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Έ

μοιαζα με ένα από εκείνα τα κορίτσια που θα περιμένατε
να συναντήσετε σε κάποιο αστικό λεωφορείο να διαβάζει ένα χαρτόδετο βιβλίο από τη δανειστική βιβλιοθήκη για
φυτά ή γεωγραφία, να φοράει ίσως ένα φιλέ στα ανοιχτά καστανά μαλλιά του. Μπορεί να με περνούσατε για κάποια που
σπουδάζει για να γίνει νοσηλεύτρια ή δακτυλογράφος, θα
προσέχατε τα νευρικά χέρια, το χτύπημα του ποδιού, το δαγκωμένο χείλος. Δεν είχα τίποτα το ιδιαίτερο. Είναι εύκολο
για μένα να φανταστώ αυτό το κορίτσι, μια αλλόκοτη, νεαρή
και άχρωμη εκδοχή του εαυτού μου, να κουβαλάει μια δερμάτινη τσάντα ακαθόριστης μάρκας ή να τρώει φιστίκια από
το σακουλάκι, τρίβοντας το κάθε φιστίκι ανάμεσα στα γαντοφορεμένα δάχτυλά του, ρουφώντας τα μάγουλά του, κοιτάζοντας εναγωνίως έξω από το παράθυρο. Το πρωινό φως
του ήλιου να πέφτει πάνω στο ισχνό πρόσωπό μου, το οποίο
προσπαθούσα να καλύψω με πούδρα, έναν τόνο πιο ροδαλή από τη χλομή επιδερμίδα μου. Ήμουν λεπτή, οι γραμμές
της σιλουέτας μου αιχμηρές, οι κινήσεις μου προμελετημέ-
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νες και διστακτικές, το παράστημά μου άκαμπτο. Το δέρμα
του προσώπου μου ήταν τραχύ από τα αμυδρά αλλά αρκετά
σημάδια ακμής και καθρέφτιζε την όποια χαρά ή τρέλα υπέβοσκε κάτω από την ψυχρή και πληκτική πρόσοψη της Νέας
Αγγλίας. Αν φορούσα γυαλιά, θα μπορούσα να περνιέμαι
για έξυπνη, αλλά ήμουν υπερβολικά ανυπόμονη για να συμπεριφερθώ όπως μια πραγματικά έξυπνη. Θα περίμενε κανείς να απολαμβάνω την ακινησία των κλειστών χώρων, να
χαλαρώνω στην πληκτική σιωπή, το βλέμμα μου να περιφέρεται αργά πάνω στα χαρτιά, στους τοίχους, στις βαριές κουρτίνες, οι σκέψεις να μην πετάνε ποτέ μακριά από όσα τα μάτια μου αναγνώριζαν – βιβλίο, γραφείο, δέντρο, πρόσωπο.
Όμως εγώ δε συμπαθούσα τη σιωπή. Δε συμπαθούσα την
ακινησία. Μισούσα τα πάντα σχεδόν. Ήμουν πολύ δυστυχισμένη και θυμωμένη συνεχώς. Προσπαθούσα να συγκρατηθώ, κι αυτό με έκανε ακόμα πιο αδέξια, πιο δυστυχισμένη,
πιο θυμωμένη. Ήμουν σαν την Ιωάννα της Λοραίνης ή τον
Άμλετ, αλλά γεννημένη σε λάθος ζωή – στη ζωή μιας ασήμαντης, μιας απροστάτευτης, μιας αόρατης. Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να το εκφράσω: Εκείνη την εποχή δεν ήμουν ο
εαυτός μου. Ήμουν μια άλλη. Ήμουν η Αϊλίν.
Κι εκείνη την εποχή –πενήντα χρόνια πριν– ήμουν σεμνότυφη. Κοιτάξτε με. Φορούσα βαριές μάλλινες φούστες που
έφταναν μέχρι κάτω από το γόνατό μου, χοντρές κάλτσες.
Πάντα κούμπωνα τις ζακέτες και τις μπλούζες μου μέχρι το
τελευταίο πάνω κουμπί. Δεν ήμουν το είδος του κοριτσιού
που θα γύριζε κάποιος να κοιτάξει. Όμως δεν είχε και κάτι
το τόσο αλλόκοτο ή το τρομερό η εμφάνισή μου. Ήμουν νέα,
μάλλον καλοβαλμένη, αρτιμελής, μέτριας εμφάνισης θα έλεγα. Αλλά εκείνη την εποχή νόμιζα πως ήμουν η χειρότερη –
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άσχημη, απωθητική, χωρίς τα απαραίτητα εφόδια για τον κόσμο. Σε αυτή την ψυχολογική κατάσταση θα ήταν γελοίο να
προκαλώ την προσοχή. Σπανίως φορούσα κοσμήματα, ποτέ
αρώματα και δεν έβαφα τα νύχια μου. Για ένα διάστημα φορούσα ένα δαχτυλίδι με ένα μικρό ρουμπίνι. Ανήκε κάποτε
στη μητέρα μου.
Οι τελευταίες μου μέρες ως η μικρή και θυμωμένη Αϊλίν
ήταν στα τέλη του Δεκέμβρη, στη φοβερά παγερή πόλη όπου
είχα γεννηθεί και μεγαλώσει. Εκείνο τον χειμώνα είχε πέσει
σχεδόν ένα μέτρο χιόνι, μπορεί και παραπάνω. Είχε σκεπάσει, ως συνήθως, όλες τις μπροστινές αυλές, κυλούσε από τα
περβάζια των παραθύρων σαν χείμαρρος. Κατά τη διάρκεια
της ημέρας, ο πάγος έλιωνε λιγάκι καθώς και το λασπόχιονο
στις υδρορροές και αυτό σου υπενθύμιζε πως η ζωή θα μπορούσε να είναι ακόμα και ευχάριστη μερικές φορές, πως ο
ήλιος συνέχιζε να λάμπει. Αλλά μέχρι να φθάσει το απόγευμα ο ήλιος είχε εξαφανιστεί και όλα πάγωναν ξανά, δημιουργώντας τη νύχτα ένα στρώμα πάγου πάνω στο χιόνι τόσο παχύ, που θα μπορούσε να αντέξει το βάρος ενός ενήλικα άντρα
χωρίς να σπάσει. Κάθε πρωί έριχνα αλάτι από τον κάδο στην
πόρτα της εισόδου και στο στενό ιδιωτικό μονοπάτι που ξεκινούσε από τη βεράντα και έφθανε έξω στον δρόμο. Παγοκρύσταλλοι κρέμονταν από τα καδρόνια της στέγης μπροστά
στην πόρτα της εισόδου και όταν στεκόμουν εκεί, τους φανταζόμουν να σπάνε και να διαπερνάνε το στήθος μου, να τρυπάνε τον παχύ χόνδρο του ώμου μου σαν σφαίρες ή να κομματιάζουν τον εγκέφαλό μου. Το πεζοδρόμιο είχε καθαριστεί
από τους γείτονες του διπλανού σπιτιού, μια οικογένεια που
ο πατέρας μου δεν εμπιστευόταν καθόλου επειδή ήταν Λουθηρανοί, ενώ εκείνος ήταν Καθολικός. Αλλά αυτός δεν εμπι-
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στευόταν κανέναν. Ήταν φοβισμένος και τρελαμένος, όπως
οι περισσότεροι αλκοολικοί. Αυτοί οι Λουθηρανοί γείτονες
είχαν αφήσει στην πόρτα μας ένα λευκό ψάθινο καλάθι τυλιγμένο με σελοφάν, που περιείχε μήλα, ένα κουτί σοκολατάκια κι ένα μπουκάλι σέρι για τα Χριστούγεννα. Θυμάμαι την
κάρτα που έγραφε: «Ευλογημένοι να είστε και οι δυο σας».
Ποιος ήξερε τι πραγματικά συνέβαινε μέσα στο σπίτι την
ώρα που εγώ ήμουν στη δουλειά; Ήταν ένα τρίπατο, αποικιακού ρυθμού σπίτι από σκούρο ξύλο και κόκκινα διακοσμητικά στοιχεία που είχαν ξεφλουδίσει. Φαντάζομαι τον πατέρα
μου να κατεβάζει εκείνο το σέρι, στο πνεύμα των Χριστουγέννων, να ανάβει ένα πούρο από την αναμμένη σόμπα. Είναι αστεία εικόνα. Συνήθως έπινε τζιν. Περιστασιακά μπίρα. Ήταν αλκοολικός, όπως έχω ήδη πει. Σε αυτά δεν ήταν
δύσκολος. Όταν κάτι πήγαινε στραβά, ήταν εύκολο να του
αποσπάσεις την προσοχή και να τον παρηγορήσεις: Δεν είχα παρά να του πάω το μπουκάλι και να βγω από το δωμάτιο. Φυσικά, όταν ήμουν νεαρό κορίτσι, ο αλκοολισμός του
μου δημιουργούσε μεγάλη ένταση. Με έκανε πολύ νευρική
και ευέξαπτη. Αυτό συμβαίνει όταν μένεις με έναν αλκοολικό. Κατά αυτή την έννοια, η ιστορία μου δεν είναι και τόσο ασυνήθιστη. Έζησα με πολλούς άντρες αλκοολικούς μέσα στα χρόνια, και ο καθένας από αυτούς με έμαθε πως δε
χρειάζεται να ανησυχείς, πως είναι περιττό να αναζητάς τους
λόγους, καταστροφικό να προσπαθήσεις να τους βοηθήσεις.
