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Άλισον

Πάρε βαθιά ανάσα. Πάρε βαθιά ανάσα.
Τα μάτια μου ανοίγουν. Μπλεγμένα κλαδιά δέντρων από πά-

νω μου. Ένα σμήνος πουλιών που κοιτάζουν κάτω πριν πετάξουν.
Είμαι ζωντανή.
Μπορεί να είναι κι εκείνος.
Πρέπει να δω. Περπατάω ξυπόλυτη στα συντρίμμια. Πού εί-

ναι τα παπούτσια μου; Δεν έχει σημασία. Παντού κομμάτια από 
μέταλλο. Το ένα φτερό σφηνωμένο στη διχάλα ενός κοντινού 
δέντρου. Ένα ρολό χαρτί υγείας κρέμεται από τα κλαδιά. Η κα-
μπίνα είναι ένα ανοιγμένο κονσερβοκούτι, μέσα φαίνονται δύο 
σειρές μπεζ δερμάτινα καθίσματα. Κάνω ένα βήμα πιο κοντά 
και κοιτάζω.

Τον βλέπω, είναι εκεί, μισοξαπλωμένος πάνω στα όργανα ε- 
λέγχου.

«Μ’ ακούς;» Η φωνή μου με ξαφνιάζει. «Πες μου ότι μ’ 
ακούς».

Σιωπή. Ένας συριστικός ήχος ακούγεται από τον κινητήρα. 
Σταγόνες βενζίνης πέφτουν αργά στο χορτάρι.

Μπαίνω στην καμπίνα. Προσέχω τις κοφτερές άκρες. Ο ασύρ-
ματος είναι ακόμα στο χέρι του, το καλώδιο κομμένο. Τον σκου-
ντάω, απαλά. Το κορμί του γέρνει στο τοίχωμα της καμπίνας.

Το πρόσωπό του λείπει.
Βγες έξω. Βγες έξω.
Νομίζω πως θα κάνω εμετό, μετά κάθομαι. Συγκεντρώσου.
Έχουμε και λέμε: Είμαι μόνη μου. Είμαι σ’ ένα βουνό. Ήμουν 
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σ’ ένα αεροπλάνο που έπεσε. Το σώμα μου είναι γεμάτο μελα-
νιές και γδαρσίματα και το αριστερό μου πόδι έχει μια πληγή 
που θα μολυνθεί αν δεν την καθαρίσω σύντομα. Το δάχτυλό μου 
έχει πάθει θλάση ή έχει σπάσει και πρήζεται πολύ γρήγορα. Έχω 
ελάχιστο φαγητό και νερό. Είναι ακόμα μέρα αλλά σε λίγες ώρες 
θα σκοτεινιάσει και το μόνο μου καταφύγιο είναι ένα διαλυμένο 
μεταλλικό κουφάρι που μπορεί να εκραγεί από στιγμή σε στιγμή.

Ο φόβος ανακατεύει το στομάχι μου. Θέλω, πάρα πολύ, να ξα-
πλώσω στη χορταριασμένη πλαγιά και να αφήσω τα βαριά βλέφα-
ρά μου να κλείσουν. Αναρωτιέμαι πώς είναι να πεθαίνεις. Γέρνεις 
και πέφτεις, όπως όταν σε παίρνει ο ύπνος; Ακολουθείς ένα φως 
ή υπάρχει μόνο σκοτάδι;

Σταμάτα.
Δε θέλω να πεθάνω. Χρειάζομαι ένα σχέδιο.
Πρέπει να φύγεις.
Η φωνή μέσα στο μυαλό μου είναι επιτακτική, επίμονη.
Πρέπειναφύγειςπρέπειναφύγειςπρέπειναφύγεις.
Μείνε ζωντανή.
Ο σάκος μου. Σ’ ένα δέντρο. Τον τραβάω και τον κατεβάζω. 

