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Το 2016 κέρδισε το βραβείο Hans Christian Andersen και
από τότε τα έργα του μεταφράστηκαν σε όλο τον κόσμο, γνωρίζοντας πια την παγκόσμια αποδοχή. Είναι καθηγητής Κινεζικής Λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο του Πεκίνου, όπου
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κλασικό έργο.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ

Μπρούντζος και Ηλιοτρόπιο

Tο παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις της ελληνικής
νομοθεσίας (N. 2121/1993 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα) και τις διεθνείς συμβάσεις
περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Aπαγορεύεται απολύτως άνευ γραπτής αδείας του εκδότη η
κατά οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο (ηλεκτρονικό, μηχανικό ή άλλο) αντιγραφή, φωτοανατύπωση και εν γένει αναπαραγωγή, εκμίσθωση ή δανεισμός, μετάφραση, διασκευή, αναμετάδοση
στο κοινό σε οποιαδήποτε μορφή και η εν γένει εκμετάλλευση του συνόλου ή μέρους του έργου.

Εκδόσεις Πατάκη – Σύγχρονη λογοτεχνία για παιδιά και για νέους
Συλλογή Περιστέρια – 208
Τσάο Γουέν Σουέν, Μπρούντζος και Ηλιοτρόπιο
The Bronze and Sunflower written by Cao Wenxuan
Μετάφραση: Δημήτρης Σωτάκης
Επιμέλεια-διορθώσεις: Έφη Ταμπακάκη
Εικονογράφηση εξωφύλλου: Meilo So
Σελιδοποίηση: Αλέξιος Δ. Μάστορης
Copyright© 2005 Cao Wenxuan
Copyright© για την ελληνική γλώσσα Σ. Πατάκης AEEΔE (Eκδόσεις
Πατάκη), 2020
Πρώτη έκδοση στην κινεζική γλώσσα από την Phoenix Juvenile and
Children’s Publishing Ltd, Απρίλιος 2005
Πρώτη έκδοση στην ελληνική γλώσσα από τις Eκδόσεις Πατάκη, Αθήνα,
Μάρτιος 2021
KET Γ513 KEΠ 108/21 ISBN 978-960-16-8400-0

ΠANAΓH TΣAΛΔAPH (ΠPΩHN ΠEIPAIΩΣ) 38, 104 37 AΘHNA
ΤΗΛ.: 210.36.50.000, 210.52.05.600, 801.100.2665 – ΦAΞ: 210.36.50.069
ΚΕNΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ: ΕΜΜ. ΜΠΕNΑΚΗ 16, 106 78 ΑΘΗNΑ, ΤΗΛ.: 210.38.31.078
ΥΠOΚATAΣTHΜΑ: ΚΟΡΥΤΣΑΣ (ΤΕΡΜΑ ΠΟΝΤΟΥ – ΠΕΡΙΟΧΗ Β΄ ΚΤΕΟ),
570 09 ΚΑΛΟΧΩΡΙ ΘΕΣΣΑΛONΙΚΗΣ, ΤΗΛ.: 2310.70.63.54, 2310.70.67.15 – ΦAΞ: 2310.70.63.55
Web site: http://www.patakis.gr • e-mail: info@patakis.gr, sales@patakis.gr

Μετάφραση από τα κινέζικα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΩΤΑΚΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ

Περιεχόμενα
Γράφοντας το «Μπρούντζος και Ηλιοτρόπιο»  . . . . . . . . . . 9
Σημείωμα του μεταφραστή  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Μικρή ξύλινη βάρκα  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Λιβάδια από Ηλιοτρόπια  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Γέρικη φτελιά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Πλεκτά καλαμένια παπούτσια . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Χρυσό άχυρο  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Κολιέ από πάγο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
Η μάστιγα των ακρίδων  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
Το χάρτινο φανάρι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285
Μεγάλος σωρός από άχυρο  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334

