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Περιμένοντας το σκυλί

ΤΟ ΣΚΥΛΊ ΕΧΕΊ ΑΡΓΗΣΕΊ κι εγώ φοράω πιτζάμες φτιαγμένες 
απ’ το ίδιο υλικό που φτιάχνονται και τα μωρομάντιλα, πράγμα 
που αρκεί για να με κάνει να εύχομαι να ήμουν νεκρή. Περι-
μένω αυτό το σκυλί να είναι μπιγκλ, ένα μπιγκλ με πορτοκαλί 
φωσφοριζέ γιλέκο, ίδιο με τα πορτοκαλί φωσφοριζέ γιλέκα 
που φοράνε τα μπιγκλ που μυρίζουν τις βαλίτσες στα αερο-
δρόμια. Το ότι περιμένω πως το καλοπροαίρετο σκυλί θα είναι 
ίδια ράτσα και θα φοράει το ίδιο συνολάκι με τα ναρκοσκυλιά 
αποκαλύπτει, το δίχως άλλο, τα όρια της φαντασίας μου.

Στον απέναντι τοίχο από εκεί που κάθομαι βρίσκεται ο 
πίνακας με το Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων. Ο πίνακας είναι 
λευκός και οι Δραστηριότητες είναι γραμμένες με μαύρο μαρ-
καδόρο σε ένα επταήμερο πρόγραμμα. Επτά ημέρες, σε πε-
ρίπτωση που θα ήθελα να προγραμματίσω, να σχεδιάσω τη 
βδομάδα μου. Πλάι στον πίνακα βρίσκεται το ρολόι, ένα απ’ 
αυτά τα ρολόγια που έχουν οι σχολικές αίθουσες, το οποίο 
σπρώχνει το χρόνο σαν να είναι κολλημένος στη λάσπη. Αυτά. 
Δεν υπάρχει τίποτε άλλο να κοιτάξω πέρα από τις γαλάζιες 
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καλτσοπαντόφλες στα πόδια μου. Παπούτσια με κορδόνια 
απαγορεύονται. Άλλα παπούτσια που επίσης απαγορεύονται 
είναι τα δωδεκάποντα ή ακόμα και τα τετράποντα –λες κι ένα 
τετράποντο τακούνι θα μπορούσε ποτέ να κάνει ζημιά–, κι αυ-
τός είναι ο λόγος που φοράω τις γαλάζιες καλτσοπαντόφλες. 
Καλτσοπαντόφλες με λαστιχένια σεβρόν στις πατούσες. Τα 
σεβρόν έχουν σχήμα V, αλλά το V είναι ανάποδο. Οι καλτσοπα-
ντόφλες βγαίνουν επίσης σε καφέ σκατί.

Ο ανολοκλήρωτος κατάλογος με τα πράγματα που aπαγο-
ρεύονται περιλαμβάνει: μολύβια, νυχοκόπτες, λάπτοπ, κινητά, 
βιταμίνες, στοματικό διάλυμα, και μάσκαρα.

Δεν παίρνει πολύ να βαρεθώ να κοιτάω τις καλτσοπαντόφλες 
μου και στρέφω την προσοχή μου στο ρολόι. Ο λεπτοδείκτης 
τραυλίζει: ππππενήντα-ένα, ππππενήντα-δύο. Όποιος βιάζεται, 
σκοντάφτει. Το ’λεγε η μητέρα μου αυτό, ότι σκοντάφτει όποιος 
βιάζεται. Επίσης έλεγε: Oυδέν κακόν αμιγές καλού, Έχει ο θεός και 
O χρόνος είναι ο καλύτερος γιατρός. Καθησυχαστικά λόγια που 
κάθε φορά πυροδοτούσαν μια αυθόρμητη ανάφλεξη λυσσα-
σμένης εφηβικής οργής. Μια από τις νοσοκόμες, η ψηλή, ψηλή 
και αδύνατη, κοκαλιάρα και όχι χαριτωμένη –η Έλλα, το όνομά 
της είναι Έλλα– με προσπερνάει, και μετά, σαν να ξέχασε κάτι, 
κοντοστέκεται, κάνει μεταβολή και επιστρέφει. «Μπορώ να κά-
τσω μαζί σου;» ρωτάει. Για να κάτσει στον πάγκο, η Έλλα διπλώ-
νει τα χέρια και τα πόδια της σαν να είναι ρούχα από μπουγάδα.

