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1 

1998 

Σιλβάνια, Μέριλαντ 

Υποθέτω πως στην αρχή ήταν μια ιστορία αγάπης. Το σχολείο 

στο οποίο με είχε βγάλει ο δρόμος μου –ακολουθώντας τις ο-

δηγίες της μαίας μου να γραφτώ σε μια τάξη φυσικού τοκετού 

που έκανε μαθήματα εκεί τα βράδια– ήταν μια αγροικία βγαλ-

μένη από παραμύθι, με βερικοκί τοίχους και ντουλάπια φτιαγ-

μένα από ξύλο πεύκου γεμάτο ρόζους. Στην αίθουσα του νηπι-

αγωγείου, πλεχτές κούκλες περίμεναν παραταγμένες στη σει-

ρά κάτω από ένα μεγάλο φωτεινό παράθυρο, ξύλινα ψάρια, 

βαμμένα σε απαλά χρώματα ξεπηδούσαν από έναν στρόβιλο 

γαλάζιου μεταξιού πάνω σ’ ένα ράφι. Στο κέντρο όλων βρισκό-

ταν ένα φανάρι, φωλιασμένο ανάμεσα σε κοχύλια και κουκου-

νάρες που ήταν απλωμένα πάνω σ’ ένα τραπεζάκι. Η γαλάζια 

επιφάνειά του ήταν διακοσμημένη με τη σιλουέτα ενός μικρού 

κοριτσιού, που κρατούσε τεντωμένη τη φούστα του για να μα-

ζεύει τ’ αστέρια που έπεφταν σαν νομίσματα από τον ουρανό. 

Ήξερα ότι ήταν η σκηνή από κάποιο παραμύθι που είχα ακού-

σει πολλά χρόνια πριν στην άλλη πλευρά του ωκεανού. Θυμό-
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μουν πολλές ιστορίες από εκείνο τον τόπο και την εποχή, αλλά 

αυτή εδώ ήταν ξεχωριστή γιατί τελείωνε μέσα στην ευτυχία 

και όχι στον τρόμο. 

Η δασκάλα, που με βρήκε να στέκομαι με το στόμα ανοι-

χτό στην τάξη της, με το ένα χέρι πάνω στη φουσκωμένη κοι-

λιά μου και το άλλο στη μέση, δεν χρειάστηκε να με ρωτήσει αν 

είχα επισκεφτεί ποτέ ξανά ένα Σχολείο Βάλντορφ1. Η απάντη-

ση ήταν πασιφανής από το βλέμμα απροκάλυπτου θαυμασμού 

που είχα στο πρόσωπό μου, και, όπως θα μάθαινα σύντομα, 

κάθε πλευρά της ζωής στο Βάλντορφ μπορούσε να προκαλέσει 

αυτό το συναίσθημα που εντελώς αβίαστα γεννήθηκε μέσα 

μου, σαν να ήμουν ένας κουρασμένος εξερευνητής που βρέθη-

κε σε μια γεμάτη βλάστηση κοιλάδα και ξαφνικά αναφώνησε 

«Εδώ είμαστε». Δεν αναρωτήθηκα για τον λόγο που αυτή η 

αίθουσα με τράβηξε τόσο έντονα, γιατί, αμέσως μόλις μπήκα 

μέσα, ήξερα: μου θύμιζε το σχολείο που είχα πάει ως παιδί στη 

Γερμανία·	με τα γυαλιστερά φύλλα κισσού να κρέμονται σαν 

γιρλάντες πάνω από τα παράθυρα·	μια κιθάρα δίπλα στην έ-

δρα της δασκάλας·	 και θρανία εξοπλισμένα με ξύλινα κουτιά 

γεμάτα κηρομπογιές σε χρώματα τόσο έντονα και φωτεινά, 

που προκαλούσαν έναν άμεσο ενθουσιασμό. Τα κουτιά περιεί-

χαν πολλά χρώματα, αλλά όχι μαύρο. Το μαύρο δεν επιτρεπό-

ταν. Δέχτηκα αυτή την πληροφορία σαν να ήταν κάποιο είδος 

κώδικα: εδώ έχουμε την παιδική ηλικία σου στη Γερμανία, και 

έχουμε διώξει τη μαύρη μπογιά. 

                                                             
1
  Σ.τ.Ε.: Τα Σχολεία Βάλντορφ, γνωστά και ως Σχολεία Στάινερ, στηρίζονται 

σε μια εναλλακτική εκπαιδευτική λογική. Με γνώμονα τη φιλοσοφία του 

Ρούντολφ Στάινερ, επιδιώκουν να καλλιεργήσουν το παιδί ως ολότητα: 

ψυχικά, πνευματικά και σωματικά. Στο πλαίσιο αυτό, δίνεται μεγάλη έμ-

φαση σε εκπαιδευτικές διαδικασίες που καλλιεργούν τη φαντασία. Πολλές 

από τις αντιλήψεις και τις πρακτικές του εν λόγω εκπαιδευτικού συστή-

ματος θεωρούνται αμφιλεγόμενες. 
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Τώρα, δεκαεννιά χρόνια αργότερα, έχω σταθεί δίπλα σε 

