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BREAK

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Η Τζόαν Σκάνταμορ έσμιξε τα βλέφαρα καθώς πάσχιζε 
να διακρίνει μια μορφή στην άλλη άκρη της μισοσκό-

τεινης τραπεζαρίας του πανδοχείου. Ήταν λιγάκι μύωψ.
Δεν μπορεί –αποκλείεται– κι όμως, αυτή είναι. Η Μπλανς 

Χάγκαρντ.
Απίστευτο –και δη εδώ, στη μέση του πουθενά–, να πετυ-

χαίνει παλιά της φίλη απ’ το σχολείο που ’χε να δει – ου, 
μπορεί και δεκαπέντε χρόνια.

Αρχικά, η Τζόαν ενθουσιάστηκε με την ανακάλυψή της. 
Ήταν εκ φύσεως κοινωνική, και πάντα χαιρόταν να τρακά-
ρει παλιούς φίλους και γνωστούς.

«Ωστόσο», μονολόγησε, «έχει αλλάξει τραγικά η δύσ-
μοιρη». Έδειχνε χρόνια μεγαλύτερη απ’ την ηλικία της. 
Χρόνια όμως. Ενώ, πόσο να ’ταν – σαράντα οχτώ;

Η φυσική συνέχεια του συλλογισμού της ήταν να επι-
θεωρήσει και τη δική της εμφάνιση στον καθρέφτη που 
τύχαινε, βολικότατα, να κρέμεται δίπλα ακριβώς απ’ το 
τραπέζι. Κι αυτό που αντίκρισε της έφτιαξε κι άλλο τη 
διάθεση.
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Είναι γεγονός, συλλογίστηκε η Τζόαν Σκάνταμορ, ότι ο 
χρόνος μου ’χει φερθεί με το γάντι.

Στον καθρέφτη είδε μια λυγερόκορμη μεσήλικη γυναίκα, 
με πρόσωπο ολότελα αρυτίδωτο, με ελάχιστα γκριζαρι-
σμένα τα καστανά της μαλλιά, όμορφα γαλάζια μάτια κι 
ένα στόμα που χαμογελούσε χαρωπά. Η γυναίκα φορούσε 
ένα κομψό πανωφόρι ταξιδιού, μια φούστα, και κρατούσε 
μια μεγαλούτσικη τσάντα που περιείχε τα αναγκαία για το 
ταξίδι.

Η Τζόαν Σκάνταμορ επέστρεφε απ’ τη Βαγδάτη στο Λον-
δίνο διά ξηράς. Είχε φτάσει στο πανδοχείο με το τρένο από 
Βαγδάτη το περασμένο βράδυ. Απόψε θα διανυκτέρευε στο 
κατάλυμα του σιδηροδρομικού σταθμού, κι αύριο θα ανα-
χωρούσε με αυτοκίνητο.

Η ξαφνική ασθένεια της μικρότερης κόρης της ήταν ο 
λόγος που την είχε αναγκάσει να φύγει άρον άρον απ’ την 
Αγγλία, όπως κι η συνειδητοποίηση του πόσο ανίδεος ήταν 
ο Ουίλιαμ (ο γαμπρός της) γύρω απ’ τα πρακτικά ζητήματα 
και το χάος που μπορούσε να προκληθεί σ’ ένα νοικοκυριό 
χωρίς επαρκή και αποτελεσματικό έλεγχο.

Ευτυχώς, όλα είχαν τακτοποιηθεί τώρα. Η Τζόαν είχε 
αναλάβει τα ηνία κι είχε προβεί στις αναγκαίες διευθετή-
σεις. Το μωρό, ο Ουίλιαμ κι η ανάρρωση της Μπάρμπαρα, 
είχαν όλα μπει σε μια σειρά. «Ευτυχώς, υπήρξα ανέκαθεν 
συγκροτημένος άνθρωπος», μονολόγησε η Τζόαν.

Ο Ουίλιαμ κι η Μπάρμπαρα ξεχείλιζαν από ευγνωμο-
σύνη. Την είχαν πιέσει να μείνει κι άλλο, να μη φύγει πάλι 
τόσο σύντομα, μα εκείνη –χαμογελώντας και βγάζοντας 
έναν υπόκωφο στεναγμό– είχε αρνηθεί. Διότι έπρεπε να 
σκεφτεί και τον Ρόντνεϊ – τον δόλιο τον Ρόντνεϊ, που ’χε 
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ξεμείνει στο Κρεϊμίνστερ, πνιγμένος στη δουλειά και δίχως 
έναν άνθρωπο στο σπίτι να τον νοιαστεί πέρα απ’ τους 
υπηρέτες.

«Και στο κάτω κάτω», είχε πει η Τζόαν, «τι να σου κάνουν 
κι οι υπηρέτες;»

Κι η Μπάρμπαρα είχε αποκριθεί:
«Οι δικοί σου υπηρέτες, μητέρα, είναι ο ορισμός της 

τελειότητας. Εσύ η ίδια φροντίζεις γι’ αυτό!»
Η Τζόαν είχε γελάσει, αλλά το σχόλιο παρ’ όλα αυτά την 

είχε ευχαριστήσει. Διότι, η αλήθεια να λέγεται, σε όλους 
αρέσει να αναγνωρίζονται οι κόποι τους. Και καμιά φορά 
αναρωτιόταν κατά πόσο η οικογένειά της θεωρούσε υπέρ 
το δέον δεδομένη την εύρυθμη λειτουργία του νοικοκυριού, 
όπως και τη δική της φροντίδα κι αφοσίωση.

Όχι πως είχε στ’ αλήθεια κάτι να τους ψέξει. Ο Τόνι, η 
Άβεριλ κι η Μπάρμπαρα ήταν υπέροχα παιδιά, κι οι γονείς 
τους είχαν κάθε λόγο να νιώθουν περήφανοι για την ανα-
τροφή που τους είχαν δώσει και για όσα είχαν πετύχει τα 
παιδιά τους στη ζωή.

Ο Τόνι καλλιεργούσε πορτοκάλια κάπου στη Ροδεσία κι 
η Άβεριλ –έχοντας πρώτα στοιχίσει μια σύντομη περίοδο 
αγωνίας στους γονείς της– είχε κατασταλάξει στον ρόλο 
της συζύγου ενός εύπορου και γοητευτικού χρηματιστή. Κι 
ο σύζυγος της Μπάρμπαρα κατείχε σημαντικό πόστο στον 
τομέα Δημοσίων Έργων του Ιράκ.

Ήταν και τα τρία τους όμορφα και γερά παιδιά, με 
καλούς τρόπους. Η Τζόαν θεωρούσε πως ο Ρόντνεϊ κι αυτή 
είχαν σταθεί τυχεροί – και κατ’ ιδίαν ήταν της γνώμης πως 
ένα μερίδιο της επιτυχίας των παιδιών τους όφειλε να απο-
δοθεί στη δική τους γονεϊκή μέριμνα. Στο κάτω κάτω, είχαν 
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μεγαλώσει τα παιδιά τους με τρομερή προσοχή, μοχθώντας 
για την επιλογή των κατάλληλων τροφών και νταντάδων, 
και κατόπιν των κατάλληλων σχολείων – θέτοντας πάντα 
πρώτη σε προτεραιότητα την υγεία και την ευεξία των 
παιδιών.

