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Κεθάλαιο 1: Ένα αλλιώηικο Φύλλο Πορείας
Σν ηειέθσλν ζην θαξέ αμησκαηηθψλ ηνπ πνιεκηθνχ πινίνπ ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ πνπ έπιεε πξνο ηελ βάζε ηνπ Σζάξιεζηνλ, άξρηζε λα
ρηππάεη κε ηνλ εθλεπξηζηηθφ εθείλν ζφξπβν πνπ θάλνπλ ηα ηειέθσλα
ηεο ελδνεπηθνηλσλίαο ησλ πνιεκηθψλ πινίσλ. Σν πινίν θνπλνχζε αξθεηά δπλαηά, αλ θαη ν θαηξφο, πνπ ηνλ είρε δεπηεξφπξπκλα, δελ ην ρηππνχζε θάλνληάο ην λα πέθηεη ζηα θχκαηα, αιιά ην πήγαηλε πέξα δψζε κε
κεγάιεο ζρεηηθά θιίζεηο.
Ο θακαξφηνο, έλαο Φηιηππηλέδνο κε ακεξηθάληθε θαηαγσγή, βηάζηεθε
λα ην ζεθψζεη. Κνίηαμε ην ξνιφη ηνπ θαη πξηλ απαληήζεη είρε θαηαιάβεη
ηη ήζειαλ. Αιιαγή βάξδηαο ζηελ γέθπξα. «Ναη;» απάληεζε κφιηο ζήθσζε ην αθνπζηηθφ.
«Ξχπλα ηνλ θαη κελ μεράζεηο ζηηο έμε λα κηιήζεηο θαη ζηνλ Όπαξρν.
ηηο εμήκηζπ ηα ξπκνπιθά ζα καο πεξηκέλνπλ γηα κέζα. Αθφκα εθεί είζαη;»
Ο θακαξφηνο βγήθε απφ ηελ δεζπέληδα, ηελ κηθξνθνπδίλα πνπ βξηζθφηαλ δίπια ζην θαξέ ησλ αμησκαηηθψλ, θαη θαηέβεθε ζηηο ελδηαηηήζεηο ηνπο. Με δπζθνιία πξνρψξεζε ζηνλ καθξχ δηάδξνκν κηα πνπ ην
θνχλεκα ηνλ έζηειλε απφ ηελ κηα κπάληα ζηελ άιιε, θάλνληάο ηνλ λα
πεξπαηάεη κε αλνηρηά ηα ρέξηα αθνπκπψληαο ζηα ρεξνχιηα. ηελ ηξίηε
θακπίλα δεμηά, ηξάβεμε ηελ θνπξηίλα πνπ είρε γηα πφξηα θαη κπήθε κέζα. Πιεζίαζε ζηηο θνπθέηεο θαη άπισζε ην ρέξη ηνπ γηα λα μππλήζεη ηνλ
αμησκαηηθφ πνπ θνηκφηαλ ζην επάλσ θξεβάηη.
«Έικεξ, μχπλα», ηνπ είπε κε νηθεηφηεηα. «Ο θαθέο είλαη έηνηκνο. ε
είθνζη ιεπηά πηάλεηο βάξδηα».
Ο Έικεξ άλνημε ηα κάηηα ηνπ θαη θάηη κνπξκνχξηζε. Ο θακαξφηνο
ζηάζεθε έμσ απφ ηελ πφξηα πεξηκέλνληαο λ' αθνχζεη ηνλ ραξαθηεξηζηηθφ ζφξπβν απφ ην θαηέβαζκα ηνπ Έικεξ απ’ ηελ επάλσ θνπθέηα. Μφιηο
αθνχζηεθε ν ζφξπβνο ηεο πηψζεο, ρακνγέιαζε θη έθπγε πάιη γηα ην θαξέ ησλ αμησκαηηθψλ. ε ιίγν ζα θαηέβαηλε ε βξαδηλή βάξδηα απ' ηελ γέθπξα θαη φιν θαη θάηη ζα ήζειαλ λα ηζηκπήζνπλ πξηλ πάλε γηα χπλν.
Ο Έικεξ δελ άξγεζε λα θαλεί. Κάζηζε ζην ηξαπέδη, έβαιε θφληξα ηα
πφδηα ηνπ γηα λα κελ πεγαίλεη πέξα δψζε θη έθαλε λφεκα ζηνλ θακαξφην
γηα κηα θνχπα θαθέ.
«Γηαηί ξε ην πάλε απφ ηηο ιαθθνχβεο; Πεο ηνπ λα δηνξζψζεη ηελ πν1
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ξεία γηα λα ζεθσζεί ε βάξδηα θαη κφιηο αλέβσ ζπλερίδνπκε ηνλ ρνξφ».
Ο θακαξφηνο ζήθσζε ην ηειέθσλν θαη πάηεζε ην θνπκπί ηνπ θνπδνπληνχ. Γηαβίβαζε ηελ εληνιή ηνπ Έικεξ θαη πξάγκαηη ην θαξάβη ήξζε
θαη δηφξζσζε ηηο θιίζεηο πνπ έπαηξλε. Μφιηο θάπσο εζχραζε, ζεξβίξηζε
ζηνλ Έικεξ θάηη πνπ ζχκηδε νκειέηα θαη μαλαγχξηζε ζην θνπδηλάθη λα
θηηάμεη φ,ηη ρξεηαδφηαλ γη' απηνχο πνπ ζα εξρφληνπζαλ.
Ο Έικεξ βηάζηεθε λα ηειεηψζεη ην θαγεηφ ηνπ, θνίηαμε ην ξνιφη ηνπ
θαη πήξε ηνλ δξφκν γηα ηελ γέθπξα.
«Απηή θαη ηέινο;» ηνλ ξψηεζε ν ζπλάδειθφο ηνπ πνπ είρε ηελ λπρηεξηλή βάξδηα.
«Κη απφ φηη μέξσ, θη απηή ζα είλαη κηζή», ηνπ απάληεζε ν Έικεξ.
«Σειεζίδηθε ε απφθαζή ζνπ λα μεκπαξθάξεηο;»
«Σα 'πακε Μπηι. Θάιαζζα, ηέινο. Με ην πνπ παξαδίλνπκε ην θαξάβη
γηα ηηο επηζθεπέο, θεχγσ δέθα εκέξεο άδεηα, θαη κεηά Νφξθνιθ γηα ηα
ραξηηά κνπ. Δζχ;»
«Δγψ άδεηα θαη κεηά πάιη δξφκν. Ίζσο ηειηθά εγθξηζεί ε αίηεζή κνπ
γηα εθπαίδεπζε θαη θαζπζηεξήζσ κεξηθνχο κήλεο ηελ ζάιαζζα. Φεχγσ,
κελ μεράζεηο λα δηνξζψζεηο ηελ πνξεία θαη ζηηο εμήκηζπ, μχπλα ηνλ Όπαξρν. Θέιεη λα είλαη παξψλ φηαλ δέζνπκε ζηα ξπκνπιθά. Σνλ θαπεηάλην ζα ηνλ μππλήζεη ν θακαξφηνο ηνπ».
Ο Μπηι έθπγε απφ ηελ γέθπξα. Ο Έικεξ θάζηζε ζηελ πνιπζξφλα,
θνίηαμε κπξνζηά ηνλ νξίδνληα, ηελ ππμίδα, ην ξαληάξ, θη έβγαιε απφ
ηελ ηζέπε ηνπ ηα ηζηγάξα ηνπ. Σν θαξάβη άξρηζε πάιη λα θνπλάεη θαη ην
κπαιφ ηνπ Έικεξ έθπγε ζ' απηά πνπ εξρφληνπζαλ.
Ζ Νέα Τφξθε ήηαλ ν ηφπνο ηνπ θαη πην ζπγθεθξηκέλα, ην Μπξνχθιηλ.
Δθεί είρε γελλεζεί ν παηέξαο ηνπ, εθεί θη ε κεηέξα ηνπ. Ζ απφθαζε ηνπ
Έικεξ Ρφκπηλζνλ ήηαλ λα παξακείλεη ζην Μπξνχθιηλ θαη κεηά απ' ηελ
απνθνίηεζή ηνπ απ' ην παλεπηζηήκην. Ζ κεηέξα ηνπ ήηαλ ηδηαίηεξα επραξηζηεκέλε κ' απηφ. Ήηαλ άιισζηε ην κνλαρνπαίδη ηνπο. Ήηαλ κνλαρηθφο ηχπνο, θνξνχζε παληειφληα ηδηλ φηαλ θαλέλαο δελ ηα ήμεξε, θη ε
κνπζηθή πνπ ηνπ άξεζε, ζ' αληίζεζε κε φισλ ησλ άιισλ πνπ ηξειαηλφληνπζαλ γηα ην ξνθ, ήηαλ απηή ησλ παηδηψλ ησλ ινπινπδηψλ, θάπνηα
δειαδή λνζηαιγηθά ηξαγνχδηα πνπ ζηνπο ήρνπο ηνπ κπινπδ έραλεο ηελ
ςπρή ζνπ. Φειφο, αδχλαηνο, καθξηά καιιηά, ραθί κπνπθάλ, κεραλφβηνο,
ήηαλ έλα παηδί ηεο επνρήο ηνπ.
Δίρε ηειεηψζεη πξηλ δχν ρξφληα ην ηκήκα δεκνζηνγξαθίαο ηνπ παλε2
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πηζηεκίνπ ηεο Νέαο Τφξθεο φηαλ αλαθνίλσζε ζηνπο δηθνχο ηνπ φηη ηειηθά είρε αιιάμεη γλψκε θη φηη είρε απνθαζίζεη λα θαηαηαγεί γηα φζν
ρξεηαδφηαλ ζην πνιεκηθφ λαπηηθφ. Σν Μπξνχθιηλ έπξεπε λα πεξηκέλεη
γηα θάπνην δηάζηεκα.
«Σί ζπκβαίλεη Έικεξ; Σί ζα γίλεη κε ηελ δνπιεηά ζνπ; Θα παο γηα κφληκνο;» ηνλ ξψηεζε ν παηέξαο ηνπ πνπ θαηά βάζε δελ είρε αληίξξεζε κε
ηελ απφθαζε ηνπ γηνχ ηνπ.
«Σα πξάγκαηα ζην παγθφζκην ζθεληθφ ζα ρνληξχλνπλ πνιχ θαη δελ
έρσ θακηά φξεμε λα βξεζψ λα πνιεκάσ ζηελ άθξε ηνπ πνπζελά. Απνθιείεηαη λα κελ εκπιαθνχκε. Με ην λαπηηθφ είκαη πην ζίγνπξνο φηη δελ
ζα βξεζψ ζηελ πξψηε γξακκή. ζν γηα ηελ δνπιεηά, δηνξζσηήο θεηκέλσλ είκαη, δελ θηλδπλεχσ λα βξεζψ ρσξίο απαζρφιεζε».