Γράφοντας το «Μπρούντζος και Ηλιοτρόπιο»
Τη δεκαετία του  μια φίλη μού έλεγε ιστορίες για
τα παιδικά της χρόνια. Ο πατέρας της δούλευε σε ένα
από τα υπουργεία της κυβέρνησης και τον στείλανε σε
ένα «Σχολείο των Στελεχών της ης Μαΐου» στην επαρχία. Όταν πήγε να μείνει μαζί του, ο πατέρας της δεν
μπορούσε να περάσει χρόνο μαζί της γιατί έπρεπε να
δουλεύει χειρωνακτικά. Η φίλη μου βαρέθηκε και πήγε
να παίξει με τα παιδιά από το χωριό στην απέναντι
όχθη του ποταμού. Καθώς μιλούσε, οι ατελείωτοι βάλτοι με τις καλαμιές της δικής μου παιδικής ηλικίας ήρθαν στον νου μου. Ανάμεσα στις καλαμιές θα μπορούσε να υπάρχει κρυμμένο ένα «Σχολείο Στελεχών». Ήξερα πώς ήταν η ζωή σε ένα τέτοιο σχολείο, κι έτσι σκέφτηκα ότι θα ήταν ένα καλό σκηνικό για βιβλίο.
Για πολύ καιρό, δεν ήταν παρά μια ιδέα. Μέχρι που
μια μέρα άρχισα να αναρωτιέμαι πώς θα ένιωθε άραγε
ένα κορίτσι που μετακόμισε από την πόλη σε ένα μικρό
χωριό, στη μέση του πουθενά, και έκανε φιλίες με τα
χωριατόπαιδα. Και σκέφτηκα ότι, αν δυο παιδιά από
πολύ διαφορετικούς κόσμους μπορούσαν να γίνουν στενοί φίλοι, τότε αυτό θα μπορούσε να φτιάξει μια ξεχωριστή ιστορία, με φόντο τη διαφορά ανάμεσα στη ζωή
στην πόλη και στην επαρχία. Έτσι, περισσότερο από
μια δεκαετία μετά τη συζήτηση με τη φίλη μου, είχα
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ακριβώς ό,τι χρειαζόμουνα: το σκηνικό, τους χαρακτήρες, και την πλοκή. Αλλά τα διαφορετικά κομμάτια της
ιστορίας δεν έδεναν καλά μεταξύ τους –ήταν σαν νησιά
στη θάλασσα– και δεν ένιωθα έτοιμος να αρχίσω να
γράφω, οπότε το άφησα στην άκρη.
Μερικά χρόνια αργότερα, τη νύχτα πριν την Πρωτοχρονιά, σκέφτηκα ότι θα έπρεπε να ξεκινήσω να γράφω
αυτό το βιβλίο. Στο κάτω κάτω είχα ήδη αρκετό καλό
υλικό για την ιστορία. Αλλά ακόμη δεν μπορούσα να βάλω το μολύβι μου πάνω στο χαρτί – ένιωθα ότι κάτι λείπει. Τότε, περίπου στις πέντε και μισή το επόμενο πρωί
–το θυμάμαι τόσο καθαρά–, ενώ ήμουν ξαπλωμένος στο
κρεβάτι μου, ξαφνικά τέσσερα ιδεογράμματα εμφανίστηκαν μπροστά μου: 青铜, 葵花… Μπρούντζος και Ηλιο
τρόπιο. Συνέβη έτσι απλά. Και όταν τα είδα, όλα μπήκαν
στη θέση τους. Το αγόρι ονομαζόταν Μπρούντζος, το
κορίτσι λεγόταν Ηλιοτρόπιο. Είδα χωράφια με ηλιοτρόπια να φτάνουν μέχρι την άκρη του ορίζοντα, και έπειτα
εμφανίστηκε ο πατέρας του Ηλιοτρόπιου – ένας καλλιτέχνης, ένας γλύπτης που όλη του τη ζωή δούλευε φτιάχνοντας ηλιοτρόπια από μπρούντζο.
Επιτέλους, η ιστορία μου είχε ψυχή. Έσταξε πάνω
σε όλο το υλικό που είχα ετοιμάσει, και το ζωντάνεψε.
Και συνειδητοποίησα ότι αυτό ακριβώς ήταν που περίμενα τόσο καιρό.
Τσάο Γουέν Σουέν, 
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Σημείωμα του μεταφραστή
Κάθε φορά που φέρνω την ιστορία του Μπρούντζου
και του Ηλιοτρόπιου στο μυαλό μου, ενισχύεται η πεποίθησή μου ότι η Κίνα δεν είναι απλώς μια γεωγραφική περιοχή στον πλανήτη που ζούμε, αλλά ένας τόπος
ονείρων και θαυμάτων. Όταν ξεκίνησα να μεταφράζω
το βιβλίο, δεν ήμουν απολύτως βέβαιος ότι ο συγγραφέας θα κατάφερνε εύκολα να ξεπεράσει τον σκόπελο
του προβλέψιμου, του κλισέ, μια και άπειρα βιβλία
έχουν γραφτεί για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο,
δηλαδή τη μαύρη εποχή της πολιτιστικής επανάστασης
στη χώρα, η οποία ξεκίνησε το  και τελείωσε μετά
από δέκα χρόνια, με τον θάνατο του Μάο Τσε Ντονγκ.
Ο Τσάο Γουέν Σουέν, ωστόσο, με μοναδική δεξιοτεχνία
και με ιδιαίτερη ευαισθησία, χαρτογραφεί με ακρίβεια
τον ψυχισμό των δύο παιδιών-ηρώων, δημιουργώντας
μια ελκυστική ατμόσφαιρα και τοποθετώντας τον αναγνώστη στην καρδιά των γεγονότων, όχι απλώς ως παρατηρητή, αλλά και ως –κατά κάποιο τρόπο– συνεργό
σε όσα αξιοθαύμαστα συμβαίνουν στις σελίδες του μυθιστορήματος.
Μεταφραστικά προέκυψαν ομολογουμένως κάποιες
δυσκολίες, όχι όμως τόσες ώστε να με εμποδίσουν να
απολαύσω κι εγώ ο ίδιος αυτό το πολύ όμορφο κείμενο,
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του οποίου η μεγαλύτερη αρετή θα έλεγα ότι είναι η αυθεντικότητα. Γιατί, πράγματι, ο συγγραφέας έχει κατορθώσει να απεικονίσει με μαθηματική ακρίβεια την
ατμόσφαιρα και το σκηνικό στο οποίο λαμβάνει χώρα
η ιστορία του· δεν πρόκειται απλώς για μια περιγραφή
του χώρου, των σπιτιών ή ακόμα της φύσης, αλλά για
μια βιωματική ανάγνωση, μια χειροπιαστή αναπαράσταση του γραφικού όμορφου χωριού και του ρυθμού
της ζωής, της ηθικής αποτύπωσης της εποχής και της
ιδιαίτερης ιδιοσυγκρασίας των χωρικών. Όλα είναι βαλμένα με μεγάλη προσοχή στον χώρο και στον χρόνο, τίποτα δεν έχει αφεθεί στην τύχη του. Και, πιστέψτε με,
αυτό είναι ένα μεγάλο κατόρθωμα, αφού η περίοδος
της πολιτιστικής επανάστασης είναι μια πολύ εύθραυστη και «ειδική» εποχή στον κινεζικό χρόνο, και ο χειρισμός, η καταγραφή όλων αυτών των λεπτομερειών
είναι μια πολύ δύσκολη υπόθεση για έναν συγγραφέα
του σήμερα. Και μέσα σε αυτό το εύφορο σκηνικό, ο
Τσάο Γουέν Σουέν δίνει σάρκα και οστά σε αυτά τα δύο
παιδιά, στον Μπρούντζο και στο Ηλιοτρόπιο, με κύριο
όπλο του το συναίσθημα. Η αγάπη είναι η δύναμή του,
αποτελεί τον κύριο άξονα σε κάθε παράπλευρη ιστορία
μέσα στη μεγάλη εικόνα του βιβλίου, και δεν είναι μια
αγάπη που απλώς φέρνει δάκρυα συγκίνησης και παρακινεί σε μια μελοδραματική κατάσταση, αλλά μια
αγάπη ακριβή, που μέσα της φωλιάζει η θυσία και η
αυταπάρνηση, μια αγάπη από τα έγκατα των σπλάχνων
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της ανθρώπινης φύσης, η οποία στο τέλος λειτουργεί
ως μέσο επιβίωσης, ως δικαίωση.
Η Κίνα σήμερα δε μοιάζει πια με εκείνη τη χώρα που
περιγράφει ο Τσάο Γουέν Σουέν. Έχει περάσει πλέον
μισός αιώνας από τότε και η πορεία της αποτελεί ένα
πραγματικά αδιανόητο φαινόμενο, το οποίο κανείς δε
θα μπορούσε να έχει προβλέψει εκείνα τα χρόνια. Κι
αυτό όχι τόσο για την γνωστή σε όλους οικονομική ανάπτυξή της, όσο για το άνοιγμα στον έξω κόσμο· η Κίνα,
από μία κλεισμένη στο καβούκι της, αυτιστική σχεδόν
χώρα, από έναν εσωστρεφή γίγαντα, μεταμορφώθηκε
σε μια υπερδύναμη με τις πόρτες της ανοιχτές, με τους
κατοίκους της να διψάνε για επαφή με τους υπόλοιπους
κατοίκους της Γης. Κι όμως, παρόλο που το ένα της πόδι πατάει στο μέλλον, με τις πόλεις της να θυμίζουν φουτουριστικά φιλμ επιστημονικής φαντασίας, με το άλλο
πατάει σε εκείνο το μυθικό παρελθόν, ανάμεσα σε δράκους και παγόδες, σε ορυζώνες και απέραντες λίμνες.
Και αν κανείς θελήσει να την παρατηρήσει πιο προσεκτικά, σίγουρα θα αντικρίσει σε κάποια γωνιά του δρόμου τον Μπρούντζο και το Ηλιοτρόπιο να περπατάνε
χέρι χέρι κάτω από τον γαλάζιο ουρανό του μεγάλου
ορίζοντα.
Δημήτρης Σωτάκης, Φεβρουάριος 
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Μικρή ξύλινη βάρκα
ΤΟ ΕΠΤΑΧΡΟΝΟ ΚΟΡΙΤΣΙ με το παράξενο όνομα Ηλιο
τρόπιο βάδιζε κατά μήκος του μεγάλου ποταμού. Η περίοδος των βροχών είχε πια τελειώσει και το φως του
ήλιου, που κανείς δεν είχε δει για πολύ καιρό, έμοιαζε
τώρα με τρεχούμενο κρυστάλλινο νερό που ξεχυνόταν
εντυπωσιακά στον ουρανό, ο οποίος, ενώ πριν έμοιαζε
να βουλιάζει στο σκοτάδι, ξαφνικά υψωνόταν και πάλι
μεγαλόπρεπος και ολόλαμπρος.
Το χορτάρι ήταν νοτισμένο, όλα γύρω έμοιαζαν πλημμυρισμένα απ’ την υγρασία, τα λουλούδια, οι ανεμόμυλοι, τα σπίτια, τα βουβάλια και τα πουλιά, καθετί πάνω
στον κόσμο έλαμπε από τη δροσιά εκείνες τις ώρες. Το
Ηλιοτρόπιο περπατούσε μέσα στον υγρό αέρα για πολ15