Αποστρέφοντας το βλέμμα απ’ το είδωλό της, η Τζόαν 
ένιωσε μια λάμψη γλυκύτητας να την περιβάλλει. Είναι 
ωραίο το αίσθημα πως πέτυχες στον ρόλο σου, αναλογί-
στηκε. Δεν ονειρεύτηκα ποτέ μου επαγγελματικές στα-
διοδρομίες και τα συναφή. Ήμουν πανευτυχής στον ρόλο 
μου ως συζύγου και μητέρας. Παντρεύτηκα τον άντρα που 
αγαπούσα, κι αυτός πέτυχε επαγγελματικά – κι ίσως αυτό 
να οφείλεται λίγο και σε μένα. Πολλά γίνονται χάρη στην 
κατάλληλη επιρροή. Πόσο τον αγαπώ τον Ρόντνεϊ μου!

Και η καρδιά της ζεστάθηκε στη σκέψη ότι σύντομα, σε 
λίγες μόνο μέρες, θα αντάμωνε και πάλι με τον Ρόντνεϊ. Ποτέ 
δεν είχε λείψει για πολύ απ’ το πλευρό του. Και τι γαλήνια, 
ευτυχισμένη ζωή που είχαν μοιραστεί.

Αν και ίσως το γαλήνια ήταν λιγάκι υπερβολικό. Η ζωή 
μιας οικογένειας ποτέ δεν είναι απολύτως γαλήνια. Δια-
κοπές, ασθένειες, υδραυλικά προβλήματα τον χειμώνα. Η 
ζωή ήταν στ’ αλήθεια μια αλληλουχία από μικρές κρίσεις. 
Κι ο Ρόντνεϊ υπήρξε πάντα τρομερά εργατικός, μοχθώντας 
στη δουλειά του σε σημείο που ενδεχομένως επιβάρυνε 
την υγεία του. Και τα τελευταία έξι χρόνια είχε καταπέσει 
αισθητά. Δεν είχε γεράσει εξίσου καλά όσο η ίδια, συλλο-
γίστηκε η Τζόαν με μια κάποια δυσφορία. Είχε καμπουριά-
σει λίγο και τα μαλλιά του είχαν ασπρίσει πολύ. Κι είχε μια 
μόνιμη κούραση στο βλέμμα.

Και πάλι, όμως, έτσι είναι η ζωή. Και τώρα που τα παιδιά 
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είχαν παντρευτεί κι η εταιρεία πήγαινε περίφημα, με τον 
καινούριο συνεταίρο να φέρνει νέα έσοδα, ο Ρόντνεϊ μπο-
ρούσε να χαλαρώσει λίγο τους ρυθμούς του. Οι δυο τους θα 
είχαν διαθέσιμο χρόνο να ξεσκάσουν. Έπρεπε να αρχίσουν 
να καλούν κόσμο πιο συχνά – να περνούν μια δυο βδομάδες 
στο Λονδίνο μία στο τόσο. Ο Ρόντνεϊ μπορούσε ενδεχομένως 
να καταπιαστεί με το γκολφ. Όντως, πώς δεν το είχε σκεφτεί 
τόσα χρόνια να τον πείσει να ασχοληθεί με το γκολφ; Θα 
ήταν τρομερά ευεργετικό για την υγεία του, ιδίως δοθείσης 
της καθιστικής φύσης της εργασίας του.

Αφού κατέληξε πως θα του έκανε μια σχετική κουβέντα, 
η κυρία Σκάνταμορ έστρεψε πάλι το βλέμμα της στην άλλη 
άκρη της τραπεζαρίας, στη γυναίκα που πίστευε ότι είχε 
υπάρξει συμμαθήτριά της στο σχολείο.

Η Μπλανς Χάγκαρντ… Πόσο τη λάτρευε την Μπλανς τα 
χρόνια που φοιτούσαν στο Σεντ Ανν! Όλοι ήταν τρελοί και 
παλαβοί με την Μπλανς. Ήταν τόσο θαρραλέα, τόσο δια-
σκεδαστική, και ναι, τόσο μα τόσο αξιαγάπητη. Περίεργο 
να σκέφτεσαι τον αλλοτινό της εαυτό αντικρίζοντας αυτή 
τη λιγνή, ανήσυχη, ατημέλητη μεσόκοπη. Και τι τρομερά 
πράγματα φορούσε! Κι έδειχνε –ειλικρινά– να ’χει πατη-
μένα τα εξήντα…

Βέβαια, συλλογίστηκε η Τζόαν, στάθηκε πολύ άτυχη στη 
ζωή της.

Ένας φευγαλέος εκνευρισμός τη διαπέρασε. Η όλη 
ιστορία ήταν ένα χρονικό αλόγιστης σπατάλης. Σαν να την 
έβλεπε την Μπλανς στα είκοσι ένα της, μ’ όλο τον κόσμο 
στα πόδια της –εμφάνιση, κοινωνική θέση, τίποτα δεν 
της έλειπε–, κι ωστόσο έπρεπε η αφιλότιμη να ενώσει τη 
μοίρα της μ’ εκείνο τον ανεκδιήγητο τύπο. Κτηνίατρος το 

605397_ANOIKSIATIKH_APOUSIA_soma.indd   13 30/1/2018   4:27:11 μμ



14

επάγγελμα – κτηνίατρος, για το Θεό. Και δη παντρεμένος 
κτηνίατρος, πράγμα που περιέπλεκε περισσότερο την κατά-
σταση. Η οικογένειά της είχε χειριστεί την κρίση με αξιέ-
παινο σθένος, στέλνοντας την κόρη τους σε μια πολύμηνη 
κρουαζιέρα πολυτελείας ανά την υφήλιο. Και η Μπλανς, αν 
έχεις το Θεό σου, είχε αποβιβαστεί σε κάποιο λιμάνι (στο 
Αλγέρι ή στη Νάπολη;) κι είχε επιστρέψει στην Αγγλία και 
στις αγκάλες του κτηνιάτρου της. Και φυσικά ο τύπος με τα 
πολλά κουράστηκε με τη σχέση τους, και το ’ριξε στο πιοτό, 
κι η γυναίκα του εντέλει δεν του έδωσε διαζύγιο. Κι έπειτα 
έφυγαν απ’ το Κρεϊμίνστερ, και για χρόνια ούτε φωνή ούτε 
ακρόαση απ’ την Μπλανς, ώσπου μια μέρα η Τζόαν την 
πέτυχε στο Λονδίνο, στο υποδηματοπωλείο των Χάροντς, 
όπου, αφού κουβέντιασαν για λίγο διακριτικά (τουλάχιστον 
απ’ την πλευρά της, γιατί η Μπλανς ουδέποτε εκτιμούσε τη 
διακριτικότητα), η Τζόαν είχε ανακαλύψει ότι η Μπλανς 
ήταν πλέον παντρεμένη μ’ έναν άντρα ονόματι Χόλιντεϊ, 
που εργαζόταν ως ασφαλιστής, αν και η Μπλανς πίστευε ότι 
σύντομα θα παραιτούνταν απ’ τη δουλειά του για να αφιε-
ρώσει όλο του τον χρόνο στη συγγραφή ενός βιβλίου για 
τον Γουόρεν Χέιστινγκς, καθώς τα βράδια που γύριζε απ’ το 
γραφείο κατόρθωνε να κρατήσει μόνο μερικές σημειώσεις.