«Καη κεηά;»
«Μεηά φιν θαη θάπνηα ππνηξνθία ζα κπνξέζσ λα εμαζθαιίζσ. Ίζσο
κπνξέζσ κάιηζηα λα εξγαζηψ ζην παλεπηζηήκην. Έκαζα πσο νη βεηεξάλνη βνεζηνχληαη ηδηαίηεξα».
Ο παηέξαο ηνπ ηνλ ρηχπεζε κε θαηαλφεζε ζηελ πιάηε θαη δελ ηνπ είπε ηίπνηα άιιν. Ο δξφκνο πνπ έδεημε φηη ήζειε λ' αθνινπζήζεη δελ ήηαλ
ίδηνο κ' απηφλ θάπνησλ άιισλ θίισλ ηνπ πνπ είραλ επηιέμεη ηνλ δξφκν
ηεο απηνεμνξίαο πξνθεηκέλνπ λα κελ ππεξεηήζνπλ ηελ παηξίδα, θη απηφ
ηνλ επραξηζηνχζε.
Σν πινίν, έλα αληηηνξπηιηθφ κεζαίνπ κεγέζνπο, έκπαηλε κε βνήζεηα ξπκνπιθψλ ζηνλ λαχζηαζκν ηνπ Σζάξιεζηνλ. Ο Έικεξ είρε παξαδψζεη ηα
θαζήθνληά ηνπ ζηελ γέθπξα θαη είρε πάεη ζηελ πξχκλε πνπ ήηαλ ην πφζην ηνπ ζε φιεο ηηο θηλήζεηο άπαξζεο ή παξαβνιήο. Απηήλ ηελ θνξά
φιν ην πιήξσκα ζα έθεπγε απφ ην πινίν πνπ ζα θαζφηαλ ζηνλ λαχζηαζκν γηα πνιιέο εκέξεο πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ εθηφο απφ ηηο θαζηεξσκέλεο επηζθεπέο θαη θάπνηεο ηξνπνπνηήζεηο ζηα ζπζηήκαηα νπιηζκνχ
ηνπ. Απηφο ήηαλ θη ν ιφγνο πνπ φινη ηνπο ήηαλ ζην θαηάζηξσκα θαη παξαθνινπζνχζαλ απηά πνπ γηλφληνπζαλ. Απ' ηνλ πξψην κέρξη ηνλ ηειεπηαίν ζα έπαηξλαλ έλα κήλα άδεηα. ην γξαθείν ηνπ Τπάξρνπ, ηα ζπζηήκαηα είραλ πάξεη θσηηά. ια ηα θχιια πνξείαο ήηαλ έηνηκα απφ θαηξφ
αιιά ν Όπαξρνο ήζειε λα γίλεη αθφκα έλαο έιεγρνο.
Σν θαξάβη δελ άξγεζε λα δέζεη ζηελ πξνβιήηα. Σν θαξέ αμησκαηηθψλ γέκηζε απφ θφζκν πνπ πίλνληαο θαθέ ζπδεηνχζε ην ζέκα ηεο εκέξαο, ηελ αλαρψξεζε φισλ γηα ηα ζπίηηα ηνπο. Ο Έικεξ ηνπο άθνπγε ρσ3
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ξίο λα κηιάεη. Απηφο ζα έκελε κηα εβδνκάδα ζην Σζάξιεζηνλ κέρξη λα
ιήμεη θαη νπζηαζηηθά ε ζεηεία ηνπ. Με ηίπνηα δελ ήζειε λα πάεη ζπίηη
θαη λα ρξεηαζηεί ζε ηφζν ζχληνκν δηάζηεκα λα μαλαγπξίζεη. Σν Μπξνχθιηλ κπνξνχζε λα πεξηκέλεη κεξηθέο εκέξεο. Δμάιινπ απηήλ ηελ θνξά ε
επίζθεςε ζα ήηαλ νξηζηηθή.
Ο Έικεξ γιίζηξεζε θπξηνιεθηηθά απφ ην θαξέ θαη ηξάβεμε γηα ηελ
θακπίλα ηνπ. Ο λαπηηθφο ηνπ ζάθνο ήηαλ ήδε γεκάηνο. Έκελαλ κφλν ηα
ξνχρα πνπ θνξνχζε. Φφξεζε έλα κπινπηδίλ, έλα πνπιφβεξ, ζηξίκσμε ηα
ππφινηπα ζηνλ ζάθν θαη ηνλ θιείδσζε. Πάλσ ζηελ θνπθέηα ηνπ ήηαλ
κηα δεξκάηηλε θξεκαζηή ηζάληα, ζαλ απηέο ησλ ηαρπδξφκσλ πνπ είρε
φια ηνπ ηα ραξηηά. Απφ ην '65 πνπ είρε θαηαηαγεί ζην λαπηηθφ, θξαηνχζε ζεκεηψζεηο γηα φια ηα θξάηε θαη φια ηα ιηκάληα πνπ είρε βξεζεί.
Απφ ηνλ δεχηεξν ρξφλν έλα κπζηζηφξεκα είρε μεθηλήζεη λα γξάθεηαη
ζην κπαιφ ηνπ θαη ζειίδα κε ηελ ζειίδα είρε βξεη ηνλ δξφκν ηνπ ζην
εηδηθφ ηεηξάδην πνπ είρε αθηεξψζεη ν Έικεξ γη' απηφλ ηνλ ζθνπφ.
Έξημε ηνλ ζάθν ζηελ πιάηε, πήξε ηνλ επελδχηε ηνπ ζην αξηζηεξφ ηνπ
ρέξη θαη ηελ ηζάληα ηνπ ζην δεμί θαη ηξάβεμε πάιη γηα ην θαξέ. Μφιηο
κπήθε κέζα, νη νκηιίεο ζηακάηεζαλ. Ήηαλ ν πξψηνο πνπ εηνηκάζηεθε,
θη απηφ, ιεο θαη ήηαλ ην ζχλζεκα ψζηε φινη λα πάξνπλ ηνλ δξφκν γηα ηηο
θακπίλεο ηνπο.
«Θέιεηο θαθέ;» ηνλ ξψηεζε ν θακαξφηνο. «Ζ ζάιαζζα κπνξεί λα κελ
ζνπ ιείςεη αιιά είκαη βέβαηνο φηη ν θαξαβίζηνο θαθέο ζα ζνπ ιείςεη».
Ο Έικεξ ηνπ ρακνγέιαζε θαη ηνπ έθαλε λφεκα λα ηνπ θέξεη έλα θιπηδάλη.
Ο θακαξφηνο δελ άξγεζε λα ηνλ ζεξβίξεη θαη αθνχ ζηάζεθε δίπια
ηνπ ηνλ ξψηεζε: «Παο γηα Νέα Τφξθε;»
«Θα κείλσ εδψ κηα εβδνκάδα γηα ηα ραξηηά κνπ. Δζχ;»
«Δγψ ππφγξαςα γηα άιια ηξία ρξφληα. Ο Όπαξρνο θαλφληζε λα πάσ
γηα κάγεηξαο. Θα κείλσ έηζη καθξηά απ' ηελ ζάιαζζα γηα θαλέλα εμάκελν».
Υσξίο λα ζπλερίζεη ηελ θνπβέληα, ν θακαξφηνο έθπγε ιεο θαη ε εμνκνιφγεζή ηνπ ηνπ αθαίξεζε ην νηηδήπνηε άιιν ζα κπνξνχζε λα πεη. Ο
Έικεξ άθεζε ηα πξάγκαηά ηνπ ζε κηα άθξε θαη ηξάβεμε γηα ην γξαθείν
ηνπ θπβεξλήηε. Σνλ επραξίζηεζε γηα φια θαη ηνπ επρήζεθε θάζε επηπρία. Ο θαπεηάληνο ηνπ έζθημε ην ρέξη θαη ηνλ παξφηξπλε λα μαλαζθεθηεί
ηελ κνληκνπνίεζή ηνπ.
«Σν έρσ απνθαζίζεη. Απφ εδψ θαη πέξα ζηεξηαλφο».
4
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«πσο ζέιεηο. Σα ραξηηά ζνπ ζα είλαη έηνηκα ζε φρη πεξηζζφηεξν απφ
κηα εβδνκάδα. Πνχ ζέιεηο λα ζνπ παξαδνζνχλ;»
«Θα κείλσ απηφ ην δηάζηεκα ζην Υάξκπνξ Ρεζφξη».
«Χξαία, ζα θξνληίζσ ηα ραξηηά ζνπ λα ζνπ παξαδνζνχλ εθεί. Καη
πάιη ζνπ εχρνκαη ηα θαιχηεξα».
Ο Όπαξρνο ήηαλ πην εγθάξδηνο. Σνλ ρηχπεζε ζηελ πιάηε θαη ηνπ δήηεζε αλ πνηέ ρξεηαδφηαλ ην νηηδήπνηε λα κελ δίζηαδε θαη λα ηνλ αλαδεηνχζε.
Ο Έικεξ χζηεξα θη απφ απηφ πήξε ηα πξάγκαηά ηνπ θαη ηξάβεμε γηα
ηελ θιίκαθα ηνπ ζθάθνπο. Σα θαηαζηξψκαηα ήηαλ άδεηα. ιν ην θαηψηεξν πιήξσκα είρε ήδε θχγεη. Έλνησζε έλα ζθίμηκν αιιά πξνρψξεζε κε
αξγά βήκαηα απνιακβάλνληαο απηφ πνπ ν ίδηνο ζεσξνχζε ζαλ κηα ηειεπηαία βφιηα ζηηο πξνβιήηεο ηνπ λαπζηάζκνπ.
Ο Έικεξ ζπλέρηζε λα πεξπαηάεη θαη κεηά απφ ιίγν έβγαηλε απφ ηελ
βάζε. Πιεζίαζε ηελ πηάηζα κε ηα ηαμί θαη κπήθε ζην πξψην πνπ βξήθε.
«Πνχ πάκε;» ηνλ ξψηεζε ν νδεγφο.
Ο Έικεξ αληί γηα απάληεζε έβγαιε απφ ηελ ηζέπε ηνπ έλα ραξηί πνπ
επάλσ ηνπ ήηαλ γξακκέλε κηα δηεχζπλζε θαη ηελ έδσζε ζηνλ νδεγφ.
Απηφο ηελ θνίηαμε θάπσο πεξίεξγα, θνχλεζε ην θεθάιη ηνπ θη έβαιε
κπξνζηά ζαλ λα κελ πίζηεπε πσο έλαο λεαξφο άληξαο είρε δηαιέμεη απηφ
ην μελνδνρείν.
