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Τετάρτη 7 Μαρτίου 2012

Επικίνδυνος.
Μήνες τώρα βλέπω όνειρα και εφιάλτες όπου εκεί-

νος προσωποποιεί τέλεια αυτή τη λέξη. Εναλλακτι-
κές πραγματικότητες, σαν μέσα σε όραμα, όπου μπο
ρώ να μυρίσω το αρρενωπό άρωμα μόσχου, να νιώσω 
το σκληρό κορμί του πάνω στο δικό μου. Να γευτώ τη 
γλυκιά, αισθησιακή γεύση του – σαν σοκολάτα γάλα-
κτος με τη σατινέ απαίτηση να υποκύψω σε άλλη μια 
δαγκωνιά. Και άλλη μία. Είναι τόσο ωραία που έχω ξε
χάσει ότι υπάρχει τίμημα για την υπερβολική ικανο-
ποίηση. Και υπάρχει τίμημα. Πάντα υπάρχει τίμημα. 
Θυμήθηκα αυτό το μάθημα ζωής ένα σαββατιάτικο βρά
δυ. Και τώρα πια ξέρω πως ό,τι κι αν πει, ό,τι κι αν κά
νει, δεν μπορώ –δεν πρόκειται– να τον ξαναδώ. 

Ξεκίνησε σαν άλλη μια ερωτική περιπέτεια μαζί 
του. Απρόβλεπτη. Συναρπαστική. Ούτε που θυμάμαι 
τι πήγε λάθος. Πώς πήρε τόσο σκοτεινή τροπή. 
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Με διέταξε να γδυθώ και να καθίσω στο στρώμα, 
ακουμπώντας στο κεφαλάρι του κρεβατιού, με τα πό-
δια μου ανοιχτά για να βλέπει. Γυμνή μπροστά του, 
ανοιχτή, ευάλωτη, έτρεμα από επιθυμία. Ποτέ στη 
ζωή μου δεν είχα δεχτεί διαταγές από άντρα. Και σί-
γουρα ποτέ δεν πίστευα ότι θα υπήρχε κάτι που να με 
κάνει να τρέμω. Αλλά έτρεμα για εκείνον. 

Αν το σαββατόβραδο είχε αποδείξει κάτι, αυτό ήταν 
ότι, όταν ήμουν μαζί του, υπό την επήρειά του, μπορού-
σε να απαιτήσει τα πάντα κι εγώ να υπακούσω. Μπο-
ρούσε να με φτάσει στα όριά μου, σε απίστευτα ση-
μεία που ποτέ δεν περίμενα να βρεθώ. Ακριβώς γι’ αυ τόν 
τον λόγο δεν μπορώ να τον ξαναδώ. Με κάνει να νιώ-
θω ότι του ανήκω, και αυτό που με ανησυχεί είναι ότι 
μου αρέσει. Δεν μπορώ καν να καταλάβω πώς επι-
τρέπω κάτι τέτοιο, παρόλο που καίγομαι γι’ αυτό. Αλλά 
όταν τον είδα να στέκεται στην άκρη του κρεβατιού, 
το Σάββατο το βράδυ, μεγαλόσωμο και γυμνασμένο, 
με το πέος του να προεξέχει, το μόνο που υπήρχε ήταν 
αυτή η ανάγκη.

Ήταν εκπληκτικός. Πραγματικά, ο πιο υπέροχος 
άντρας που έχω γνωρίσει. Με πλημμύρισε αμέσως πό-
θος. Ήθελα να τον νιώσω κοντά μου, να τον νιώσω να 
με αγγίζει. Να τον αγγίξω κι εγώ. Αλλά τώρα ξέρω ότι 
δεν πρέπει να τον αγγίζω χωρίς την άδειά του. Και 
ξέρω ότι δεν πρέπει να τον ικετεύω να με αφήσει να 
το κάνω. 

Έμαθα το μάθημά μου στις προηγούμενες συνα-
ντήσεις. Απολαμβάνει υπερβολικά το πόσο ευάλωτη 
είμαι όταν ικετεύω. Απολαμβάνει να μου στερεί την 
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ικανοποίηση μέχρι να φτάσω να τρέμω από την έξα-
ψη του κορμιού μου. Μέχρι να λιώσω από την ένταση 
και τα δάκρυα. Του αρέσει η δύναμη που έχει πάνω 
μου. Του αρέσει να έχει απόλυτο έλεγχο. Θα έπρεπε 
να τον μισώ. Μερικές φορές νομίζω ότι τον αγαπώ. 

Το μαντίλι θα έπρεπε να μου έχει κρούσει τον κώ-
δωνα του κινδύνου, ότι όδευα προς ένα μέρος δίχως 
επιστροφή. Τώρα που το σκέφτομαι, πιστεύω ότι αυ
τό συνέβη. Το πέταξε στο κρεβάτι, μια πρόκληση, και 
αμέσως μια ανατριχίλα διαπέρασε τη ραχοκοκαλιά μου. 
Η ιδέα ότι δε θα μπορούσα να δω τι μου συνέβαινε θα 
έπρεπε να με είχε ερεθίσει – και με ερέθισε. Αλλά, για 
λόγους που δεν καταλάβαινα τότε, με τρόμαξε κιόλας. 
Φοβήθηκα και δίστασα. 

Αυτό δεν τον ευχαρίστησε. Μου το είπε, με τη βα-
θιά, πλούσια φωνή του που με κάνει να τρέμω ανεξέ-
λεγκτα. Η ανάγκη να τον ικανοποιήσω ήταν τόσο 
έντονη. Έδεσα το μαντίλι. 

Η ανταμοιβή μου ήταν ένα τρίξιμο στο στρώμα. 
Με πλησίαζε. Ήξερα ότι σύντομα θα τελείωνα. Τα χέ-
ρια του γλίστρησαν κτητικά στις γάμπες μου, στους 
μηρούς μου. Και, πανάθεμά τον, σταμάτησε ακριβώς 
πριν το σημείο που τον χρειαζόμουν. 

Αυτό που ακολούθησε ήταν μια σκοτεινή ανεμο-
ζάλη αισθήσεων. Με ξάπλωσε ανάσκελα στο στρώμα. 
Ήξερα ότι η ικανοποίηση απείχε μόλις μερικά δευτε-
ρόλεπτα. Σύντομα θα έμπαινε μέσα μου. Σύντομα θα 
είχα αυτό που χρειαζόμουν. Αλλά, προς απογοήτευ-
σή μου, απομακρύνθηκε. 

Τότε ήμουν σίγουρη ότι άκουσα το κλικ μιας κλει-
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δαριάς. Τινάχτηκα και ανακάθισα, και φώναξα το 
όνομά του, φοβούμενη ότι έφευγε, σίγουρη ότι είχα 
κάνει κάτι λάθος. Ανακουφίστηκα όταν ένιωσα το χέρι 
του στην κοιλιά μου. Είχα φανταστεί τον ήχο μιας κλει-
δαριάς. Πρέπει να τον είχα φανταστεί. Αλλά δεν μπο-
ρούσα να αποτινάξω την αίσθηση ότι η ατμόσφαιρα 
είχε αλλάξει ελαφρά, ούτε την υποψία ενός ζωώδους 
πόθου και απειλής που γέμιζε τον χώρο και που δε 
μου έδινε την αίσθηση εκείνου. Ήταν μια σκέψη που 
την ξέχασα αμέσως όταν γλίστρησε με όλο του το βά-
ρος ανάμεσα στους μηρούς μου, όταν μου σήκωσε τα 
χέρια πάνω από το κεφάλι, κι ένιωσα την ανάσα του 
ζεστή στον λαιμό μου και το σώμα του βαρύ, τέλειο. 

Με κάποιον τρόπο, μια μεταξωτή γραβάτα τυλί-
χτηκε γύρω από τους καρπούς μου και τα χέρια μου 
δέθηκαν στα κάγκελα του κρεβατιού. Ποτέ δεν είχα 
σκεφτεί ότι δε θα μπορούσε να το έχει κάνει μόνος του. 
Ότι ήταν από πάνω μου, χωρίς να μπορεί να χειριστεί 
τα χέρια μου. Αλλά τότε, χειριζόταν το σώμα και το 
μυαλό μου και εγώ ήμουν το πρόθυμο θύμα του. 

Σηκώθηκε από πάνω μου κι εγώ κλαψούριζα, μην 
μπορώντας να τον φτάσω. Και πάλι σιωπή. Και το 
θρόισμα υφάσματος. Και άλλοι παράξενοι ήχοι. Πέ-
ρασαν ατελείωτα δευτερόλεπτα και θυμάμαι να ανα-
τριχιάζω. Το συναίσθημα τρόμου είχε κάνει το στο-
μάχι μου κόμπο. 

