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Πρόλογος
του Χίλτον Ολς

Ο ΤΡΟΎΜΑΝ ΚΑΠΟΤΕ στέκεται καταμεσής του δωμα- 
τίου του μοτέλ και βλέπει τηλεόραση. Το μοτέλ βρίσκε-
ται στο μέσον της χώρας – στο Κάνσας. Βρισκόμαστε στο 
έτος 1963. Η λερή μοκέτα κάτω απ’ τα πόδια του είναι 
άκαμπτη, μα αυτό ακριβώς το άκαμπτο είναι που τον βο-
ηθά να στέκεται όρθιος – ιδίως όταν έχει παραπιεί. Έξω, 
ο δυτικός άνεμος φυσάει, κι ο Τρούμαν Καπότε, μ’ ένα 
ποτήρι σκοτς στο χέρι, βλέπει τηλεόραση. Είναι ένας  
απ’ τους τρόπους με τους οποίους χαλαρώνει έπειτα από 
μια κουραστική μέρα στο Γκάρντεν Σίτυ και τα περίχω-
ρά του, όπου διεξάγει την έρευνά του και γράφει το Εν 
ψυχρώ, το δημοσιογραφικό του μυθιστόρημα για μια υπό-
θεση πολλαπλής δολοφονίας και τις συνέπειές της. Ο Κα-
πότε άρχισε να γράφει το βιβλίο το 1959, αν και αρχικά 
δεν ήταν βιβλίο, αλλά ένα άρθρο για το περιοδικό New 
Yorker. Σύμφωνα με την αρχική σύλληψη του συγγραφέα, 
το άρθρο θα περιέγραφε μια μικρή κοινότητα και την 
αντίδρασή της στις δολοφονίες. Όμως, μέχρι να φτάσει 
στο Γκάρντεν Σίτυ –οι φόνοι είχαν διαπραχθεί στο κοντι-
νό Χόλκομπ–, ο Πέρρυ Σμιθ κι ο Ρίτσαρντ Χίκοκ είχαν 
ήδη συλληφθεί και κατηγορούνταν για την εκτέλεση του 
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ζεύγους γαιοκτημόνων Κλάττερ και των νεαρών παιδιών 
τους Νάνσυ και Κένυον· ως συνέπεια αυτής της σύλλη-
ψης και φυλάκισης, το συγγραφικό σχέδιο του Καπότε 
άλλαξε ρότα κι έγινε πιο σύνθετο. Το εν λόγω απόγευ-
μα, ωστόσο, το Εν ψυχρώ απείχε δύο χρόνια περίπου απ’ 
την ολοκλήρωσή του. Είμαστε στο 1963 κι ο Τρούμαν Κα-
πότε στέκεται μπροστά στην τηλεόραση. Κοντεύει τα σα-
ράντα και δουλεύει ως συγγραφέας από τότε που θυμά-
ται τον εαυτό του. Λέξεις, ιστορίες, αφηγήσεις –από παι-
δί πάλευε με δαύτες, μεγαλώνοντας στη Λουιζιάνα και 
την ύπαιθρο της Αλαμπάμα, και κατόπιν στο Κοννέτικατ 
και τη Νέα Ύόρκη–, ένας νεαρός πολίτης διαμορφωμένος 
από έναν διηρημένο κόσμο κι από αντικρουόμενους πο-
λιτισμούς: στον γενέθλιο Νότο υπήρχε ακόμα αυστηρός 
διαχωρισμός μεταξύ λευκών και μαύρων, ενώ στον Βορ-
ρά η κατάργηση αυτών των διακρίσεων αποτελούσε του-
λάχιστον θέμα συζήτησης. Και στα δύο μέρη, τον απομό-
νωνε η ανεξιχνίαστη ιδιαιτερότητά του – η ομοφυλοφιλία 
του, και η ιδιαιτερότητα της συγγραφικής ιδιότητας. «Άρ-
χισα να γράφω στα οχτώ» είχε δηλώσει ο ίδιος. «Στα κα-
λά καθούμενα, χωρίς την παραμικρή έμπνευση από κά-
ποιο συγκεκριμένο γεγονός. Δεν είχα γνωρίσει ποτέ μου 
συγγραφέα· στην πραγματικότητα, γνώριζα ελάχιστους 
ανθρώπους που ήξεραν ανάγνωση». Η γραφή, λοιπόν, 
ήταν κάτι δικό του· όπως ακριβώς και η ομοφυλοφιλία 
του –ή, πιο συγκεκριμένα, η πλήρης παρατηρητικότητας, 
αποτίμησης των καταστάσεων και διασκεδαστικών συλ-
λογισμών ομοφυλόφιλη ευαισθησία του–, ήταν κάτι απο-
λύτως δικό του. Το ένα υπηρετούσε το άλλο. «Η πιο εν-
διαφέρουσα συγγραφική εμπειρία εκείνων των ετών», 
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γράφει ο Καπότε για τα χρόνια του ως παιδιού-θαύμα, 
«ήταν οι απλές, καθημερινές παρατηρήσεις που κατέ-
γραφα στο ημερολόγιό μου. Περιγραφές κάποιου γείτο-
να… τοπικά κουτσομπολιά. Ένα είδος δημοσιογραφίας, 
μια τεχνική θέασης και ακρόασης που τα κατοπινά χρό-
νια θα επηρέαζε σε μεγάλο βαθμό τη διαμόρφωσή μου, 
αν και τότε ακόμη δεν το συνειδητοποιούσα, διότι παρ’ 
όλη την “επισημότητα” της γραφής μου, αυτά που εξέδι-
δα, επιμελώς δακτυλογραφημένα, ήταν λίγο ως πολύ μυ-
θοπλασίες». Κι ωστόσο είναι αυτή η ίδια δημοσιογραφι-
κή φωνή των νεανικών διηγημάτων του Καπότε, τα οποία 
συλλέγονται στον τόμο αυτό για πρώτη φορά, που πα-
ραμένει ως ένα από τα συγκινητικότερα χαρακτηριστι-
κά του πρώιμου έργου του – μαζί με τη σχολαστική πε-
ριγραφή κάθε διαφορετικότητας. Όπως το παρακάτω 
απόσπασμα από το διήγημα «Η δεσποινίς Μπελ Ράνκιν», 
μια ιστορία για αταίριαστες προσωπικότητες σε μια πό-
λη του Νότου, που γράφτηκε όταν ο Καπότε ήταν δεκα-
εφτά ετών:

Ήμουν οχτώ χρονώ όταν πρωτοείδα τη δεσποινίδα Μπελ 
Ράνκιν. Ήταν μια πυρωμένη μέρα του Αυγούστου. Ο ήλιος 
ξεθώριαζε στον αυλακωμένο από άλικες λουρίδες ουρα-
νό κι η κάψα αναδυόταν στεγνή και σφύζουσα απ’ τη γη.