Άρα ο σύζυγος είχε κάποια άλλα έσοδα πέρα απ’ τη δου-
λειά του; είχε ρωτήσει χαμηλόφωνα η Τζόαν. Κι η Μπλανς, 
περιχαρής, είχε απαντήσει πως όχι, δεν είχε δεκάρα τσα-
κιστή! Οπότε η Τζόαν είχε πει πως σ’ αυτή την περίπτωση 
ίσως δεν ήταν συνετό να εγκαταλείψει τη δουλειά του, εκτός 
κι αν ήταν βέβαιος πως το βιβλίο θα γινόταν επιτυχία. Επρό-
κειτο για ανάθεση από κάποιον εκδότη; Όχι, καλέ, είχε πει 
όλο χαρά η Μπλανς – και μάλιστα η ίδια δεν πολυπίστευε 
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ότι το βιβλίο θα πουλούσε τίποτα, διότι, παρά τη λαχτάρα 
του Τομ να το γράψει, δεν είχε και κανένα ιδιαίτερο ταλέντο 
στη συγγραφή. Σ’ εκείνο το σημείο η Τζόαν είχε πει, όσο πιο 
εγκάρδια μπορούσε, ότι η Μπλανς έπρεπε να πατήσει πόδι, 
μια σύσταση στην οποία η Μπλανς είχε ανταποκριθεί μ’ ένα 
απορημένο βλέμμα, λέγοντας: «Μα αφού το λαχταράει το 
γράψιμο, ο γλυκός μου. Το θέλει όσο τίποτα στον κόσμο». 
Ορισμένες φορές, είχε επιμείνει η Τζόαν, το ένα μέλος του 
ζευγαριού έπρεπε να δείχνει σύνεση για λογαριασμό και 
των δύο. Αλλά η Μπλανς είχε γελάσει κι είχε αποκριθεί πως 
η ίδια καλά καλά δεν διέθετε αρκετή σύνεση για ένα άτομο!

Όσο συλλογιόταν εκείνη τη συνάντηση, η Τζόαν ένιωθε 
πως, δυστυχώς, τα λόγια της Μπλανς είχαν αποδειχτεί αλη-
θινά. Έναν χρόνο αργότερα είχε τρακάρει πάλι την Μπλανς 
σ’ ένα εστιατόριο, παρέα με μια αλλόκοτη, κραυγαλέα ντυ-
μένη γυναίκα και δυο άντρες με πληθωρική αμφίεση καλλι-
τέχνη. Κι ύστερα απ’ αυτό, είχε σχεδόν ξεχάσει την ύπαρξή 
της, μέχρι που, πέντε χρόνια μετά, η Μπλανς τής είχε στεί-
λει ένα γράμμα όπου ζητούσε ένα δάνειο πενήντα λιρών. Τα 
χρειαζόταν για μια εγχείριση που έπρεπε να κάνει ο μικρός 
της γιος, έγραφε. Η Τζόαν τής είχε στείλει είκοσι πέντε, μαζί 
μ’ ένα γράμμα στο οποίο, όλο ευγένεια, ζητούσε κάποιες 
περαιτέρω λεπτομέρειες. Κι η απόκριση που έλαβε ήταν μια 
καρτ ποστάλ, που έγραφε πίσω με τσαπατσούλικα γράμ-
ματα: Χαίρομαι που είσαι καλά, Τζόαν. Ήξερα ότι δεν θα με 
απογοητεύσεις – κι ενώ η αναγνώριση της χειρονομίας της 
την είχε ευχαριστήσει, ως απάντηση δεν ήταν και τελείως 
ικανοποιητική. Κι έπειτα, σιωπή. Και να που τώρα, εδώ, σε 
ένα πανδοχείο σιδηροδρομικού σταθμού κάπου στην Εγγύς 
Ανατολή, με τις λάμπες κηροζίνης να λάμπουν τσιτσιρίζοντας 
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και μια μυρωδιά από ταγκισμένο αρνίσιο λίπος, παραφίνη κι 
εντομοκτόνο να πλανιέται στον αέρα, συναντούσε και πάλι 
τη φίλη των παιδικών της χρόνων, τρομερά γερασμένη και 
ταλαιπωρημένη απ’ τη φθορά του χρόνου.

Η Μπλανς τελείωσε το δείπνο της κι ετοιμαζόταν να 
φύγει απ’ την τραπεζαρία, όταν το βλέμμα της έπεσε στη 
γυναίκα που καθόταν στην άλλη άκρη – και το θέαμα της 
οποίας την έκανε να μείνει ακίνητη.

«Ο Χριστός κι η Παναγία – καλέ, η Τζόαν!»
Λίγες στιγμές μετά, η Μπλανς τής είχε κάνει χώρο να 

καθίσει στο τραπέζι της κι οι δυο γυναίκες είχαν πιάσει ψιλή 
κουβέντα.

Και σύντομα η Μπλανς δήλωσε:
«Βασικά, δεν έχεις σπάσει καθόλου, αγαπητή μου. Δεν 

δείχνεις για πάνω από τριάντα. Πώς τα κατάφερες; Στην 
κατάψυξη σε είχαν τόσα χρόνια;»

«Άντε κι εσύ. Στο Κρεϊμίνστερ ζω ακόμα».
«Γέννημα θρέμμα Κρεϊμίνστερ, με σύζυγο εκ Κρεϊμίν-

στερ και ταφή στο τοπικό κοιμητήριο», είπε η Μπλανς.
Η Τζόαν απάντησε γελώντας:
«Κι είναι τόσο κακή μια τέτοια μοίρα;»
Η Μπλανς έγνεψε αρνητικά.
«Καθόλου», είπε με σοβαρό τόνο. «Μια χαρά θα την 

έλεγα. Τα παιδιά σου τι κάνουν; Είχες κάμποσα, σωστά;»
«Ναι, τρία. Έναν γιο και δυο κόρες. Ο γιος μου ζει στη 

Ροδεσία κι οι κόρες μου παντρεύτηκαν κι οι δύο. Η μια ζει 
στο Λονδίνο και την άλλη μόλις την επισκέφθηκα, μένει 
στη Βαγδάτη. Πλέον το επώνυμό της είναι Ρέι – Μπάρ-
μπαρα Ρέι».

Η Μπλανς έγνεψε καταφατικά.
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«Την έχω πετύχει. Ωραία κοπέλα. Αν και παντρεύτηκε 
νεότατη, έτσι δεν είναι;»

«Δεν θα το έλεγα», είπε παγερά η Τζόαν. «Τον συμπα-
θούμε όλοι τρομερά τον Ουίλιαμ, και ζουν ευτυχισμένοι».