Λίγν αξγφηεξα άθελε ηνλ Έικεξ ζηελ είζνδν ηνπ μελνδνρείνπ Υάξκπνξ Ρεζφξη. Απηφο πιήξσζε, πήξε ηα πξάγκαηά ηνπ θαη ηξάβεμε γηα
ηελ ξεζεςηφλ. Ζ θνπέια ζηελ ξεζεςηφλ ηνλ θνίηαμε θαιά θαιά ζαλ λα
κελ πίζηεπε πσο θάπνηνο αμησκαηηθφο είρε επηιέμεη λα κείλεη κηα νιφθιεξε εβδνκάδα ζην μελνδνρείν ηνπο. Ο Έικεξ ηεο ρακνγέιαζε, ηεο
άθεζε ηελ ηαπηφηεηά ηνπ, πήξε ην θιεηδί πνπ ηνπ έδσζε, έξημε κηα καηηά ζηελ θιεηδνζήθε, θαη κφλν ηφηε ε θνπέια θαηάιαβε πσο δελ ηνπ είρε
πεη ζε πνηφλ φξνθν ήηαλ ην δσκάηηφ ηνπ.
«αο έβαια ζηνλ ηξίην», ηνλ ελεκέξσζε κε γιπθχηεηα. «Σα δσκάηηα
εθεί έρνπλ θαιχηεξε ζέα».
Ο Έικεξ έξημε ηνλ ζάθν ζηελ πιάηε ηνπ θαη πξνρψξεζε πξνο ην αζαλζέξ. Ο γθξνπκ πνπ κφιηο εθείλε ηελ ζηηγκή εκθαλίζηεθε, έζπεπζε
θνληά ηνπ θαη πξνζθέξζεθε λα πάξεη ηα πξάγκαηά ηνπ. Ο Έικεξ ηνπ
έδσζε ηελ ηζάληα ηνπ θαη ην θιεηδί ηνπ δσκαηίνπ. Ο κηθξφο άλνημε ηελ
πφξηα ηνπ αζαλζέξ θαη ηελ θξάηεζε γηα λα κπεη κέζα. Μπήθε θη απηφο,
πάηεζε ην θνπκπί γηα ηνλ ηξίην θαη ρακνγέιαζε ακήραλα ζηνλ Έικεξ.
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«Ζ Κάζξηλ ζαο έδσζε ην θαιχηεξν δσκάηην».
Με ηελ ζεηξά ηνπ ν Έικεξ ηνπ ρακνγέιαζε θαη ηνλ ξψηεζε δηάθνξα
γηα ηελ γχξσ πεξηνρή. Ο κηθξφο δελ ζηακάηεζε λα κηιάεη αθφκα θαη φηαλ ηνλ νδήγεζε ζην δσκάηηφ ηνπ. Ο Έικεξ πάληα ρακνγειαζηφο, ηνπ
έδσζε έλα πνπξκπνπάξ θη εθείλνο απνθάζηζε ηειηθά λα θχγεη θιείλνληαο ηελ πφξηα πίζσ ηνπ.
Ο Έικεξ βξέζεθε κφλνο θαη κφλν ηφηε ζπλεηδεηνπνίεζε πσο εδψ θαη
πνιχ θαηξφ είρε λα βξεζεί ζ' απηήλ ηελ θαηάζηαζε. Κάπνπ βαζηά κέζα
ηνπ έλνησζε ιίγν ηξφκν. Σελ κνλαμηά ηελ θνβφηαλ θαη ε δσή ζην θαξάβη, ηνπ είρε δψζεη απιφρεξα πνιχ θφζκν πνπ δψληαο ηελ δηθή ηνπ δσή ν
θαζέλαο, φινη καδί, ήηαλ ζαλ έλα κειίζζη πνπ βνεζνχζε λα μεπεξληνχληαη ηέηνηα ζπλαηζζήκαηα. Άλνημε ηνλ ζάθν κε ηα πξάγκαηά ηνπ θαη
πξνζπάζεζε θάπσο λα ηα ηαθηνπνηήζεη ζηελ ληνπιάπα ηνπ δσκαηίνπ.
Ήηαλ έλα απιφ δσκάηην θαη ε ζέα αλ θαη αλνηθηή κπξνζηά ηνπ, δελ ήηαλ
ηίπνηα ην ζπνπδαίν. Ο θφιπνο πνπ ζρεκάηηδαλ ηα πνηάκηα ηεο πεξηνρήο
πξηλ ρπζνχλ ζηνλ σθεαλφ, καδί κε πνιιά θαηάξηηα απφ δηαθφξσλ εηδψλ
ζθάθε, δελ πξφζθεξαλ ζηνλ παξαηεξεηή απηφ πνπ θάπνηνο ζα ήζειε.
κσο ν Έικεξ ζα έκελε εδψ ηελ απαξαίηεηε εβδνκάδα γηα λα πάξεη ηα
ραξηηά ηεο απφιπζήο ηνπ.
Σελ δεχηεξε εκέξα ηεο παξακνλήο ηνπ ήηαλ πνπ ην απνθάζηζε. Ήζειε λ' αγνξάζεη κηα κνηνζπθιέηα. Απηφ ην κεηαθνξηθφ κέζν πάληα ηνλ
ηξάβαγε θαη πηα είρε έξζεη ν θαηξφο λα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ επηζπκία
ηνπ κε κηα κεραλή θαιχηεξε απφ εθείλε πνπ είρε παιηά.
Σελ επνκέλε ην πξσί, θαηέβεθε ζηελ πφιε θαη αλαδήηεζε έλα καγαδί
πνπ πνπινχζε κνηνζπθιέηεο. Με ην πνπ κπήθε κέζα ε καηηά ηνπ έπεζε
ζε κηα κεραλή πνπ βξηζθφηαλ θάπσο παξάκεξα. Ήηαλ κηα Υάξιευ. ηαλ ξψηεζε, ν πσιεηήο ηνλ ελεκέξσζε φηη ήηαλ ειαθξψο κεηαρεηξηζκέλε αιιά αλ ηελ ήζειε ήηαλ κηα θαιή επθαηξία λα ηελ απνθηήζεη. Ο Έικεξ ζπκθψλεζε, ηαθηνπνίεζε ηα απαξαίηεηα ραξηηά θαη θαλφληζε λα
ηελ παξαιάβεη ζε δπν εκέξεο. Θα ηεο έθαλαλ έλα ζέξβηο θαη ζα θξφληηδαλ λα έρνπλ θαη ηνλ εμνπιηζκφ πνπ δήηεζε ν Έικεξ, έλα θξάλνο, έλα
δεξκάηηλν κπνπθάλ θαη κηα δεξκάηηλε ζήθε ζέιιαο πνπ εθάξκνδε ζην
πίζσ κέξνο ηεο κεραλήο θαη πξφζθεξε δχν απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο. Ζ
κεραλή ήηαλ φ,ηη έπξεπε γηα κεγάια ηαμίδηα.
Να δω ποσ θα πάμε παρέα! θέθηεθε θαη μαθληθά ε κνλαμηά ηνπ ηνπ
θάλεθε αθφκα κεγαιχηεξε.
Ο Έικεξ έθπγε απφ ην καγαδί θη άξρηζε λα πεξηπιαληέηαη ζηελ πφιε.
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Γελ είρε θαη πνιιά θαηαζηήκαηα γηα λα πεξάζεη ηελ ψξα ηνπ αιιά εθεί,
ζ' έλαλ κηθξφ δξφκν, έλα βηβιηνπσιείν, ηξάβεμε ηελ πξνζνρή ηνπ.
Μπήθε κέζα θη άξρηζε λα πεξηεξγάδεηαη ηα δηάθνξα βηβιία. Έλα απφ
απηά ηνπ έθαλε ηδηαίηεξε εληχπσζε. Ήηαλ έλα βηβιίν ελφο Ληβαλέδνπ
ζπγγξαθέα πνπ δελ ηνλ είρε κέρξη ηφηε μαλαζπλαληήζεη, ηνπ Καιίι Σδηκπξάλ. Σν βηβιίν είρε ηνλ ηίηιν Ο Προθήηης. Ο ηδηνθηήηεο ηνλ είδε πνπ
πεξηεξγαδφηαλ ην βηβιίν θαη ηνλ πιεζίαζε.
«Καιεκέξα ζνπ», ηνπ είπε θαη ζπλέρηζε. «Αλ ζ' ελδηαθέξεη ην βηβιίν
απηφ, ην έρσ θαη ζε κηα εηδηθή έθδνζε εκπινπηηζκέλν κε ηνπο δσγξαθηθνχο πίλαθεο ηνπ ζπγγξαθέα».
Ο Έικεξ ηνπ δήηεζε λα ην δεη θαη ιίγν κεηά έθεπγε θξαηψληαο ην μερσξηζηφ απηφ βηβιίν ζηα ρέξηα ηνπ. Γχξηζε ζην μελνδνρείν αλαζαξξεκέλνο. Παξάγγεηιε έλαλ θαθέ θαη άξαμε ζην ζαιφλη έρνληαο ην βηβιίν πάλσ ζην ηξαπεδάθη. Σν θνίηαδε θαη δελ έιεγε λα ην αλνίμεη.
Καη ηφηε ζπλέβε ην πην παξάμελν πξάγκα. Έλνησζε κηα ζθηά πίζσ
ηνπ. Γχξηζε θαη είδε έλα ειηθησκέλν άληξα λα ηνπ ρακνγειάεη.
«Δμαηξεηηθφ βηβιίν», ηνλ άθνπζε λα ηνπ ιέεη.
«Γελ μέξσ, ηψξα ην αγφξαζα», ήηαλ ε απάληεζή ηνπ Έικεξ.
«Αλ νη απφςεηο ηνπ ζ' ελδηαθέξνπλ, λα επηζθεθηείο ην θνηλφβην πνπ
ρξεζηκνπνηεί απηφ ην βηβιίν ζαλ θαηαζηαηηθφ ράξηε».
Ο Έικεξ πήξε κηα έθθξαζε απνξίαο. Ο άληξαο ηνλ είδε θαη ζπλέρηζε
ζαλ λα γλψξηδε ηνλ Έικεξ απφ παιηά.
«Κάπνηνη λεαξνί ην ιεηηνπξγνχλ. Δίλαη ιίγν βνξεηφηεξα απφ ην Πίηζκπνπξγθ».
Έλα πηηζηξίθη εθείλε ηελ ζηηγκή θάλεθε απφ ην πνπζελά θαη άξρηζε
λα ηξαβνινγάεη ηνλ γέξν. «Παππνχ, ν κπακπάο ζε πεξηκέλεη ζην απηνθίλεην».
Ο γέξνο ρακνγέιαζε ζηνλ Έικεξ θαη αθνινχζεζε ηνλ πηηζηξίθν. Ο
Έικεξ πήξε ην βηβιίν ζηα ρέξηα ηνπ θαη ην άλνημε ηπραία. Σν θεθάιαην
δηαπξαγκαηεπφηαλ ηνλ πφλν. Γηάβαζε κφλν κηα πξφηαζε θαη έθιεηζε
πάιη ην βηβιίν. Ζ πξφηαζε ηνπ θαξθψζεθε ζην κπαιφ. Έιεγε: Τον περιζζόηερο πόνο ζας, ηον διαλέγεηε μόνοι ζας.