Καλώς ή κακώς, είναι αυτοί που είναι. Τώρα ζω μόνη. Ευτυχισμένη. Ίσως αυτό να είναι λιγάκι εγωιστικό. Είμαι αρκετά μεγάλη για να ενδιαφερθώ για τις ξένες υποθέσεις. Δεν
αναλώνω πια τον χρόνο μου με σκέψεις για το μέλλον, ανησυχώντας για πράγματα που δεν έχουν ακόμα συμβεί. Όμως
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όταν ήμουν νέα, ανησυχούσα συνεχώς, ανησυχούσα όχι μόνο
για το μέλλον μου, αλλά κυρίως για την κατάσταση του πατέρα μου – πόσο καιρό ακόμα του είχε απομείνει να ζήσει, τι
θα γινόταν, τι θα έβρισκα όταν θα επέστρεφα στο σπίτι από
τη δουλειά κάθε βράδυ.
Το σπίτι μας δεν ήταν ιδιαίτερα όμορφο. Μετά τον θάνατο της μητέρας μου ποτέ δεν ξεδιαλέξαμε ούτε δώσαμε τα
πράγματά της, ποτέ δεν αλλάξαμε θέση σε τίποτα, και χωρίς εκείνη να καθαρίζει, το σπίτι ήταν βρόμικο, σκονισμένο,
γεμάτο άχρηστα διακοσμητικά και φορτωμένο με πράγματα, πράγματα παντού. Κι όμως έδινε την αίσθηση ενός εντελώς άδειου σπιτιού. Ήταν σαν ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι, λες και οι ιδιοκτήτες το είχαν σκάσει μια βραδιά, όπως οι
Εβραίοι ή οι τσιγγάνοι. Δε χρησιμοποιούσαμε το γραφείο ή
την τραπεζαρία ούτε τα υπνοδωμάτια του πάνω ορόφου. Όλα
παρέμεναν στη θέση τους μαζεύοντας σκόνη, ένα περιοδικό
απλωμένο πάνω στο μπράτσο μιας πολυθρόνας έμεινε εκεί
για χρόνια ολόκληρα, ένα πιατάκι με καραμέλες γεμάτο με
ψόφια μυρμήγκια. Όπως το θυμάμαι, μοιάζει με εκείνες τις
φωτογραφίες σπιτιών στην έρημο που έχουν καταστραφεί
ολοσχερώς από δοκιμές πυρηνικών όπλων. Νομίζω πως δε
χρειάζεστε τη βοήθειά μου για να συμπληρώσετε μόνοι σας
τις λεπτομέρειες.
Κοιμόμουν στη σοφίτα, σε ένα κρεβατάκι που είχε αγοράσει ο πατέρας μου μια δεκαετία πριν για τις καλοκαιρινές διακοπές του σε ένα κάμπινγκ, στο οποίο δεν είχε τελικά καταφέρει να πάει. Η σοφίτα παρέμενε ημιτελής, ήταν το
ψυχρό και σκονισμένο μέρος που αποσυρόμουν όταν η μητέρα μου αρρώστησε. Ήταν αδύνατον να κοιμηθώ στο παιδικό μου δωμάτιο, που ήταν δίπλα στο δικό της. Ούρλιαζε
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και φώναζε και έλεγε το όνομά μου όλη νύχτα. Στη σοφίτα
ήταν ήσυχα. Οι περισσότεροι θόρυβοι από τους κάτω ορόφους του σπιτιού δεν έφθαναν εκεί πάνω. Ο πατέρας μου
είχε μια πολυθρόνα την οποία είχε σύρει από το γραφείο
στην κουζίνα. Κοιμόταν εκεί. Ήταν το είδος της πολυθρόνας που με έναν μοχλό έπεφτε προς τα πίσω, μια γοητευτική καινοτομία την εποχή που την είχε αγοράσει. Αλλά ο μοχλός δε λειτουργούσε πια. Το σίδερο είχε σκουριάσει και
είχε κολλήσει σε μια μόνιμη θέση. Όλα στο σπίτι ήταν σαν
την πολυθρόνα – λερωμένα, κατεστραμμένα και παγωμένα.
Θυμάμαι το πόσο με ευχαριστούσε εκείνον τον χειμώνα
το γεγονός πως ο ήλιος έδυε τόσο νωρίς. Μέσα στο κουκούλι της σκοτεινιάς ένιωθα κι εγώ, κατά κάποιο τρόπο, προστατευμένη. Αντιθέτως, ο πατέρας μου φοβόταν το σκοτάδι. Αυτό μπορεί να μοιάζει με μια συμπαθητική ιδιαιτερότητα, αλλά δεν ήταν. Τη νύχτα άναβε τη σόμπα και τον φούρνο
και έπινε παρακολουθώντας τις γαλάζιες φλόγες να στροβιλίζονται κάτω από το αδύναμο φως της οροφής. Ήταν μονίμως παγωμένος, έλεγε. Κι όμως σπανίως ντυνόταν. Εκείνο το βράδυ –από εκεί θα αρχίσω την ιστορία μου– τον είδα
να κάθεται ξυπόλυτος στη σκάλα, πίνοντας το σέρι, με ένα
τελειωμένο πούρο ανάμεσα στα δάχτυλά του. «Καημένη Αϊλίν», είπε σαρκαστικά όταν πέρασα την πόρτα. Με περιφρονούσε τρομερά, με θεωρούσε ηλίθια και άχαρη και δεν είχε κανέναν ενδοιασμό στο να το εκφράσει. Αν οι φαντασιώσεις μου εκείνης της εποχής έβγαιναν αληθινές, θα τον έβρισκα μια μέρα πεσμένο φαρδύ πλατύ στην άκρη της σκάλας,
με σπασμένο τον λαιμό αλλά ακόμα ζωντανό. «Επιτέλους»,
θα έλεγα με την πλέον βαριεστημένη φωνή που θα μπορούσα να επιστρατεύσω, κοιτάζοντας αφ’ υψηλού το σώμα του
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να ξεψυχάει. Ναι, τον μισούσα, αλλά είχα έντονη την αίσθηση του καθήκοντος. Είχαμε απομείνει οι δυο μας στο σπίτι –
ο πατέρας κι εγώ. Έχω μια αδελφή, ζει ακόμη από όσο γνωρίζω, αλλά τα τελευταία πενήντα χρόνια δεν έχουμε μιλήσει.
«Γεια σου, μπαμπά», είπα προσπερνώντας τον στη σκάλα.
Δεν ήταν ιδιαίτερα μεγαλόσωμος άντρας, αλλά είχε φαρδιούς ώμους, μακριά πόδια και αυτοκρατορικό αέρα. Τα
αραιά γκρίζα μαλλιά του στέκονταν όρθια, με μια ελαφρά
κλίση στην κορυφή του κεφαλιού του. Το πρόσωπό του έδειχνε δεκαετίες μεγαλύτερο από όσο ήταν στην πραγματικότητα και τα ορθάνοιχτα μάτια του του προσέδιδαν μια έκφραση σκεπτικισμού και μόνιμης αποδοκιμασίας. Όταν τον σκέφτομαι, εκ των υστέρων, έμοιαζε πολύ με τα αγόρια στη φυλακή όπου εργαζόμουν – ευαίσθητα και θυμωμένα. Τα χέρια
του έτρεμαν όλη την ώρα, ανεξάρτητα από τις ποσότητες αλκοόλ που κατανάλωνε. Έτριβε συνεχώς το σαγόνι του, που
ήταν κατακόκκινο, σφιγμένο και ρυτιδιασμένο. Το τραβούσε με τον τρόπο που τραβάνε κάποιοι το κεφάλι ενός μικρού
παιδιού και το φωνάζουν κατεργαράκο. Το μόνο πράγμα για
το οποίο μετάνιωνε στη ζωή, έλεγε, ήταν που δεν είχε καταφέρει ποτέ να αποκτήσει ένα κανονικό μούσι, λες και το είχε
προσπαθήσει και δεν τα είχε καταφέρει. Έτσι ήταν πάντα –
μετανιωμένος, αλαζόνας, παράλογος και όλα αυτά μαζί και
ταυτοχρόνως. Δε νομίζω πως είχε αγαπήσει ποτέ πραγματικά τα παιδιά του. Η βέρα που συνέχιζε να φοράει για χρόνια μετά τον θάνατο της μητέρας μου άφηνε να εννοηθεί πως
εκείνη την είχε, ως ένα βαθμό, αγαπήσει. Αλλά υποψιάζομαι
πως ήταν ανίκανος να αγαπήσει κάποιον πραγματικά. Ήταν
βίαιος χαρακτήρας. Το να φαντάζομαι τους γονείς του να τον
χτυπούν όταν ήταν παιδί είναι ο μοναδικός τρόπος που έχω
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βρει μέχρι σήμερα για να τον συγχωρήσω. Δεν είναι τέλειος,
αλλά βοηθάει.
Αυτή δεν είναι μια ιστορία για το πόσο φριχτός υπήρξε ο
πατέρας μου, ας το ξεκαθαρίσω. Δεν έχω κανέναν σκοπό να
κλαφτώ για τη βιαιότητά του. Αλλά θυμάμαι εκείνη τη μέρα
στη σκάλα, τη σύσπαση του προσώπου του όταν γύρισε να με
κοιτάξει, λες και η εικόνα μου και μόνο τον αηδίαζε. Στάθηκα στο κεφαλόσκαλο κοιτάζοντας κάτω.
