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ΠΛΗΣΊΑΖΑΝ ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ καθώς ανηφόριζα τον έρημο 
δρόμο, φορώντας μόνο ένα σορτσάκι κι ένα αμάνικο γιλέκο, 
μ’ ένα κινητό τηλέφωνο χωμένο σε μια τσέπη στο σακίδιό 
μου. Είχαν περάσει αρκετές ώρες από την τελευταία επαφή 
μου με ανθρώπους κι ο νυχτερινός αέρας ήταν γλυκός και 
ζεστός. Είχε πανσέληνο και κάτω απ’ το φως τού φεγγαριού 
έβλεπα τ’ αμπέλια κατά μήκος της διαδρομής κι άκουγα το 
θρόισμα των φύλλων τους στο απαλό αε ράκι. Δεν απολάμ
βανα όμως όσο θα ’θελα τη θέα, γιατί το μυαλό μου ήταν 
στο φαγητό. Πέθαινα απ’ την πείνα. Νωρίτερα είχα φάει ένα 
πιάτο μακαρόνια με τυρί, μια με γάλη σακούλα αλμυρά μπι
σκότα, δυο μπανάνες, μια PowerBar κι ένα εκλέρ, αλλά από 
τότε είχαν περάσει πάνω από τρεις ώρες. Σε ιδιαίτερες περι
πτώσεις, όπως αυτή, χρειάζομαι περισσότερο φαγητό. Και το 
χρειά ζομαι επιτόπου.

Με λιγότερο από 5% σωματικό λίπος, το σώμα μου είναι 
ανάγλυφο σαν επαγγελματία πυγμάχου, δεν υπάρχει τίποτα 
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περιττό. Η διατροφή μου είναι αυστηρή –πολλές πρωτεΐνες, 
καλά λίπη, ακατέργαστη ζάχαρη, μόνο αργά μεταβολιζόμε
νοι υδατάνθρακες–, αλλά τη συγκεκριμένη βραδιά έπρε
πε να το ρίξω στην κραιπάλη. Χωρίς θερμιδικά όργια –χά
μπουργκερ, τηγανητές πατάτες, παγωτό, πίτες και κέικ– ο 
μεταβολισμός μου θα φρέναρε απότομα και δεν θα μπορού
σα να φέρω σε πέρας την αποστολή μου.

Εκείνη τη στιγμή θα έδινα τα πάντα για μια μεγάλη, λι
παρή πίτσα. 

Το πρόβλημα ήταν ότι τις τελευταίες ώρες δεν είχα πρό
σβαση σε φαγητό. Κατευθυνόμουν δυτικά, ανάμεσα στ’ απο
μακρυσμένα περίχωρα της Σονόμα και μακριά από πολυσύ
χναστες διαδρομές, χωρίς να φαίνεται φαγητό στον ορίζοντα. 
Καθώς απομακρυνόμουν απ’ τον πολιτισμό, έβλεπα το δείκτη 
σήματος του κινητού μου να γίνεται όλο και πιο αδύναμος, σε 
σημείο μη λήψης, κόβοντας την επαφή μου με τον έξω κόσμο. 
Κόντευαν μεσάνυχτα κι εγώ ήμουν χάλια.

Ο νυχτερινός αέρας ήταν ξηρός και δροσερός, και παρά 
την πείνα μου απολάμβανα την ηρεμία του περιβάλλοντος. 
Ήταν μια σπάνια στιγμή γαλήνης μέσα σε μια φρενήρη ζωή. 
Κάποιες στιγμές ένιωθα υπνωτισμένος από το φεγγαρόφω
το που έλουζε τους γύρω λόφους. Κάποιες άλλες, το μόνο 
που μ’ ένοιαζε ήταν να βρω το επόμενο μίνι μάρκετ.

 

ΝΩΡΊΤΕΡΑ ΣΗΜΕΡΑ, όταν έφυγα από το γραφείο, κάποιοι 
συνάδελφοι, που οι περισσότεροι ξέρουν για την άλλη ζωή 
μου, μ’ αποχαιρέτησαν με κραυγές ενθουσιασμού και χτυπώ
ντας με ενθαρρυντικά στην πλάτη. Τη μια στιγμή ήμουν πνιγ
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μένος στη δουλειά, αναλύοντας τις προβλέψεις για τον τζίρο 
και την επιχειρηματική στρατηγική, φορώντας τα καλοσιδε
ρωμένα απλά ρούχα της Παρασκευής. Λίγο αργότερα άνοιγα 
με ορμή την πόρτα σαν ενθουσιώδης έφηβος, με το μυαλό στο 
ξεφάντωμα του ερχόμενου Σαββατοκύριακου. Είχα μάθει να 
γυρνάω το διακόπτη από τη δουλειά στη διασκέδαση μέσα σε 
ένα μόλις βήμα. Μου άρεσε πολύ η δουλειά μου, αλλά αυτό 
που επρόκειτο να κάνω το λάτρευα.

