
Φιλα Με 7

Κεφάλαιο 1 

«ΘΕΣ ΝΑ ΠΙΕΙΣ ΚΑΤΙ;» φώναξε ο Λι απ’ την κουζίνα με το που έκλει
σα την εξώπορτα. 

«Όχι, ευχαριστώ», του απάντησα. «Ανεβαίνω στο δωμάτιό 
σου».

«Καλά».
Ποτέ δε θα ξεχάσω πόσο απίστευτα μεγάλο ήταν το σπίτι του 

Λι Φλιν. Στην ουσία δεν το έλεγες σπίτι αλλά έπαυλη. Στο ισόγειο 
δέσποζε ένα χομ σίνεμα με μια πενηντάρα τηλεόραση, για να μην 
πούμε για το τραπέζι του μπιλιάρδου και τη θερμαινόμενη πισί
να στον κήπο.

Παρόλο που το είχα σαν δεύτερο σπίτι μου, πραγματικά άνε
τα ένιωθα μόνο στην κρεβατοκάμαρα του Λι.

Μπαίνοντας στο δωμάτιο, είδα το φως να ξεχύνεται από την 
ανοιχτή μπαλκονόπορτα που οδηγούσε σε ένα μικρό μπαλκόνι. 
Οι τοίχοι ήταν γεμάτοι αφίσες συγκροτημάτων, σε μια γωνιά δί
πλα σε μια κιθάρα ήταν στημένα τα τύμπανά του, ενώ ένας 
υπολογιστής Apple στεκόταν περήφανα πάνω σε ένα γραφειά
κι από μαόνι, ασορτί με τα υπόλοιπα έπιπλα μες στο υπνοδω
μάτιο.

Όμως, ακριβώς όπως σε κάθε δωμάτιο δεκαεξάχρονου, το 
πάτωμα ήταν καλυμμένο από πεταμένα μπλουζάκια, εσώρουχα 
και βρόμικες κάλτσες. Δίπλα στο λάπτοπ αργοσάπιζε ένα μισο
φαγωμένο σάντουιτς και σχεδόν κάθε επίπεδη επιφάνεια ήταν 
κατειλημμένη από άδεια κουτάκια αναψυκτικών. 
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8 Μπεθ Ρικλεσ

Πήδηξα με φόρα πάνω στο κρεβάτι του Λι. Μου άρεσε πολύ 
έτσι όπως αναπηδούσε.

Ήμασταν κολλητοί από τότε που γεννηθήκαμε. Οι μητέρες 
μας γνωρίζονταν από το κολέγιο και το σπίτι μου ήταν δέκα λε
πτά με τα πόδια πιο πέρα από το δικό του. Ο Λι κι εγώ είχαμε 
μεγαλώσει μαζί. Θα μπορούσαμε να ήμασταν δίδυμοι. Όσο περί
εργο κι αν ακούγεται, είχαμε γεννηθεί την ίδια μέρα.

Ήταν ο καλύτερός μου φίλος. Πάντα ήταν και πάντα θα είναι. 
Ακόμη κι αν μερικές φορές μού σπάει τα νεύρα.

Ο Λι μπήκε στο δωμάτιο με δύο ανοιχτά μπουκαλάκια πορτο
καλάδα, γνωρίζοντας πως, αν δε μου έφερνε, στο τέλος θα έπι
να το δικό του. 

«Πρέπει να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε με το πανηγύρι», εί
πα.

«Το ξέρω», αναστέναξε εκείνος κι ανακάτεψε τα μαλλιά του 
ξύνοντας το φακιδιάρικο πρόσωπό του. «Γιατί να μην κάνουμε 
πολύ απλά αυτό με τις καρύδες; Ξέρεις, αυτό που πετάς μπάλες 
προσπαθώντας να ρίξεις καρύδες;»

Κούνησα το κεφάλι έκπληκτη. «Αυτό ακριβώς σκεφτόμουν κι 
εγώ...»

«Έλα!»
Του έσκασα ένα ειρωνικό χαμόγελο. «Δε γίνεται όμως. Είναι ήδη 

πιασμένο».
«Και γιατί πρέπει ντε και καλά να στήσουμε το δικό μας κιό

σκι; Δεν μπορούμε απλά να διοργανώσουμε την εκδήλωση και να 
βάλουμε τους υπόλοιπους να σκεφτούν από ένα κιόσκι;»

«Εσύ ήσουν που είπες πως θα ήταν καλό για τις αιτήσεις μας 
στα κολέγια να φαίνεται πως είμαστε στο σχολικό συμβούλιο».