λή ώρα, είχε γίνει και η ίδια μούσκεμα μέχρι το κόκαλο,
τα μαλλιά της, που κανονικά ήταν λεπτά και διάφανα,
είχαν τώρα κολλήσει στο κεφάλι της, το πρόσωπό της
είχε πάρει μια χλωμή όψη και, παρόλο που φάνταζε πολύ πιο μικρόσωμη απ’ ό,τι συνήθως, ήταν γεμάτη ζωή.
Καθώς προχωρούσε τινάζοντας τα φύλλα των δέντρων που ήταν φορτωμένα με δροσοσταλίδες, δεν άργησε να γίνει μούσκεμα ακόμα και το παντελόνι της. Το
μονοπάτι ήταν πολύ λασπωμένο, τα παπούτσια της κολλούσαν στο έδαφος ενώ βάδιζε, έτσι στο τέλος τα έβγαλε
και προχώρησε ξυπόλυτη στη δροσερή λάσπη κρατώντας
από ένα στο κάθε της χέρι. Καθώς περνούσε κάτω από
ένα σφεντάμι, σκορπίστηκαν στον αέρα αμέτρητες σταγόνες, μερικές καταλήγοντας στον λαιμό της. Οπισθοχώρησε και τίναξε ενστικτωδώς τους ώμους της κοιτώντας ψηλά. Τα φύλλα στα κλαριά λαμποκοπούσαν από
τη βροχή των προηγούμενων ημερών, ένα θέαμα σίγουρα ευχάριστο για όποιον το αντίκριζε. Από το κοντινό
ποτάμι άκουσε τον ήχο του κελαριστού νερού να τη σαγηνεύει καλώντας την κοντά του, και άρχισε να τρέχει
προς τα κει.
Πήγαινε σχεδόν κάθε μέρα στο ποτάμι, γιατί στην απέναντι πλευρά υπήρχε ένα χωριό με ένα πολύ όμορφο όνομα, λεγόταν Ντα Μάι Ντι, που σημαίνει Το μεγάλο κριθάρι. Στην από δω πλευρά του ποταμού το Ηλιοτρόπιο
ήταν το μοναδικό παιδί. Ήταν στ’ αλήθεια τόσο μόνη,
όπως ένα μοναχικό πουλί με μοναδική συντροφιά τον
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ήχο των φτερών του, σ’ έναν ουρανό δίχως όρια, που η
απεραντοσύνη του διακόπτεται αραιά και πού από ένα
ζευγάρι σύννεφα, μα πάντα παραμένει γιγαντιαίος και
άσπιλος, σαν ένα πολύτιμο γαλάζιο διαμάντι. Και μερικές φορές, όταν η μοναξιά του είναι αφόρητη, το πουλί
βγάζει ένα δυνατό κρώξιμο, τόσο απελπισμένο, που κάνει τον θόλο του ουρανού να μοιάζει ακόμα πιο κενός και
την καρδιά του να βουλιάζει περισσότερο στη μοναξιά.
Σ’ αυτή την πλευρά του ποταμού, από τα παλιά χρόνια έως και σήμερα, φύτρωναν αμέτρητες καλαμιές.
Εκείνη την άνοιξη ένα κοπάδι ερωδιών είχε εγκαταλείψει τρομαγμένο τη φωλιά του προκαλώντας μεγάλη αναταραχή. Στην αρχή πέταξαν κυκλικά πάνω από τα καλάμια και ύστερα έφτασαν μέχρι το Ντα Μάι Ντι κρώζοντας δυνατά, σαν να ήθελαν να μεταφέρουν το μήνυμα της συμφοράς τους στους ανθρώπους. Κι όταν έφυγαν, δεν ξαναγύρισαν ποτέ πια πίσω, αφού η μεριά του
βάλτου όπου βρίσκονταν οι φωλιές τους είχε γεμίσει πλέον με ανθρώπους, κάτι παράξενους ανθρώπους που δεν
έμοιαζαν με τους χωρικούς του Ντα Μάι Ντι. Ήταν κάποιοι που είχαν έρθει από την πόλη με σκοπό να μεταμορφώσουν το άγριο τοπίο. Έχτισαν σπίτια, καλλιέργησαν τη γη και έφτιαξαν ιχθυοτροφεία. Έλεγαν τραγούδια από εκείνα που τραγουδούν όσοι μένουν στις μεγάλες πόλεις, και μάλιστα τα τραγουδούσαν με ζωηρό, εύθυμο τρόπο, με ήχους και φωνές που ποτέ πριν δεν είχαν
φτάσει στα αυτιά των κατοίκων του χωριού.
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Μετά από μερικούς μήνες μια σειρά από τούβλινα
σπίτια με κόκκινα κεραμίδια ξεφύτρωσαν σε εκείνο το
σημείο και, λίγο αργότερα, φάνηκε ψηλά ένας ιστός που
πάνω του κάθε πρωί ανέμιζε μια κατακόκκινη σημαία,
όμοια με πύρινη σφαίρα.
Οι άνθρωποι της απέναντι όχθης και οι κάτοικοι του
Ντα Μάι Ντι είχαν αναπτύξει μια παράξενη σχέση,
έμοιαζαν με δύο διαφορετικά είδη πουλιών που είχαν
φτιάξει τις φωλιές τους στην ίδια περιοχή και παρακολουθούσαν με περιέργεια το ένα το άλλο. Αισθάνονταν
συνδεδεμένοι, αλλά με έναν ομολογουμένως παράδοξο
τρόπο. Οι άνθρωποι της πόλης είχαν τις δικές τους συνήθειες. Μιλούσαν τη δική τους γλώσσα, είχαν τις δικές
τους ασχολίες και έναν απολύτως δικό τους τρόπο να
κάνουν ό,τι έκαναν. Κατά τη διάρκεια της ημέρας δούλευαν, ενώ τα βράδια συναντιούνταν όλοι μαζί. Την
ώρα που νύχτωνε, οι κάτοικοι του Ντα Μάι Ντι έβλεπαν
από απόσταση τα φώτα των απέναντι σπιτιών να τρεμοπαίζουν στο σκοτάδι, σαν τα μικρά φωτάκια που χρησιμοποιούσαν οι ψαράδες στο ποτάμι, μια εικόνα που
στα μάτια τους φάνταζε μυστηριώδης. Αυτός ήταν ο
απέναντι κόσμος, που δεν έμοιαζε με κανέναν άλλον.
Και πολύ σύντομα οι κάτοικοι του Ντα Μάι Ντι έμαθαν
και το όνομα αυτού του κόσμου: To Σχολείο των Στελεχών της ης Μαΐου*, που μετά από λίγο το συντόμευ* Τα Σχολεία των Στελεχών της ης Μαϊου ιδρύθηκαν στα τέλη του ,
σύμφωνα με οδηγία του Μάο Τσε Ντονγκ, η οποία κυκλοφόρησε στις
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σαν απλώς σε Σχολείο. Έλεγαν: «Οι πάπιες σου κολυμπούν στη μεριά του Σχολείου», «Τα βουβάλια σου βοσκάνε στο Σχολείο», «Τα ψάρια στη λίμνη του Σχολείου
ζυγίζουν τουλάχιστον μισό κιλό!», «Απόψε προβάλλουν
μια ταινία στο Σχολείο».
Εκείνη την εποχή το Σχολείο δεν ήταν το μοναδικό
στην περιοχή. Υπήρχαν πολλά ακόμα, διάσπαρτα ανάμεσα στις φυτείες των καλαμιών σε ακτίνα ακόμα και
πεντακοσίων χιλιομέτρων. Όσοι ζούσαν σ’ αυτά είχαν
έρθει από μεγάλες πόλεις, μερικοί και από πολύ μακριά.
Μάλιστα δεν εργάζονταν όλοι σε γραφεία, υπήρχαν
ανάμεσά τους συγγραφείς και καλλιτέχνες που είχαν
εγκατασταθεί εκεί για να ασχοληθούν με χειρωνακτικές
εργασίες. Οι χωρικοί είχαν μια πολύ γενική ιδέα για το
τι πραγματικά ήταν αυτά τα Σχολεία, ωστόσο δεν έδειχναν και μεγάλη διάθεση να μάθουν περισσότερα σχετικά. Άλλωστε όσοι είχαν μετακομίσει εκεί δεν είχαν
δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα, αντιθέτως, είχαν κάνει
τη ζωή τους πιο ενδιαφέρουσα.
Όταν καμιά φορά κάποιος κάτοικος του Σχολείου
ερχόταν στο Ντα Μάι Ντι να κάνει βόλτα, τα παιδιά του
χωριού έτρεχαν πίσω του, τον ακολουθούσαν κρυμμέ Μαΐου του . Σε αυτή την οδηγία ο Μάο πρότεινε τη δημιουργία
αγροκτημάτων, τα οποία αργότερα ονομάστηκαν Σχολεία των Στελεχών, όπου καλλιτέχνες και διανοούμενοι στάλθηκαν από τις πόλεις σε
αγροτικές περιοχές για να ασχοληθούν με χειρωνακτικές εργασίες και
ιδεολογική επανεκπαίδευση.
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να συχνά πίσω από κάποιο δέντρο ή πίσω από κάποιο
δεμάτι άχυρου, ώσπου καταλάβαιναν ότι είχαν γίνει
αντιληπτά από τον επισκέπτη, που έστρεφε το κεφάλι
του και τα κοίταζε χαμογελώντας. Οι άνθρωποι του
Σχολείου θεωρούσαν πολύ χαριτωμένα τα παιδιά του
χωριού και τα προέτρεπαν να τους πλησιάσουν και,
πράγματι, τα πιο γενναία απ’ αυτά έβγαιναν απ’ τις
κρυψώνες τους και πήγαιναν κοντά τους για να δεχθούν
ένα τρυφερό χάδι στα μικρά τους κεφαλάκια.
Μερικές φορές μάλιστα οι άνθρωποι του Σχολείου
είχαν στις τσέπες τους καραμέλες. Τα παιδιά, αφού
έτρωγαν το περιεχόμενο, φυλούσαν σαν πολύτιμο τρόπαιο τα φανταχτερά περιτυλίγματά τους, παραχώνοντάς τα ανάμεσα στις σελίδες των σχολικών τους βιβλίων. Οι κάτοικοι του Σχολείου μερικές φορές αγόραζαν
διάφορα πράγματα απ’ το Ντα Μάι Ντι, πεπόνια, λαχανικά, αλμυρά αυγά πάπιας και πολλά άλλα.
Και οι χωρικοί όμως έκαναν βόλτες στην απέναντι
πλευρά του ποταμού. Ήθελαν κυρίως να δουν με τα μάτια τους πώς οι άνθρωποι του Σχολείου εξέτρεφαν τα
ψάρια. Το Ντα Μάι Ντι περικυκλωνόταν από νερό,
όμως ποτέ δεν είχε περάσει απ’ το μυαλό των χωρικών
να εκμεταλλευτούν τα ψάρια. Ωστόσο, αυτοί οι μορφωμένοι άνθρωποι των πόλεων ήξεραν πώς έπρεπε να γίνει αυτή η δουλειά. Έκαναν στα ψάρια ενέσεις που τα
μεθούσαν, κάνοντάς τα να λικνίζονται ενθουσιασμένα·
τα αρσενικά χοροπηδούσαν δίπλα στα θηλυκά σηκώ20

νοντας μικρά κύματα. Ύστερα οι άνθρωποι περίμεναν
να ηρεμήσουν και τα έπιαναν με μεγάλα δίχτυα. Τα θηλυκά ήταν γεμάτα με αυγά. Τα χτυπούσαν ελαφρά, με
μεγάλη προσοχή, κάνοντας ένα απαλό μασάζ στις διογκωμένες τους κοιλίτσες. Τα ψάρια φαίνονταν να το
απολαμβάνουν και σιγά σιγά τα αυγά τους άρχιζαν να
βγαίνουν. Μετά από αυτή τη διαδικασία έριχναν τα αυγουλάκια πάλι στο νερό και τα άφηναν να στροβιλίζονται. Οι αμέτρητες αυτές μικρές λευκές κουκίδες σύντομα αποκτούσαν μαύρο χρώμα κι έπειτα από μερικές
μέρες αυτές οι μαύρες κουκίδες μεταμορφώνονταν σε
ουρές μικροσκοπικών ψαριών. Οι χωρικοί, νέοι και ηλικιωμένοι, τα παρατηρούσαν όλα αυτά αποσβολωμένοι.
Οι άνθρωποι του Σχολείου ήταν μάγοι!
Όμως υπήρχε κι ένας ακόμα λόγος που τα παιδιά
του Ντα Μάι Ντι έδειχναν περιέργεια για το Σχολείο.
Εκεί ζούσε ένα μικρό κορίτσι. Ένα κορίτσι που είχε ένα
όνομα απ’ αυτά που συναντά κανείς στα χωριά. Το έλεγαν Ηλιοτρόπιο.