«Ναι, δείχνουν να έχουν βολευτεί ωραιότατα. Και το 
μωρό υπήρξε σταθεροποιητικός παράγοντας. Η γέννηση 
ενός παιδιού τη σοβαρεύει τη νέα γυναίκα. Όχι βέβαια», 
πρόσθεσε σκεφτικά η Μπλανς, «ότι εγώ σοβάρεψα καθό-
λου όταν έγινα μητέρα. Τα λάτρευα τα παιδιά μου – τον Λεν 
και τη Μέρι. Κι ωστόσο, όταν εμφανίστηκε στον ορίζοντα 
ο Τζόνι Πέλαμ, το ’σκασα μαζί του και τα εγκατέλειψα τα 
μικρά χωρίς δεύτερη σκέψη».

Η Τζόαν την κοίταξε με έκφραση έντονης αποδοκιμασίας.
«Για όνομα του Θεού, Μπλανς», είπε με φιλικό τόνο. 

«Πώς μπόρεσες;»
«Τελείως σιχαμένη μάνα, έτσι;» είπε η Μπλανς. «Βέβαια, 

ήξερα ότι θα περνάνε μια χαρά με τον Τομ. Τα λάτρευε κι 
εκείνος. Και ξαναπαντρεύτηκε, με μια κοπέλα συμπαθέ-
στατη, νοικοκυρά. Που του ταίριαζε πολύ περισσότερο από 
ό,τι εγώ. Που φρόντιζε να του μαγειρεύει σπιτικό φαΐ, να 
του μπαλώνει τα σώβρακα και τα τοιαύτα. Ο καλός μου ο 
Τομ, χρυσός άνθρωπος ήταν. Παλιά μου έστελνε και κάρ-
τες, τα Χριστούγεννα και το Πάσχα, χρόνια μετά που χωρί-
σαμε, που ήταν πολύ γλυκό εκ μέρους του, δεν βρίσκεις;»

Η Τζόαν δεν απάντησε. Οι σκέψεις της ήταν υπερβολικά 
αντικρουόμενες. Η κυρίαρχη ήταν μια αίσθηση απορίας για 
το γεγονός ότι η γυναίκα που καθόταν απέναντί της –αυτή 
η γυναίκα– ήταν όντως η Μπλανς Χάγκαρντ, το καλοανα-
θρεμμένο, κεφάτο κορίτσι που είχε άλλοτε υπάρξει πρώτη 
μαθήτρια στο Σεντ Ανν. Πως είχε μεταμορφωθεί σ’ αυτή την 
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αφρόντιστη, χυδαία γυναίκα που δεν ντρεπόταν προφανώς 
διόλου να αποκαλύψει τις μιαρές πτυχές της ζωής της, και 
δη με γλώσσα τόσο λαϊκή! Μα είναι δυνατόν; Η Μπλανς 
Χάγκαρντ, που είχε κερδίσει το βραβείο αριστείας στα 
αγγλικά στο σχολείο τους;

Στη συνέχεια, η Μπλανς επανήλθε σ’ ένα θέμα που είχε 
θίξει νωρίτερα.

«Κοίτα να δεις που η πιτσιρίκα η Μπάρμπαρα Ρέι είναι 
η κόρη της Τζόαν. Αυτό δείχνει πόσο έξω πέφτει ο κόσμος  
σ’ αυτά που πιστεύει. Γιατί οι πάντες ήταν πεπεισμένοι ότι το 
δόλιο το κορίτσι ήταν τόσο δυστυχισμένο με την κατάσταση 
που επικρατούσε στο πατρικό της, ώστε παντρεύτηκε τον 
πρώτο άντρα που εκδήλωσε το παραμικρό ενδιαφέρον προ-
κειμένου να γλιτώσει απ’ τους δικούς της».

«Τι γελοιότητες! Ποιος τα διαδίδει αυτά;»
«Ιδέα δεν έχω. Διότι για ένα είμαι βέβαιη, Τζόαν μου  

– ότι υπήρξες πάντα αξιέπαινη ως μητέρα. Ειλικρινά, αδυ-
νατώ να σε φανταστώ θυμωμένη ή κακότροπη».

«Πολύ ευγενικό εκ μέρους σου, Μπλανς. Τολμώ να πω 
ότι απ’ την πρώτη στιγμή προσφέραμε στα παιδιά μας ένα 
ευτυχισμένο οικογενειακό περιβάλλον και κάναμε ό,τι περ-
νούσε απ’ το χέρι μας για να εξασφαλίσουμε τη μελλοντική 
τους ευτυχία. Θεωρώ τρομερά σημαντικό, ξέρεις, το να είσαι 
αληθινός φίλος για τα παιδιά σου».

«Υπέροχο είναι – αν το καταφέρεις ποτέ».
«Α, νομίζω ότι είναι καθ’ όλα εφικτό. Πρέπει απλώς να 

σκέφτεσαι τη δική σου νεότητα και να βάζεις τον εαυτό 
σου στη θέση τους». Το χαριτωμένο, σοβαρό πρόσωπο της 
Τζόαν έγειρε λίγο ακόμα προς το μέρος της πρώην φίλης της.  
«Ο Ρόντνεϊ κι εγώ μοχθούσαμε ανέκαθεν γι’ αυτόν τον σκοπό».
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«Ρόντνεϊ; Για να σκεφτώ – έναν δικηγόρο δεν παντρεύ-
τηκες; Ναι, βέβαια – είχα αποταθεί στο δικηγορικό τους 
γραφείο τότε που ο Χάρι πάσχιζε να πάρει διαζύγιο από 
κείνη την τρισάθλια τη γυναίκα του. Με τον άντρα σου πρέ-
πει να μιλήσαμε – Ρόντνεϊ Σκάνταμορ λεγόταν. Ευγενέστα-
τος κύριος, γλυκομίλητος, γεμάτος κατανόηση. Κι είστε μαζί 
τόσα χρόνια. Τίποτα καινούριο δεν προέκυψε;»

Κάπως μαγκωμένα, η Τζόαν απάντησε:
«Κανείς απ’ τους δυο μας δεν θέλησε κάτι καινούριο. 

Ο Ρόντνεϊ κι εγώ είμαστε απολύτως ικανοποιημένοι με τη 
σχέση μας».

«Και καλά εσύ, Τζόαν, εσύ ήσουν ανέκαθεν λίγο παγοκο-
λόνα. Αλλά του αντρούλη σου, νομίζω, έπαιζε το μάτι του!»

«Για όνομα του Θεού, Μπλανς!»
Η Τζόαν είχε κοκκινίσει απ’ τον θυμό της. Άκου «έπαιζε 

το μάτι του». Ο Ρόντνεϊ τώρα!
Κι άξαφνα, μια δυσάρεστη σκέψη τρύπωσε στον γαλή-

νιο νου της Τζόαν, ταράζοντάς την όπως την είχε ταράξει 
χθες η θέα εκείνου του φιδιού που ’χε διασχίσει τον χωμα-
τόδρομο μπροστά απ’ τις ρόδες του αυτοκινήτου – ίσα μια 
πράσινη, σπαρταριστή αναλαμπή, που χανόταν μεμιάς από 
τα μάτια σου.

