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Ποτέ ξανά δεν πρόκειται να αφηγηθεί κανείς 
μία και μόνο ιστορία σαν να είναι η μοναδική.

JOHN BERGER
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1

ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ όλοι ό,τι τους αξίζει. Πολλές στιγμές 
που αλλάζουν την πορεία μιας ολόκληρης ζωής –μια συ-
ζήτηση, για παράδειγμα, με κάποιον ξένο σε ένα πλοίο– 
είναι απόλυτα τυχαίες. Κι ωστόσο, κανείς δεν σου γράφει 
γράμμα, ή κανείς δεν σε διαλέγει για εξομολογητή του, 
δίχως να έχει κάποιον σοβαρό λόγο να το κάνει. Αυτό μου 
δίδαξε εκείνη: πρέπει να είναι κανείς έτοιμος για να στα-
θεί και τυχερός. Πρέπει να είναι διαθέσιμος.

Όταν ήρθε η δική μου σειρά, έκανε τόση ζέστη που στις 
μασχάλες μου, πάνω στην μπλούζα που το κατάστημα 
υποδημάτων έδινε σε κάθε υπάλληλο, είχαν σχηματιστεί 
μισοφέγγαρα. «Ό,τι μέγεθος να ’ναι», είπε η γυναίκα, 
παίρνοντας τον ιδρώτα του προσώπου της με ένα χαρτο-
μάντιλο. Οι ώμοι μου πονούσαν. Τα ακροδάχτυλά μου με 
έτρωγαν. Έμεινα να κοιτάζω· ο ιδρώτας είχε κάνει τα 
ανοιχτόχρωμα μαλλιά στο μέτωπό της να μοιάζουν με 
τρίχωμα βρεγμένου ποντικού. Αυτή είναι η ζέστη του 
Λονδίνου· εγκλωβίζεται μέσα στην πόλη. Τότε δεν το ήξε-
ρα, όμως η γυναίκα αυτή ήταν η τελευταία πελάτισσα που 
έπρεπε να εξυπηρετήσω στη ζωή μου.

«Συγγνώμη;»
«Μόλις σας είπα», αναστέναξε η γυναίκα. «Ό,τι μέ-

γεθος να ’ναι».
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Πλησίαζε η ώρα να σχολάσουμε, που σήμαινε πως όλα 
τα υπολείμματα από το βάλε βγάλε των παπουτσιών, κομ-
ματάκια από ξερό δέρμα –την μπίχλα των ποδιών, όπως 
συνηθίζαμε να τα αποκαλούμε–, έπρεπε να τα πάρουμε 
με την ηλεκτρική σκούπα από τη μοκέτα. Η Σινθ πάντα 
έλεγε πως θα μπορούσαμε να φτιάξουμε ένα ολόκληρο 
πόδι από τα τρίμματα αυτά, ένα τέρας που θα χόρευε 
χτυπώντας το δικό του ντέφι. Της άρεσε η δουλειά της στα 
Υποδήματα Ντόλσις, εκείνη ήταν που μου βρήκε τη δουλειά 
– όμως μόλις πέρασε η πρώτη ώρα της βάρδιάς μας, νο-
σταλγούσα το δροσερό μου δωμάτιο, τα φτηνά μου σημει-
ωματάρια, το μολύβι μου που με περίμενε πλάι στο στενό 
μου κρεβάτι. «Κούκλα μου, πρέπει να σκάσεις και κανένα 
χαμόγελο», μου ψιθύριζε η Σινθ. «Αλλιώς θα σε στείλουν 
να δουλεύεις στο γραφείο τελετών, εδώ δίπλα».

Αποσύρθηκα στην αποθήκη με το στοκ, ένα μέρος όπου 
συχνά πήγαινα για να δραπετεύσω, μιας και πλέον είχα 
ανοσία στη βλαβερή οσμή της λαστιχένιας σόλας. Ήθελα 
να μπω μέσα και να ουρλιάξω βουβά μπροστά στον τοίχο 
από τα κουτιά.

«Στάσου. Εσύ, περίμενε», φώναξε πίσω μου η γυναίκα. 
Όταν βεβαιώθηκε πως είχε την προσοχή μου, έσκυψε βα-
θιά και έβγαλε τη γδαρμένη γόβα της, αποκαλύπτοντας 
ένα πόδι που δεν είχε δάχτυλα. Ούτε ένα. Ήταν ένα ίσιο 
άκρο, ένα κομμάτι σάρκας που ακουμπούσε αθώα πάνω 
στην ξεθωριασμένη μοκέτα.