Και έπειτα, η στιγμή που ξέρω ότι θα θυμάμαι μέ-
χρι να πεθάνω. Η στιγμή που η λεπίδα άγγιξε τα χείλη 
μου. Η στιγμή που υποσχέθηκε ότι ο πόνος έκρυβε 
ηδονή. Η στιγμή που η λεπίδα διέτρεξε το δέρμα μου, 
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απόδειξη ότι έλεγε αλήθεια. Και ήξερα τότε ότι είχα 
κάνει λάθος. Δεν ήταν επικίνδυνος. Δεν ήταν εθιστι-
κή σοκολάτα. Ήταν θανάσιμος, ήταν ναρκωτικό και 
φοβόμουν…

Ένα χτύπημα στην πόρτα του διαμερίσματός μου ενώ 
έχω απορροφηθεί από το ημερολόγιο και τις σαγηνευτικές 
του λέξεις με κάνει να αναπηδήσω, τόσο που παραλίγο να 
το πετάξω πάνω από τον ώμο μου. Γεμάτη ενοχές, το κλεί-
νω με δύναμη και το βάζω ξανά στο λιτό τραπεζάκι από 
ξύλο βελανιδιάς όπου το είχε αφήσει το προηγούμενο βρά-
δυ η γειτόνισσα και καλή μου φίλη Έλα Φέργκιουσον. Δεν 
ήθελα να το διαβάσω. Απλώς ήταν… εκεί. Στο τραπεζάκι 
μου. Το άνοιξα χωρίς να το συνειδητοποιήσω και σοκαρί-
στηκα τόσο από αυτό που είδα, που δεν πίστευα ότι μπο-
ρεί πράγματι η γλυκιά, καλή μου φίλη Έλα να έγραφε κά τι 
τέτοιο. Έτσι συνέχισα να διαβάζω. Δεν μπορούσα να στα-
ματήσω και δεν ξέρω γιατί. Δεν έχει λογική. Εγώ, η Σάρα 
ΜακΜίλαν, είμαι καθηγήτρια σε λύκειο και δεν παραβιά-
ζω τις προσωπικές σκέψεις των ανθρώπων, ούτε απολαμ-
βάνω τέτοιου είδους αναγνώσματα. Εξακολουθώ να το λέω 
αυτό στον εαυτό μου καθώς πλησιάζω την πόρτα, αλλά δεν 
μπορώ να αγνοήσω το κάψιμο που νιώθω χαμηλά στην κοι-
λιά μου. Σταματάω μια στιγμή πριν υποδεχτώ τον επισκέ-
πτη μου και βάζω τα χέρια μου στα μάγουλά μου, σίγουρη 
ότι είναι κόκκινα σαν τη φωτιά, ελπίζοντας ότι όποιος κι 
αν είναι απλώς θα φύγει. Υπόσχομαι στον εαυτό μου ότι αν 
φύγει, δε θα ξαναπιάσω το ημερολόγιο, αλλά βαθιά μέσα 
μου ξέρω ότι ο πειρασμός θα είναι μεγάλος. Θεέ μου, νιώ-
θω όπως ένιωθε η Έλα όταν ζούσε τη σκηνή από το ημερο-
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λόγιο^ σαν να είμαι εγώ που περιμένω για μια ακόμα βα-
σανιστική στιγμή κι έπειτα για άλλη μία. Είναι σαφές ότι μια 
γυναίκα είκοσι οχτώ χρονών δεν πρέπει να περνάει δεκαο-
χτώ μήνες χωρίς σεξ. Το χειρότερο, όμως, είναι ότι έχω πα-
ραβιάσει τις προσωπικές σκέψεις κάποιας που αγαπώ. 

Άλλο ένα χτύπημα και καταλαβαίνω ότι ο επισκέπτης 
μου δεν πρόκειται να φύγει. Τινάζομαι και κατεβάζω το 
στρίφωμα του απλού γαλάζιου φορέματος που φοράω 
ακόμα μετά το σημερινό τελευταίο μάθημα Αγγλικών στην 
πρώτη λυκείου. Εισπνέω και ανοίγω την πόρτα αφήνοντας 
μια δροσερή ριπή του νυχτερινού αέρα του Σαν Φρανσί-
σκο, που είναι παγερός όλο τον χρόνο, να παρασύρει τις 
λίγες τούφες από τα μακριά καστανά μαλλιά μου που έχουν 
ξεφύγει από τον χαμηλό κότσο μου. Ευτυχώς, το αεράκι 
δροσίζει και το δέρμα μου που καίει σαν να έχω πυρετό. 
Τι μου συμβαίνει; Πώς είναι δυνατόν ένα ημερολόγιο να 
με έχει επηρεάσει τόσο πολύ; 

Χωρίς να περιμένει να της πω να περάσει, η Έλα με προ-
σπερνάει βιαστικά, ένας σίφουνας από κόκκινες ελαστικές 
μπούκλες και άρωμα βανίλιας.

«Να το», είπε η Έλα, αρπάζοντας το ημερολόγιό της 
από το τραπεζάκι. «Καλά θυμόμουν ότι το είχα αφήσει εδώ 
χθες το βράδυ που πέρασα».

Κλείνω την πόρτα, σίγουρη ότι τα μάγουλά μου έχουν κοκ-
κινίσει ξανά, αποδεχόμενη το γεγονός ότι τώρα πια γνωρί-
ζω περισσότερα για την ερωτική ζωή της Έλα απ’ όσα θα 
έπρεπε. Ακόμα δεν ξέρω τι ήταν αυτό που με έκανε να ανοί-
ξω το ημερολόγιο, τι με έκανε να συνεχίσω την ανάγνωση. 
Τι με κάνει, ακόμα και τώρα, να θέλω να διαβάσω κι άλλο.

«Δεν το είχα προσέξει», λέω και εύχομαι να μπορούσα 
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να πάρω πίσω το ψέμα τη στιγμή που το ξεφουρνίζω. Δε 
μου αρέσουν τα ψέματα. Έχω γνωρίσει αρκετούς ανθρώ-
πους που έλεγαν ψέματα και ξέρω πόσο καταστροφικά 
μπορεί να είναι. Άλλωστε, πρόκειται για την Έλα, που τον 
τελευταίο χρόνο από γειτόνισσά μου έγινε έμπιστη φίλη 
μου, η μικρή αδερφή που ποτέ δεν είχα. Μαζί είμαστε η 
οικογένεια που καμιά μας δεν είχε, ή μάλλον που καμιά 
μας δεν ήθελε. Η αμηχανία μου με κάνει να φλυαρώ, μια 
κακιά συνήθεια που, προφανώς, οφείλεται στο άγχος και 
την ενοχή. «Είχα πολλά μαθήματα», συμπληρώνω, «και κά-
μποση χαρτούρα για να τελειώσω και με το θερινό σχολείο. 
Τυχερή που το απόφυγες φέτος, αν και είχα κάποιους φο-
βερούς μαθητές που τους κατευχαριστήθηκα». Σουφρώ-
νω τα χείλια μου και λέω στον εαυτό μου ότι είπα αρκετά, 
μόνο για να διαπιστώσω ότι δεν μπορώ να σταματήσω. 
«Γύρισα σπίτι μόλις πριν λίγα λεπτά».

«Ευτυχώς που έχεις λίγο χρόνο ελεύθερο τώρα», λέει η 
Έλα σηκώνοντας ψηλά το ημερολόγιο. «Αυτό το έφερα 
χθες που είχαμε κανονίσει να δούμε κοριτσίστικη ταινία. 
Ήθελα να σου διαβάσω μερικά σημεία. Αλλά έπειτα τη-
λεφώνησε ο Ντέιβιντ, και ξέρεις τι έγινε μετά». Κρεμάει 
τα χείλια της, η φωνή της φανερώνει ενοχή. «Σε εγκατέ-
λειψα. Πολύ κακή φίλη».

Ο Ντέιβιντ είναι το αγόρι της, ένας σέξι γιατρός. Αυτό 
που ήθελε ο Ντέιβιντ από την Έλα το πήρε. Τώρα ξέρω ότι 
αυτό είναι αλήθεια. Κοιτάζω διερευνητικά την Έλα για 
μια στιγμή. Με το δροσερό νεανικό δέρμα της, το ξεθω-
ριασμένο τζιν και το μοβ κοντομάνικο, μοιάζει περισσό-
τερο με μαθήτρια παρά με εικοσιπεντάχρονη καθηγήτρια. 
«Ήμουν πολύ κουρασμένη ούτως ή άλλως», τη διαβεβαιώ-
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νω, αλλά ανησυχώ που έχει ξεμυαλιστεί με αυτόν τον άντρα 
ο οποίος είναι δέκα χρόνια μεγαλύτερός της. «Έπρεπε να 
κοιμηθώ γιατί είχα τα μαθήματα σήμερα».

«Τώρα όμως τελείωσαν πια, ζήτω». Δείχνει το ημερο-
λόγιο. «Και χαίρομαι πολύ που το πήρα πριν βρεθώ με τον 
Ντέιβιντ απόψε». Σηκώνει το ένα φρύδι. «Για προκαταρ-
τικά. Ο Ντέιβιντ θα ξετρελαθεί. Αυτό το ημερολόγιο είναι 
καυτό».