εκατοντάδες νήπια καθώς κάνουν τα πρώτα τους βήματα στον 

θαυμαστό μας κόσμο, με τις νερομπογιές και κάποιες περιστα-

σιακές αλλεργίες. Το μωρό που κολυμπούσε στην κοιλιά μου 

εκείνη τη μέρα, μακάριο μέσα στην άγνοια του εκκολαπτόμε-

νου φανατισμού της μητέρας του –η κόρη μου η Μάγκι–, φοί-

τησε στο Σχολείο Βάλντορφ μέχρι που έφυγε για το κολέγιο. Ο 

Σκοτ, ο γιος μου, ήταν στην τελευταία χρονιά του Λυκείου και 

θα τελείωνε πάνω στην ώρα. Η σχολική χρονιά είχε μόλις αρ-

χίσει και ήδη το αφεντικό μου, ο Νταν Μπέκετ, τη Δευτέρα το 

πρωί με το που ξεκίνησε η συνέλευση του προσωπικού ανα-

κοίνωσε ότι το Σχολείο Βάλντορφ της Σιλβάνια ήταν χρεωμένο 

και μπορεί να έκλεινε ανά πάσα στιγμή. Αυτό ήταν μια συνηθι-

σμένη εβδομαδιαία ιεροτελεστία του τελευταίου χρόνου, κι 

έτσι εκείνο το πρωί καθόμουν σ’ ένα θρανίο ακούγοντάς τον 

σιωπηλή και σοβαρή, παίζοντας με το σκουλαρίκι μου, ενώ το 

μυαλό περιπλανιόταν τεμπέλικα σ’ ένα ερωτικό όνειρο όπου 

ήμουν μ’ αυτόν το προηγούμενο βράδυ. Η σχέση πάθους που 

είχα με το Βάλντορφ ήταν ακόμα ζωντανή μέσα στην ψυχή 

μου, αλλά μέχρι την άφιξη του καινούριου αφεντικού δεν μου 

είχε περάσει ποτέ από το μυαλό ότι θα μπορούσε να γίνει και 

σαρκική.  

Αν ήμουν χαμένη στις σκέψεις μου εκείνη την ημέρα, κανέ-

νας λογικός άνθρωπος δεν θα μπορούσε να με κατηγορήσει. 

Μέχρι να φτάσει η ώρα του μεσημεριανού φαγητού είχα αντι-

μετωπίσει δύο «ατυχήματα τουαλέτας» και είχα δει το μαυρι-

σμένο μάτι ενός καβγατζή μαθητή, που, αν θέλουμε να είμαστε 

ειλικρινείς, του άξιζε. Το απόγευμα είχα στείλει σπίτι ένα παιδί 

με συμπτώματα ιλαράς, σε δυο πανικόβλητους γονείς που 

ξαφνικά αμφέβαλλαν για την αφοσίωσή τους στην ολιστική 

ιατρική. Τώρα, επιτέλους, η κούπα του καφέ μου κι εγώ δια-

σχίζαμε το στεγασμένο δρομάκι που συνέδεε το Ανώτερο και 
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το Κατώτερο Σχολείο. Η πρόβα χορωδίας του γιου μου Σκοτ 

είχε σχεδόν τελειώσει, και μετά από αυτό θα ήμουν επιτέλους 

σε θέση να επιστρέψω σπίτι και να κουλουριαστώ στο κρεβάτι 

κάτω από έναν σωρό παπλώματα. Αν ήμουν τυχερή, η έλλειψη 

οξυγόνου θα με έριχνε αμέσως αναίσθητη. 

Στρίβοντας στη γωνία της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων, 

ένιωσα λίγο πιο χαλαρή απλώς και μόνο ακούγοντας τη φωνή 

του γιου μου και των άλλων παιδιών. Η χορωδία Μαδριγαλίων 

δεχόταν περιορισμένο αριθμό μαθητών και τραγουδούσε κυ-

ρίως μεσαιωνικά και αναγεννησιακά άσματα α καπέλα. Ο Σκοτ, 

που ήταν τελειόφοιτος, διέθετε υπέροχη φωνή, αλλά καμία 

ιδιαίτερη αγάπη για τη μουσική. Παρέμενε στη χορωδία επειδή 

το σχολείο απαιτούσε κάποιες επιπλέον δραστηριότητες και 

αυτός έβρισκε τις άλλες επιλογές, με μία λέξη, «χάλι». 

Όταν μπήκα από την πίσω πόρτα, πρόσεξα τη μικρή ομάδα 

συγκεντρωμένη στην άκρη της σκηνής. Καθώς πλησίασα, μπό-

ρεσα να ξεχωρίσω τη φωνή του Σκοτ στο τμήμα των βαρυτό-

νων. Τραγουδούσαν τα παραδοσιακά αγγλικά χριστουγεννιά-

τικα κάλαντα προετοιμαζόμενοι, υπέθεσα, για την καθιερωμέ-

νη στο Βάλντορφ τελετή της Χριστουγεννιάτικης Σπείρας. Το 

σίγουρο ήταν πως είχαν ξεκινήσει νωρίς. 

Κάθισα σε μια πτυσσόμενη καρέκλα ρουφώντας αργά τον 

καφέ μου. Όταν ο δάσκαλος έδωσε μερικές τελευταίες οδηγίες 

και η ομάδα διαλύθηκε, ο Σκοτ ήρθε προς το μέρος μου με άλ-

λους δύο νεαρούς να τον ακολουθούν κατά πόδας: τον Τεμπλ, 

το ήσυχο αγόρι με το οποίο ήταν φίλοι από την πρώτη δημοτι-

κού, και έναν άλλον που δεν αναγνώρισα. Μάλλον ψάχνουν για 

μέσο μεταφοράς, υπέθεσα. 