«Ναι, αλλά κι εσύ συμφώνησες». 
«Επειδή ήθελα να είμαι στη χορευτική επιτροπή», του επισή

μανα. «Δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι θα έπρεπε να ασχοληθού
με και με το πανηγύρι».

«Την πατήσαμε».
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Φιλα Με 9

«Το ξέρω. Τι θα έλεγες να νοικιάζαμε ένα από εκείνα τα... Ε... 
Ξέρεις, εκείνα...» είπα κάνοντας μια μιμητική κίνηση με τα χέρια 
«...αυτά τα πράγματα με το σφυρί».

«Που μετράς τη δύναμή σου;»
«Ναι. Ακριβώς».
«Όχι, το έχει ήδη παραγγείλει κάποιος άλλος».
Αναστέναξα. «Δεν ξέρω, τότε. Δεν έχει απομείνει και τίποτα. 

Όλα είναι πιασμένα».
Κοιταχτήκαμε και είπαμε με μια φωνή: «Σ’ το είπα πως έπρε

πε να είχαμε ξεκινήσει νωρίτερα το ψάξιμο».
Βάλαμε τα γέλια και ο Λι κάθισε στον υπολογιστή του στριφο

γυρίζοντας αργά πάνω στην καρέκλα του.
«Σπίτι του τρόμου;»
Του έριξα ένα κενό βλέμμα, τουλάχιστον αυτό προσπάθησα 

να κάνω. Δεν ήταν εύκολο να τον κοιτάξεις κατάματα έτσι όπως 
γύριζε σαν σβούρα.

«Άνοιξη είναι, Λι. Όχι Απόκριες».
«Ε, και λοιπόν;»
«Όχι. Ξέχνα το».
«Καλά», μουρμούρισε εκείνος. «Και τι προτείνεις τότε;»
Ανασήκωσα τους ώμους. Η αλήθεια ήταν πως δεν είχα ιδέα. 

Βασικά, την είχαμε βάψει. Αν δε βρίσκαμε κιόσκι, στο τέλος θα μας 
ξαπόστελναν από το συμβούλιο, κι αυτό σήμαινε πως δε θα μπο
ρούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε για τις αιτήσεις μας του χρόνου.

«Δεν ξέρω. Κάνει πολλή ζέστη εδώ μέσα. Δεν μπορώ να σκε
φτώ έτσι».

«Τότε βγάλε το πουλόβερ σου και κατέβασε καμιά ιδέα».
Στριφογύρισα τις κόρες των ματιών μου και ο Λι άρχισε να ψά

χνει στο Google μήπως και πετύχει καμιά καλή πρόταση για κιό
σκι για το ανοιξιάτικο πανηγύρι. Τράβηξα το πουλόβερ πάνω απ’ 
το κεφάλι μου και ένιωσα τον ήλιο πάνω στο γυμνό στομάχι μου. 
Προσπάθησα να ελευθερώσω τα χέρια μου για να κατεβάσω το 
φανελάκι που φορούσα από κάτω... 
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«Λι...» Η πνιχτή φωνή μου ακούστηκε μέσα απ’ το πουλόβερ. 
«Θα με βοηθήσεις λίγο;»

Εκείνος με κοίταξε με ένα κοροϊδευτικό γελάκι και μετά σηκώ
θηκε απ’ την καρέκλα του. Την ίδια στιγμή η πόρτα του δωματίου 
άνοιξε και στιγμιαία είχα την εντύπωση πως ο Λι με παράτησε 
εκεί κουβαριασμένη και έφυγε. Μέχρι που άκουσα και μια δεύτε
ρη φωνή.

«Έλεος! Κλειδώστε τουλάχιστον και καμιά πόρτα όταν έχετε 
σκοπό να κάνετε τέτοια».

Κοκάλωσα και έγινα κατακόκκινη απ’ την ντροπή μου. Ο Λι 
κατέβασε το φανελάκι και τράβηξε το πουλόβερ μου πάνω απ’ 
το κεφάλι μου ηλεκτρίζοντας τα μαλλιά μου.

Σήκωσα το βλέμμα και αντίκρισα το μεγαλύτερο αδερφό του 
ακουμπισμένο στην κάσα της πόρτας να με κοιτάζει με ένα πο
νηρό χαμόγελο.