Την κοιτάζω έκπληκτη, με ανοιχτό το στόμα. «Του δια-
βάζεις το ημερολόγιό σου;» Ποτέ δε θα είχα το θάρρος να 
διαβάσω σε έναν άντρα τόσο προσωπικές σκέψεις – ιδίως 
αν αφορούσαν τον ίδιο. «Και είναι προκαταρκτικά;»

Η Έλα συνοφρυώνεται. «Δεν είναι το ημερολόγιό μου, 
θυμάσαι; Σου το είπα χθες το βράδυ. Είναι από την απο-
θήκη που αγόρασα σ’ εκείνη τη δημοπρασία στις αρχές 
του καλοκαιριού». 

«Α», λέω, αν και δε θυμάμαι να μου έχει πει κάτι η Έλα 
για το ημερολόγιο. Για την ακρίβεια, αν το είχε κάνει, είμαι 
εκατό τοις εκατό σίγουρη ότι θα το θυμόμουν. «Σωστά. Οι 
δημοπρασίες αποθηκών που πηγαίνεις από τότε που έπα-
θες ψύχωση με την εκπομπή Storage Wars. Ακόμα δεν μπο-
ρώ να πιστέψω ότι οι άνθρωποι αποθηκεύουν τα πράγμα-
τά τους κι έπειτα δεν μπορούν να πληρώσουν και αφήνουν 
να τα πάρει όποιος κάνει τη μεγαλύτερη προσφορά».

«Και όμως το κάνουν», λέει η Έλα. «Και δεν έχω πάθει 
ψύχωση».

Σηκώνω το φρύδι δύσπιστα.
«Εντάξει, μπορεί και να έχω πάθει», λέει συγκαταβα-

τικά, «αλλά θα βγάλω τα διπλάσια απ’ όσα αν δούλευα 
στο θερινό σχολείο. Να έρθεις μαζί μου στην επόμενη δη-
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μοπρασία, σκέψου το σοβαρά. Ήδη έχω πουλήσει ακρι-
βά δύο από τις τρεις αποθήκες που αγόρασα». Κρατάει 
ψηλά το ημερολόγιο. «Αυτό το βρήκα στην τελευταία απο-
θήκη που είναι και η καλύτερη μέχρι στιγμής. Έχει έργα 
τέχνης που ξέρω ότι θα τα πουλήσω ακριβά. Και μέχρι στιγ-
μής, ανακάλυψα τρία ημερολόγια που είναι εντελώς σα-
γηνευτικά. Θεέ μου, δεν μπορώ να σταματήσω να τα δια-
βάζω. Αυτή η γυναίκα ξεκίνησε όπως εγώ κι εσύ, και με 
κάποιον τρόπο παρασύρθηκε σ’ αυτή τη σκοτεινή, παθια-
σμένη κατάσταση που είναι τρομακτική και ταυτόχρονα 
συναρπαστική».

Έχει δίκιο και νιώθω το κάψιμο στην κοιλιά μου καθώς 
θυμάμαι τις λέξεις στις σελίδες του ημερολογίου. Σχεδόν 
μπορώ να φανταστώ την απαλή, δελεαστική φωνή της γυ-
ναίκας να μου ψιθυρίζει την ιστορία της. Προσπαθώ να 
συγκεντρωθώ σε αυτό που λέει η Έλα, αλλά αναρωτιέμαι 
για τη γυναίκα, πού να είναι, ποια να είναι.

«Θεέ μου!» φωνάζει η Έλα. «Κοκκινίζεις. Διάβασες το 
ημερολόγιο, έτσι δεν είναι;»

Χάνω το χρώμα μου. «Τι; Δεν…» Ξαφνικά δεν μπορώ 
να μιλήσω. Δε νιώθω καθόλου ο εαυτός μου και σωριάζομαι 
αβοήθητη σε μια παραγεμισμένη καφέ πολυθρόνα απέ-
ναντι από την Έλα, παγιδευμένη στο προηγούμενο ψέμα μου. 
«Ναι… Το διάβασα».

Η Έλα πιάνει ένα μαξιλάρι από τον καναπέ και με κοι-
τάζει καχύποπτα. «Νόμιζες, αλήθεια, ότι εγώ τα έγραψα όλα 
αυτά;»

Την κοιτάζω διστακτικά. «Ε…»
«Ποπό!» λέει εκλαμβάνοντας την απάντησή μου, ή μάλ-

λον την απουσία απάντησης, ως επιβεβαίωση. «Νόμισες…» 
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Κουνάει το κεφάλι της. «Δεν έχω λόγια. Δεν μπορεί να διά-
βασες τα καλά σημεία, γιατί αποκλείεται να πίστευες ότι 
τα είχα γράψει εγώ. Αλλά κοκκινίζεις σαν να έχεις διαβά-
σει τα καλά σημεία».

«Διάβασα μερικά σημεία που είχαν… ε, αρκετές λεπτο-
μέρειες».

Γελάει ξεφυσώντας. «Και υπέθεσες ότι τα έγραψα εγώ». 
Κουνάει ξανά το κεφάλι της. «Και νόμιζα ότι με ήξερες. 
Αλλά, διάολε, μακάρι να μπορούσα να το κάνω έστω και 
για μια καυτή νύχτα. Η ζωή αυτής της γυναίκας έχει έναν 
μυστηριώδη ερωτισμό που…» Αναριγεί. «Με στοιχειώνει. 
Με επηρεάζει, και η όλη κατάσταση και η ίδια». 

Με παρηγορεί κάπως να ξέρω ότι κι εκείνη επηρεάζε-
ται όπως κι εγώ από τις λέξεις στις σελίδες του ημερολο-
γίου, και δεν ξέρω γιατί. Για ποιον λόγο άραγε χρειάζομαι 
παρηγοριά; Δεν είναι λογικό. Η αντίδρασή μου απέναντι 
σ’ αυτή την άγνωστη γυναίκα δεν είναι λογική. 

«Όταν εγώ κι ο Ντέιβιντ τελειώσουμε με το ημερολό-
γιο», συνεχίζει η Έλα επαναφέροντάς με στην κουβέντα, 
«θα βγάλει φωτογραφία μερικές από τις πιο προσωπι-
κές σελίδες για πιθανούς αγοραστές και θα βάλουμε τα 
ημερολόγια στο eBay. Θα μας φέρουν πολλά χρήματα. 
Το ξέρω».

Την κοιτάζω με ανοιχτό το στόμα, η ιδέα μού προκαλεί 
αποστροφή. «Δε σκοπεύεις στα σοβαρά να πουλήσεις τις 
σκέψεις αυτής της γυναίκας στο eBay;»

«Και βέβαια, διάολε», λέει. «Το θέμα είναι να βγάλου-
με λεφτά. Άλλωστε, μπορεί και να είναι φαντασίες».

Τα λόγια της είναι ψυχρά και με εκπλήσσει. Δεν είναι 
αυτή η Έλα που ξέρω. «Μιλάμε για τις προσωπικές σκέ-
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ψεις μιας γυναίκας, Έλα. Σίγουρα δε θέλεις να βγάλεις κέρ-
δος από τον πόνο της».

Συνοφρυώνεται. «Ποιον πόνο; Εμένα μου φαίνεται μάλ-
λον όλο απόλαυση».

«Έχασε όλα της τα υπάρχοντα σε μια δημοπρασία. Αυτό 
δεν είναι απόλαυση».

«Υποθέτω ότι ο πλούσιος τύπος θα την πήγε σε κάποιο 
εξωτικό μέρος και ότι θα ζει μεγάλη ζωή». Ο τόνος της 
γίνεται μελαγχολικός. «Πρέπει να σκέφτομαι έτσι για να 
μπορώ να το κάνω αυτό, Σάρα. Σε παρακαλώ, μη με κάνεις 
να νιώθω ενοχές. Τα χρειάζομαι αυτά τα χρήματα και αν 
δεν το κάνω εγώ, θα το κάνει κάποιος άλλος αγοραστής».

Ανοίγω το στόμα μου έτοιμη να διαφωνήσω, αλλά στα-
ματάω. Η Έλα είναι ολομόναχη στον κόσμο, δεν έχει οι-
κογένεια, εκτός από έναν αλκοολικό πατέρα ο οποίος, τις 
περισσότερες φορές, δε θυμάται καν το όνομά του, πόσο 
μάλλον το δικό της. Ξέρω ότι νιώθει πως πρέπει να έχει 
λεφτά στην άκρη για επείγουσες καταστάσεις. Και εγώ το 
ξέρω αυτό το συναίσθημα. Και εγώ είμαι μόνη. Σε γενικές 
γραμμές δηλαδή, αλλά δε θέλω να το σκεφτώ αυτό τώρα.

«Λυπάμαι», της λέω και το εννοώ. «Ξέρω ότι σου κάνει 
καλό. Χαίρομαι που πηγαίνει καλά».