«Θα ξαναβγείς», έκραξε. «Θα πας στο “Lardner’s”». Το
«Lardner’s» ήταν η κάβα στην άλλη άκρη της πόλης. Άφησε
το μπουκάλι με το σέρι να γλιστρήσει από τα χέρια του και
να κυλήσει κάτω στη σκάλα.
Είμαι πολύ ψύχραιμη τώρα, ατάραχη σχεδόν, αλλά εκείνη
την εποχή ήμουν ιδιαίτερα οξύθυμη. Η απαίτηση του πατέρα
μου να εκτελώ τις διαταγές του σαν υπηρέτρια, σαν δουλικό,
ήταν συνεχής. Κι εγώ δεν ήμουν το είδος του κοριτσιού που
θα έλεγε όχι σε κανέναν.
«Εντάξει», είπα.
Ο πατέρας μου γρύλισε και ρούφηξε ό,τι είχε απομείνει
από το πούρο του.
Όταν ήμουν ταραγμένη, με ηρεμούσε να προσέχω περισσότερο την εμφάνισή μου. Στην πραγματικότητα, είχα εμμονή με το πώς έδειχνα. Τα μάτια μου είναι μικρά και πράσινα
και δε θα εντόπιζες –ειδικά εκείνη την εποχή– μεγάλη καλοσύνη μέσα τους. Δεν είμαι από τις γυναίκες που πασχίζουν
όλη την ώρα να κάνουν τους άλλους ευτυχισμένους. Δεν έχω
τέτοια στρατηγική. Αν με βλέπατε εκείνη την εποχή με το φιλέ στα μαλλιά, το σταχτί γκρίζο μάλλινο παλτό μου, θα νομίζατε πως είμαι ένας δευτερεύων χαρακτήρας σε τούτη τη σάγκα – ευσυνείδητη, καλόβολη, ανιαρή, διακριτική. Έμοιαζα
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με μια συνεσταλμένη και ευγενική ψυχή από άλλο κόσμο, και
υπήρξαν φορές που ευχήθηκα να ήμουν. Όμως έριχνα κατάρες, φούντωνα και ιδροκοπούσα αρκετά συχνά κι εκείνη τη
μέρα κοπάνησα την πόρτα του μπάνιου κλοτσώντας την με
ολόκληρη τη σόλα του παπουτσιού μου και παραλίγο να ξεκαρφωθούν οι μεντεσέδες. Έδειχνα τόσο βαρετή, άνευρη,
απρόσβλητη και παθητική, αλλά στην πραγματικότητα ήμουν
μονίμως εξοργισμένη, σιγόβραζα μέσα μου, οι σκέψεις μου
κάλπαζαν, ο εγκέφαλός μου ήταν σαν κάποιου δολοφόνου.
Ήταν εύκολο να κρύβομαι πίσω από το ουδέτερο πρόσωπο
που φορούσα, να σέρνομαι εδώ κι εκεί. Και όντως, πίστευα
πως κορόιδευα τους πάντες. Δε διάβαζα βιβλία για λουλούδια ή για οικιακή οικονομία. Μου άρεσαν βιβλία που είχαν
τρομερά θέματα – φόνους, αρρώστιες, θανάτους. Θυμάμαι
να παίρνω ένα από τα ογκωδέστερα βιβλία της δημόσιας βιβλιοθήκης, ένα ιστορικό χρονικό για την αρχαία αιγυπτιακή
ιατρική, για να μελετήσω τη μακάβρια πρακτική της αφαίρεσης του εγκεφάλου από έναν νεκρό μέσα από τη μύτη, σαν
να είναι ένα κουβάρι από μαλλί. Μου άρεσε να σκέφτομαι
έτσι τον εγκέφαλό μου, μπερδεμένο μέσα στο κρανίο μου. Η
ιδέα πως ο εγκέφαλός μου θα μπορούσε να ξεμπερδευτεί, να
ισιωθεί και να επαναλειτουργήσει σε κατάσταση ηρεμίας και
λογικής ήταν μια παρηγορητική φαντασίωση. Πάντα ένιωθα
πως υπήρχε κάτι το αλλόκοτα μπλεγμένο μέσα στον εγκέφαλό μου, ένα πρόβλημα τόσο περιπλεγμένο, που μόνο με λοβοτομή θα μπορούσε να ξεμπλεχτεί – χρειαζόμουν ένα ολοκαίνουργιο μυαλό ή μια ολοκαίνουργια ζωή. Ήμουν πολύ θεατρική στην αξιολόγηση του εαυτού μου. Εκτός από τα βιβλία,
απολάμβανα τα τεύχη του National Geographic, τα οποία λάμβανα ταχυδρομικώς. Αυτή ήταν μια πραγματική πολυτέλεια
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και με έκανε να νιώθω πολύ ιδιαίτερη. Με γοήτευαν τα άρθρα που περιέγραφαν τις αφελείς πεποιθήσεις των πρωτόγονων ανθρώπων. Οι αιματηρές τελετουργίες, οι ανθρωποθυσίες, εκείνη η τόσο αδικαιολόγητη οδύνη. Ήμουν σκοτεινός τύπος, θα μπορούσε να πει κανείς. Σεληνιασμένη. Αλλά
δε νομίζω πως ήμουν και τόσο σκληρόκαρδη εκ του φυσικού
μου. Αν είχα γεννηθεί σε άλλη οικογένεια, μπορεί μεγαλώνοντας να λειτουργούσα και να ένιωθα απολύτως φυσιολογική.
Για να πούμε την αλήθεια, λαχταρούσα την τιμωρία. Δε με
ενοχλούσε ιδιαίτερα η αυταρχικότητα του πατέρα μου. Θύμωνα και τον μισούσα, πράγματι, αλλά ο θυμός μου έδινε έναν
σκοπό στη ζωή μου και με το να κάνω θελήματα γι’ αυτόν
σκότωνα κι εγώ την ώρα μου. Αυτό φανταζόμουν πως ήταν η
ζωή – μια μακροχρόνια ποινή στην αναμονή.
Προσπάθησα να δείχνω λυπημένη και εξαντλημένη όταν
βγήκα από το μπάνιο εκείνο το βράδυ. Ο πατέρας μου γκρίνιαζε ανυπόμονα. Αναστέναξα, άρπαξα τα λεφτά που κρατούσε στο χέρι. Κούμπωσα το παλτό μου μέχρι πάνω. Ανακουφίστηκα που είχα κάπου να πάω, που είχα έναν άλλο τρόπο να
περάσω τις νυχτερινές ώρες από το να πηγαινοέρχομαι στη
σοφίτα ή να παρακολουθώ τον πατέρα μου να πίνει. Δε μου
άρεσε τίποτα περισσότερο από το να βγαίνω από το σπίτι.
Αν είχα κοπανήσει δυνατά την πόρτα καθώς έβγαινα, όπως
είχα μπει στον πειρασμό να κάνω, ένας από εκείνους τους παγοκρυστάλλους που κρεμόταν από πάνω είναι σίγουρο πως θα
έσπαζε. Φανταζόμουν έναν από αυτούς να πέφτει στην κοιλότητα της κλείδας μου και να με καρφώνει στην καρδιά. Ή,
αν είχα γείρει προς τα πίσω το κεφάλι, ίσως και να εξακοντιζόταν μέσα στον λαιμό μου, γδέρνοντας το κούφιο κεντρικό
τμήμα του σώματός μου –μου άρεσε να φαντάζομαι τέτοια
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πράγματα– και θα συνέχιζε τη διαδρομή του μέσα στα σπλάχνα μου, κόβοντας τελικά στα δύο, σαν γυάλινο στιλέτο, τα
απόκρυφά μου. Κάπως έτσι φανταζόμουν την ανατομία μου
εκείνη την εποχή, εγκέφαλος σαν μπερδεμένο κουβάρι, σώμα σαν κούφιο αγγείο, απόκρυφα σημεία σαν κάποια παράξενη, ξένη χώρα. Αλλά, φυσικά, έκλεισα την πόρτα με προσοχή. Δεν ήθελα στα αλήθεια να πεθάνω.
Καθώς ο πατέρας μου δεν ήταν σε κατάσταση να το οδηγεί, οδηγούσα εγώ το παλιό του Dodge. Λάτρευα αυτό το αυτοκίνητο. Ήταν ένα τετράπορτο Coronet, πράσινο ματ, γεμάτο γρατσουνιές και βαθουλώματα. Το πάτωμα είχε σκουριάσει μετά από χρόνια αλατιού και πάγου. Μέσα στο ντουλαπάκι του Dodge κρατούσα έναν νεκρό αρουραίο που είχα
βρει μια μέρα παγωμένο στην αυλή σε σχήμα σφιχτής μπάλας. Τον είχα σηκώσει από την ουρά του και τον περιέφερα για λίγο στον αέρα, έπειτα τον παράχωσα στο ντουλαπάκι του αυτοκινήτου μαζί με έναν σπασμένο φακό, έναν χάρτη των άνευ διοδίων δρόμων της Νέας Αγγλίας και μερικά
μουχλιασμένα κέρματα. Από καιρού εις καιρόν εκείνον τον
χειμώνα κρυφοκοίταζα τον αρουραίο και τσέκαρα την αόρατη αποσύνθεσή του μέσα στον παγετό. Νομίζω πως με έκανε, κατά κάποιο τρόπο, να νιώθω δυνατή. Ένα μικρό τοτέμ.
