2
AΠΩΣ ETΣI ΞEKINHΣE, λοιπÞν, η ζωÜ µασ στο ΡÞουζµαουντ ΜÀνσιονσ. ΤÞτε µου εÝχε φανεÝ Þτι τÝποτα δε
θα Üταν ξανÀ Þπωσ πρñτα. Και πρÀγµατι, Üταν η στιγµÜ
που τα πÀντα Àλλαξαν.
ΕÝχαµε µετακοµÝσει απÞ τα προÀστια στο κÛντρο τησ
πÞλησ. Κι ενñ η ΜαµÀ γκρÝνιαζε για τη βροµιÀ και το θÞρυβο και τον ανàπαρκτο κÜπο, για µÛνα Üταν η αρχÜ για
κÀτι νÛο και συναρπαστικÞ. ΕντÀξει, θα σασ αποκαλàψω
το µυστικÞ µου. ΕÝχα πÀντα τη φιλοδοξÝα να γÝνω συγγραφÛασ. ∆ε συνηθÝζω να το λÛω αυτÞ σε πολà κÞσµο,
γιατÝ οι περισσÞτεροι το θεωροàν ξενÛρωτο. Íλλωστε, δε
γρÀφω και πολà συχνÀ, γιατÝ, εδñ που τα λÛµε, η ζωÜ στα
προÀστια Üταν πολàυυ βαρετÜ. Τι να γρÀψεισ Àµα δε συµβαÝνει τÝποτα απολàτωσ;
Στο ΡÞουζµαουντ ωστÞσο τα πρÀγµατα Üταν διαφορετικÀ. Με συνÀρπαζε το γεγονÞσ Þτι το κτÝριο Ûµοιαζε να
Ûχει σÀρκα και οστÀ. Ùλεσ τισ ñρεσ τησ ηµÛρασ Ü τησ νàχτασ Ûνιωθεσ τη βαβοàρα που Ûκαναν οι Àλλοι Àνθρωποι
γàρω σου: το τρÝξιµο και το βρÞντηµα τησ πÞρτασ του
ασανσÛρ, µια ξαφνικÜ Ûκρηξη γÛλιου, το κλÀµα ενÞσ µωροà Ü το βÞµβο κÀποιου αυτοκινÜτου που περÝµενε απÛξω. Ο κÀθε Üχοσ Ûκρυβε και µια πιθανÜ ιστορÝα.

K
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ΑπÞ το παρÀθυρÞ µου, που Ûβλεπε στην κεντρικÜ εÝσοδο του κτιρÝου, µποροàσα να δω Þσουσ µπαινÞβγαιναν.
Και πολà πριν συνδÛσω τισ εικÞνεσ των ανθρñπων που
Ûβλεπα απÞ ψηλÀ µε τα ονÞµατα στα κουδοàνια, εÝχα αρχÝσει να πλÀθω στο µυαλÞ µου τισ φανταστικÛσ τουσ ζωÛσ.

ë
«ΛοιπÞν, τι νÛα µασ φÛρνεισ απÞ το ΡÞουζµαουντ;» µε ρñτησε η Κλαιρ καθñσ γλÝστρησα στη θÛση που µου εÝχε φυλÀξει στο λεωφορεÝο. Η Κλαιρ Ûµενε σ’ εκεÝνο το ωραÝο και
Üσυχο προÀστιο απ’ Þπου εÝχαµε φàγει. Για κεÝνη η νÛα µου
ζωÜ στην πÞλη Üταν γεµÀτη προοπτικÛσ. ∆εν εÝχε συµβεÝ
Þµωσ τÝποτα το συνταρακτικÞ µÛχρι στιγµÜσ. Îτσι, αποφÀσισα να βÀλω λÝγη σÀλτσα στισ αφηγÜσεισ µου.
«Κι Àλλη γυναÝκα εξαφανÝστηκε στο διαµÛρισµα εννιÀ. ∆εν εθεÀθη να βγαÝνει. Παρακολουθñ µÜπωσ ξεπροβÀλει ο Μ∆ κρατñντασ µια τερÀστια βαλÝτσα µε κÞκκινουσ λεκÛδεσ».
«Ο Μ∆;»
«ΜανιακÞσ ∆ολοφÞνοσ».
«Μπλιαχ. Και το µÛντιουµ στο διαµÛρισµα Ûνα;»
(∆εν Üµουν απολàτωσ σÝγουρη Þτι Üταν µÛντιουµ. ∆εν
εÝχε δηλαδÜ και καµιÀ γυÀλινη σφαÝρα δÝπλα στο παρÀθυρÞ τησ. ∆εχÞταν Þµωσ πολλοàσ επισκÛπτεσ κÀθε απÞγευµα, οι οποÝοι Ûµεναν στο διαµÛρισµÀ τησ για ñρεσ.
Îτσι, λοιπÞν, περιÛγραφα στην Κλαιρ µια ωραÝα ανατριχιαστικÜ εικÞνα µε Þλουσ αυτοàσ να κÀθονται γàρω απÞ
το τραπÛζι πιασµÛνοι χÛρι χÛρι και να επικοινωνοàν µε
τουσ νεκροàσ.)