Και η εν λόγω αναλαμπή ήταν φτιαγμένη από τρεις 
λέξεις, που ξεπήδησαν απ’ το πουθενά κι υποχώρησαν πάλι 
στη λήθη.

Η νεαρή Ράντολφ…
Και το ίδιο γρήγορα οι λέξεις χάθηκαν, πριν προλάβει να 

τις καταγράψει νοερά.
Η Μπλανς έσπευσε όλο χαρά να απολογηθεί:
«Ζητώ συγγνώμη, Τζόαν. Πάμε λίγο δίπλα να πιούμε ένα 

605397_ANOIKSIATIKH_APOUSIA_soma.indd   19 30/1/2018   4:27:11 μμ



20

καφεδάκι. Μη με παρεξηγείς, έτσι πρόστυχο ήταν πάντα το 
μυαλό μου».

«Ε, όχι», διαμαρτυρήθηκε αυθόρμητα η Τζόαν, με πάσα 
ειλικρίνεια, και μάλιστα ελαφρώς σοκαρισμένη.

Η Μπλανς έδειχνε να βρίσκει τη διαμαρτυρία της 
διασκεδαστική.

«Ναι, καλέ, δεν θυμάσαι; Όπως τότε που το ’χα σκάσει 
απ’ το σχολείο για να βρεθώ με τον παραγιό του φούρναρη;»

Η Τζόαν έκανε έναν μορφασμό. Το είχε ξεχάσει το συγκε-
κριμένο περιστατικό. Τότε της είχε φανεί παράτολμο, μέχρι 
και –ειλικρινά– ρομαντικό. Αν και στην πραγματικότητα 
ήταν ένα δυσάρεστο, χυδαίο επεισόδιο.

Η Μπλανς βολεύτηκε σε μια ψάθινη καρέκλα και 
φώναξε τον σερβιτόρο για να του ζητήσει καφέ – κι έπειτα 
γέλασε μόνη της.

«Πρέπει να ’μουν ελεεινά ξεπεταγμένη στα νιάτα μου. 
Αχ, τι να κάνεις, αυτή ήταν μια ζωή η συμφορά μου. Ότι 
παραείχα αδυναμία στους άντρες. Και διάλεγα πάντα τους 
χειρότερους! Φοβερό δεν είναι; Πρώτα τον Χάρι –αυτός κι 
αν ήταν τραγική περίπτωση–, αν κι ήταν κούκλος ο άτιμος. 
Κι έπειτα τον Τομ, που δεν κατάφερε και τίποτα στη ζωή 
του, αν και τον συμπαθούσα με τον τρόπο μου. Κι ο Τζόνι 
Πέλαμ – καλά περάσαμε όσο μας κράτησε. Ούτε κι ο Τζέ-
ραλντ ήταν τίποτα της προκοπής…»

Στο σημείο αυτό ο νεαρός έφερε τον καφέ, διακόπτοντας 
έναν κατάλογο που η Τζόαν ήταν βέβαιη πως θα περιλάμ-
βανε πολλές αποκαλύψεις σπάνιας κακογουστιάς.

Η Μπλανς πρόσεξε την έκφραση του προσώπου της.
«Απολογούμαι αν σε σόκαρα, Τζόαν. Ήσουν από μικρή 

λίγο κουμπωμένη, έτσι δεν είναι;»
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«Α, θέλω να ελπίζω ότι είμαι πάντα έτοιμη να υιοθετήσω 
μια ανοιχτόμυαλη προσέγγιση στα πράγματα».

Η Τζόαν κατάφερε να χαμογελάσει ευγενικά μ’ αυτό το 
σχόλιο.

Κι έπειτα πρόσθεσε κάπως αμήχανα:
«Ήθελα απλώς να πω ότι – ότι λυπάμαι τρομερά».
«Για μένα;» Η Μπλανς φάνηκε να βρίσκει την ιδέα της 

λύπησης αστεία. «Πολύ γλυκό εκ μέρους σου, αγαπητή μου, 
αλλά μη χαραμίζεις τη συμπόνια σου. Το γλέντησα και με το 
παραπάνω τόσα χρόνια».

Η Τζόαν, μην μπορώντας πια να αντισταθεί, έριξε άλλη 
μια λοξή ματιά προς το μέρος της Μπλανς. Σοβαρά τώρα, 
είχε συναίσθηση του πόσο αλγεινή ήταν η εμφάνισή της;  
Τα απρόσεκτα βαμμένα μαλλιά –κόκκινο της χένας–, τα 
κάπως βρόμικα, φανταχτερά ρούχα της, το ισχνό, ρυτιδω-
μένο της πρόσωπο, σαν γριά ήταν –και δη γριά ταλαιπωρη-
μένη–, σαν κακόφημη τσιγγάνα!

Η Μπλανς, με την έκφρασή της να σοβαρεύει απότομα, 
πρόσθεσε με πιο νηφάλιο τόνο:

«Έχεις δίκιο ωστόσο, Τζόαν. Εσύ πέτυχες στη ζωή σου. 
Κι εγώ – βασικά, εγώ τα θαλάσσωσα τελείως. Κατέβηκα τα 
σκαλιά της κοινωνίας, ενώ εσύ – όχι, εσύ έμεινες εκεί ακρι-
βώς που ήσουν, μια απόφοιτη του Σεντ Ανν που παντρεύ-
τηκε τον κατάλληλο άντρα και υπήρξε ανέκαθεν το καμάρι 
του σχολείου της!»

Σε μια απόπειρα να κατευθύνει τη συζήτηση στο μόνο 
έδαφος που μοιράζονταν πλέον με την Μπλανς, η Τζόαν είπε:

«Ωραία χρόνια εκείνα, δεν συμφωνείς;»
«Έτσι κι έτσι». Η Μπλανς ήταν ανακόλουθη στους επαί-

νους της. «Καμιά φορά βαριόμουν. Όλες οι κοπέλες ήταν 
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τόσο ξιπασμένες κι έσφυζαν τόσο από υγεία… Ήθελα να 
ξεφύγω, να γνωρίσω τον κόσμο. Ε, λοιπόν» –κι εδώ τα χείλη 
της συστράφηκαν με ειρωνεία– «τον είδα τον κόσμο. Τολμώ 
να πω ότι τον είδα όλο!»

Για πρώτη φορά η Τζόαν προσέγγισε το ζήτημα της 
παρουσίας της Μπλανς στο πανδοχείο.

«Επιστρέφεις στην Αγγλία με την αυριανή συνοδεία;»
Η καρδιά της σφίχτηκε καθώς ξεστόμιζε την ερώτηση. 

Ειλικρινά, δεν είχε καμία διάθεση να βρεθεί με την Μπλανς 
συνταξιδιώτισσα. Η τυχαία συνάντηση στο πανδοχείο δεν 
ήταν κάτι φοβερό, αλλά πολύ αμφέβαλλε για το κατά πόσο 
θα κατόρθωνε να συντηρήσει το πρόσχημα της φιλίας σε 
όλη τη διαδρομή μέσα από την Ευρώπη.