Οη επφκελεο εκέξεο πέξαζαλ γξήγνξα. Παξέιαβε θαη ηελ Υάξιευ θαη
γηα λα ηελ ζπλεζίζεη έθαλε κηθξέο βφιηεο ζηα θνληηλά. Σελ έθηε εκέξα
ήξζαλ θαη ηα ραξηηά ηνπ. Πιήξσζε απφ βξαδχο γηα ηελ παξακνλή ηνπ,
ζηξίκσμε ηα πξάγκαηά ηνπ ζηηο ζήθεο ηεο ζέιιαο θαη ήηαλ έηνηκνο
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πξσί-πξσί λα μεθηλήζεη γηα ην παηξηθφ ηνπ. Πξνο ζηηγκήλ ζέιεζε λα
εηδνπνηήζεη ηνπο δηθνχο ηνπ αιιά ζχληνκα άιιαμε γλψκε. Αλ θνπξαδφηαλ δελ ζα έθαλε ηελ δηαδξνκή ζε κηα εκέξα νπφηε δελ ρξεηαδφηαλ λα
έρεη επηπιένλ ηελ ππνρξέσζε λα ελεκεξψλεη ηνπο γνλείο ηνπ.
Λίγν κεηά ην κεζεκέξη είρε θηάζεη ζηελ δηαζηαχξσζε γηα ην θνηλφβην. ηακάηεζε ηελ κνηνζπθιέηα ηνπ ζηελ άθξε ηνπ δξφκνπ, κελ έρνληαο απνθαζίζεη ηη ήζειε ηειηθά λα θάλεη. Γξήγνξα φκσο μεπέξαζε ην
δίιιεκα θαη ζπλέρηζε ηνλ δξφκν ηνπ.
Δεν είμαι έηοιμος για μια ηέηοια αλλαγή, ζθέθηεθε θαη πξνζπάζεζε λα
ζπγθεληξσζεί ζηνλ δξφκν πνπ αλνηγφηαλ ακείιηθηνο κπξνζηά ηνπ.
Αξθεηά αξγά ην βξάδπ παξθάξηζε ηελ κεραλή ηνπ έμσ απ’ ην παηξηθφ ηνπ. Έξημε ηα πιατλά ζακάξηα ζηελ πιάηε θαη ρηχπεζε ην θνπδνχλη
ηεο εμψπνξηαο. Απφ κέζα αθνχζηεθε θαζαξία θαη ιίγν κεηά ε κεηέξα
ηνπ άλνημε ηελ πφξηα. Σνλ θνηηνχζε θαη δελ πίζηεπε ζηα κάηηα ηεο.
«Πνηφο είλαη;» αθνχζηεθε ε θσλή ηνπ παηέξα ηνπ απφ ην ζαιφλη.
«Ο Έικεξ», απάληεζε εθείλε.
«Ο πνηφο;» μαλαξψηεζε εθείλνο.
Ο Έικεξ αγθάιηαζε ηελ κεηέξα ηνπ, έξημε ηα ζακάξηα δίπια ζηελ
πφξηα θαη πξνρψξεζε ζην ζαιφλη. Ο παηέξαο ηνπ είρε ζεθσζεί θαη πιεζίαδε πξνο ηελ πφξηα. Μφιηο ηνλ είδε, ηα έραζε.
«Σί ζέιεηο εδψ; Έγηλε ηίπνηα;» ηνλ ξψηεζε ρσξίο λα πηζηεχεη ζ' απηφ
πνπ έβιεπε.
«Με ην λαπηηθφ ηειείσζα θαη γχξηζα ζπίηη», ηνπ απάληεζε ν Έικεξ
θαη έζπεπζε λα ηνλ αγθαιηάζεη.
«ια θαιά;» ξψηεζε ν παηέξαο ηνπ γηα λα εηζπξάμεη έλα ρηχπεκα
ζηελ πιάηε.
Έηζη πηαζκέλνη πξνρψξεζαλ θαη θαζίζαλ ζην ζαιφλη.
«Λνηπφλ. Γηα πεο κνπ ηηο ιεπηνκέξεηεο;» βηάζηεθε λα ξσηήζεη ν παηέξαο ηνπ.
Ο Έικεξ θάζηζε φζν πην αλαπαπηηθά κπνξνχζε θη άξρηζε λα ηνπ ιέεη
ηα ηειεπηαία ηνπ λέα.
«Με κεραλή; Καη πνχ είλαη ηψξα;»
«Έμσ απ' ην γθαξάδ. Να ηελ βάισ κέζα ιεο θαιχηεξα; Έ;»
«Οπσζδήπνηε. Πνηέ δελ μέξεηο αλ θαη δελ έρνπκε ηέηνηα θξνχζκαηα
ζηελ γεηηνληά καο».
Ο Έικεξ ζεθψζεθε θαη αλνίγνληαο ηελ εζσηεξηθή πφξηα, κπήθε ζην
γθαξάδ. Άλνημε ηελ γθαξαδφπνξηα θη έζπξε κέζα ηελ κεραλή. Μέρξη λα
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μαλαγπξίζεη, ε κεηέξα ηνπ είρε μεθηλήζεη ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ βξαδηλνχ θαγεηνχ.
«Διάηε ζηελ θνπδίλα λα κνπ θάλεηε παξέα. Θέισ θη εγψ λα κάζσ ηα
λέα ζνπ», ηνπ είπε ηελ ψξα πνπ πέξλαγε απ' ηελ θνπδίλα.
ε ιίγν ν Έικεξ κε ηνλ παηέξα ηνπ θαζφληνπζαλ ζην ηξαπέδη ηεο
θνπδίλαο αλνίγνληαο δπν κπχξεο.
«Καη ηί ιεο λα θάλεηο; Γεκνζηνγξαθία;» ξψηεζε ν παηέξαο ηνπ πξνζπαζψληαο λα θξχςεη ηελ αλεζπρία ηνπ.
«Μπα, δελ αληέρσ ην θπλήγη ησλ εηδήζεσλ. Έκαζα πσο δεηάλε δεκνζηνγξάθνπο γηα ην ηκήκα επηκέιεηαο βηβιίσλ ζην παλεπηζηήκην. Λέσ
λα θάλσ αίηεζε».
«Μα δελ ρξεηάδεηαη πξνυπεξεζία;» ξψηεζε ε κεηέξα ηνπ πνπ είρε
ζηεκέλα η' απηηά ηεο ζηελ θνπβέληα ηνπο.
«Υξεηάδεηαη αιιά ζαλ βεηεξάλνο ηνπ λαπηηθνχ θάηη κπνξεί λα γίλεη».
Ήηαλ ε ζεηξά ηνπ Έικεξ λα ηνπο ξσηήζεη γηα ηα δηθά ηνπο λέα θαη
πεο ην έλα πεο ην άιιν, πέξαζε ε ψξα. Ζ κεηέξα ηνπ θάπνηα ζηηγκή είρε
θχγεη θαη φηαλ γχξηζε ηνλ ελεκέξσζε πσο ην δσκάηηφ ηνπ ήηαλ έηνηκν.
«Μφλν πάξε ηα πξάγκαηά ζνπ γηαηί πξνζπάζεζα αιιά ηα άηηκα είλαη
βαξηά».
Οη εκέξεο πεξλνχζαλ θαη φπσο είρε ππνινγίζεη ν Έικεξ, κε ηηο ζπζηαηηθέο επηζηνιέο απ' ην Ναπηηθφ δελ άξγεζε φρη κφλν λα βξεη δνπιεηά ζην
παλεπηζηήκην αιιά φηαλ άλνημε κηα ζέζε λα βξεζεί θαη βνεζφο θάπνηνπ
θαζεγεηή ζην Παλεπηζηήκην ηεο Νέαο Τφξθεο. Ο ίδηνο είρε δηαιέμεη
ηψξα λα κέλεη ζηνλ ηειεπηαίν φξνθν ελφο δηακεξίζκαηνο ζηνλ Νφηην
Σξίην δξφκν, θνληά ζην δεκνηηθφ ζρνιείν Άξκπνξ. Σν παηξηθφ ηνπ ήηαλ ζηελ άιιε άθξε ηνπ Μπξνχθιηλ, ζηνλ Αλαηνιηθφ Πεληεθνζηφ Σέηαξην δξφκν. Ζ δηθαηνινγία γηα λα κελ κείλεη ζηνλ δξφκν κε ηα ρακειά
ζπίηηα ησλ γνληψλ ηνπ ήηαλ αθξηβψο απηή. Ήζειε λα κέλεη φζν πην ςειά γηλφηαλ. Σνπ άξεζε λα βγαίλεη ζην κπαιθφλη ηνπ θαη λα βιέπεη ρακειά ηελ θίλεζε ησλ δξφκσλ. Απηφ πνπ δελ ήζειε λα πεη ζε θαλέλαλ ήηαλ
πσο δελ αηζζαλφηαλ θαιά κε πνιινχο αλζξψπνπο θαη αθφκα θαη κε ηνπο
πνιχ νηθείνπο ηνπ, είρε ην ίδην πξφβιεκα. Μεηά ηα ρξφληα ζην Ναπηηθφ,
απηφ είρε εκθαληζηεί γηα θαιά. Ήηαλ έλαλ κνλαρηθφο ηχπνο κε φια ηα
ζπλεπαθφινπζα.
ην παλεπηζηήκην γλσξίζηεθε κέζσ ηνπ θαζεγεηή ηνπ κε δπν-ηξεηο
θαινχο εθδνηηθνχο νίθνπο θαη πξηλ θαιά θαιά ην θαηαιάβεη μεθίλαγε
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κηα θαηλνχξγηα θαξηέξα. Έγηλε δηνξζσηήο θεηκέλσλ θαη ζχληνκα επηκειεηήο εθδφζεσλ. Παξαηηήζεθε απ' ην Παλεπηζηήκην, γέκηζε κε ιεμηθά θη
εγθπθινπαίδεηεο ην γξαθείν ηνπ ζην ζπίηη θαη πιένλ εξγαδφηαλ εθεί.
Απ' ην ζπίηη ηνπ έθηαζε λα κελ βγαίλεη θαη πνιχ ζπρλά θη επηπρψο
πνπ θάπνηνη παιηνί θίινη θαη γείηνλεο ηνλ έβγαδαλ κε ην δφξη θαη ηνλ
ηξαβνιφγαγαλ ζηα δηάθνξα κπαξ θη εζηηαηφξηα απφ ηα νπνία είλαη γεκάην ην Μπξνχθιηλ αιιά θαη ην δηπιαλφ Μαλράηαλ. Ο ηξφπνο φκσο ηεο
δσήο πνπ επέιεμε λ' αθνινπζήζεη ηνλ είρε θαηαληήζεη απφκαθξν.