Στις 5 μ.μ. πάτησα ένα κουμπί του χρονομέτρου μου κι έκα
να, ας πούμε, τα πρώτα βήματα της αποστολής μου. Ξεκίνησα 
από την αγροτική κωμόπολη Καλιστόγκα, στις βόρειες παρυ
φές της Νάπα Βάλεϊ. Η ατμόσφαιρα το απόγευμα ήταν ζεστή 
και καθαρή και οι κάτοικοι πηγαινοέρχονταν με το πάσο τους 
στις δουλειές τους. Κάποιος έφερε το χέρι του στο καπέλο του 
λέγοντας «Γεια χαρά» καθώς περνούσα δίπλα του, ενώ μια κυ
ρία που σκούπιζε το πεζοδρόμιο με μια ψάθινη σκούπα σταμά
τησε και χαμογέλασε. Ήταν αρκετά φιλικοί, αν και, κρίνοντας 
από τα περίεργα βλέμματα που μου έριχναν, ήταν ολοφάνερο 
πως με ζύγιζαν: Ξέρουμε ότι αυτός δεν ήρθε εδώ για φασαρίες, 
αλλά τι ακριβώς κάνει;

Δίπλα μου, στο αυτοκινούμενο τροχόσπιτο Volkswagen 
(γνωστό και ως Σκάφος Άνεφοδιασμού), ήταν η οικογένειά 
μου: οι γονείς μου, η γυναίκα μου η Τζούλι και τα δυο παιδιά 
μας, η Άλεξάνδρεια και ο Νίκολας. Το Σκάφος Άνεφοδιασμού 
θα ήταν το «επιχειρησιακό κέντρο» για τις επόμενες τρεις μέ
ρες. Βέβαια, αυτό συνεπάγεται κι ένα επίπεδο εξοπλισμού, 
που όμως δεν υπήρχε. Ήταν περισσότερο μια περιπλανώμενη 
παιδική χαρά γεμάτη χάρτες, παιχνίδια, ταξιδιωτικά περιοδι
κά κι αυτοσχέδιες παγίδες εντόμων. Άνάμεσα στα καθίσμα
τα υπήρχαν σοκολάτες και μπαγιάτικα κρακεράκια γεμάτα 
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άμμο. Ήταν ένας χώρος που έβγαζε τη γλώσσα στο φενγκ 
σούι, και μας άρεσε πολύ έτσι.

Τα προμαγειρεμένα μακαρόνια με τυρί μπορούσαν να 
ετοιμαστούν εύκολα στο μικρό φουρνάκι του τροχόσπιτου 
κι αυτό θα ήταν το δείπνο μας απόψε. Εξαιτίας της διπλής 
ζωής μου δεν τρώγαμε μαζί σαν οικογένεια όσο συχνά θα 
ήθελα, κι έτσι θεωρούσα πολύτιμο αυτό το δείπνο, έστω και 
με αφυδατωμένο τυρί.

Ήμασταν μια κοινή ευτυχισμένη οικογένεια που έτρωγε 
μαζί, μόνο που εμείς καθόμασταν στο στηθαίο στην άκρη 
ενός αυτοκινητόδρομου. Τα παιδιά δεν το έβρισκαν παρά
ξενο –άλλωστε έτσι είχαν μάθει– και οι γονείς μου είχαν συ
νηθίσει να πίνουν κρασί σε χάρτινα ποτήρια, ισορροπώντας 
πάνω στο στενό κιγκλίδωμα καθώς τα αυτοκίνητα περνού
σαν δίπλα τους με ταχύτητα. Ο δρόμος δεν είχε πολλή κίνη
ση εκείνο το βράδυ, οπότε κάναμε μια ευχάριστη κουβεντού
λα τρώγοντας. 

Πήρα και δεύτερη και τρίτη μερίδα και στο τέλος έφαγα 
ό,τι περίσσεψε απ’ το πιάτο της γυναίκας μου. Άκολούθησε 
το επιδόρπιο: δυο μπανάνες, μια PowerBar κι ένα εκλέρ. 