«Γεια, μαμά», είπε ο Σκοτ. «Σε πειράζει να πας κάποιους 

σπίτι τους;» 

Το τρίο με ακολούθησε μέχρι το πάρκινγκ, με τον έναν 

τους –έναν από τους αναπληρωματικούς, κρίνοντας από τη 
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φωνή του– να παρωδεί τα κάλαντα τραγουδώντας μια πρό-

στυχη εκδοχή τους, προς μεγάλη ευχαρίστηση των φίλων του. 

Μέχρι να χωθούν στο πίσω κάθισμα του Βόλβο, η συζήτηση 

είχε περιοριστεί στη δισύλλαβη μονοτονία των εφήβων. 

«Ποιος μένει πιο κοντά;» ρώτησα, βγαίνοντας από το πάρ-

κινγκ. 

«Εγώ», είπε ο μάγκας. «Θα κάνετε αριστερά στην Κρέσεντ, 

δεξιά στη Λεïκσάιντ και θα την πάτε μέχρι τέρμα.» 

Άνοιξα το ραδιόφωνο και προσπάθησα να σκεφτώ το 

βράδυ που ερχόταν αντί για τη φριχτή μέρα που είχα περάσει, 

αλλά χωρίς επιτυχία. Τρεις από τους μαθητές μου, τώρα, έλει-

παν με ιλαρά, με μια τέταρτη περίπτωση έτοιμη να σκάσει. Σε 

οποιοδήποτε άλλο σχολείο κάτι τέτοιο θα προκαλούσε ανησυ-

χία, αλλά πολλοί από τους γονείς της σχολικής κοινότητάς μας 

δεν έκαναν εμβόλια στα παιδιά τους, με αποτέλεσμα να έχουμε 

περιοδικά ξεσπάσματα ασυνήθιστων ασθενειών. Παρόλο που 

η διδασκαλία του Ρούντολφ Στάινερ, του ιδρυτή της σχολικής 

φιλοσοφίας μας, υποστήριζε κάποιες τέτοιες πρακτικές, εγώ 

δεν συμφωνούσα. Είχα θεωρήσει ότι επαναστατούσα γενικά 

απέναντι στην κοινωνία προσχωρώντας στη λογική των Σχο-

λείων Βάλντορφ, αλλά από τη στιγμή που βρέθηκα εντός της 

κοινότητας αμφισβητούσα συχνά κάποια πράγματα, αν και 

κρατούσα μυστικές τις διαφωνίες μου. Εμβολίασα τα παιδιά 

μου, έκανα περιτομή στον γιο μου. Δεν είχα μία, αλλά δύο τη-

λεοράσεις. Έτρωγα αμερικάνικο τυρί σε πλαστική συσκευασία. 

Η φωνή του καινούριου αγοριού υψώθηκε από το πίσω 

κάθισμα. «Ποιο είναι το αγαπημένο όργανο του Κλίντον;» 

Ο ενθουσιασμός του Σκοτ ήταν άμεσος. «Ε, Τεμπλ, το έχεις 

ακούσει αυτό;» 

«Τσου.» 

«Η φυσαρμόνικα», συνέχισε ο καινούριος. «Και της Μόνικα 

Λεβίνσκι;… Το σεξόφωνο.» 
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 Ο Σκοτ και ο Τεμπλ ξέσπασαν σε γέλια. Εγώ έριξα μια ματιά 

στο καθρεφτάκι του οδηγού και έπιασα το βλέμμα του αγο-

ριού, που το φαρδύ πλατύ χαμόγελό του μαρτυρούσε περηφά-

νια για το αστείο του. Η μαύρη φράντζα με τις μυτερές άκρες 

έκρυβε σχεδόν το ένα μάτι του, αλλά το άλλο έλαμπε από κα-

τεργαριά. Ανασήκωσα το φρύδι στο καθρεφτάκι. 

«Εντελώς ακατάλληλο αστείο για μεικτή συντροφιά», είπα. 

«Συγγνώμη, κυρία Μακφάρλαντ», απάντησε χωρίς να το 

εννοεί. 

«Ε, Ζακ», πετάχτηκε ο Σκοτ, εμφανώς ευχαριστημένος που 

μπορούσε να τη βγει στον φίλο του. «Μη μιλάς έτσι μπροστά 

στη μαμά μου. Πας καλά;» 

Ακολούθησαν πνιχτοί θόρυβοι, ήχοι από μπουνιές που έ-

πεφταν. Όταν σταμάτησα σ’ ένα φανάρι, γύρισα πίσω και φώ-

ναξα: «Κόφτε το!» 

Ο Τεμπλ, που καθόταν ανάμεσα στους δύο, φάνηκε ανα-

κουφισμένος όταν ο Σκοτ και ο φίλος του συμμαζεύτηκαν. Με-

τά από χρόνια διπλής εξουσίας πάνω στους φίλους τού Σκοτ –

γονιός και δασκάλα ταυτόχρονα– δεν δυσκολευόμουν καθόλου 

να τους συνετίσω. Κοίταξα πάλι κατάματα τον μαυρομάλλη 

και τον ρώτησα: «Πόσων χρόνων είσαι;» 

«Δεκάξι.» 