Καθόμουν στα σκαλιά της μπροστινής βεράντας, πα-
ρατηρώντας μια νέγρα που πλησίαζε, κι αναρωτιόμουν 
πώς κατάφερνε να κουβαλά τέτοιο πελώριο μπόγο της 
μπουγάδας πάνω στο κεφάλι της. Εκείνη κοντοστάθη-
κε, κι ανταποδίδοντας τον χαιρετισμό μου, γέλασε,  
μ’ εκείνο το σκοτεινό, τραγουδιστό νέγρικο γέλιο. Τότε 
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ήταν που η δεσποινίς Μπελ Ράνκιν εμφανίστηκε στην 
άλλη άκρη του δρόμου…

Την είδα κάμποσες φορές τα κατοπινά χρόνια, μα 
εκείνο το πρώτο της θέαμα, σαν όνειρο σχεδόν, παραμέ-
νει πάντα το διαυγέστερο – η δεσποινίς Μπελ να συνε-
χίζει αθόρυβα τον δρόμο της, σηκώνοντας μικρά συννε-
φάκια κοκκινόχωμα με κάθε της βήμα καθώς χανόταν 
στο σούρουπο.

Θα επανέλθουμε σε λιγάκι στην εν λόγω νέγρα, και στη 
σχέση του Καπότε με την αφροαμερικανική κοινότητα, 
που διατρέχει το πρώτο στάδιο της λογοτεχνικής του πα-
ραγωγής. Προσώρας, ας αντιμετωπίσουμε τη συγκεκρι-
μένη νέγρα αποκλειστικά ως πλάσμα των καιρών και της 
καταγωγής του συγγραφέα, ένα είδος οδυνηρού λογοτε-
χνικού κατάλοιπου ή μαύρης «σκιάς», όπως το θέτει η Τό-
νι Μόρρισον, που λάμβανε πλήθος μορφών στα μυθιστο-
ρήματα που έγραφαν κορυφαίοι λευκοί συγγραφείς της 
εποχής του Κραχ – όπως ο Χεμινγουέυ, ο Φόκνερ και η 
Γουίλλα Κάδερ, που τόσο τη θαύμαζε ο Καπότε. Όταν κά-
νει την εμφάνισή της στο διήγημα «Η δεσποινίς Μπελ 
Ράνκιν», ο εμφανώς διαφορετικός αφηγητής του Καπότε 
αποστασιοποιεί εαυτόν απ’ τη γυναίκα αυτή, επισημαί-
νοντας το «τραγουδιστό νέγρικο γέλιο της» και το πόσο 
εύκολα τρομάζει: τουλάχιστον η λευκότητα τον γλιτώνει 
από αυτόν τον φόβο. Στο διήγημα «Λούσυ», του 1941, ο 
αφηγητής και παρατηρητής είναι και πάλι ένα νεαρό λευ-
κό αγόρι. Σ’ αυτή την περίπτωση, ωστόσο, προσπαθεί να 
ταυτιστεί με μια μαύρη γυναίκα την οποία αντιμετωπί-
ζουν ως κτήμα. Γράφει ο Καπότε: «Η Λούσυ, στην πραγ-
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ματικότητα, ήταν η προέκταση της αγάπης που είχε η μη-
τέρα μου για τη μαγειρική του Νότου. Παραθέριζα κι εγώ 
στον Νότο, όταν η μητέρα μου έστειλε ένα γράμμα στη 
θεία μου, όπου της ζητούσε να της βρει μια έγχρωμη μα-
γείρισσα που να ξέρει τη δουλειά της και που θα ήταν δι-
ατεθειμένη να μετακομίσει στη Νέα Ύόρκη. Εκείνη, αφού 
έκανε μια έρευνα στην περιοχή, βρήκε τη Λούσυ». Η Λού-
συ είναι μια κοπέλα γεμάτη ζωντάνια, και λατρεύει το θέ-
ατρο, τα μιούζικαλ και το σινεμά όσο κι ο μικρός λευκός 
αφηγητής. Μάλιστα, της αρέσει να μιμείται τις ίδιες τρα-
γουδίστριες –μεταξύ αυτών και την Έθελ Γουότερς– που 
τόσο απολαμβάνουν και οι δύο. Αλλά μήπως η Λούσυ –κι 
ενδεχομένως και η Έθελ;– εκδηλώνει ένα είδος νέγρικης 
θηλυκότητας που είναι απολαυστικό επειδή είναι οικείο; 
Η Λούσυ ποτέ δεν είναι ο εαυτός της, διότι ο Καπότε δεν 
της δίνει εαυτό. Και πάλι, όμως, υπάρχει η λαχτάρα για 
κάποιου είδους ξεχωριστό χαρακτήρα, για μια ψυχή κι 
ένα σώμα που θα συνταιριάξουν με αυτό που εξετάζει 
στην πραγματικότητα ο νεαρός συγγραφέας, το οποίο 
τυγχάνει να είναι και μία απ’ τις μείζονες θεματικές του: 
την ετερότητα του αποσυνάγωγου. Σημαντικότερη κι απ’ 
τη φυλετική ταυτότητα της Λούσυ είναι η ιδιότητα μιας 
Νότιας σ’ ένα ψυχρό βόρειο κλίμα – ένα κλίμα με το οποίο 
ο αφηγητής, ένα εμφανώς μοναχικό αγόρι με τον ίδιο τρό-
πο που κι ο Καπότε, μοναχογιός μιας αλκοολικής μητέ-
ρας, υπήρξε μοναχικός, ταυτίζεται. Και πάλι, όμως, ο δη-
μιουργός της Λούσυ δεν μπορεί να την κάνει αληθινή, επει-
δή το αίσθημα της δικής του διαφορετικότητας δεν είναι 
ακόμα αληθινό για τον ίδιο – θέλει ακόμα να το ελέγξει. 
(Σ’ ένα διήγημα του 1979 όπου ο Καπότε αναφέρεται στον 
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εαυτό του του 1932, γράφει: «Είχα ένα μυστικό, κάτι που 
μ’ ενοχλούσε, κάτι που με γέμιζε αγωνία, κάτι που φοβό-
μουν να ομολογήσω, που δεν μπορούσα να μοιραστώ με 
κανέναν απολύτως – διότι αδυνατούσα να φανταστώ ποια 
θα ήταν η αντίδραση των άλλων, τόσο παράξενο ήταν αυ-
τό που μ’ έτρωγε εδώ και δύο σχεδόν χρόνια». Ο Καπό-
τε ήθελε να ήταν κορίτσι. Κι όταν το εξομολογείται σε μια 
κοπέλα που θεωρεί ότι θα μπορούσε να τον βοηθήσει να 
πετύχει αυτόν του τον στόχο, εκείνη βάζει τα γέλια.) Στη 
«Λούσυ» και αλλού, το φορτικό αυτό συναίσθημα θολώ-
νει την οξυδερκή, αυθεντική του ματιά· η Λούσυ ανήκει 
στην επιθυμία του Καπότε ν’ ανήκει κι ο ίδιος σε μια κοι-
νότητα, τόσο λογοτεχνική όσο και κυριολεκτική: κατά τη 
συγγραφή του διηγήματος δεν μπορούσε ακόμα να απο-
κοπεί απ’ τον κόσμο των λευκών· δεν μπορούσε να λησμο-
νήσει την πλειονότητα με αντάλλαγμα την απομόνωση 
του καλλιτέχνη. Το διήγημα «Κίνηση στις δυτικές εξό-
δους» ήταν ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, ή μια 
πρόγευση του ώριμου ύφους του. Συντεθειμένη από μι-
κρότερες σκηνές, πρόκειται για μια ιστορία μυστηρίου 
γύρω από την πίστη και τον νόμο. Να πώς ξεκινά:

Τέσσερις καρέκλες κι ένα τραπέζι. Στο τραπέζι, χαρτί  
– στις καρέκλες, άντρες. Παράθυρα με θέα στον δρόμο. 
Στον δρόμο, κόσμος – στα παράθυρα, βροχή. Όλο αυτό 
ίσως και να ’ταν μια αφαίρεση, μια ζωγραφιά μονάχα, 
μόνο που ο κόσμος, αθώος, ανυποψίαστος, περνούσε κά-
τω απ’ το παράθυρο, κι η βροχή μούσκευε το τζάμι. Δι-
ότι οι άντρες έμεναν ασάλευτοι, κι ούτε το νομικό, ακρι-
βέστατο έγγραφο στο τραπέζι σάλευε.
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Η κινηματογραφική ματιά του Καπότε –οι ταινίες τον 
διαμόρφωσαν τόσο όσο και τα βιβλία και οι συναναστρο-
φές του– ήταν ήδη οξυμένη όταν έγραφε τα πρώτα αυτά 
διηγήματα της μαθητείας του, και η αξία τους, στην ου-
σία, είναι το να βλέπεις πού τον οδηγούσαν, από τεχνι-
κής απόψεως, ιστορίες όπως το «Κίνηση στις δυτικές 
εξόδους». Είναι σαφές πως το διήγημα αυτό αποτελεί 
το έργο μαθητείας που ήταν απαραίτητο προκειμένου 
να φτάσει στη «Μίριαμ», μια συγκλονιστική ιστορία για 
μια άπορη ηλικιωμένη που ζει σε μια αποξενωμένη Νέα 
Ύόρκη εν μέσω ενός χιονιά. (Αν και ο Καπότε δημοσίευ-
σε το εν λόγω διήγημα σε ηλικία μόλις είκοσι ετών.) Και 
φυσικά, διηγήματα όπως το «Μίριαμ» οδήγησαν με τη 
σειρά τους σε άλλα, κινηματογραφικής έμπνευσης αφη-
γήματα, όπως στη συλλογή Η διαμαντένια κιθάρα της δε-
καετίας του ’50, που κι αυτή προοιωνίζεται τις θεματι-
κές που ο Καπότε θα εξερευνούσε με τέτοια ιδιοφυή μα-
τιά στο Εν ψυχρώ, και στο διήγημα «Και τότε γκρεμί-
στηκαν όλα», για τον Μπόμπυ Μποσολέιγ, συνεταίρο του 
Τσαρλς Μάνσον. Και η διαδικασία αυτή συνέχιζε αδιά-
κοπα. Γράφοντας και ξαναδουλεύοντας τα γραπτά του, 
ο Καπότε, το χαμίνι της ψυχής που ως παιδί δεν είχε μό-
νιμο τόπο κατοικίας, βρήκε το σημείο όπου ήθελε να εστι-
άσει, ή, ενδεχομένως, και την αποστολή του: να αρθρώ-
σει όλα όσα οι συνθήκες της ζωής του και οι νόρμες της 
κοινωνίας δεν είχαν περιγράψει μέχρι τότε, ιδίως την ιδι-
ότητα του παρία, και τις στιγμές ετεροφυλόφιλου έρω-
τα ή καταπιεσμένου, άρρητου ομοερωτισμού που απέ-
κλειαν ερμητικά τον ένα άνθρωπο από τον άλλο. Στο κα-
τά τόπους συγκινητικό διήγημα «Αν σε ξεχάσω», μια  
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γυναίκα περιμένει να ζήσει τον έρωτα, ή τις αυταπάτες του 
έρωτα, ενάντια στην πραγματικότητα των περιστάσεων. 
Η ιστορία είναι υποκειμενική, όπως υποκειμενική είναι 
πάντα κι η ερωτική συντριβή. Ο Καπότε εξερευνά περαι-
τέρω τις χαμένες ευκαιρίες και τους λησμονημένους έρω-
τες στον «Γνώριμο άγνωστο», όπου μια ηλικιωμένη λευ-
κή γυναίκα ονόματι Νάννι ονειρεύεται πως την επισκέ-
πτεται ένας άντρας ο οποίος είναι συγχρόνως οικείος και 
απειλητικός, με τον ίδιο τρόπο που γίνεται αισθητή ορι-
σμένες φορές η ερωτική επαφή. Όπως κι η πρωτοπρό-
σωπη αφηγήτρια στο αριστουργηματικό διήγημα της Κά-
θριν Ανν Πόρτερ «Η απόρριψη της γιαγιάς Γουέδερολ», 
γραμμένο το 1930, η σκληρότητα της Νάννι –ο τόνος δια-
μαρτυρίας της– είναι η συνέπεια μιας παλιάς απόρρι-
ψης, του ότι ξεγελάστηκε απ’ τον έρωτα, και της ευάλω-
της ψυχικής δομής που προϋποθέτει μια τέτοια συντρι-
βή. Ο συνεπακόλουθος σκεπτικισμός της Νάννι διαχέε-
ται στο περιβάλλον – στον κόσμο της, ο οποίος, εν όλω, 
είναι η Μπιούλα, η μαύρη υπηρέτρια που τη φροντίζει.

Η Μπιούλα είναι μονίμως στο πλευρό της –να τη στη-
ρίζει, να τη συμπονά– κι ωστόσο δεν έχει ούτε πρόσωπο 
ούτε σώμα: είναι αίσθημα, κι όχι άνθρωπος. Εδώ ο Κα-
πότε και πάλι αποδεικνύεται άνισος του ταλέντου του 
σε ό,τι αφορά τη φυλετικότητα· η Μπιούλα δεν είναι δη-
μιούργημα βασισμένο στην αλήθεια, αλλά η μυθοπλασία 
της φυλής, του τι εστί και τι αντιπροσωπεύει η νέγρα. 
Με αίσθημα επιτακτικό, προσπερνάμε την Μπιούλα, στρε-
φόμενοι σε άλλα έργα του Καπότε, όπου διαφαίνεται το 
μεγαλοφυές του αισθητήριο γύρω απ’ την πραγματικό-
τητα της λογοτεχνίας, αυτό που δίνει στο έργο του τη 
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χαρακτηριστική του ένταση. Όταν ο Καπότε άρχισε να 
δημοσιεύει τα δημοσιογραφικά του κείμενα στα μέσα 
προς τέλη της δεκαετίας του ’40, οι λογοτέχνες σπανίως 
διάβαιναν τη διαχωριστική γραμμή της δημοσιογραφίας 
– εθεωρείτο ταπεινότερο είδος γραφής, παρά τον σημα-
ντικό ρόλο που έπαιξε στη διαμόρφωση του ύφους πρώι-
μων κορυφών της αγγλόφωνης μυθιστοριογραφίας, όπως 
ο Ντάνιελ Ντεφόε κι ο Τσαρλς Ντίκενς, αμφότεροι δημο-
σιογράφοι στο ξεκίνημα της σταδιοδρομίας τους. (Ο Ρο-
βινσών Κρούσος, το κουραστικό και βαθύ αυτό έργο του 
Ντεφόε, είχε εν μέρει ως πηγή έμπνευσης το ημερολόγιο 
ενός εξερευνητή, και το αριστούργημα Ο ζοφερός οίκος 
του Ντίκενς, γραμμένο το 1853, εναλλάσσει την υποκει-
μενική πρωτοπρόσωπη αφήγηση με τριτοπρόσωπα απο-
σπάσματα δημοσιογραφικού ύφους περιγραφών του αγ-
γλικού νομικού συστήματος και της αγγλικής κοινωνίας.) 
Εν πολλοίς, ήταν σπάνιο εκείνη την εποχή ένας μυθοπλά-
στης να εγκαταλείψει τη σχετική ελευθερία του για να 
στραφεί στις αυστηρές δομές της δημοσιογραφίας, ωστό-
σο θεωρώ ότι ο Καπότε ανέκαθεν λάτρευε την εγγενή 
ένταση του να ξεγελάς την αλήθεια. Ήθελε πάντα να εξυ-
ψώνει την πραγματικότητα πάνω απ’ την ανοστιά των 
γεγονότων. (Στο πρώτο του μυθιστόρημα, το Άλλες φω-
νές, άλλοι τόποι του 1948, ο Τζόελ Χάρρισον Νοξ, ο πρω-
ταγωνιστής του βιβλίου, αναγνωρίζει την ίδια κλίση και 
στον εαυτό του. Όταν η Μιζούρι, η μαύρη υπηρέτρια, ξε-
μπροστιάζει τον Τζόελ για ένα ψέμα του, λέει: «Είστε 
όλος μια τρανή ιστορία». Και εν συνεχεία, ο Καπότε γρά-
φει: «Κατά κάποιον τρόπο, καθώς επινοούσε την ιστο-
ρία, ο Τζόελ είχε πιστέψει κάθε της λέξη».) Αργότερα, 
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στην «Αυτοπροσωπογραφία» του 1972, βρίσκουμε το πα-
ρακάτω απόσπασμα:

Ε: Είστε φιλαλήθης;
Α: Ως συγγραφέας, ναι, νομίζω πως είμαι. Στην ιδιωτι-
κή μου ζωή – βασικά, αυτό εξαρτάται απ’ την άποψη 
του καθενός· ορισμένοι φίλοι μου θεωρούν πως όταν 
αφηγούμαι ένα γεγονός ή κάτι απ’ την επικαιρότητα, 
έχω την τάση να αλλοιώνω στοιχεία και να υπεραναλύω 
κάποια άλλα. Εγώ προσωπικά αυτό το αποκαλώ «να 
ζωντανεύεις μια ιστορία». Με άλλα λόγια, πρόκειται για 
ένα είδος τέχνης. Η τέχνη και η αλήθεια δεν είναι κατ’ 
ανάγκην ιδανικοί ομόκλινοι.

Στα θαυμάσια πρώιμα δημοσιογραφικά του βιβλία  
–το Χρώμα των τόπων του 1950 και το αλλόκοτο και ξε-
καρδιστικό Ακούγοντας τις Μούσες, γραμμένο το ’56, το 
οποίο παρακολουθεί έναν θίασο μαύρων ηθοποιών σε μια 
παράσταση του Πόργκυ και Μπες στην κομμουνιστική 
Μόσχα, και την ενίοτε ρατσιστική αντίδραση των Ρώσων 
στους ερμηνευτές– ο συγγραφέας χρησιμοποίησε αληθι-
νά περιστατικά ως εφαλτήριο για τον στοχασμό του πά-
νω στην ιδιότητα του ξένου. Ο μεγαλύτερος όγκος του 
κατοπινού δημοσιογραφικού του έργου έμελλε κι αυτός 
να αφορά τους παρίες – όλους αυτούς τους ανέστιους και 
προλετάριους που προσπαθούν να τα καταφέρουν σ’ έναν 
ανοίκειο κόσμο. Στα διηγήματα «Ο τρόμος του βάλτου» 
και «Το μαγαζάκι στο ρέμα», αμφότερα γραμμένα στις 
αρχές της δεκαετίας του ’40, οι ξεχασμένοι απ’ την ιστο-
ρία κόσμοι απ’ τους οποίους αντλεί έμπνευση ο Καπότε 
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έχουν πολιτική χροιά. Καθεμιά απ’ τις δύο ιστορίες λαμ-
βάνει χώρα σ’ έναν κόσμο γεμάτο από περιορισμούς εξαι-
τίας της ανδροκρατίας και της φτώχειας, αλλά και από 
τη σύγχυση και ντροπή συνάμα που αυτές επιφέρουν. Τα 
κείμενα αυτά είναι μια πρώτη ματιά του Άλλες φωνές, 
άλλοι τόποι, που διαβάζεται ιδανικά ως αναφορά για το 
συναισθηματικό και φυλετικό πεδίο που βοήθησε στη δι-
άπλαση του Καπότε. (Ο ίδιος έλεγε πως το μυθιστόρημα 
αυτό σήμανε τη λήξη της πρώτης φάσης της ζωής του ως 
συγγραφέα. Αποτελεί επίσης ορόσημο στη λογοτεχνία 
του άλλου. Στην ουσία, το μυθιστόρημα θέτει το ερώτη-
μα «τι συνιστά το διαφορετικό;». Σε μια σκηνή ο Νοξ 
ακούει μια κοπέλα να φλυαρεί για τη λαχτάρα της αν-
δρογυναίκας αδελφής της να γίνει αγρότισσα. «Και πού 
είναι το κακό;» ρωτάει ο Τζόελ. Και πράγματι, πού είναι 
το κακό σε μια τέτοια, ή και σε όποια άλλη, επιλογή;) Στο 
Άλλες φωνές, άλλοι τόποι, ένα έργο με έντονο το στοιχείο 
της γοτθικής παράδοσης του Νότου, των συμβόλων και 
των δραμάτων του, συναντάμε τη Μιζούρι, ή Ζου, όπως 
αναφέρεται σε ορισμένα σημεία. Σε αντίθεση με τις λο-
γοτεχνικές προκατόχους της, η εν λόγω μαύρη γυναίκα 
δεν αρκείται σε μια ζωή στη σκιά των άλλων – στο ν’ 
αδειάζει δοχεία νυκτός και ν’ ακούει με τις ώρες τους κα-
βγάδες των λευκών στο αναρρωτήριο που περιγράφει ο 
Καπότε. Αλλά η Ζου δεν μπορεί να απελευθερωθεί· την 
έχουν εγκλωβίσει σ’ ένα καθεστώς ανελευθερίας η αν-
δροκρατία, η άγνοια και η βαναυσότητα που ο συγγρα-
φέας περιγράφει γλαφυρά στον «Τρόμο του βάλτου» και 
στο «Μαγαζάκι στο ρέμα»: η Ζου το σκάει, μα έπειτα 
αναγκάζεται να επιστρέψει στην πρωτύτερη ζωή της. 
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Οπότε κι ο Τζόελ τη ρωτάει αν κατάφερε να φτάσει αρ-
κετά βόρεια ώστε να δει χιόνι, κι εκείνη βάζει τις φωνές: 
«Δεν έχει χιόνι μπιτ, καθόλου. Παραμύθια και χαζαμά-
ρες, όλα αυτά για τα χιόνια: και τι αμαρτία! Αμαρτία πα-
ντού! Αράπης ήλιος, κι η ψυχή μου μαύρη, κατράμι». Η 
Ζου έχει πέσει θύμα βιασμού, και οι λευκοί της βιαστές 
την έχουν μαρκάρει με πυρωμένο σίδερο. Παρά το γεγο-
νός ότι ο Καπότε δήλωνε απολιτικός («Δεν έχω ψηφίσει 
ποτέ. Ωστόσο, εάν με προσκαλούσαν, υποθέτω ότι μπο-
ρεί να συμμετείχα στην οποιαδήποτε συγκέντρωση δια-
μαρτυρίας: κατά του πολέμου, για την απελευθέρωση της 
Άντζελα Ντέιβις, για την απελευθέρωση των γκέι, τη γυ-
ναικεία χειραφέτηση κτλ.»), η πολιτική αποτέλεσε ανέ-
καθεν κομμάτι της ζωής του, διότι ήταν ομοφυλόφιλος κι 
έπρεπε να επιβιώσει, που σήμαινε ότι έπρεπε να συναι-
σθάνεται με ποιον τρόπο να χρησιμοποιεί τη διαφορετι-
κότητά του, και με τι σκοπό. Ως δημιουργός, ο Τρούμαν 
Καπότε αντιμετώπισε την αλήθεια ως μεταφορικό σχή-
μα που μπορούσε να του χρησιμεύσει ως κρυψώνα, προ-
κειμένου να εκτεθεί ακόμα περισσότερο σ’ έναν κόσμο 
κάθε άλλο παρά φιλικό προς έναν ομοφυλόφιλο του Νό-
του με ψιλή φωνή που κάποτε είχε πει σ’ έναν οδηγό φορ-
τηγού που τον κοιτούσε με μισό μάτι: «Τι κοιτάς; Δε θα 
σε φίλαγα ούτε για ένα δολάριο». Κατ’ αυτόν τον τρό-
πο, πρόσφερε στους αναγνώστες του, ομοφυλόφιλους και 
μη, την ελευθερία να φανταστούν τον αληθινό του εαυτό 
σε μια αληθινή περίσταση –στο Κάνσας, λόγου χάρη, όπου 
μαζεύει υλικό για το Εν ψυχρώ– την ώρα που βλέπει τη-
λεόραση, επειδή είναι ενδιαφέρον να τον σκέφτεσαι να 
αποτυπώνει τις ειδήσεις της εποχής εκείνης, όπως την 
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ιστορία για τα τέσσερα μαύρα κοριτσάκια στην Αλαμπά-
μα, έναν απ’ τους τόπους των παιδικών του χρόνων, που 
είχαν γίνει κομματάκια από μια έκρηξη σε μια εκκλησία, 
ένα έγκλημα πυροδοτημένο απ’ τον ρατσισμό και τη μο-
χθηρία, κι ενδεχομένως να αναρωτιέται πώς ήταν δυνα-
τόν, γράφοντας το Πρόγευμα στο Τίφφανυς το 1958, να εί-
χε μπορέσει να βάλει τη Χόλλυ Γκολάιτλυ, την πρωταγω-
νίστρια του βιβλίου, να ζητάει ένα τσιγάρο κι έπειτα να 
λέει: «Δεν εννοούσα εσένα, Ο. Τζέυ. Είσαι τόσο σιχαμέ-
νος. Σαν αράπης τα σαλιώνεις τα τσιγάρα στο άναμμα». 
Τα κορυφαία έργα του Καπότε στέκονται αληθινά απέ-
ναντι στην ομοφυλοφιλία του, κι αποτυγχάνουν μόνο όπου 
ο συγγραφέας αδυνατεί να αποτινάξει τα ήθη του μόνου 
ομοφυλόφιλου ανδρικού προτύπου που είχε ενδεχομένως 
τα χρόνια που μεγάλωνε στη Λουιζιάνα και την Αλαμπά-
μα: μια μελαγχολική, απότομη, τελματωμένη στη νοσταλ-
γία και το αγιόκλημα αδερφή ονόματι «ξάδελφος Ρά-
ντολφ», που «καταλαβαίνει» τη Ζου επειδή η πραγματι-
κότητά της δεν εμπλέκεται στον ναρκισσισμό του – του-
λάχιστον δεν ήταν αυτό, τουτέστιν μαύρος. Γράφοντας 
στην εποχή του και για την εποχή του, ο Καπότε υπερέ-
βη και τις δύο αυτές μορφές με το να γίνει δημιουργός, 
και μάλιστα ένας που προφήτευσε τη δική μας εποχή σκι-
αγραφώντας την αλήθεια που κρύβεται στην επινόηση.

