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Tελευταία φορά

Υπάρχει µια τελευταία φορά που βλέπεις κάποιον, αλλά εσύ δεν το 

ξέρεις ότι θα είναι η τελευταία. Κι ύστερα εύχεσαι να ήξερες τότε 

όλα όσα ξέρεις τώρα. Αλλά δεν τα ήξερες, και τώρα πια είναι αργά. 

Και λες στον εαυτό σου: Πού να το ’ξερα, πώς να το ’ξερα.

Έτσι λες στον εαυτό σου.

Αυτή είναι η ιστορία του χαµού της µητέρας µου. Μια µέρα, µε 

έναν µοναδικό για σας τρόπο, θα γίνει και δική σας ιστορία.
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Ημέρα της Μητέρας

9 Μαΐου 2004. Ήταν µια από εκείνες τις αλλόκοτες ανοιξιάτικες µέ-

ρες. Ο ήλιος έλαµπε, αλλά έκανε κρύο.

∆υνατές ριπές ανέµου κατέβαιναν από τη λίµνη Οντάριο µε 

αιφνίδια βία σαν εγκατάλειψη θύµατος στην άσφαλτο. Ο ουρανός 

σκληρός σαν γαλάζιο κεραµικό. Οι φροντισµένες, ορθογώνιες πε-

λούζες της Ντίαρ Κρικ Ντράιβ ανέδιδαν µια νοτερή µυρωδιά 

κοµµένου χόρτου.

Στο δρόµο θάµνοι µε ανθισµένες πασχαλιές – δυνατές, εκ-

θαµβωτικές πινελιές πορφυρού και ιώδους.

Μπροστά στο 43 της Ντίαρ Κρικ, στο σπίτι των γονιών µας όπου 

η µαµά ζούσε µόνη µετά το θάνατο του µπαµπά, ήταν παρκαρισµέ-

να ένα σωρό αυτοκίνητα. Το Land Rover του κουνιάδου µου, η πα-

λιά, µαύρη σαν νεκροφόρα Cadillac της θείας Τάµπιθα. Αυτά εντά-

ξει, αλλά υπήρχαν και άλλα. Ανάµεσά τους ένα χαµηλό, κατακόκκι-

νο σαν κραγιόν αµάξι σε σχήµα οβίδας.

Ποιος από τους γνωστούς της µαµάς οδηγούσε τέτοιο αµάξι;

Σκασίλα που είχα να τον γνωρίσω! (Γιατί σίγουρα ήταν άντρας.)

Η µαµά πάντα µε γνώριζε σε «κατάλληλους εργένηδες». Γιατί 

εγώ, βλέπετε, είχα µπλεχτεί µε έναν ακατάλληλο άντρα.

Για την Ηµέρα της Μητέρας η µαµά συνήθιζε να καλεί άτοµα 

εκτός οικογένειας. Η µαµά συνήθιζε να καλεί σπίτι της σχεδόν 

άγνωστα άτοµα.
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Παρκάρισα απέναντι από το σπίτι και άρχισα να σφυρίζω. Όταν 

κάτι µε αναστάτωνε, σφύριζα για να κατεβάσω την αδρεναλίνη. Ο 

πατέρας µου σφύριζε συχνά σ’ αυτό το σπίτι.

Ηµέρα της Μητέρας. Έφερνα στη µαµά ένα πολύ απαλό δώρο, 

ελαφρύ σαν πούπουλο, και το µετέφερα στα απλωµένα χέρια µου 

σαν κάτι κοιµισµένο. Είχα περάσει ένα εκνευριστικό ηµίωρο τυλί-

γοντάς το µε πολύχρωµο ασηµόχαρτο και δένοντάς το µε πολύ-

χρωµα νήµατα αντί για κορδέλα. Στόχος µου ήταν να βρω ένα δώ-

ρο τρελό, αστείο, αλλόκοτο, όµως τελικά συµβιβάστηκα µε τούτο 

– κάτι ανάµεσα σε αισθητική New Age και νηπιαγωγείου. Πήρα µι-

σή ώρα άδεια από τη δουλειά για να βρω το κατάλληλο δώρο. Αλλά 

τα δώρα προς τη µαµά αποτελούσαν γρίφο για τις ενήλικες κόρες 

της, γιατί εκείνη δεν φαινόταν να χρειάζεται τίποτα.