«Τότε, σε παρακαλώ, φέρσου ανάλογα με την ηλικία σου. 

Δεν έχω πρόβλημα να σας πάω σπίτι, αλλά θα έχω πρόβλημα 

έτσι και φέρεστε σαν αγέλη άγριων ζώων.» 

«Πράσινο», είπε ο Σκοτ. Και τη στιγμή που γύρναγα ξανά 

μπροστά, ο Σκοτ μουρμούρισε: «Ζακ, είσαι άγριο ζώο!» 

«Η μαμά σου το ’πε», απάντησε χαμηλόφωνα ο Ζακ. Κα-

θώς ξέσπασαν σε πνιχτά χαχανητά, έβαλα τον αγκώνα μου στο 

παράθυρο και, ακουμπώντας το κεφάλι μου στο χέρι, άφησα 

έναν βαθύ αναστεναγμό. Εκτός από τα παπλώματα, καλό θα 

ήταν κι ένα ποτήρι κρασί. Ή και δύο. 
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Τα ερωτικά όνειρα με το αφεντικό μου άρχισαν λίγο μετά την 

άφιξή του από ένα μεγάλο, ακμάζον Σχολείο Βάλντορφ του 

Μπέι Έρια. Με πλούσια φουντωτά μαλλιά σε χρώμα ξεπλυμέ-

νου ξανθού και γαλάζια μάτια στο χρώμα του πάγου, σαν των 

χάσκι, ήταν αρκετά εμφανίσιμος, αν και κάπως νέος, και καθό-

λου κακός υποψήφιος για μια υποσυνείδητη φαντασίωση. Αλ-

λά ο Νταν Μπέκετ ήταν απλώς ένας από τους πολλούς. Από 

τότε που ο σύζυγός μου είχε ανταλλάξει τη λίμπιντό του με το 

ξεκίνημα του διδακτορικού του –τουλάχιστον εμένα έτσι μου 

φαινόταν– πριν από τρία χρόνια, είχα αρχίσει να ονειρεύομαι 

τυχαίους άντρες σε απίθανες καταστάσεις, λες και το μυαλό 

μου, στη φάση στέρησης που βρισκόταν, άρπαζε οποιεσδήπο-

τε αποσπασματικές εικόνες ήταν διαθέσιμες και τις ένωνε με-

ταξύ τους. Αυτό ήταν κωμικό όταν συμπεριλάμβανε τον κη-

πουρό του γείτονά μου ή τον πρώην καθηγητή μου της φυσι-

κής, αλλά προβληματικό όταν έκαναν την εμφάνισή τους συ-

νάδελφοί μου ή ο πατέρας κάποιου μαθητή –ή και τα δύο ταυ-

τόχρονα, όπως στην περίπτωση του Νταν, του οποίου ο γιος, ο 

Άινταν, ήταν στην τάξη μου. Όταν έβλεπα μετά αυτούς τους 

άντρες, ένιωθα λες και όλοι συνωμοτούσαμε ώστε να κρατή-

σουμε κρυφές τις εξωσυζυγικές μας περιπέτειες. Τα όνειρα αυ-

τά την είχαν μια τέτοια επίδραση πάνω μου. Μπορεί να ήξερα 

πού τελείωναν και πού ξεκινούσε η πραγματικότητα, αλλά εί-

χαν την τάση να φέρνουν ιδέες σε μια περιοχή του μυαλού μου 

όπου οι διάφορες σφαίρες επικαλύπτονταν, κάνοντας το πα-

ράλογο να φαντάζει πιο εφικτό. 

Έτσι, μετά από ένα ποτήρι κόκκινο κρασί κι ένα καυτό 

μπάνιο, κατά το οποίο ήμουν βουτηγμένη μέχρι το σαγόνι σε 

αφρόλουτρο λεβάντας, είχα χαθεί σ’ έναν ύπνο που κατέληξε 

σ’ ένα ντροπιαστικό χανγκόβερ ονείρου, που περιλάμβανε και 

το αφεντικό μου. Τουλάχιστον αυτή τη φορά είχα καταφέρει 

να κοιμηθώ όλη τη νύχτα. Μερικές φορές ο σεξουαλικός δαίμο-
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νας με ξυπνούσε, ευχάριστα αλλά σε εντελώς άβολη ώρα, στις 

τρεις τη νύχτα. 

Όταν έφυγα για τη δουλειά το επόμενο πρωί, σημείωσα 

στο μυαλό μου ν’ αποφύγω το γραφείο. Με λίγη τύχη, θα τα 

κατάφερνα να περάσω όλη τη μέρα μέχρι το σχόλασμα χωρίς 

να συναντήσω τον Νταν. 

«Ω, χο, χο, τι είναι αυτό που βλέπω;» είπα τραγουδιστά 

στα ανθρωπάκια που ήταν συγκεντρωμένα γύρω μου. «Μήπως 

ήρθε κανένας νάνος να με ψάξει;» 

Τα παιδιά κοίταξαν την τάξη μπροστά τους. Μέχρι πριν 

από ένα λεπτό ήταν έξω στην αυλή, έσκαβαν στην άμμο, έπαι-

ζαν στην κούνια και έτρεχαν πάνω σε μια σειρά από κομμένους 

κορμούς δέντρων. Τώρα είχαν επιστρέψει και βρήκαν ένα κε-

χριμπαρένιο ύφασμα απλωμένο στο πάτωμα κι ένα κομμάτι 

ξύλο από το τραπέζι της φύσης στημένο όρθιο δίπλα του. Η 

ακαταστασία ήταν πάντα έργο των νάνων. 