Ο ΧΙΛΤΟΝ ΟΛΣ είναι μέλος της συντακτικής ομάδας του 
New Yorker. Κείμενά του δημοσιεύονται επίσης στο 
New York Review of Books. Είναι ο συγγραφέας των βι-
βλίων The Women και White Girls, και ζει στη Νέα Ύόρκη.





Όταν οι δρόμοι χωρίζουν





ΕΙΧΕ ΠΕΣΕΙ ΤΟ ΔΕΙΛΙ· πέρα μακριά, τα φώτα της πόλης 
άρχιζαν ν’ ανάβουν· στον πυρωμένο χωματόδρομο που ’ρχό-
ταν απ’ την πόλη, ζύγωναν δυο μορφές, η μία ενός μεγα-
λόσωμου, γεροδεμένου άντρα κι η άλλη ενός λεπτοκα-
μωμένου νέου.

Κόκκινα σαν φλόγες μαλλιά πλαισίωναν το πρόσωπο 
του Τζέικ, τα φρύδια του μοιάζαν με κέρατα κι οι μύες 
του, εξογκωμένοι, έδειχναν απειλητικοί· η φόρμα του 
ήταν ξεθωριασμένη και τριμμένη, και τα δάχτυλα των 
ποδιών του ξεπρόβαλλαν από διάφορες τρύπες στα δι-
αλυμένα του παπούτσια. Γυρνώντας προς το μέρος του 
αγοριού που βάδιζε στο πλάι του, είπε: «Λέω ν’ αράξου-
με εδώ γι’ απόψε. Έλα, μικρέ, πάρε αυτή την μπατανία 
και στρώσ’ την εκεί πέρα· κι έπειτα τράβα βρες τίποτις 
ξύλα – και βιάσου. Θέλω να φκιάσω να φάμε πριν μας 
βρει η νύχτα. Δε θέλω να μας πάρει κάνα μάτι. Άιντε, 
τράβα, γρήγορα».

Ο Τιμ υπάκουσε στις εντολές και βάλθηκε να μαζεύει 
ξύλα. Οι λιγνοί του ώμοι κρέμονταν απ’ την ταλαιπωρία 
και τα χαρακτηριστικά του ισχνού του προσώπου προ-
εξείχαν οστεώδη. Είχε βλέμμα αδύναμο μα συμπονετικό· 
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το μπουμπούκι των χειλιών του ήταν ανεπαίσθητα σου-
φρωμένο απ’ τον μόχθο.

Στοίβαξε τα ξύλα σ’ έναν μαζεμένο σωρό όσο ο Τζέικ 
έκοβε φέτες μπέικον και τις έβαζε σ’ ένα τηγάνι γυα- 
λιστερό απ’ το λίπος. Έπειτα, μόλις τα ξύλα ήταν έτοι-
μα για άναμμα, άρχισε να σκαλίζει στις τσέπες του για 
σπίρτα.