«Λυπάμαι που μόλις τρώω σας παρατάω», είπα χωρίς να 
σταματήσω, «αλλά πρέπει να πηγαίνω».

«Μπαμπάκα, θα λείπεις πάλι όλη τη νύχτα;» ρώτησε η 
κόρη μου η Άλεξάνδρεια. Τα μεγάλα καστανά μάτια της ήταν 
γεμάτα ενθουσιώδη περιέργεια, σαν να προσπαθούσαν να κα
ταλάβουν γιατί ο πατέρας της είχε αυτό το αλλόκοτο πάθος 
που δεν το συμμερίζονταν πολλοί άλλοι μπαμπάδες.

«Ναι, γλυκιά μου. Άλλά θα πάρουμε πρωινό μαζί, αύριο 
το πρωί».
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ΑΝ ΚΑΊ ΑΥΤΗ Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ είχε γίνει μόλις λίγες ώρες 
πριν, μου φαινόταν τώρα πολύ μακρινή. Κόντευαν μεσάνυχτα 
κι όλοι θα κοιμούνταν γαλήνια μέσα στο Σκάφος Άνεφοδια
σμού, ενώ εγώ διέσχιζα τη Σονόμα και συνέχιζα δυτικά προς 
την κωμόπολη Πεταλούμα. 

Γνωστή για τα μαγαζιά της με μεταχειρισμένα είδη και για 
τα μπόουλινγκ, η Πεταλούμα δεν είναι η πολύβουη μεγαλού
πολη. Προς τιμήν της, όμως, έχει πιτσαρία Round Table, μια 
από τις μεγαλύτερες αλυσίδες καταστημάτων στον κόσμο.

Οι άλλες εταιρείες πίτσας δεν είναι τόσο ευέλικτες όσο η 
Round Table. Οι περισσότερες έχουν πολύπλοκες διαδικασί
ες και κανόνες διανομής — μικρές ιδιοτροπίες, όπως να τους 
δώσεις την ακριβή διεύθυνση στην οποία να παραδώσουν 
την πίτσα. Γιά φαντάσου, πρέπει να τους πεις πού ακριβώς 
βρίσκεσαι! Η Round Table, απ’ την άλλη, παραδίδει την πί
τσα σχεδόν οπουδήποτε. 

Με τα χρόνια ανέθετα όλο και πιο δύσκολες αποστολές 
στη Round Table κι αυτή με τη σειρά της ξεπέρασε σταθε
ρά όλες τις άλλες αλυσίδες πίτσας. Είχα τόση εμπιστοσύνη 
στην ικανότητά τους στη διανομή πίτσας, που κάποτε πα
ράγγειλα να φέρουν μία ακόμα και στο σπίτι μου.

Φτάνοντας στην κορυφή της ανηφόρας και βλέποντας 
ότι το κινητό μου είχε σήμα ξανά, πήρα τηλέφωνο. Το σήμα 
ήταν αδύναμο.

«Round Table», απάντησε μια νεανική φωνή. Στο βάθος 
ακουγόταν δυνατά μουσική ροκ.

«Θέλω να παραγγείλω μια πίτσα».
«Ορίστε; Θέλετε πίτσα;»
Για ποιον άλλο λόγο να τηλεφωνήσει κανείς στη γραμ

μή παραγγελιών της Round Table; «ΝΆΙ, ΘΕΛΩ ΝΆ ΠΆ
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ΡΆΓΓΕΙΛΩ ΜΙΆ ΠΙΤΣΆ! ΘΕΛΩ ΜΙΆ ΠΙΤΣΆ!»
«Χαλάρωσε, μεγάλε, δεν χρειάζεται να φωνάζεις».
«Συγγνώμη».
«Εντάξει. Ξέρω πόσο νευρικοί γίνονται οι άνθρωποι για 

μια πίτσα».
«Δεν έχω νεύρα, απλά πεινάω», είπα πολύ νευρικά.
«Τέλος πάντων, μεγάλε. Να είσαι σίγουρος ότι θα έχεις τα 

πιο νόστιμα υλικά που μπορείς να φανταστείς. Είμαι ο διευ
θυντής. Λοιπόν, τι να βάλουμε;»

«Θα πάρω τη Χαβανέζικη με έξτρα τυρί. Έξτρα ελιές. Έξ
τρα ζαμπόν. Ά, ναι… και έξτρα ανανά».