Χαμογελάει ανεπαίσθητα και γνέφει θετικά πριν ση-
κωθεί όρθια. Σηκώνομαι κι εγώ και την αγκαλιάζω. Χα-
μογελάει, η διάθεσή της έχει ξαναγίνει ηλιόλουστη και 
φωτεινή, σαν το φως που φέρνει συχνά στη ζωή μου. Την 
αγαπάω την Έλα. Στ’ αλήθεια.

«Ο Ντέιβιντ κι εγώ ανυπομονούμε για λίγη από αυτή τη 
μαγευτική δράση απόψε», ψιθυρίζει πονηρά. «Πρέπει να 
φύγω». Γελάει και με χαιρετάει κουνώντας τα δάχτυλα.
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«Καλά να περάσεις. Είμαι σίγουρη δηλαδή».
Βυθίζομαι στην πολυθρόνα μου και βλέπω την πόρτα 

να κλείνει. 

Ένα χτύπημα στην πόρτα με βγάζει ξανά από την ηρεμία 
μου και με πανικοβάλλει. Ανακάθομαι στο κρεβάτι, απο-
προσανατολισμένη και ζαλισμένη, και κοιτάζω το ρολόι. 
Είναι εφτά το πρωί, την πρώτη μέρα που δεν έχω μαθήματα.

«Ποιος στο καλό χτυπάει την πόρτα μου;» μουρμουρί-
ζω, πετάω τις κουβέρτες και φοράω τις ροζ χνουδωτές 
παντόφλες που μου χάρισε μια μαθήτρια πέρσι τα Χρι-
στούγεννα. Πιάνω τη μακριά ροζ ρόμπα μου που δεν εί-
ναι χνουδωτή, αλλά γράφει «ροζ» στην πλάτη. Και άλλα 
χτυπήματα.

«Σάρα, εγώ είμαι, η Έλα!» ακούω καθώς σέρνω τα πό-
δια μου στο καθιστικό. «Γρήγορα! Γρήγορα!»

Η καρδιά μου χτυπάει δυνατά όχι μόνο επειδή η Έλα 
προφανώς βρίσκεται σε πανικό, αλλά επειδή, σε αντίθεση 
μ’ εμένα που δε μου αρέσει να χάνω ούτε λεπτό της μέρας 
μου, η Έλα δε σηκώνεται πριν το μεσημέρι τις μέρες που δεν 
είναι υποχρεωμένη. Με το που ανοίγω την πόρτα, η Έλα με 
αγκαλιάζει και μου ανακοινώνει: 

«Θα κλεφτώ!»
«Θα κλεφτείς;» Μου κόβεται η ανάσα, καθώς αποτρα-

βιέμαι και τραβάω την Έλα μέσα, μακριά από την ψύχρα 
του ξημερώματος. Ακόμα φοράει τα χθεσινοβραδινά της 
ρούχα. «Τι είναι αυτά που λες; Τι συμβαίνει;»

«Χθες βράδυ ο Ντέιβιντ μου έκανε πρόταση γάμου», 
λέει όλο ενθουσιασμό. «Ούτε που το πιστεύω. Φεύγουμε 
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για Παρίσι σήμερα το πρωί». Κοιτάζει το ρόλοι της και τσι-
ρίζει. «Σε δυο ώρες δηλαδή». Βάζει κάτι στο χέρι μου. «Αυτά 
είναι τα κλειδιά του σπιτιού μου. Στο τραπέζι της κουζίνας 
θα βρεις το ημερολόγιο και το κλειδί της αποθήκης. Αν δεν 
αδειάσει σε δυο εβδομάδες, πρέπει να νοικιαστεί ή να βγει 
ξανά σε δημοπρασία. Γι’ αυτό πάρ’ την και πούλα τα πράγ-
ματα. Τα λεφτά είναι δικά σου. Ή άσ’ την. Όπως και να ’χει, 
δεν έχει σημασία». Χαμογελάει. «Γιατί φεύγω για το Πα-
ρίσι και μετά πηγαίνω για μήνα του μέλιτος στην Ιταλία!»

Είμαι προστατευτική με την Έλα. Δε θέλω να πληγω-
θεί και δεν την έχω ακούσει ποτέ να λέει ότι αγαπάει τον 
Ντέιβιντ. «Τον ξέρεις μόνο τρεις μήνες, γλυκιά μου. Εγώ 
τον έχω συναντήσει μια φορά». Πάντα, κατά πολύ βολικό 
τρόπο, έπρεπε να φύγει όταν κανονίζαμε να βρεθούμε.

«Τον αγαπάω, Σάρα», λέει σαν να διαβάζει τις σκέψεις 
μου. «Και μου φέρεται καλά. Το ξέρεις».

Όχι, δεν το ξέρω, αλλά ενώ προσπαθώ να βρω τον κα-
τάλληλο τρόπο να της το πω, έχει ήδη φτάσει στην πόρτα. 
«Έλα…»

«Θα σε πάρω όταν φτάσω στο Παρίσι, έχε το κινητό σου 
κοντά».

«Στάσου!» λέω τραβώντας την από το χέρι. «Πόσο και-
ρό θα λείψεις;»

Τα μάτια της αστράφτουν από ενθουσιασμό. «Έναν μή-
να. Το πιστεύεις; Έναν ολόκληρο μήνα στην Ιταλία. Ζω ένα 
όνειρο». Με αγκαλιάζει και με φιλάει στο μάγουλο. «Εφό-
σον εμείς οι καθηγητές επιστρέφουμε τον Οκτώβρη, χάρη 
στις περισσότερες ώρες διδασκαλίας κάθε μέρα, μπορώ να 
λείψω έναν ολόκληρο μήνα! Το πιστεύεις; Δε θα παραπο-
νεθώ ξανά για τις πολλές ώρες. Έναν ολόκληρο μήνα στην 
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Ιταλία – τι όνειρο είναι αυτό! Θα σου τηλεφωνήσω, και όταν 
γυρίσουμε θα κάνουμε δεξίωση».

Το βλέμμα της μαλακώνει. «Ξέρεις ότι ήθελα να είσαι 
κι εσύ μαζί μου, έτσι δεν είναι; Αλλά ο Ντέιβιντ ήξερε ότι 
δεν έχω οικογένεια και ήθελε να με πάρει μακριά ώστε να 
μην είναι τόσο επώδυνο». Πιέζει το σουφρωμένο σημείο 
που σχηματίζεται πάντα ανάμεσα στα φρύδια μου όταν 
κατσουφιάζω. «Μην παίρνεις αυτή την έκφραση. Θα κά-
νεις ρυτίδες όταν μεγαλώσεις. Και είμαι μια χαρά. Για την 
ακρίβεια, τέλεια».

«Το καλό που σου θέλω», λέω επιχειρώντας να κάνω 
τη φωνή μου όσο πιο αυστηρή γίνεται, αλλά ο λαιμός μου 
σαν να έχει κλείσει και ψελλίζω μόνο μια βραχνή προει-
δοποίηση. «Πάρε με μόλις φτάσετε για να ξέρω ότι είσαι 
καλά. Και θέλω και φωτογραφίες. Πολλές».

Η Έλα χαμογελάει χαρούμενη. «Μάλιστα, κυρία Μακ-
Μίλαν». Γυρίζει και φεύγει τρέχοντας, χαιρετώντας με ξανά 
για τελευταία φορά πίσω από τον ώμο της και στρίβει στη 
γωνία. Φεύγει κι εγώ προσπαθώ να πνίξω τα αναπάντεχα 
δάκρυα τα οποία δεν κατανοώ καν. 

Χαίρομαι για την Έλα, αλλά ταυτόχρονα ανησυχώ. Νιώ-
θω… Δεν ξέρω τι νιώθω. Ίσως χαμένη. Χαϊδεύω τα κλειδιά 
της και ξαφνικά συνειδητοποιώ ότι μόλις κληρονόμησα 
μια αποθήκη και το ημερολόγιο που είχα ορκιστεί να μην 
ξαναδιαβάσω.



© Lisa Renee Jones / EKΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥΛΙΠΑ 2013

2

Κι έπειτα, η στιγμή που ξέρω ότι θα θυμάμαι μέχρι να 
πεθάνω. Η στιγμή που η λεπίδα άγγιξε τα χείλη μου. 
Η στιγμή που υποσχέθηκε ότι ο πόνος έκρυβε ηδονή.

Οι λέξεις που ήταν γραμμένες στο ημερολόγιο στριφο-
γυρίζουν στο μυαλό μου νωρίς το επόμενο βράδυ, τη μέρα 
που η Έλα έφυγε βιαστικά. Με στοιχειώνουν τόσο που 
νιώθω ολότελα παγωμένη όταν τις σκέφτομαι. Γι’ αυτό εί-
μαι εδώ, και στέκομαι μέσα σε μια αποθήκη στο μέγεθος 
ενός μικρού γκαράζ, με ελεγχόμενη θερμοκρασία, που σε 
κάποια φάση υποθέτω ότι νοίκιασε η συγγραφέας του 
ημερολογίου. Ευτυχώς, υπάρχει απαλός φωτισμός και εί-
ναι σε καλή γειτονιά. Στέκομαι, χωρίς να ξέρω τι να πρω-
τοκοιτάξω. Νιώθω άβολα να ψαχουλεύω τα πράγματα μιας 
άγνωστης.