Αγνοώ τον έντονο πόνο στον ώμο μου. Ψάχνω μέσα στα ρούχα 
που είχα πάρει μαζί μου για το Σαββατοκύριακο στο Σικάγο. Βγά-
ζω τα βραδινά φορέματα, τα ψηλοτάκουνα παπούτσια, το αραχνο-
ΰφαντο σουτιέν και τα δύο δαντελένια κιλοτάκια. Ρούχα γυμνα-
στηρίου. Ευτυχώς. Κάτι χρήσιμο. Πετάω το βαμβακερό φόρεμα, 
τα γελοία εσώρουχα. Μη σκέφτεσαι τις μελανιές που απλώνονται 
στους μηρούς σου. Μη σκέφτεσαι τις εκδορές στους γοφούς σου. 
Μη σκέφτεσαι το μικρό σου δαχτυλάκι που έχει στραβώσει και δεί-
χνει ανησυχητικά μπλε. Μη σκέφτεσαι το αίμα παντού στο λευκό 
σου φόρεμα, στο στομάχι σου, στους μηρούς σου. Μη σκέφτεσαι. 
Κουνήσου. Φοράω τη φόρμα για το τρέξιμο, το αθλητικό σου-
τιέν, τις κάλτσες, το αναμνηστικό τίσερτ από έναν μαραθώνιο 
των δέκα χιλιομέτρων.
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Το κινητό μου. Πρέπει να βρω το κινητό μου. Πού είναι; Ψά-
χνω μέσα στα συντρίμμια. Πουθενά.

Κουνήσου. Κουνήσου. Το μπουκάλι με το πανάκριβο άρωμα, το 
σαμπουάν και το μαλακτικό, το λάδι για πριν τον καθαρισμό, το 
γαλάκτωμα καθαρισμού και το τζελ απολέπισης, οι διαφορετικές 
λοσιόν για το σώμα, το πρόσωπο, τα χέρια, κάτω από τα μάτια: 
πέταμα. Το πιστολάκι και το ψαλίδι για μπούκλες: πέταμα. Μια 
στιγμή. Τα καλώδια. Τα βγάζω και τα κρατάω. Το άδειο μπουκάλι 
της τονωτικής λοσιόν, το καθρεφτάκι για την τσάντα και το σπρέι 
μαλλιών σε ταξιδιωτικό μέγεθος. Όλα χρήσιμα. Ίσως. Τα βάζω 
στην άκρη. Αφήνω το αποσμητικό, τη βούρτσα για τα μαλλιά και 
ό,τι έχει να κάνει με μακιγιάζ. Το στικ για τα σκασμένα χείλη 
μπαίνει σε μια θήκη του σάκου που κλείνει με φερμουάρ.

Το βάρος του σάκου αντέχεται. Η βαλίτσα του τώρα. Το μα-
νίκι από ένα πουκάμισο Turnbull & Asser ξεπροβάλλει από ένα 
σκίσιμο στη φόδρα. Ένα δεύτερο τίσερτ. Φοράω το φούτερ του 
με το σήμα του Χάρβαρντ. Μη σκέφτεσαι πόσο πολύ έχει τη μυ-
ρωδιά του. Θεέ μου, έχει τη μυρωδιά του.

Πρέπει να φύγεις.
Παίρνω το ακριβό αντιανεμικό. Ένα ζευγάρι κάλτσες. Αυτά.
Τι άλλο; Σκέψου. Αυτά τα πράγματα θα σε κρατήσουν ζωντανή.
Το μουσαμαδένιο κάλυμμα του αεροπλάνου ανεμίζει πιασμέ-

νο σ’ ένα χαμηλό κλαδί. Το κάνω ρολό. Το δένω στο σάκο. Το 
κουτί πρώτων βοηθειών έχει σφηνώσει πίσω από τον σάπιο κορ-
μό ενός δέντρου. Η πλαστική θήκη έχει ραγίσει, αλλά το περιεχό-
μενο δεν έχει πάθει τίποτα: ιώδιο, οινόπνευμα, επίδεσμοι, ψαλίδι, 
αναλγητικά, αντιισταμινικά, τσιμπιδάκι, αυτοκόλλητα ράμματα, 
λευκοπλάστ.