Ήταν σαφώς ένα επαρχιώτικο όνομα. Τα παιδιά του
Ντα Μάι Ντι αναρωτιούνταν πώς είναι δυνατόν ένα
κορίτσι από την πόλη να ονομάζεται έτσι. Το Ηλιοτρόπιο είχε έρθει στο Σχολείο με τον πατέρα της. Ήταν ένα
πολύ καθαρό και τακτικό κορίτσι, ήσυχο και πολύ αδύ21

νατο. Η μητέρα της είχε αρρωστήσει και είχε πεθάνει
πριν από δύο χρόνια. Και οι δυο γονείς της ήταν μοναχοπαίδια, έτσι ο πατέρας της ήταν στην ουσία ο μοναδικός συγγενής που είχε. Όπου πήγαινε την έπαιρνε
μαζί του και, όταν τον έστειλαν στο Σχολείο, το Ηλιοτρόπιο φυσικά τον ακολούθησε. Ήταν μόνο εφτά ετών
και το μοναδικό παιδί εκεί. Έφτασαν στις αρχές του
καλοκαιριού και το κορίτσι αμέσως ενθουσιάστηκε,
όλα τής φαίνονταν όμορφα και καινούρια. Οι εκτάσεις
με τις καλαμιές την εντυπωσίασαν, έμοιαζαν να μην
τελειώνουν πουθενά. Ήταν πολύ μικρόσωμη και δεν
μπορούσε να δει πολύ μακριά, κι έτσι ο πατέρας της
την έπαιρνε στην αγκαλιά του και τη σήκωνε για να δει
καλύτερα.
«Μπορείς να δεις μέχρι πού φτάνουν;» τη ρωτούσε
κρατώντας την όσο πιο ψηλά γινόταν.
Τα φρέσκα φύλλα των καλαμιών έδειχναν προς τον
ουρανό σαν ξίφη, κι έτσι όπως λικνίζονταν στον βάλτο
θύμιζαν στο Ηλιοτρόπιο τον ωκεανό που είχε δει κάποτε μαζί με τον πατέρα της. Τώρα μπροστά της απλωνόταν ένας άλλος απέραντος ωκεανός που πάνω του
σχηματίζονταν πράσινα κύματα και ανέδινε ένα φρέσκο, μοναδικό άρωμα. Μπορούσε να ξεχωρίσει αυτή τη
μυρωδιά από τη μυρωδιά του ρυζιού που έτρωγε στην
πόλη και ήταν τυλιγμένο σε φύλλα από καλάμι. Αυτή
εδώ ήταν πιο έντονη, βαριά και υγρή, κατέκλυζε το σώμα της, μπορούσε να τη νιώσει στον αέρα.
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«Μπορείς να δεις μέχρι πού φτάνουν;» ρώτησε για
άλλη μια φορά ο πατέρας της.
Τότε μια ξαφνική ριπή του ανέμου μεταμόρφωσε το
έλος με τις καλαμιές σε πεδίο μάχης· τα μακριά ξίφη
έσκιζαν τον αέρα κι ένα σμήνος από υδρόβια πουλιά
ξεσηκώθηκαν και πέταξαν προς τον ουρανό. Το Ηλιοτρόπιο τυλίχτηκε γύρω απ’ τον λαιμό του πατέρα της,
ο βάλτος με τις καλαμιές τη γοήτευε, αλλά της ασκούσε
και ένα είδος μυστηριώδους τρόμου.
Από εκείνη τη μέρα δεν απομακρυνόταν από κοντά
του, φοβόταν ότι ο βάλτος μπορούσε να τη ρουφήξει
μέσα του, ειδικά τις μέρες που φυσούσε πολύ και τα καλάμια χτυπιούνταν με μανία προς όλες τις μεριές του
ορίζοντα. Ιδιαίτερα τις φορές που έγερναν μανιασμένα
προς την πλευρά του Σχολείου, πιανόταν απ’ το χέρι
του ή γραπωνόταν απ’ την άκρη του πανωφοριού του
και τότε τα μαύρα της μάτια γέμιζαν με ανησυχία.
Ο πατέρας της είχε έρθει εκεί για να δουλέψει. Δεν
μπορούσε να βρίσκεται μαζί της όλη την ώρα. Ήταν μέλος μιας ομάδας εργατών που η δουλειά τους ήταν να
κόβουν τα καλάμια και να μετατρέπουν τα έλη σε καλλιεργήσιμες περιοχές και σε μικρές λιμνούλες για τα
ψάρια. Όταν ξημέρωνε στην ομιχλώδη πολιτεία των
καλαμιών, το Ηλιοτρόπιο ακόμα κοιμόταν. Ο πατέρας
της ήξερε ότι, άμα ξυπνούσε και δεν τον έβρισκε κοντά
της, θα ξεσπούσε σε κλάματα, φοβισμένη και μόνη.
Όμως δεν ήθελε να την ξυπνήσει την ώρα που έφευγε,
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να διακόψει τα όνειρά της. Με τα σκληρά και τραχιά
από τη δουλειά χέρια του τη χάιδευε μόνο τρυφερά στα
απαλά, ζεστά μάγουλά της και, αφού έπαιρνε τα εργαλεία του, αφήνοντας έναν αναστεναγμό έκλεινε την
πόρτα πίσω του. Μέσα στην καταχνιά του ξημερώματος περπατούσε με τους υπόλοιπους εργάτες μέχρι το
σημείο της δουλειάς τους. Σκεφτόταν το Ηλιοτρόπιο
όλη μέρα, μέχρι να έρθει πάλι η ώρα να μαζέψει όλα τα
εργαλεία του για τη βραδινή επιστροφή, όταν το φως
του φεγγαριού θα είχε ήδη πέσει πάνω στον βάλτο.
Το Ηλιοτρόπιο περνούσε όλη τη μέρα μόνη της. Πήγαινε στις λιμνούλες να δει τα ψάρια, περνούσε από τις
κουζίνες και παρακολουθούσε την προετοιμασία του
φαγητού κι έπειτα περιπλανιόταν στις σειρές των σπιτιών, πηγαίνοντας από το ένα στο άλλο. Οι περισσότερες
πόρτες ήταν κλειδωμένες, μα αραιά και πού έβρισκε καμιά ανοιχτή, ίσως επειδή κάποιος είχε αρρωστήσει ή επειδή σε κάποιον είχε ανατεθεί κάποια δουλειά στο Σχολείο
και έπρεπε να μπαινοβγαίνει. Σε τέτοιες περιπτώσεις το
Ηλιοτρόπιο τρύπωνε διστακτικά από την ανοιχτή πόρτα και έριχνε κλεφτές ματιές μέσα. Συχνά μια αδύναμη
αλλά φιλική φωνή την καλούσε «Ηλιοτρόπιο, πέρνα μέσα!», όμως εκείνη κουνούσε το κεφάλι και, αφού στεκόταν για λίγο στο κατώφλι, έτρεχε προς διαφορετική κατεύθυνση, μιας και προτιμούσε να πιάσει κουβέντα με
ένα χρυσάνθεμο, με ένα κοράκι σκαρφαλωμένο στα κλαδιά ή με μια όμορφη πασχαλίτσα πάνω σε ένα φύλλο. Τις
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νύχτες, μέσα στο πηχτό σκοτάδι, η καρδιά του πατέρα
της γέμιζε θλίψη. Πολύ συχνά, αφού έτρωγαν μαζί βραδινό, έπρεπε πάλι να την αφήσει για να πάει σε κάποια
συνάντηση. Πήγαινε πάντα σε συναντήσεις.
Το Ηλιοτρόπιο δεν μπορούσε να καταλάβει γιατί,
ύστερα από μια ολόκληρη μέρα στη δουλειά, έπρεπε να
ξαναβγεί. Είχε ήδη περάσει τη μέρα μόνη της κι ευχόταν να μη χρειαστεί και πάλι να την αφήσει με τον ήχο
που έκανε η απόλυτη σιωπή και το θρόισμα του ανέμου
που έδερνε τις καλαμιές. Θα προτιμούσε να ξαποστάσει στην αγκαλιά του κι αυτός να της διηγηθεί μια ιστορία. Θα κολλούσε πάνω του και θα τον αγκάλιαζε τόσο
σφιχτά! Όμως έπρεπε να περιμένει. Αργότερα, όταν πια
τα φώτα έσβηναν, επιτέλους μιλούσαν μεταξύ τους·
ήταν η πιο ζεστή και ευτυχισμένη στιγμή ολόκληρης της
μέρας. Ο πατέρας της επέστρεφε εξαντλημένος. Άρχιζε
να της διηγείται μια ιστορία, αλλά το μόνο που κατάφερνε ήταν να μουρμουρίσει μερικές φράσεις πριν τον
πάρει ο ύπνος. Το Ηλιοτρόπιο περίμενε μάταια τη συνέχεια της ιστορίας. Ακουμπούσε λοιπόν το κεφάλι της
πάνω στο μπράτσο του αναζητώντας τη μυρωδιά του,
περιμένοντας να αποκοιμηθεί και η ίδια. Άπλωνε διακριτικά το χέρι της και ακουμπούσε το αξύριστο πρόσωπό του, ενώ αυτός ήδη ροχάλιζε. Από απόσταση
ακουγόταν το γάβγισμα ενός σκύλου, ίσως από το Ντα
Μάι Ντι πέρα απ’ το ποτάμι ή κι από πιο μακριά ακόμα,
από το Γιόου Μάι Ντι ή το Ντάο Σιάνγκ Ντου.
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Με αυτόν τον τρόπο κυλούσαν οι μέρες. Το ποτάμι
έγινε γρήγορα το αγαπημένο μέρος του Ηλιοτρόπιου.
Περνούσε εκεί το μεγαλύτερο κομμάτι της ημέρας ατενίζοντας προς το Ντα Μάι Ντι, εκείνο το μεγάλο χωριό,
το περικυκλωμένο από τις καλαμιές. Ο καπνός που
έβγαινε από τις καμινάδες, οι ήχοι από τα βουβάλια, οι
σκύλοι, οι χαρούμενες φωνές, όλα αυτά την οδηγούσαν
στις όχθες του ποταμού. Μα περισσότερο τη μάγευαν
οι φωνές των παιδιών και τα χαρούμενα γέλια τους. Αυτός ο κόσμος τής φαινόταν τόσο ευτυχισμένος!
Ανάμεσα στο Ηλιοτρόπιο και στο χωριό υπήρχε ο
ποταμός, αυτός ο μεγάλος ποταμός χωρίς τέλος και αρχή, που έρεε ασταμάτητα νύχτα μέρα. Τα καλάμια σε
κάθε πλευρά της όχθης φρουρούσαν το μεγάλο ταξίδι
του από τη δύση στην ανατολή. Ο ποταμός και οι καλαμιές έμοιαζαν με δύο αχώριστους φίλους που όλο
μουρμούριζαν και χαχάνιζαν πειράζοντας ο ένας τον
άλλον. Και ενώ περνούσαν οι μέρες, οι μήνες, τα χρόνια,
συνέχιζαν πάντα να παίζουν μαζί ακούραστα. Το Ηλιο
τρόπιο πραγματικά λάτρευε το ποτάμι. Παρατηρούσε
τη ροή του, τους μικρούς κυματισμούς, τις αγριόπαπιες
και τα φύλλα που έπλεαν πάνω του, τις βάρκες διαφόρων μεγεθών να το διασχίζουν, τον ήλιο, που το μεσημέρι, όταν έπεφτε πάνω του, βαφόταν χρυσός και, όταν
έδυε, φαινόταν σαν μια κόκκινη κηλίδα. Παρατηρούσε
τις σταγόνες της βροχής, όμοιες με ασημένιο κομφετί
που ξεχυνόταν στην επιφάνειά του, τα ψάρια που ανα26