«Πού τα ’βαλα τα σπίρτα, διάολε; Πού ’ν’ τα; Δε φα-
ντάζομαι να τα ’χεις εσύ, μικρέ; Να πάρει, όχι, εγώ τα 
’χω κάπου· α, να τα». Και βγάζοντας απ’ την τσέπη ένα 
διπλωμένο χαρτάκι με σπίρτα, άναψε ένα κι έκανε γού-
βα τα τραχιά του χέρια γύρω απ’ τη φλογίτσα.

Ο Τιμ ακούμπησε το λιγδερό τηγάνι στη μικρή φωτιά 
που φούντωνε ολοένα. Το μπέικον έμεινε ασάλευτο για 
κάνα λεπτό, έπειτα αρχίνησε ένα αχνό τσιτσίρισμα και το 
κρέας πήρε να τηγανίζεται. Οι χοντρές φέτες αναδίνανε 
μια ταγκιασμένη μυρωδιά. Το αρρωστιάρικο μούτρο του 
Τιμ αρρώστησε κι άλλο απ’ την κάπνα του μπέικον.

«Ρε συ, Τζέικ, δε νομίζω ότι μπορώ να το φάω αυτό 
το σκατολοΐδι. Δε μου φαίνεται σόι. Χαλασμένο πρέπει 
να ’ναι».

«Άμα δε θες, μείνε νηστικός. Άμα δεν ήσουν έτσι σφι-
χτοχέρης με τα φράγκα που σου ’δωσαν, θα ’χες πάρει 
κάτι της προκοπής να φάμε. Κοτζάμ δεκαδόλαρο καθά-
ρισες, ρε μικρέ. Δε θέλει τόσο πολλά για να γυρίσεις σπί-
τι σου».

«Πώς δε θέλει, τα ’χω υπολογίσει όλα. Μόνο το τρένο 
θα πάει πέντε δολάρια, κι άλλα τρία πάνω κάτω για ένα 
καινούριο κουστούμι, και θέλω να πάρω και στη μάνα 
κάνα δωράκι – άλλο ένα δολάριο· οπόταν το φαΐ μου 



ΟΤΑΝ ΟΙ Δ ΡΟΜΟΙ ΧΩΡΙΖΟΎΝ 27

πρέπει να ’ναι όλο μαζί ένα δολάριο το πολύ. Θέλω να 
σουλουπωθώ μια στάλα. Η μάνα κι οι άλλοι δεν ξέρουν 
ότι δυο χρόνια τώρα αλητεύω· νομίζουν ότι είμαι πλασιέ 
– έτσι τους έγραψα· νομίζουν ότι γυρνάω τώρα ίσα να 
μείνω λίγες μέρες πριν φύγω πάλι για τη δουλειά».

«Έπρεπε να σ’ τα πάρω τα λεφτά –έχω λυσσάξει της 
πείνας–, μπορεί και να σ’ το πάρω αυτό το δολάριο το 
περισσευούμενο».

Ο Τιμ σηκώθηκε, αψηφώντας τον. Το αδύναμο, εύθραυ-
στο κορμί του ήταν καλαμπούρι σκέτο σε σύγκριση με 
τα πρησμένα μούσκουλα του Τζέικ. Ο Τζέικ τον κοίταξε 
και γέλασε. Γέρνοντας πίσω το κεφάλι σ’ ένα δέντρο, 
έβγαλε ένα γέλιο βροντερό.

«Τι χαριτωμένα που τα λες, ρε μικρέ! Που άμα σε πιά-
σω, θα σου δέσω τα κόκαλα κόμπο. Ένα ένα μπορώ να σ’ 
τα σπάσω, τέτοιο σκέλεθρο που είσαι, μονάχα που μου 
’χεις φερθεί σωστά –μ’ όλα αυτά που κλέβεις για χατίρι 
μου και τα ρέστα–, οπότε θα σ’ αφήσω να τις κρατήσεις 
τις πενταροδεκάρες σου». Και γέλασε πάλι. Ο Τιμ τον 
κοίταξε καχύποπτα κι έπειτα κάθισε πάλι σ’ έναν βράχο.

Ο Τζέικ έβγαλε δυο τσίγκινα πιάτα από ένα τσουβά-
λι, έβαλε τρεις φέτες ταγκιασμένο μπέικον στο δικό του 
και μία στου Τιμ. Ο Τιμ τον κοίταξε στα μάτια.

«Τ’ άλλο κομμάτι μου πού είναι; Τέσσερα δεν έκοψες; 
Δύο εσύ και δύο εγώ. Πού ’ναι λοιπόν το δεύτερο κομ-
μάτι μου;» απαίτησε.

Ο Τζέικ τού επέστρεψε το βλέμμα. «Εσύ δεν είπες ότι 
δεν το γουστάρεις το κρέας, επειδή είναι χαλασμένο;» 
Με τα χέρια στα γοφιά, ξεστόμισε τις τελευταίες οχτώ 
λέξεις με μια ψιλή, σαρκαστική, γυναικεία φωνή.
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Ο Τιμ θυμόταν ότι έτσι είχε πει, αλλά πεινούσε – πει-
νούσε και κρύωνε.

«Δε με νοιάζει τι είπα. Θέλω και τ’ άλλο μου κομμά-
τι. Πεινάω. Ό,τι μου βάλεις θα το καταβροχθίσω. Έλα, ρε 
Τζέικ, δώ’ μου το κομμάτι μου».

Ο Τζέικ γέλασε, κι έχωσε και τις τρεις φέτες μαζί στο 
στόμα του.

Άλλη κουβέντα δεν αντάλλαξαν. Ο Τιμ πήγε και κά-
θισε μουτρωμένος σε μια γωνιά, κι απλώνοντας το χέρι 
από κει που καθόταν, μάζεψε κλαδάκια πεσμένα απ’ τα 
γύρω πεύκα, αραδιάζοντάς τα τακτικά στο χώμα. Όταν 
τέλειωσε με δαύτα, δεν άντεχε άλλο τη ζορισμένη βου-
βαμάρα.

«Συγγνώμη, ρε Τζέικ, ξέρεις πώς είμαι. Μ’ έχει πιά-
σει πρεμούρα που θα γυρίσω στο σπίτι και τα ρέστα. Κι 
αλήθεια ψοφάω της πείνας, αλλά, τι να πω, φαντάζομαι 
πρέπει θέλοντας και μη να σφίξω το ζωνάρι».

«Ρε, χέσ’ το το ζωνάρι. Ξηλώσου εκεί κάνα φράγκο 
απ’ αυτά που κουβαλάς και τράβα να μας πάρεις κάτι 
της προκοπής να φάμε. Ξέρω τι λες από μέσα σου. Για 
δεν κλέβουμε κάτι; Αλλά όχι, ρε διάολε, εγώ σε τούτη 
δω την πόλη δεν κλέβω τίποτις. Έχω ακούσει από φιλα-
ράκια μου ότι αυτός ο τόπος» είπε κι έδειξε τα φώτα 
που μαρτυρούσαν την παρουσία της πόλης «είναι απ’ 
τους πιο σκληρούς σε τούτες δω τις ερημιές. Σαν τους 
αϊτούς καραδοκούνε τους αλήτες».