Κη φιεο ηηο ψξεο ηνπ έγξαθε. Ζ γξαθνκεραλή ηνπ, κηα ΗΒΜ κνληέιν
D, έβγαδε θσηηέο έηζη πνπ ρηχπαγε ηα πιήθηξα ηεο. Έγξαθε, δηφξζσλε
θη έζρηδε ηηο ζειίδεο γηα λα ηηο μαλαγξάςεη. Μηα επηζπκία πνπ είρε λα
γξάςεη ην δηθφ ηνπ βηβιίν, πέξαζε ζηηο θαιέλδεο. Μηα πξψηε γξαθή πνπ
είρε θάλεη αξρεηνζεηήζεθε ζηα αδήηεηα καδί κε φζεο ζεκεηψζεηο είρε
θξαηήζεη απφ ηελ δσή ηνπ ζην λαπηηθφ.
Ήηαλ Μάηνο ηνπ 1970, αλήκεξα ζηα γελέζιηά ηνπ, φηαλ έρνληαο αθήζεη
ηελ ηειεπηαία ηνπ επηκέιεηα ζην ηαρπδξνκείν, απνθάζηζε λα θάλεη κηα
κεγάιε βφιηα πεξπαηψληαο. Γηέζρηζε ηελ γέθπξα ηνπ Μπξνχθιηλ θαη
ζπλέρηζε δπηηθά ζην Μαλράηαλ. Γελ ζθεθηφηαλ απνιχησο ηίπνηα. Έκνηαδε κε ξνκπφη πνπ πεξπαηνχζε ζαλ θνπξδηζκέλν. ηαλ ζπλήιζε,
ζπλεηδεηνπνίεζε φηη βξηζθφηαλ έμσ απφ ην κνπζείν ησλ Ηλδηάλσλ. Καη
πάιη ρσξίο λα ην ζθεθηεί ηδηαίηεξα κπήθε ζηνλ ρψξν ηνπ κνπζείνπ θη
άξρηζε λα μελαγείηαη ζηα δηάθνξά εθζέκαηά ηνπ, θάηη πνπ είρε θάλεη
αξθεηέο θνξέο ζην παξειζφλ αλ θη απηήλ ηελ θνξά ε φιε βφιηα ηνπ είρε
θάηη ην πεξίεξγν. Γελ ήηαλ απιά ε βφιηα ελφο κνλαρηθνχ ηχπνπ πνπ ζηα
απξφζσπα εθζέκαηα θαηέγξαθε ηελ δηθή ηνπ απνπζία απφ ηα δξψκελα,
απηήλ ηελ θνξά ήηαλ ζαλ θάηη λα πεξίκελε.
Καη ηφηε ηελ είδε. Ήηαλ κηα φκνξθε κειαρξηλή θνπέια, κε ιεπηφ
ζψκα, σξαία ραξαθηεξηζηηθά, πνπ θφξαγε θη απηή ηδηλ θαη κηα δαθέηα ζ'
έλα παξάμελν κπιε ρξψκα, πνπ φκσο ήηαλ αθξηβψο ίδην κε ην ρξψκα
ηνπ δηθνχ ηνπ πνπιφβεξ. ηάζεθαλ απέλαληη ν έλαο ζηνλ άιιν ρσξίο λα
μέξνπλ ηη λα πνπλ.
Πξψηε αληέδξαζε ε θνπέια. Σνπ ρακνγέιαζε θαη ηνπ είπε κε κηα
θσλή πνπ δελ ηελ μέραζε πνηέ ηνπ: «Με ιέλε Μάξηαλ θαη απ' φηη βιέπσ
έρνπκε ηα ίδηα γνχζηα, ηνπιάρηζηνλ ζηα ρξψκαηα».
Ο Έικεξ άπισζε ην ρέξη ηνπ ζε κηα ρεηξαςία θαη ηεο ρακνγέιαζε.
«Δγψ είκαη ν Έικεξ, θη αλ δελ έρεηο ζρέζε κε ηνλ Μπαγθο Μπάλπ ή ηνλ
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Νηάθπ Νηαθ, δελ έρεηο θαλέλαλ θφβν, αλ θαη βέβαηα δελ έρσ θακία ζρέζε κε ηνλ νκψλπκν ήξσα ησλ θαξηνχλ».
Ζ Μάξηαλ έβαιε ηα γέιηα. Πεξίκελε γηα ιίγν θαη βιέπνληαο φηη ν Έικεξ είρε θάπσο κπινθάξεη ζπλέρηζε: «Μπα, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα πξέπεη λα είζαη ν Έικεξ Φαλη γηαηί κφλν εθείλνο πάζαηλε γισζζνδέηεο. Αλ
φκσο δελ έρεηο λα κνπ πεηο ηίπνηα άιιν, λα πεγαίλσ. Υάξεθα πνπ ζε
γλψξηζα Έικεξ, φπνην επψλπκν θη αλ έρεηο».
«Ρφκπηλζνλ, Έικεξ Ρφκπηλζνλ θη αλ ζα ήζειεο επραξίζησο λα ζε θεξάζσ θάηη εδψ απέλαληη ζην Μεμηθάληθν», ηεο απάληεζε θη ακέζσο θαηάιαβε φηη δελ ππήξρε ηίπνηα ρεηξφηεξν λα πεη ζε κηα φκνξθε θνπέια
πνπ παξαδφμσο είρε πηάζεη θνπβέληα καδί ηνπ.
«Σειηθά Έικεξ είζαη πνιχ Έικεξ Φαλη. Γελ κνπ ιεο; Σν ςεπδψλπκφ
ζνπ είλαη ην Ρφκπηλζνλ; Μηα θνπέια πνηέ δελ ηελ θεξλάλε κεζεκεξηάηηθα κεμηθάληθν. Αλ ζέιεηο φκσο, ην βξάδπ, πάκε ζε θαλέλα κπαξάθη».
Έγξαςε κηα δηεχζπλζε θη έλα φλνκα ζ' έλα ραξηί απ' ην ηεηξάδην πνπ
θξαηνχζε θαη ηνπ ην έδσζε. Ο Έικεξ ην πήξε θαη δηάβαζε ην φλνκα.
Μάριαν Νηέλαγοσερ.
«ηηο νθηψ είλαη θαιά;» ηελ ξψηεζε.
«Μηα ραξά», ηνπ απάληεζε θαη κπήθε ζ' έλα απ' ηα γξαθεία ηνπ κνπζείνπ.
Ο Έικεξ έκεηλε έμσ απ' ην γξαθείν ζθεπηηθφο. Μπνξεί λα κελ ήηαλ ν
ηχπνο πνπ νη γπλαίθεο έηξεραλ απφ πίζσ ηνπ, αιιά ηνλ είρε ηνλ ηξφπν
ηνπ κε ην γπλαηθείν θχιν αλ θαη ηίπνηα δελ θξαηνχζε γηα πνιχ. Ζ κνλαρηθφηεηά ηνπ πάληα θέξδηδε ζην παηρλίδη ησλ ζρέζεσλ. Απηφ φκσο πνπ
έδεζε εθείλν ην πξσηλφ, πξψηε θνξά ηνπ ζπλέβε. Έλνησζε ζαλ λα ηελ
ήμεξε θαη ζπγρξφλσο ζαλ λα βξηζθφηαλ κπξνζηά ζην πην πξσηφγλσξν
πξάγκα. Έθπγε απ' ην κνπζείν κελ μέξνληαο ηη λα ππνινγίζεη γηα ην φιν
ζπκβάλ. Εσηστώς ποσ ηέλειωζα με ηην επιμέλεια! ζθέθηεθε θη απηφ ήηαλ
πνπ ηνπ έδσζε ην ηειεησηηθφ ρηχπεκα. Γιαηί εσηστώς; αλαξσηήζεθε θη
έλνησζε φηη κηα ζχειια εξρφηαλ πνπ ζα ηνπ άιιαδε εληειψο ηελ δσή
ηνπ.
ηηο νθηψ αθξηβψο ζηακαηνχζε ηελ κνηνζπθιέηα ηνπ έμσ απφ ηελ δηεχζπλζε πνπ ηνπ είρε δψζεη ε Μάξηαλ, ζηελ νδφ Ρίηζαξληζνλ, πίζσ απφ
ηνλ ζηαζκφ ηνπ Μεηξφ ηνπ Γνπέηθθηιλη, ζην βφξεην Μπξνλμ. Ήηαλ κηα
παιηά κνλνθαηνηθία, μχιηλε, φπσο ηα πεξηζζφηεξα ζπίηηα ηεο πεξηνρήο.
Αλέβεθε ηα ηξία ζθαιηά θαη δελ πξφιαβε λα ρηππήζεη ην θνπδνχλη φηαλ
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ε πφξηα άλνημε θαη εκθαλίζηεθε ε Μάξηαλ ρακνγειψληαο. Σνλ θνίηαμε
θη έβαιε ηα γέιηα.
«Δίζαη φιν εθπιήμεηο Έικεξ, αιιά κάιινλ ζα πξέπεη λ' αιιάμσ ην
ληχζηκφ κνπ», ηνπ είπε θαη ηνπ έδεημε ηνλ θαλαπέ. «Κάζηζε κέρξη λα γπξίζσ».
Μφιηο εθείλε ηελ ζηηγκή ν Έικεξ θαηάιαβε πσο ην ληχζηκφ ηεο δελ
ήηαλ γηα κνηνζπθιέηα. Σα έβαιε κε ηνλ εαπηφ ηνπ. Καηάιαβε φηη ήηαλ
ιάζνο ηνπ αιιά ήηαλ αξγά θαη δελ κπνξνχζε κε ηίπνηα λα ην δηνξζψζεη.
Γελ πέξαζε ιίγε ψξα θαη ε Μάξηαλ εκθαλίζηεθε ληπκέλε κε παληειφλη
θη έλα δεξκάηηλν ζαθάθη.
«Μελ κνπ πεηο κφλν λα θνξέζσ θξάλνο, απνθιείεηαη! Λνηπφλ; Πνχ
ιεο λα πάκε;»
Γεχηεξν πιήγκα γηα ηνλ Έικεξ. Σελ θνίηαγε ρσξίο λα κηιάεη.
Σφηε άθνπζε κηα θσλή πίζσ ηνπ λα ιέεη κε θάπσο παξάμελε πξνθνξά: «Ο θίινο ζνπ γηα ιεπθφο είλαη ιηγνκίιεηνο».
Γχξηζε θαη βξέζεθε κπξνζηά ζ' έλαλ κεγαιφζσκα άληξα, ληπκέλν
απιά αιιά κε ρηέληζκα πνπ ήηαλ θαζαξά ηλδηάληθν. Σα έραζε. Ζ Μάξηαλ έβαιε μαλά ηα γέιηα.
«Να ζνπ ζπζηήζσ ηνλ παηέξα κνπ. πσο θαηάιαβεο είλαη Ηλδηάλνο.