πηδούσαν στα πρασινωπά κύματα, σαν να ήθελαν να
σχηματίσουν ένα τόξο προς τον μπλε ουρανό, και ύστερα κατέληγαν πάλι πίσω στο νερό. Από την άλλη πλευρά του ποταμού ήταν το Ντα Μάι Ντι. Το Ηλιοτρόπιο
καθόταν κάτω από μια γέρικη φτελιά και ατένιζε ήσυχα το νερό. Αν τύχαινε να περάσει καμιά βάρκα, οι επιβάτες εντόπιζαν αμέσως τη μικροσκοπική φιγούρα της.
Και τότε αισθάνονταν την απεραντοσύνη του ουρανού
και την απεραντοσύνη ολόκληρης της γης, μια απεραντοσύνη που έμοιαζε να συνεχίζεται αιώνια.

Το Ηλιοτρόπιο βρισκόταν πλάι στο ποτάμι. Το Ντα Μάι
Ντι απέναντι έμοιαζε σαν αγκυροβολημένο πλοίο μέσα
στις καλαμιές. Από το σημείο που καθόταν έβλεπε δύο
πανύψηλα δεμάτια άχυρο, ένα δεξιά κι ένα αριστερά.
Έβλεπε ακόμα μια ψευδοπασχαλιά που άνθιζε, και τα
σύννεφα –σε ένα ανοιχτό λιλά χρώμα– που άγγιζαν τις
κορυφές των δέντρων. Οι κατάλευκοι καπνοί από τα
νοικοκυριά που μαγείρευαν έσμιγαν καθώς υψώνονταν
στον ουρανό, και γίνονταν ένα σύννεφο πάνω από τις
καλαμιές. Σκύλοι έτρεχαν πάνω κάτω στους δρόμους.
Ένας κόκορας είχε ανέβει σε μια μουριά και κακάριζε,
από παντού ακούγονταν παιδικά γέλια. Το Ηλιοτρόπιο
λαχταρούσε να πάει εκεί. Το βλέμμα της έπεσε πάλι στο
μικρό βαρκάκι που ήταν δεμένο στη φτελιά. Το είχε δει
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από την πρώτη στιγμή που κατέβηκε στην όχθη να λικνίζεται στο νερό, σαν να ήθελε να της τραβήξει την
προσοχή. Ο σπόρος μιας ιδέας άρχισε να γεννιέται στο
μυαλό της και σιγά σιγά πήρε να βλασταίνει σαν το χορτάρι που βρίσκει τον δρόμο του μέσα από την υγρή γη.
Τώρα μπροστά στα μάτια της δεν υπήρχε τίποτα άλλο
παρά μόνο εκείνη η βάρκα. Και καθώς η χλόη κυμάτιζε
στον ανοιξιάτικο άνεμο, το αποφάσισε: «Θα πάω στο
Ντα Μάι Ντι με αυτή τη βάρκα!».
Δεν ήταν όμως εύκολο να το τολμήσει. Κοίταξε με
νευρικότητα πίσω της το Σχολείο και ύστερα, με πολύ
αργές κινήσεις, προσπάθησε να μπει μέσα. Για να φτάσει στη βαρκούλα έπρεπε να σκαρφαλώσει στο χλοερό
ανάχωμα που βρισκόταν στην όχθη του ποταμού. Ήταν
γλιστερό και απότομο και δεν μπορούσε εύκολα να
ισορροπήσει. Όταν κατόρθωσε τελικά να φτάσει στην
κορυφή του, αποφάσισε να προσπαθήσει να κρατηθεί
με τα χέρια της από το χορτάρι και να αφήσει το σώμα
της να τσουλήσει προς το νερό και το βαρκάκι.
Λίγο πιο πέρα περνούσαν μερικές βάρκες αρμενίζοντας γαλήνια μέσα στο απαλό αεράκι που φυσούσε. Αν
κάποιος τύχαινε να δει προς τη μεριά του Ηλιοτρόπιου,
θα ανησυχούσε από το θέαμα, ωστόσο δε θα μπορούσε
να κάνει τίποτα εκείνη την ώρα. Το σωματάκι της ήταν
μουσκεμένο στον ιδρώτα και άκουγε τον παφλασμό του
νερού στα πόδια της. Είχε γραπωθεί με τα μικρά της χέρια από τη γλιστερή χλόη, πασχίζοντας να μη βρεθεί
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ξαφνικά μέσα στο ποτάμι. Σε κοντινή απόσταση πέρασε ένα πλεούμενο κι ο άνθρωπος στο τιμόνι ανησύχησε
βλέποντας ένα μικρό κορίτσι να κρατιέται σαν σαύρα
από το χορταριασμένο ανάχωμα.
«Εεε, ποιανού παιδί είσαι εσύ;» της φώναξε, αλλά
αμέσως, φοβούμενος μην την τρομάξει με τις φωνές του,
απομακρύνθηκε και δεν ξαναμίλησε.
Στην απέναντι πλευρά του ποταμού ένα βουβάλι
έβγαζε έναν παράξενο συριστικό ήχο, σαν τις σειρήνες
του εργοστασίου. Το Ηλιοτρόπιο προσπάθησε να αυτοσυγκεντρωθεί, αλλά ξαφνικά έχασε τη γη κάτω απ’
τα πόδια της. Πάσχισε να πιαστεί σφιχτά απ’ τη χλόη,
αλλά εκείνη ξεριζώθηκε και έμεινε στα χέρια της. Δεν
μπορούσε να κρατηθεί από πουθενά! Έντρομη έκλεισε
τα μάτια και αφέθηκε να γλιστρήσει.
Τότε κατάλαβε ότι κάπου είχε σκαλώσει. Το πόδι της
είχε πιαστεί από ένα δέντρο. Προσπάθησε να κινηθεί
με δύναμη προς την αντίθετη κατεύθυνση για να απελευθερώσει το πόδι της. Άκουγε το νερό να κυλάει. Σήκωσε το κεφάλι της και αντίκρισε από πάνω της την
όχθη. Δεν ήξερε τι ακριβώς έπρεπε να κάνει· να προσπαθήσει να σκαρφαλώσει ξανά στο ανάχωμα ή να δοκιμάσει πάλι να μπει στη βάρκα; Το μόνο που σίγουρα
ήθελε ήταν να έρθει κάποιος να τη βοηθήσει, και πιο
πολύ απ’ οτιδήποτε άλλο ήθελε τον πατέρα της. Ακούμπησε το κεφάλι της πάνω στο γρασίδι και έμεινε κολλημένη εκεί. Ο ήλιος βρισκόταν ψηλά στον ουρανό και
29