Ένα φυλαχτό.
Μόλις βγήκα, τσέκαρα τη θερμοκρασία με την άκρη της
γλώσσας μου, βγάζοντάς την έξω στον τσουχτερό αέρα μέχρι να με πονέσει. Εκείνο το βράδυ η θερμοκρασία πρέπει
να είχε πέσει πολύ κάτω από το μηδέν. Πονούσες και μόνο
που ανάσαινες. Κι όμως, εγώ προτιμούσα το κρύο από τη ζέστη. Τα καλοκαίρια ήμουν νευρική και υποτονική. Έβγαζα
εξανθήματα, έπρεπε να μπαίνω και να ξαπλώνω στην μπα-
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νιέρα με κρύο νερό. Καθόμουν στο γραφείο μου στη φυλακή, ανεμίζοντας με ορμή μια χάρτινη βεντάλια μπροστά στο
πρόσωπό μου. Δε μου άρεσε να ιδρώνω μπροστά στους άλλους. Έβρισκα αυτή την απόδειξη των σωματικών λειτουργιών άσεμνη, αηδιαστική. Παρομοίως, δε μου άρεσε ο χορός
ούτε τα σπορ. Δεν άκουγα τους Beatles ούτε παρακολουθούσα τον Εντ Σάλιβαν στην τηλεόραση. Εκείνη την εποχή δε με
ενδιέφερε η διασκέδαση ούτε οι διασημότητες. Προτιμούσα να διαβάζω για την αρχαιότητα, για μακρινές χώρες. Η
γνώση της επικαιρότητας ή των σκανδάλων με έκανε να νιώθω σαν απομονωμένο θύμα. Αν κατάφερνα σκοπίμως να τα
αποφύγω όλα αυτά, τότε μπορούσα να πείσω τον εαυτό μου
πως είχα τον έλεγχο.
Και κάτι ακόμα για εκείνο το Dodge, με αρρώσταινε να
το οδηγώ. Ήξερα πως υπήρχε κάποιο πρόβλημα με την εξάτμιση, αλλά εκείνη την εποχή δεν μπορούσα ούτε να σκεφτώ το πώς να διαχειριστώ ένα τέτοιο πρόβλημα. Ένα κομμάτι μου ήθελε να κατεβάζω τα παράθυρα, ακόμα και μέσα
στο κρύο. Πίστευα πως ήμουν πολύ γενναία. Στην πραγματικότητα, όμως, φοβόμουν πως αν δημιουργούσα κάποιο θέμα με το αυτοκίνητο, θα μου το έπαιρναν. Αυτό το αυτοκίνητο ήταν το μοναδικό πράγμα στη ζωή μου που μου έδινε κάποια ελπίδα. Ήταν το μοναδικό μέσον διαφυγής μου. Πριν
συνταξιοδοτηθεί ο πατέρας μου, το οδηγούσε τις μέρες που
δε δούλευε. Το οδηγούσε στην πόλη τόσο απρόσεκτα – πάρκαρε στα πεζοδρόμια, φρέναρε απότομα στις στροφές, έμενε από βενζίνη μέσα στη νύχτα, το έγδερνε πάνω σε φορτηγά που μετέφεραν γάλα, πάνω στα πλαϊνά του κτιρίου όπου
στεγαζόταν η τράπεζα και αλλού. Όλοι οδηγούσαν μεθυσμένοι εκείνη την εποχή, αλλά αυτό δεν ήταν δικαιολογία. Εγώ
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ήμουν μετριοπαθής οδηγός. Ποτέ δεν έτρεχα, ποτέ δεν περνούσα με κόκκινο. Όταν σκοτείνιαζε, μου άρεσε να οδηγώ
αργά, το πόδι ίσα που να αγγίζει το πεντάλ, ώστε να παρακολουθώ την πόλη να γλιστράει δίπλα μου όπως στο σινεμά.
Πάντα φανταζόμουν τα σπίτια των άλλων ανθρώπων να είναι πολύ ωραιότερα από το δικό μου, γεμάτα με γυαλισμένα
έπιπλα, κομψά τζάκια και κάλτσες να κρέμονται για τα Χριστούγεννα. Μπισκότα στα ντουλάπια, μηχανές κουρέματος
για το γρασίδι στα γκαράζ. Ήταν εύκολο να σκέφτομαι πως
όλοι ήταν σε καλύτερη θέση από μένα εκείνη την εποχή. Πιο
κάτω η φωτισμένη είσοδος ενός σπιτιού με έκανε να νιώσω
πολύ άσχημα. Είχε ένα λευκό παγκάκι και ένα φτυάρι δίπλα
στην πόρτα σαν αντεστραμμένο παγοπέδιλο για να ξύνουν
το χιόνι από τις μπότες τους, είχε και ένα στεφάνι με γιρλάντες κρεμασμένο στην είσοδο. Η πόλη ήταν όμορφη, παράξενη, θα έλεγε κανείς. Αλλά μόνο αν έχεις γεννηθεί στη Νέα
Αγγλία, γνωρίζεις εκείνη την ιδιαίτερη ακινησία της παράκτιας περιοχής τη νύχτα, καλυμμένη ολόκληρη από το χιόνι.
Δεν είναι όπως τα άλλα μέρη. Το φως είναι πολύ αλλόκοτο
όταν δύει ο ήλιος. Δε φαίνεται να φθίνει, αλλά να χάνεται
στον ωκεανό. Το φως απλώς αποσύρεται.
Δε θα ξεχάσω ποτέ εκείνο το δυνατό κουδούνισμα από
κάπου ψηλά στην πόρτα της κάβας, όταν κουδούνιζε για μένα, σχεδόν κάθε βράδυ. Κάβα «Lardner’s». Μου άρεσε εκεί.
Ήταν ζεστά και τακτοποιημένα, περιφερόμουν στους διαδρόμους για όση ώρα μπορούσα, κάνοντας πως κάτι έψαχνα.
Ήξερα φυσικά πού ήταν το τζιν: κεντρικός διάδρομος στα
δεξιά, απέναντι από το ταμείο, λίγα μέτρα μπροστά από τον
πίσω τοίχο, υπήρχαν δυο γεμάτα ράφια, Beefeater στο πάνω
και Seagram στο κάτω. Ο κύριος Λούις, που εργαζόταν εκεί,
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ήταν πολύ ευγενικός και χαρούμενος, σαν να μην του είχε
ποτέ περάσει από το μυαλό για ποιον προοριζόταν όλο αυτό
το αλκοόλ. Εκείνο το βράδυ πήρα το τζιν, πλήρωσα και γύρισα στο αυτοκίνητο, ακούμπησα τα μπουκάλια πάνω στη θέση του συνοδηγού. Τι παράξενο που το αλκοόλ δεν παγώνει
ποτέ. Ήταν το μοναδικό πράγμα εκεί μέσα που απλώς αρνιόταν να παγώσει. Έτρεμα από το κρύο μέσα στο αυτοκίνητο, γύρισα το κλειδί και άρχισα να οδηγώ αργά προς το σπίτι. Θυμάμαι πως πήρα τον μακρύτερο και πιο γραφικό δρόμο την ώρα που σκοτείνιαζε.
Ο πατέρας μου ήταν στην πολυθρόνα του στην κουζίνα
όταν επέστρεψα στο σπίτι. Τίποτα το ιδιαίτερο δε συνέβη
εκείνη τη νύχτα. Απλώς είναι ένα σημείο για να αρχίσω. Άφησα κάτω στο πάτωμα τα μπουκάλια, κοντά του, ώστε να μπορεί να τα φτάσει και τσαλάκωσα τη χαρτοσακούλα μέσα στη
γροθιά μου, την πέταξα πάνω σε ένα βουναλάκι με σκουπίδια, δίπλα στην πίσω πόρτα. Ανέβηκα στη σοφίτα. Διάβασα
το περιοδικό μου. Πήγα για ύπνο.
Να ’μαστε λοιπόν. Το όνομά μου είναι Αϊλίν Ντάνλοπ.
Τώρα με γνωρίζετε. Ήμουν είκοσι τεσσάρων χρόνων και είχα μια δουλειά που μου απέφερε πενήντα επτά δολάρια την
εβδομάδα, εργαζόμουν ως γραμματέας σε ένα ιδιωτικό σωφρονιστήριο για αγόρια στην εφηβεία. Τώρα το σκέφτομαι
όπως ακριβώς ήταν – ήταν μια φυλακή για παιδιά. Θα την
αποκαλώ Μούρχεντ. Ο Ντέλβιν Μούρχεντ ήταν ένας απαίσιος σπιτονοικοκύρης που είχα χρόνια αργότερα και το να
χρησιμοποιήσω το όνομά του για ένα τέτοιο μέρος μου φαίνεται ταιριαστό.
Σε μια βδομάδα θα το έσκαγα από το σπίτι και δε θα γύριζα ποτέ. Αυτή είναι η ιστορία της εξαφάνισής μου.