«Ω, χο, χο, έρχονται και φεύγουν», μου τραγούδησαν τα 

παιδιά, «γρήγοροι σαν τον άνεμο.» 

Χαμογέλασα και κάθισα στα γόνατα για να βρεθώ στο ύ-

ψος των ματιών τους. «Σε μερικά λεπτά θα έρθουν εδώ οι μα-

μάδες και οι μπαμπάδες. Ας ασχοληθούμε με την ακαταστασία 

που προκάλεσε αυτός ο πονηρός νάνος και μετά θα παίξουμε 

κουκλοθέατρο.» 

Τα παιδιά έπιασαν δουλειά. Ανυπομονούσα να φτάσει η 

εργάσιμη μέρα στο τέλος της, γιατί ήταν Παρασκευή και το 

Σαββατοκύριακο ήταν γεμάτο υποσχέσεις. Ο σύζυγός μου κι 

εγώ θα γιορτάζαμε την επέτειό μας στο Φάλον, ένα πανδοχείο 

στα όρη Μπλου Ριτζ, που είχαμε επισκεφτεί για πρώτη φορά 

πριν από πολύ καιρό, πριν καν γεννηθεί η Μάγκι. Αν λάβει κα-

νείς υπόψη του ότι τον άντρα μου τον έβλεπα σπάνια από τότε 

που είχε ξεκινήσει τη διδακτορική διατριβή του στη βιώσιμη 

υδατοκαλλιέργεια, και παρά το γεγονός ότι έκτοτε είχε γίνει 

απελπιστικά δύστροπος, ανυπομονούσα για το ταξίδι σαν να 
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ήταν το πρώτο ραντεβού. Είχα ανάγκη αυτό το Σαββατοκύρια-

κο με τον Ρας, έστω και μόνο για να αποσπάσω το μυαλό μου 

από την ολοένα αυξανόμενη λίστα των αντρών που λεηλατού-

σαν το υποσυνείδητό μου. 

Αλλά μέχρι τότε, είχα δουλειά να κάνω. Έπαιξα το κουκλο-

θέατρο και είπα το απογευματινό τραγουδάκι, χτύπησα το 

μπρούντζινο καμπανάκι τρεις φορές και έστειλα τα παιδιά 

σπίτι με τους γονείς τους. Κάθε φορά που άνοιγε η πόρτα της 

τάξης, διέκρινα μια άγνωστη μαυρομάλλα γυναίκα, αναμφι-

σβήτητα έγκυο, να στέκεται στον διάδρομο κουβεντιάζοντας 

με τον διευθυντή. Το πιο πιθανό ήταν να είναι η μητέρα κάποι-

ου υποψήφιου μαθητή, και το ρομαντικό Σαββατοκύριακό μου 

θα έπρεπε να καθυστερήσει για μερικά ακόμα λεπτά αφού εγώ 

θα την καλόπιανα. 

Όταν όλα τα παιδιά εκτός του Άινταν είχαν φύγει, της έσφι-

ξα το χέρι στον διάδρομο και την κάλεσα στην τάξη μου. Είχε 

ένα μαντίλι δεμένο κομψά στα μακριά μαλλιά της και φορούσε 

μπαρέτες από μαλακό δέρμα, σαν αυτές που συνήθιζαν όσοι έ-

καναν γιόγκα. Υπέθεσα ότι ήταν γύρω στα τριάντα πέντε, ή και 

νεότερη, αλλά τα ασιατικά χαρακτηριστικά της με εμπόδιζαν να 

μαντέψω με ακρίβεια. Ο Νταν ήρθε να σταθεί δίπλα της, έχοντας 

στο πρόσωπο ζωγραφισμένο το μακάριο χαμόγελο του πάστο-

ρα. Κατάφερα να διώξω από το μυαλό μου μια εικόνα με τον 

Νταν να βογκάει και να στάζει ολόγυμνος από ιδρώτα. 

«Τζούντι, αυτή είναι η Βίβιαν Χιθ», είπε, κι εγώ μιμήθηκα 

το χαμόγελό του. «Πρότεινε να σε βοηθήσει ο γιος της με το 

χριστουγεννιάτικο παζάρι. Χρειάζεται μερικές παραπάνω ώρες 

εργασίας, οπότε σκέφτηκα, γιατί να μη βοηθήσει την Τζούντι;» 

Μάλιστα. Το τελευταίο που χρειαζόμουν ήταν να επιβλέπω 

ένα προσκοπάκι ενώ θα ασχολιόμουν με την ετήσια φρενίτιδα 

παραγνωρισμένης εθελοντικής εργασίας για τα αφεντικά μου. 

Με φωνή γεμάτη ενθουσιασμό είπα: «Υπέροχα.» 
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«Μόλις μετακομίσαμε εδώ από το Νιου Χάμσαϊρ», εξήγησε 

η γυναίκα. «Ο γιος μου φτιάχνει ένα κουκλόσπιτο για να το 

δημοπρατήσει, εργασία του στο μάθημα ξυλουργικής, αλλά θα 

χρειαστεί περισσότερες ώρες από αυτό. Είναι πολύ δημιουργι-

κός. Είμαι σίγουρη πως θα δουλέψει σκληρά για να σε βοηθή-

σει, αν και μπορεί να χρειαστεί λίγο φρεσκάρισμα στις χειρο-

τεχνίες.»  