αισθανόταν τη ζέστη του στην πλάτη της, αλλά ταυτόχρονα τη διαπέρασε ένα δροσερό υγρό αεράκι.
Τότε το Ηλιοτρόπιο άρχισε να τραγουδάει, όχι κάποιο από τα τραγούδια της πόλης, αλλά ένα τραγούδι
του χωριού που είχε μάθει από τα κορίτσια του Ντα Μάι
Ντι, όταν κάποτε έκατσε μια ολόκληρη μέρα στην όχθη
και τα άκουγε να το τραγουδούν από τις απέναντι καλαμιές. Δεν τα είχε δει καθαρά μέσα από τις πυκνές φυτείες, όμως είχε καταφέρει να δει τα ρούχα τους, κόκκινα και πράσινα, και τις χορευτικές τους κινήσεις καθώς
έκοβαν τα φύλλα απ’ τα καλάμια. Πολύ γρήγορα έμαθε
να λέει και η ίδια το τραγούδι απέξω και, όταν εκείνα
τα κορίτσια το τραγουδούσαν από την απέναντι πλευρά, το τραγουδούσε μουρμουριστά μαζί τους και το
Ηλιοτρόπιο. Ήταν ένα πολύ όμορφο τραγούδι κι άρχισε να το ψιθυρίζει με τρεμάμενη φωνή:
Οι πίτες ρυζιού μυρίζουν τόσο όμορφα,
το άρωμά τους γεμίζει την κουζίνα.
Τα φύλλα τους είναι τόσο γλυκά,
το άρωμά τους γεμίζει το σπίτι.
Τα φύλλα της ροδακινιάς μπαίνουν απ’ την πόρτα.
Έξω τα κίτρινα στάχυα,
εδώ καίει ο ήλιος,
εκεί καίει ο ήλιος.
Η φωνή της ακουγόταν ανεπαίσθητα, την απορρο30

φούσε το υγρό χώμα. Με το τραγούδι αισθάνθηκε μέσα
της πιο αποφασισμένη να φτάσει στο Ντα Μάι Ντι.
Ένιωσε τα πόδια της να την οδηγούν και πάλι προς τη
βάρκα. Αφέθηκε αργά αργά να τσουλήσει κι αυτή τη
φορά βρέθηκε μες στο παγωμένο νερό, που έβρεξε τα
πόδια της. Μια ανατριχίλα απλώθηκε σε ολόκληρο το
σώμα της που την έκανε να πάρει μια βαθιά ανάσα. Η
βάρκα λικνιζόταν μπρος πίσω. Το Ηλιοτρόπιο σκαρφάλωσε πάνω της. Δε βιαζόταν πλέον να φτάσει στο
χωριό, απολάμβανε το ζωηρό λίκνισμά της κι η καρδιά
της πλημμύριζε από χαρά. Μα, όταν βολεύτηκε και ήταν
έτοιμη να ξεκινήσει, συνειδητοποίησε ότι δεν υπήρχε
κάποιο πηδάλιο ή κουπί για να οδηγήσει τη βάρκα στο
ποτάμι. Έριξε μια ματιά στο σκοινί που είχε τυλιχθεί
γύρω από τη φτελιά και ξεφύσησε ανακουφισμένη – σε
διαφορετική περίπτωση η βάρκα μπορεί να είχε παρασυρθεί από το δυνατό ρεύμα. Σκέφτηκε με λύπη ότι τελικά εκείνη τη μέρα δε θα μπορούσε να πάει στο Ντα
Μάι Ντι. Χωρίς πηδάλιο ή κουπί, το μόνο που της έμενε να κάνει ήταν να καθίσει στη βάρκα και να αγναντεύει τα νερά του ποταμού.
Όμως το Ηλιοτρόπιο αισθάνθηκε ότι η βάρκα είχε
αρχίσει να παρασύρεται. Γύρισε το κεφάλι της και πρόσεξε ότι το σκοινί είχε χαλαρώσει, φαινόταν σαν μια μακριά ουρά που τους ακολουθούσε. Προσπάθησε να το
τραβήξει, μα, όταν κατάλαβε ότι ήταν μάταιο, το άφησε
να πέσει ξανά στο νερό. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή είδε
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ένα αγόρι να στέκεται από πάνω της. Ήταν πάνω κάτω
έντεκα δώδεκα ετών και είχε ξεκαρδιστεί στα γέλια βλέποντάς την. Κατάλαβε ότι το λύσιμο του σκοινιού ήταν
δική του δουλειά. Μερικές μέρες αργότερα θα μάθαινε
και το όνομά του: Γκα Γι. Ήταν από το Ντα Μάι Ντι και
η οικογένειά του εδώ και πολλές γενιές εξέτρεφε πάπιες.
Ένα κοπάδι από πάπιες φάνηκε τότε να ξεπροβάλει
μέσα από τις καλαμιές. Ξαφνικά ξεχύθηκε ένας ολόκληρος πίδακας απ’ αυτές· ήταν εκατοντάδες και έφτασαν μέχρι τα πόδια του Γκα Γι χτυπώντας τα φτερά τους
και κρώζοντας. Ήθελε να τον ρωτήσει γιατί είχε λύσει
το σκοινί, μα δεν το έκανε, απλώς τον κοίταξε απελπισμένη. Εκείνος γέλασε ακόμη δυνατότερα, γεγονός που
έκανε τις πάπιες να απομακρυνθούν άτσαλα, πέφτοντας η μια πάνω στην άλλη προς την πλευρά της όχθης.
Οι εξυπνότερες απ’ αυτές χτύπησαν νευρικά τα φτερά
τους και πέταξαν, για να βρεθούν σε λίγο στο νερό με
μια βουτιά.
Ο ποταμός ήταν γεμάτος και το νερό έρεε γοργά. Η
βάρκα τραμπαλιζόταν χωρίς ισορροπία. Το Ηλιοτρόπιο κοίταζε το αγόρι, τα μάτια της είχαν γεμίσει δάκρυα.
Εκείνο στεκόταν με σταυρωμένα τα χέρια και τα πόδια
του, στηριγμένο στην άκρη ενός φτυαριού που είχε για
να οδηγεί τις πάπιες· το πιγούνι του ακουμπούσε στην
ανάστροφη της παλάμης του. Η γλώσσα του διέγραφε
μια κυκλική κίνηση μέσα στο στόμα του καθώς την έβλεπε να στέκεται εκεί ακίνητη και δακρυσμένη. Οι πάπιες
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φάνηκαν πιο ευαίσθητες, άρχισαν να έρχονται προς τη
βάρκα όσο πιο γρήγορα μπορούσαν. Μόλις τις είδε ο
Γκα Γι, γέμισε το φτυάρι του με λάσπη, το σήκωσε όσο
πιο ψηλά μπορούσε με τα δυο του χέρια, πήρε φόρα δίνοντας ώθηση με το στήθος του και πέταξε τη λάσπη
στον αέρα. Προσγειώθηκε με θόρυβο μπροστά στις πάπιες που πλησίαζαν. Τρομαγμένες, γύρισαν και πήραν
την αντίθετη κατεύθυνση, χτυπώντας τα φτερά τους,
βγάζοντας απελπισμένα κοάσματα στον αέρα, πριν καταλήξουν και πάλι να πλατσουρίζουν στο ποτάμι. Το
Ηλιοτρόπιο κοίταξε γύρω της. Δεν υπήρχε ψυχή. Άρχισε και πάλι να κλαίει.
Ο Γκα Γι πήγε προς τις καλαμιές. Έβγαλε από μια
κρυψώνα ένα κοντάρι από μπαμπού, το οποίο προφανώς ο ιδιοκτήτης της βάρκας είχε κρύψει εκεί για να μην
το κλέψει κανείς. Ύστερα, αφού έκανε μερικά βήματα
κατά μήκος της όχθης, έκανε μια κίνηση υπονοώντας
ότι θα πετάξει το κοντάρι στο Ηλιοτρόπιο. Μόλις το είδε, τα μάτια της, που ήταν γεμάτα δάκρυα, έλαμψαν
από ευγνωμοσύνη. Όταν το αγόρι βρέθηκε στην ίδια
ακριβώς ευθεία με τη βάρκα, γλίστρησε προς το ποτάμι, άφησε απαλά το κοντάρι στο νερό και το έσπρωξε
προς το μέρος της, έτσι που το μπαμπού ακουμπούσε
την άκρη της βάρκας. Το Ηλιοτρόπιο έσκυψε για να το
πιάσει. Όμως, τη στιγμή που ήταν έτοιμη να το γραπώσει, ο Γκα Γι το τράβηξε πίσω ξεσπώντας σε γέλια. Τον
κοίταξε απελπισμένη, ενώ το αγόρι προχώρησε λίγο βα33