Το βλέμμα μου πάει πάλι στην καμπίνα. Το κινητό μου. Πρέπει 
να ξαναμπείς μέσα. Μέσα υπάρχει φαγητό. Νερό. Δε θα αντέξω 
ούτε δυο μέρες χωρίς αυτά. Από τον κινητήρα βγαίνει καπνός, 
πυκνός και μαύρος. Μπες μέσα. Μπες μέσα. Μπες μέσα.
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Η πλαστική σακούλα. Εκεί που την είχα αφήσει, κάτω από το 
μπροστινό κάθισμα. Τέσσερις μπάρες δημητριακών, ένα σακου-
λάκι ανάμεικτοι ξηροί καρποί, ένα σφραγισμένο μπουκάλι νερό. 
Το κουτάκι της Diet Coke. Νιώθω μια μικρή ζαλάδα. Ψάχνω ψη-
λαφητά το δάπεδο και νιώθω το κοφτερό γυαλί. Το τραβάω έξω 
και κοιτάζω το σπασμένο κινητό μου. Προσπαθώ να το ανοίξω, 
αλλά η ραγισμένη οθόνη μένει σκοτεινή. Δε δουλεύει. Γαμώτο-
γαμώτογαμώτο. Έστω κι έτσι, το παίρνω μαζί μου. Τα μάτια μου 
δακρύζουν από τον καπνό. Συγκεντρώσου. Συγκεντρώσου. Ψάχνω 
πίσω από το τελευταίο κάθισμα. Μια κουβέρτα φλις, ένα ρολό 
κολλητική ταινία, μια κουλούρα σκοινί. Ψάχνω κι άλλο. Το λεπτό, 
μεταλλικό σχήμα ενός αναπτήρα. Όλα στο σάκο. Το φως όλο και 
λιγοστεύει. Δεν πρέπει να μείνω άλλο εδώ.

Φύγε. Φύγε. Φύγε. Το ένστικτο της αυτοσυντήρησης ουρλιάζει 
στο μυαλό μου, αλλά για στάσου. Ποιο είναι το σχέδιο; Μείνε ζω-
ντανή. Σκαρφαλώνω πάνω στα συντρίμμια, αποφεύγοντας τις κο-
φτερές άκρες, τον πόνο στον ώμο μου και το διαλυμένο πρόσωπο 
του άντρα που είχα αγγίξει τόσο πρόσφατα. Κοίτα. Χιονισμένες 
βουνοκορφές ορθώνονται επικά κόντρα στο γαλάζιο του ουρανού. 
Πιο κάτω, πράσινοι λόφοι ξεδιπλώνονται μαλακά, πλαισιωμένοι 
από δέντρα και διάσπαρτοι με αγριολούλουδα. Απέραντες εκτά-
σεις απλώνονται ως εκεί που φτάνει το μάτι, ως το τέλος του 
ορίζοντα. Δεν υπάρχει ψυχή, μόνο ένα μονοπάτι. Μια πλαγιά 
απότομη, αλλά σχετικά στρωτή και χωρίς τις ξαφνικές, κάθετες, 
βραχώδεις προεξοχές που βλέπω εδώ κι εκεί στις άλλες διαδρο-
μές. Εκεί κάτω, χωμένη στην αγκαλιά της κοιλάδας, βλέπω μια 
λεπτή λωρίδα που γυαλίζει σαν καθρέφτης. Υπάρχει νερό εκεί 
κάτω. Το σχέδιο. Το μονοπάτι είναι το σχέδιο.

Φύγε. Φύγε. Φύγε. Πηδάω κάτω κι απομακρύνομαι από τα συ-
ντρίμμια.

Φορτώνω το σάκο στους ώμους μου, ουρλιάζοντας από τον πόνο, 
περνάω τα μπράτσα μου μέσα από τα κοντά λουριά και προσαρ-
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μόζω το πιο μακρύ σφιχτά γύρω από τη μέση μου. Ο συριστικός 
ήχος του κινητήρα έχει πάψει επιτέλους, αλλά βγαίνει ακόμα 
καπνός. Ρίχνω μια τελευταία ματιά στο ξέφωτο και βλέπω τα 
θρύψαλα από γυαλί, τα κομμάτια από σπασμένο πλαστικό και το 
σωρό από τα αντικείμενα που αφήνω πίσω μου.

Δεν υπάρχει πια τίποτα εδώ, τίποτα που να αξίζει να σωθεί.
Ο ήλιος δύει. Πρέπει να φύγεις.
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Μάγκι

Ήταν ακόμα νωρίς το πρωί, ο ουρανός έξω ένα σκούρο ροζ που 
δεν είχε ξεθωριάσει ακόμα σε γαλάζιο. Οι ειδήσεις στο ραδιόφω-
νο ακούγονταν χαμηλά στο βάθος, μια κούπα καφέ κρύωνε αργά 
στον πάγκο της κουζίνας και ο Μπάρνι στριφογύριζε στα πόδια 
μου, ελπίζοντας σε ένα δεύτερο πρωινό. Οι σανίδες του πατώ-
ματος έτριζαν όπως πάντα κάτω από τα βήματά μου. Έριξα μια 
ματιά στη συνταγή, αν και ήταν περιττό. Έφτιαχνα το ίδιο ψωμί 
χρόνια τώρα και ήξερα τη συνταγή απέξω, αλλά ήταν γραμμένη 
με τον δυνατό, σίγουρο γραφικό χαρακτήρα του Τσαρλς και μου 
άρεσε να την έχω δίπλα μου όταν έφτιαχνα το ψωμί. Ήταν μέρος 
της ιεροτελεστίας.