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Παρασκευή σήμαινε δυσάρεστη ψαρίλα να αναδύεται από το υπόγειο της καφετέριας, να περνάει μέσα
από τους παγωμένους θαλάμους όπου κοιμούνταν τα αγόρια,
να γλιστράει στις αίθουσες με τα πλαστικά πατώματα και να
φθάνει στο χωρίς παράθυρα γραφείο, όπου εγώ περνούσα
τις μέρες μου. Ήταν μια μυρωδιά τόσο έντονη και τόσο αηδιαστική, που την εντόπισα ακόμα και στον εξωτερικό χώρο
του πάρκινγκ, μόλις έφθασα στο Μούρχεντ εκείνο το πρωί.
Είχα αποκτήσει τη συνήθεια να κλειδώνω την τσάντα μου στο
πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου, πριν μπω μέσα για δουλειά.
Υπήρχαν ντουλαπάκια στην αίθουσα αναψυχής για το προσωπικό, αλλά δεν τους εμπιστευόμουν. Ο πατέρας μου με είχε προειδοποιήσει όταν ξεκίνησα να δουλεύω εκεί, σε ηλικία μόλις είκοσι ενός και εντελώς αφελής, πως οι πλέον επικίνδυνοι σε μια φυλακή δεν είναι οι εγκληματίες, αλλά οι άνθρωποι που εργάζονται εκεί. Αυτό είμαι σε θέση να το επιβεβαιώσω. Ίσως αυτές να ήταν οι σοφότερες κουβέντες που
μου είπε ποτέ ο πατέρας μου.
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Είχα ετοιμάσει και πάρει για γεύμα δύο τετράγωνες φέτες
ψωμί, βουτυρωμένες και συσκευασμένες σε αλουμινόχαρτο,
και μια κονσέρβα με τόνο. Ήταν Παρασκευή και δεν είχα
καμία διάθεση να πάω σε εκείνη την κόλαση. Έβαλα τα δυνατά μου να χαμογελάσω και να κουνήσω το κεφάλι στις συναδέλφους μου, δύο φριχτές μεσήλικες γυναίκες με σφιχτούς
κότσους που σπανίως σήκωναν το βλέμμα από τα ροζ μυθιστορήματά τους, εκτός και αν πλησίαζε ο διευθυντής της φυλακής. Τα γραφεία τους ήταν γεμάτα από σκόρπια περιτυλίγματα από καραμέλες, τις οποίες κρατούσαν και οι δυο τους
σε ψευτοκρυστάλλινα βάζα, στην άκρη του γραφείου τους.
Απαίσιες καθώς ήταν αυτές οι κυρίες του γραφείου, συγκαταλέγονταν ανάμεσα στα άτομα που είχαν τις χαμηλότερες
θέσεις στη λίστα μου με τους αχρειότερους χαρακτήρες που
πέρασαν ποτέ από τη ζωή μου. Οι ημερήσιες βάρδιες στον
ίδιο χώρο με αυτές δεν παρουσίαζαν ιδιαίτερη δυσκολία. Κάνοντας δουλειά γραφείου, σήμαινε πως σπάνια χρειαζόταν
να έρθω σε επαφή με έναν από τους τέσσερις πέντε τρομακτικούς και περίεργους σωφρονιστικούς υπαλλήλους, η δουλειά των οποίων ήταν να βελτιώνουν τους τρόπους των νεαρών ενοίκων του Μούρχεντ. Έμοιαζαν με στρατιωτικούς, χτυπούσαν τα παιδιά με κλομπ στο πίσω μέρος των ποδιών τους,
περιφέρονταν τριγύρω και τα ακινητοποιούσαν με πλάγιες
λαβές, σφίγγοντας τον λαιμό τους, όπως στα σχολικά προαύλια. Προσπαθούσα να κοιτάζω αλλού, όταν τα πράγματα δυσκόλευαν. Συνήθως σήκωνα το κεφάλι και κοίταζα το ρολόι.
Η βάρδια των νυχτερινών δεσμοφυλάκων τελείωνε στις
οκτώ το πρωί, την ώρα που έφθανα εγώ, και ποτέ δεν τους
γνώρισα, αν και θυμάμαι τα εξαντλημένα από την κούραση
πρόσωπά τους – ο ένας στραβοκάνης και ηλίθιος κι ο άλ-
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λος ένας φαλακρός βετεράνος, τα δάχτυλά του κιτρινισμένα από το κάπνισμα. Ήταν ασήμαντοι. Αλλά ένας από τους
ημερήσιους φύλακες ήταν πανέμορφος. Είχε μεγάλα μάτια
κυνηγόσκυλου, έντονο προφίλ αλλά ακόμα γλυκό λόγω νεότητας και με μια σαγηνευτική μελαγχολία, έτσι τουλάχιστον
τον έβλεπα εγώ, τα μαλλιά του γυάλιζαν και είχε φράντζα.
Ο Ράντι. Μου άρεσε να τον παρακολουθώ καθισμένη στο
γραφείο μου. Καθόταν στον διάδρομο που συνέδεε το γραφείο με τα υπόλοιπα τμήματα. Φορούσε την τυπική γκρίζα
φόρμα, καλογυαλισμένες μπότες μοτοσικλετιστή, μια βαριά
αρμαθιά με κλειδιά περασμένη από τον κρίκο της ζώνης του.
Είχε έναν τρόπο να κάθεται με το ένα λαγόνι πάνω στο σκαμπό, το άλλο στον αέρα, ένα πόδι να κρέμεται χαλαρό, μια
στάση που τόνιζε τον καβάλο του ώστε να τον χαζεύω εγώ.
Δεν ήμουν ο τύπος του, το ήξερα, κι αυτό με πονούσε, αν και
ποτέ δε θα το παραδεχόμουν. Είχα την υποψία πως ο τύπος
του ήταν οι όμορφες με μακριά πόδια και σουφρωμένα χείλη, μάλλον ξανθιές. Αλλά εγώ μπορούσα να ονειρεύομαι. Πέρασα πολλές ώρες παρακολουθώντας τους δικεφάλους του
να πετάγονται και να φουσκώνουν καθώς ξεφύλλιζε τις σελίδες κάποιου κόμικ. Όταν τον φέρνω τώρα στον νου μου,
θυμάμαι το πώς μασουλούσε την οδοντογλυφίδα στο στόμα
του. Ήταν η ομορφιά. Ήταν η ποίηση. Τον ρώτησα μια φορά, νευρική και αγχωμένη, αν κρύωνε επειδή φορούσε κοντομάνικο μέσα στον χειμώνα. Σήκωσε τους ώμους. Τα σιγανά ποταμάκια να φοβάσαι, αυτά δεν κρυώνουν, σκέφτηκα και παραλίγο να λιποθυμήσω. Ήταν άσκοπο να φαντασιώνομαι, αλλά δεν μπορούσα να μην ονειρεύομαι πως θα
έρθει μια μέρα που θα ρίχνει πετραδάκια στο παράθυρο της
σοφίτας μου, με τη μοτοσικλέτα του να μαρσάρει μπροστά
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από το σπίτι και να κολάζει όλη την πόλη. Δεν είχα ανοσία
σε τέτοια πράγματα.
Παρότι δεν έπινα καφέ –με ζάλιζε–, πήγα μέχρι τη γωνία
που ήταν η καφετιέρα, επειδή υπήρχε ένας καθρέφτης ψηλά στον τοίχο. Κοιτάζοντας το είδωλό μου ένιωσα ανακούφιση, παρότι σιχαινόμουν εντελώς το πρόσωπό μου. Έτσι
είναι οι άνθρωποι με εμμονές. Ο χρόνος που πέρασα με
την αγωνία πως δεν είμαι όμορφη ήταν περισσότερος από
όσο θα ήμουν πρόθυμη να παραδεχτώ ακόμα και σήμερα.
Έτριψα τα μάτια μου για να απομακρύνω μια τσίμπλα από
το ένα μου μάτι και σερβιρίστηκα ένα φλιτζάνι κρέμα, γλυκό, με συμπυκνωμένο γάλα Carnation, που το είχα στο συρτάρι του γραφείου μου. Κανένας δε σχολίαζε αυτό το παράξενο κοκτέιλ. Κανένας δε μου έδινε καμία σημασία σε
εκείνο το γραφείο. Οι γυναίκες εκεί μέσα ήταν όλες τόσο
ξινές και βαρετές, όλες στην ίδια κλίκα. Εκείνο τον καιρό
υποψιαζόμουν πως μπορεί να ήταν ομοφυλόφιλες. Τέτοιες
ιδέες περνούσαν συχνά από το μυαλό μας εκείνη την εποχή, τα παιδιά πάντα είχαν τον νου τους μήπως και βγει παγανιά καμιά αμαρτωλή «κρυφαδελφή». Οι υποψίες μου για
τις κυρίες του γραφείου δεν ήταν απαραίτητα υποτιμητικές.
Με βοηθούσε να νιώθω λίγη συμπάθεια για αυτές όταν τις
φανταζόμουν να γυρίζουν σπίτι το βράδυ, στους σιχαμένους
συζύγους τους, πολύ πικραμένες, πολύ μόνες. Από την άλλη, το να τις σκέφτομαι με ξεκούμπωτες μπλούζες, να χώνουν τα χέρια η μια στο σουτιέν της άλλης, με πόδια ανοιχτά, με έκανε να θέλω να ξεράσω.