«ΠερÝεργοι Üχοι ακοàγονται απÞ το διαµÛρισµÀ τησ.
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Και τα ρολÀ ερµητικÀ κλειστÀ».
«ΕντÞπισεσ κανÛνα ταλÛντο µÛχρι στιγµÜσ;»
«Μπα, τÝποτα ακÞµη».
«Κι εκεÝνοσ ο τàποσ µε τουσ τριχωτοàσ καρποàσ;»
«Ποιοσ; Ο κàριοσ ΧÀιντ; ΑυτÞσ εÝναι τροµαχτικÞσ. Ο
συγκÀτοικÞσ του Þµωσ εÝναι καλοàτσικοσ. Αν και Ûχουµε
ανταλλÀξει µÞνο κλεφτÛσ µατιÛσ». (ΕÝχα δει και τουσ δàο
να βγαÝνουν απ’ το Ýδιο διαµÛρισµα, αλλÀ διαφορετικÛσ
ñρεσ ο καθÛνασ. Ο Ûνασ φοροàσε µαàρο αδιÀβροχο και
εÝχε τριχωτοàσ καρποàσ, ο Àλλοσ Üταν του Ýδιου αναστÜµατοσ και τησ Ýδιασ κατασκευÜσ, αλλÀ ξανθÞσ µε µπλε µÀτια. Οàτε µÝα φορÀ δεν τουσ εÝχα πετàχει µαζÝ. ΠερÝεργο.)
Η Κλαιρ αναστÛναξε. «ΠÝστευα Þτι ο λÞγοσ που µετακοµÝζει ο κÞσµοσ σε πολυκατοικÝα εÝναι για να κÀνει γνωριµÝεσ στο ασανσÛρ. × Ûστω στην Ûξοδο κινδàνου».
Η µÞνιµη εµµονÜ τησ Κλαιρ Üταν η Ûλλειψη ερωτικÜσ
ζωÜσ. Τα περισσÞτερα κορÝτσια στην τÀξη µασ εÝχαν, Ü
τουλÀχιστον Ûτσι Ûλεγαν, κÀποιον να τισ κυνηγÀει. Η
Κλαιρ Þµωσ, εÝτε επειδÜ φοροàσε σιδερÀκια εÝτε επειδÜ
Üταν τÞσο αφοσιωµÛνη σε εκεÝνη την Àχαρη αθλητικÜ
φÞρµα, Üταν µονÝµωσ Àτυχη σε αυτÞ τον τοµÛα. ΕµÛνα
προσωπικÀ δε µε Ûνοιαζε¯ τα αγÞρια µε τα οποÝα Ûβγαιναν
τα κορÝτσια τησ τÀξησ µου Üταν εντελñσ ανñριµα. Προτιµοàσα να µεÝνω µÞνη µÛχρι να βρω τον τÛλειο Àντρα.
«Μα πñσ κατÀφερε αυτÜ να τυλÝξει αυτÞν;» µε σκοàντηξε η Κλαιρ και Ûγνεψε προσ το µÛροσ ενÞσ καθ’ Þλα
αταÝριαστου ζευγαριοà. Îνασ τàποσ πραγµατικÀ κοàκλοσ
καθÞταν δÝπλα σε µια ασχηµοàλα µε Ýσια λαδωµÛνα µαλλιÀ.
«ΜπορεÝ να εÝναι η αδελφÜ του».
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«Κρατιοàνται χερÀκι χερÀκι».
«ΣοβαρÀ;» ΕκεÝνη τη στιγµÜ η ασχηµοàλα κοàρνιασε
στην αγκαλιÀ του. «Η επιστÜµη σηκñνει τα χÛρια ψηλÀ. Τι
να πω; ΣυµβαÝνουν αυτÀ» σχολÝασα.
«Μα εÝναι τÞσο Àδικο».
«Îτσι εÝναι ο Ûρωτασ¯ δεν Ûχει λογικÜ».
Με τα πολλÀ φτÀσαµε στη στÀση του ΓουÛστγκεϊτ,
του σχολεÝου µασ. Το λεωφορεÝο ξεφÞρτωσε το µπουλοàκι
των µαθητñν στο πεζοδρÞµιο. Η Κλαιρ προχñρησε µπροστÀ µε µεγÀλα βÜµατα, ενñ εγñ ξÛµεινα πÝσω και σκεφτÞµουν τισ τελευταÝεσ µου λÛξεισ.
Îτσι εÝναι ο Ûρωτασ¯ δεν Ûχει λογικÜ. Θα Ûπρεπε Þµωσ
να Ûχει. Ο Ûρωτασ δεν εÝναι αναµφισβÜτητα το πιο σηµαντικÞ πρÀγµα στη ζωÜ µασ; ∆εν µπορεÝ να καταλÜγεισ µε
κÀποιον µÞνο κατÀ τàχη.
