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Ε ΛΕΝΕ Σεμπαστιάν Μπαλμπουένα, όπως και τον

πατέρα μου και τον παππού μου και τον προπάππο

μου.
Νομίζω πως κι ο προ-προπάππος μου λεγόταν Σεμπαστιάν Μπαλμπουένα, αλλά δεν είμαι σίγουρος.
Όλος ο κόσμος με φωνάζει Σέμπας.
Είμαι έντεκα χρονών κι αυτή τη στιγμή δεκάδες έφιπποι Ινδιάνοι Σιου με κυνηγάνε για να μου ξεριζώσουν το
σκαλπ.
Είμαι πάνω σ’ ένα κόκκινο ποδήλατο.
Τρέχω για να ξεφύγω.
Ποδηλατώ με όλη μου τη δύναμη.
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Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ποδήλατο.
Είναι το Kawasaki 3W2, με υδραυλικό σύστημα μετάδοσης τελευταίας γενιάς, οχτώ ταχύτητες, αεροδυναμική σέλα, ζάντες από κράμα ατσαλιού και γερμανικό σασμάν.
Σιάζω τα γυαλιά μου και κουνάω τα πόδια μου όσο πιο
γρήγορα μπορώ.
Οι Σιου είναι όλο και πιο κοντά.
Ακούω τις πολεμικές κραυγές τους. Τον καλπασμό
των αλόγων τους.
Χωρίς να σταματήσω να ποδηλατώ, γυρίζω το κεφάλι.
Δίπλα μου είναι η γειτόνισσά μου η Μαρία, πάνω σ’ ένα
ποδήλατο ακριβώς ίδιο με το δικό μου.

Σηκώνεται από τη σέλα και ποδηλατεί κι εκείνη με όλη
της τη δύναμη.
Η Μαρία είναι έντεκα χρονών, το ίδιο μ’ εμένα.
Είναι πολύ μελαχρινή και πολύ γρήγορη, παίζει πολύ
καλά στο PlayStation και κάθε φορά που χαμογελάει σχηματίζονται κάτι πολύ χαριτωμένα λακκάκια στα δυο της
μάγουλα, κοντά στο στόμα.
Νομίζω πως είναι η πιο συμπαθητική, η πιο γρήγορη
κι η πιο όμορφη σε όλο το τετράγωνο και στο σχολείο μου.
Σίγουρα η αδερφή μου η Σουζάνα δε θα συμφωνούσε.
Η αδερφή μου είναι πεπεισμένη πως εκείνη είναι η πιο
όμορφη, η πιο συμπαθητική και η πιο σε όλα.