«Βλέπεις», είπε, και η φωνή της κόμπιασε καθώς ξε-
φορτώθηκε και το άλλο παπούτσι της για να αποκαλύψει 
την ίδια κατάσταση. «Απλά... γέμισε τις μύτες με χαρτί, 
έτσι δεν έχει σημασία το μέγεθος».
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Ήταν έντονη εικόνα, δεν την ξέχασα· η Αγγλίδα που 
μου έδειξε τα ακρωτηριασμένα της πόδια. Εκείνη τη στιγ-
μή, ίσως ένιωσα αποστροφή. Συνήθως λένε πως οι νέοι 
δεν τα πάνε καλά με την ασχήμια, δεν μπορούν να κρύ-
ψουν την ταραχή τους. Στην πραγματικότητα, δεν ήμουν 
και τόσο νέα· είκοσι έξι ετών ήμουν. Δεν ξέρω εκείνη τη 
στιγμή τι έκανα, θυμάμαι όμως πως το είπα στη Σινθ, 
επιστρέφοντας στο διαμέρισμα που μοιραζόμασταν στο 
Κλέιφαμ Κόμμον, θυμάμαι που άφησε μια κραυγή τρόμου 
και έκστασης στη σκέψη του ποδιού χωρίς δάχτυλα. «Ο 
Stumpy McGee», φώναξε. «Έρχεται να σε φάει, Ντέλλυ». 
Κι έπειτα, με αισιόδοξο πραγματισμό, πρόσθεσε: «Του-
λάχιστον μπορεί να φοράει όποιο παπούτσι θέλει».

Ίσως η γυναίκα αυτή να ήταν μάγισσα που ερχόταν να 
αναγγείλει την αλλαγή στην πορεία μου. Δεν το πιστεύω· 
αυτό το έκανε μια άλλη γυναίκα. Η παρουσία της, ωστό-
σο, φαντάζει σαν νοσηρό τέλος στο κεφάλαιο αυτό της 
ζωής μου. Άραγε διέκρινε μέσα μου μια συγγενική ευαι-
σθησία; Άραγε εκείνη κι εγώ κατείχαμε μια θέση όπου 
μοναδική επιλογή μας ήταν να καλύψουμε το κενό με 
χαρτί; Δεν το γνωρίζω. Υπάρχει βέβαια και το απίθανο 
ενδεχόμενο να ήθελε απλά ένα καινούριο ζευγάρι παπού-
τσια. Κι ωστόσο, τη φέρνω πάντα στον νου μου σαν βγαλ-
μένη μέσα από παραμύθι, διότι εκείνη ήταν η μέρα που 
άλλαξαν όλα.

 
Μέσα στα τελευταία πέντε χρόνια, από τότε που ταξίδε-
ψα με πλοίο για την Αγγλία από το Πορτ οφ Σπέιν, έκανα 
αίτηση σε διάφορες δουλειές, δίχως καμία απόκριση. Κα-
θώς το τρένο από το Σαουθάμπτον έμπαινε συρίζοντας 
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στο Γουότερλου, η Σινθ νόμιζε πως οι καπνοδόχοι δεν 
ανήκαν σε σπίτια, αλλά σε εργοστάσια, κάτι που υποσχό-
ταν πως υπήρχε πολλή δουλειά. Αυτή η υπόσχεση, όπως 
αποδείχθηκε, ήταν και η πιο δύσκολη για να εκπληρωθεί. 
Συχνά φαντασιωνόμουν πως άφηνα πίσω μου το Ντόλσις, 
μόλις έκανα αίτηση σε εθνική εφημερίδα για θέση σερβι-
τόρας. Εκεί πίσω, με το πτυχίο και τον αυτοσεβασμό μου, 
ούτε στον ύπνο μου δεν θα σέρβιρα ποτέ κανέναν τσάι, 
όμως η Σινθ είπε: «Αυτή τη δουλειά θα μπορούσε να την 
κάνει ακόμα και μονόφθαλμο, θεόκουφο, κουτσό βατράχι, 
αλλά εσένα δεν πρόκειται να σ’ τη δώσουν, Οντέλ». 

Τη Σινθ, με την οποία είχα πάει μαζί σχολείο και είχα-
με ταξιδέψει μαζί στην Αγγλία, δύο πράγματα την απο-
βλάκωσαν: τα παπούτσια και ο αρραβωνιαστικός της, ο 
Σάμιουελ, τον οποίο γνώρισε στην τοπική εκκλησία στη 
λεωφόρο Κλέιφαμ. Ο Σαμ τελικά αποδείχθηκε ανέλπιστο 
δώρο, δεδομένου ότι ο τόπος ήταν γεμάτος από θειάδες 
που μας έλεγαν για τις παλιές καλές μέρες. Επειδή τον 
βρήκε, η Σινθ δεν ζορίστηκε καθόλου όσο ζορίστηκα εγώ, 
και αυτό μπορούσε να προκαλέσει ένταση μεταξύ μας. 
Συχνά δήλωνα πως δεν άντεχα άλλο, πως δεν ήμουν σαν 
κι εκείνη, και η Σινθ τότε έλεγε: «Φυσικά, αφού εγώ είμαι 
το πρόβατο κι εσύ είσαι η έξυπνη!».