Ή τουλάχιστον τίποτα απ’ όσα µπορούσαµε εµείς να της προ-

σφέρουµε.

Εµείς –η αδελφή µου η Κλερ κι εγώ– θέλαµε να τη βγάλουµε 

έξω, φυσικά. Γιατί να µην την πάµε µια φορά σε ένα κοµψό περι-

βάλλον, στο ρεστοράν του Μάουντ Εφρέµ ας πούµε; Γιατί να κου-

ράζεται και να αγχώνεται µαγειρεύοντας ένα σωρό περίπλοκα φα-

γητά και προσκαλώντας όλο και περισσότερους καλεσµένους ως 

την τελευταία στιγµή, σαν τρένο που τραβώντας όλο και περισσό-

τερα βαγόνια γέρνει και ντεραπάρει πάνω στις ράγες;

Τίποτα απ’ αυτά δεν χρειαζόταν. Μόνο που η µαµά αντιστεκό-

ταν. Ίσως αν ζούσε ο µπαµπάς και επέµενε να τη βγάλει έξω, να 

υποχωρούσε. Τώρα όµως που ο µπαµπάς δεν ήταν πια µαζί µας, 

εµείς οι δυο –η Κλερ κι εγώ– δεν καταφέρναµε να τη λογικέψουµε.

Αφού ξέρετε πόσο µ’ αρέσει να µαγειρεύω. Αυτό είναι το καλύτερο 

δώρο που µπορείτε να µου κάνετε για την Ηµέρα της Μητέρας. Θέλω 
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να έρθετε όλοι οικογενειακώς να µε επισκεφθείτε και να µε αφήσετε να 

µαγειρέψω για σας.

Κι ύστερα πρόσθετε, λες και ήθελε να προστετεύσει τις ανίδεες, 

αγαθιάρες κόρες της για να µην τις πιάσουν κορόιδο: Γιατί να δώσει 

κανείς τόσα λεφτά για φαγητό, τη στιγµή µάλιστα που εγώ, µε πολύ λι-

γότερα, µπορώ να ετοιµάσω ένα καλύτερο γεύµα;

* * *

Το σπίτι της µαµάς είχε τρεις εισόδους. Την µπροστινή, την πλαϊνή 

και την είσοδο του γκαράζ. Εγώ χρησιµοποιούσα συνήθως την 

πλαϊνή πόρτα, που έβγαζε κατευθείαν στην κουζίνα.

Την πόρτα όπου η µαµά είχε κρεµασµένα καµπανάκια που κου-

δούνιζαν χαρούµενα όταν την άνοιγες, σαν πόρτα µαγαζιού.

«Ωωωω, Νίκι! Τι έκανες στα µαλλιά σου!»

Ήταν το πρώτο πράγµα που µου είπε η µαµά, πριν καλά καλά 

περάσω την πόρτα και µπω στην κουζίνα της. Πριν µε αγκαλιάσει 

ακόµη, πισωπάτησε έχοντας µια έκφραση απορίας στο πρόσωπό 

της.

Ποτέ δεν θα ξεχάσω τον τόνο της φωνής της καθώς υψώθηκε 

στη λέξη µαλλιά, σαν κραυγή πουλιού λαβωµένου µεσούρανα.

Η µαµά είχε ένα στρογγυλό, παιδικό πρόσωπο που καθρέφτιζε 

και το παραµικρό της συναίσθηµα. Η επιδερµίδα της κοκκίνιζε σαν 

να την είχε χτυπήσει ο άνεµος κι είχε µεγάλα πρασινοµελιά µάτια. 

Μετά το θάνατο του µπαµπά µεταµορφώθηκε σε µια µικρόσωµη, 

νευρική γυναίκα-κολιµπρί.

