινισµένη.
«Κουβαλάω παιδί στα σπλάχνα µου. Ένα παιδί που δεν
το θέλω. Πρέπει να µε βοηθήσεις να το ρίξω. Ακούς; Όσο
πιο γρήγορα γίνεται. ∆εν µπορεί. Εσύ ξέρεις τον τρόπο.
Τόσα και τόσα παιδιά έχεις φέρει στον κόσµο...»
«Κάτσε κάτω, παιδάκι µου. Κάτσε και πες µου ήσυχα–
ήσυχα τι έγινε. Και πιο αργά, γιατί δεν καταλαβαίνω τι µου
λες. Για ποιο παιδί µου µιλάς; ∆ικό σου; Είσαι έγκυος; Από
ποιον; ∆εν γίνεται να το κρατήσεις;»
«Κάνε γρήγορα, κυρα–Ματούλα, και σταµάτα τις ερωτήσεις. Για να θέλω να το ρίξω, θα πει ότι δεν γίνεται να το
κρατήσω».
Με µια κίνηση έβγαλε το σταυρουδάκι που κρεµόταν
στον λαιµό της και το έβαλε στα χέρια της µαµής.
«Πάρε το, είναι δικό σου. Μόνον πες µου τι να κάνω».
Τα µάτια της ήταν κάρβουνα αναµµένα κι έτοιµα να κάψουν όποιον στεκόταν στο διάβα της.
Η γριά τρόµαξε. ∆εν σήκωνε αντιρρήσεις αυτή η κοπελιά.
Σηκώθηκε, πήγε στο ντουλάπι κάτω από τον νεροχύτη κι
έβγαλε ένα µάτσο ξεραµένα χόρτα, τα βοτάνια της.
«Βράσε τα, παιδάκι µου, και πιες το ζουµί τους. Εάν σε
µια ώρα δεν σε πιάσει πόνος, θα δούµε τι θα κάνουµε. Τότε
να ξανάρθεις…»
Τα άρπαξε τα χόρτα η Μαρίνα κι έφυγε τρέχοντας, ακριβώς όπως είχε φτάσει. Στο σπίτι δεν είχε γυρίσει ακόµη κανένας. Τα έβρασε αµέσως και ήπιε το πικρό ζουµί χωρίς
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δεύτερη σκέψη. ∆εν ήταν προχωρηµένη η εγκυµοσύνη της.
∆εν γινόταν. Θα ξεκολλούσε ο σπόρος της προδοσίας από
µέσα της και θα έφευγε το κακό. Έτσι το έβλεπε εκείνη τη
στιγµή, το «κακό»! Όση χαρά είχε νιώσει όταν κατάλαβε τι
γινόταν µέσα της, τόσο µίσος ένιωθε πλέον.
Ξάπλωσε στο κρεβάτι και περίµενε. Η µατιά της έπεσε
στο καντηλάκι, που άναβε µπροστά στο εικόνισµα του Ταξιάρχη, του προστάτη του χωριού. Γύρισε γρήγορα το κεφάλι της προς την άλλη µεριά. Ντρεπόταν...
«Θεέ µου, πόσο ντρέποµαι γι’ αυτό που έκανα!» ψιθύρισε.
Είδε όµως και τα ελαφρυντικά της. ∆εν γινόταν αλλιώς.
Έπρεπε να δώσει ένα τέλος στην κωµωδία, που είχε παιχτεί εις βάρος της. Το µυαλό της πέταξε πάλι σ’ εκείνον.
Στον ∆ηµήτρη, τον άπιστο. Σ’ εκείνον που πρόδωσε την
αγάπη τους. Πόσο τον είχε αγαπήσει η Μαρίνα! Από µικρό
κοριτσάκι κιόλας. Αλλά, κι εκείνος, δεν πήγαινε πίσω.
«Σ’ αγαπώ, Μαρίνα µου», της έλεγε. «Μια µέρα, µα τον
Ταξιάρχη, θα γίνεις γυναίκα µου µε δόξα και τιµή. Μόνον
κάνε λίγη υποµονή! Οι γέροι µου, σαν δουν ότι η αγάπη µας
είναι αληθινή, θα λυγίσουν και θα δώσουν την ευχή τους».
Άκουγε τους όρκους η Μαρίνα και φτερούγιζε η καρδιά
της στο στήθος. Φαίνεται όµως πως άκουγε τους όρκους
και τ’ αγέρι και τη ζήλευε την αγάπη αυτή. Τους έπαιρνε
µαζί του τους όρκους και τους σκορπούσε µακριά, εκεί
όπου δεν µπορούσε να τους ακούσει κανένας. Κι έτσι ξεχάστηκαν. Ήταν, βλέπεις, κούφιοι όρκοι, ψεύτικοι.
Αυτό το κατάλαβε αργά η Μαρίνα. Πολύ αργά! Εκείνος
τώρα αρραβωνιαζόταν µιαν άλλη κι εκείνη κουβαλούσε το
παιδί του. Καλά έκανε κι αποφάσισε να το ρίξει.