«Μωρ’, δίκιο έχεις, αλλά καταλαβαίνεις τι σου λέω, 
δε θέλω να ρισκάρω να χάσω δεκάρα απ’ αυτό το πα-
ραδάκι. Πρέπει να μου φτουρήσει, για δεν έχω άλλα κι 
ούτε πρόκειται να ξαναδώ φράγκο τα χρόνια που ’ρχονται. 
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Δε θέλω να στενοχωρήσω τη μάνα μου για τίποτα στον 
κόσμο».

Η αυγή χάραξε μεγαλειώδης κι ο πελώριος πορτοκα-
λής δίσκος που λέμε ήλιο αναδύθηκε σαν μαντατοφόρος 
των ουρανών στον μακρινό ορίζοντα. Ο Τιμ πρόλαβε και 
ξύπνησε ίσα ίσα για να δει την ανατολή.

Ταρακούνησε τον Τζέικ, που τινάχτηκε και ρώτησε 
μονομιάς: «Τι θες; Α! Ώρα να σηκωθούμε. Διάολε, δεν 
μπορώ να σηκώνομαι το πρωί». Κι έπειτα χασμουρήθη-
κε λιονταρίσια κι άπλωσε τα στιβαρά του μπράτσα μέ-
χρι εκεί που έφταναν.

«Θα μας λιώσει σήμερα η ζέστα, Τζέικ. Πόπο, χαρά 
μεγάλη το ’χω που δεν πρέπει να ρίξω πάλι το ίδιο περ-
πάτημα. Ίσαμε την πόλη μόνο, και τον σταθμό του τρέ-
νου».

«Έτσι είναι, μικρέ. Σκέψου κι εμένα, που δεν έχω πού 
να πάω, απ’ το πουθενά στο τίποτα, ώρες να περπατάω 
στον ήλιο. Μακάρι να ’τανε πάντα όπως στο έμπα της 
άνοιξης, ούτε πολλή ζέστη ούτε πολύ κρύο. Ούτε να ιδρο-
κοπάω του θανατά το καλοκαίρι, ούτε να ξεπαγιάζω τον 
χειμώνα. Σκατόκαιρο έχει σε τούτα τα μέρη. Θα ’θελα 
να πήγαινα καμιά Φλόριντα να ξεχειμωνιάσω φέτο, αλ-
λά δεν έχει φράγκα εκεί τώρα πια». Και ζυγώνοντας στο 
τσουβάλι, άρχισε πάλι να βγάζει τα κουζινικά του. Μα-
ζί έβγαλε κι έναν κουβά.

«Ρε μικρέ, τράβα σ’ εκείνο το αγροτόσπιτο, καμιά τρα-
κοσαριά μέτρα από δω, και φέρε λίγο νερό».

Ο Τιμ πήρε τον κουβά και κίνησε.
«Έι, μικρέ, το σακάκι σου δε θα το πάρεις; Δε φοβά-

σαι μη σου κλέψω το παραδάκι;»
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«Μπα. Σ’ εμπιστεύομαι». Μα στα τρίσβαθα της καρ-
διάς του ήξερε πως ο Τζέικ δεν ήταν άξιος εμπιστοσύ-
νης. Ο μόνος λόγος που δεν είχε γυρίσει να πάρει το σα-
κάκι του ήταν επειδή δεν ήθελε να ξέρει ο Τζέικ πως δεν 
τον εμπιστευόταν. Αν και, κατά πάσα πιθανότητα, το 
ήξερε έτσι κι αλλιώς.

Άρχισε ν’ ανηφορίζει τον κακοτράχαλο δρόμο. Δεν 
ήταν ασφαλτοστρωμένος και σηκωνόταν σκόνη ακόμη 
και τόσο νωρίς το πρωί. Το λευκό αγροτόσπιτο ήταν λί-
γο πιο κάτω. Φτάνοντας στη μαντρόπορτα, είδε τον ιδιο-
κτήτη να βγαίνει απ’ το υποστατικό μ’ έναν κουβά στο 
χέρι.

«Έι, κύριος, θα μπορούσα, παρακαλώ, να γεμίσω τού-
τον δω τον κουβά με λίγο νερό;»

«Αμέ. Εκεί δα είναι η αντλία» είπε εκείνος και με το 
λερό του δάχτυλο έδειξε μια αντλία στην αυλή. Ο Τιμ 
μπήκε και πλησίασε. Αρπάζοντας το χερούλι, το κούνη-
σε πάνω κάτω. Το νερό πετάχτηκε άξαφνα, παγωμένο. 
Σκύβοντας, κόλλησε το στόμα στη βρύση κι άφησε το 
κρύο νερό να κυλήσει στα χείλη του. Όταν γέμισε τον 
κουβά, πήρε πάλι τον δρόμο της επιστροφής.

Περνώντας μέσα απ’ τα ξερόθαμνα, βγήκε στο ξέφω-
το. Ο Τζέικ ήταν σκυφτός πάνω απ’ το τσουβάλι.

«Να πάρει η οργή, τίποτα δεν έμεινε να φάμε. Νόμι-
ζα πως είχαμε έστω κάνα δυο φέτες μπέικον».

«Α, μη σκας. Όταν φτάσω στην πόλη, θα φάω φαΐ κα-
νονικό – και μπορεί να σε κεράσω κι ένα καφεδάκι, άντε 
και λίγο ψωμί».

«Πόπο, χουβαρνταλίκια» είπε ο Τζέικ, κοιτώντας τον 
με αποστροφή.
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Ο Τιμ πήρε το σακάκι του κι έχωσε το χέρι στην τσέ-
πη. Από μέσα έβγαλε ένα φθαρμένο δερμάτινο πορτο-
φόλι κι άνοιξε το κούμπωμά του.

«Θα βγάλω να δω το παραδάκι που θα με πάει σπίτι 
μου» είπε, επαναλαμβάνοντας κάμποσες φορές τα ίδια 
λόγια ενόσω χάιδευε το πορτοφόλι.

Έχωσε μέσα το χέρι. Κι όταν το ’βγαλε – άδειο. Μια 
έκφραση φρίκης και δυσπιστίας κυρίευσε το πρόσωπό 
του. Μανιασμένα, άνοιξε το πορτοφόλι διάπλατα κι έπει-
τα άρχισε να τρέχει πέρα δώθε ψάχνοντας μες στις πευ-
κοβελόνες. Έτρεχε με μανία, σαν αγρίμι που πιάστηκε 
σε δόκανο – κι έπειτα κοίταξε τον Τζέικ. Το μικροκαμω-
μένο, λιγνό του σκαρί έτρεμε σύγκορμο απ’ την οργή. Κι 
έτσι, οργισμένος, στράφηκε καταπάνω του.

«Δώ’ μου τα λεφτά μου, παλιοκλέφτη, παλιοψεύτη, 
εσύ μου τα πήρες. Θα σε σκοτώσω αν δε μου τα επιστρέ-
ψεις. Δώ’ μου τα λεφτά μου! Θα σε σκοτώσω! Έδωσες 
τον λόγο σου ότι δε θα τα ’παιρνες. Κλέφτη, ψεύταρε, 
απατεώνα! Δώ’ μου τα λεφτά μου, ειδαλλιώς θα σε κα-
θαρίσω».