Απηφ κε θάλεη βέβαηα Ηλδηάλα αιιά θαληάζηεθα φηη ζα ην είρεο θαηαιάβεη κεηά ηελ πξσηλή καο ζπλάληεζε ζην Μνπζείν. Οη πην πνιινί εθεί
κέζα είλαη δηθνί καο».
Ο Έικεξ κφιηο εθείλε ηελ ζηηγκή θαηάθεξε λα ρακνγειάζεη θαη λα
δψζεη ην ρέξη ηνπ ζε κηα εγθάξδηα ρεηξαςία κε ηνλ άληξα πνπ δελ πξέπεη
λα ήηαλ θαη ηδηαίηεξα κεγάινο ζε ειηθία. Περαζμένα ηα ζαράνηα πένηε,
ζθέθηεθε, αλλά πόζο;
«Με ιέλε Γθξίδν Λχθν αιιά εζχ κείλε ζην Λνπ, είλαη πην ζηα ακεξηθάληθα κέηξα. Μάξηαλ εγψ θεχγσ, θαιά λα πεξάζεηε, φπνπ θη αλ πάηε».
Υηχπεζε ηνλ Έικεξ ζηελ πιάηε θη εμαθαλίζηεθε ηφζν αζφξπβα φζν
είρε εκθαληζηεί.
Ο Έικεξ ηφηε ξψηεζε ηελ Μάξηαλ: «' αξέζεη ε ηδαδ;»
«Έρεηο θάηη θαιφ θαηά λνπ;»
«Σν Μπινπ Νφνπη ζην Μαλράηαλ είλαη σξαίν καγαδί θη έρεη νξρήζηξα ηδαδ».
«Πάκε, θαιφ αθνχγεηαη. Δμάιινπ κηα Ηλδηάλα ζε Jazz Bar είλαη θάηη
θνηλφηππν».
Έβαιε ηα γέιηα απ' ην απνξεκέλν ηνπ χθνο θαη πξνρσξψληαο πξνο
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ηελ πφξηα ηελ άλνημε θαη βγήθε έμσ. Σν βξάδπ ήηαλ γιπθφ αιιά ε ζεξκνθξαζία δελ ήηαλ πάλσ απφ εμήληα βαζκνχο Φαξελάηη, θάηη πνπ ηνπο
έθαλε λα θνπκπψζνπλ ηα ηδάθεη ηνπο θαη λα ζεθψζνπλ ηνπο γηαθάδεο.
Λίγε ψξα κεηά ν Έικεξ ζηακαηνχζε ηελ κνηνζπθιέηα ηνπ ζην θιεηζηφ γθαξάδ ηεο νδνχ Μηλέηα, πίζσ αθξηβψο απ' ην κπαξ πνπ ζα πήγαηλαλ. Ζ Μάξηαλ ρακνγεινχζε δείρλνληαο επραξηζηεκέλε. Σνλ έπηαζε αγθαδέ θαη μεθίλεζαλ γηα ην κπαξ. Ήηαλ ζρεηηθά λσξίο θαη ν θφζκνο ήηαλ ιίγνο. Κάζηζαλ ζε κηα γσληά θαη κηα ζεξβηηφξα πήξε ηελ παξαγγειία ηνπο. Ο Έικεξ άξρηζε λα παξαηεξεί ηελ Μάξηαλ κε πξνζνρή.
«Σί θνηηάο κε ηέηνηα πξνζήισζε;»
«Δίζαη φκνξθε γπλαίθα», είπε φζν πην απιά κπνξνχζε.
«Φαληάζηεθα φηη απηφ ην είρεο θαηαιάβεη απ' ηελ πξψηε ζηηγκή αιιά ε έθθξαζή ζνπ άιιν ιέεη».
«Πξάζηλα κάηηα;»
«Σψξα κάιηζηα. Ηλδηάλα κε πξάζηλα κάηηα; ' απηφλ ηνλ θφζκν θαιέ
κνπ φια γίλνληαη».
Ο Έικεξ ζπλέρηζε λα ηελ θνηηάεη ρσξίο λα κηιάεη.
«Φνβάκαη πσο πξέπεη λα ζπζηεζνχκε. Ζ γλσξηκία καο ήηαλ πνιχ
ζχληνκε θαη γηα κέλα δελ μέξεηο ηίπνηα, αλ είκαη παληξεκέλε, αλ έρσ
θαλέλα παηδί...»
Ο Έικεξ άλνημε δηάπιαηα ηα κάηηα ηνπ.
«Οχηε ην έλα, νχηε ην άιιν αιιά πξέπεη λα μέξεηο πσο είκαη κνλαρνπαίδη, ε κεηέξα κνπ έρεη πεζάλεη απφ ηφηε πνπ ήκνπλα πέληε ρξνλψλ,
έρσ ζπνπδάζεη θνηλσληνινγία θη είκαη είθνζη δχν ρξφλσλ. Ζ ζεηξά
ζνπ».
Σνλ Έικεξ ήηαλ ζαλ λα ηνλ ρηχπεζε θεξαπλφο.
«Έρσ ζπνπδάζεη δεκνζηνγξαθία θαη είκαη είθνζη νθηψ», άξρηζε λα
ηεο ιέεη κε ήξεκε θσλή αθνχ ηειηθά θαηάθεξε λα μεπεξάζεη ην αξρηθφ
ηνπ ζνθ. Άπισζε ην ρέξη ηνπ θαη έπηαζε ην δηθφ ηεο. «Υαίξνκαη πνπ είζαη εδψ».
«Κη εγψ», ηνπ απάληεζε απηή θαη ηξάβεμε ην ρέξη ηεο δηαθξηηηθά.
«πκβαίλεη θάηη;» ηελ ξψηεζε θνηηψληαο κηα ην ρέξη ηνπ θαη κηα ην
δηθφ ηεο.
«Απηφ πνπ ζπκβαίλεη είλαη φηη ην ρέξη ζνπ κνπ θέξλεη... παξαπάλσ
επραξίζηεζε απ' φηη επηηξέπεηαη».
«Καη πνχ είλαη ην θαθφ;»
Ήηαλ ε ζεηξά ηεο λα ηνλ θνηηάμεη βαζηά ζηα κάηηα.
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«Γηαηί κε θνηηάο έηζη; Δίκαη σξαίνο;»
«κνξθνο φρη, ηνπιάρηζηνλ φρη κε ηελ θιαζζηθή έλλνηα, ζίγνπξα
φκσο γνεηεπηηθφο, αιιά απηφ ην μέξεηο. Απηφ φκσο πνπ δελ μέξεηο είλαη
πσο εκέλα κ’ αξέζεηο γη' απηφ πνπ βγάδεηο, φρη απηφ πνπ θαίλεηαη, ραιάξσζε ινηπφλ θαη πεο κνπ, κφλν ε ηδαδ ζνπ αξέζεη;»
«ρη βέβαηα, θαηά βάζε είκαη νπαδφο ησλ κπινπδ».
«Γηα καχξνο έρεηο πνιχ αλνηθηφ ρξψκα. Απφ πνχ είλαη ε θαηαγσγή
ζνπ;»
«Καη νη γνλείο κνπ γελλήζεθαλ ζην Μπξνχθιηλ. Οη παππνχδεο έρνπλ
έξζεη απφ Ηξιαλδία».
«Βξψκν Ηξιαλδφο; Θεέ κνπ πνπ έκπιεμα!»
«Έλαο Ηξιαλδφο θαη κηα Ηλδηάλα ζην Μπξνχθιηλ!»
«Θα ήζειεο, αιιά βξηζθφκαζηε ζην Μαλράηαλ».
«πγλψκε, ζην Μαλράηαλ».
«Με ην θξχν πνπ έρεη κάιινλ ζα ηελ βγάινπκε ζην Μπξνχθιηλ νπφηε λα ζε ξσηήζσ απφ ηψξα, έρεηο θαλέλαλ θαλαπέ ζην ζπίηη ζνπ;»
«Μπνξείο λα πάξεηο ην θξεβάηη κνπ, ζα θνηκεζψ εγψ ζην θαλαπέ».
«Δίπα θάηη ην δηαθνξεηηθφ; Αα, ηνλ θαλαπέ δελ ηνλ ζθέθηεθα γηα λα
θνηκεζψ εγψ», ηνπ απάληεζε θη έβαιε ηα γέιηα.
πλέρηζαλ λ' αληαιιάζζνπλ πεηξάγκαηα θαη κέζα απφ ηελ ηφζν πεξίεξγε απηή ζπλδηαιιαγή λα γλσξίδνληαη φιν θαη θαιχηεξα. ηαλ ραξάκαηα πηα απνθάζηζαλ λα θχγνπλ, ήηαλ πιένλ δπν θίινη πνπ ήμεξαλ
πνιιά ν έλαο γηα ηνλ άιιν. Ο Έικεξ πξψηε θνξά ζηελ δσή ηνπ έλνησζε
λ' αλνίγεηαη ηφζν πνιχ ζε κηα μέλε γπλαίθα. Έλνησζε ζαλ λα ζπάεη ε
κνλαρηθφηεηά ηνπ.
ε ιηγφηεξν απφ πέληε ιεπηά βξηζθφληνπζαλ έμσ απ' ην ζπίηη ηνπ. Ο
ρψξνο πάξθηλγθ γηα ηελ κνηνζπθιέηα ηνπ δελ ήηαλ ηδηαίηεξα καθξηά θαη
πνιχ ζχληνκα έκπαηλαλ ζην ηεηξαψξνθν θηίξην πνπ έκελε.
«ηελ θνξπθή είπακε;» ηνλ ξψηεζε κε θάπσο εηξσληθφ ηξφπν.
«Ναη, φζν πην ςειά, ηφζν πην θαιά», ηεο απάληεζε. «Αλ είζαη θνπξαζκέλε λα ζε πάξσ ζηα ρέξηα».
«Γηαηί; Σν αζαλζέξ δελ δνπιεχεη;»
«Δδψ θαη ρξφληα αξλείηαη λα θηλεζεί!» ηεο απάληεζε πξνζπαζψληαο
λ' αζηεηεπηεί κ' απηφ πνπ κέρξη ηφηε δελ ηνπ έθαλε θακηά εληχπσζε.
Γελ ηνπ απάληεζε θη άξρηζε λ' αλεβαίλεη ηα ζθαιηά. Ο Έικεξ κφιηο
έθηαζαλ έμσ απφ ηελ πφξηα ηνπ, ηελ άλνημε, άλαςε ηα θψηα θαη ηεο έθαλε λφεκα λα κπεη. Δθείλε κπήθε, θη αθνχ έθαλε κεξηθά βήκαηα κέζα
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ζηάζεθε δηαθξηηηθά ζην πιάη. Ο Έικεξ θιείδσζε θαη πξνρψξεζε ηνλ
καθξχ δηάδξνκν πξνο ην ζαιφλη βγάδνληαο ην κπνπθάλ ηνπ. «Να θέξσ
ηα ξνχρα κνπ θαη λα ζηξψζσ ηνλ θαλαπέ».