Είχα τηλεφωνήσει σε διάφορες αγγελίες που έγραφαν 
πως δεν απαιτούσαν εμπειρία, και οι άνθρωποι ακούγο-
νταν τόσο ευγενικοί – και μετά, όταν έκανα την εμφάνισή 
μου, ω του θαύματος, κάθε θέση είχε δοθεί. Παρ’ όλα 
αυτά, πες το παραφροσύνη αν θες, ή πες πως κυνηγούσα 
αυτό που μου άξιζε, συνέχισα να κάνω αιτήσεις. Η τελευ-
ταία –και η καλύτερη που είχα δει– ήταν μια αγγελία για 
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θέση δακτυλογράφου στο Ινστιτούτο Τέχνης Σκέλτον, ένα 
μέρος με κίονες και στοές. Μια φορά το είχα επισκεφτεί 
κιόλας, το Σάββατο που είχα το μηνιαίο ρεπό μου. Όλη 
τη μέρα περιπλανιόμουν στα δωμάτια, πηγαίνοντας από 
τον Γκαίνσμπορο στον Σαγκάλ, περνώντας από ακουα-
ντίνες του Ουίλλιαμ Μπλέικ. Στο τρένο, γυρίζοντας στο 
Κλέιφαμ, ένα μικρό κορίτσι με κοίταζε επίμονα σαν να 
ήμουν πίνακας. Άπλωσε τα μικρά της δάχτυλα κι έτριψε 
τον λοβό του αυτιού μου, και ρώτησε τη μητέρα της: «Ξε-
βάφει;». Η μητέρα της δεν την επέπληξε – έμοιαζε πεπει-
σμένη πως η απάντηση θα ερχόταν από τον λοβό. 

Δεν χτυπήθηκα άδικα με τα αγόρια για να αποκτήσω 
ένα αξιοπρεπές πτυχίο αγγλικής φιλολογίας από το Πα-
νεπιστήμιο των Δυτικών Ινδιών. Δεν είχα υπομείνει άδικα 
το τσίμπημα ενός παιδιού μέσα σε ένα βαγόνι τρένου. 
Πίσω στη γενέτειρά μου, μου είχαν απονείμει από το ίδιο 
το Βρετανικό Προξενείο το πρώτο βραβείο των Φοιτητών 
της Κοινοπολιτείας για το ποίημά μου «Το Άγριο Κρίνο 
της Καραϊβικής». Λυπάμαι, Σινθ, αλλά δεν πρόκειται εγώ 
να βάζω παπούτσια στο ιδρωμένο πόδι της κάθε Σταχτο-
πούτας για την υπόλοιπη ζωή μου. Τα δάκρυα δεν έλειψαν 
φυσικά, λυγμοί που μούσκεψαν κυρίως το σακουλιασμέ-
νο μαξιλάρι μου. Η πιεστική επιθυμία αποκρυσταλλώθη-
κε μέσα μου, και παρόλο που ντρεπόμουν γι’ αυτό, αυτό 
με καθόρισε. Ήθελα να κάνω πιο σπουδαία πράγματα, 
και ήδη περιμένοντας είχα αφήσει να περάσουν πέντε 
χρόνια. Στο μεταξύ, έγραφα ποιήματα για να εκδικηθώ 
το κλίμα της Αγγλίας και έλεγα ψέματα στη μητέρα μου 
πως το Λονδίνο ήταν παράδεισος.
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Το γράμμα βρισκόταν στο χαλί της εισόδου όταν η Σινθ κι 
εγώ επιστρέψαμε στο σπίτι. Πέταξα τα παπούτσια μου 
και στάθηκα, στήλη άλατος, στον διάδρομο. Το γραμμα-
τόσημο ήταν από τον κεντρικό τομέα του Λονδίνου, από 
το κέντρο του κόσμου δηλαδή. Τα πλακάκια βικτοριανής 
περιόδου ήταν ψυχρά κάτω από τα γυμνά πέλματά μου· 
τα δάχτυλά μου τεντώθηκαν πάνω στο καφέ και το γα-
λάζιο. Γλίστρησα ένα δάχτυλο κάτω από το σώμα του 
φακέλου, τον σήκωσα σαν εύθραυστο φύλλο. Είχε τα 
στοιχεία του Ινστιτούτου Σκέλτον. 

«Λοιπόν;», είπε η Σινθ.
Δεν απάντησα, το νύχι μου ψηλαφούσε την κρυμμένη 

γραφή στα λουλούδια της ανάγλυφης ταπετσαρίας, καθώς 
διάβασα κατάπληκτη μέχρι τέλους την επιστολή.