«Όλα έξτρα; Θα βάλω απ’ όλα. Τι μέγεθος να την κάνουμε;»
Εδώ ήταν η δύσκολη ερώτηση. Δεν είχα τρόπο να κουβα

λήσω τα κομμάτια που θα περίσσευαν, αλλά αν παράγγελνα 
πολύ μικρή, θα ξέμενα από καύσιμα, και δεν θα έφτανα στο 
Μάριν πριν ξημερώσει.

«Για πόσα άτομα είναι η μεγάλη;»
«Πέντε, με όλ’ αυτά τα έξτρα. Πόσοι είστε εσείς;»
«Ένας είμαι. Φέρε τη μεγάλη».
«Ποιος είσαι, μεγάλε! Θα πρέπει να πεινάς σαν λύκος».
Πού να ήξερες, σκέφτηκα. «Έχεις και γλυκό;»
«Τσίζκεϊκ με κεράσι. Είναι άλλο πράμα — δοκίμασα πριν 

από λίγο».
«Εντάξει θα πάρω μία».
«Μία φέτα;»
«Όχι, θέλω όλη την τούρτα».
«Μεγάλε, μιλάμε ότι είσαι ήρωας!»
«Σε πόση ώρα θα είναι έτοιμα;»
«Είκοσι με τριάντα λεπτά. Βιάζεσαι μήπως;»
«Να σου πω την αλήθεια, δεν βιάζομαι, θα είμαι εδώ έξω 
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για πολλή ώρα. Άπλά ρωτάω πόσο θα πάρει για να υπολογί
σω πού θα με βρείτε».

«Εντάξει… Άς πούμε λοιπόν είκοσι πέντε λεπτά».
«Τότε θα βρεθούμε στη διασταύρωση του Άυτοκινητό

δρομου 116 με την οδό Άρνολντ».
«Τι, πάνω στη γωνία; Πολύ έρημο μέρος είναι αυτό. Τι 

χρώμα έχει τ’ αμάξι σου;»
«Δεν είμαι σε αυτοκίνητο», είπα, «αλλά θα μ’ εντοπίσετε 

εύκολα. Είμαι ο μοναδικός που τρέχει εδώ έξω».
«Που τρέχει;» Μικρή παύση. «Σε κυνηγάει κανείς;»
«Όχι», είπα γελώντας.
«Μα είναι μεσάνυχτα!» είπε αυτός.
«Ναι, πέρασε η ώρα. Γι’ αυτό θέλω πίτσα. Πεθαίνω της 

πείνας».
«Κατάλαβα». Μεγάλη παύση. «Άπόλυτα λογικό. Να σου 

φέρω τίποτ’ άλλο;»
«Ύπάρχει κανένα Starbucks εκεί;»
«Ναι, αλλά σίγουρα θα είναι κλειστό τέτοια ώρα. Έχω όμως 

και δικό μου καφέ εδώ. Θα βάλω να γίνεται όσο ψήνεται η 
πίτσα. Εσύ συνέχισε να τρέχεις στον Άυτοκινητόδρομο 116 κι 
εμείς θα σ’ εντοπίσουμε».

Άφού του έδωσα το νούμερο του κινητού μου κι έκλεισα, 
έβαλα κάτω το κεφάλι και συνέχισα να σκίζω το σκοτάδι. 
Μιας και θα μ’ έβρισκαν στην πορεία, δεν υπήρχε λόγος να 
περιμένω στη γωνία, κι αυτό με βόλευε. Να στέκεσαι ακίνη
τος στο νυχτερινό αέρα είναι ο καλύτερος τρόπος να προκα
λέσεις μια οδυνηρή κράμπα στο πόδι. 

Έβαλα το κινητό στην πίσω τσέπη του σακιδίου μου κι 
έβγαλα τη φωτογραφία ενός μικρού κοριτσιού. Άκόμα και 
διασωληνωμένη και με βελόνες σ’ όλο της το κορμί, το πρό
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σωπό της φαινόταν να σφύζει από ζωή. Ήταν άρρωστη όμως· 
για την ακρίβεια, ετοιμοθάνατη, κι εγώ έτρεχα για να βοηθή
σω να σωθεί. Έριξα μια τελευταία ματιά στη φωτογραφία και 
την έβαλα προσεκτικά στη θέση της. 

Άκριβώς είκοσι πέντε λεπτά αργότερα, ένα σκονισμένο 
φορτηγάκι με τεράστια λάστιχα κατηφόριζε το δρόμο. Η πί
τσα μου έφτασε. Διαπίστωσα έκπληκτος ότι στο τιμόνι ήταν 
ο νεαρός διευθυντής.