Σε χτυπητή αντίθεση με το υπόλοιπο σώμα της, το κεφάλι 
της Έλλα είναι στρογγυλό σαν μπάλα – μεγαλύτερο από μπα-
λάκι του μπέιζμπολ, μικρότερο από μπάλα του μπάσκετ, αλλά 
ίδιο σχήμα. Ακριβώς σαν μπάλα. Η Έλλα μοιάζει με γραμμικό 
ανθρωπάκι που ζωντάνεψε, που βγήκε απ’ αυτό το πανταχού 
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παρόν σχέδιο με τις κηρομπογιές, αυτό με τα τρία ανθρωπά-
κια και το δέντρο και το τετράγωνο σπίτι με την τριγωνική 
σκεπή που μοιάζει με καπέλο που γέρνει. Στην πάνω αριστε-
ρή γωνία, ένας τεράστιος κίτρινος ήλιος ζεσταίνει αυτόν το 
στραβοχυμένο δισδιάστατο κόσμο. Αναμφίβολα πρόκειται για 
κάποιο τυπικό εξελικτικό στάδιο, που τα περισσότερα παιδιά 
ζωγραφίζουν την ίδια σκατοεικόνα στην ίδια σκατοφάση της 
ζωής τους. Με εξαίρεση τα παιδιά-θαύματα και τα ήδη κατε-
στραμμένα παιδιά. Τα κατεστραμμένα ζωγραφίζουν μια δια-
φορετική εικόνα: η σύνθεση είναι παρόμοια, αλλά το σπίτι έχει 
αρπάξει φωτιά ή τα ανθρωπάκια είναι αποκεφαλισμένα. Το 
παιδί-θαύμα, ήδη από τα τέσσερα, θα ζωγραφίσει μια διώρο-
φη πετρόχτιστη μονοκατοικία, και στο προσκήνιο, κάτω από 
ένα σφεντάμι το φθινόπωρο, ένα σκυλί θα κυλιέται μέσα σε 
ένα σωρό από πεσμένα φύλλα. Αυτό ξέρω ότι πράγματι ισχύει, 
επειδή η αδελφή μου –η μεγάλη, η Νικόλ– ήταν παιδί-θαύμα 
στα καλλιτεχνικά, παρόλο που αργότερα δεν ανταποκρίθηκε 
στις δυνατότητές της –αν υποθέσουμε ότι είχε κάποιες δυνα-
τότητες– και το ταλέντο της δεν ήταν παρά ένα απ’ αυτά τα 
πράγματα που τα παιδιά απλώς τα ξεπερνάνε μεγαλώνοντας. 
Όπως η μικρότερη αδελφή μου, η τρίτη από τις τρεις μας, που 
είχε εκ γενετής αλλεργία –μεταξύ άλλων– στο γάλα και στα 
μάλλινα ρούχα, αλλά στην εφηβεία το ξεπέρασε.

Η Έλλα κι εγώ καθόμαστε στο παγκάκι λες και είμαστε το 
ίδιο, λες και περιμένουμε και οι δύο το σκυλί, αλλά μετά η Έλλα 
λέει: «Ξέρεις κάτι, καλή μου; Δεν νομίζω ότι θα έρθει σήμερα». 
Η Έλλα τους φωνάζει όλους «καλή μου» και «καλέ μου». Δεν 
είμαι η εξαίρεση, κι αυτό είναι ένα από τα πράγματα που με 
σκοτώνουν, με πληγώνει που δεν είμαι ξεχωριστή.
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Κι αυτό που με πληγώνει περισσότερο απ’ το να μην είμαι 
ξεχωριστή, είναι η ντροπή. Η ντροπή του πόσο πολύ το θέλω, 
πόσο πολύ θέλω να είμαι ξεχωριστή.

Το σκυλί έπρεπε να είναι ήδη εδώ. Το λέει ο Πίνακας Δρα-
στηριοτήτων. Δευτέρα και Πέμπτη από τις 10 π.μ. μέχρι τις 12: 
Θεραπεία με τη βοήθεια ζώων (σκυλί).