 
Ινστιτούτο Σκέλτον
Πλατεία Σκέλτον
Λονδίνο, Κεντρικός Τομέας

16 Ιουνίου, 1967
 
Αγαπητή κα Μπαστιέν,
Σας ευχαριστούμε για την αίτηση και το βιογραφικό 
που μας στείλατε. Η επιτυχία σε κάθε επίπεδο, υπό 
οποιεσδήποτε συνθήκες της ζωής, είναι αυτό που 
πρέπει να απασχολεί όλους μας. Αναμφίβολα είστε 
μια νέα γυναίκα πολύ ικανή, με πλούσια προσόντα. 
Συνεπώς, με μεγάλη χαρά σάς προσκαλώ να αναλά-
βετε δοκιμαστικά για μία εβδομάδα τα καθήκοντα 
της δακτυλογράφου.

Έχετε πολλά να μάθετε, και τα περισσότερα πρέ-
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πει να τα μάθετε μόνη σας. Αν συμφωνείτε με τούτο 
τον διακανονισμό, παρακαλώ ενημερώστε με απα-
ντητική επιστολή εάν δέχεστε την πρόταση, και θα 
συνεχίσουμε από εκεί. Ο αρχικός μισθός σας θα είναι 
δέκα λίρες την εβδομάδα.

Με εγκάρδιους χαιρετισμούς,
Μάρτζορι Κουίκ

 
Δέκα λίρες την εβδομάδα. Στο Ντόλσις έπαιρνα μόνο 

έξι. Οι τέσσερις επιπλέον λίρες θα έκαναν τεράστια δια-
φορά, όμως το ζήτημα δεν ήταν καν τα χρήματα. Το ζή-
τημα ήταν πως βρισκόμουν ένα βήμα πιο κοντά σε ό,τι 
μου είχαν μάθει να θεωρώ Σημαντικό – τον πολιτισμό, την 
ιστορία, την τέχνη. Η υπογραφή ήταν γραμμένη με πηχτό 
μαύρο μελάνι, το «Μ» και το «Κ» ήταν εξεζητημένα, σχε-
δόν μεγαλοπρεπή, σαν καλλιγραφικά. Η επιστολή ανάδι-
νε ανεπαίσθητα ένα ιδιαίτερο άρωμα. Οι άκρες ήταν λίγο 
τσακισμένες, σαν αυτή η Μάρτζορι Κουίκ να είχε αφήσει 
το γράμμα για μέρες στην τσάντα της ώσπου να πάρει 
την απόφαση τελικά να το πάει στο ταχυδρομείο.

Έχετε γεια παπούτσια, έχε γεια χαμαλίκι. «Πήρα τη 
δουλειά», ψιθύρισα στη φίλη μου. «Με θέλουν. Με θέλουν, 
σου λέω».

Η Σινθ ούρλιαξε και με έσφιξε στην αγκαλιά της. «Τέ-
λεια».

Άφησα έναν λυγμό. «Τα κατάφερες. Τα κατάφερες», 
εξακολούθησε να λέει, κι εγώ έπαιρνα εισπνοές πάνω στον 
λαιμό της – όπως όταν φυσούσε το αεράκι μετά την κα-
ταιγίδα στο Πορτ οφ Σπέιν. Πήρε την επιστολή και είπε: 
«Τι σόι όνομα είναι το Μάρτζορι Κουίκ;».
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Ήμουν πολύ χαρούμενη για να μπω στη διαδικασία να 
απαντήσω. Χάραξε το όνομά σου στον τοίχο Οντέλ Μπα-
στιέν· διάλυσε όσο θες αυτό το χάρτινο λουλούδι. Όμως, 
αναρωτιέμαι, έπειτα από όλα όσα συνέβησαν, δεδομένου 
ότι η απόφαση αυτή σου έφερε τόσα βάσανα, άραγε θα 
το ξανάκανες; Θα τολμούσες να εμφανιστείς στις οχτώ 
και είκοσι πέντε, πρωί Δευτέρας, της 3ης Ιουλίου του 1967, 
να ισιώνεις εκείνο το καινούριο καπέλο σου, οι πατούσες 
σου να παίζουν μέσα στα παπούτσια που πήρες από το 
Ντόλσις, για να δουλέψεις στο Σκέλτον για δέκα λίρες την 
εβδομάδα, για μια γυναίκα με το όνομα Μάρτζορι Κουίκ;