«Γεια σου, Σέλι», με χαιρέτησε. Το ήξερε ότι μου την έδινε να με 
φωνάζουν έτσι. Ο Λι δε με πείραζε να χρησιμοποιεί το χαϊδευτι
κό μου, αλλά με τον Νόα δεν ήταν το ίδιο. Εκείνος το έκανε μόνο 
και μόνο για να μου τη σπάσει. Κανείς άλλος δεν τολμούσε να με 
αποκαλέσει «Σέλι» μετά την κατσάδα που είχε φάει ο Καμ γι’ αυ
τό το λόγο στην τετάρτη δημοτικού. Τώρα οι πάντες με φώναζαν 
Ελ, από το Ροσέλ. Όπως κι εκείνον κανένας δεν τολμούσε να τον 
αποκαλέσει «Νόα», εκτός από τον αδερφό του και τους γονείς 
του. Όλοι οι υπόλοιποι χρησιμοποιούσαν το επίθετό του: Φλιν.

«Γεια σου, Νόα», ανταπέδωσα με ένα μελιστάλαχτο χαμόγελο.
Εκείνος έσφιξε τα δόντια και ανασήκωσε ελαφρώς τα σκουρό

χρωμα φρύδια του, σαν να με προκαλούσε να συνεχίσω να τον 
αποκαλώ έτσι. Εγώ απλά του χαμογέλασα και ο Νόα ανταπέδω
σε με εκείνο το σέξι χαμογελάκι του.

Σίγουρα ήταν ο πιο σέξι τύπος του κόσμου. Πιστέψτε με, χω
ρίς υπερβολές. Ψηλός, με φαρδιές πλάτες και σκούρα μαλλιά, που 
έπεφταν ανέμελα μπροστά απ’ τα καταγάλανα μάτια του. Η μύ
τη του, λιγάκι στραβή από τη μέρα που την είχε σπάσει πάνω 
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Φιλα Με 11

σ’ έναν καβγά, φάνταζε κάπως παράταιρη σε σχέση με τα υπό
λοιπα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Ο Νόα έμπλεκε συ
χνά σε καβγάδες, αλλά δεν είχε φάει ποτέ αποβολή. Πέρα όμως 
από τα περιστασιακά «καβγαδάκια», όπως είχαμε συνηθίσει να 
τα αποκαλούμε εγώ και ο Λι, ήταν πρότυπο μαθητή. Οι βαθμοί 
του δεν έπεφταν ποτέ κάτω από το δεκαοχτώ, άσε που ήταν και 
το αστέρι της ομάδας του ράγκμπι.

Στα δώδεκα με δεκατρία μου ήμουν τσιμπημένη μαζί του. 
Ωστόσο μου πέρασε αρκετά γρήγορα όταν συνειδητοποίησα πως 
δε θα γύριζε ποτέ να κοιτάξει κάποια σαν εμένα. Και παρότι ο 
Νόα ήταν απίστευτα σέξι, εγώ συμπεριφερόμουν όπως πάντα 
μπροστά του, ακριβώς επειδή ήμουν σίγουρη πως δεν υπήρχε πι
θανότητα ούτε μία στο εκατομμύριο να με δει σαν κάτι παραπά
νω από την κολλητή του μικρού αδερφού του.

«Το ξέρω πως είναι δύσκολο για τις κοπέλες να μου αντιστα
θούν, αλλά θα σε παρακαλούσα να μη γδύνεσαι με το που με βλέ
πεις».

«Κάνε όνειρα!» είπα γελώντας σαρκαστικά.
«Λοιπόν, τι κάνετε εδώ;» ρώτησε ο Νόα.
Για μια στιγμή αναρωτήθηκα προς τι το ενδιαφέρον, αλλά τε

λικά δεν έδωσα σημασία. «Προσπαθούμε να βρούμε καμιά καλή 
ιδέα για εκείνο το χαζοκιόσκι που πρέπει να στήσουμε στο πανη
γύρι».

«Α, πακέτο δηλαδή».
«Πακέτο δε λες τίποτα», αποκρίθηκα στριφογυρίζοντας τις 

κόρες των ματιών μου. «Όλα τα καλά κιόσκια είναι ήδη πιασμέ
να. Στο τέλος θα καταλήξουμε με κανένα σαν κι αυτά όπου ψα
ρεύεις παπάκια».

Στράφηκαν και οι δύο και με κοίταξαν σαν να ξεστόμισα τη 
χειρότερη ιδέα που θα μπορούσα να κατεβάσω. Ανασήκωσα αδιά
φορα τους ώμους.