ΑναλογÝστηκα µε ποιον τρÞπο εÝχαν ταιριÀξει τα Àτοµα που εÝχα µπροστÀ µου. Η ΜÀριον, για παρÀδειγµα, η
οποÝα Üταν κολληµÛνη πÀνω στο Μαρκ απÞ το νηπιαγωγεÝο¯ µÛχρι που σχεδÝαζαν να κÀνουν αιτÜσεισ στα Ýδια κολÛγια. Και εκεÝνο το αγÞρι τησ τρÝτησ λυκεÝου µε τη µεγÀλη µàτη, που ποτÛ δεν µποροàσα να θυµηθñ το ÞνοµÀ
του, το οποÝο τα ’χε µε το κορÝτσι µε τα ξεκοàρδιστα πÞδια. Ùπωσ επÝσησ και τισ γλυκανÀλατεσ δÝδυµεσ, τισ ΦρÝντον, που η καθεµιÀ τουσ εÝχε και απÞ Ûνα φλñρο. Για την
ακρÝβεια, αν φανταζÞσουν Ûνα πελñριο κοσµικÞ παιχνÝδι
µνÜµησ, θα µποροàσεσ πιθανñσ να ταιριÀξεισ τα περισσÞτερα παιδιÀ του σχολεÝου µε τον ιδανικÞ τουσ σàντροφο.
Το κουδοàνι εÝχε Üδη αρχÝσει να χτυπÀει µÞλισ Ûφτασα στην πàλη, και Ûτσι οι τελευταÝοι που χασοµεροàσαµε
κÀναµε Ûφοδο προσ τισ πÞρτεσ για να γλιτñσουµε την
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απουσÝα.

ë
Τρεισ ñρεσ αργÞτερα, την ñρα τησ βιολογÝασ, και Þσο η
καθηγÜτρια µιλοàσε ακατÀπαυστα για τη θεωρÝα τησ φυσικÜσ επιλογÜσ, µου Üρθε πÀλι στο µυαλÞ εκεÝνη η φρÀση.
Îτσι εÝναι ο Ûρωτασ¯ δεν Ûχει λογικÜ.
Ποια να εÝναι Àραγε εκεÝνη η παρÀξενη διαδικασÝα
που προκαλεÝ την Ûλξη µεταξà των ανθρñπων; ΜÜπωσ η
επιβÝωση του «ικανÞτερου»; Ο βÀτραχοσ µε τον πιο δυνατÞ κοασµÞ, ασ ποàµε, κερδÝζει τισ περισσÞτερεσ βατραχÝνεσ. Το ισχυρÞτερο αρσενικÞ που θα καταφÛρει να υπερνικÜσει Þλα τα υπÞλοιπα Ûχει το µεγαλàτερο χαρÛµι. Λεσ να
ισχàει το Ýδιο και για τουσ ανθρñπουσ; Στο κÀτω κÀτω,
Þλεσ οι κοπÛλεσ κυνηγÀµε το «ικανÞτερο» αρσενικÞ. Και
Þλοι οι Àντρεσ κυνηγοàν την πιο «καυτÜ» κοπÛλα. ΚÀποια
Àτοµα φυσικÀ –ιδιαÝτερα απεχθÜ, κατÀ τη γνñµη µου– ελκàουν το Àλλο φàλο Þπωσ ο µαγνÜτησ τα ρινÝσµατα. Και
εµεÝσ οι υπÞλοιπεσ τι θα απογÝνουµε; ΠρÛπει να συµβιβαστοàµε αδιαµαρτàρητα µε τα αποφÀγια; ΜπορεÝ τÞτε, αν
πρÀγµατι συµβαÝνει κÀτι τÛτοιο, εµεÝσ οι Àτυχεσ να πρÛπει
να παλÛψουµε µεταξà µασ για το καλàτερο δυνατÞ. Θα
επιδιñξουµε βÛβαια να αποκτÜσουµε τον «ικανÞτερο»,
αλλÀ στη συνÛχεια θα πρÛπει να χαµηλñσουµε τισ προσδοκÝεσ µασ, µÛχρι τελικÀ να βροàµε κÀποιον που εµεÝσ θÛλουµε να πιστεàουµε Þτι εÝναι ο καλàτεροσ για εµÀσ.
Ùταν πια Ûφτασε η ñρα των µαθηµατικñν (Þχι και το
αγαπηµÛνο µου µÀθηµα) βρÜκα την απÀντηση στο πρÞβληµα. Μελετοàσα µια Àσκηση και οι λÛξεισ ξεπÜδησαν
στην κυριολεξÝα µÛσα απÞ την Àψογα συµµετρικÜ σελÝδα.
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«Λàστε την ανÝσωση» Ûλεγε.
Λàστε την ανÝσωση. ΑυτÞ Üταν. Ο Ûρωτασ εÝναι σαν
µια απÛραντη κοσµικÜ εξÝσωση. Τη στιγµÜ που γνωρÝζεισ
Ûνα Àτοµο του αντÝθετου φàλου ο εγκÛφαλÞσ σου κÀνει
αστραπιαÝα τισ ακÞλουθεσ νοερÛσ αλγεβρικÛσ πρÀξεισ:
π.χ., τα µπλε µÀτια συν τα αστραφτερÀ δÞντια του = τα
λαµπερÀ µαλλιÀ συν τα µακριÀ µου πÞδια.