Ναι, θα τολμούσα. Γιατί εγώ ήμουν η Οντέλ, και η Κου-
ίκ ήταν αυτή που ήταν. Και γιατί είναι αφελές να πιστεύ-
ει κανείς πως θα μπορούσε να ακολουθήσει άλλο δρόμο. 
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ΦΑΝΤΑΣΤΗΚΑ πως θα δούλευα σε έναν μεγάλο προθά-
λαμο με δακτυλογράφους να κροταλίζουν, αλλά ήμουν 
μόνη. Πολλοί από το προσωπικό έλειπαν, υπέθεσα, σε 
ετήσιες διακοπές σε μέρη εξωτικά, όπως η Γαλλία. Κάθε 
μέρα, ανέβαινα τα πέτρινα σκαλοπάτια που οδηγούσαν 
στις μεγάλες εξώθυρες του Ινστιτούτου Σκέλτον, πάνω 
στα τζάμια των οποίων έγραφε, με χρυσά γράμματα, ARS 
VINCIT OMNIA. Με τα χέρια πάνω στο vincit και το omnia, 
έσπρωξα και μπήκα σε έναν χώρο που μύριζε παλαιωμέ-
νο δέρμα και βερνικωμένο ξύλο, όπου αμέσως στα δεξιά 
μου υπήρχε ένας μακρύς πάγκος υποδοχής και ένας τοί-
χος με θυρίδες να δεσπόζει πίσω του, ήδη γεμάτος με την 
πρωινή αλληλογραφία.

Η θέα από το δωμάτιο που μου παραχώρησαν ήταν 
άθλια – ένας τούβλινος τοίχος μουτζουρωμένος, μαύρος 
από την κάπνα, και ένα βαθύ κενό όταν κοίταζα κάτω. 
Μπορούσα να δω και ένα σοκάκι, όπου αχθοφόροι και 
γραμματείς από το γειτονικό κτίριο στέκονταν στη σειρά 
και κάπνιζαν. Ποτέ δεν μπορούσα να ακούσω τις συζητή-
σεις τους, μόνο τη γλώσσα του σώματος παρατηρούσα, 
την ιεροτελεστία με την οποία έψαχναν στην τσέπη, τα 
κεφάλια που συνέκλιναν σαν σε ασπασμό, καθώς το τσι-
γάρο έκανε την εμφάνισή του και το χέρι έπιανε τον ανα-
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πτήρα, το γόνατο λύγιζε, το πόδι ακουμπούσε προκλητι-
κά στον τοίχο. Ήταν ένα μέρος τόσο κρυμμένο…

Η πλατεία Σκέλτον ήταν χωμένη πίσω από την οδό 
Πικαντίλλυ, από την πλευρά της όχθης. Βρισκόταν εκεί 
από τη βασιλεία του Γεωργίου του Γ΄ και στάθηκε τυχερή 
στους βομβαρδισμούς. Πάνω από τις σκεπές, μπορούσε 
να ακούσει κανείς ήχους από τη διασταύρωση· μηχανές 
λεωφορείων και κορναρίσματα αυτοκινήτων, τις διαπε-
ραστικές φωνές των γαλατάδων. Σε ένα τέτοιο μέρος 
υπήρχε μια ψευδής αίσθηση ασφάλειας, μέσα στην καρδιά 
του Δυτικού Λονδίνου. 

 
Ολόκληρη σχεδόν την πρώτη εβδομάδα, ο μόνος άνθρωπος 
στον οποίο μίλησα ήταν ένα κορίτσι που ονομαζόταν Πά-
μελα Ρουτζ. Η Πάμελα ήταν η υπάλληλος της υποδοχής, 
και ήταν πάντα εκεί να διαβάζει την Express στον πάγκο 
της, με τους αγκώνες πάνω στο ξύλο, και την τσίχλα πέρα 
δώθε στο στόμα της, ώσπου να εμφανιστούν οι από πάνω 
και να τη φτύσει στο καλάθι. Με υπόνοια πόνου, λες και 
τη διέκοπταν από δραστηριότητα δύσκολη, δίπλωνε την 
εφημερίδα σαν να είχε να κάνει με κομμάτι ευαίσθητης 
δαντέλας και σήκωνε το βλέμμα σ' εμένα για να πει: «Κα-
λημέρα, Αντέλ». Είκοσι ενός ετών, η Πάμελα Ρουτζ ήταν 
η τελευταία μιας οικογένειας που μετρούσε πολλές γενιές 
πίσω στο Ανατολικό Λονδίνο, με ένα μελίσσι κοκαλωμένο 
στα μαλλιά της και αρκετό μαύρο αϊλάινερ για να βάψει 
πέντε φαραώ. 