«Καλά. Τέλος πάντων, Λι, η μαμά και ο μπαμπάς θα λείπουν 
απόψε, οπότε στις οχτώ έχουμε πάρτι».
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«Ωραία».
«Α, Ελ; Προσπάθησε να μην τσιτσιδωθείς μπροστά σε όλους 

για την πάρτη μου απόψε».
«Αφού ξέρεις πως έχω μάτια μόνο για τον Λι», αποκρίθηκα 

εντελώς αθώα.
Ο Νόα σιγογέλασε με ένα αυτάρεσκο ύφος. Είχε αρχίσει ήδη 

να γράφει μήνυμα στο κινητό του, μάλλον διαδίδοντας τα νέα για 
το πάρτι, ακριβώς όπως και ο Λι. Βγήκε απ’ το δωμάτιο με βήμα 
τεμπέλικου γάτου. Δεν μπόρεσα να μη θαυμάσω τους υπέροχους 
γλουτούς του... 

«Θα σε πείραζε να σταματήσεις να χαλβαδιάζεις τον αδερφό 
μου για δύο δευτερόλεπτα;» με πείραξε ο Λι.

Κοκκίνισα και του έχωσα μια σπρωξιά. «Σταμάτα!»
«Νόμιζα πως είχες ξεπεράσει το κόλλημά σου».
«Ναι, αλλά αυτό δε σημαίνει πως ο Νόα είναι λιγότερο σέξι».
Ο Λι στριφογύρισε αγανακτισμένος τις κόρες των ματιών του. 

«Καλά, ό,τι πεις. Ώρες ώρες είσαι πολλή αηδία, ξέρεις».
Κάθισα στον υπολογιστή κι εκείνος έσκυψε πάνω μου ακου

μπώντας το σαγόνι του στο κεφάλι μου. 
Πάτησα την επόμενη σελίδα των αποτελεσμάτων και σκρόλα

ρα προς τα κάτω.
Κάτι τράβηξε την προσοχή μου και σταμάτησα. «Περίμενε», 

είπε ο Λι ακριβώς την ίδια στιγμή.
Κοιτάξαμε για λίγα δευτερόλεπτα τη σελίδα. Ύστερα εκείνος 

σηκώθηκε και εγώ γύρισα στην καρέκλα για να τον αντικρίσω. Στα 
πρόσωπά μας είχε σχηματιστεί το ίδιο ακριβώς χαμόγελο.

«Κιόσκι φιλιών», είπαμε ταυτόχρονα και χαμογελάσαμε. Ο Λι 
σήκωσε το χέρι και εγώ κόλλησα την παλάμη μου στη δική του.

Τέλεια ιδέα!
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Κεφάλαιο 2

ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΜΕ ΠΩΣ ΤΟ ΑΝΤΙΤΙΜΟ θα ήταν δύο δολάρια. Δύο δολάρια 
το φιλί. Το κιόσκι μάς περίμενε ήδη έτοιμο στο σχολείο, αλλά θα 
χρειαζόμασταν πολύ ροζ και κόκκινο. Σκέφτηκα να το κάναμε 
μαύρο, αλλά ο Λι διαφώνησε. «Δεν είναι Απόκριες, Σέλι», μου 
υπενθύμισε με ένα συγκαταβατικό ύφος.

«Ωραία! Ροζ και κόκκινο τότε».
«Τι χρειαζόμαστε, λοιπόν; Γιρλάντες, κρεπ παπιέ, κορδέλες... 

Τέτοια πράγματα, ε;»
«Ναι, μάλλον. Λες να μας αφήσουν να φτιάξουμε μια μεγάλη 

ξύλινη ταμπέλα στην Ξυλουργική;» Δεν ήθελα να επιλέξω αυτό 
το μάθημα, αλλά η μόνη εναλλακτική που είχα ήταν η Οικιακή Οι
κονομία και έπειτα από εκείνο το φιάσκο της δευτέρας γυμνασίου 
με τα κεκάκια, προσπαθούσα να αποφεύγω όσο περισσότερο γι
νόταν τη ζαχαροπλαστική. Να όμως που τώρα μπορούσε η Ξυ
λουργική να μου φαινόταν χρήσιμη.