«Ούτε τη Δευτέρα ήρθε», λέω, και η θλίψη που βιώνω για 
την απουσία του σκυλιού είναι εντελώς δυσανάλογη με το γε-
γονός καθαυτό, ωστόσο αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο 
βρίσκομαι εδώ, έτσι δεν είναι; Επειδή η θλίψη που νιώθω για το 
καθετί είναι μεγαλύτερη από το γεγονός καθαυτό.

Στο σπίτι, εγώ κι ο Άλμπι έχουμε ένα γατί που είναι σχεδόν 
δύο χρονών – δεν τα ’χει κλείσει ακόμα. Ένα αδέσποτο. Το 
βρήκε κάποιος σε μια καφετιά χαρτοσακούλα σε έναν κάδο 
στη γωνία Τρίτης Λεωφόρου και Εξηκοστής Πρώτης Οδού. 
Ένα γατάκι πεταμένο στα σκουπίδια σαν μπανανόφλουδα. 
Τον είπαμε Τζέφρι, και την πρώτη του μέρα στο καινούργιο 
του σπίτι με ακολουθούσε σαν τα παπάκια που ακολουθούνε 
τη μαμά τους ή τα κουτάβια που χοροπηδάνε ξοπίσω σου. 
«Ξέρω ότι μοιάζει με γατί», είπα, «αλλά νομίζω ότι μπορεί να 
είναι σκυλί».

Όταν ο Άλμπι έφυγε για τη δουλειά το επόμενο πρωί, ση-
κώθηκα απ’ το κρεβάτι, καθώς είχα το συνήθειο να αρχίζω τη 
μέρα μου μόνη. (Εδώ, τώρα, σ’ αυτό το μέρος, είναι αδύνατον 
να είμαι μόνη, αφού υποτίθεται πως αυτό θα με έκανε να χάσω 
τα λογικά μου, αν δεν τα είχα ήδη χάσει.) Ο Τζέφρι έσπευσε να 
με ακολουθήσει στην κουζίνα, όπου του έβαλα φρέσκια τρο-
φή στο πιάτο του και καθαρό νερό στο μπολ του. Γονάτισα στο 
ένα πόδι πλάι του, τον χάιδεψα πίσω από τ’ αφτιά και φίλησα 
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το πάνω μέρος του απαλού κεφαλιού του πριν σηκωθώ για να 
μπω στο ντους.

Μόνο όταν ξέπλυνα το σαμπουάν απ’ τα μαλλιά μου και 
άνοιξα τα μάτια μου, βρήκα τον Τζέφρι στα πόδια μου, μέσα 
στο ντους, να με κοιτάει ελαφρώς μπερδεμένος: Για ποιο λόγο 
βρεχόμαστε οικειοθελώς; Τον μάζεψα στα χέρια μου και γύ-
ρισα την πλάτη στο νερό που έτρεχε για να τον ηρεμήσω, να 
τον προστατέψω από την καταιγίδα που μαινόταν πίσω μου. 
Κάθε φορά που διηγούμαι αυτό το περιστατικό αφήνω απέξω 
το τελευταίο κομμάτι, έτσι ώστε η ιστορία να μην αφορά τίπο-
τε άλλο πέρα από το πόσο υπερβολικά χαριτωμένο είναι αυτό 
το χαζόγατο.

Η Έλλα προτείνει να ξεχάσουμε προς το παρόν το σκυλί και 
αντ’ αυτού να επιλέξω κάποια άλλη Δραστηριότητα. «Λοιπόν, 
καλή μου, πώς το βλέπεις; Τι λες για τα Καλλιτεχνικά;»

Τη Δεύτερα, όταν δεν φάνηκε το σκυλί, πήγα στα Καλλιτε-
χνικά.

Οι Δραστηριότητες δεν είναι ακριβώς υποχρεωτικές, αλλά 
–όπως ξεκαθάρισε εξαρχής η Δρ. Φιτζέραλντ–, ο δρόμος για 
την ψυχική υγεία είναι στρωμένος με Δραστηριότητες, όπως 
ζωγραφική με νερομπογιές, επιτραπέζια παιχνίδια, οριγκάμι, 
πνευματική ψυχοθεραπεία, γιόγκα ή ακόμα χειρότερα πράγ-
ματα – όπως, για παράδειγμα, η χορωδία.