Η Ρουτζ ακολουθούσε τη μόδα, εξόφθαλμα προκλητική. 
Κι εγώ ήθελα το βεραμάν φουστάκι της, τις μπλούζες που 
έδεναν στον λαιμό σε αποχρώσεις σκούρου πορτοκαλί, 
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όμως δεν είχα την αυτοπεποίθηση ώστε να επιδείξω έτσι 
το σώμα μου. Όλη η δική μου χάρη ήταν κλειδωμένη στο 
κεφάλι μου. Ήθελα τα χρώματα των κραγιόν της, το ρουζ 
της, όμως οι βρετανικές πούδρες και οι κρέμες με μετέ-
φεραν σε αλλόκοτες γκρίζες ζώνες όπου έμοιαζα με φά-
ντασμα. Στο τμήμα ομορφιάς του Άρντινγκ & Χομπς στη 
διασταύρωση, έβρισκα σκευάσματα με ονόματα όπως 
«Βουτυρένιο Γυμνό», «Ξανθό του Καλαμποκιού», «Άνθη 
Βερικοκιάς», «Κρίνο της Ιτιάς» και άλλα ονόματα της 
ίδιας φτηνής ποίησης σε σχέση με το πρόσωπο. 

Αποφάσισα πως η Πάμελα ήταν το είδος του ανθρώπου 
που για να θεωρήσει μια νυχτερινή έξοδο πετυχημένη, της 
αρκούσε να πέσει με τα μούτρα σε ένα πικάντικο λουκά-
νικο στην πλατεία Λάισεστερ. Πιθανότατα ξόδευε τον 
μισθό της σε λακ για τα μαλλιά και σε κακόγουστα μυθι-
στορήματα, που όμως ήταν πολύ χαζή για να καταφέρει 
έστω και να τα διαβάσει. Ίσως κάποιες από αυτές μου τις 
σκέψεις να φάνηκαν κάπως στον τρόπο μου – διότι η Πά-
μελα είτε γούρλωνε τα μάτια με σταθερή έκπληξη βλέπο-
ντάς με εκεί κάθε μέρα, σαν σαστισμένη από το θράσος 
μου να επιστρέφω συνέχεια, είτε, εναλλακτικά, επιδείκνυε 
ληθαργική βαρεμάρα με το που έβλεπε το πρόσωπό μου. 
Καμιά φορά δεν σήκωνε καν το βλέμμα όταν εγώ ανασή-
κωνα το σπαστό φύλλο του ξύλινου πάγκου που ήταν το 
γραφείο της και το άφηνα να πέσει με το πιο ελαφρύ χτύ-
πημα στο ύψος ακριβώς του δεξιού αυτιού της.

Η Σινθ μού είπε μια φορά πως προφίλ ήμουν πιο όμορ-
φη, και απάντησα πως αυτό με έκανε να νιώθω σαν να 
είμαι νόμισμα. Τώρα όμως αυτό με κάνει να αναρωτιέμαι 
για τις δύο πλευρές μου, για την αρνητική εντύπωση που 
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πιθανότατα να έκανα στην Πάμελα, μια ανεπαίσθητη αλ-
λαγή του εαυτού μου που κανείς δεν είχε πιάσει μέχρι 
τότε. Η αλήθεια ήταν πως ένιωθα πολύ καθωσπρέπει 
μπροστά σε ένα κορίτσι σαν τη Ρουτζ.

Δεν ήξερε άλλους μαύρους, μου είπε την Πέμπτη εκεί-
νης της πρώτης εβδομάδας. Όταν απάντησα πως κι εγώ 
δεν είχα γνωρίσει κανέναν με όνομα σαν το δικό της ώσπου 
να έρθω εδώ, φάνηκε απόλυτα συγχυσμένη.

 
Ωστόσο, πέρα από το αδέξιο αλισβερίσι με την Πάμελα, 
ήμουν κατενθουσιασμένη που βρισκόμουν εκεί. Το Σκέλ-
τον ήταν η Εδέμ, ήταν η Μέκκα και το Πέμπερλυ· τα ωραιό- 
τερα όνειρά μου που πραγματοποιήθηκαν. Ένα δωμάτιο, 
ένα γραφείο, μια γραφομηχανή, η οδός Πολ Μαλ το πρωί, 
καθώς περπατούσα από το Τσάρινγκ Κρος, ήταν λεωφό-
ρος λουσμένη σε χρυσό φως. 

Μία από τις υποχρεώσεις μου ήταν να αντιγράφω ση-
μειώσεις έρευνας ανθρώπων του πνεύματος που ποτέ δεν 
γνώρισα, πέρα από τον δυσανάγνωστο γραφικό τους χα-
ρακτήρα, οι οποίοι έγραφαν ορνιθοσκαλίσματα για μπρού-
τζινα αγάλματα ή για συλλογές λινογραφιών. Αυτό με 
διασκέδαζε, ωστόσο το βασικό καθήκον μου είχε να κάνει 
με έναν δίσκο που βρισκόταν πάνω στο γραφείο μου, που 
γέμιζε με επιστολές τις οποίες όφειλα να δακτυλογραφή-
σω και να τις αφήσω κάτω στην Πάμελα. Ως επί το πλεί-
στον ήταν σχετικά κοσμικού περιεχομένου, όμως πού και 
πού έπεφτε στα χέρια μου και κανένα τεφαρίκι, ένα ικε-
τευτικό γράμμα προς κάποιον γέρο δισεκατομμυριούχο, 
ή προς την υπέργηρη Λαίδη Τάδε που έπνεε τα λοίσθια. 
«Αγαπητέ μου Σερ Πίτερ, ήταν μεγάλη μου χαρά να 

H mousa_B diorth.indd   26 30/06/2017   6:05 μ.μ.