ÌÌ + ·‰ = ÏÌ + Ì ΦοβερÞ ζευγÀρι!
Úστερα, µε τη δεàτερη µατιÀ αρχÝζεισ να εντοπÝζεισ αρνητικÀ: π.χ., τα κακÞγουστα αθλητικÀ παποàτσια συν τα πεταχτÀ αυτιÀ του.
ÌÌ + ·‰ – Î· + · < ÏÌ + Ì ΑταÝριαστο ζευγÀρι
Χµµ. Øσωσ θα ’πρεπε να βÀλω καµιÀ παρÛνθεση κÀπου
εκεÝ. (∆εν εÝµαι και ξεφτÛρι στην Àλγεβρα.)
(ÌÌ + ·‰) – (Î· + ·) < (ÏÌ + Ì) Καλàτερα Ûτσι;
Απ’ την Àλλη ωστÞσο µπορεÝ και εσà η Ýδια να Ûχεισ αρνητικÀ, π.χ., τα φαγωµÛνα νàχια συν το σκισµÛνο καλτσÞν
µου.
(µµ + αδ) – (καπ + πα) = (λµ + µπ) – (φν + σκ) ΜπÝνγκο!
Στην πορεÝα, φυσικÀ, Þσο καλàτερα γνωρÝζεισ τον Àλλον
τÞσοι περισσÞτεροι Þροι προστÝθενται στην εξÝσωση.
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Ùπωσ η φιλοδοξÝα, για παρÀδειγµα. Øσωσ να θÛλει να γÝνει νευροχειρουργÞσ, ενñ εγñ απÞ την Àλλη βολεàοµαι, ασ
ποàµε, και µε τη θÛση του παρκαδÞρου. ΕποµÛνωσ η εξÝσωση θα Üταν αδàνατη.
Ó¯ + (ÌÌ + ·‰) – (Î· + ·) > (ÏÌ + Ì) – (ÊÓ
+ ÛÎ) –  ΑταÝριαστο ζευγÀρι
Θα µποροàσε Þµωσ η εξÝσωση να λυθεÝ, αν, παραδεÝγµατοσ χÀριν, επρÞκειτο να γÝνω… ροκ σταρ (και η θÛση του
παρκαδÞρου Üταν προσωρινÜ Þσο προετοÝµαζα την καριÛρα µου). ΕπÝσησ παÝζουν ρÞλο θÛµατα γοàστου: αν σου
αρÛσουν βλακñδεισ ταινÝεσ και φλñρικη µουσικÜ. Αν εÝσαι πλαδαρÞσ Ü αθλητικÞσ τàποσ. ΥπÀρχουν επÝσησ και
Àπειρεσ µικρÛσ λεπτοµÛρειεσ που πρÛπει να λÀβεισ υπÞψη,
Þπωσ το αν εÝσαι απÝστευτα τσιγκοàνησ Ü καταστροφικÀ
σπÀταλοσ Ü αν εÝσαι αηδιαστικÀ ακατÀστατοσ Ü Ûχεισ ψàχωση µε την τÀξη Ü αν µαγειρεàεισ καλÀ Ü χορεàεισ φανταστικÀ Ü εÝσαι εντελñσ παρÀφωνοσ Ü…
«ΤζÛσικα. Ποà ταξιδεàει το µυαλÞ σου, γλυκιÀ µου;»
η κυρÝα ΜÀνσον, καθηγÜτρια των µαθηµατικñν, καθÞταν
στην Ûδρα τησ κÀνοντÀσ µου νοÜµατα. «Σου εÝπα να σηκωθεÝσ στον πÝνακα για να λàσουµε µαζÝ τισ ασκÜσεισ που
εÝχατε για το σπÝτι την περασµÛνη εβδοµÀδα».
ΕποµÛνωσ, η θεωρÝα µου Ûπρεπε να περιµÛνει για µετÀ το σχολεÝο.

ë
Η αναλαµπÜ µοà Üρθε στο δρÞµο για το σπÝτι. Για την
ακρÝβεια, µε Ûκανε να κοκαλñσω καθñσ κατηφÞριζα προσ
το ΡÞουζµαουντ. Αν η θεωρÝα µου Üταν Þντωσ σωστÜ –η
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επιστηµονικÜ µου θεωρÝα για τον Ûρωτα, θÛλω να πω–, τÞτε Ýσωσ να µποροàσαν να αντικατασταθοàν κÀποιοι Þροι,
εÝτε απÞ τη µÝα εÝτε απÞ την Àλλη πλευρÀ, ñστε να λυθεÝ η
εξÝσωση µεταξà τησ ΜαµÀσ και του ΜπαµπÀ.
Ο ΜπαµπÀσ, δηλαδÜ, µεÝον την µπÀκα και το αµφÝβολο γοàστο του στισ ταινÝεσ, για παρÀδειγµα, αλλÀ συν Ûνα
καλÞ βιβλÝο. × κÀνοντασ τη ΜαµÀ πιο εντυπωσιακÜ: π.χ.,
µεÝον την ξεχειλωµÛνη ζακÛτα τησ και τισ ρυτÝδεσ Ûκφρασησ και Ýσωσ προσθÛτοντασ µακιγιÀζ.