Τόσο την είχε ξαφνιάσει η εµφάνισή µου που θα ορκιζόµουν ότι 

την άκουσα να λέει: Τι έκανες στα µαλλιά µου;

«Μα αφού σ’ το είχα πει ότι θα τα έκοβα» είπα µε ύφος αθώο.
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«Θα τα έκοβες;» ρώτησε εκείνη κι ήταν σαν να έλεγε: Μα κόψιµο 

είναι αυτό;

Ήµουν τριάντα ενός ετών. Η µητέρα µου πενήντα έξι. Παρό-

µοιοι διάλογοι γίνονταν εδώ και τρεις σχεδόν δεκαετίες. Θα περίµε-

νε κανείς ότι θα το είχαµε συνηθίσει, αλλά µπα! Ένιωθα την καρδιά 

της µαµάς µου να χτυπά δυνατά σαν τη δική µου.

Τούτη τη φορά η κατάσταση ήταν µάλλον ήπια. ∆εν το είχα σκά-

σει από το σπίτι, όπως όταν ήµουν παιδί, ούτε –ακόµα χειρότερα– 

είχα γυρίσει ξαφνικά µες στη µέση της χρονιάς από το κολέγιο χω-

ρίς να εξηγήσω τους λόγους. Ούτε είχα ανακοινώσει ότι χώρισα. 

(∆ύο φορές. Είχα διαλύσει δύο αρραβώνες µε δύο διαφορετικούς 

νεαρούς.) Ούτε είχα παραιτηθεί από την τωρινή δουλειά µου αφού 

κατά καιρούς ασχολήθηκα µε διάφορες άλλες πληκτικές δουλειές. 

Ούτε «κλέφτηκα» µε έναν όχι ακριβώς διαζευγµένο άντρα, ούτε 

καν έφυγα µόνη στην άλλη άκρη της χώρας, στο Γκραντ Τέτονς του 

Άινταχο µε ένα σαραβαλιασµένο βαν Volkswagen και ένα σακίδιο 

στον ώµο. Είχα απλώς κουρέψει τα µαλλιά µου πανκ µε καρφάκια 

και τα είχα βάψει ένα σκούρο µελιτζανί χρώµα που ιρίδιζε κάτω 

από το φως. Ήταν πολύ κοντά, ξυρισµένα στα πλάγια και στον αυ-

χένα. Ένα σικ τζάνκι λουκ µιας άλλης εποχής, ή κάποιοι θα ’λεγαν 

ότι απλώς έβαλα το δάχτυλο στην πρίζα.

Η µαµά χαµογέλασε γενναία. Άλλωστε ήταν η Ηµέρα της Μητέ-

ρας και στο διπλανό δωµάτιο είχαµε καλεσµένους. Άλλωστε η 

Γκουέν Ίτον ήταν γνωστή στο Μάουντ Εφρέµ της πολιτείας της Νέας 

Υόρκης, στο Σοτόκουα Βάλεϊ, εκατόν δώδεκα χιλιόµετρα από τη 

λίµνη Οντάριο, για την καρτερικότητα, τη µεγαλοψυχία, την καλο-

σύνη και την ασίγαστη αισιοδοξία της.

Πουπουλένια δεν την έλεγαν στο σχολείο;
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«∆εν πειράζει, Νίκι! Και φαλακρή, κούκλα θα ήσουν!» είπε και 

σηκώθηκε στις µύτες των ποδιών της για να µε φιλήσει. Λίγο περισ-

σότερο απ’ ό,τι συνήθως, για να µου δείξει πως, αν και την ταλαιπω-

ρούσα, εκείνη µε αγαπούσε ακόµα περισσότερο.

Κάθε φορά που η µαµά µε έσφιγγε στη θερµή αγκαλιά της µου 

φαινόταν όλο και πιο µικροκαµωµένη, όλο και πιο κοντούλα. Μετά 

το θάνατο του µπαµπά, το νοικοκυρεµένο της κορµάκι, µε τη λα-

στιχένια θαρρείς ανθεκτικότητα, έχανε το καθαρό του περίγραµµα. 