«Φέξηα θαη ζα ζηξψζσ εγψ. Μηα θνπβέξηα κνπ θηάλεη».
«Δζχ ζα θνηκεζείο ζην θξεβάηη», ηεο απάληεζε.
«Απνθιείεηαη. Απηφ πνπ ζνπ είπα ήηαλ αζηείν, δελ ζθνπεχσ λα ζε
βγάισ απ' ην θξεβάηη ζνπ».
Ο Έικεξ δελ ηεο κίιεζε ακέζσο αιιά ζηακάηεζε, γχξηζε πξνο ην
κέξνο ηεο θαη ηελ θνίηαμε κε πνιχ γιπθφ ηξφπν γηα ιίγν.
«Μάξηαλ, ζέισ λα ζε παξαθαιέζσ λα θνηκεζείο ζην θξεβάηη κνπ.
Αξθεηά ζε ηαιαηπψξεζα, δελ ππάξρεη ιφγνο λα ηελ βγάιεηο μχπληα. Απ'
ην θξεβάηη ζνπ ζ' έλαλ μέλν θαλαπέ, ζα είλαη δχζθνιν».
«Δλψ απφ ην θξεβάηη κνπ ζ' έλα άιιν θξεβάηη είλαη πην εχθνιν;»
Γελ ηεο απάληεζε θη έθαλε λα θχγεη. Σνλ έπηαζε απφ ην ρέξη θαη ηνλ
ζηακάηεζε.
«Τπάξρεη θη άιιε ιχζε», ηνπ είπε θαη ρσξίο λα πεξηκέλεη λα ηεο απαληήζεη ζπκπιήξσζε: «Να θνηκεζνχκε θαη νη δχν ζην θξεβάηη ζνπ. Πψο
ζνπ θαίλεηαη ε ηδέα κνπ;»
Ο Έικεξ αληί γηα άιιε απάληεζε έζθπςε θαη ηελ πήξε ζηα ρέξηα.
Δθείλε ηνλ αγθάιηαζε θαη ηνλ θίιεζε ηξπθεξά ζην ζηφκα.
«Οχηε ζηα πην ηξειά κνπ φλεηξα δελ θαληαδφκνπλ φηη ζα θάλσ έξσηα
κε ηνλ Έικεξ Φαλη».
«Δγψ πάιη απφ κηθξφο θαληαζησλφκνπλ φηη είρα εξσηηθή ζρέζε κε
ηελ Πνθαρφληαο».
«Να θνβάζαη ηνλ Γθξίδν Λχθν», ηνπ απάληεζε θαη ηνλ δάγθσζε
ζηνλ ιαηκφ.
Σν πξσί άξγεζαλ λα μππλήζνπλ. Πξψηνο ζεθψζεθε ν Έικεξ. Έθηηαμε
θαθέ θαη πξνζπαζνχζε λα θαληαζηεί ηη άιιν ζα ρξεηαδφηαλ. ην ςπγείν
ηνπ είρε δηάθνξεο καξκειάδεο θαη θξπγαληέο αιιά ηίπνηα άιιν πνπ ζα
κπνξνχζε λα θάλεη ηελ δηαθνξά. Ζ Μάξηαλ εκθαλίζηεθε θνξψληαο κηα
κπινχδα ηνπ.
«Άξγεζα αιι' απφ εδψ είκαη κάιινλ πην θνληά. Πψο φκσο ζα πάσ;»
«Θα ζε πάσ εγψ. Σί ζέιεηο λα θαο;»
«Να θάσ; Καθέ θη απηφλ ζθέην. Πάσ λα ληπζψ».
Ο Έικεξ ηεο έβαιε θαθέ απ' ηελ θαθεηηέξα θαη πήγε θη απηφο ζην
δσκάηην λα πάξεη ηα πξάγκαηά ηνπ. Ζ Μάξηαλ ήηαλ ζην ληνπο. Πήξε ηα
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ξνχρα ηνπ θαη γχξηζε ζην ζαιφλη. Μεηά απφ ιίγν εκθαλίζηεθε θη εθείλε.
«Σί ψξα ζρνιάο;» ηελ ξψηεζε.
«ηηο δπν, γηαηί ξσηάο;»
«Να έξζσ λα ζε πάξσ», ηεο απάληεζε ρακνγειψληαο.
«Γελ ρξεηάδεηαη, ζα πάξσ ηνλ ππφγεην. Αλ ζέιεηο φκσο έια ζηηο νθηψ
ζην ζπίηη κνπ. Θα ζνπ θάλσ ην ηξαπέδη, κφλν πνπ κεηά ζα πξέπεη λα γπξίζεηο ζπίηη ζνπ. Ο Γθξίδνο Λχθνο δελ επηηξέπεη θηινμελίεο. Πάκε;»
Ζ δσή ηνπ Έικεξ απφ εθείλε ηελ εκέξα άιιαμε ξηδηθά. Κη νη εβδνκάδεο
πεξλνχζαλ κε ηνλ Έικεξ λα εξγάδεηαη φιν θαη πην καλησδψο θαη λα πεξηκέλεη ηελ Μάξηαλ λα έξρεηαη απ' ην κνπζείν κηα ή δπν θνξέο ηελ εβδνκάδα θαη λα κέλεη καδί ηνπ. Γηα γξάςηκν, νχηε θνπβέληα. Γηα θαιή ή
θαθή ηνπ ηχρε, απμήζεθαλ θαηαθφξπθα νη επηκέιεηεο ησλ βηβιίσλ πνπ
έθαλε. Καη ρσξίο λα ην θαηαιάβεη κπήθε ζηα λνεηηθά ρσξάθηα ηεο Μάξηαλ. Ζ θνηλσληνινγία άξρηζε λα ηνλ ελδηαθέξεη, θάηη πνπ ηνλ έθαλε λα
ράλεηαη ζε αηειείσηεο ζπδεηήζεηο καδί ηεο. Σν ζπίηη ηνπ, ηνπο επφκελνπο κήλεο, έγηλε ζπίηη ηνπο, κε ηα βηβιία ηεο ζηγά-ζηγά λα εμαπιψλνληαη ζην ζαιφλη ηνπ θαη λα δηεθδηθνχλ φιν θαη πεξηζζφηεξν ρψξν ζηα
δηάθνξα ηξαπεδάθηα θαη ξάθηα. Κη απηφ φρη κφλν δελ ηνλ ελνρινχζε αιιά ην ζεσξνχζε θαη ζαλ κηα απαξαίηεηε έθβαζε ηεο ζρέζεο ηνπο.
Ο Γθξίδνο Λχθνο δελ έδεηρλε θαζφινπ δπζαξεζηεκέλνο αλ θαη κηα
θνξά θαη ηάρα ηπραία ηνλ ξψηεζε γηα ηνπο δηθνχο ηνπ.
«Ενχλε θη απηνί ζην Μπξνχθιηλ», ήηαλ ε απάληεζή ηνπ θη εθείλε ηελ
ζηηγκή θαηάιαβε φηη έπξεπε λα πεξάζεη ηελ ζρέζε ηνπ ζην επφκελν
ζηάδην. Καη κφλν ε ηδέα πάλησο ηνλ έβαιε ζε ζθέςεηο.
Τί θα τάζω ποσ ήδη δεν ηο έτω παρατωρήζει; ζθέθηεθε θαη δελ ζπλεηδεηνπνίεζε πσο απηφ αθξηβψο πνπ είρε ζθεθηεί ήηαλ ε παγίδα ηεο
ζρέζεο ηνπο. Θεσξνχζε παξαρψξεζε ην φηη ν ίδηνο καδεπφηαλ ζ' φιν
θαη κηθξφηεξν ρψξν θαη δελ θαηάιαβε πσο ε ζπκβίσζε έρεη θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο.
Πήξε ηειέθσλν ηελ κεηέξα ηνπ θαη ηεο δήηεζε λα θαλνλίζεη έλα
ηξαπέδη πξνθεηκέλνπ λα γλσξίζνπλ, απηή θη ν παηέξαο ηνπ, ηελ Μάξηαλ.
Ζ κεηέξα ηνπ θαηάιαβε. Ήηαλ ε πξψηε θνξά πνπ ν γηφο ηεο ηεο δεηνχζε θάηη ηέηνην. Δίρε κπεη πηα ν Ννέκβξεο θαη ε εκέξα ησλ Δπραξηζηηψλ
ήηαλ κηα θαιή επθαηξία.
«Να πνχκε γηα ηηο 25 ηνπ κήλα;» ηνλ ξψηεζε.
«Ναη, γηαηί φρη!» ηεο απάληεζε θαηαιαβαίλνληαο ηελ παγίδα ζηελ
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εξψηεζή ηεο.
«Πφζα άηνκα;» ηνλ μαλαξψηεζε. «Θα έξζεηε κφλνη ζαο ή ζα έξζνπλ
θαη νη γνλείο ηεο;»
Ο Έικεξ απηήλ ηελ θνξά δελ ηεο απάληεζε. Έπξεπε λα θάλεη θάηη
αθφκα θη έπξεπε λα ζηγνπξεπηεί. «Θα ζνπ πσ. Έρνπκε εμάιινπ κέξεο
κπξνζηά καο».
Σν ίδην βξάδπ δήηεζε απ' ηελ Μάξηαλ λα μαλαπάλε ζην Μπινπ Νφνπη,
ην κπαξάθη πνπ είραλ πάεη ζην πξψην ηνπο ξαληεβνχ.
Ζ Μάξηαλ ηνλ θνίηαμε παξαμελεκέλε. «Αχξην καο έρεη ηξαπέδη ν Λνπ
νπφηε δελ πξέπεη ην βξάδπ λ' αξγήζνπκε ηδηαίηεξα. Δίζαη εληάμεη κ' απηφ;»
«Γελ έρσ πξφβιεκα», ηεο απάληεζε θαη ζπλέρηζε ηελ δνπιεηά ηνπ
δηνξζψλνληαο ην θείκελν πνπ είρε κπξνζηά ηνπ.
Ζ Μάξηαλ κε ηελ ζεηξά ηεο θάζηζε ζην ηξαπέδη ηεο θνπδίλαο θη άπισζε ηα ραξηηά ηεο. Δίρε μεθηλήζεη ε δεχηεξε ρξνληά ηνπ κεηαπηπρηαθνχ ηεο θη είρε πνιιέο εξγαζίεο λα νινθιεξψζεη. χληνκα μεράζηεθε
ζηηο ζθέςεηο ηεο θαη ζηηο ζεκεηψζεηο πνπ θξαηνχζε απ' απηά πνπ δηάβαδε.
Ο Έικεξ θαηά ηηο έμη θφξεζε ην κπνπθάλ ηνπ θη έθπγε.