δίζοντας στα ρηχά νερά και έκανε μια κίνηση για να της
το ξαναδώσει. Επαναλάμβανε το ίδιο κόλπο, προσποιούνταν ότι θα της το δώσει πλησιάζοντας όσο πιο κοντά μπορούσε, και το τραβούσε ξανά προς το μέρος του,
με αποτέλεσμα το Ηλιοτρόπιο να κλαίει ασταμάτητα.
Στο τέλος ο Γκα Γι έκανε μια γκριμάτσα σαν να ήθελε
να της πει: «Τέρμα τ’ αστεία, αυτή τη φορά θα σ’ το δώσω». Τον πίστεψε. Το σώμα της πήρε μια κλίση προς το
μέρος του, έσκυψε όσο περισσότερο μπορούσε, όμως
το αγόρι το τράβηξε και πάλι πίσω γελώντας ακόμα πιο
τρανταχτά, και το Ηλιοτρόπιο παραλίγο να πέσει στο
νερό. Τελικά επέστρεψε στην προηγούμενη θέση της
και συνέχισε να κλαίει με αναφιλητά.
Βλέποντας ότι οι πάπιες κολυμπούσαν ήδη μακριά,
ο Γκα Γι κάρφωσε τη μία άκρη του κονταριού στην
όχθη και το χρησιμοποίησε για να βγει έξω. Με δυο
τρεις δρασκελιές τα κατάφερε και βγήκε. Έριξε ένα
βλέμμα στο Ηλιοτρόπιο για μια τελευταία φορά, τράβηξε το κοντάρι απ’ τη λάσπη, το τίναξε πάνω στα καλάμια και, χωρίς να κοιτάξει πίσω του, πήγε να αναζητήσει το κοπάδι του.

Η βάρκα άρχισε να παρασύρεται από το ρεύμα. Η φτελιά που την κρατούσε πρωτύτερα φαινόταν όλο και πιο
μικρή καθώς απομακρυνόταν. Τα κόκκινα κεραμίδια
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του Σχολείου εξαφανίζονταν σταδιακά πίσω από τις
αμέτρητες καλαμιές. Το Ηλιοτρόπιο είχε μουδιάσει απ’
τον φόβο· στεκόταν ακίνητη, με τα δάκρυα να τρέχουν
στο πρόσωπό της. Μπροστά της απλωνόταν μια μουντή
ομίχλη που έμοιαζε να ξεχύνεται απ’ τον ουρανό και,
όσο η ώρα περνούσε, γινόταν πηχτότερη. Αναρωτήθηκε πόσο πιο μακριά θα μπορούσε να παρασυρθεί από
το ρεύμα. Αραιά και πού κάποια βάρκα περνούσε από
το ποτάμι, αλλά το Ηλιοτρόπιο είχε πετρώσει. Το πολύ
να σήκωνε ένα μικρό κυματάκι με το χέρι της, κι έτσι
όσοι περνούσαν υπέθεταν ότι επρόκειτο για ένα παιδί
που χαίρεται τη βαρκάδα του στο ποτάμι, δεν έδιναν
ιδιαίτερη προσοχή· ακόμα κι αν κάποιος αναρωτιόταν
για λίγο, τελικά συνέχιζε την πορεία του.
Το κλάμα της ήταν ασταμάτητο και νοερά καλούσε
τον πατέρα της να τη βοηθήσει. Ένα λευκό μοναχικό
πουλί ξεπετάχτηκε μέσα από τις καλαμιές. Έμοιαζε σαν
κάτι να αισθάνθηκε και φτερούγισε πάνω απ’ το νερό
χαμηλά και ήρεμα, πολύ κοντά στη βάρκα. Το Ηλιοτρόπιο κοίταξε τα μακριά φτερά και τα απαλά του πούπουλα καθώς τα τίναζε στον αέρα, τον κομψό του λαιμό, το
κίτρινο ράμφος και τα κοκκινωπά του πόδια. Μερικές
στιγμές έστρεφε το κεφάλι του προς το μέρος της και την
κοιτούσε έντονα με τα σκούρα του μάτια. Η βάρκα κυλούσε στο νερό, το πουλί πετούσε στον ουρανό. Ανάμεσα στη γη και στον ουρανό όλα ήταν γαλήνια. Τότε, αναπάντεχα, το πουλί προσγειώθηκε πάνω στη βάρκα. Ήταν
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μεγάλο και φαινόταν περήφανο και αγέρωχο. Το Ηλιοτρόπιο το παρατηρούσε με ηρεμία, σαν να το γνώριζε
από καιρό. Κοιτάχτηκαν με τρυφερή οικειότητα χωρίς
τον παραμικρό ήχο. Ακουγόταν μόνο ο παφλασμός του
νερού. Όμως το πουλί δεν μπορούσε να μείνει για πολύ
μαζί της, έπρεπε να συνεχίσει τον δρόμο του. Της ένευσε
με χάρη, τίναξε τα φτερά του, πήρε μια κλίση προς τα
εμπρός και πέταξε προς τον νότο. Το Ηλιοτρόπιο το παρακολούθησε να εξαφανίζεται στον ουρανό και ύστερα
γύρισε το βλέμμα της στο ρεύμα. Το νερό απλωνόταν
μέχρι τον ορίζοντα. Άρχισε και πάλι να κλαίει γοερά.
Όχι πολύ μακριά από εκείνο το σημείο, στην απέναντι κατάφυτη ακτή, ένα αγόρι έβοσκε το βουβάλι του
και έκοβε χορτάρι όση ώρα το ζωντανό έτρωγε. Πρόσεξε ότι η μικρή βάρκα παρασυρόταν ακυβέρνητη στο
ποτάμι και σταμάτησε αμέσως ό,τι έκανε. Όταν έφτασε
στην ευθεία της, στάθηκε εκεί αμίλητος με ένα δρεπάνι
στα χέρια του. Το Ηλιοτρόπιο τον είχε προσέξει νωρίτερα από μακριά, κι εκείνον και το βουβάλι του. Παρόλο που δεν είχε καταφέρει να δει το πρόσωπό του, αισθάνθηκε ανακούφιση και μια ελπίδα φώλιασε στην
καρδιά της. Σηκώθηκε και τον κοίταξε. Το αεράκι φυσούσε τα ακατάστατα μαύρα μαλλιά του, που έπεφταν
συνεχώς μπροστά στο πρόσωπό του. Τα μάτια του σπινθηροβολούσαν και, όταν πια η βάρκα πλησίασε πολύ
κοντά του, η καρδιά του Ηλιοτρόπιου άρχισε να χτυπάει γρηγορότερα. Το βουβάλι, το οποίο διέθετε δύο
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εντυπωσιακά μακριά κέρατα, σταμάτησε να βοσκάει
και μαζί με τον αφέντη του κοίταζε κι εκείνο το μικρό
κορίτσι στη βάρκα. Το αγόρι κατάλαβε αμέσως τι είχε
συμβεί. Όταν η βαρκούλα πλησίασε κι άλλο, πήρε απ’
το έδαφος το σκοινί του βουβαλιού και προχώρησε προσεκτικά μέχρι την άκρη του νερού, στο ύψος της βάρκας. Το Ηλιοτρόπιο σταμάτησε να κλαίει. Ο άνεμος
στέγνωσε τα αυλάκια των δακρύων που είχαν σχηματιστεί στο πρόσωπό της. Το αγόρι γραπώθηκε από το
μακρύ τρίχωμα του βουβαλιού και ανέβηκε πάνω του.
Καβάλα στο ζώο, κοιτούσε επίμονα το κορίτσι και το
βαρκάκι του. Ταξίδευαν ακυβέρνητα, περικυκλωμένα
από τον μπλε ουρανό και τα λευκά απαλά σύννεφα. Το
Ηλιοτρόπιο έπρεπε να ανασηκωθεί για να βλέπει το
παιδί καλύτερα. Δεν μπορούσε να ξεχωρίσει τα μάτια
του, όμως φαίνονταν πολύ λαμπερά, σαν τα αστέρια
που φεγγοβολούσαν τη νύχτα. Ένιωθε ότι αυτό το αγόρι θα την έσωζε. Δεν το είχε φωνάξει, δεν του είχε ζητήσει βοήθεια, απλώς καθόταν στη θέση της και το παρατηρούσε. Το βλέμμα της, φαίνεται, του ήταν αρκετό.
Το αγόρι έδωσε ένα δυνατό ράπισμα στα καπούλια
του ζώου κι εκείνο υπάκουα προχώρησε μέσα στο ποτάμι. Το Ηλιοτρόπιο έβλεπε το αγόρι και το βουβάλι να
βυθίζονται όλο και πιο βαθιά με κάθε τους βήμα. Σε λίγο το ζώο ήταν πια μισοβυθισμένο, διέκρινε μόνο τα αυτιά, τη μουσούδα, τα μάτια και την κορυφή της σπονδυλικής του στήλης, που ήταν σχεδόν στο ίδιο επίπεδο με
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την επιφάνεια του νερού. Το αγόρι συνέχιζε να το οδηγεί με πειθαρχία· το παντελόνι του είχε γίνει μούσκεμα.
Όταν πλησίασαν σε πολύ κοντινή απόσταση ο ένας τον
άλλον, διέκρινε καθαρά τα μάτια του αγοριού· ήταν τόσο μεγάλα και λαμπερά, που το Ηλιοτρόπιο θα τα θυμόταν για όλη της τη ζωή. Το βουβάλι χτύπησε τα αυτιά
του με δύναμη και μια ποσότητα νερού εκτοξεύτηκε
προς το Ηλιοτρόπιο. Έκλεισε τα μάτια της σφιχτά και
με τα χέρια της έφτιαξε μια ασπίδα για να προφυλάξει
το πρόσωπό της. Όταν τα ξανάνοιξε, το παιδί βρισκόταν μέσα στη βάρκα και το βουβάλι δίπλα τους. Το αγόρι έσκυψε και έπιασε επιδέξια το σκοινί του ζώου που
έπλεε μέσα στο νερό. Ακολούθησε ένα απαλό τράνταγμα και η βάρκα ισορρόπησε. Το αγόρι έδεσε το σκοινί
πάνω στην πλώρη της βάρκας και γύρω απ’ τα κέρατα
του ζώου και έκανε ένα νεύμα στο Ηλιοτρόπιο να καθίσει με προσοχή. Ύστερα χτύπησε απαλά το ζώο στο κεφάλι και το καβάλησε. Το Ηλιοτρόπιο παρέμεινε καθισμένο στο κάτω μέρος της βάρκας. Για λίγη ώρα τα πόδια του αγοριού και το βουβάλι βρίσκονταν μέσα στο
ποτάμι. Το Ηλιοτρόπιο παρατηρούσε την πλάτη του
αγοριού· έδειχνε τόσο ευθυτενής και δυνατή και το σβέρκο του στρογγυλό και λαμπερό. Το βουβάλι τραβούσε
με δύναμη κόβοντας στα δύο το νερό, που έπεφτε με δύναμη στη ράχη του και πάνω στο αγόρι και μετά συνέχιζε τη ροή του στα καπούλια του πριν χτυπήσει πάνω
στη βάρκα.
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Το βουβάλι οδηγούσε τη βάρκα με σταθερό βήμα
στη στεριά, προς τη γέρικη φτελιά. Ο φόβος του κοριτσιού είχε εξανεμιστεί. Καθόταν στη βάρκα, γοητευμένη με το τοπίο που απλωνόταν μπροστά της. Οι λαμπερές ανταύγειες του φωτός πάνω στο νερό τρεμόπαιζαν
με μια χρυσή λάμψη που αναδυόταν και επέστρεφε στο
ποτάμι. Οι καλαμιές δεξιά και αριστερά είχαν κι αυτές
λουστεί στο φως. Όταν ένα σύννεφο έκρυβε τον ήλιο,
ο ουρανός σκοτείνιαζε και η χρυσή λάμψη εξαφανιζόταν, μεταμορφώνοντας το ποτάμι σε μια έκταση από
σκούρα νερά. Όταν όμως το σύννεφο απομακρυνόταν,
οι καλαμιές αποκτούσαν μεγαλύτερη και πιο φωτεινή
λάμψη, ακόμα πιο εκθαμβωτική από πριν. Κι όταν κάποια μικρότερα σύννεφα έμπαιναν μπροστά απ’ τον
ήλιο, τότε στις καλαμιές εμφανίζονταν λωρίδες φωτός,
ένα λαμπερό σμαράγδι που γινόταν σκούρο μπλε στη
σκιά. Από απόσταση οι καλαμιές φαίνονταν μαύρες.
Τα σύννεφα, η λάμψη του ήλιου, το νερό και οι ατελείω
τες καλαμιές άλλαζαν μορφή κάθε δευτερόλεπτο· το
Ηλιοτρόπιο είχε μαγευτεί από το θέαμα. Τότε το βουβάλι ξεφύσησε και το Ηλιοτρόπιο συνειδητοποίησε
πού βρισκόταν. Μια μακριά καλαμιά με χνουδωτά ανθύλλια έπλεε κατά μήκος του ποταμού. Το αγόρι έσκυψε, την άρπαξε και την κράτησε στα χέρια του. Έμοιαζε με τεράστιο πινέλο που η υγρή κορυφή του έδειχνε
προς τον ουρανό. Με τον δυνατό άνεμο όμως η λουλουδάτη κορυφή του άρχιζε να μαδάει και σκορπίστη39