ª·Ì¿˜ – (Ì + ·ÁÙ) + Î‚ = ª·Ì¿ – (Í˙ + ÚÂ) + Ì
ΜÜπωσ κÀπωσ Ûτσι θα ταÝριαζαν πÀλι;
ΣυνÛχισα να ανεβαÝνω µε αργÞ ρυθµÞ τισ σκÀλεσ µασ
εξετÀζοντασ το ενδεχÞµενο µε προσοχÜ. Øσωσ, αν αυτοÝ οι
Þροι εξισορροποàσαν την εξÝσωση, οι γονεÝσ µου να κατÛληγαν και πÀλι µαζÝ. Íλλωστε, δεν εÝχαν πÀρει διαζàγιο,
βρÝσκονταν µÞνο σε διÀσταση. ΥπÜρχε χρÞνοσ ακÞµη.
ΑνÛβηκα µε φÞρα τα τελευταÝα σκαλιÀ.

ë
Ο ΓκÀρφι Üταν κουρνιασµÛνοσ στο µπαλκÞνι, απολαµβÀνοντασ τον πορφυρÞ απογευµατινÞ Üλιο και κοιτÀζοντασ
καχàποπτα τισ αδÛσποτεσ γÀτεσ κÀτω στο δρÞµο. Τον πÜρα στα χÛρια µου και αυτÞσ γουργοàρισε µε ευχαρÝστηση.
ΚαηµÛνε ΓκÀρφι¯ Þλη µÛρα καθÞταν ολοµÞναχοσ. ΑκÞµη
κι εκεÝνοσ µπορεÝ να Ûψαχνε για το ιδανικÞ του ταÝρι. ΚÀποια Àγρια θηλυκιÀ αµφιβÞλου ηθικÜσ, που θα αγνοοàσε
την κρεµασµÛνη κοιλιÀ και τη βροµερÜ ανÀσα του και θα
τον εκτιµοàσε για τα εσωτερικÀ του χαρÝσµατα.
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°Î – (ÎÎ + ‚·) = ;
Îφτιαξα λÝγο τσÀι, Ûβαλα µερικÛσ κουταλιÛσ γατοτροφÜσ
στο πιατÀκι του ΓκÀρφι και Ûπειτα µπÜκα στο δωµÀτιο
τησ ΜαµÀσ για να ρÝξω µια µατιÀ στην γκαρνταρÞµπα
τησ. Ùλο και κÀποιο κολακευτικÞ ροàχο θα υπÜρχε καταχωνιασµÛνο εκεÝ µÛσα.
Το µÞνο που αντÝκρισα, ωστÞσο, Üταν σειρÛσ απÞ µουντÞ χακÝ και γκρι. ΚÀµποσα φθαρµÛνα ζευγÀρια αθλητικñν παπουτσιñν, µια µονÜ κÀλτσα και Ûνα πουλÞβερ που
µισοàσα εÝχαν γλιτñσει, παραδÞξωσ, απÞ τη µετακÞµιση,
σñα και αβλαβÜ, και βρÝσκονταν ακÞµα στον πÀτο τησ
ντουλÀπασ, αµπαλαρισµÛνα σε νÀιλον. ΠÀνω στην τουαλÛτα τησ ΜαµÀσ υπÜρχε µια χτÛνα, Ûνα µπουκÀλι ενυδατικÜσ κρÛµασ του σωροà και Ûνα λιποζÀν. Η απÞπειρα να
µεταµορφñσω τη ΜαµÀ σε θεÀ του Ûρωτα θα Üταν µÀλλον επÝπονο Ûργο.
Ο ΓκÀρφι, αφοà τελεÝωσε το γεàµα του, µε ακολοàθησε στο δωµÀτιο και κουλουριÀστηκε γàρω απÞ τα πÞδια
µου. «Εσà τι λεσ, ΓκÀρφι;» ∆εν Ûκανε κανÛνα σχÞλιο, παρÀ µÞνο σκαρφÀλωσε µÛσα στην ντουλÀπα, θρονιÀστηκε
στο πουλÞβερ και Àρχισε να το ζυµñνει µε τισ πατοàσεσ
του, γουργουρÝζοντασ εκνευρισµÛνοσ, σαν να Üθελε να πει
Þτι προτιµοàσε τη ΜαµÀ Þπωσ Üταν.
«ΣιγÀ µην Ûχεισ κι Àποψη».

ë
ΕπÛστρεψα στο δωµÀτιÞ µου για να κÀνω τα µαθÜµατÀ
µου. ΕκεÝνη την ñρα το κτÝριο ξεκουραζÞταν, καθñσ πε26

ρÝµενε τη νàχτα για να ξαναζωντανÛψει. ΤρÀβηξα τα ντοσιÛ, τα βιβλÝα και την κασετÝνα απÞ το σÀκο µου και Àρχισα να τα τακτοποιñ στο γραφεÝο µου, Þταν Àκουσα το
βροντερÞ χτàπηµα τησ πÞρτασ τησ κÀτω εισÞδου. ΚÀποιοσ
εÝχε µÞλισ µπει.