«Η θετική αλληλεπίδραση στο πλαίσιο μιας ομάδας απο-
τελεί ισχυρή ένδειξη ψυχικής υγείας». Η Δρ. Φιτζέραλντ δεν 
έχανε ευκαιρία να τονίζει τη σημασία της κοινωνικής αλληλε-
πίδρασης με τους άλλους τρελούς.

Ακόμα και στα καλύτερά μου –από άποψη ψυχικής υγεί-
ας– δεν είμαι ο τύπος των Δραστηριοτήτων. Η θετική αλλη-
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λεπίδραση στο πλαίσιο μιας ομάδας δεν υπήρξε ποτέ μέρος 
της κοινωνικής μου εμπειρίας. «Όχι μόνο τώρα», προσπάθησα 
να εξηγήσω. «Παρακαλώ», είπα. Το παρακαλώ υπονόμευσε την 
αξίωση και τη μετέτρεψε σε αίτημα, σαν να ζητούσα χάρη, σαν 
να εκλιπαρούσα.

Δεν θέλω να ξαναπάω στα Καλλιτεχνικά. Η θεραπεύτρια 
των Καλλιτεχνικών πιστεύει ξεκάθαρα ότι ένα βασανισμένο 
μυαλό είναι ένα μυαλό περιορισμένων δυνατοτήτων· ότι το να 
έχεις κατάθλιψη είναι το ίδιο πράγμα με το να είσαι εκ γενετής 
ηλίθιος. Στα Καλλιτεχνικά, τη Δευτέρα, κολλούσαμε πλακίδια 
σε ένα τετράγωνο κομμάτι ξύλου προκειμένου να φτιάξουμε 
την ίδια μαλακία που είχα φτιάξει στα Καλλιτεχνικά στην Τρίτη 
δημοτικού. Ακόμα και στην Τρίτη δημοτικού ήξερα ότι ήταν 
κάτι που μόνο ένας παράφρων θα ήθελε να φτιάξει και, φυσι-
κά, η παχύσαρκη μουρλή που καθόταν δίπλα μου με ρώτησε 
αν μπορούσε να πάρει και το δικό μου. Εκείνο το βράδυ, μετά 
το δείπνο, όταν ήρθε για επίσκεψη ο Άλμπι, του είπα: «Σου 
έφτιαξα κάτι στα Καλλιτεχνικά, αλλά μου το έκλεψε μια τρελή».

Σαν να της έχει ενδεχομένως διαφύγει κάτι, η Έλλα συγκε-
ντρώνεται στον Πίνακα Δραστηριοτήτων. Τίποτα δεν της έχει 
διαφύγει. Ξέρει τις υπόλοιπες επιλογές: δημιουργική γραφή ή 
παζλ.

Σύμφωνοι, πάσχω από κλινική κατάθλιψη, αλλά δεν είμαι 
τόσο άσχημα, τόσο χάλια για να πάω για παζλ. Όσο για τη δη-
μιουργική γραφή – πλάκα μου κάνετε;



Άσκηση: Συστάσεις (έως 300 λέξεις)

Μπάνι
Μπαγκς Μπάνι
Ταξίδι στο Bunny Planet
Λαγουδάκι του Πάσχα
Πηδιούνται σαν κουνέλια
Λαγοί με πετραχήλια
Αχ κουνελάκι, κουνελάκι, ξύλο που θα το φας
Άλλα τα μάτια του λαγού κι άλλα της κουκουβάγιας
Κούνελος και αρκούδα. Οι κακές συνήθειες του κούνελου
Ο λαγός και η χελώνα
Το πνίγει το κουνέλι
Άρμεγε λαγούς και κούρευε χελώνες
Κουνελάκι του Playboy
Μπάνι.