Η  Μ Ο Υ Σ Α

•  27  •

πιστοποιήσω τη γνησιότητα του έργου του Ρέμπραντ 
που είχατε στη σοφίτα σας το ’57. Θα σας ενδιέφερε 
να εκμεταλλευτείτε το Σκέλτον προκειμένου να κατα-
λογογραφήσετε και την υπόλοιπη θεσπέσια συλλογή 
σας;», και πάει λέγοντας. Επιστολές προς επενδυτές και 
μεγιστάνες του κινηματογράφου, όπου τους ενημέρωναν 
πως ένας Ματίς κυκλοφορούσε αδέσποτος, ή τους ρωτού-
σαν αν επιθυμούσαν να δώσουν το όνομά τους σε μια 
αίθουσα του Σκέλτον όσο θα τη γέμιζαν με τα έργα τέχνης 
τους. 

Οι επιστολές ήταν γραμμένες κυρίως από τον διευθυ-
ντή του Σκέλτον, έναν άντρα με το όνομα Έντμοντ Ριντ. 
Η Πάμελα μου είχε πει πως ο Ριντ ήταν γύρω στα εξήντα 
και ιδιαίτερα ευέξαπτος. Κατά τον πόλεμο, με τον έναν 
ή τον άλλο τρόπο είχε συγκεντρώσει έργα τέχνης που εί-
χαν κατασχεθεί από τους ναζί, όμως δεν ήξερε τίποτε 
περισσότερο. Το όνομα «Έντμοντ Ριντ» μου έφερνε στον 
νου κάτι το απόλυτα και τρομακτικά βρετανικό· άντρες 
που ράβονται στην οδό Σάβιλ Ρόου και συχνάζουν στις 
λέσχες της Ουάιτχολ, τρώνε μπριζόλες, κυνηγούν την αλε-
πού. Κουστούμια τρουά πιες, πομάδα στα μαλλιά, το 
χρυσό ρολόι του μεγάλου θείου Χένρυ. Τον έβλεπα να 
στρίβει από τη γωνία, και κάθε φορά έδειχνε έκπληκτος. 
Ήταν σαν να ερχόμουν από τον δρόμο γυμνή. Άντρες σαν 
κι αυτόν τους μελετήσαμε στο σχολείο – κύριοι περιχα-
ρακωμένοι, πλούσιοι κύριοι, λευκοί κύριοι, που έπιαναν 
τις γραφίδες και έχτιζαν κόσμους ολόκληρους για να 
έχουμε να διαβάζουμε εμείς οι υπόλοιποι. 

Το Σκέλτον ανήκε κάπως σε αυτόν τον κόσμο, στο σύ-
μπαν μέσα στο όποιο με είχαν διδάξει να θέλω να υπάρ-
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χω – και ένιωθα να το πλησιάζω, δακτυλογραφώντας και 
μόνο τις επιστολές, σαν να μη με είχαν επιλέξει τυχαία. 
Και το καλύτερο; Ήμουν και γρήγορη. Έτσι, μόλις τελεί-
ωνα τις επιστολές τους, μου έμενε και μια ώρα για να 
δακτυλογραφήσω τα δικά μου – να αρχίσω ξανά και ξα-
νά να τσαλακώνω χαρτιά και να φροντίζω να τα μαζέψω 
στην τσάντα μου αντί να τα πετάξω σαν αποδεικτικά 
στοιχεία στον σκουπιδοτενεκέ. Μερικές φορές επέστρεφα 
σπίτι με την τσάντα μου παραγεμισμένη με χάρτινες μπά-
λες.

Είπα στη Σινθ πως είχα ξεχάσει τη μυρωδιά της απο-
θήκης του Ντόλσις. «Είναι σαν μια βδομάδα να κατάφε-
ρε να σβήσει πέντε χρόνια», είπα αποφασιστικά, εκστα-
σιασμένη με τη μεταμόρφωσή μου. Της είπα για την 
Πάμελα, και το κοκαλωμένο μελίσσι που είχε στο κεφάλι. 
Η Σινθ κοντοστάθηκε, συνοφρυώθηκε, διότι μέσα στο λι-
λιπούτειο διαμέρισμά μας μου τηγάνιζε ένα αυγό και το 
μάτι ήταν χαλασμένο. «Χαίρομαι για σένα, Ντέλλυ», είπε. 
«Χαίρομαι που πάει τόσο καλά».