Υπήρχε ένα μικρό κεφάλαιο σε ένα βιβλίο που βρήκα στη
δημόσια βιβλιοθήκη που έδειχνε εκμαγεία προσώπων που
είχαν πάρει από μορφές όπως ο Λίνκολν, ο Μπετόβεν και ο
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Σερ Ισαάκ Νεύτων μετά τον θάνατό τους. Αν έχετε δει ποτέ έναν αληθινό νεκρό, θα ξέρετε πως οι άνθρωποι δεν πεθαίνουν ποτέ με τόσο μακάρια χαμόγελα, με τόσο ουδέτερη
έκφραση. Αλλά χρησιμοποίησα τα γύψινα εκμαγεία τους ως
οδηγό και ασκήθηκα επιμελώς στον καθρέφτη ώστε να χαλαρώνω το πρόσωπό μου, υιοθετώντας μια αύρα καλοκάγαθης
αποδοχής, όπως είχα δει στα πρόσωπα εκείνων των νεκρών.
Αυτό το αναφέρω επειδή ένα τέτοιο προσωπείο φορούσα
στη δουλειά, τη νεκρική μου μάσκα. Ήμουν νέα και τρομερά ευαίσθητη, αλλά ήμουν αποφασισμένη να μην το δείχνω.
Ατσαλώθηκα για να αντέξω την πραγματικότητα εκείνου του
μέρους, του Μούρχεντ. Ήμουν υποχρεωμένη. Η μιζέρια και
η ντροπή με είχαν περικυκλώσει, αλλά εγώ δεν έτρεξα ούτε
μια φορά στο μπάνιο να σκουπίσω τα δάκρυά μου. Αργότερα, το ίδιο πρωί, μεταφέροντας την αλληλογραφία στο γραφείο του διευθυντή, το οποίο βρισκόταν μέσα στο τμήμα με
τις αίθουσες μελέτης και γυμναστικής των παιδιών, προσπέρασα έναν σωφρονιστικό υπάλληλο –Μουλβάνι ή Μουλρούνι
ή Μαχόνι, όλα αυτά τα ονόματα εμένα μου φαίνονταν ίδια–
και τον είδα να στρίβει το αυτί ενός παιδιού που ήταν γονατισμένο μπροστά στα πόδια του. «Νομίζεις πως είσαι ξεχωριστός;» τον ρώτησε. «Βλέπεις τη βρόμα στο πάτωμα; Εσύ μετράς λιγότερο απ’ ό,τι ένας κόκκος σκόνης ανάμεσα σε εκείνα τα πλακάκια». Έσπρωξε το κεφάλι του παιδιού πάνω στις
μπότες του, τεράστιες, με μύτες από ατσάλι, το έσπρωξε τόσο δυνατά, που θα μπορούσε να το σκοτώσει. «Γλείψ’ τες»,
είπε ο υπάλληλος. Είδα τα χείλη του παιδιού να ανοίγουν,
έπειτα κοίταξα αλλού.
Η γραμματέας του διευθυντή ήταν μια γυναίκα με βλέμμα ατσάλινο και ήταν τόσο χοντρή, που φαινόταν σαν να μην

© Ottessa Moshfegh, 2015/© ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., Αθήνα 2017

26

ΟΤΕΣΑ ΜΟΣΦΕΓΚ

ανάσαινε ποτέ, σαν να μη χτυπούσε η καρδιά της. Η νεκρική
μάσκα της ήταν εντυπωσιακή. Το μοναδικό ίχνος ζωής που
επέτρεπε να εμφανιστεί ήταν όταν σήκωνε ένα δάχτυλο και
το έφερνε μέχρι το στόμα, σε απόσταση ενός εκατοστού από
την κιτρινωπή της γλώσσα, που πεταγόταν έξω για να γλείψει την άκρη του δαχτύλου της. Φυλλομετρούσε μια στοίβα
από φακέλους που της είχα δώσει μηχανικά, πριν στρίψω για
να φύγω. Χασομέρησα για ένα δυο λεπτά, κάνοντας πως μετρούσα τις μέρες στο ημερολόγιο που ήταν κρεμασμένο στον
τοίχο, δίπλα στο γραφείο της.
«Πέντε μέρες ακόμη για τα Χριστούγεννα», είπα προσπαθώντας να ακουστώ χαρούμενη.
«Ευτυχώς», απάντησε.
Σκέφτομαι συχνά το Μούρχεντ και το γελοίο σύνθημά
τους, parens patriae, και θυμώνω. Τα αγόρια στο Μούρχεντ
ήταν πολύ μικρά, παιδάκια σχεδόν. Με τρόμαζαν εκείνη την
εποχή επειδή ένιωθα πως δε με συμπαθούσαν, δε με έβρισκαν γοητευτική. Γι’ αυτό και προσπάθησα να τα κατατάξω
είτε στους βλάκες, είτε στους αγριάνθρωπους. Αλλά ανάμεσά
τους υπήρχαν κάποια που ήταν ανεπτυγμένα, ψηλά και όμορφα. Δεν είχα ανοσία ούτε και σε αυτά τα αγόρια.
Επιστρέφοντας στο γραφείο μου, υπήρχαν πολλά που θα
μπορούσα να σκεφτώ. Ήταν 1964, τόσα υπήρχαν στον ορίζοντα. Παντού κάτι κατεδαφιζόταν και κάτι καινούργιο χτιζόταν, αλλά εμένα το μυαλό μου είχε κολλήσει κυρίως στη δική μου μιζέρια, ενώ τακτοποιούσα τα μολύβια μέσα σε μια
θήκη, διαγράφοντας τη μέρα στο ημερολόγιο του γραφείου
μου. Ο δεύτερος δείκτης του ρολογιού τινάχτηκε και μετακινήθηκε προς τα μπρος, σαν κάποιον που είναι αρχικά τρομαγμένος και αγχωμένος, αλλά η απελπισία τον ενδυναμώ-
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νει και πηδάει από έναν βράχο μόνο και μόνο για να μείνει
αιωρούμενος στο κενό. Το μυαλό μου στριφογύριζε συνεχώς.
Κυρίως στον Ράντι, ήταν το μέρος που το μυαλό μου ήθελε
να πηγαίνει. Όταν πήρα την επιταγή μου εκείνη την Παρασκευή, τη δίπλωσα και την έχωσα στο μπούστο μου, αν και
μετά δυσκολίας το έλεγες μπούστο. Μικρούλες, σκληρές μπαλίτσες που τις έκρυβα κάτω από στρώσεις από βαμβακερά
εσώρουχα, μια μπλούζα και μια μάλλινη ζακέτα. Είχα ακόμα
εκείνον τον εφηβικό φόβο πως αν οι άνθρωποι με κοίταζαν,
θα μπορούσαν να διαπεράσουν τα ρούχα μου. Υποψιάζομαι
πως δεν υπήρχε κανείς που φαντασιωνόταν το γυμνό κορμί
μου, αλλά ανησυχούσα μήπως τα μάτια κάποιου γλιστρήσουν
προς τα κάτω και καθώς θα εξερευνούν τα απόκρυφά μου,
θα ανακαλύψουν τις μπερδεμένες και ακατανόητες πτυχώσεις και εσοχές εκεί κάτω, που είχα τυλίξει σφιχτά ανάμεσα στα πόδια μου. Ήμουν πάντα πολύ προστατευτική με τις
πτυχώσεις και τις εσοχές μου. Και ήμουν, φυσικά, παρθένα.
Υποθέτω πως η σεμνοτυφία μου έκανε το καθήκον της και
με γλίτωσε από μια δύσκολη ζωή, όπως ήταν η ζωή της αδελφής μου. Ήταν μεγαλύτερη από εμένα και όχι παρθένα, συζούσε με έναν άντρα που δεν ήταν σύζυγός της, σε μια κοντινή πόλη, «πόρνη» την είχε αποκαλέσει η μητέρα μας. Η Τζανί ήταν πολύ ωραία, αλλά είχε έναν σκοτεινό, αδηφάγο χαρακτήρα κάτω από την αλέγρα, κοριτσίστικη εξωτερική εμφάνισή της. Μια φορά μου είπε πως στον Κλιφ, τον φίλο της, άρεσε να τη «γεύεται» τα πρωινά, την ώρα που ξυπνούσε. Γέλασε
όταν το πρόσωπό μου συσπάστηκε απορημένο, έπειτα κοκκίνισε και πάγωσε μόλις κατάλαβα τι εννοούσε. «Δεν είναι αστείο;
Δεν είναι καταπληκτικό;» είπε αφήνοντας ένα πνιχτό γελάκι.
Τη ζήλευα τρομερά, σίγουρα, αλλά ποτέ δεν το άφησα να φα-
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νεί. Δεν ήθελα ό,τι είχε εκείνη. Άντρες, αγόρια, η προοπτική
να ζευγαρώσω με κάποιον από αυτούς μου φαινόταν γελοία.
Αυτό που επιθυμούσα, κυρίως, ήταν ένα κρυφό ειδύλλιο. Αλλά
ακόμα κι αυτό με τρόμαζε. Είχα την καψούρα μου με τον Ράντι
και με μερικούς άλλους, αλλά ποτέ δεν προχώρησε τίποτα. Αχ,
αυτά τα καημένα τα απόκρυφά μου, φασκιωμένα σαν τα μωρά
με τις πάνες τους, μέσα σε χοντρά βαμβακερά εσώρουχα και
στον παλιό σφιχτό κορσέ της μητέρας μου. Φορούσα κραγιόν,
όχι για να είμαι μέσα στη μόδα, αλλά επειδή τα άβαφα χείλη
μου είχαν ίδιο χρώμα με τις ρόγες μου. Στα είκοσι τέσσερά μου
δεν έκανα τίποτα ώστε να προκαλέσω κάποιον να φαντασιωθεί το γυμνό κορμί μου. Εν τω μεταξύ, πολλές νέες γυναίκες
έμοιαζαν διατεθειμένες να κάνουν το αντίθετο.