Η Μπλανς χασκογέλασε.
«Όχι, εγώ πηγαίνω απ’ την άλλη – στη Βαγδάτη. Πάω να 

βρω τον σύζυγό μου».
«Σύζυγο;»
Η Τζόαν ένιωθε ειλικρινή κατάπληξη που η Μπλανς διέ-

θετε κάτι τόσο αξιοσέβαστο όσο ένας νόμιμος σύζυγος.
«Ναι, εργάζεται εκεί ως μηχανικός – στα σιδηροδρομικά 

έργα. Ντόνοβαν λέγεται».
«Ντόνοβαν;» επανέλαβε η Τζόαν κι έγνεψε αρνητικά. 

«Δεν νομίζω να τον έχω πετύχει πουθενά».
Η Μπλανς γέλασε.
«Πού να τον πετύχεις, χρυσή μου; Δεν είναι της τάξης 

σου. Χώρια που πίνει τα άντερά του. Αλλά έχει καρδιά 
μικρού παιδιού. Κι όσο απίστευτο κι αν σου φαίνεται, με 
λατρεύει όσο τίποτα στον κόσμο».

«Ως οφείλει, άλλωστε», είπε η Τζόαν από ευγένεια και 
διάθεση φιλικής συμπαράστασης.
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«Η παλιά, καλή Τζόαν, ίδια έμεινες – μια ζωή το ίδιο 
παιχνιδάκι, έτσι; Πρέπει να λες δόξα τω Θεώ που δεν επι-
στρέφω κι εγώ στην Αγγλία με εσάς. Πέντε μέρες συντρο-
φιά μαζί μου θα λύγιζαν ακόμα και το δικό σου σθεναρό 
πνεύμα χριστιανικής φιλανθρωπίας. Δεν υπάρχει λόγος να 
το αρνηθείς. Ξέρω πώς έχω καταντήσει. Βρόμικη, ψυχή τε 
και σώματι – αυτό σκέφτεσαι τόση ώρα. Ε, λοιπόν, υπάρ-
χουν και χειρότερες κατάντιες απ’ τη δική μου».

Η Τζόαν κατ’ ιδίαν δεν ήταν διόλου βέβαιη ότι όντως 
υπήρχαν χειρότερες κατάντιες. Είχε την αίσθηση ότι η 
παρακμή της Μπλανς ήταν μια τραγωδία πρώτης τάξεως.

Και η Μπλανς εξακολούθησε:
«Ελπίζω να περάσεις ωραία στο ταξίδι, αν και πολύ 

αμφιβάλλω. Το κόβω για βροχή όπου να ’ναι. Κι έτσι και 
πιάσει να βρέχει, μπορεί να αποκλειστείς μέρες ολόκληρες 
στη μέση του πουθενά».

«Ας ελπίσουμε πως δεν θα συμβεί κάτι τέτοιο – γιατί θα 
χάσω τις θέσεις που έχω κρατήσει σε διάφορα τρένα».

«Τι να κάνεις, το ταξίδι στην έρημο σπανίως υπακούει 
σε κανόνες και προγράμματα. Αν καταφέρεις να διασχίσεις 
τα ουάντι –κάτι χείμαρρους που ξεχειλίζουν με τις βροχές–, 
η υπόλοιπη διαδρομή είναι παιχνιδάκι. Και βέβαια οι οδη-
γοί πάντα φέρνουν προμήθειες, και νερό και τροφή. Μολα-
ταύτα, είναι και πάλι μεγάλη βαρεμάρα να αποκλειστείς 
στην ερημιά με μόνη συντροφιά τις σκέψεις σου».

Η Τζόαν χαμογέλασε.
«Θα μου φαινόταν ευχάριστη μια τέτοια αλλαγή. Ξέρεις 

πώς είναι – ποτέ δεν είναι αρκετός ο χρόνος για να χαλα-
ρώσεις. Πολλές φορές έχω σκεφτεί ότι θα ’θελα έστω μία 
βδομάδα που να μη χρειάζεται να κάνω τίποτα απολύτως».
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«Θα περίμενα ότι αυτή την πολυτέλεια την έχεις όποτε 
θες – κάνω λάθος;»

«Μεγάλο λάθος, αγαπητή μου. Είμαι τρομερά πολυά-
σχολη, με τον τρόπο μου. Είμαι γραμματέας του Ομίλου Εξο-
χικών Κήπων – καθώς και μέλος της επιτροπής του τοπικού 
μας νοσοκομείου. Χώρια το Ινστιτούτο, κι ο προσκοπισμός. 
Και λαμβάνω και ενεργό μέρος στα πολιτικά. Και βάλε σε 
αυτά ότι έχω κι ένα νοικοκυριό να κουμαντάρω, συν ότι ο 
Ρόντνεϊ κι εγώ βγαίνουμε συχνά και δεχόμαστε τακτικά επι-
σκέψεις. Είναι εξαιρετικό για έναν δικηγόρο να έχει ευρύ κοι-
νωνικό κύκλο, θεωρώ. Κι έχω βέβαια και τον κήπο μου, που 
τον λατρεύω και τον φροντίζω μόνη μου σε μεγάλο βαθμό. 
Μπορείς να τα φανταστείς όλα αυτά μαζί, Μπλανς; Ούτε 
στιγμή δεν περισσεύει να καθίσω να ξαποστάσω, άντε κάνα 
τεταρτάκι το βράδυ, πριν από το δείπνο. Χώρια το διάβα-
σμα, που κι αυτό θέλει τον χρόνο και την προσπάθειά του».

«Πάντως, μια χαρά βλέπω ότι τα καταφέρνεις», μουρ-
μούρισε η Μπλανς, με το βλέμμα καρφωμένο στο αρυτί-
δωτο πρόσωπο της Τζόαν.

«Ε, χίλιες φορές να εξαντλείσαι απ’ το να σκουριάσεις! Κι 
οφείλω να αναγνωρίσω ότι είχα ανέκαθεν πολύ γερή κράση. 
Και είμαι στ’ αλήθεια ευγνώμων για την καλή μου υγεία. 
Παρ’ όλα αυτά, θα ήταν υπέροχο το αίσθημα του να έχω μια 
ολόκληρη μέρα, ή και δύο, στη διάθεσή μου – όπου απλώς 
να κάθομαι και να σκέφτομαι».

«Είμαι περίεργη να μάθω», είπε η Μπλανς, «τι ακριβώς 
θα σκεφτόσουν;»

Η Τζόαν γέλασε – μ’ ένα σιγανό, κελαρυστό φιλικό γέλιο.
«Πάντα βρίσκεις πράγματα να συλλογιστείς, έτσι δεν 

είναι;» είπε.
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Η Μπλανς χαμογέλασε πλατιά.
«Μπορείς, για παράδειγμα, να συλλογιστείς τις αμαρτίες 

σου!»
«Ασφαλώς», συμφώνησε από ευγένεια η Τζόαν, αν και 

χωρίς να μοιράζεται τη θυμηδία της πρώην φίλης της.
Η Μπλανς εξακολουθούσε να την περιεργάζεται με το 

βλέμμα.
«Αν κι εσύ ειδικά δεν έχεις αρκετές αμαρτίες ώστε να 

μείνεις απασχολημένη για πολύ!»
Κι έσπευσε να προσθέσει, συνοφρυωμένη ξάφνου:
«Αργά ή γρήγορα, θα ’πρεπε να περάσεις στον αναστο-

χασμό των καλών σου πράξεων. Και των δώρων που σου 
έκανε η ζωή! Χμμ… αν και δεν είμαι βέβαιη. Μπορεί να ήταν 
λίγο βαρετό. Αναρωτιέμαι», είπε κι έκανε μια παύση, «αν 
δεν είχες τίποτα να σκεφτείς για μέρες ολόκληρες, πέρα από 
τον εαυτό σου, αναρωτιέμαι τι θα ανακάλυπτες, σε τι διαπι-
στώσεις θα κατέληγες…»

Η Τζόαν την κοίταξε προβληματισμένη, αλλά και σαν να 
το διασκέδαζε λιγάκι.