Κούνησα καταφατικά το κεφάλι μου και προσπάθησα να 

κρύψω την έκπληξή μου. Η ξυλουργική ήταν μάθημα των τε-

λειόφοιτων. Συνειδητοποίησα ότι θα πρέπει να ήταν πολύ με-

γαλύτερη απ’ ό,τι είχα υπολογίσει. Κι όμως, να την εδώ, έτοιμη 

να κάνει κι άλλο παιδί. Καλύτερα αυτή παρά εγώ, σκέφτηκα. 

Ήμουν έτοιμη να δοκιμάσω πολλά πράγματα ξανά στη ζωή, 

αλλά να φροντίσω ένα νεογέννητο δεν ήταν ανάμεσα σε αυτά. 

«Αν θέλετε να συζητήσετε για χειροτεχνίες, η Τζούντι είναι 

ο άνθρωπός σας», είπε ο Νταν και με χτύπησε φιλικά στον ώ-

μο. Εγώ σφίχτηκα. «Φτιάχνει από άχυρο χρυσάφι.» 

Η Βίβιαν χαμογέλασε. «Είναι κι αυτό μάθημα στο κολέγιο 

διδασκάλων Στάινερ;»  

Τράβηξα τον ώμο μου από τη λαβή του Νταν. «Αν ήταν, 

αυτός θα με είχε κλειδωμένη τώρα στο εργαστήριο.» 

Ο Νταν έβαλε τα γέλια, και είδα το βλέμμα της Βίβιαν Χιθ 

να πηγαίνει από εμένα στο αφεντικό μου και να επιστρέφει. Ο 

Νταν πάντα υπερέβαλλε στην επίδειξη καλής θέλησης και συ-

ντροφικότητας όταν βρισκόταν γύρω μου, προκειμένου να α-

ντισταθμίσει το γεγονός ότι μισούσαμε ο ένας τον άλλον. Με 

το που είχε έρθει τον προηγούμενο χρόνο, είχε γίνει σύντομα 

ξεκάθαρο ότι με θεωρούσε έναν δεινόσαυρο της εποχής του 

Γούντστοκ, κι εγώ τον κατηγορούσα ότι ήταν ένας μπουρζουά 

μποέμ. Η ιδεολογική ένταση ανάμεσά μας είχε αποκτήσει βα-

θιές ρίζες πολύ πριν αρχίσω να έχω ζωηρά όνειρα ζευγαρώμα-

τος μαζί του. Όποια κι αν ήταν τα βάιμπς έντασης που έπιασε 
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στον αέρα η Βίβιαν, θα μπορούσαν να είχαν προέλθει κι από 

τις δύο πλευρές. 

«Μιλώντας για το εργαστήριο», είπε ο Νταν, «ο γιος τής 

Βίβιαν είναι τώρα εκεί και δουλεύει. Ίσως θα μπορούσες να 

πεταχτείς να πεις ένα γεια πριν φύγεις.» 

«Φυσικά.» Έβαλα την τσάντα στον ώμο και έριξα μια τε-

λευταία ματιά στην τάξη μου. «Θα πάω τώρα αμέσως.» 

«Ευχαριστώ πολύ. Είμαι σίγουρη πως θα είναι μια υπέροχη 

εμπειρία γι’ αυτόν.» Η Βίβιαν γύρισε προς το μέρος μου και μου 

χαμογέλασε. «Τον ξέρεις τον γιο μου; Τον Ζακ Πάτερσον;» 

Και ξαφνικά συνειδητοποίησα την ομοιότητα. Τα ίδια 

μαύρα μαλλιά και μάτια. Το ίδιο ξεθωριασμένο μελαψό δέρμα. 

Εξαιρώντας την κοιλιά της εγκυμοσύνης, το ίδιο λυγερό και 

μυώδες σώμα. Έπνιξα ένα βογκητό. 

«Για την ακρίβεια, τον γνωρίζω», είπα, εντυπωσιασμένη 

από την ίδια μου την αυτοσυγκράτηση. «Αυτός και ο γιος μου 

είναι μαζί στη χορωδία Μαδριγαλίων. Τον έφερα σπίτι τις 

προάλλες.» 

Στένεψε ελαφρώς τα μάτια της. «Δεν είπε κάποιο από τα 

ανέκδοτα με τη Λεβίνσκι, έτσι δεν είναι;» 

«Είπε.» 

Ένας αναστεναγμός αηδίας ξέφυγε από τα χείλη της. «Ζη-

τώ συγγνώμη γι’ αυτό. Αν είναι το ανέκδοτο που νομίζω, το 

έχει πει στους υπαλλήλους του πατέρα του, στους θείους του, 

στον παππού του. Είναι μεγάλος κωμικός, κατά τη γνώμη του. 

Μάλλον μας εκδικείται που ακούμε πολύ δημόσιο ραδιόφωνο.» 

«Ίσως τον έχει ανησυχήσει το όλο θέμα», πρότεινα. «Να 

χάνεις την πίστη σου στην ηγεσία του τόπου, και όλα τα σχετι-

κά. Ίσως είναι ο δικός του τρόπος ν’ απαλλαγεί από το άγχος.» 