Η στιγμή που υποσχέθηκε ότι ο πόνος έκρυβε ηδονή.
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Οι λέξεις επιστρέφουν απρόσκλητες ξανά στο μυαλό 
μου. Αναριγώ, και όχι μόνο επειδή το ημερολόγιο είναι 
σαφώς ερεθιστικό. Δε θα έπρεπε να ερεθίζομαι, τουλάχι-
στον όχι από δεσίματα και επώδυνη ηδονή. Αρνούμαι να 
ερεθιστώ. Ανησυχώ γι’ αυτή τη μυστηριώδη γυναίκα. Άλ-
λωστε, είμαι κόρη του πατέρα μου, όπως η μητέρα μου 
ήταν γυναίκα του, που σήμαινε ότι ήμασταν μαριονέτες 
του, που δεν τολμούσαμε καν να είμαστε στη σκιά του. Η 
μητέρα μου, με τον θάνατό της, γλίτωσε από εκείνον και 
εγώ επέλεξα από τότε να τον αφήσω έξω από τη ζωή μου. 
Παρόλο που πέρασαν πέντε χρόνια χωρίς εκείνον, έχω 
συναίσθηση ότι η επίδραση που είχε το βαρύ του χέρι εί-
ναι υπερβολικά παρούσα στη ζωή μου. 

Οι αναμνήσεις με κάνουν να σφίγγω τα δόντια. Δεν έχω 
ιδέα πώς το μυαλό μου γλιστράει σε σκέψεις που προσπα-
θώ να μην κάνω ποτέ. Πιέζομαι και συγκεντρώνομαι ξα-
νά στα τακτικά στοιβαγμένα έπιπλα και τα κουτιά κατά 
μήκος των τοίχων, καθώς και σε κάτι που μοιάζει με πίνα-
κα καλά τυλιγμένο. Μια ζωή που έμεινε πίσω, που ξεχά-
στηκε. Ποια το έκανε αυτό; Ποια άφησε πίσω πράγματα 
για τα οποία νοιαζόταν τόσο ώστε να τα πακετάρει τακτι-
κά και να τα οργανώσει; Δεν πείθομαι ότι ένας πλούσιος 
γκόμενος πήρε αυτή τη γυναίκα μακριά, να ζήσουν μια 
εξωτική ζωή. Αυτό το έκανε κάποια που είχε βρεθεί αντι-
μέτωπη με κακοτυχίες και τραγωδίες. Δεν πρόκειται να 
προσθέσω κι άλλα βάρη σ’ αυτή τη γυναίκα ξεπουλώντας 
τα πράγματά της. Όχι «αυτή τη γυναίκα», με διόρθωσα. 
Το όνομά της είναι Ρεμπέκα Μέισον. Αυτό έλεγαν τα χαρ-
τιά, και ο ιδιοκτήτης του κτιρίου δεν μπορούσε να μου 
δώσει το τηλέφωνό της, το οποίο «άλλωστε έχει κοπεί».
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«Θα βρω έναν τρόπο να έρθω σε επαφή μαζί σου και 
να σου επιστρέψω τα πράγματά σου», ψιθυρίζω στο δω-
μάτιο, σαν να μιλάω στη Ρεμπέκα, και νιώθω μια ανατρι-
χίλα στη ραχοκοκαλιά μου. Νιώθω σαν να είναι εδώ, σαν 
να με ακούει… είναι τελείως ανατριχιαστικό, αλλά με κά-
ποιον τρόπο με κάνει πιο αποφασισμένη να τη βρω.

Αναστενάζω συνειδητοποιώντας τι σημαίνει δυστυχώς 
αυτός ο όρκος. Πρέπει να παραβιάσω την ιδιωτική της 
ζωή και να ψαχουλέψω τα πράγματά της για να βρω τρό-
πο επικοινωνίας, τρόπο να της επιστρέψω ό,τι απέμεινε από 
τη ζωή της. Αν είναι ζωντανή, σκέφτομαι δυσοίωνα, και τυ-
λίγω τα χέρια μου γύρω μου.

«Σταμάτα», μουρμουρίζω επιπλήττοντάς με. Οι μακά-
βριες σκέψεις δε μου ταιριάζουν. Δε μου αρέσουν καν οι 
ταινίες τρόμου. Ο κόσμος έχει αρκετά τέρατα στην πραγ-
ματικότητα και χωρίς να δημιουργούμε φανταστικά. Θα 
μπορούσε να υπάρχει καλός λόγος που η Ρεμπέκα άφησε τη 
ζωή της πίσω. Να κέρδισε, για παράδειγμα, το λόττο. Ορίστε. 
Ναι. Υπήρχε καλός λόγος να αφήσεις όλα τα πράγματά σου. 
Απίθανο αλλά όχι αδύνατο. Μία στα δέκα εκατομμύρια, 
φαντάζομαι, αλλά δυνατό. Και τότε γιατί η ιδέα αυτή δε με 
βοηθάει να διώξω το απόκοσμο συναίσθημα κενού που μου 
αφήνει αυτό το δωμάτιο;

Θέλοντας να τελειώνω με όλα αυτά, αφήνω την τσάντα 
μου να πέσει στο πάτωμα και τρίβω τα χέρια μου στο μα-
λακό ξεβαμμένο τζιν μου, σαρώνοντας με το βλέμμα τα 
αντικείμενα ολόγυρα μέχρι που το μάτι μου πέφτει σε ένα 
κουτί με ετικέτα «προσωπικά έγγραφα». Μου φαίνεται 
καλό μέρος για να βρω στοιχεία επικοινωνίας, αν υπάρχουν.
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Δυο ώρες αργότερα, κάθομαι με την πλάτη στον τοίχο, 
ψά χνοντας για πληροφορίες που δεν έχω καμιά δουλειά 
να κοιτάζω. Σχολικά αρχεία, λογαριασμοί, νομικά έγγρα-
φα για ψίχουλα κληρονομιάς από τον θάνατο της μητέρας 
της Ρεμπέκα και τελευταίας εν ζωή συγγενούς της, πριν τρία 
χρόνια. Σκέφτομαι τη δικιά μου μητέρα, τη γυναίκα που 
προσπάθησε να με προφυλάξει από τον πατέρα μου, αλλά 
ποτέ δεν έκανε τίποτα για να προφυλάξει τον εαυτό της. 
Κλείνω σφιχτά τα μάτια μου και αναρωτιέμαι αν θα φύγει 
ποτέ ο πόνος της απώλειάς της. Αν θα φύγει ποτέ. Ήταν 
η καλύτερη φίλη μου, η έμπιστή μου. Αναρωτιέμαι αν η 
Ρεμπέκα ήταν δεμένη με τη μητέρα της όσο εγώ με τη δική 
μου. Αν η απώλειά της την είχε πονέσει όσο η απώλεια της 
δικής μου μητέρας, και όσο με πονάει ακόμα.

Με πολλή προσπάθεια, συγκεντρώνομαι ξανά στο χαρ-
τομάνι και συνειδητοποιώ ότι δεν πρόκειται να βρω συγ-
γενείς για να εντοπίσω τη Ρεμπέκα. Αλλά, ευτυχώς, το τα-
χυδρομείο και μερικοί λογαριασμοί τράπεζας μου έχουν 
δώσει τουλάχιστον τη διεύθυνσή της, αν και δεν ξέρω αν 
θα ισχύει ακόμη.

Χωρίς να νιώθω πιο κοντά στο να βρω τη Ρεμπέκα, ξα-
ναβάζω τα πάντα στο κουτί και σηκώνομαι όρθια, νιώθω 
λίγο πιασμένη και μουδιασμένη παρά το πρωινό μου τρέ-
ξιμο.

«Δοκίμασε τη συρταριέρα», λέει μια αντρική φωνή από 
κάπου πίσω μου. Ξεροκαταπίνω και γυρίζω και βλέπω έναν 
άντρα με μπλουζάκι προσωπικού να στέκεται στο κατώ-
φλι. Οι τρίχες στον αυχένα μου σηκώνονται όρθιες· τα νεύ-
ρα μου ουρλιάζουν προειδοποιήσεις. Είναι ένας ωραίος 
άντρας γύρω στα τριάντα πέντε – ξανθός, κόντρα ξυρι-
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σμένος, με κοντά μαλλιά καρφάκια, αλλά αυτό που με 
τρομάζει είναι το σκοτεινό ενδιαφέρον στα βυθισμένα μά-
τια του. Το ήδη μικρό δωμάτιο μοιάζει να συρρικνώνεται 
και να με πιέζει, το απόκοσμο συναίσθημα που δεν μπο-
ρούσα να αποτινάξω δεν είναι πια κενό αλλά επικεντρω-
μένο σ’ εμένα, σαν ένα αόρατο βάρος στους ώμους και το 
στήθος μου.