«Μπορεί κανείς να ανακαλύψει οτιδήποτε για τον εαυτό 
του που να μην το ξέρει ήδη;»

Η Μπλανς απάντησε με αργόσυρτη φωνή:
«Κι όμως, νομίζω ότι μπορεί…» Ξαφνικά, ανατρίχιασε. 

«Εγώ πάντως δεν θα ’θελα να το δοκιμάσω».
«Βέβαια», είπε η Τζόαν, «ορισμένοι άνθρωποι έχουν ροπή 

προς μια τέτοια στοχαστική ζωή. Είναι κάτι που ποτέ δεν 
κατάλαβα απόλυτα. Η οπτική γωνία του μύστη μού φαίνεται 
τρομερά δυσπρόσιτη. Πολύ φοβάμαι ότι δεν έχω αυτού του 
είδους τη θρησκευτική ιδιοσυγκρασία. Μου φαινόταν ανέκα-
θεν λίγο ακραίο όλο αυτό – καταλαβαίνεις τι θέλω να πω».
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«Είναι σαφώς πολύ πιο απλό», είπε η Μπλανς, «να χρη-
σιμοποιεί κανείς την πιο λακωνική απ’ τις γνωστές προσευ-
χές». Κι απαντώντας στο απορημένο βλέμμα της Τζόαν, είπε 
ξαφνικά: «“Κύριε, ελέησόν με τον αμαρτωλό”. Μια φράση 
που καλύπτει τα πάντα, λίγο-πολύ».

Η Τζόαν ένιωσε μια ελαφρά αμηχανία.
«Όντως», είπε. «Όντως, τα καλύπτει».
Τότε η Μπλανς ξέσπασε σε γέλια.
«Το πρόβλημα με σένα, Τζόαν, είναι ότι δεν είσαι αμαρ-

τωλή. Οπότε αποκλείεσαι από την προσευχή! Ενώ εγώ είμαι 
καλά εφοδιασμένη. Καμιά φορά έχω την αίσθηση ότι ποτέ 
δεν έπαψα να κάνω αυτά που δεν έπρεπε να ’χα κάνει ποτέ».

Η Τζόαν έμεινε σιωπηλή, καθώς δεν ήξερε πώς ακριβώς 
να σχολιάσει αυτή τη δήλωση.

Κι η Μπλανς εξακολούθησε, με τόνο πιο ανάλαφρο τώρα:
«Τι να κάνεις, έτσι είναι η ζωή. Τα παρατάς εκεί που 

πρέπει να επιμείνεις, και μπλέκεις με κάτι που καλύτερα να 
τ’ άφηνες στην ησυχία του· τη μια στιγμή η ζωή είναι τόσο 
υπέροχη που σου φαίνεται σαν ψέμα – και την επόμενη 
ακριβώς ζεις μια κόλαση δυστυχίας, ένα μαρτύριο! Όταν 
τα πράγματα πάνε καλά, νομίζεις ότι αυτό θα κρατήσει για 
πάντα –και ποτέ δεν κρατάει–, κι όταν έχεις πιάσει πάτο, 
νομίζεις ότι ποτέ δεν θα ξανανασάνεις ελεύθερα. Έτσι είναι 
η ζωή, καλά δεν λέω;»

Η ζωή όπως την περιέγραφε η Μπλανς ήταν τόσο ασύλλη-
πτα ξένη προς ό,τι θεωρούσε ζωή η ίδια, που η Τζόαν ήταν και 
πάλι ανήμπορη να δώσει μια απάντηση που θα την κάλυπτε.

Με μια απότομη κίνηση, η Μπλανς σηκώθηκε.
«Κοιμάσαι όρθια, Τζόαν. Κι εγώ πτώμα είμαι. Κι έχουμε 

και πρωινό ξύπνημα αύριο. Χάρηκα που τα είπαμε».
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Οι δυο γυναίκες κοντοστάθηκαν για μια στιγμή, σφίγγο-
ντας τα χέρια. Κι η Μπλανς, αδέξια, με μια αιφνίδια, τραχιά 
τρυφερότητα στη φωνή, είπε βιαστικά:

«Και μη στενοχωριέσαι για την κόρη σου την Μπάρ-
μπαρα. Μια χαρά θα τα καταφέρει – είμαι βέβαιη. Ο Μπιλ 
Ρέι είναι από καλή πάστα, ξέρεις – κι έχουν τώρα και το 
παιδί, και χίλια δύο. Απλώς μου ’χε φανεί ότι παραήταν νέα 
ακόμα, κι η ζωή σ’ αυτά τα μέρη – ξέρεις, καμιά φορά τα 
παρασύρει τα κορίτσια».

Το μοναδικό που αισθανόταν η Τζόαν ήταν απόλυτη 
κατάπληξη.

Με τόνο αγριεμένο, είπε:
«Δεν καταλαβαίνω τι θέλεις να πεις».
Η Μπλανς ίσα που την κοίταξε στα μάτια, μ’ ένα χαμό-

γελο θαυμασμού.
«Έτσι μπράβο, αυτό είναι το παλιό, καλό, αδάμαστο 

πνεύμα του σχολείου μας! Ποτέ μην παραδέχεσαι οτιδή-
ποτε. Πραγματικά, δεν άλλαξες καθόλου, Τζόαν. Και, παρε-
μπιπτόντως, σου χρωστάω είκοσι πέντε λίρες. Το ’χα ξεχά-
σει τελείως τόσο καιρό».

«Α, μη σε απασχολεί αυτό».
«Δεν πρόκειται, να ’σαι σίγουρη», είπε γελώντας η 

Μπλανς. «Υποθέτω ότι σκόπευα να σ’ τα επιστρέψω κάποια 
στιγμή μα, απ’ την άλλη, όποιος δανείζει λεφτά ξέρει ότι δεν 
πρόκειται να τα ξαναδεί ποτέ. Οπότε δεν το ’χα και μεγάλη 
έγνοια. Ήσουν πάντα καλό παιδί, Τζόαν – κι εκείνα τα 
λεφτά ήρθαν ουρανοκατέβατα».

«Έπρεπε να κάνει μια επέμβαση ο μικρός σου γιος, καλά 
δεν θυμάμαι;»

«Έτσι νόμιζαν οι γιατροί. Αλλά εντέλει αποδείχτηκε πως 
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δεν ήταν αναγκαίο. Οπότε τα γλεντήσαμε τα λεφτά, και 
περίσσεψαν και για ένα σεκρετέρ για τον Τομ. Το ’χε κιαλά-
ρει από καιρό».