Ο Τζέικ τον κοίταξε εμβρόντητος και είπε: «Ρε συ Τιμ, 
ρε μικρέ, δεν τα ’χω εγώ τα λεφτά. Μπορεί να τα ’χασες, 
μπορεί να σου πέσανε μες στις πευκοβελόνες. Έλα, θα 
ψάξουμε να τα βρούμε».

«Όχι, δεν είναι εκεί. Κοίταξα τώρα. Εσύ τα πήρες. 
Ποιος άλλος να τα ’κλεψε; Εσύ τα ’κλεψες. Πού τα ’βα-
λες; Δώσ’ τα μου, αφού εσύ τα ’χεις… δώ’ μου τα λεφτά 
μου!»

«Δεν τα ’χω εγώ, σ’ τ’ ορκίζομαι. Σ’ το ορκίζομαι σ’ 
ό,τι έχω ιερό».
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«Δεν έχεις ιερό ούτε όσιο εσύ. Τζέικ, κοίτα με στα μά-
τια κι ορκίσου στη ζωή σου ότι δεν τα πήρες εσύ τα λε-
φτά μου».

Ο Τζέικ γύρισε απ’ την άλλη. Τα κόκκινα μαλλιά του 
έμοιαζαν ακόμα πιο κοκκινωπά στο λαμπερό αυγινό φως, 
και τα φρύδια του ακόμα περισσότερο με κέρατα. Το 
αξύριστο πιγούνι του προεξείχε και τα κιτρινισμένα δό-
ντια του φαίνονταν στις άκριες των συστραμμένων, ανα-
σηκωμένων χειλιών του.

«Σ’ τ’ ορκίζομαι, δεν τα ’χω εγώ τα δέκα δολάρια που 
κουβαλούσες. Άμα λέω ψέματα, να πέσω να σκοτωθώ 
την επόμενη φορά που θα καβαλήσω τρένο».

«Εντάξει, Τζέικ. Σε πιστεύω. Αλλά πού να ’ναι; Ξέ-
ρεις ότι πάνω μου δεν τα ’χω. Άμα δεν τα ’χεις ούτε εσύ, 
πού είναι;»

«Δεν κοίταξες παντού. Ρίξε μια ματιά εδώ γύρω. Κά-
που εδώ θα ’χουν παραπέσει. Έλα, θα σε βοηθήσω να 
ψάξουμε. Δεν έβγαλαν ποδαράκια να φύγουν από μόνα 
τους».

Ο Τιμ έτρεχε αγχωμένος πέρα δώθε, λέγοντας και ξα-
ναλέγοντας: «Τι θα κάνω άμα δεν τα βρω; Δεν μπορώ να 
γυρίσω σπίτι, δεν μπορώ να γυρίσω σ’ αυτά τα χάλια».

Ο Τζέικ βάλθηκε να ψάχνει με μισή καρδιά, με το θε-
όρατο κορμί του να λυγίζει για να κοιτάξει στις πευκο-
βελόνες, στο τσουβάλι. Ο Τιμ έβγαλε τα ρούχα του και 
στάθηκε γυμνός καταμεσής του πρόχειρου καταυλισμού 
τους, τραβώντας το μέσα έξω τις τσέπες της φόρμας του 
μήπως βρει τα λεφτά.

Έτοιμος να τα μπήξει, κάθισε σ’ ένα κούτσουρο. «Πάει, 
χάθηκαν. Δεν είναι εδώ. Πουθενά δεν είναι. Δεν μπορώ 
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να γυρίσω σπίτι μου, και θέλω να γυρίσω. Αχ! Τι θα πει 
η μάνα μου άμα με δει έτσι; Σε παρακαλώ, Τζέικ, πες 
μου, εσύ τα ’χεις;»

«Να πάρει ο διάολος, τελευταία φορά σ’ το λέω: ΟΧΙ! 
Δεν τα ’χω εγώ. Κι άμα με ξαναρωτήσεις, θα σε σαπίσω 
στο ξύλο».

«Εντάξει, Τζέικ, οπότε φαντάζομαι ότι θα πρέπει ν’ 
αλητέψουμε κι άλλο παρέα – μέχρι να ξαναμαζέψω αρ-
κετά λεφτά για να γυρίσω σπίτι – μπορώ να γράψω στη 
μάνα μου και να της πω ότι με στείλανε κιόλα σ’ άλλο 
ταξίδι κι ότι θα πάω πιο μετά να τη δω».

«Μ’ εμένα πάντως δεν πρόκειται ν’ αλητέψεις, ξέχνα 
το. Τα βαρέθηκα τα πιτσιρίκια σαν και του λόγου σου. 
Να τραβήξεις μοναχός σου, και μοναχός σου να τα βγά-
λεις πέρα».

Κι έπειτα είπε από μέσα του: «Θέλω να ’ρθει μαζί μου 
ο πιτσιρικάς, αλλά δεν κάνει. Μπορεί, άμα τον αφήσω 
μοναχό του, να βάλει μυαλό και να γυρίσει σπίτι του, να 
προκόψει στη ζωή. Αυτό πρέπει να κάνει, να γυρίσει σπί-
τι του και να τους πει την αλήθεια».

Κάθισαν κι οι δυο μαζί σ’ ένα κούτσουρο. Με τα πολ-
λά, ο Τζέικ είπε: «Πάντως, μικρέ, αν είναι να φύγεις, τρά-
βα σιγά σιγά. Έλα, άιντε, σήκω, κοντεύει εφτά, και πρέ-
πει να πηγαίνουμε».

Ο Τιμ μάζεψε το δισάκι του και κίνησαν μαζί για τον 
δρόμο που ’βγαζε στην πόλη. Η μεγαλόσωμη, γεροδεμέ-
νη μορφή του Τζέικ φάνταζε πατρική πλάι στον Τιμ. Ήταν 
λες και προστάτευε ένα μικρό παιδί στο πλευρό του. Μό-
λις έφτασαν στον δρόμο, γύρισαν ο ένας στον άλλο για 
ν’ αποχαιρετιστούν.
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Ο Τζέικ κοίταξε τον Τιμ στα καθάρια, γαλάζια σαν το 
νερό μάτια του. «Λοιπόν, καλό δρόμο, μικρέ. Έλα να δώ-
σουμε και τα χέρια, για να χωρίσουμε σαν φίλοι».

Ο Τιμ άπλωσε το μικροσκοπικό του χέρι. Ο Τζέικ το 
πήρε μες στη χερούκλα του και το ’σφιξε με δύναμη  
– ενώ ο μικρός τον άφηνε, με το δικό του χέρι νωθρό. Ο 
Τζέικ κατέβασε το χέρι – κι ο μικρός ένιωσε πως του ’χε 
χώσει κάτι στη χούφτα. Την άνοιξε, κι είδε το δεκαδό-
λαρο. Ο Τζέικ απομακρυνόταν με βήμα ταχύ, κι ο Τιμ κί-
νησε στο κατόπι του. Μπορεί να ’φταιγε η λιακάδα που 
καθρεφτιζότανε στα μάτια του – κι απ’ την άλλη, μπο-
ρεί να ’χε στ’ αλήθεια δακρύσει.
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