Η Βίβιαν χαμογέλασε και έβγαλε ένα περιφρονητικό γελά-

κι. «Δεν τον ξέρεις τον γιο μου. Δεν έχει άγχος. Θέλει απλώς να 
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χρησιμοποιεί βρόμικες λέξεις μπροστά σε ενήλικες. Του προ-

καλεί ευχαρίστηση.» 

Δίπλα μου ο Νταν άλλαξε θέση αμήχανα. «Ναι, μάλιστα», 

πρόσθεσα στα γρήγορα. «Είμαι αρκετά εξοικειωμένη με εφή-

βους. Είμαι σίγουρη ότι θα καταφέρω να τον φέρω βόλτα.» 

Αποχαιρέτησα τον Νταν και τη Βίβιαν και έφυγα προς την 

κατεύθυνση του εργαστηρίου, ακολουθώντας τη μακριά δια-

δρομή για ν’ αποφύγω να περάσω μπροστά από την τάξη Ιστο-

ρίας της Μπόμπι, που τώρα ήταν κατειλημμένη από μια καινού-

ρια δασκάλα που δεν έμοιαζε καθόλου στην Μπόμπι, ούτε στην 

εμφάνιση ούτε στο πνεύμα. Την πρώτη ημέρα του σχολείου είχα 

πάρει την ανόητη απόφαση να πάω και να ρίξω μια ματιά. Η 

εικόνα όλων αυτών των εφήβων που μιλούσαν και εργάζονταν 

και γελούσαν, και συνέχιζαν σαν εκείνη να μην είχε υπάρξει πο-

τέ εκεί, μ’ έβαλε σ’ έναν λαβύρινθο κατάθλιψης τόσο τρομερό, 

που πέρασα όλο το απόγευμα ρίχνοντας συνέχεια ομοιοπαθητι-

κές ηρεμιστικές σταγόνες από τα ανθοϊάματα Μπαχ στον καφέ 

μου. Έκτοτε έβαλα σε λειτουργία τις μεθόδους απώθησης και 

άρνησης για να αντιμετωπίσω τη θλίψη μου, και παρόλο που 

γνώριζα ότι η κοινή λογική έλεγε πως κάτι τέτοιο δεν έκανε κα-

λό, σ’ εμένα έπιανε πάντα μια χαρά. 

Το άθλιο κτίριο του εργαστηρίου βρισκόταν πίσω από το 

σχολείο, και ήταν μια υπερμεγέθης καλύβα που είχε ανάγκη 

από σοβαρή φροντίδα και ένα γερό χέρι μπογιάς. Είχαν κληθεί 

να το χτίσουν τεχνίτες Άμις πριν από δέκα χρόνια, οι επιστάτες 

του σχολείου και οι τελειόφοιτοι το είχαν σουλουπώσει και 

βάψει, και δεν διέθετε θέρμανση, εκτός από μια ξυλόσομπα 

που την τροφοδοτούσαν τα απομεινάρια από τις εργασίες των 

μαθητών. Όλα αυτά τα ήξερα γιατί η ασφαλιστική εταιρεία 

είχε ακυρώσει το συμβόλαιο του συγκεκριμένου κτιρίου μέχρι 

να συμφωνήσουμε να τοποθετηθεί κάποιο σύστημα θέρμαν-

σης επιτρεπόμενο από τον κανονισμό κτιρίων. Τα χρήματα δεν 
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υπήρχαν, κι έτσι το εργαστήριο επιβίωνε χάρη στην επαγρύ-

πνηση και την ελπίδα. 

Άκουσα τον Ζακ Πάτερσον πριν τον δω, σκυμμένο στο πά-

τωμα του εργαστηρίου δίπλα σ’ ένα πολύ θορυβώδες πριόνι. 

Με τα γυαλιά ασφαλείας στα μάτια και τα ανακατωμένα μαλ-

λιά του να κρύβουν το πρόσωπό του, δεν θα ήμουν σίγουρη ότι 

ήταν αυτός αν δεν υπήρχε το σακίδιο πάνω στο τραπέζι, με τα 

αρχικά ΖΞΠ ζωγραφισμένα με μεγάλα κεφαλαία γράμματα 

στην μπροστινή τσέπη με μαύρο μαρκαδόρο. Αναρωτήθηκα τι 

να σήμαινε το Ξ. 

«Έι, Ζακ», φώναξα πάνω από τον θόρυβο του πριονιού, 

προσπαθώντας να ξεκινήσω τη συνεργασία μας σ’ έναν φιλικό 

τόνο. 

Σήκωσε το κεφάλι να με κοιτάξει ανάμεσα σ’ ένα σύννεφο 

από πριονίδι, και μετά έσβησε το πριόνι. Όταν σηκώθηκε όρθι-

ος, έσπρωξε τα γυαλιά στο μέτωπό του, προσφέροντάς μου 

την πρώτη ευκαιρία να τον δω καλά κάτω από τον θύσανο των 

μαλλιών. Ερεθισμένο δέρμα, απρόσεκτα ξυρισμένες τρίχες στο 

πρόσωπο, στο οποίο κυριαρχούσαν μάτια υπερβολικά μεγάλα 

σε σχέση με τις λεπτές γωνίες των παρειών και του σαγονιού. 

Αυτό που οι μητέρες αποκαλούν «το άσχημο στάδιο» δεν είχε 

ακόμα εγκαταλείψει τον Ζακ Πάτερσον. 