«Μεγάλε!» φώναξε πηδώντας απ’ το αυτοκίνητο. «Είσαι 
τρελός. Τέλειο!»

Πήρε την πίτσα απ’ το κάθισμα του συνοδηγού κι άνοιξε 
το κουτί. Ήταν αριστούργημα, με ύψος περίπου όσο και το 
φάρδος της, με μπόλικο ανανά κι ελιές απλωμένες απάνω. Θα 
χόρταινε και ρινόκερος μ’ αυτή. Πλήρωσα, τον ευχαρίστησα κι 
ετοιμάστηκα να συνεχίσω.

«Θα συνεχίσεις το τρέξιμο;» ρώτησε. «Δεν θες να σε πάρω 
με τ’ αμάξι;»

«Τώρα που έχω καύσιμα», απάντησα κρατώντας ψηλά την 
πίτσα, «θα τα εκμεταλλευτώ».

«Μα πόσο μακριά σκοπεύεις να πας;»
«Πάω προς την παραλία», του είπα. 
«Στην παραλία!;» φώναξε. «Δικέ μου, η Μποντέγκα Μπέι 

είναι τουλάχιστον 30 μίλια από δω!»
Η αλήθεια ήταν ότι κατευθυνόμουν προς την παραλία της 

Σάντα Κρουζ –πάνω από 150 μίλια μακριά–, αλλά σκέφτηκα 
ότι κανείς από τους δυο μας δεν ήταν έτοιμος ν’ αντιμετωπί
σει την πραγματικότητα.

«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ένας άνθρωπος μπορεί να τρέ
ξει 30 μίλια», είπε κατάπληκτος. «Δηλαδή είσαι κάτι σαν τον 
Καρλ Λιούις, να πούμε;»
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«Μμμ… ναι», απάντησα. «Κάτι σαν τον Καρλ Λιούις, στο 
πιο αργό όμως».

«Πού θα κοιμηθείς;»
«Πουθενά».
«Θα τρέχεις όλη νύχτα; Είναι θεότρελο. Τέλεια!» Μπήκε 

πάλι στο φορτηγάκι του. «Τρέχω να το πω στα παιδιά στην 
πιτσαρία». Μαρσάρισε κι έφυγε.

Μου άρεσε ο τύπος. Για τους περισσότερους απ’ αυτούς 
που δεν ασχολούνται με το σπορ, το τρέξιμο είναι στην καλύ
τερη περίπτωση βαρετό και στη χειρότερη τρομερά οδυνηρό 
και παράλογο. Άυτός όμως φάνηκε να γοητεύεται πραγμα
τικά απ’ το εγχείρημα κι επικοινωνήσαμε σχεδόν τέλεια, αν 
και δεν πίστευα ότι θα άρχιζε να ασχολείται με το άθλημα 
στο κοντινό μέλλον.

Με το τσίζκεϊκ πάνω στην πίτσα, άρχισα να τρέχω και πάλι, 
τρώγοντας παράλληλα. Με τα χρόνια τελειοποίησα την τε
χνική να τρώω εν κινήσει. Ισορροπούσα το κουτί της πίτσας 
και το τσίζκεϊκ στο ένα χέρι κι έτρωγα με το άλλο. Ήταν και 
μια καλή άσκηση για το πάνω μέρος του κορμού. Ευτυχώς, 
τα μπράτσα μου ήταν γερά και δεν είχα πρόβλημα με το πρό
σθετο βάρος. Για ευκολία, είχα τυλίξει ρολό τέσσερα κομμάτια 
πίτσα, σαν τεράστιο ιταλικό μπουρίτο. Έτσι χωρούσαν πιο εύ
κολα στο στόμα μου. 

Καθώς τέλειωνα αυτό το πρώτο πιάτο, άκουσα το φορτη
γάκι του διευθυντή να πλησιάζει και πάλι. Με τη χαλασμένη 
του εξάτμιση, το καταλάβαινες από μακριά. Είχε ξεχάσει να 
μου δώσει τον καφέ. Γεμίσαμε ένα από τα παγούρια που είχα 
για νερό και ήπια επιτόπου τον υπόλοιπο. Προσπάθησα να 
τον πληρώσω, αλλά δεν δεχόταν να πάρει χρήματα.

Όταν ετοιμαζόταν να φύγει και πάλι, ο νεαρός έβγαλε το 
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κεφάλι απ’ το παράθυρο και ρώτησε: «Μεγάλε, μπορώ να σε 
ρωτήσω γιατί το κάνεις αυτό;»

Άπό πού ν’ αρχίσω; «Φιλάρα», απάντησα, «αυτό πρέπει 
να το συζητήσουμε άλλη φορά».