«Τη συρταριέρα;» καταφέρνω να ψελλίσω παρόλο που 
ο λαιμός μου είναι ξερός. 

«Όλοι έχουν ένα μυστικό συρτάρι στην κρεβατοκάμα-
ρα», λέει. Η φωνή του γίνεται πιο χαμηλή και βραχνή. «Ένα 
μέρος σχεδόν τόσο κρυφό όσο η ψυχή».

Σφίγγομαι, ένα νέο κύμα δυσφορίας με κατακλύζει. Έχει 
ξανάρθει εδώ. Το ξέρω μέσα μου, με κάθε εκατοστό της 
ύπαρξής μου. Έχει ψάξει τα πράγματα της Ρεμπέκα. Ξέρει 
τι ήταν μες στο συρτάρι. Δε μου αρέσει αυτός ο άντρας και 
ξαφνικά συνειδητοποιώ ότι είμαι μόνη μαζί του, χιλιόμε-
τρα μακριά από τον αυτοκινητόδρομο, χωρίς να υπάρχει 
άλλος άνθρωπος κοντά – τουλάχιστον απ’ όσο έχω δει ή έχω 
ακούσει μέχρι στιγμής.

«Δε θέλω να μάθω τα μυστικά της», λέω αυστηρά, κρα-
τώντας τη φωνή μου εντυπωσιακά σταθερή αν σκεφτείς 
ότι τα γόνατά μου τρέμουν. «Θέλω να τη βρω για να της 
επιστρέψω τα πράγματά της».

Με καλοκοιτάζει για μια στιγμή που κρατάει αιώνες, 
το βλέμμα του είναι έντονο όπως η δυσφορία που νιώθω. 
Στο τέλος, ενώ είμαι έτοιμη να πνιγώ από τη σιωπή, λέει: 
«Όπως είπα και πριν. Κοίταξε στο συρτάρι». Στα χείλια του 
σχηματίζεται ένα σαρδόνιο χαμόγελο, και απομακρύνεται 
από τον παραστάτη της πόρτας. «Θα επιστρέψω να κλει-
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δώσω την εξώπορτα στις εννιά. Δε θέλεις να είσαι μέσα 
όταν θα το κάνω». Και χωρίς άλλη κουβέντα, φεύγει.

Δεν κουνιέμαι. Δεν μπορώ να κουνηθώ. Θέλω να κλεί-
σω με δύναμη την πόρτα αλλά δεν τολμάω, όχι εφόσον 
κλειδώνει απ’ έξω, μια σκέψη που με τρομοκρατεί. Περ-
νάνε δευτερόλεπτα και περιμένω καθώς τα βήματα του 
άντρα χάνονται. Μακριά. Ναι. Μακριά. Πρέπει να φύγω 
μακριά από αυτό το μέρος. Τρέχω προς τη γυαλιστερή συρ-
ταριέρα από μαόνι που είναι ακουμπισμένη στον τοίχο 
και τραβάω το πρώτο συρτάρι στα δεξιά. Θεέ μου, η καρδιά 
μου έχει φτάσει στον λαιμό, απειλεί να με πνίξει. Πρέπει να 
σταματήσω και να πιεστώ να εισπνεύσω και να εκπνεύσω 
αργά. Τρέμω και είμαι παράλογα φοβισμένη. Μετράω ως 
το τριάντα, και ύστερα μπορώ να ανασάνω ξανά. Είμαι 
καλά. Όλα καλά. Ανοίγω το αριστερό συρτάρι και η ανά-
σα που είχα καταφέρει να πάρω κόβεται ξανά μόλις βλέ-
πω τα περιεχόμενα. Ένα μαύρο βελούδινο κουτί τριάντα 
επί είκοσι με μια κλειδαριά. Ένα κόκκινο μεταξωτό μα-
ντίλι. Τρία κόκκινα δερματόδετα ημερολόγια.

Δαγκώνω το κάτω χείλος μου. Ρίχνω ένα βλέμμα προς 
τον διάδρομο και ξανά πίσω στο συρτάρι. Παρ’ όλο το άγ-
χος μου, μπαίνω σε πειρασμό, αλλά φοβάμαι ότι θα ξα-
νάρθει ο ανατριχιαστικός άντρας. 

Συγκεντρώνομαι ξανά στο συρτάρι και ψάχνω να βρω 
κλειδί για να ανοίξω το κουτί, λέγοντας στον εαυτό μου ότι 
εκεί μέσα μπορεί να υπάρχουν στοιχεία επικοινωνίας, ότι 
δεν υποκύπτω στην περιέργεια της σάρκας. Ανοίγω ένα ένα 
τα ημερολόγια, τα ταρακουνάω μήπως πέσει κάποιο χαρτί, 
κάποιο κλειδί. Ένα φυλλάδιο πέφτει από μέσα και το βάζω 
στην άκρη, βρίσκοντας κι άλλα φυλλάδια στο μεταξύ. 
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Παίρνω ένα και διαβάζω: Γκαλερί Τέχνης Σαγήνη, Σαν 
Φρανσίσκο. Είναι όλα φυλλάδια από τη Σαγήνη. Η Σαγή-
νη είναι η μεγαλύτερη και πιο αναγνωρισμένη γκαλερί ανά-
μεσα στις πολλές του Σαν Φρανσίσκο. Θυμάμαι ότι η Έλα 
είχε αναφέρει πως είχε βρει έργα τέχνης στην αποθήκη. Φαί-
νεται ότι παρά τις εντελώς διαφορετικές ερωτικές ζωές μας, 
η Ρεμπέκα κι εγώ έχουμε κοινό το ενδιαφέρον μας για την 
τέχνη. Λατρεύω ό,τι αφορά την τέχνη, από την ιστορία της 
μέχρι τη δημιουργική διαδικασία. Κάποτε θα έδινα το ένα 
μου χέρι για να δουλέψω στον κόσμο της τέχνης. Αυτό σπού-
δασα, αυτό ονειρεύτηκα. Ένα όνειρο που εγκατέλειψα πριν 
χρόνια όταν η ζωή, οι λογαριασμοί και οι ευθύνες απέκτη-
σαν προτεραιότητα. 

Απ’ έξω ακούγεται ένας δυνατός ήχος που με κάνει σχε-
δόν να πηδήξω μέχρι το ταβάνι. Σφίγγω το χέρι μου στο 
στήθος μου, προσπαθώντας να κρατήσω την καρδιά μου 
στη θέση της. Κεραυνός. Ο ήχος ήταν ένας κεραυνός. Έρ-
χεται καταιγίδα. Άλλη μια δυνατή βροντή δονεί τους τοί-
χους και αντηχεί σαν να βρίσκομαι σε σπηλιά – μοιάζει με 
οιωνό που με προειδοποιεί να βιαστώ, που να πάρει η 
ευχή. Μη χειρότερα, η φαντασία μου καλπάζει, αλλά δεν 
πρόκειται να αγνοήσω αυτή την ανησυχία που με κυριεύει.

Πιάνω την τσάντα μου και παίρνω τα ημερολόγια στα 
χέρια μου – το δικαιολογώ λέγοντας ότι είναι η μόνη μου 
ελπίδα να βρω κάποια στοιχεία για την πρόσφατη διεύ-
θυνση της Ρεμπέκα. Είμαι έτοιμη να βγω έξω, αλλά διστά-
ζω για μια στιγμή κι έπειτα τρέχω στη συρταριέρα και παίρ-
νω το κουτί. Τα χέρια μου ακόμα τρέμουν καθώς καταφέρνω 
να ισορροπήσω τα αντικείμενα που κρατάω και να κλει-
δώσω την αποθήκη. 
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Διασχίζω βιαστικά έναν στενό, κακοφωτισμένο διάδρο-
μο, προσπερνάω κλειδωμένες αποθήκες σαν κι αυτή που 
μόλις άφησα πίσω. Νιώθω σαν την Αλίκη στη Χώρα των 
Θαυμάτων, και όπου να ’ναι θα πέσω στην κουνελότρυπα. 
Βγαίνω από την κεντρική είσοδο που μοιάζει με πόρτα γκα-
ράζ σε ένα σκοτεινό πάρκινγκ που μοιάζει πιο σκοτεινό με 
την επερχόμενη καταιγίδα. Πώς πέρασε η ώρα τόσο γρή-
γορα χωρίς να το καταλάβω;

Αρχίζω να ψιλοτρέχω μες στην ησυχία χάρη στα γαλά-
ζια Nike αθλητικά μου. Τα κλειδιά μου είναι ακόμα στην 
τσάντα μου, και δεν ξέρω γιατί δεν τα έχω βγάλει ήδη. Αφή-
νω τα πράγματα που κρατάω πάνω στο καπό για να ψάξω 
στην τσάντα και καταφέρνω να ρίξω ένα από τα ημερολό-
για. Κάνω να το πιάσω και ρίχνω κι άλλο.