Αδàνατον να αντισταθñ. Ξεχàθηκα Ûξω, κατÛβηκα τισ
σκÀλεσ κουτρουβαλñντασ και κρυφοκοÝταξα κÀτω στο
κλιµακοστÀσιο. Στο τÛρµα τησ σκÀλασ, κουνñντασ µια
σχολικÜ τσÀντα πÛρα δñθε µε τρÞπο που φανÛρωνε Þτι
Ûµενε στο κτÝριο, στεκÞταν Ûνα αγÞρι. ΣτÀθηκα στισ µàτεσ
των ποδιñν µου για να τον δω καλàτερα. Øσωσ να Üταν λÝγο µεγαλàτερÞσ µου. ∆ε φοροàσε σχολικÜ ποδιÀ, Àρα µÀλλον πÜγαινε τρÝτη λυκεÝου, αλλÀ σÝγουρα δεν Üταν απÞ το
σχολεÝο µασ. Χµµ, ενδιαφÛρον. ΠερÝµενε το ασανσÛρ. ΜÞλισ µπÜκε µÛσα, το ασανσÛρ Àρχισε να βουÝζει και να αγκοµαχÀ, Þπωσ πÀντα. Ακοàστηκε Ûνασ συριγµÞσ, Ûνα τρÀνταγµα και ακολοàθησε ο Üχοσ τησ γρÝλιασ, καθñσ Àνοιξε
και Ûκλεισε πÀλι µε δàναµη. Σàµφωνα µε τουσ υπολογισµοàσ µου, εÝχε κατÛβει στον τρÝτο Ü τον τÛταρτο Þροφο.
∆εν κατÀφερα φυσικÀ να προσδιορÝσω απÞ τον Ûκτο
Þροφο αν Þντωσ εÝχε προοπτικÛσ, ωστÞσο Ûστειλα αµÛσωσ
µÜνυµα στην Κλαιρ.
έκτακτα γεγονότα!
είδηση από το ρόουζµαουντ!
εντοπίστηκε ταλέντο,
φιλιά, τζες
Íρχισα τα µαθÜµατÀ µου Ûχοντασ καλÞ προαÝσθηµα.
Îπρεπε να γρÀψω εργασÝα για το ΡωµαÝοσ και ΙουλιÛτα.
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ΚÀπου στα µισÀ Þµωσ τησ πρñτησ σελÝδασ Ûµεινα απÞ
καàσιµα. Îκανα επιδροµÜ στο κουτÝ µε τα µπισκÞτα τρεισ
φορÛσ και Ûφαγα δυο σακοàλεσ πατατÀκια, Þµωσ ακÞµα
Ûνιωθα το στοµÀχι µου να διαµαρτàρεται. Μα ποà Üταν
αυτÜ η ΜαµÀ; ΣυνÜθωσ Ûδινε καλÛσ συµβουλÛσ για τισ λογοτεχνικÛσ εργασÝεσ. Παρακολουθοàσε Ûνα µÀθηµα στο
ΑνοιχτÞ ΠανεπιστÜµιο. ΑυτÞ Üταν και Ûνα απÞ τα προβλÜµατα που εÝχε µε τον ΜπαµπÀ. Îπεφτε πÀντα µε τα
µοàτρα στισ εργασÝεσ τησ και ξεχνοàσε τελεÝωσ να µαγειρÛψει. Ο ΜπαµπÀσ γινÞταν Ûξω φρενñν¯ και η ΜαµÀ γινÞταν Ûξαλλη που ο ΜπαµπÀσ γινÞταν Ûξω φρενñν, γιατÝ πÝστευε ακρÀδαντα Þτι το µÀθηµα στο ΑΠ Üταν πολà σηµαντικÞ. Πιο σηµαντικÞ απÞ το δεÝπνο Ü το χαρτÝ υγεÝασ που
εÝχε ξεχÀσει να αγορÀσει Ü οτιδÜποτε εÝχε να κÀνει µε το
νοικοκυριÞ.
Για µισÞ λεπτÞ. ×ταν ΠαρασκευÜ. ΕÝχα ξεχÀσει Þτι εÝχε πρÞβα. ΓιατÝ Àραγε µου εÝχε Ûρθει εκεÝνη η φαεινÜ ιδÛα
Þτι το ερασιτεχνικÞ θÛατρο θα τησ Ûφτιαχνε το κÛφι; Ùταν
τησ εÝπα, στην προσπÀθεια να την εµψυχñσω, «Μα γιατÝ
δε βγαÝνεισ Ûξω να γνωρÝσεισ κÞσµο;», δεν εÝχα συνειδητοποιÜσει Þτι κÀτι τÛτοιο θα σÜµαινε και Ûνα εξωφρενικÀ
αργοπορηµÛνο δεÝπνο δàο φορÛσ την εβδοµÀδα. Îσυρα
τα βÜµατÀ µου ωσ την κουζÝνα και Àνοιξα το µεγÀλο συρτÀρι τησ κατÀψυξησ. Το µÀτι µου Ûπεσε σε Ûνα κουτÝ ψαροκροκÛτεσ και µια σακοàλα µε κατεψυγµÛνο αρακÀ.