Τα χέρια µου ψηλάφισαν παχάκια στη µέση και πίσω στην πλάτη 

της, παρατήρησα την κοκκινισµένη σάρκα των µπράτσων και του 

σαγονιού της. Από τότε που πάτησε τα πενήντα η µαµά είχε σχεδόν 

εγκαταλείψει τις ψηλοτάκουνες γόβες και φορούσε παπούτσια µε 

κρεπ σόλες και στρογγυλή µύτη, τόσο χαµηλά και µικρά που έµοια-

ζαν παιδικά. Για ένα µικρό διάστηµα είχαµε το ίδιο ύψος (ένα και 

εξήντα, όταν ήµουν δώδεκα χρονών), τώρα πια όµως η µαµά ήταν 

πολύ κοντύτερη από µένα.

Ξαφνικά φοβήθηκα, πανικοβλήθηκα. Λάθος κάνεις, είπα στον 

εαυτό µου.

«Μαµά, είσαι µια χαρά» είπα µε τη γιορτινή µου φωνή. «Χρόνια 

πολλά για την Ηµέρα της Μητέρας».

«Είναι µια χαζή γιορτή, το ξέρω» αποκρίθηκε εκείνη αµήχανα. 

«Αλλά αντί να µε βγάλετε έξω, όπως θέλατε εσύ και η Κλερ, ας 

συµβιβαστούµε µ’ αυτό. Χρόνια πολλά και σ’ εσένα».

Για την περίσταση η µαµά είχε φορέσει ένα παπαγαλί βελούδι-

νο µπλουζάκι και ασορτί παντελόνι που είχε ράψει µόνη της, ροζ 

σκουλαρίκια από κοχύλι, φτιαγµένα από τα χέρια της στο µάθηµα 

χειροτεχνίας που έκανε στο εµπορικό κέντρο, και ένα κολιέ από 

γυάλινες χάντρες αγορασµένο από ένα µαγαζί µε µεταχειρισµένα. 
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Τα ξανθά µαλλιά της που γκριζάρανε είχαν ένα ωραίο, σεµνό κό-

ψιµο, το δέρµα της ήταν φρεσκαρισµένο, σαν να το είχε αλείψει µε 

κάποια αναζωογονητική κρέµα που µετά την ξέβγαλε τρίβοντας µε 

µανία. Ο µπαµπάς την πείραζε ότι ήταν πολύ λουσάτη όταν τη γνώ-

ρισε και έτσι εκείνη πάντα φρόντιζε να µην βάφεται εµφανώς – κα-

λά καλά ούτε κραγιόν δεν έβαζε. Εµένα πάντως, στις παλιές φωτο-

γραφίες του ’60, µόνο λουσάτη δεν µου φαινόταν. Ήταν απλώς µια 

«γλυκούλα, χαριτωµένη κοπελίτσα», µια µαζορέτα µε κουκλίστικα 

χαρακτηριστικά και το οδυνηρά ελπιδοφόρο χαµόγελο χιλιάδων –

εκατοµµυρίων ίσως– άλλων κοριτσιών στο οποίο οποιοσδήποτε 

µη Αµερικανός αναγνώριζε την αµερικανίδα µεσοαστή.

«Νίκι! Ω, Θεέ µου! Τι πήγες κι έκανες!»

Τα µάτια της αδελφής µου καρφώθηκαν αποδοκιµαστικά πάνω 

µου. Η φωνή της έτρεµε, όπως τότε που ήµασταν παιδιά και η ξερο-

κέφαλη µικρή αδελφή της παρατραβούσε το σκοινί.

Πέρασα το χέρι µου µέσα απ’ τα κοντοκουρεµένα και σκληρά 

σαν ακίδες από τον αφρό µαλλιά µου και γέλασα. Η Κλερ δεν µπο-

ρούσε να µε κάνει πλέον ό,τι ήθελε, ήµασταν ενήλικες τώρα. «Ζη-

λεύεις! Και συ θα ’θελες να βάψεις µοβ τα µαλλιά σου, αλλά δεν σ’ το 

επιτρέπει η οικογένειά σου».