Η ζύμη ήταν ζεστή και μαλακή καθώς τη ζύμωνα μπρος πίσω, 
την ένιωθα να τεντώνεται και να μαζεύεται κάτω από τα χέρια 
μου. Κανονικά δε θα έπρεπε να ζυμώνω –κάνει κακό στην αρθρί-
τιδα που έχει εγκατασταθεί στους κόμπους των δαχτύλων μου 
έπειτα από τόσα χρόνια δακτυλογράφησης– αλλά πάντα έφτια-
χνα ένα καρβέλι ψωμί στην αρχή κάθε βδομάδας, παρόλο που 
τον τελευταίο καιρό κατέληγε μπαγιάτικο και μουχλιασμένο ως 
την Παρασκευή.

Χτύπησε το κουδούνι. Το αγνόησα. Αν σταματούσα, το ζύμω-
μα θα έμενε στη μέση, άσε που τα μαλλιά μου ήταν σαν τζίβα και 
φορούσα ακόμα τη ρόμπα μου και τις γούνινες παντόφλες που 
μου είχε κάνει δώρο ο Τσαρλς έξι χρόνια πριν. Ο ταχυδρόμος θα 
ήταν. Θα έριχνε κάτω από την πόρτα μια ειδοποίηση για κάποιο 
δέμα και θα έφευγε.
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Το κουδούνι ξαναχτύπησε. Αναστέναξα και σκούπισα τα αλευ-
ρωμένα χέρια μου σε μια πετσέτα της κουζίνας. Όποιος κι αν 
είναι, σκέφτηκα, αν δεν είναι σημαντικό, αλίμονό του.

Όταν άνοιξα την πόρτα και είδα τον Τζιμ, ντυμένο κανονικά 
με τη στολή του αρχηγού της αστυνομίας, σκέφτηκα ότι είχε 
έρθει για το πυρέξ της Λίντα. Το είχε αφήσει εδώ όταν μου είχε 
φέρει εκείνα τα λαζάνια και ήταν πάντα πολύ σχολαστική με τα 
σκεύη της. Αλλά τότε είδα το ύφος του, είδα κι εκείνο το αγ-
χωμένο πλασματάκι που στεκόταν πίσω του με την κολλαριστή 
στολή της κουμπωμένη μέχρι πάνω, και κατάλαβα ότι δεν είχε 
έρθει για το πυρέξ.

«Μπορώ να περάσω;» με ρώτησε, βγάζοντας το καπέλο του 
και κρατώντας το στο μέρος της καρδιάς. Ο Τζιμ Κουίν κι εγώ 
γνωριζόμασταν από το γυμνάσιο, τότε που με χτυπούσε ελαφρά 
στο πίσω μέρος του κεφαλιού με την άκρη του μολυβιού του και 
με ρωτούσε τις απαντήσεις στο διαγώνισμα της ιστορίας. Ποτέ 
στη ζωή του δεν είχε ζητήσει την άδειά μου για να μπει στο σπίτι 
μου. Ξαφνικά, το μόνο που έβλεπα ήταν η στολή του και το φω-
τεινό, γυαλιστερό σήμα του.

«Τι συμβαίνει, Τζιμ;» Η φωνή μου βγήκε πολύ δυνατή.
«Γιατί δεν καθόμαστε». Δεν ήταν ερώτηση. Μου έκανε νό-

ημα να προχωρήσω μέσα στο ίδιο μου το σπίτι. Η αστυνομικός 
μας ακολούθησε. «Αυτή είναι η αστυφύλακας Ντρέιπερ», είπε ο 
Τζιμ δείχνοντάς την.

«Μπορείτε να με λέτε Σάνον», είπε εκείνη, τόσο σιγανά που 
σχεδόν δεν την άκουσα.

«Χαίρω πολύ». Γύρισα πάλι προς τον Τζιμ. «Και τώρα πες 
μου τι έγινε».