«Γελ ζ' αξγήζσ, ρξεηάδνκαη ραξηηά θη ίζσο πεξάζσ λα παξαιάβσ θη
έλα θαηλνχξγην βηβιίν. Αλ παξ' φια απηά θαζπζηεξήζσ, θάλε ην κπάλην
ζνπ ψζηε θαηά ηηο ελληά λα θχγνπκε». Σεο έζηεηιε έλα θηιί θη έθπγε.
Ζ Μάξηαλ θνίηαμε ην ξνιφη ζηνλ ηνίρν, θνχλεζε παξαμελεκέλε ην
θεθάιη ηεο θαη μαλαβπζίζηεθε ζηα βηβιία ηεο. Ζ ψξα πέξαζε γξήγνξα
θη ν Έικεξ γχξηζε θαηά ηηο νθηψ.
«Αθφκα δελ εηνηκάζηεθεο;» ηελ ξψηεζε κε απνξία.
«Γηαηί; Δζχ είζαη έηνηκνο; Άζε πνπ αθφκα είλαη νθηψ. ηηο ελληά δελ
είπεο;» ηνπ απάληεζε κε απζηεξφ ηξφπν.
Ο Έικεξ έβαιε ηα γέιηα. Ζ Μάξηαλ ζπλήζηδε λα γπξίδεη ηηο εξσηήζεηο πνπ ηηο έθαλε, ζε δηθέο ηεο εξσηήζεηο, αιιά απηφ γηα ηνλ Έικεξ
ήηαλ πηα πξνβιέςηκν θαη κεξηθέο θνξέο ην εθκεηαιιεπφηαλ γηα λα νδεγήζεη ηελ ζπδήηεζε εθεί πνπ ήζειε.
«Πάσ γηα κπάλην. Θα έξζεηο;» ηελ ξψηεζε.
«Σειηθά ηί ζέιεηο; Να πάκε ζην Μπινπ Νφνπη ή λα θάλνπκε έξσηα;»
«Καη ηα δχν», ηεο απάληεζε.
«Έικεξ Φαλη έραζεο! Άληε θάλε ην κπάλην ζνπ θαη δελ πξφθεηηαη λ'
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αξγήζσ. Σειεηψλσ απηφ ην θεθάιαην...»
Γελ νινθιήξσζε ηελ πξφηαζή ηεο. Έζθπςε πάλσ απ' ηα βηβιία ηεο
θαη ηα μέραζε φια. Ο Έικεξ ηειείσζε κε ην κπάλην, ληχζεθε θαη ηελ
πιεζίαζε. Υσξίο λα πεη ιέμε, ηεο έθιεηζε ηα βηβιία κε απαιέο θηλήζεηο
θαη ηελ ζήθσζε απφ ηελ θαξέθια ηεο.
«Μήπσο λα κείλνπκε ζπίηη;» ηνπ ςηζχξηζε θνηηψληαο ηνλ ζηα κάηηα.
«Μάξηαλ Νηέιαγνπεξ, ηζαθίζνπ θη εηνηκάζνπ γηαηί έρσ θιείζεη ηξαπέδη, άζε πνπ πεηλάσ θηφιαο!»
Σνπ ρακνγέιαζε, άξρηζε λα γδχλεηαη πξνθιεηηθά κπξνζηά ηνπ θαη
φηαλ είδε φηη απηφο θνηηνχζε ην ξνιφη ηνπ, ηνπ πέηαμε ην εζψξνπρφ ηεο
ζηα κνχηξα θη έθπγε γηα ην κπάλην. Ο Έικεξ ρακνγέιαζε ρσξίο λ' αληηδξάζεη. Ζ φιε αηκφζθαηξα ηνπ άξεζε αιιά ππήξρε ζηνλ αέξα κηα θαλεξή ππεξνρή ηεο Μάξηαλ πνπ αθφκα θη φηαλ έθαλε απηφ πνπ ηεο δεηνχζε
ήηαλ ζαλ λα ήηαλ απηφο λα έραλε. πσο θαη λα 'ηαλ, εθείλε ηελ εκέξα,
είρε ηδηαίηεξν άγρνο, θάηη πνπ πξνζπαζνχζε κε κεγάιε πξνζπάζεηα λα
θξχςεη.
Λίγν αξγφηεξα έθεπγαλ γηα ην κπαξάθη.
«Λνηπφλ, ζα κνπ πεηο ηί ηξέρεη;» ηνλ ξψηεζε κφιηο ηειείσζαλ κε ηελ
παξαγγειία ηνπο.
Σελ θνίηαμε ζηα κάηηα θαη ρσξίο πνιιά αιιά θαη ζέινληαο λα ηειεηψλεη θάηη πνπ ζεσξνχζε εθθξεκφηεηα, ηεο είπε: «Σίπνηα ην ζπνπδαίν. Απιά ζέισ λα κε παληξεπηείο».
Σνλ θνίηαμε ζηα κάηηα γηα ιίγν ρσξίο λα κηιάεη. Ο Έικεξ ηξφκαμε κε
ην βιέκκα ηεο θαη ηα έραζε.
Απηή, κφιηο ηνλ είδε, ρακνγέιαζε θαη ηνπ απάληεζε: «Σψξα ππνηίζεηαη φηη απηφ ήηαλ πξφηαζε γάκνπ;»
«Γηαηί; Σί ηεο ιείπεη;»
«Έλα εξσηεκαηηθφ ζην ηέινο ηεο πξφηαζεο».
«Γειαδή;»
«Γειαδή, ζέιεηο λα κε παληξεπηείο;»
«Αλ κε ξσηάο, λαη, εγψ ην ζέισ».
«Έικεξ ηα παηρλίδηα ζνπ κε ηηο ιέμεηο ζ' άιιεο. φρη ζε κέλα. Αλ ζέιεηο λα ζνπ απαληήζσ, ζα κε ξσηήζεηο».
Ο Έικεξ έβαιε ηα γέιηα. «Γελ παίδεζαη κε ηίπνηα. Λνηπφλ, Μάξηαλ
Νηέιαγνπεξ, ζέιεηο λα γίλεηο γπλαίθα κνπ;»
«Γπλαίθα ζνπ είκαη αλφεηε Έικεξ Φαλη!»
«Πνθαρφληαο, ζέιεηο λα κε παληξεπηείο;»
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«Απηφ είλαη φλησο δηαθνξεηηθφ θαη λαη, ζέισ λα ζε παληξεπηψ. Δζχ
ζέιεηο;»
«Γηα λα ζην δεηάσ, ηί ιεο;»
«Λέσ λα κε θηιήζεηο θαη λα ζηακαηήζεηο λα κηιάο».
Ο Έικεξ ζεθψζεθε απ' ηελ θαξέθια ηνπ, ηελ πιεζίαζε, έζθπςε θαη
ηελ θίιεζε ηξπθεξά ζην ζηφκα. Πξηλ γπξίζεη ζηελ ζέζε ηνπ, έβγαιε απφ
ηελ ηζέπε ηνπ έλα κηθξφ θνπηάθη θαη ην άθεζε κπξνζηά ηεο. Ζ Μάξηαλ
ην άλνημε, πήξε ην δαρηπιίδη απφ κέζα θαη ην θφξεζε.
«Έικεξ Ρφκπηλζνλ ζ' επραξηζηψ, αιιά ην φιν ζθεληθφ κνπ άλνημε
ηελ φξεμε. Μπνξνχκε λα θάκε;»
Ο Έικεξ έθαλε λφεκα ζηελ ζεξβηηφξα πνπ παξαθνινπζνχζε ηελ
ζθελή απφ απφζηαζε. Δθείλε ακέζσο έθεξε ηελ ζαιάηα θαη ην θξαζί.
Σνπο ζεξβίξηζε θαη ηνπο ςηζχξηζε κε ζηγαλή θσλή,
«αο εχρνκαη λα δήζεηε επηπρηζκέλνη!»
Σελ επνκέλε ν Γθξίδνο Λχθνο ήηαλ ν πξψηνο πνπ έκαζε ηα λέα. Σνπο
αγθάιηαζε θαη ηνπο δπν θαη ηνπο έζθημε δπλαηά. Γελ είπε ηελ παξακηθξή θνπβέληα. Σνπο έδεημε ην ηξαπέδη θη έθεξε ην θαγεηφ πνπ είρε εηνηκάζεη.
«ηηο 25 ηνπ κήλα, καο έρεη ηξαπέδη ε κεηέξα κνπ», είπε κε ζνβαξφ
ηξφπν ν Έικεξ. «Θέισ λα έξζεηο καδί καο. Σελ Ζκέξα ησλ Δπραξηζηηψλ
ζα ηελ πεξάζνπκε φινη καδί».
Ζ Μάξηαλ κφιηο ηειείσζαλ ην θαγεηφ ηνπο, ηνπο δήηεζε λα κελ ζεθσζνχλ θαη λα ηελ αθήζνπλ λα ηνπο θέξεη απηή ηνπο θαθέδεο. Λίγν αξγφηεξα θαζφηαλ καδί ηνπο. «Λνπ, Θέισ ην θνξηεγάθη ζνπ γηα λα πάξσ
θάπνηα ξνχρα κνπ. Ζ κνηνζπθιέηα ηνπ Έικεξ δελ θάλεη γη' απηήλ ηελ
δνπιεηά.
Ο Λνπ έβαιε ηα γέιηα. «Σα βιέπεηο Έικεξ; Γελ πξφιαβεο λα ηεο δεηήζεηο λα παληξεπηείηε θαη μεθίλεζε λα θηηάρλεη ην θάζηξν ηεο».
«Λνπ ζηακάηα πξηλ πεηο θακηά βιαθεία γαηί ζα θχγσ απφ ζήκεξα»,
ηνπ είπε ηάρα ζπκσκέλε ε Μάξηαλ.
«,ηη πεηο πξηγθίπηζζα!»
Έβαιαλ ηα γέιηα. Δθείλν ην βξάδπ ν Έικεξ άθεζε ηελ κεραλή ηνπ
ζην γθαξάδ ηνπ Λνπ θαη πήξε ην θνξηεγάθη ηνπ Γθξίδνπ Λχθνπ. Σελ
κεραλή ηνπ δελ ηελ πνχιεζε αιιά δελ ηελ μαλαθαβάιεζε. Ζ Μάξηαλ
δελ ηνπ είπε ηίπνηα γη' απηήλ ηνπ ηελ απφθαζε αλ θαη κε ηνλ ηξφπν ηεο,
έδεημε φηη ε πξάμε ηνπ ηελ είρε βξεη ζχκθσλε. Ο Έικεξ κέζα απφ ηνλ
ηξφπν πνπ ρεηξίζηεθε αθφκα θη απηφ ην ηφζν πξνζσπηθφ ηνπ ζέκα, είρε
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θαηαθέξεη λα ην θάλεη λα θαλεί ζαλ κηα λίθε ηεο Μάξηαλ θαη φρη κηα
δηθή ηνπ απφθαζε πνπ ήηαλ απαξαίηεηε γηα ηελ θνηλή ηνπο δσή.
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