Αν και τώρα δεν έχει σημασία. Αν μας φτάσουν οι Σιου,
τέλειωσαν όλα.
Η Μαρία ανταλλάσσει ένα βλέμμα μαζί μου.
Νομίζω πως κι οι δύο σκεφτόμαστε το ίδιο.
Όσο κι αν έχουμε κάτω από τα πόδια μας τα καινούρια κι αστραφτερά Kawasaki 3W2…
Δεν έχουμε διαφυγή!
Βρισκόμαστε σ’ ένα εντυπωσιακό μέρος: στην Κοιλάδα
των Προφητών.
Ένα μέρος ιερό, όπως φαίνεται.
Μια πεδιάδα χιλιομέτρων περικυκλωμένη από λόφους
και βουνά, όπου υπάρχουν μόνο χώμα και κάκτοι.
Οι Σιου πατάνε τις φτέρνες μας.
Αυτή τη στιγμή ένα ακονισμένο βέλος περνάει ξυστά
δίπλα μου.
Παραλίγο να με πετύχει.
Αυτοί οι Ινδιάνοι δεν παίζουν.
Δεν τους νοιάζει που είμαστε παιδιά.
Δεν τους νοιάζει που δε μας γνωρίζουν καθόλου.
Νομίζουν πως είμαστε εχθροί τους κι έχουν μόνο μια
σκέψη στο κεφάλι: να τελειώνουν μ’ εμάς και να μας πάρουν το σκαλπ.
Η Μαρία κι εγώ συνεχίζουμε να ποδηλατούμε ασταμάτητα.
Κάθε τόσο όλο και περισσότερα βέλη περνάνε δίπλα
μας.
Ένα βέλος μ’ ένα πράσινο φτερό καρφώνεται κατευθείαν στον πίσω λασπωτήρα του ποδηλάτου μου.
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Είναι θέμα δευτερολέπτων να πέσουν πάνω μας.
Να μας παγιδέψουν.
Και να τελειώνουν μ’ εμάς.
Ορκίζομαι ότι δεν κάναμε τίποτα κακό.
Αλλά το θέμα είναι πως οι Σιου πιστεύουν ότι κάναμε.
Είναι πεπεισμένοι ότι βεβηλώσαμε τους τάφους των
προγόνων τους.
Οι φωνές τους είναι όλο και πιο κοντά.
Είναι αδύνατον δυο παιδιά με ποδήλατα να ξεφύγουν
από ένα τσούρμο ερυθρόδερμους που καλπάζουν με τα
άλογά τους.
Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα.
Ετοιμάζομαι για το χειρότερο.
Είναι στο τσακ να μας παγιδέψουν.
Να μας διαπεράσουν μ’ ένα βέλος.
Ή να μας καρφώσουν κανένα από τα θανατερά τσεκούρια τους.
Θα πέσουν πάνω μας.
Τώρα.
Και τότε…
Ακριβώς εκείνη τη στιγμή…
Οι φωνές εξαφανίζονται.
Τα βέλη πια δε σφυρίζουν δίπλα μας.
Ο καλπασμός των αλόγων ακούγεται όλο και πιο μακριά.
Τι συνέβη;
Χωρίς να πάψω να ποδηλατώ, ρίχνω μια ματιά πίσω.
Κι αυτό που βλέπω μ’ αφήνει άφωνο.
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Οι Ινδιάνοι έχουν κάνει μεταβολή και καλπάζουν προς
την αντίθετη κατεύθυνση.
«Φεύγουν!» φωνάζω.
«Ε;» με ρωτάει η Μαρία.
«Πάνε» ξαναφωνάζω. «Οι Ινδιάνοι έκαναν μεταβολή».
Σταματάω τελικά το ποδήλατό μου.
Σταματάει κι η Μαρία το δικό της.
Κι οι δύο κοιτάζουμε τους διώκτες μας.
Να απομακρύνονται.
Τώρα καλπάζουν ακόμα πιο γρήγορα απ’ ό,τι πριν.
Απλώς σε αντίθετη κατεύθυνση.
«Νομίζεις πως μετάνιωσαν;» με ρωτάει η Μαρία.
«Μάλλον μας λυπήθηκαν» της λέω, ανασηκώνοντας

10

τους ώμους μου. «Ή θυμήθηκαν κάτι επείγον. Κοίτα πώς
τρέχουν».
Η Μαρία κι εγώ κοιταζόμαστε, χωρίς να είμαστε πολύ
πεπεισμένοι.
Η απάντηση έρχεται αμέσως.
Ένα τρέμουλο αρχίζει να τραντάζει τη γη.
Πρώτα ένας υπόκωφος θόρυβος.
Σιγά σιγά μετατρέπεται σ’ έναν τεράστιο πάταγο.
Στρέφουμε το βλέμμα και πάλι μπροστά.
Πίσω από έναν λόφο φαίνεται ένα γιγάντιο σύννεφο
σκόνης.
Ακριβώς μπροστά μας.
Το έδαφος σείεται κάτω από τα πόδια μας.
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Ένας κυκλώνας;
Ένας ανεμοστρόβιλος;
Τίποτα απ’ αυτά.
Κάτι πολύ χειρότερο.
Μετακίνηση μιας αγέλης από βίσονες!
Κι έρχονται γραμμή καταπάνω μας!
Πράγματι, σχεδόν μας έχουν φτάσει!
Γι’ αυτό έκαναν μεταβολή οι Σιου.
Είναι εκατό, ίσως και χιλιάδες βίσονες.
Για όποιον δεν έχει δει ποτέ του βίσονα, μόνο ένα πράγμα θα πω: προκαλούν πολύ φόβο!
Είναι από τα μεγαλύτερα και πιο ογκώδη ζώα που υπάρχουν. Κάθε βίσονας ζυγίζει πάνω από χίλια κιλά.
Ναι, ναι, χίλια κιλά!
Και μπορούν να τρέχουν με μια ταχύτητα δυσανάλογη
με το μέγεθός τους.
Μια ολόκληρη αγέλη έτρεχε εκείνη τη στιγμή καταπάνω μας.
Τώρα σίγουρα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα.
Οι βίσονες θα μας λιώσουν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.
Η Μαρία κι εγώ παραλύσαμε.
Την κοίταξα και της είπα το μόνο που μου κατέβηκε:
«Μαρία, δεν ξέρω αν είναι η κατάλληλη στιγμή, αλλά
θέλω να ξέρεις ότι, παρ’ όλα όσα λένε κάποιοι στο σχολείο… παρ’ όλα όσα έχεις ακούσει… σε βεβαιώνω… σου
ορκίζομαι πως…»
«Τι;» με ρώτησε εκείνη.
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Εκεί στη μέση.
Στην Κοιλάδα των Προφητών.
Περιμένοντας να με λιώσει μια αγέλη από βίσονες.
Είπα αυτά που ίσως να ήταν οι τελευταίες λέξεις της
ζωής μου:
«Ποτέ δεν πιάστηκα χεράκι χεράκι με τη Ρακέλ Παστόρ από το Β5».
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Δ

ΕΝ ΕΙΝ’ ΕΥΚΟΛΟ να το εξηγήσω.