Οι ψαροκροκÛτεσ ζεσταµÛνεσ στο φοàρνο µικροκυµÀτων και βουτηγµÛνεσ σε κÛτσαπ δεν Üταν τελικÀ και τÞσο
Àσχηµεσ. Ο ΓκÀρφι απÛρριψε τα κοµµÀτια που εÝχαν πολλÜ σÀλτσα. ΦανταζÞµουν, Ûτοιµη να σκÀσω απÞ τη ζÜλια
µου, πωσ παντοà γàρω µου µÛσα στο κτÝριο, οι Àνθρωποι
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Ûτρωγαν µε τισ οικογÛνειÛσ τουσ. «Μου δÝνεισ τισ πατÀτεσ
φοàρνου, αγÀπη;… ΑντÛχεισ µια φÛτα κοτÞπουλο ακÞµα;
Να σου βÀλω κι Àλλο κοκκινιστÞ;» (ΚοκκινιστÞ; Ααχ…
ΠÞτε εÝχαµε κοκκινιστÞ τελευταÝα φορÀ;), «Τι γλυκÞ
Ûχουµε, µαµÀ; Α, σπιτικÜ µηλÞπιτα µε σαντιγÝ! ΥπÛροχα.
Πñσ Üταν η µÛρα σου;…»
Ο Üχοσ τησ πÞρτασ του ασανσÛρ, ακριβñσ απÞ κÀτω,
διÛκοψε απÞτοµα τη φαντασÝωσÜ µου. Η ΜαµÀ µπÜκε
στο διαµÛρισµα κουβαλñντασ µια τερÀστια οικογενειακÜ
πÝτσα που εÝχε πÀρει απÛξω.
«Αχ, µη µου πεισ Þτι Ûχεισ φÀει» εÝπε, µÞλισ εÝδε τα µαχαιροπÝρουνα και το πιÀτο µου στο νεροχàτη.
«ΠÛθαινα τησ πεÝνασ».
«Με συγχωρεÝσ, η κÝνηση Üταν εφιαλτικÜ. ΞεκÝνα-σταµÀτα Þλη την ñρα. ΠαρασκευÜ βρÀδυ, βλÛπεισ».
«∆εν πειρÀζει. Θα φÀω λÝγη πÝτσα οàτωσ Ü Àλλωσ.
Πñσ πÜγαν οι πρÞβεσ;»
«ΠλÜρησ καταστροφÜ. ×ταν η πρñτη µασ απÞπειρα
χωρÝσ να κοιτÀµε το σενÀριο. ΚανεÝσ δεν εÝχε µÀθει το ρÞλο του. Ο Τζορτζ Ûγινε µπαροàτι. ΠρÛπει να ξÛρουµε Þλοι
τισ ατÀκεσ µασ απÛξω και ανακατωτÀ µÛχρι την ΤρÝτη.
ΜÜπωσ Ûχεισ καθÞλου χρÞνο να µε εξετÀσεισ;»
«Îχω πολà διÀβασµα ακÞµη».
«ΤριÀντα σελÝδεσ απÛξω. Îνασ ΘεÞσ ξÛρει πñσ θα τα
βγÀλω πÛρα αυτÜ τη φορÀ».
«ΗρÛµησε, µια ερασιτεχνικÜ παρÀσταση εÝναι µÞνο».
«∆εν εÝναι αυτÞ το θÛµα».
«ΕÝµαι σÝγουρη Þτι εÝναι τελειοµανÜσ µÛχρι αηδÝασ. ΕÝστε ενÜλικεσ, αλλÀ φÛρεται σε Þλουσ σασ Þπωσ φÛρεται
και σ’ εµÀσ στο σχολεÝο».
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«Μα εÝναι ο σκηνοθÛτησ. ΑυτÜ εÝναι η δουλειÀ του».
Ο Τζορτζ, ο κàριοσ ΓουÝλλιαµσ δηλαδÜ, Üταν ο καθηγητÜσ µου στο µÀθηµα αγγλικÜσ λογοτεχνÝασ. ΚÀπωσ Ûτσι
γρÀφτηκε κι η ΜαµÀ µου στην οµÀδα ηθοποιñν του ΛÀνσντοουν. ΕκεÝνοσ εÝχε αναρτÜσει µια ανακοÝνωση για το
δοκιµαστικÞ στον πÝνακα ανακοινñσεων για τισ καλλιτεχνικÛσ δραστηριÞτητεσ. ΑµÛσωσ µÞλισ Ûπεσε το µÀτι µου
στον πÝνακα σκÛφτηκα τη ΜαµÀ. ΚαυχιÞταν συνεχñσ για
τισ υποκριτικÛσ τησ ικανÞτητεσ τα χρÞνια που Üταν στο
κολÛγιο. ΕκθεÝασα, λοιπÞν, ιδιαÝτερα τουσ ηθοποιοàσ για
να τησ λανσÀρω την ιδÛα.