Την Παρασκευή της πρώτης εβδομάδας, αφού ξεμπέρ-
δεψα με τις επιστολές του Ριντ, πάλευα σιωπηρά για ένα 
ημίωρο με ένα ποίημα. Η Σινθ μού είχε πει πως το μόνο 
που ήθελε σαν γαμήλιο δώρο ήταν «κάτι γραμμένο σε 
χαρτί – δεδομένου πως μόνο από μένα θα μπορούσε να 
ζητήσει κάτι τέτοιο». Συγκινημένη, αλλά στύβοντας και 
το κεφάλι μου, ξεκίνησα μπροστά στη γραφομηχανή του 
Σκέλτον, προσπαθώντας να σκεφτώ πόσο χαρούμενο έκα-
ναν ο ένας τον άλλον ο Σαμ και η Σινθ. Αυτό με έκανε να 
αναλογιστώ τη δική μου έλλειψη· το πόδι δίχως το κρυ-
στάλλινο γοβάκι. Με έκανε επίσης να συνειδητοποιήσω 
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πως εδώ και μήνες πάλευα με τα γραψίματά μου. Μισού-
σα κάθε λέξη που έβγαινε από μένα. Δεν μπορούσα να 
αφήσω καμιά να αναπνεύσει.

Μια γυναίκα μπήκε μέσα ακριβώς τη στιγμή που έβγα-
λα στην επιφάνεια μια πιθανή φράση. «Γεια σας, δεσποι-
νίς Μπαστιέν», είπε, και η ιδέα που είχα βρει εξανεμί-
στηκε. «Πώς τα πάτε; Επιτρέψτε μου να σας συστηθώ. 
Είμαι η Μάρτζορι Κουίκ».

Στάθηκα όρθια κοπανώντας από τη βιασύνη μου τη 
γραφομηχανή, και εκείνη γέλασε. «Εδώ δεν είναι στρατός. 
Καθίστε». Το βλέμμα μου καρφώθηκε στο ποίημα που 
βρισκόταν στο καρούλι της γραφομηχανής, και ένιωσα το 
στομάχι μου να ανακατεύεται στη σκέψη πως θα μπορού-
σε να κάνει τον γύρο και να το δει. 

Η Μάρτζορι Κουίκ ήρθε προς το μέρος μου, με το χέρι 
προτεταμένο και με το βλέμμα της κλεφτό πάνω στη γρα-
φομηχανή. Της έσφιξα το χέρι, προτρέποντάς την να πα-
ραμείνει από την άλλη πλευρά του γραφείου. Πράγμα που 
έκανε, και διέκρινα τη μυρωδιά από τσιγάρο που την 
ακολουθούσε, ανακατεμένη με ένα βαρύ αντρικό άρωμα 
που αναγνώριζα από το γράμμα που είχε στείλει, και που 
αργότερα έμαθα πως ονομαζόταν Eau Sauvage.

Η Μάρτζορι Κουίκ ήταν μικροκαμωμένη, ευθυτενής, 
ντυμένη με έναν τρόπο που επισκίαζε κάθε προσπάθεια 
της Πάμελα. Φαρδύ ίσιο παντελόνι που όταν περπατούσε 
κυμάτιζε σαν ναυτικό. Μια μεταξωτή μπλούζα σε άτονο 
ροζ, με μια γκρίζα σατινένια γραβάτα που κρεμόταν χα-
λαρά πάνω της. Έμοιαζε σαν να το έχει σκάσει από το 
Χόλλυγουντ, με τις κοντές ασημένιες μπούκλες της, τα 
μάγουλά της, που έμοιαζαν λαξευμένα σε εξαίσιο ξύλο 
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στο χρώμα του μελιού. Θα μπορούσε, υπέθεσα, να ήταν 
λίγο πάνω από τα πενήντα, όμως δεν έμοιαζε με καμία 
πενηντάρα που είχα γνωρίσει μέχρι τότε. Το σαγόνι της 
ήταν έντονα γραμμένο και η γοητεία της διάχυτη. 

«Γεια σας», είπα. Δεν μπορούσα να ξεκολλήσω τα μά-
τια μου από πάνω της.

«Δεν συναντήσατε κάποιο πρόβλημα…» Η Κουίκ έδει-
χνε να αισθάνεται το ίδιο, και κάρφωσε τις σκούρες, υγρές 
ίριδές της πάνω μου, περιμένοντας μια απάντηση. Παρα-
τήρησα πως ήταν κάπως αναψοκοκκινισμένη, μια χάντρα 
ιδρώτα είχε σχηματιστεί στο μέτωπό της.

«Πρόβλημα;», επανέλαβα.
«Καλώς. Τι ώρα είναι;» Το ρολόι βρισκόταν πίσω της, 

όμως δεν γύρισε.
«Δώδεκα και μισή περίπου».
«Ας γευματίσουμε λοιπόν».
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