Γι’ αυτό θα το πω ευθέως.
Χωρίς περιστροφές.
Ταξίδεψα στον χρόνο μέσα από μια μαύρη τρύπα.
Θα το επαναλάβω μήπως κάποιος δεν το κατάλαβε.
Διέσχισα τον χρόνο και τον χώρο μέσα από μια μαύρη
τρύπα.
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Έτσι, όπως το ακούτε.
Μια πραγματική μαύρη τρύπα.
Σαν αυτές που μελετάνε οι επιστήμονες.
Μόνο που εγώ δεν τη μελέτησα.
Εγώ ταξίδεψα στ’ αλήθεια μέσα της.
Πήγα εκατόν πενήντα χρόνια πίσω στον χρόνο.
Και βγήκα δέκα χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από το
σπίτι μου.
Όλα συνέβησαν μέσα από μια μαύρη τρύπα που υπάρχει στο Μοραταλάθ.
Μάλλον σε κάποιους θ’ ακούγεται παράξενο.
Δεν εκπλήσσομαι.
Κι εμένα μου φαίνεται πάρα πολύ παράξενο.
Επιπλέον, δεν ταξίδεψα μόνος μου.
Ήρθαν μαζί μου ο πατέρας μου, τ’ αδέρφια μου, η γειτόνισσά μου η Μαρί Κάρμεν και η κόρη της η Μαρία.
Πριν συνεχίσω, θέλω να πω ένα πράγμα: όλα όσα θα
διηγηθώ εδώ είναι αληθινά.
Απολύτως όλα.
Θα μπορούσα να επινοήσω πολλά πράγματα για να
φανώ καλύτερος ή γενναιότερος ή εξυπνότερος ή οτιδήποτε άλλο.
Αλλά σας βεβαιώνω ότι στην ιστορία αυτή η αλήθεια
είναι πάρα πολύ πιο ενδιαφέρουσα απ’ όσα θα μπορούσα
να επινοήσω.
Θα ξεκινήσω από την αρχή.
Γεννήθηκα στο Μοραταλάθ, μια συνοικία της Μαδρίτης με πολύ ψηλά κτίρια, που είναι διάσημη γιατί εκεί γεν-
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νήθηκε ο τραγουδιστής Αλεχάντρο Σανθ αλλά και γιατί
κατέχουμε το ρεκόρ Γκίνες για τη μεγαλύτερη παέγια σε
όλο τον κόσμο, από την οποία έφαγαν πάνω από εκατό
χιλιάδες άτομα μια Κυριακή.
Ο πατέρας μου έχει το ίδιο όνομα μ’ εμένα, Σεμπαστιάν
Μπαλμπουένα, και δουλεύει στη δημοτική αστυνομία.
Ο μεγάλος μου αδερφός λέγεται Σάντι, είναι δεκαπέντε χρονών και περνάει τη μέρα του δίνοντάς μου σβερκιές.
Η αδερφή μου η Σουζάνα είναι μικρότερη (μόλις έκλεισε
τα δέκα) κι είναι το μόνο κορίτσι στην οικογένεια.
Η μάνα μου πέθανε εδώ και πολύ καιρό.

Όταν εγώ ήμουν πολύ μικρός.
Αλλά αυτή είναι άλλη ιστορία.
Το θέμα είναι ότι αυτό που θα διηγηθώ δε συνέβη στο
Μοραταλάθ.
Συνέβη σ’ ένα μέρος που βρίσκεται πολύ πιο μακριά.
Σ’ ένα μέρος όπου όλοι κυκλοφορούν καβάλα σε άλογα
κι έχουν πιστόλια κρεμασμένα από τη ζώνη τους, κι όπου
οι Σιου σε κυνηγάνε έφιπποι έτσι και δεν έχεις τον νου
σου.
Στην Άγρια Δύση.