Ο Τζιμ με έπιασε από τον αγκώνα και με οδήγησε στο τραπέζι 
της κουζίνας. «Κάθισε», είπε μαλακά, αλλά με ανάγκασε σχεδόν 
να καθίσω κι έπειτα κάθισε κι αυτός απέναντί μου. «Μάγκι, έγι-
νε ένα ατύχημα».
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Η καρδιά μου βούλιαξε. «Έπαθε τίποτα η Λίντα; Είναι κα-
λά;» Την ίδια στιγμή που ρωτούσα, ήξερα ότι δεν είχε έρθει να 
μου πει για τη γυναίκα του.

Κούνησε αρνητικά το κεφάλι. «Η Λίντα είναι μια χαρά».
Και τότε κατάλαβα. Το κατάλαβα, έτσι απλά. Αυτό που όλοι 

οι γονείς ξέρουν κατά βάθος ότι τους περιμένει. Ότι μια μέρα 
θα χτυπήσει το κουδούνι ή το τηλέφωνο κι εκείνη ακριβώς τη 
στιγμή ο κόσμος τους θα πάψει να υπάρχει.

«Η Άλι», είπα.
Ο Τζιμ έγνεψε καταφατικά.
Τα γαλάζια μάτια του ήταν βουρκωμένα. «Έγινε ένα αεροπο-

ρικό δυστύχημα».
Ο κόσμος έγινε άσπρος.
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Το βάρος του σάκου με παρασέρνει και κατηφορίζω το βουνό με 
ταχύτητα, με το αμυδρό φως του φεγγαριού να με οδηγεί μέσα 
από τα δέντρα. Κλαδιά χτυπάνε με ορμή τα χέρια και τα πόδια 
μου. Πέφτω μια φορά, άσχημα. Αφήνω μια κραυγή αλλά σηκώ-
νομαι και συνεχίζω. Το αίμα βουίζει στα αυτιά μου. Τρέχω όλη 
τη νύχτα. Δεν επιτρέπω στον εαυτό μου να κοιτάξει πίσω. Δεν 
επιτρέπω στον εαυτό μου να σταματήσει.

Φτάνω στο λεκανοπέδιο πριν ξημερώσει. Κάθομαι ανακούρ-
κουδα στην άκρη του νερού και το αγγίζω με τα ακροδάχτυλά 
μου. Είναι τόσο δροσερό που με αιφνιδιάζει. Ρίχνω λίγο στο πρό-
σωπό μου. Το νερό που στάζει από τους πήχεις μου είναι ανοιχτό 
ροζ. Από το αίμα. Η δίψα με κυριεύει σαν πυρετός. Θα ήταν τόσο 
εύκολο να γεμίσω τις χούφτες μου και να πιω.

Όχι. Το νερό μπορεί να με δηλητηριάσει. Δεν επέζησα από 
ένα αεροπορικό δυστύχημα για να πεθάνω από δυσεντερία. Γε-
μίζω τα δύο άδεια μπουκάλια και ρίχνω μια σταγόνα ιώδιο στο 
καθένα. Περιμένω. Υπάρχουν αμέτρητοι τρόποι να πεθάνεις.

Κοιτάζω το σώμα μου. Ο πόνος είναι σαν ηχώ, αντιλαλεί μέ-
σα μου αλλά περιέργως είναι απόμακρος, σαν να έρχεται από 
αλλού.

Μπορεί να πάθω μόλυνση, αιμορραγία. Μπορεί να πεθάνω. 
Αμέτρητοι τρόποι να πεθάνεις.

Μείνε ζωντανή.
Κατεβάζω τη φόρμα μου. Η πληγή στο αριστερό μου πόδι εί-

ναι βαθιά, σοβαρή, ακανόνιστη. Βγάζω από το σάκο μου το που-
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κάμισο, σκίζω μια λωρίδα και τη βουτάω στο μπουκάλι με το οι-
νόπνευμα. Τρίβω το κόψιμο με το ύφασμα, ενώ ο πόνος με σκίζει 
στα δύο. Όταν ξαναβρίσκω το φως μου, η αναπνοή μου βγαίνει 
κοφτή. Βλέπω κάτι λευκό –το κόψιμο έφτασε μέχρι το κόκαλο.