«Πανάθεμα», μουρμουρίζω και κάθομαι ανακούρκου-
δα για να τα μαζέψω αλλά οι τρίχες στο αυχένα μου σηκώ-
νονται ξανά και παρά τις κρύες σταγόνες νερού που χτυπά-
νε το μέτωπό μου, δε σηκώνομαι. Με την άκρη του ματιού 
μου βλέπω μια σκιά κοντά στην ανοιχτή γκαραζόπορτα και 
κοιτάζω μα δε βλέπω κανέναν εκεί. Σηκώνομαι όρθια, το 
στομάχι μου σφίγγεται. Μπες στο αυτοκίνητο. Μπες στο 
αυτοκίνητο. Γιατί είσαι έξω από το αυτοκίνητο;

Τα χέρια μου τώρα τρέμουν, βρίσκω τα κλειδιά μου και 
καταριέμαι αυτή την παράλογη παράνοια από την οποία 
δεν μπορώ να γλιτώσω. Ανοίγω την πόρτα του αυτοκινήτου, 
πετάω μέσα την τσάντα μου και μπαίνω, με τα ημερολόγια 
και το κουτί άβολα στην αγκαλιά μου. Βιάζομαι να κλειδώ-
σω τις πόρτες. Μόλις ακούω τα κλικ που με κλειδώνουν μέ-
σα, ξεφυσάω με δύναμη και στοιβάζω όπως όπως τα ημε-
ρολόγια και το κουτί στη θέση του συνοδηγού.
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Ετοιμάζομαι να βάλω μπροστά όταν το βλέμμα μου πέ-
φτει στο πλάι του κτιρίου απ’ όπου μόλις βγήκα, και μου 
κόβεται η ανάσα. Στις σκιές, κάτω από ένα λεπτό σκέπα-
στρο, με το ένα πόδι στηριγμένο στον τοίχο, στέκεται ο 
άντρας που με είχε επισκεφτεί πριν μερικά λεπτά. Με πα-
ρακολουθεί.

Γυρίζω το κλειδί και μουρμουρίζω μια σιωπηλή ευχα-
ριστήρια προσευχή όταν η μηχανή παίρνει μπρος. Δε βλέ-
πω την ώρα να φύγω. 

Είμαι στα μισά της διαδρομής όταν ξεσπάει καταιγίδα στην 
πόλη, μια καταρρακτώδης βροχή με λαμπερές αστραπές, 
και γι’ αυτό, παρόλο που είναι Παρασκευή βράδυ, δεν υπάρ-
χει θέση πάρκινγκ στο τετράγωνό μου. Ευτυχώς που είχα 
αγοράσει μια τσάντα στο μέγεθος μικρής βαλίτσας για να 
κουβαλάω τις εργασίες που έπρεπε να βαθμολογήσω. 
Χώνω μέσα το κουτί και τα ημερολόγια για να τα προφυ-
λάξω από το νερό. Τρέχω μες στη βροχή και φτάνω στο 
διαμέρισμά μου με τα μαλλιά και τα ρούχα μου να στάζουν, 
και ανάβω τα φώτα. Ανυπομονώ να κλείσω και να κλει-
δώσω την πόρτα όπως ανυπομονούσα να φύγω από την 
αποθήκη. Ίσως το μυστήριο της Ρεμπέκα Μέισον κάνει τη 
φαντασία μου να καλπάζει, αλλά νιώθω ότι με παρακο-
λουθούν. Εκείνος ο άντρας στην αποθήκη με ανατριχιά-
ζει. Αναριγώ και μόνο που τον σκέφτομαι. Βέβαια, φταίει 
και το ότι είμαι μούσκεμα και παρόλο που είναι Αύγου-
στος, οι ειδήσεις λένε ότι έξω έχει δέκα βαθμούς.

Το νερό σχηματίζει μια λιμνούλα στα πόδια μου και 
βγάζω βιαστικά το κουτί και τα ημερολόγια από τη μου-
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σκεμένη τσάντα μου και τ’ αφήνω στη στεγνή μοκέτα πριν 
γδυθώ μες στη μέση του χολ. Η καφετιά μοκέτα μου είναι 
σκέτος μαγνήτης για τη βρομιά, αλλά όταν νοικιάζεις δεν 
έχεις και πολλές επιλογές. Ξεκινάω να πάω στο μπάνιο και 
διστάζω, επιστρέφω και πιάνω το κινητό μου γιατί με κά-
νει να νιώθω καλύτερα να το έχω κοντά μου, αλλά λέω στον 
εαυτό μου ότι το παίρνω για να τηλεφωνήσω στην Έλα. 
Ανοίγω το ζεστό νερό και καλώ τον αριθμό της, ελπίζοντας 
να ξέρει πού μπορώ να βρω τη Ρεμπέκα και να ακούσω ότι 
είναι ασφαλής και χαρούμενη. Το τηλέφωνό της βουίζει και 
αυτό σημαίνει ότι είναι εκτός δικτύου εξυπηρέτησης αλλά 
και πάλι ανησυχώ. Είμαι απίστευτα τσιτωμένη και αυτό με 
τρελαίνει. 

Σαράντα πέντε λεπτά αργότερα, έχοντας μόλις βγει από 
το ντους και έχοντας φορέσει ένα ροζ μποξεράκι και ασορ-
τί μπλουζάκι, με τα μαλλιά μου απαλά και στεγνά να μυ-
ρίζουν το αγαπημένο μου σαμπουάν με άρωμα τριαντά-
φυλλο, με επιπλήττω που ήμουν τόσο παρανοϊκή. Πηγαίνω 
στο ψυγείο για να βρω τη λύση σε όλα μου τα προβλήμα-
τα: ένα μισόκιλο παγωτό με γεύση κέικ Βοστόνης από τα 
Ben & Jerry’s.

Το βλέμμα μου πέφτει στα προσωπικά αντικείμενα της 
Ρεμπέκα που ακόμα είναι δίπλα στην πόρτα, πλάι στα πε-
ταμένα ρούχα μου. Έπρεπε να είχα μείνει στην αποθήκη 
μέχρι να βρω τα στοιχεία της. Τώρα δεν έχω άλλη επιλογή 
από το να ψάξω να βρω αυτό που χρειάζομαι στις σελίδες 
των ημερολογίων. Ή στο κουτί… που δεν μπορώ να το 
ανοίξω. Δεν ξέρω καν γιατί το πήρα.

Λίγα λεπτά αργότερα, κάθομαι στον καναπέ με τους 
καλούς μου φίλους, τον Μπεν και τον Τζέρι, ενώ τα ημε-
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ρολόγια και το κουτί βρίσκονται πάνω στο τραπεζάκι. Το 
κουτί που ακόμα δε βρίσκω τρόπο να ανοίξω χωρίς να το 
χαλάσω. Δεν έχω άλλη επιλογή, κι έτσι πιάνω ένα ημερο-
λόγιο και το ανοίγω. Με ντελικάτο γυναικείο γραφικό χα-
ρακτήρα γράφει 2011. Χωρίς μήνα. Αναρωτιέμαι αν αυτό 
είναι πριν ή μετά το ημερολόγιο που είχε αφήσει η Έλα 
στο διαμέρισμά μου το προηγούμενο βράδυ. 

Το ξεφυλλίζω και προσπαθώ να βρω λέξεις που σχετί-
ζονται ίσως με τη δουλειά της και στο μεταξύ βλέπω κομ-
μάτια της ζωής της Ρεμπέκα. Η βραδιά ήταν ζεστή και το 
κορμί μου διψασμένο. Παίρνω ανάσα και γυρίζω σελίδα, 
σίγουρη ότι θα βρω κάτι πολύ πιο προσωπικό από το μέ-
ρος που δουλεύει. Αυτή η γυναίκα έγραφε με τόσο περί-
τεχνες, εξωτικές λέξεις. Ποιος γράφει έτσι; Η ζωή μου 
άλλαξε τη μέρα που μπήκα στην γκαλερί. Εντάξει, έχει την 
προσοχή μου για τον σωστό λόγο. Στην γκαλερί πρέπει να 
την αναζητήσω. Αλλά δούλευε εκεί ή αγόραζε πίνακες; 
Ή μήπως ήταν καλλιτέχνης; 

Συνεχίζω να διαβάζω ψάχνοντας απαντήσεις. Έχω αλ-
λάξει. Με έχει αλλάξει. Αυτός ο κόσμος με έχει αλλάξει. Λέει 
ότι απλώς με βοήθησε να ανακαλύψω τον πραγματικό εαυ-
τό μου. Δεν ξέρω καν ποιος είναι πια ο πραγματικός εαυ-
τός μου. «Ποιος;» ψιθυρίζω.