Από πού ν’ αρχίσει κανείς

31 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ 2008. Πολύ συχνά στη φάση παίζουν τα 
χάρτινα καπέλα. Άλλα πράγματα που η Μπάνι θεωρεί εξευτε-
λιστικά την παραμονή της Πρωτοχρονιάς είναι η κίβδηλη ιλα-
ρότητα, η υποχρεωτική χαρά, κι εκείνο το τραγούδι – εκείνο 
που ακούγεται σαν τραγούδι καλοκαιρινής κατασκήνωσης. 
Όχι το «Κουμπαγιά», το άλλο της κατασκήνωσης, το κοσμικό, 
όπου όλοι πιάνονται αγκαζέ και λικνίζονται καθώς τραγουδά-
νε: «Φίλοι, φίλοι, φίλοι, για πάντα». Το τραγούδι της παραμο-
νής της Πρωτοχρονιάς δεν είναι ακριβώς αυτό το τραγούδι, 
αλλά απαιτεί επίσης να πιάνονται αγκαζέ και να λικνίζονται, 
και προσδίδει στη φιλία έναν υπερβολικό συναισθηματισμό, 
την κάνει τόσο γλυκανάλατη που σου ’ρχεται να ξεράσεις. Ο 
υπερφίαλος ενθουσιασμός για το πέρασμα του χρόνου, τα 
σκουξίματα και οι αγκαλιές όταν σημάνουν μεσάνυχτα την 
παραξενεύουν, όπως και η παρανοϊκή αγαλλίαση του να βρί-
σκεται κανείς πιο κοντά στα γηρατειά ή στο θάνατο, λες και τα 
γηρατειά ή ο θάνατος είναι κάτι που πρέπει να κερδίσεις, σαν 
τσουβαλοδρομία ή ριάλιτι σόου. Ο μόνος τρόπος που γνωρί-
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ζει η Μπάνι για να προστατευτεί από την αντίστροφη μέτρηση 
την παραμονή της Πρωτοχρονιάς είναι να κλειδωθεί στο μπά-
νιο και να περιμένει να σβήσει η φανφάρα, όπως σβήνουν οι 
ασημένιες σπίθες των βεγγαλικών.

Έχει όμως ακόμα χρόνο.
Είναι ακόμα πρωί, και παρόλο που τα μάτια της είναι κλει-

στά θα μπορούσαν κάλλιστα να είναι ανοιχτά, αφού ξέρει ότι 
ο Άλμπι κάθεται στην άκρη του καναπέ και την κοιτάει, όπως 
ξέρει ότι φοράει ένα μπλουτζίν, ξεθωριασμένο από τη χρήση 
–ποτέ ξεβαμμένο ή πετροπλυμένο ή οτιδήποτε άλλο εκτός 
από Levi’s 505– κι ένα ανοιχτό γαλάζιο πουκάμισο με κουμπά-
κια στο γιακά, ένα από τα ίδια πουκάμισα Brooks Brothers με 
τα κουμπάκια στο γιακά που φοράει από τότε που έκλεισε τα 
δώδεκα. Τριάντα τρία χρόνια τώρα φοράει τα ίδια ακριβώς 
πουκάμισα, με μόνη διαφορά τα χρώματα. Αν δηλαδή θεωρείς 
ότι το λευκό είναι χρώμα. Στα πόδια του φοράει πλαστικές 
παντόφλες παραλίας. Όχι σαγιονάρες, αλλά πλαστικές παντό-
φλες με δύο λουριά που τέμνονται, πλαστικές παντόφλες που 
φορούν συνήθως στην παραλία κοκαλιάρηδες γέροι με καρό 
μαγιό, των οποίων οι ολοστρόγγυλες κοιλιές προεξέχουν σαν 
να έχουν καταπιεί ολόκληρο ένα γινωμένο πεπόνι – όπως όταν 
ένα φίδι καταπίνει ένα τρωκτικό ολόκληρο και μπορείς να δεις 
ξεκάθαρα το σχήμα του τρωκτικού στην κοιλιά του μέχρι να το 
χωνέψει. Όταν ένας πύθωνας καταπίνει έναν αλιγάτορα ή έναν 
άνθρωπο –σαν εκείνο το δεκατετράχρονο αγόρι στην Ίνδονη-
σία– το σχήμα του γεύματος φαίνεται καθαρά για μέρες ή βδο-
μάδες. Πρόκειται για ένα από εκείνα τα πράγματα που δεν θα 
την πείραζε να μην ξέρει και τα οποία δεν είναι εύκολο να ξεχά-
σει. Ακόμα και τώρα –που ξεχνάει πολλά πράγματα– θυμάται 
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ότι αν ένα ανακόντα σού φάει τον σκύλο, το σχήμα του σκύλου 
σου θα είναι ορατό για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. 
Μολονότι η κοιλιά του Άλμπι δεν προεξέχει σαν ώριμο πεπόνι, 
έχει αναπτύξει μια υποψία μπάκας, μόνο μια υποψία, ωστόσο, 
σε συνδυασμό με τις πλαστικές παντόφλες, αρκεί για να την 
ταράξει. Από την άλλη, εδώ που τα λέμε, υπάρχει και τίποτα 
που δεν την ταράζει; Είναι βέβαιη ότι μόλις ανοίξει τα μάτια 
της και τον βρει ντυμένο με τον προβλεπόμενο τρόπο –για μια 
αστραπιαία στιγμή, όσο διαρκεί το φλας για μια φωτογραφία– 
θα τον σιχαθεί για την προβλεψιμότητά του, καθώς και για το 
στενάχωρο αίσθημα του αμετάκλητου που συνοδεύει ένα στέ-
ρεο γάμο, ένα γάμο που δεν απαιτεί προσπάθεια, πράγμα που 
σου προκαλεί σκέτη απογοήτευση μόνο αν κάτσεις και το σκε-
φτείς πραγματικά, μόνο αν του δώσεις, –όπως στις πλαστικές 
παντόφλες– μεγαλύτερη προσοχή απ’ όση του αξίζει.