Ναι, στη Δύση.
Των γελαδάρηδων και των Ινδιάνων.
Με τον σερίφη.
Και τους καουμπόηδες.
Και το σαλούν.
Και το Έβδομο Σύνταγμα Ιππικού.
Και τους Σιου.
Δεν ξέρω πώς θ’ ακουστεί έτσι που το λέω.
Αλλά είναι η καθαρή αλήθεια.
Όλα είναι συνταραχτικά.
Είναι σαν να ζεις μέσα σ’ ένα βιντεοπαιχνίδι ή σε μια
ταινία.
Αν κι έχει και κάποιες αναποδιές.
Αν δεν έχεις τον νου σου, σου ρίχνουν μια σφαίρα καθώς περνάς τον δρόμο.
Ή σου γδέρνουν το κρανίο.
Ή σε λιώνει μια ανεξέλεγκτη αγέλη από βίσονες.
Εντάξει, ναι. Κάθε μέρα ζω ένα σωρό περιπέτειες.
Έχω γύρω μου άλογα, πυροβολισμούς, θρυλικούς φυγάδες, άγριους Ινδιάνους… κι όλα είναι πολύ συνταραχτικά.
Αλλά κάποιες φορές νοσταλγώ το σπίτι μου στο Μοραταλάθ.
Νοσταλγώ το σχολείο με τους φίλους μου.
Το ποδόσφαιρο στο προαύλιο.
Τη βόλτα στο εμπορικό κέντρο.
Το σινεμά.
Το παιχνίδι στο PlayStation.
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Και πολλά άλλα πράγματα.
Με αυτό ακριβώς έχει να κάνει όλη τούτη η ιστορία.
Με τις περιπέτειές μας μακριά από το σπίτι μας.
Και με τις προσπάθειές μας να επιστρέψουμε στον
τόπο μας.
Ο πατέρας μου πάντα μου έλεγε ότι ποτέ δεν εκτιμάς
στ’ αλήθεια αυτό που έχεις, ώσπου να το χάσεις.
«Σέμπας, άκου με προσεκτικά» μου είπε ένα βράδυ
που τρώγαμε πίτσα με τέσσερα τυριά. «Ποτέ δεν εκτιμάς
στ’ αλήθεια αυτό που έχεις, ώσπου να το χάσεις. Ναι, σου
λέω».
Έπειτα έδωσε μια γερή δαγκωνιά στην πίτσα.
Ο πατέρας μου είναι πολύ της επανάληψης.
Εγώ δεν του έδινα σημασία όταν το έλεγε.
Λοιπόν, ναι.
Τώρα μπορώ να το πω, παρόλο που με στενοχωρεί.
Ο πατέρας μου είχε δίκιο.
Νοσταλγώ ένα σωρό πράγματα.
Που τα είχα, αλλά που δεν καταλάβαινα ότι τα είχα.
Όπως τους φίλους μου στο σχολείο.
Ή τους διαγωνισμούς σκέιτμπορντ.
Ή τους αγώνες ποδοσφαίρου.
Ή τα παιχνίδια στο PlayStation.
Ή το να δω μια ταινία με τη γειτόνισσά μου τη Μαρία.
Ή…
Ναι, εντάξει, επαναλαμβάνομαι.
Μάλλον είμαι σαν τον πατέρα μου, μου αρέσει κι εμένα
η επανάληψη.
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Δεν είμαι σίγουρος.
Το θέμα είναι ότι όλα άρχισαν, όπως συμβαίνει σχεδόν
πάντα, μια κανονική και συνηθισμένη μέρα.
Ήμασταν στο σούπερ μάρκετ της γειτονιάς μου και…

3
Τ

Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ σούπερ μάρκετ της γειτονιάς μου

λέγεται Δύο Πύργοι.
Δεν έχω ιδέα γιατί το λένε έτσι. Είναι ένα κτίριο όλο
στο ίδιο ύψος και δεν έχει ούτε έναν ούτε δύο πύργους
ούτε τίποτα που να μοιάζει με πύργο.
Εκείνη την Κυριακή είχαμε πάει όλη η οικογένεια για
ψώνια.
Μαζί μας είχαν έρθει οι γειτόνισσές μας, η Μαρί Κάρμεν κι η κόρη της η Μαρία.
Για τη Μαρία μίλησα νωρίτερα.
Είμαστε γείτονες.
Πηγαίνουμε στο ίδιο σχολείο.
Στην ίδια τάξη.
Είναι πολύ συμπαθητική και πολύ όμορφη.
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Ο Ρομπέρτο Σαντιάγο
έχει ταξιδέψει στον
χρόνο αμέτρητες
φορές από τότε που
έκλεισε τα έντεκα. Έχει
βρεθεί σε πολύ
διαφορετικά μέρη κι
εποχές μέσα από
βιβλία του, ταινίες,
θεατρικά έργα και
τηλεοπτικές σειρές.
Τώρα θα διηγηθεί όλα
αυτά τα ταξίδια και
πολλά παραπάνω στη
σειρά «Ταξιδιώτες
στον χρόνο».
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είναι ειδικός στις
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Στο σπίτι του έχει μία
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