Έτεινε το χέρι του. «Ευχαριστώ που με πήγατε σπίτι τις 

προάλλες, κυρία Μακφάρλαντ.» 

«Παρακαλώ. Η μητέρα σου πέρασε να μου πει ότι θα δου-

λέψουμε μαζί για το παζάρι. Μόνο στο τέλος της κουβέντας 

μας κατάλαβα ποιος ήσουν.» 

«Αυτό είναι γιατί δείχνει πιο Κινέζα από εμένα», είπε κο-

φτά. «Όλοι μπερδεύονται.» 

«Νομίζω ότι ήταν το επώνυμο. Είχα δει το επίθετό σου 

στον κατάλογο της χορωδίας, έτσι όταν είπε ότι λέγεται Χιθ, 

δεν σκέφτηκα ότι είχατε σχέση.» 
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Έγνεψε καταφατικά. «Το πράγμα γίνεται ακόμα πιο μπερ-

δεμένο όταν γνωρίζουν τον μπαμπά μου. Είναι ξανθός και πολύ 

ψηλός, οπότε κανένας δεν σκέφτεται ότι είμαι παιδί του, πα-

ρόλο που έχω το δικό του επίθετο. Μετά περιμένουν από τη 

μαμά μου να έχει κάποιο επώνυμο που ν’ ακούγεται κινέζικο 

και νομίζουν ότι το Χιθ είναι του μπαμπά μου. Συνέχεια έτσι 

γίνεται.» 

Χαμογέλασα ευγενικά. «Έτσι είναι οι μοντέρνες οικογένει-

ες, υποθέτω.» 

Ανταπέδωσε το χαμόγελο. «Βεβαίως. Η συσκότιση της αρ-

χαίας σοφίας.» 

«Τι εννοείς;» 

Είχα τσιμπήσει. «Ο Στάινερ είπε ότι η μείξη των φυλών 

συσκοτίζει την αρχαία σοφία. Οπότε μπορείτε να ρίξετε το 

φταίξιμο στους γονείς μου.» 

Έκλεισα τα μάτια μου για κάμποση ώρα. «Ο Στάινερ δεν 

είπε ποτέ κάτι τέτοιο.» 

«Ναι, το είπε, αλλά δεν πειράζει. Ήταν κι αυτός προϊόν της 

εποχής του. Και το ίδιο είμαι κι εγώ.» Τραβώντας πάλι κάτω τα 

γυαλιά ασφαλείας, άλλαξε θέση στη σανίδα του ξύλου που 

κρατούσε στα χέρια του. «Με θέλετε κάτι άλλο;» 

«Ήθελα απλώς να κουβεντιάσουμε πώς σκέφτεσαι να συ-

μπληρώσεις τις ώρες εργασίας που χρειάζεσαι. Δεν είμαι σί-

γουρη αν θα καταφέρεις να γεμίσεις και τις τριάντα ώρες, αλ-

λά μπορώ να σου βρω τόση δουλειά για το παζάρι όση είσαι 

πρόθυμος να κάνεις. Βάψιμο, συναρμολόγηση περιπτέρων, τι-

μολόγηση έργων, ό,τι θέλεις.» 

«Οκέι», είπε. Κάθισε πάλι στα γόνατα και ευθυγράμμισε τη 

σανίδα μπροστά στη λεπίδα του πριονιού. «Θα εκπορνεύσω 

τον εαυτό μου μέχρι το σχολείο να πει ότι τέλειωσα. Θα τα κα-

ταφέρω.» 

Το βλέμμα μου καρφώθηκε θυμωμένο στην πλάτη του. 

Ήταν σαν μια πιο αυθάδικη –και πιο δύσκολη στον συνετισμό– 
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εκδοχή του Σκοτ. «Λοιπόν, εγώ θα λείπω το Σαββατοκύριακο, 

αλλά πες μου αν χρειαστείς κάποια βοήθεια.» 

«Πού θα πάτε;» 

Η προσωπική ερώτηση μ’ έπιασε απροετοίμαστη. «Στα 

όρη Μπλου Ριτζ με τον άντρα μου για την επέτειό μας.» 

«Τέλεια», είπε. «Μου αρέσουν τα βουνά. Είναι παράξενο να 

ζεις σε μέρος που δεν έχει. Όταν κοιτάς έξω, είναι σαν να μην 

έχεις πού ν’ ακουμπήσεις το βλέμμα σου. Δεν έχεις άγκυρα. 

Υπάρχει απλώς το κενό. Χάλια.» 

Είχε δίκιο. Ίσως αυτό εξηγούσε γιατί ένιωθα αυτό που έ-

νιωθα. Τελευταία με βασάνιζε η αίσθηση πως κάτι σκοτεινό 

εκκολαπτόταν και επρόκειτο να έρθει και πως, όπως είχε πει 

κάποτε η μαία μου, δεν υπήρχε τρόπος να το παρακάμψεις πα-

ρά μόνο να το διασχίσεις. Αλλά ίσως το πράγμα να ήταν πιο 

απλό. Ίσως χρειαζόσουν απλώς να βρεις κάπου βολικά ν’ α-

κουμπήσεις το βλέμμα σου και, μαζί με αυτό, και τις σκέψεις 

σου. 

Του χαμογέλασα και, ντροπαλά, με τα χείλια σφιχτά, μου 

χαμογέλασε κι αυτός. 