Οι πόνοι που περίµενε ότι θα τη λύτρωναν από το περιττό βάρος αργούσαν. Κι αν δεν έρχονταν; Κι αν τα βότανα
της κυρα–Ματούλας δεν έφερναν κανένα αποτέλεσµα;
Όχι, δεν µπορούσε να περιµένει. Έπρεπε να κάνει κάτι
πιο δραστικό.
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Τι να έκανε όµως;
Έστυψε το µυαλό της. Ίσως αν έµπαινε µέσα σε καυτό
νερό; Μπα, και πού να το βάλει για να µπει ολόκληρη µέσα;
Σε βαρέλι; Όχι, όχι... Μέχρι να βρει βαρέλι και να βράσει το
νερό θα ’ρχόταν η µάνα της και θα την έπιανε στα πράσα.
Ίσως, αν έβρισκε κάτι µυτερό, να το έχωνε στα σπλάχνα της και να τελείωνε µε δαύτο µια και καλή; Η µατιά
της έψαξε απελπισµένα γύρω–γύρω το δωµάτιο. Ήθελε
κάτι µακρύ και σουβλερό. Οι βελόνες! Οι βελόνες του πλεξίµατος ήταν ό,τι έπρεπε, µακριές και σουβλερές! Έψαξε
γρήγορα για το καλάθι, όπου φύλαγε η µάνα της τα είδη
του πλεξίµατος. Τις βρήκε. Ανατρίχιασε, βλέποντάς τις,
αλλά δεν δίστασε ούτε για µία στιγµή. Πήρε τη µία, την
έπλυνε καλά, την έκαψε στην άκρη και γρήγορα, πριν το
µετανιώσει, κάθισε στο κρεβάτι της και την έχωσε ανάµεσα
στα σκέλια της. Ο πόνος, σουβλερός σαν τη βελόνα, έφτασε
µέχρι την καρδιά της. Έβγαλε ένα πνιχτό ουρλιαχτό σαν
ζώο που το σφάζουν κι έχασε τον κόσµο γύρω της.
Η µάνα της γύρισε και τη βρήκε να σφαδάζει στο κρεβάτι της µέσα σε µια λίµνη αίµατος.
«Τι έπαθες, Μαρίνα µου; Τι κακό σε βρήκε, κόρη µου;»
«Τίποτε, µάνα. Περιµένω τα ρούχα µου κι αυτή τη φορά
µου ήρθαν κάπως απότοµα».
«Να σου βράσω κάτι να πιεις, ν’ ανακουφιστείς;»
«Όχι, µάνα, άσε. Θα περάσει».
«Σήκω τουλάχιστον να πλυθείς. ∆εν βλέπεις; Είσαι µέσα
στα αίµατα».
Το µυαλό της µάνας δεν είχε πάει ακόµα στο κακό.
Ο ιδρώτας, όµως, έτρεχε στο µέτωπο της Μαρίνας κι ο
πόνος, όσο περνούσε η ώρα, γινόταν µαχαίρι, που της
έσχιζε τα σωθικά. Κάποια στιγµή δεν άντεξε.
«Βοήθεια, µάνα», φώναξε. «Πεθαίνω...»
Βογκούσε. Μόνον τότε η µάνα της κατάλαβε ότι κάτι
πιο σοβαρό συνέβαινε.
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«Τι έκανες, Μαρίνα µου; Τι έκανες, παιδάκι µου; Πες
µου να σε βοηθήσω».
«Έπρεπε, µάνα. Έπρεπε να το ρίξω. Συγχώρα µε».
«Ωιµέ! Συµφορά που µε βρήκε. Γιατί δεν µου είπες τίποτα; Πάω να φωνάξω τη Ματούλα».
«Ξέρει εκείνη... Εκείνη µου τα ’δωκε τα µαντζούνια,
αλλά ο πόνος δεν ερχόταν κι έκανα κάτι χειρότερο. Βιάσου, µάνα, πεθαίνω...»
«Τρέχα, µαρή Γιώτα, στην κυρα–Ματούλα και πες της
να έρθει γρήγορα», είπε η µάνα στη µικρότερη κόρη της.
Φτερά έβγαλε στα πόδια της η Γιώτα κι έφερε την κυρα–
Ματούλα στο σπίτι της Μαρίνας.
«Ζέστανε νερό γρήγορα», είπε εκείνη µόλις µπήκε στο
σπίτι κι έτρεξε κοντά στο κορίτσι που σφάδαζε από τους
πόνους.
Κάθισε δίπλα της ώρες. Το τι έκανε, η ίδια και η ψυχή
της το ήξερε. Έπειτα από λίγο, οι πόνοι καταλάγιασαν και
η µικρή καρδούλα ήταν πια σίγουρο ότι είχε σταµατήσει
να χτυπάει. Είχε δοθεί το τέλος.
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