Γινόταν ένα πάρτι στη φυλακή εκείνη τη μέρα. Ο δόκτωρ
Φράι έβγαινε στη σύνταξη. Ήταν ο γηραιότερος εκεί μέσα,
υπεύθυνος να χορηγεί ποσότητες ηρεμιστικών στα παιδιά εδώ
και δεκαετίες, ως ο ψυχίατρος της φυλακής. Πρέπει να ήταν
γύρω στα ογδόντα. Τώρα είμαι κι εγώ ηλικιωμένη, αλλά όταν
ήμουν νέα δε με ενδιέφεραν ιδιαίτερα οι ηλικιωμένοι. Ένιωθα την παρουσία τους να με υπονομεύει. Δε με ενδιέφερε καθόλου που ο δόκτωρ Φράι έφευγε. Υπέγραψα την κάρτα όταν
πέρασε από το γραφείο μου με καλογραμμένα, κυρτά κοριτσίστικα γράμματα, ο καρπός γερτός να ίπταται σαρκαστικά:
«Αντίο». Θυμάμαι την εικόνα στο μπροστινό μέρος της κάρτας, ήταν ένα σκίτσο με μαύρη μελάνη ενός καουμπόι που χανόταν πάνω στο άλογό του, μέσα στη δύση του ήλιου. Μη χειρότερα. Στα χρόνια που εργάστηκα στο Μούρχεντ, ο δόκτωρ
Φράι ερχόταν περιστασιακά για να εποπτεύσει τις επισκέψεις της οικογένειας, που αποτελούσε ένα από τα δικά μου
καθήκοντα σε καθημερινή βάση, και παρακολουθούσε όρ-
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θιος στην ανοιχτή πόρτα, στην αίθουσα των επισκεπτών, κουνώντας το κεφάλι, ρουφώντας τα ούλα του, μουρμουρίζοντας
και πότε πότε παρενέβαινε με το μακρύ τεντωμένο δάχτυλο,
δείχνοντας ένα παιδί και εγκαλώντας το να καθίσει στητό,
να απαντήσει σε μια ερώτηση, να απολογηθεί και ούτω καθεξής. Και ούτε μια φορά δεν είπε «Γεια σας» ή «Πώς είστε,
δεσποινίς Ντάνλοπ;». Ήμουν αόρατη. Ήμουν μέρος της επίπλωσης. Μετά το γεύμα –νομίζω πως άφησα εκείνη την κονσέρβα με τον τόνο μέσα στο ντουλαπάκι μου, ανέγγιχτη– φώναξαν το προσωπικό στην καφετέρια για γλυκό και καφέ και
για να αποχαιρετήσουμε τον δόκτορα Φράι, αλλά εγώ αρνήθηκα να συμμετάσχω. Κάποια στιγμή με έπιασε μια φαγούρα στα εσώρουχά μου και επειδή δεν υπήρχε κανένας να με
δει, έχωσα το χέρι μου εκεί κάτω. Καθώς τα απόκρυφά μου
ήταν φασκιωμένα, ήταν δύσκολο να ξυθώ. Οπότε αναγκάστηκα να χώσω το χέρι μου μέσα από τη φούστα μου, κάτω από
τον κορσέ και μέσα στα εσώρουχα, κι έτσι ανακουφίστηκα
από τη φαγούρα, έπειτα τράβηξα έξω τα δάχτυλά μου και τα
μύρισα. Είναι μια φυσική περιέργεια, νομίζω, να μυρίζεις τα
δάχτυλά σου. Αργότερα, όταν η μέρα έφθασε στο τέλος της,
αυτά τα ίδια δάχτυλα, που είχαν παραμείνει άπλυτα, τα πρότεινα στον δόκτορα Φράι και του ευχήθηκα καλή συνταξιοδότηση την ώρα που έβγαινε έξω από την πόρτα.

Τ

ην εποχή που δούλευα στο Μούρχεντ δε θα έλεγα πως
ήμουν και τόσο προστατευμένη, αλλά ήμουν απομονωμένη. Δεν έβγαινα έξω ποτέ. Η πόλη στην οποία είχα ζήσει
και είχα μεγαλώσει –θα την αποκαλώ X-ville– δεν είχε σιδη-
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ροδρομικές ράγες ώστε να υπάρχει και η άλλη, η λάθος πλευρά. Υπήρχαν οι πιο υποβαθμισμένες περιοχές, για τους υπαλλήλους και τους προβληματικούς, αυτές που ήταν πιο κοντά
στον ωκεανό, και τις είχα προσπεράσει με το αυτοκίνητο μερικές φορές, τα ετοιμόρροπα σπίτια τους με τις αυλές γεμάτες
σκόρπια παιδικά παιχνίδια και σκουπίδια. Βλέποντας τους
ανθρώπους στους δρόμους, τόσο θλιμμένους, θυμωμένους
και αδιάφορους, χαιρόμουν αλλά και τρόμαζα, ένιωθα ντροπή που δεν ήμουν κι εγώ εξίσου φτωχή. Τα σπίτια στη γειτονιά μου ήταν όλα δεντροφυτεμένα και καθαρά, σπίτια που τα
αγαπούσαν και τα πρόσεχαν με καμάρι και στοργή, δείχνοντας φροντίδα στους δημόσιους χώρους κι αυτό με έκανε να
ντρέπομαι επειδή εγώ ήμουν τόσο βρόμικη, τόσο διαλυμένη,
τόσο αδιάφορη. Δεν ήξερα πως υπήρχαν κι άλλοι σαν εμένα στον κόσμο, κάποιοι «απροσάρμοστοι», όπως συνηθίζεται να τους λένε. Επιπλέον, όπως συμβαίνει συνήθως με όλα
τα μοναχικά, ευφυή νεαρά άτομα, πίστευα κι εγώ πως είμαι
η μόνη που έχει συνείδηση, έχει επίγνωση το πόσο παράδοξο ήταν να είσαι ζωντανός, να είσαι ένα πλάσμα που ζει πάνω σε αυτόν τον παράξενο πλανήτη Γη. Έχω δει επεισόδια
από τη Ζώνη του Λυκόφωτος, τα οποία δείχνουν το είδος της
ανέκφραστης παραφροσύνης που βίωνα κι εγώ στο X-ville.
Ένιωθα τρομερή μοναξιά.
Η Βοστόνη με τα πλίνθινα σπίτια και τα αναρριχώμενα φυτά της μου έδινε ελπίδα πως υπήρχε κάποια μορφή ευφυΐας
εκεί έξω, υπήρχαν νέοι άνθρωποι που ζούσαν όπως τους άρεσε. Η ελευθερία δεν απείχε και τόσο πολύ. Είχα πάει εκεί μόνο μια φορά με τη μητέρα μου για να επισκεφτούμε έναν γιατρό λίγο πριν πεθάνει, έναν γιατρό που δεν μπορούσε να τη
θεραπεύσει, αλλά της είχε δώσει φάρμακα που θα την «ανα-
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κούφιζαν», όπως είπε. Τότε, εκείνη η εκδρομή μού είχε φανεί
συναρπαστική. Ήμουν στα αλήθεια είκοσι τεσσάρων. Ήμουν
ενήλικη. Θα έλεγε κανείς πως μπορούσα να οδηγήσω και να
πάω όπου ήθελα. Πράγματι, το τελευταίο καλοκαίρι που πέρασα στο X-ville, προς το τέλος μιας από τις χειρότερες κραιπάλες του πατέρα μου, πήγα κι εγώ κάτω στην ακτή. Το αυτοκίνητό μου έμεινε από βενζίνη και περιπλανήθηκα σε έναν
χωματόδρομο, μια ώρα απόσταση από το σπίτι μου, μέχρι που
μια μεγαλύτερη σε ηλικία γυναίκα σταμάτησε, μου έδωσε ένα
δολάριο, με πήγε στο βενζινάδικο και μου είπε «την επόμενη
φορά να προγραμματίζεις καλύτερα». Θυμάμαι το σοφό διπλοσάγονό της καθώς έστριβε το αυτοκίνητό της. Ήταν μια
γυναίκα της υπαίθρου, και ένιωσα σεβασμό. Τότε ήταν που
άρχισα να φαντασιώνομαι την εξαφάνισή μου, να πείθω τον
εαυτό μου σιγά σιγά πως η λύση στο πρόβλημά μου –το πρόβλημα ήταν η ζωή μου στο X-ville– ήταν η Νέα Υόρκη.