«Ευτυχώς!»

Για την ακρίβεια ο Ροµπ, ο σύζυγος της Κλερ (που τώρα ήταν 

στο σαλόνι µαζί µε τους άλλους καλεσµένους της µαµάς), δεν θα 

είχε καµία αντίρρηση να τη δει να χαλαρώνει λιγάκι. Τα παιδιά της 

όµως θα τροµοκρατούνταν.

Η Κλερ ήταν µια ψωµωµένη γυναίκα τριάντα πέντε χρονών που 

έδειχνε ακριβώς την ηλικία της. Ίσως όταν ήταν µικρή να είχε κά-

ποια τρέλα, αλλά ύστερα από τόσο καιρό τι σηµασία είχε; Ήταν µη-
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τέρα δύο παιδιών –κάτι που αντιµετώπιζε σαν ένα δυσάρεστο κα-

θήκον– και σύζυγος ενός επιτυχηµένου διοικητικού υπαλλήλου 

του Μάουντ Εφρέµ (ο Ροµπ ήταν διευθυντής πωλήσεων της εται-

ρείας Κόλντουελ Ελεκτρόνικς), τον οποίο πάντα προσπαθούσε να 

τιµήσει, δηµοσίως τουλάχιστον. Η πρώτη εντύπωση που έδινε η 

Κλερ ήταν µιας ευπαρουσίαστης, σέξι γυναίκας. Ωστόσο, µια προσε-

κτικότερη µατιά αποκάλυπτε λεπτές ρυτίδες αποδοκιµασίας και 

αποστροφής. Το πρό σωπό της ήταν µια πανσέληνος σαν της 

µαµάς, ακόκαλο θαρρείς, µε µια νευρική οµορφιά και κάποια τάση 

προς την πλαδαρότητα. Μόνο που, σε αντίθεση µε την παιδική 

αθωότητα της µαµάς, η Κλερ διακρινόταν από δυσπιστία. Πάντα 

έλεγε ότι περίµενε το χειρότερο από τους ανθρώπους και σπάνια 

αιφνιδιαζόταν.

Τα µαλλιά της Κλερ είχαν το χρώµα της νωπής άµµου –που ήταν 

και το δικό µου φυσικό χρώµα, αλλά και της µαµάς πριν αρχίσουν 

να γκριζάρουν– και ήταν φτιαγµένα περµανάντ και χτενισµένα σε 

στιλ επαρχιακού κοµµωτηρίου. Έµοιαζαν µε ελαστική περούκα 

που ταιριάζει σε όλα τα κεφάλια. Το πιο λογικό χτένισµα για µια 

πολυάσχολη µητέρα που δεν έχει «καιρό για χάσιµο». Όταν ήµα-

σταν µικρές, η Κλερ πάντα µε άφηνε πίσω. Έξυπνη και δηµοφιλής 

στο σχολείο, σέξι αλλά «φρόνιµη»! Τώρα µε είχε αφήσει τόσο πίσω 

που σχεδόν χανόταν στον ορίζοντα. Ούτε που µπορούσα να διανοη-

θώ τη ζωή της ως κυρίας Τσίσχολµ, παρά µόνο σε αντιδιαστολή µε 

τη δική µου. Τα πάντα πάνω της ήταν προβλέψιµα και λογικά. Λιλά 

συνθετικό κουστούµι µε µακριά τουνίκ, για να κρύβει ένα σώµα 

που πάχαινε από τη µέση και κάτω, καλές µαύρες, δερµάτινες γό-

βες µε µικρό, κοµψό τακουνάκι. Σε αντίθεση µ’ εµένα, που τα χέρια 

µου ήταν γεµάτα εντυπωσιακά δαχτυλίδια και τα τρυπηµένα αυτιά 
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µου στραφτάλιζαν έξαλλα από τα πολλά σκουλαρίκια, η Κλερ φο-

ρούσε ένα τεράστιο, διαµαντένιο δαχτυλίδι και βέρα από λευκό-

χρυσο –σαν έµβληµα– στο τρίτο δάχτυλο του αριστερού της χε-

ριού και στο δεξί την πέτρα των γενεθλίων της (ένα πληκτικό µαρ-

γαριτάρι), που ήταν τον Ιούνιο. Τα σκουλαρίκια της ήταν δυο νοικο-

κυρεµένα χρυσά φυλλαράκια – ασφαλώς χριστουγεννιάτικο δώρο 

του άντρα της.