«Ναι, γιατί όχι; Δε νομίζω να έχει πρόβλημα ο κύριος Πρίστον».
«Ωραία. Ίσως καταφέρουμε να πείσουμε και κανέναν αθλητή 

να βοηθήσει στο κιόσκι. Και τις μαζορέτες. Χρειαζόμαστε από τέσ
σερις για να κάθονται ανά δύο σε βάρδιες».

«Ναι, μια χαρά. Από ποιες να το ζητήσουμε όμως;»
«Ε... Είμαι σίγουρη πως η Σαμάνθα και η Λίλι θα δεχτούν», απά

ντησα αφού το σκέφτηκα λιγάκι. «Και ίσως καταφέρουν να πεί
σουν και μερικές άλλες».

Έβγαλα το κινητό μου και άρχισα να ψάχνω τα τηλέφωνά 
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τους. Ο Λι κι εγώ δεν ανήκαμε σε κάποια συγκεκριμένη κλίκα. 
Απλώς κάναμε παρέα με όποιον θέλαμε, γι’ αυτό και είχαμε τα 
τηλέφωνα σχεδόν όλων. Ο Λι ήταν από εκείνα τα χαρισματικά και 
συμπαθέστατα άτομα και εμείς οι δύο πηγαίναμε πάντα πακέτο. 
Είχαμε βέβαια και κάποιους πολύ καλούς φίλους – όλοι τους αγό
ρια.

Βρήκα πρώτα τη Σαμάνθα, η οποία δέχτηκε με χαρά την πρό
τασή μου! Η Λίλι συμφώνησε κι εκείνη λέγοντας πως ανυπομο
νούσε και ότι θα τηλεφωνούσε σε όλες τις γνωστές της. 

«Τέλος», είπα αναστενάζοντας και σωριάστηκα φαρδιά πλα
τιά στο κρεβάτι. Ένιωσα να τραμπαλίζομαι καθώς ο Λι ακολού
θησε το παράδειγμά μου. Κοιταχτήκαμε χαμογελώντας πλατιά.

«Το κιόσκι μας θα είναι όλα τα λεφτά!»
«Το ξέρω. Μερικές φορές με τρομάζει το πόσο καλοί είμα

στε».
«Πράγματι».
Το κινητό μου χτύπησε και είδα ένα μήνυμα από την Ολίβια. 

Μου έλεγε ότι η Ντάνα και η Κάρεν δέχτηκαν να πάρουν μέρος 
στο κιόσκι φιλιών. Της έστειλα μια σύντομη απάντηση για να την 
ευχαριστήσω.

«Βρήκαμε κορίτσια», είπα.
«Τέλεια. Είχα κι εγώ μήνυμα από τον Ντέιβ και μου είπε πως 

θα κανονίσει για τ’ αγόρια, οπότε όλα καλά».
«Αυτό σημαίνει πως... τελειώσαμε», συμπέρανα καταχαρού

μενη. «Οπότε, μπορείς να έρθεις μαζί μου για ψώνια».
Ο Λι μούγκρισε. «Ποιος ο λόγος να πας για ψώνια; Δεν έχεις 

αρκετά ρούχα;»
«Ναι... Όμως το βράδυ κάνεις πάρτι και έχω πολύ καλή διά

θεση τώρα που λύσαμε επιτέλους το πρόβλημα με το κιόσκι. Γι’ 
αυτό θα πάμε να πάρουμε κάτι για να φορέσω απόψε».

Ο Λι ξαναμούγκρισε. «Πες πως θες ένα σέξι φόρεμα για να 
εντυπωσιάσεις τον αδερφό μου και άσ’ τα αυτά».

«Όχι. Απλά θέλω κάτι για να φορέσω στο πάρτι. Κι αν τελικά 
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εντυπωσιάσω και τον αδερφό σου... δε θα με χαλάσει. Όμως για 
να γίνει κάτι τέτοιο, χρειάζομαι ένα θαύμα. Όπως ξέρουμε πολύ 
καλά και οι δυο μας, εκείνος δε με βλέπει καθόλου έτσι...»

«Καλά, καλά», υποχώρησε ο Λι αναστενάζοντας. «Θα πάμε 
για ψώνια. Σταμάτα να γκρινιάζεις».

Χαμογέλασα θριαμβευτικά. Το ήξερα πως στο τέλος θα τον 
έπειθα. Ο κολλητός μου είχε καταλάβει ότι δεν γκρίνιαζα στ’ αλή
θεια, ωστόσο δεν ήθελε να με ακούει, όπως και να ’χε το πράγμα.