Τότε ήταν κλισέ και ακόμα κλισέ παραμένει, αλλά έχοντας ακούσει το «Hello Dolly!» στο ραδιόφωνο, μου φαινόταν απόλυτα πιθανό να εμφανιστώ στο Μανχάταν, με τα λεφτά για ένα δωμάτιο σε ένα μοτέλ και να δω το μέλλον μου
να παίρνει τον δρόμο του αυτόματα, χωρίς να χρειαστεί να
προβληματιστώ ιδιαίτερα. Ήταν ένα όνειρο, αλλά το τροφοδοτούσα όσο μπορούσα. Άρχισα να μαζεύω τα δικά μου λεφτά και τα έκρυβα στη σοφίτα. Ήταν δική μου ευθύνη να καταθέτω τις επιταγές με τη σύνταξη του πατέρα μου, τις οποίες
έστελνε το αστυνομικό τμήμα στην αρχή κάθε μήνα, στην τράπεζα του X-ville, όπου οι ταμίες με αποκαλούσαν Δεσποινίς
Ντάνλοπ, το όνομα της μητέρας μου, και σκεφτόμουν πως
δε θα είχαν πρόβλημα να αδειάσουν τον λογαριασμό και να
μου δώσουν έναν φάκελο με χαρτονομίσματα των εκατό δο-
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λαρίων, τις οικονομίες των Ντάνλοπ, αν έλεγα ένα ψέμα, αν
έλεγα πως θα αγόραζα καινούργιο αυτοκίνητο.
Δε μοιράστηκα ποτέ με κανέναν την επιθυμία μου να φύγω
από το X-ville. Αλλά υπήρξαν φορές, κατά τη διάρκεια των δυσκολότερων ωρών μου –ήμουν τόσο δυστυχισμένη–, που ένιωθα μια δύναμη να με σπρώχνει να πέσω από μια γέφυρα με το
αυτοκίνητο ή, όπως ένα συγκεκριμένο πρωί, την παρόρμηση
να κοπανήσω την πόρτα του αυτοκινήτου πάνω στο χέρι μου,
φανταζόμουν την ανακούφιση που θα ένιωθα, αν μπορούσα να
ξαπλώσω στον καναπέ του δόκτορα Φράι για μια φορά και να
εξομολογηθώ, όπως οι αμαρτωλοί ήρωες, πως η ζωή μου ήταν
απλώς ανυπόφορη. Όμως, στην πραγματικότητα, ήταν υποφερτή. Την είχα αντέξει τόσο καιρό, στο κάτω κάτω. Τέλος πάντων, εκείνη η μικρή Αϊλίν ποτέ δε θα κοιμόταν παρέα με έναν
άντρα, άλλον από τον πατέρα της. Ήταν αδύνατον να εμποδίσει τα στήθη της να προεξέχουν. Παρότι ήμουν μικρόσωμη
και κοκαλιάρα εκείνη την εποχή, εγώ πίστευα πως ήμουν χοντρή, πως η σάρκα μου ήταν ανοικονόμητη. Ένιωθα τα στήθη
και τα μπούτια μου να κουνιούνται αισθησιακά καθώς προχωρούσα στον διάδρομο. Πίστευα πως τα πάντα πάνω μου ήταν
τεράστια και αηδιαστικά. Κι αυτό με τρέλαινε. Αυτή η αυταπάτη μου κόστισε πολύ πόνο και σύγχυση. Τώρα τα θυμάμαι
και γελάω, αλλά τότε ένιωθα πολύ δυστυχισμένη.
Φυσικά κανένας στο γραφείο της φυλακής δεν είχε το παραμικρό ενδιαφέρον για μένα, για τη δυστυχία μου ή τα στήθη μου. Όταν πέθανε η μητέρα μου κι εγώ πήγα στη δουλειά
στο Μούρχεντ, η κυρία Στίβενς και η κυρία Μάρεϊ κράτησαν
τις αποστάσεις τους. Ούτε συλλυπητήρια ούτε βλέμματα κατανόησης ή συμπάθειας. Ήταν οι λιγότερο μητρικές γυναίκες που είχα ποτέ συναντήσει, συνεπώς κατάλληλες για τις
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θέσεις που είχαν στη φυλακή. Δεν ήταν αυστηρές ή επικριτικές, όπως μπορεί να φαντάζεστε. Ήταν τεμπέλες, ακαλλιέργητες, εντελώς ασουλούπωτες. Φαντάζομαι πως ήταν εξίσου
βαριεστημένες με εμένα, αλλά εκείνες έκαναν κατάχρηση στη
ζάχαρη και σε φτηνά ρομάντζα και δεν είχαν κανένα πρόβλημα να γλείψουν τα δάχτυλά τους μόλις έτρωγαν ένα ντόνατ, να ρευτούν, να αναστενάξουν ή να βογκήξουν. Ακόμα
θυμάμαι τις νοερές εικόνες που είχα από δαύτες σε σεξουαλικές στάσεις, τα πρόσωπά τους στραμμένα στα απόκρυφα
της άλλης, μορφάζοντας λόγω της μυρωδιάς, καθώς τέντωναν
έξω τις γλώσσες τους που έφεραν ίχνη καραμέλας. Μου έδινε
κάποια ικανοποίηση να φαντάζομαι τέτοια πράγματα. Ίσως
αυτό να με έκανε να νιώθω ανώτερη σε σύγκριση με αυτές.
Όταν απαντούσαν στο τηλέφωνο, έκλειναν κυριολεκτικά τη
μύτη τους και μιλούσαν με τσιρίδες. Ίσως να το έκαναν αυτό για να ψυχαγωγηθούν οι ίδιες, ή ίσως να μη θυμάμαι καλά. Πάντως δεν είχαν καθόλου τρόπους.
«Αϊλίν, φέρε μου τον φάκελο εκείνου του παιδιού, εκείνου
του βρομόπαιδου, πώς τον λένε να δεις;» είπε η κυρία Μάρεϊ.
«Εκείνο με την ψώρα;» η κυρία Στίβενς πιπίλισε την καραμέλα της και έφτυσε καθώς μιλούσε. «Μπράουν, Τοντ. Παίρνω όρκο πως χρόνο με τον χρόνο γίνονται όλο και πιο άσχημα και πιο χαζά».
«Πρόσεξε τι λες, Νόρις. Η Αϊλίν μπορεί να παντρευτεί
έναν από δαύτους μια μέρα των ημερών».
«Είναι αλήθεια, Αϊλίν; Χτυπάει το βιολογικό ρολόι σου;»
Η κυρία Στίβενς κόμπαζε συνεχώς για την κόρη της, μια
ψηλή κοπέλα με λεπτά χείλη που πηγαίναμε μαζί σχολείο.
Είχε παντρευτεί κάποιον καθηγητή του μπέιζμπολ και είχαν
μετακομίσει στη Βαλτιμόρη.
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Το όνομά μου είναι Αϊλίν Ντάνλοπ. Τώρα με γνωρίζετε. Ήμουν είκοσι τεσσάρων χρόνων και είχα μια δουλειά που μου απέφερε πενήντα
επτά δολάρια την εβδομάδα – εργαζόμουν ως γραμματέας σε ένα
ιδιωτικό σωφρονιστήριο για αγόρια στην εφηβεία. Τώρα το σκέφτομαι όπως ακριβώς ήταν∙ μια φυλακή για παιδιά. Θα την αποκαλώ
Μούρχεντ. Ο Ντέλβιν Μούρχεντ ήταν ένας απαίσιος σπιτονοικοκύρης που είχα χρόνια αργότερα και το να χρησιμοποιήσω το όνομά
του για ένα τέτοιο μέρος μού φαίνεται ταιριαστό.
Σε μια βδομάδα θα το έσκαγα από το σπίτι και δε θα γύριζα ποτέ.
Αυτή είναι η ιστορία της εξαφάνισής μου.

KΩΔ. ΜΗΧ/ΣΗΣ: 19272

Τα Χριστούγεννα δεν επιφυλάσσουν χαρές για την Αϊλίν Ντάνλοπ,
μια μετριόφρονα, ωστόσο διαταραγμένη κοπέλα, εγκλωβισμένη ανάμεσα στον ρόλο της ως «κηδεμόνα» του αλκοολικού πατέρα της,
σε ένα σπίτι το οποίο συζητά όλη η γειτονιά για τη βρομιά του, και
στη δουλειά της ως γραμματέως σε μια φυλακή έφηβων αγοριών, με
ό,τι εφιάλτες μπορεί αυτή να συνεπάγεται. Με ένα αίσθημα πικρίας
και απέχθειας για τον εαυτό της να την κατατρώει, η Αϊλίν γεμίζει τις
μέρες της με διεστραμμένες φαντασιώσεις και όνειρα απόδρασης από
τη μικρή πόλη όπου ζει. Στο μεταξύ, περνάει τα βράδια και τα Σαββατοκύριακά της κάνοντας μικροκλοπές σε μαγαζιά, παρακολουθώντας έναν γυμνασμένο δεσμοφύλακα με το όνομα Ράντι και καθαρίζοντας το χάος που δημιουργεί ο ολοένα και πιο ανισόρροπος πατέρας
της. Όταν στη ζωή της μπαίνει η όμορφη και χαμογελαστή Ρεμπέκα,
η νέα διευθύντρια εκπαίδευσης του Μούρχεντ, η Αϊλίν μαγεύεται και
αδυνατεί να αντισταθεί σε αυτό που αρχικά μοιάζει με δυνατή φιλία.
Σε μια χιτσκοκική ανατροπή, όμως, η λατρεία της για τη Ρεμπέκα θα
την κάνει συνεργό σε ένα έγκλημα που ξεπερνά τη φαντασία της.

Eκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ
www.psichogios.gr
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