Συγκινημένη από μια ξαφνική ανάμνηση, η Τζόαν 
ρώτησε:

«Τελικά το έγραψε εκείνο το βιβλίο για τον Γουόρεν 
Χέιστινγκς;»

Η Μπλανς την κοίταξε χασκογελώντας.
«Για δες που το θυμάσαι ακόμα! Το έγραψε, ναι, εκατόν 

είκοσι χιλιάδες λέξεις βγήκε».
«Κι εκδόθηκε;»
«Όχι βέβαια! Μετά από αυτό, ο Τομ καταπιάστηκε με 

μια βιογραφία του Βενιαμίν Φραγκλίνου. Που ήταν ακόμα 
χειρότερο. Περίεργο γούστο, δεν βρίσκεις; Θέλω να πω, 
τόσο βαρετές επιλογές ανθρώπων. Αν έγραφα ποτέ εγώ 
βιογραφία, θα διάλεγα κάποιον σαν την Κλεοπάτρα ή καμιά 
ερωτιάρα πεταχτούλα – ή και τον Καζανόβα, κάτι πιπεράτο, 
τέλος πάντων. Αλλά θα μου πεις, δεν γίνεται όλοι να σκε-
φτόμαστε τα ίδια πράγματα. Ο Τομ ξανάπιασε δουλειά σε 
ένα γραφείο – αν και όχι τόσο καλό όσο το προηγούμενο. 
Πάντως, χαίρομαι που έκανε το κέφι του. Είναι τρομερά 
σημαντικό να κάνουν οι άνθρωποι αυτό που λαχταράει η 
καρδιά τους, δεν συμφωνείς;»

«Εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό απ’ τις περιστάσεις», είπε 
η Τζόαν. «Πρέπει να συνυπολογίσεις ένα σωρό παραμέ-
τρους κάθε φορά».

«Εσύ δεν έκανες αυτό που λαχταρούσε η καρδιά σου;»
«Εγώ;» Η Τζόαν εξεπλάγη.
«Εσύ, ποιος, εγώ;» είπε η Μπλανς. «Τον ήθελες τον γάμο 

με τον Ρόντνεϊ Σκάνταμορ, έτσι δεν είναι; Και τα παιδιά; 
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Και το ωραίο σπίτι...» Γελώντας, πρόσθεσε: «Και να ζήσεις 
εσύ καλά κι εμείς καλύτερα, στον αιώνα τον άπαντα, αμήν».

Κι η Τζόαν γέλασε τώρα, ανακουφισμένη με την κάπως 
πιο ανάλαφρη τροπή της κουβέντας.

«Έλα, σαχλαμάρες. Στάθηκα τρομερά τυχερή, και το 
ξέρω».

Κι έπειτα, ανησυχώντας πως το τελευταίο αυτό σχόλιο 
μπορεί να ηχούσε άκομψο τη στιγμή που βρισκόταν αντι-
μέτωπη με τις συμφορές και την κακοτυχία που είχαν στοι-
χειώσει τη ζωή της Μπλανς, έσπευσε να προσθέσει:

«Και τώρα πρέπει επειγόντως να πάω να ξαπλώσω. Καλό 
σου βράδυ – ήταν υπέροχο που ανταμώσαμε πάλι».

Σφίγγοντας φιλικά το χέρι της Μπλανς (άραγε περίμενε 
και φιλί; Όχι βέβαια), έκανε μεταβολή κι ανέβηκε τρέχο-
ντας τα σκαλιά που οδηγούσαν στην κάμαρά της.

«Την κακομοίρα την Μπλανς», μονολόγησε η Τζόαν την 
ώρα που γδυνόταν, διπλώνοντας και τακτοποιώντας τα 
ρούχα της και βγάζοντας ένα καινούριο καλσόν για το επό-
μενο πρωί. Τη δόλια την Μπλανς. Τραγωδία κανονική.

Έπειτα φόρεσε τις πιτζάμες της κι άρχισε να βουρτσίζει 
τα μαλλιά της.

Τη δόλια την Μπλανς. Τόσο φριχτά ταλαιπωρημένη, 
τόσο βρομισμένη.

Ήταν έτοιμη για ύπνο, μα κοντοστάθηκε αμφιταλαντευό-
μενη προτού πλαγιάσει.

Βέβαια, κανένας δεν προσευχόταν κάθε μα κάθε βράδυ. 
Και στην πραγματικότητα, η Τζόαν είχε χρόνια να προσευ-
χηθεί γενικώς. Κι ούτε και στην εκκλησία πολυπήγαινε.

Αλλά εννοείται ότι πίστευε.
Και τώρα ένιωσε μια ξαφνική, αλλόκοτη λαχτάρα να 
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γονατίσει μπροστά στο άβολο αυτό κρεβάτι (τι άθλια βαμ-
βακερά σεντόνια, ευτυχώς είχε φέρει μαζί της το καλό της 
μαξιλάρι) και να προσευχηθεί –κανονικά, με όλα τα λόγια 
της δέησης– σαν μικρό παιδί.

Η σκέψη τής έφερε ένα αίσθημα ντροπής κι αμηχανίας.
Τρύπωσε γρήγορα στο κρεβάτι και σκεπάστηκε. Έπειτα 

έπιασε το βιβλίο που είχε αφήσει στο μικρό κομοδίνο, Τα 
Απομνημονεύματα της Λαίδης Κάθριν Ντάιζαρτ – ήταν 
τρομερά καλογραμμένο, μια καθ’ όλα εμπνευσμένη μαρτυ-
ρία από τα μέσα της βικτοριανής περιόδου.

Διάβασε μια δυο αράδες, αλλά διαπίστωσε ότι αδυνα-
τούσε να συγκεντρωθεί.

Παραείμαι κουρασμένη, συλλογίστηκε.
Άφησε το βιβλίο κι έσβησε το φως.
Στον νου της επέστρεψε η σκέψη της προσευχής. Πώς 

το είχε πει εκείνο το εξωφρενικό η Μπλανς – «αποκλείεσαι 
από την προσευχή». Τι μπορεί να εννοούσε, ειλικρινά;

Η Τζόαν άρθρωσε βιαστικά μια νοερή προσευχή – απο-
τελούμενη από μεμονωμένες λέξεις, η μια μετά την άλλη.

Θεέ μου – δόξα Σοι – τη δόλια την Μπλανς – δόξα Σοι 
που δεν κατάντησα έτσι – μέγα το έλεός Σου – ευγνώμων 
για όλα τα δώρα Σου – κι ιδίως που δεν κατέληξα σαν τη 
δόλια την Μπλανς – τη δύσμοιρη – τι τραγικό. Δικό της το 
σφάλμα βέβαια – τραγικά σφάλματα – τι σοκ – δόξα Σοι ο 
Θεός – που εγώ δεν είμαι σαν αυτή – τη δόλια την Μπλανς…

Κι έπειτα η Τζόαν αποκοιμήθηκε.
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