Ο Ροµπ Τσίσχολµ. Είχε εµφανιστεί από το πουθενά για να σώσει 

τη ζωή της Κλερ που µαράζωνε (για την ακρίβεια γκρίνιαζε σε 

όποιον διέθετε υποµονή να την ακούει) σε µια θέση εκπαιδευτικού 

στο λύκειο Τζέρικο του γειτονικού δήµου. Θαρρείς κι έβλεπα την 

αδελφή µου να κοιτάζει το ρολόι της και να συνειδητοποιεί ότι ο 

χρόνος περνούσε, ήταν πλέον σε ηλικία γάµου! Τώρα το µόνο που 

διατηρούσε από τη δασκαλίστικη εξουσία της ήταν η στητή στάση 

της, που υπαγόρευε στους άλλους –και πρώτα απ’ όλους σ’ εµένα 

φυσικά– να στέκουν ορθοί και να µην καµπουριάζουν, και ένα ανυ-

πόµονο και απόλυτα ανιχνεύσιµο ύφος προς τους αργόστροφους 

που την περιέβαλλαν.

Κανένας λόγος να αγκαλιαστούµε οι δυο µας, είχαµε ιδωθεί 

πρόσφατα.

Στο µεταξύ η µαµά προσπαθούσε να τα µπαλώσει. «Ε καλά, δεν 

πειράζει. Θα µακρύνουν, Νίκι! Θυµάσαι τότε που ήσουν στην 

εβδόµη; Με είχαν εκλέξει πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων του σχο-

λείου σου και έπρεπε να προεδρεύσω στην πρώτη µου συνέλευση 

και έτρεµα απ’ το φόβο – εγώ πρόεδρος, αν είναι δυνατόν! Τι τους 

ήρθε και ψήφισαν εµένα; Να σκεφτείτε ότι µερικοί απ’ αυτούς που 

µε ψήφισαν µε φώναζαν ακόµη “Πουπουλένια Κόβακ”! Έτρεξα, που 

λέτε, να φτιάξω τα µαλλιά µου στο κοµµωτήριο δίπλα στο εργα-
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στήριο επισκευών για ηλεκτρικές σκούπες –το κοµµωτήριο της 