κε στο φανταχτερό φως. Το αγόρι την κρατούσε σαν
σημαία.
Τη στιγμή που πλησίαζαν στη γέρικη φτελιά, εμφανίστηκε ο Γκα Γι με τις πάπιες του. Ήταν πάνω σε μια
επίπεδη μικρή βάρκα και κρατούσε ένα κοντάρι που
τον βοηθούσε να αλλάζει κατεύθυνση. Στη θέα του βουβαλιού και της βάρκας ξεκαρδίστηκε στα γέλια, ο ήχος
του γέλιου του, ένρινος και βαθύς, ταίριαζε με τον ήχο
που έβγαζαν οι αρσενικές του πάπιες. Ξάπλωσε στα
πλάγια της βάρκας του και στήριξε το κεφάλι του στα
δυο του χέρια παρατηρώντας το βαρκάκι, το ζώο, το
αγόρι και το κορίτσι. Το αγόρι δεν του έριξε ούτε μια
ματιά. Η μόνη του έγνοια ήταν να κρατήσει σταθερό το
βάδισμα του βουβαλιού και να ρυμουλκήσει με ασφάλεια τη βάρκα στη φτελιά. Ο πατέρας του Ηλιοτρόπιου
στεκόταν ήδη κάτω απ’ το δέντρο και παρακολουθούσε με αγωνία. Όταν έφτασαν στην όχθη, το αγόρι σηκώθηκε στη ράχη του βουβαλιού και έδεσε το σκοινί
της βαρκούλας στο δέντρο. Ύστερα πήδησε στο έδαφος,
την τράβηξε απ’ το πλάι και την έσπρωξε στην ακτή. Το
Ηλιοτρόπιο πήδηξε έξω και ανέβηκε βιαστικά την πλαγιά προς τον πατέρα της, που έσκυψε και άπλωσε τα
χέρια προς τη μεριά της. Προσπαθούσε να κρατήσει την
ισορροπία της γιατί το έδαφος δεν ήταν στέρεο. Το αγόρι τη βοήθησε σπρώχνοντάς την απαλά για να της δώσει ώθηση. Τα χέρια της συναντήθηκαν στον αέρα με
του πατέρα της και εκείνος την τράβηξε κοντά του.
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Κρατώντας σταθερά το χέρι του, το βλέμμα της έπεσε στη βάρκα με το αγόρι και το βουβάλι. Δάκρυα έτρεχαν στο πρόσωπό της. Ο πατέρας έπεσε στα γόνατα,
την έκλεισε στην αγκαλιά του και την καθησύχαζε χαϊδεύοντάς τη στο κεφάλι. Τότε πρόσεξε ότι το αγόρι τούς
κοιτούσε έντονα και ένα παράξενο συναίσθημα τον κυρίευσε, το χέρι του πάγωσε πάνω στην πλάτη της κόρης
του. Το αγόρι έστρεψε το σώμα του προς την αντίθετη
πλευρά και άρχισε να απομακρύνεται.
«Ποιο είναι το όνομά σου, παιδί μου;» ρώτησε ο πατέρας.
Το αγόρι κοίταξε το Ηλιοτρόπιο και τον πατέρα της,
μα δεν έβγαλε λέξη.
«Πώς σε λένε;» ξαναρώτησε ο πατέρας του Ηλιοτρόπιου.
Το αγόρι κοκκίνισε από ντροπή, χαμήλωσε το κεφάλι του και απομακρύνθηκε.
«Τον λένε Μπρούντζο, δεν μπορεί να μιλήσει, είναι
μουγγός!» είπε κοροϊδευτικά ο Γκα Γι.
Το αγόρι τότε ανέβηκε στο βουβάλι και το οδήγησε
πίσω στο νερό. Το Ηλιοτρόπιο και ο πατέρας της τον
παρατηρούσαν να απομακρύνεται από το σημείο που
βρίσκονταν.
Στον δρόμο για το Σχολείο ο πατέρας του Ηλιοτρόπιου φαινόταν χαμένος στις σκέψεις του. Είχαν σχεδόν
φτάσει, όταν ξαφνικά τής έπιασε σφιχτά το χέρι και βιαστικά επέστρεψαν και πάλι στο ποτάμι. Το αγόρι και το
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βουβάλι δεν ήταν πια εκεί. Ούτε καν ο Γκα Γι και οι πάπιες του. Αντίκρισαν μόνο το ρεύμα του μεγάλου ποταμού.
Εκείνο το βράδυ, όταν έσβηνε το φως, ο πατέρας είπε: «Δεν μπορώ να πιστέψω πόσο πολύ έμοιαζε με τον
αδερφό σου».
Το Ηλιοτρόπιο είχε ξανακούσει τον πατέρα της να
μιλάει για τον αδερφό της. Είχε πεθάνει από μηνιγγίτιδα όταν ήταν τριών ετών. Εκείνη δεν τον είχε γνωρίσει,
είχε συμβεί πριν γεννηθεί αυτή. Κούρνιασε στην αγκαλιά του πατέρα της και κοίταζε το σκοτάδι για πολλή
ώρα. Από μακριά ακουγόταν ο εξασθενημένος ήχος
του ποταμού και τα γαβγίσματα των σκυλιών απ’ το
Ντα Μάι Ντι.
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