Μάζεψα το πουλόβερ μου και περίμενα τον Λι να πάρει το 
πορτοφόλι του και να φορέσει τα αθλητικά του. Κατέβηκα χορο
πηδώντας τις σκάλες κι εκείνος με ακολούθησε. Μπήκαμε στο 
αμάξι του –μια Mustang του ’65 που τη βρήκε κοψοχρονιά σε μια 
μάντρα– και ξεκινήσαμε.

«Ευχαριστώ, Λι».
«Να δω τι άλλο θα μου ζητήσεις», είπε εκείνος αναστενάζο

ντας, χωρίς όμως να χάσει το χαμόγελό του. 

Σε είκοσι λεπτά φτάσαμε ήδη στο εμπορικό κέντρο. Ο Λι έσβησε 
τη μηχανή, η οποία μου είχε πάρει τ’ αφτιά με το θόρυβο που 
έκανε.

«Το ξέρεις ότι μου χρωστάς χάρη που με κουβάλησες ως εδώ, 
έτσι;»

«Θα σε κεράσω ντόνατ».
«Και μιλκσέικ», διαπραγματεύτηκε εκείνος.
«Έγινε».
Ο Λι πέρασε το χέρι γύρω από τους ώμους μου και με οδήγη

σε κατευθείαν στο εστιατόριο πριν προλάβω να ξεχάσω τη δω
ροδοκία μου. Όταν γέμισε πια την κοιλιά του, δεν είχε πρόβλημα 
να με ακολουθήσει στα ψώνια.

Αφού γύρισα μερικά καταστήματα, βρήκα το τέλειο ρούχο.
Ήταν ένα κοραλλί φόρεμα, όχι πολύ κολλητό ή κοντό, με λαι

μόκοψη αρκετά χαμηλή για να κολακεύει χωρίς να γίνεται αποκα
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λυπτική. Το απαλό, αραχνοΰφαντο ύφασμα ζάρωνε στην αριστε
ρή πλευρά κρύβοντας το μακρύ φερμουάρ.

«Πρέπει να πάμε και για παπούτσια μετά;» γκρίνιαξε ο Λι μό
λις του ανακοίνωσα πως θα το δοκιμάσω.

«Όχι, έχω παπούτσια», απάντησα ρίχνοντάς του μια αγανα
κτισμένη ματιά.

«Ναι, βασικά και ρούχα είχες, αλλά δεν είδα να πτοείσαι», 
μουρμούρισε εκείνος και με ακολούθησε στα δοκιμαστήρια. Μπή
κε μαζί μου χωρίς δεύτερη σκέψη και κάθισε απέναντί μου στο 
σκαμπό. Όμως ούτε κι εγώ το σκέφτηκα ιδιαίτερα να γδυθώ 
μπροστά του.

«Με κουμπώνεις;»
Ο Λι αναστέναξε βαριεστημένα και σηκώθηκε για να μου κά

νει το χατίρι. Κοιτάχτηκα στον καθρέφτη χαϊδεύοντας το φόρε
μα. Σκέφτηκα ότι στην κρεμάστρα φαινόταν καλύτερο. Παραή
ταν κοντό... 

«Καλό!» είπε ο Λι σφυρίζοντας.
«Κόφ’ το. Δεν είναι πολύ κοντό;»
«Και τι έγινε;» ρώτησε εκείνος ανασηκώνοντας τους ώμους και 

μου έδωσε μία στον ποπό. 
Του έδωσα με τη σειρά μου μία στο κεφάλι. «Σοβαρολογώ, Λι. 

Είναι πολύ κοντό;»
«Μπορεί, λιγάκι. Όμως είναι πολύ ωραίο».
«Σίγουρα;»
«Στ’ αλήθεια πιστεύεις πως θα μπορούσα να σου πω ποτέ ψέ

ματα, Σέλι;» ρώτησε ο κολλητός μου με θλιμμένο τόνο και πήρε 
μια πονεμένη έκφραση κάνοντας τάχα πως παραπατάει προς τα 
πίσω και φέρνοντας τα χέρια στην καρδιά.

Τον κοίταξα με ύφος απ’ τον καθρέφτη. «Θες απάντηση σ’ αυ
τό, Λι;»

«Όχι, άσ’ το καλύτερα», αποκρίθηκε εκείνος γελώντας. «Λοι
πόν; Θα το πάρεις;»

«Ναι, έτσι λέω. Είναι μισή τιμή».
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