Ντορίν λεγόταν τότε, τώρα λέγεται Βίλατζ Σαλόν– και είπα στην 

Ντορίν κοιτώντας την κατάµατα στον καθρέφτη για να είµαι από-

λυτα σαφής: “Πάρε τα λιγάκι, σε παρακαλώ, µόνο ένα δυο εκατο-

στά” και καθώς µε κούρευε δεν πρόσεχα, διάβαζα ένα αστυνοµικό 

– της Μέρι Χίγκινς Κλαρκ ήταν νοµίζω. Ξέρετε πόσο συναρπαστικό 

είναι το γράψιµό της, άµα το πιάσεις δεν µπορείς να τ’ αφήσεις από 

τα χέρια σου… αν και το τέλος ήταν κάπως σαχλό… Τέλος πάντων, 

κάποια στιγµή σηκώνω, που λέτε, το κεφάλι και κοιτιέµαι στον κα-

θρέφτη, και τι να δω… Αχ, πάνε τα µαλλάκια µου, καλέ! Εγώ ήµουν 

αυτό το αξιοθρήνητο, κοκαλιάρικο πλάσµα; Σαν οπόσουµ ήµουν, 

σαν ιγκουάνα! Έβαλα τα κλάµατα και τις φωνές, τι να σας πω! “Ωχ! Τι 

έκανες εκεί; Σαν αερικό µ’ έκανες, εγώ είµαι τριάντα εφτά χρονών, 

δεν είµαι κανένα παιδάκι!” Και η Ντορίν µε κοιτάζει µε τα µυωπικά 

µάτια της κι είναι σαν να µε βλέπει πρώτη φορά και τώρα καταλα-

βαίνει, κορίτσια, ότι έτσι έχουν τα πράγµατα. Τώρα καταλαβαίνει 

ότι η πελάτισσά της δεν είναι παιδί! Ακόµη δεν το χωράει το µυαλό 

µου! Τι σκεφτόταν άραγε αυτή η γυναίκα; Βέβαια δεν ήµουν τακτι-

κή πελάτισσα στο κοµµωτήριό της, αλλά αν είχε µάτια θα ’βλεπε, αν 

είχε µυαλό θα καταλάβαινε, δεν ήµουν κάνα παιδάκι για να µε κου-

ρέψει έτσι, σαν αερικό µ’ έκανε σας λέω! Και λοιπόν µου λέει η Ντο-

ρίν – κι ήταν τόσο βαθιά η σκέψη της που τώρα, καθώς µου µιλού-

σε, µασούσε πιο αργά την τσίχλα της: “Με το συµπάθιο, µαντάµ, 

αλλά δεν µπορώ να τα µακρύνω τώρα, εντάξει; Όµως τα µαλλιά 

µακραίνουν, σας το εγγυώµαι”.

Γελάσαµε. Πάντα γελούσαµε µε αυτήν τη διήγηση για το κού-

ρεµα αλά αερικό.

Περίµενα να συνεχίσει –γιατί υπήρχε και επίλογος στην ιστο-
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ρία–, να µας πει για την αντίδραση του µπαµπά όταν γύρισε σπίτι 

και την είδε. Αλλά πάνω στην ώρα το ρολόι της κουζίνας χτύπησε 

σαν εξαγριωµένη σφίγγα κι εκείνη στράφηκε αλλού.

Χαβανέζικο κοτόπουλο, µια «πεντανόστιµη» νέα συνταγή της 

µαµάς, δανεισµένη από µια ηλικιωµένη κυρία που πήγαινε µαζί της 

στο κολυµβητήριο της ΧΑΝ, όπου η Γκουέν Ίτον ήταν µια λατρεµέ-

νη εθελόντρια δασκάλα κολύµβησης.

Μπήκα στο παλιό σπίτι.

Πήρα µια βαθιά ανάσα σαν να ήµουν δύτης. Μόνο που, όσο βα-

θιά ανάσα και αν πάρεις, δεν βαστάς πέρα από κάποια απόσταση.

Τέσσερα χρόνια είχαν περάσει από το θάνατο του µπαµπά και 

ακόµη, όποτε έµπαινα εκεί µέσα, ήθελα να ψάξω να τον βρω. Γιατί 

τους καλεσµένους τούς υποδεχόταν η µαµά, εκείνος εµφανιζόταν 

πάντα καθυστερηµένα, δήθεν έκπληκτος, κρύβοντας, µόλις και µε-

τά βίας, την ενόχλησή του για την εισβολή.

Τέσσερα χρόνια πέρασαν κι εγώ ακόµη δεν είχα πενθήσει τον 

πατέρα µου. Έτσι νοµίζω τουλάχιστον. (Αν και ήταν µεγάλο σοκ για 

µένα. Ο πατέρας µου ήταν µόλις πενήντα εννιά χρονών.) Η µαµά 

φάνταζε τόσο γενναία µόνη χωρίς εκείνον µέσα σ’ αυτό το σπίτι. 

Σαν χορεύτρια που ο καβαλιέρος της την παράτησε σύξυλη στην 

πίστα, ενώ η µουσική έπαιζε ακόµη.

«Νίκι. Ω!»

Αυτός ήταν ο χαιρετισµός του Ροµπ Τσίσχολµ. Σε χαµηλούς τό-

νους.
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