«Ξύπνια είμαι», λέει η Μπάνι.
Για να κάτσει πλάι της, ο Άλμπι πρέπει να περάσει δίπλα απ’ 

τις πέντε-έξι στοίβες βιβλίων που βρίσκονται στο πάτωμα. Βι-
βλία στοιβαγμένα άναρχα, όπως και τα βιβλία που βρίσκονται 
στα ράφια που καλύπτουν ολόκληρο τον τοίχο. Τα βιβλία του. 
Τα βιβλία της. Τα βιβλία που διαβάζει εκείνη, σε αντίθεση με τα 
δικά της βιβλία – δηλαδή τα βιβλία που έχει γράψει. Εκείνα, τα 
πολλά αντίτυπά τους που έχουν ξεμείνει, βρίσκονται σε κού-
τες και, όπως όλοι οι μπαμπούλες, είναι κρυμμένα κάτω απ’ το 
κρεβάτι.

Ο Άλμπι δεν γράφει βιβλία. Δημοσιεύει άρθρα και επιστημο-
νικές εργασίες σε περιοδικά όπως η Επιθεώρηση φυσικής ιστορί-
ας και η Ζωική οικολογία, αλλά, για εκείνον, η δημόσια αναγνώ-
ριση δεν επηρεάζει την απόλαυση που αντλεί από τη δουλειά 
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του. Είναι τρομακτικά ισορροπημένος. Τα βιβλία του, τα βιβλία 
που διαβάζει, είναι ένα εκλεκτικό και –αν δεν τον γνωρίζεις– πα-
ράλογο μείγμα. Πέρα από τη ζωολογία και τα σχετικά πεδία, στα 
ενδιαφέροντά του περιλαμβάνονται η χαρτογραφία, η θεωρία 
παιγνίων, η ιστορία του φιλοτελισμού, η αρχαιοελληνική ποίηση 
και τα μαγικά κόλπα, μαζί με άλλα θέματα για υπερσπασίκλες, 
αν και –αν εξαιρέσουμε τις πλαστικές παντόφλες– ο Άλμπι δεν 
είναι υπερσπασίκλας. Ούτε καν όταν ήταν έφηβος, αλλά αυτό 
μπορεί να οφείλεται στο ότι πήγε στο Γυμνάσιο Στίβενσαντ, 
όπου οι φύτουλες θεωρούνταν απλώς ονειροπόλοι.

Τα ενδιαφέροντα της Μπάνι είναι εξίσου ποικίλα: ιστορία, 
πολιτική, αντίκες, δικαιώματα των ζώων, ψυχολογία, μόδα και 
λογοτεχνία, σοβαρή λογοτεχνία, αν και τώρα δεν την ενδιαφέ-
ρει τίποτα.