 

ΚΑΊ ΤΩΡΑ ΕΊΝΑΊ ΚΑΊΡΌΣ να σκεφτούμε την ερώτησή του. 
Εκατομμύρια Άμερικανοί τρέχουν. Τρέχουν για να ασκη
θούν, για το καρδιαγγειακό τους σύστημα, για την έξαψη της 
ενδορφίνης. Το 2003, 460.000 άτομα πήραν μέρος στους πά
μπολλους αμερικανικούς μαραθωνίους, δημιουργώντας νέο 
ρεκόρ συμμετοχής. Έφτασαν στα όρια της αντοχής τους για 
να ολοκληρώσουν αυτά τα 42.195 μέτρα.

Πέρα απ’ αυτούς υπάρχει μια μικρή ομάδα δρομέων, ένα 
είδος υπόγειας οργάνωσης δρομέων που ονομάζονται υπερ
μαραθωνοδρόμοι. Για μας, ένας μαραθώνιος είναι απλά το 
ζέσταμα. Τρέχουμε σε διαδρομές 50 και 100 μιλίων. Τρέχου
με επί 24 ή και παραπάνω ώρες χωρίς να κοιμηθούμε, με μι
κρές στάσεις για φαγητό και νερό ή για να πάμε στην τουα
λέτα. Τρέχουμε σκαρφαλώνοντας και κατεβαίνοντας βουνά· 
τρέχουμε μέσα στην Κοιλάδα του Θανάτου κατακαλόκαιρο· 
τρέχουμε στο Νότιο Πόλο. Ωθούμε το σώμα, το μυαλό και το 
πνεύμα μας πολύ πέρα από το σημείο που οι περισσότεροι 
θα θεωρούσαν όριο του πόνου και της προσπάθειας. 

Είμαι ένας από τους λίγους που έχουν τρέξει πάνω από 
100 μίλια χωρίς ανάπαυση, πράγμα που με κατατάσσει, νο
μίζω, στους σούπερ υπερμαραθωνοδρόμους. Ή απλά στους 
παλαβούς. Όταν οι άλλοι ακούνε ότι έχω τρέξει 100 μίλια με 
τη μία, μου κάνουν δύο αναπόφευκτες ερωτήσεις. Η πρώτη 
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είναι: «Πώς μπορείς και το κάνεις αυτό;» Η δεύτερη, και πιο 
δύσκολη ν’ απαντηθεί, είναι αυτή που μου έκανε ο πιτσαδό
ρος: «Γιατί;»

Είναι μια πολύ καλή ερώτηση, αν και η εξάρτηση, ο εθι
σμός ενός ανθρώπου σε κάτι, είναι πολύ δύσκολο να εξηγη
θεί με ακρίβεια. Όταν ρώτησαν το μεγάλο ορειβάτη Τζορτζ 
Μάλορι γιατί προσπαθούσε να γίνει ο πρώτος που θα έφτα
νε στην κορυφή του Έβερεστ, έδωσε την περίφημη λακωνική 
απάντηση: «Γιατί υπάρχει». Άυτό φαίνεται πως ικανοποιεί 
πολλούς, αφού από τότε έχει γίνει πασίγνωστο γνωμικό. Ως 
εξήγηση όμως δεν είναι επαρκής. Μπορώ πάντως να κατα
νοήσω την κοφτή απάντηση του Μάλορι. Όταν οι άνθρωποι 
με ρωτάνε γιατί τρέχω τέτοιες αποστάσεις για πολλές συνε
χόμενες νύχτες, μπαίνω συχνά στον πειρασμό να δώσω μια 
απάντηση του στιλ: «Γιατί μπορώ». Άυτό είναι αλήθεια σε 
μεγάλο βαθμό, κι άλλωστε οι αθλητές δεν είναι από τους αν
θρώπους που κάνουν συχνά ενδοσκόπηση. Σαν απάντηση 
όμως δεν είναι πλήρης. Ούτε καν εμένα δεν ικανοποιεί. Έχω 
κι εγώ δικές μου ερωτήσεις.

Άπό τι φεύγω τρέχοντας;
Για ποιον τρέχω;
Προς τα πού τρέχω;
Κάθε δρομέας έχει την ιστορία του. Άυτή εδώ είναι η δική μου.

 
 
 
 