Τα μέρη που πηγαίνω τώρα, και συναισθηματικά και 
σωματικά, είναι σκοτεινά κι επικίνδυνα. Το ξέρω, παρ’ όλα 
αυτά πηγαίνω όπου με οδηγούν αυτά κι εκείνος.

Συνοφρυώνομαι, καθώς σκέφτομαι το κομμάτι που είχα 
διαβάσει το προηγούμενο βράδυ, ότι κάποιος είχε μπει 
στο δωμάτιο όπου η Ρεμπέκα ήταν δεμένη στο κρεβάτι, με 
τα μάτια επίσης δεμένα.
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Πώς μπορεί ο φόβος να είναι διεγερτικός; Πώς μπο ρεί 
να με κάνει να καίγομαι, να τον θέ λω; Αλλά έχω ανά γκη, 
θέλω και τολμάω πράγματα που ποτέ δεν πίστευα ότι 
μπορούσα να κάνω. Είναι αυτός ο πραγματικός εαυτός 
μου; Αυτή η ιδέα με κατατρομάζει. Δεν μπορεί να είμαι 
εγώ. Αλλά ακόμα πιο πολύ από το να είμαι κάποια που 
δεν αναγνωρίζω, φοβάμαι την ιδέα να μην είμαι αυτή η 
γυναίκα. Να επιστρέψω στο παρελθόν, να συμπληρώνω 
χαρτιά σε μια δουλειά εννιά με πέντε. Ποτέ χαρούμενη, 
ποτέ ευτυχισμένη. Τουλάχιστον, τώ ρα νιώθω κάτι. Η 
αδρεναλίνη του φόβου είναι πολύ κα λύτερη από την 
ήττα της πλήξης. Ο εθισμός του να μην ξέρεις τι ακολου-
θεί είναι πολύ καλύτερος από το να ξέρεις ότι κάθε μέρα 
θα είναι ίδια με την προηγούμενη, χωρίς προσμονή, χω-
ρίς να νιώθεις τίποτα. Όχι. Δεν μπορώ να γυρίσω πίσω. 
Γιατί όμως φοβάμαι τόσο να προχωρήσω μπροστά;

Ένας κεραυνός πέφτει, και είμαι τόσο απορροφημένη 
που με ξαφνιάζει. Κοιτάζω το παράθυρο, η βροχή χτυπάει 
το τζάμι, και αυθόρμητα κουλουριάζομαι στη γωνία του κα-
ναπέ. Είμαι τόσο διαφορετική από αυτή τη γυναίκα που 
γράφει τα ημερολόγια, και όμως νιώθω σαν να έχω μια πα-
ράξενη σχέση με τα λόγια της. Αγαπώ τους μαθητές μου, 
αλλά πονάω όταν τους ενθαρρύνω να κυνηγήσουν τα όνει-
ρά τους, ξέροντας ότι εγώ δεν κυνήγησα τα δικά μου. Κα-
ταλαβαίνω πώς είναι να περνάνε οι μέρες και να ξέρεις 
ότι δεν έρχεσαι καθόλου πιο κοντά στα όνειρά σου. Οι δου-
λειές στον χώρο της τέχνης είναι τόσο ελάχιστες και σπο-
ραδικές και πληρώνουν τόσο λίγα, που δεν μπορώ να δι-
καιολογήσω το πάθος μου ως δουλειά.



ΑΝ  ΗΜΟΥΝ  ΕΣΥ  35

© Lisa Renee Jones / EKΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥΛΙΠΑ 2013

Βαριανασαίνω μετανιωμένη, και επιστρέφω στο ημε-
ρολόγιο. Χάνομαι σε έναν κόσμο που δεν είναι δικός μου 
και ποτέ δεν μπορεί να γίνει, και όμως αυτή τη στιγμή εί-
ναι δικός μου. Τρεις ώρες αργότερα, η βροχή έχει μετα-
μορφωθεί σ’ ένα απαλό ψιλόβροχο και εγώ δεν είμαι πια 
κουλουριασμένη στον καναπέ. Διάβασα και τα τρία ημε-
ρολόγια που ήταν από ερωτικά και συναρπαστικά μέχρι 
απλώς τρομακτικά. Έχω ανακαθίσει και διαβάζω την τε-
λευταία καταγραφή. 

Θέλω να σταματήσω. Δεν υπάρχει πια αδρεναλίνη. Δεν 
είναι πια συναρπαστικό. Αλλά δε μ’ αφήνει. Δε μ’ αφήνει να 
φύγω. Και δεν ξέρω πώς να ξεφύγω. Ήταν στην έκθεση σή-
μερα, με παρατηρούσε, με παρακολουθούσε. Ήθελα να το 
βάλω στα πόδια. Ήθελα να κρυφτώ. Αλλά δεν το έκανα. 
Δεν μπορούσα. Τη μια στιγμή μιλούσα με έναν πελάτη, και 
την άλλη βρέθηκα σε μια σκοτεινή γωνία με εκείνον βαθιά 
μέσα μου. Όταν τελείωσε, μού χάιδεψε τα μαλλιά και υπο-
σχέθηκε ότι θα τα πούμε αργότερα. Μόλις έμεινα μόνη, 
έτρεξα στην αίθουσα με τις κάμερες για να πάρω την ται-
νία, να μην αφήσω να γίνει δική του, και κατά συνέπεια κι 
εγώ η ίδια δική του. Αλλά η ταινία είχε κάνει φτερά. Είχε προ-
λάβει να την πάρει πριν από μένα. Και τώρα…

Αυτό ήταν. Τίποτε άλλο. Σαν να τη διέκοψε κάποιος ή 
κάτι, και να σταμάτησε να γράφει. Κοιτάζω τη λευκή σελίδα, 
η καρδιά μου χτυπάει δυνατά. Αυτά τα ημερολόγια ήταν 
πριν ή μετά από εκείνο που διάβασα χθες βράδυ; αναρωτιέ-
μαι ξανά. Γιατί αν ήταν πριν, θα ήξερα ότι η Ρεμπέκα είναι 
καλά. Τηλεφωνώ στην Έλα και για άλλη μια φορά το τηλέ-
φωνό της δίνει το γρήγορο σήμα που δε θέλω ν’ ακούσω.

Απογοητευμένη, σηκώνομαι όρθια και βηματίζω πάνω 
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κάτω, μπλέκοντας τα δάχτυλα στα ήδη μπλεγμένα μαλλιά 
μου. Η Ρεμπέκα Μέισον πρέπει να έφυγε από την πόλη, 
γι’ αυτό τα πράγματά της ήταν σ’ εκείνη την αποθήκη. Γιατί 
όμως δε γύρισε να τα πάρει; Ή γιατί δεν πλήρωσε το ενοί-
κιο της αποθήκης; Σφίγγω τις γροθιές μου στα πλευρά μου 
και ύστερα τις ανοίγω σιγά σιγά και πιέζομαι ώστε να χα-
λαρώσουν οι ώμοι μου. Προστάζω τον εαυτό μου να ηρε-
μήσει με λογικά επιχειρήματα. Δεν υπάρχει λόγος να βγά-
ζω βιαστικά συμπεράσματα. Απλώς θα τηλεφωνήσω στην 
γκαλερί και θα βρω τη Ρεμπέκα, θα ανακαλύψω ότι όλα 
είναι καλά και θα της επιστρέψω τα πράγματά της. Τέλος. 
Ωραία. Τέλεια. Και μετά θα συνεχίσω τα θερινά ιδιαίτε-
ρα μαθήματά μου.

Πιάνω το κινητό μου από το τραπεζάκι, έτοιμη να τηλε-
φωνήσω, αλλά ξαφνικά σταματάω. Είναι περασμένα με-
σάνυχτα και έχω ήδη τηλεφωνήσει στην Έλα χωρίς να 
έχω την παραμικρή ιδέα τι ώρα είναι στο Παρίσι, και τώρα 
πάω να τηλεφωνήσω στην γκαλερί. Να χαρώ εγώ ηρεμία 
και συγκέντρωση.

Κάτι που έχει να κάνει με τη Ρεμπέκα Μέισον ξέφυγε 
από τις σελίδες του ημερολογίου και έγινε προσωπικό. 
Είχα γίνει η Ρεμπέκα όσο διάβαζα τα ημερολόγια. Νιώθω 
μια σχέση μ’ αυτή την άγνωστη γυναίκα, τόσο στενή, που 
είναι τελείως απόκοσμη. Ή ίσως, σκέφτομαι σαρκαστικά, 
η ζωή μου να είναι τόσο αναθεματισμένα βαρετή, που ψά-
χνω απεγνωσμένα κάτι να με συναρπάσει. Όπως η Ρεμπέ-
κα, πριν τον γνωρίσει.

Με αυτή τη σκέψη τυλίγω τα χέρια μου γύρω από το 
κορμί μου και πηγαίνω στο κρεβάτι. Όχι όμως χωρίς να 
πάρω τα ημερολόγια μαζί μου.