Καθισμένος στην άκρη του καναπέ, παράλληλα στο μηρό 
της, ο Άλμπι διατηρεί απόσταση μερικών εκατοστών ανάμεσά 
τους, με τον ίδιο τρόπο που θα στεκόσουν μερικά εκατοστά 
μακριά από το χείλος του γκρεμού, και ρωτάει: «Κοιμήθηκες 
καθόλου;»

Ποτέ στη ζωή της δεν κοιμόταν εύκολα, αλλά μέχρι πρό-
σφατα τα φάρμακα έκαναν δουλειά. Τώρα όμως, η διπλάσια ή 
ακόμα και η τριπλάσια από τη συνταγογραφημένη δόση δεν 
καταφέρνει να τη φέρει πιο κοντά στο να την πάρει ο ύπνος 
τη νύχτα σαν κάθε φυσιολογικό άνθρωπο. Συχνά, δεν αποκοι-
μιέται παρά το ξημέρωμα, και τότε θα κοιμάται όλη μέρα. Θα 
σκεφτόταν κανείς ότι δέκα, δώδεκα, δεκατρείς ώρες ύπνου 
θα ήταν αναζωογονητικές, αλλά ο ύπνος της είναι ένας ύπνος 
επιφανειακός, σαν να επιπλέει πάνω σε φουσκωτό στρώμα σε 
πισίνα. Όσο χαλαρωτικό κι αν ακούγεται κάτι τέτοιο, ο ύπνος, 
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ο πραγματικός ύπνος, δεν είναι να επιπλέεις στην επιφάνεια, 
αλλά να βρίσκεσαι πολύ βαθιά, κοντά στο βυθό του ωκεανού.

Άλλα βράδια, βράδια σαν το χτεσινό, όταν καταφέρνει 
όντως να αποκοιμηθεί προτού ανατείλει ο ήλιος, ο ύπνος της 
είναι κατακερματισμένος και ανήσυχος, με αλλεπάλληλα ξυ-
πνήματα. Εκείνα τα ξυπνήματα, η ανησυχία και τα απελπισμένα 
αναφιλητά είχαν επίσης διαταράξει και τον ύπνο του Άλμπι. Πα-
ρότι το κλάμα θέλει ακροατήριο, ποτέ δεν είχε την πρόθεση να 
τον ξυπνήσει. Το να κλαις όταν κανείς δεν μπορεί να σ’ ακούσει, 
είναι σαν να χειροκροτάς με ένα μόνο χέρι. Αλλά ανεξαρτήτως 
αν έγινε επίτηδες ή όχι, ήρθε μια νύχτα που ο Άλμπι ξύπνησε 
για πολλοστή φορά από τους φρικτούς ήχους της απόγνωσης 
της γυναίκας του και λύγισε: «Σκάσε, επιτέλους. Μπορείς, σε 
παρακαλώ, απλώς να το βουλώσεις;» Οπότε η Μπάνι πήρε το 
μαξιλάρι της και πήγε να κοιμηθεί –ή να προσπαθήσει να κοι-
μηθεί– στον καναπέ, όπου, μερικές ώρες αργότερα, έβαλε το 
ίδιο μαξιλάρι πάνω στη μούρη της για να προστατευτεί από το 
αμείλικτο πρωινό φως του ήλιου. Έμεινε εκεί μέχρι αργά το από-
γευμα, όταν ο ήλιος ήταν λιγότερο επιθετικός. Πηγαίνοντας στο 
μπάνιο, έκοψε δρόμο μέσα απ’ την κουζίνα όπου βρήκε μια κα-
νάτα ζεστού, αλλά μπαγιάτικου καφέ, ένα μάφιν με μπλούμπερι 
από τον αγαπημένο της φούρνο σε ένα πιάτο, και πλάι του ένα 
σημείωμα που δεν ήταν στ’ αλήθεια σημείωμα. Ήταν μια στρα-
βοσχεδιασμένη καρδιά κι ένα Φιλάκια, Άλμπι, γραμμένο βιαστι-
κά στη σκισμένη άκρη μιας χαρτοσακούλας. Δεν πεινούσε, αλλά 
επειδή το μάφιν βρισκόταν εκεί και επειδή ήταν μια καλοπροαί-
ρετη κίνηση εκ μέρους του, έκοψε ένα κομμάτι. Στο στόμα της, 
η γεύση του θύμιζε χαλασμένο μήλο, άγευστο και λιωμένο.