«Αν σου αρÛσουν τÞσο πολà, τÞτε γιατÝ δεν πασ εσà
στο δοκιµαστικÞ;» Üταν η αρχικÜ τησ αντÝδραση.
«∆εν Ûχω χρÞνο. ΞÛρεισ, µε τισ εργασÝεσ και Þλα αυτÀ… Îχω πολà διÀβασµα φÛτοσ».
«Θα βρεισ τον τρÞπο, αν το θεσ».
∆εν τολµοàσα να παραδεχτñ τον πραγµατικÞ λÞγο
που δεν πÜγαινα. Η αλÜθεια εÝναι Þτι δε θα Àντεχα µε τÝποτα τα οµαδικÀ πειρÀγµατα τησ τÀξησ. Μεταξà µασ, το
να συµµετÛχεισ στο ερασιτεχνικÞ θÛατρο του κυρÝου ΓουÝλλιαµσ… πολàυυυ ξενÛρωτο.
«Μα εσà Üσουν που λÀτρευεσ την ηθοποιÝα. ΚÀποτε
Üσουν φανταστικÜ».
«Εγñ; ΑνοησÝεσ. ΠÀνε τουλÀχιστον εÝκοσι χρÞνια απÞ
τÞτε».
«Και τι µ’ αυτÞ;»
«∆ε νοµÝζεισ Þτι παραεÝµαι µεγÀλη για κÀτι τÛτοιο;»
«ΜεγÀλη; Ùχι, εÝναι µια πολà καθωσπρÛπει οµÀδα
ενηλÝκων».
«Ε, τÞτε µπορεÝ και να πÀω».
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Îτσι, λοιπÞν, η ΜαµÀ Ûγινε µÛλοσ των Ηθοποιñν του
ΛÀνσντοουν. ΑκουγÞταν λÝγο περÝεργο που αποκαλοàσε
τον κàριο ΓουÝλλιαµσ «Τζορτζ».

ë
ΤÛλοσ πÀντων¯ εκεÝνο το βρÀδυ πÜγε νωρÝσ για àπνο παρÛα µε το σενÀριÞ τησ. ΕπρÞκειτο για Ûνα θεατρικÞ που εÝχε γρÀψει ο Ýδιοσ ο κàριοσ ΓουÝλλιαµσ. ΚÀποιο Ûργο εποχÜσ και Þλο σε οµοιοκαταληξÝα¯ σκÛτοσ εφιÀλτησ! ΞαπλωµÛνη στο διπλανÞ δωµÀτιο Àκουγα το µουρµουρητÞ τησ
µÛσα απÞ την πÞρτα.
ΚοÝταξα το κινητÞ και εÝδα Þτι η Κλαιρ µοà εÝχε απαντÜσει. ΑµÀν αυτÞ το κορÝτσι! ΠρÛπει να ελÛγχει τα µηνàµατÀ τησ κÀθε πÛντε λεπτÀ!
απ: ταλέντο στο ρόουζµαουντ;;!!
άλλα στοιχεία;
ηλικία; ύψος; χρώµα µαλλιών/µατιών;
προοπτικές;
φιλιά, το µπαλονάκι
ΑποφÀσισα να την κρατÜσω σε αγωνÝα. Μποροàσε να περιµÛνει µÛχρι αàριο¯ Àλλωστε, δεν εÝχα και πολλÀ να πω.
Τι µπορεÝσ να καταλÀβεισ απÞ το κρανÝο ενÞσ αγοριοà;
ΞÀπλωσα στο κρεβÀτι µου µε τη φαντασÝωση Þτι αυτÞσ τελικÀ θα αποδεικνυÞταν ο τÛλειοσ Àντρασ που πÀντα
ονειρευÞµουν. Ο υπÛρτατοσ συνδυασµÞσ του Μπραντ Πιτ
και του ΛεονÀρντο ντι ΚÀπριο µε τα µÀτια του Ματ ΝτÛιµον. Θα συναντιÞµασταν στο ασανσÛρ Þταν θα Üµουν στισ
οµορφιÛσ µου, µε το καινοàριο µου µαàρο τζιν (πρÛπει να
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κÀνω Þµωσ κÀτι µε το µπουφÀν µου… MπορεÝ ωστÞσο να
εÝχε καλÞ καιρÞ και να φοροàσα το καινοàριο µου µπλουζÀκι). ΤÛλοσ πÀντων, θα συναντιÞµασταν στο ασανσÛρ
και θα Ûλεγε κÀτι τÛτοιο:
«Γεια. ΕÝµαι ο Νταν/Μαρκ/Τοντ (οπωσδÜποτε κÀποιο
στιλÀτο Þνοµα). Εσà δε µετακÞµισεσ πρÞσφατα;». Και οι
µατιÛσ µασ θα συναντιÞντουσαν…
(ΚÀπου εν µÛσω τησ φαντασÝωσησ πρÛπει να µε πÜρε
ο àπνοσ.)

æ
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