Πάρε βαθιά ανάσα.
Το κρανίο του, η λευκότητα του κρανίου του. Που το έβλεπα 

γιατί δεν είχε πια πρόσωπο.
Ο κόσμος γέρνει επικίνδυνα και βάζω τα δυνατά μου να μη 

χάσω τις αισθήσεις μου.
Σταμάτα. Πάρε βαθιά ανάσα. Συγκεντρώσου.
Πιέζω τις άκρες του δέρματος να κλείσουν και κολλάω ένα 

τσιρότο από πάνω. Θα μου μείνει ένα άσχημο σημάδι.
Την καημενούλα την Άλισον, ήταν τόσο όμορφη.
Ανεβάζω τη φόρμα μου.
Νιώθω ένα ρίγος κι ένα ζεστό μούδιασμα διατρέχει τη σπον-

δυλική μου στήλη. Η αδρεναλίνη με διαπερνάει και φεύγει. Πα-
ραμερίζω τα μαλλιά από το λαιμό μου και τότε συνειδητοποιώ 
ότι δεν είναι εκεί. Το μενταγιόν. Το χέρι μου κοκαλώνει στη βά-
ση του λαιμού μου. Νιώθω την καρδιά μου να σφυροκοπάει κά-
τω από το δέρμα μου.

Το στομάχι μου σφίγγεται. Είναι δυνατόν να ήμουν τόσο α- 
πρόσεκτη; Ήταν το μόνο πράγμα που είχα, το μόνο πράγμα που 
άξιζε να προστατέψω και τώρα το έχασα.

Διώχνω τη σκέψη από το μυαλό μου. Δεν έχει νόημα να το 
σκέφτομαι ξανά και ξανά –δεν μπορώ να κάνω τίποτα γι’ αυτό. 
Πάει και τελείωσε.

Κοιτάζω το ρολόι μου –λεπτό, χρυσό μπρασελέ και καντράν 
με διαμάντια, γελοίο– και βλέπω ότι πρέπει να περιμένω άλλα 
πέντε λεπτά για να μπορέσω να πιω το νερό. Ο πατέρας μου έλεγε 
πάντα ότι το ιώδιο θέλει τριάντα ολόκληρα λεπτά για να καθα-
ρίσει το νερό. Του άρεσε να μου μαθαίνει τέτοιου είδους πράγ-
ματα, πρακτικά πράγματα, ακόμα κι όταν δυσανασχετούσα και 
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γκρίνιαζα ότι ήταν χάσιμο χρόνου, ότι δε θα τα χρειαζόμουν πο-
τέ. Ας πρόσεχα.

Σκέφτομαι τις μπάρες δημητριακών, το σακουλάκι με τους ξη-
ρούς καρπούς. Το στομάχι μου ανακατεύεται. Πρέπει να φάω, αλ-
λά το μόνο που βλέπω μπροστά μου είναι το κενό όπου θα έπρεπε 
να βρίσκεται το πρόσωπό του. Κλείνω τα μάτια και αναπνέω.

Όταν ανοίγω τα μάτια μου, έχουν περάσει έξι λεπτά. Το νερό 
είναι εντάξει. Πίνω γρήγορα και τα δύο μπουκάλια. Υπερβολικά 
γρήγορα. Προσπαθώ να μην το φτύσω και τα καταφέρνω. Το νε-
ρό είναι τέλειο, παγωμένο και μεταλλικό. Ξαναγεμίζω τα μπου-
κάλια. Προσθέτω μια σταγόνα ιώδιο. Τα βάζω στο σάκο.

Κουνήσου κουνήσου κουνήσου.
Σηκώνομαι όρθια, φορτώνομαι το σάκο. Κάτι μετακινήθηκε 

και έτριξε στον ώμο μου. Ράγισμα, ίσως, ή απλά θλάση. Θέλω να 
κλάψω αλλά αντιστέκομαι.

Δεν έχω καιρό να το σκεφτώ τώρα.
Πηδάω από βράχο σε βράχο. Κάθε βήμα πονάει. Είναι καλύ-

τερα να πατάω το τραυματισμένο πόδι ή όχι; Να το πατάω, απο-
φασίζω. Φτάνω στην όχθη. Κοιτάζω τη βραχώδη πεδιάδα και το 
βουνό που δεσπόζει από πάνω της, κοιτάζω τον ήλιο που ρίχνει 
μια ρόδινη λάμψη στη βουνοπλαγιά καθώς ανεβαίνει ψηλά στον 
ουρανό.

Δεν ξέρω πόσο χρόνο έχω ώσπου να ψάξουν να με βρουν, αλ-
λά ξέρω ότι αργά ή γρήγορα θα με ψάξουν, άρα πρέπει να συνε-
χίσω να προχωράω.

Πρέπει να πάω ανατολικά, να ακολουθήσω τον ήλιο που ανα-
τέλλει. Δε γίνεται αλλιώς, πρέπει να ανέβω το βουνό.



22

Μάγκι

«Μάγκι. Μάγκι».
Άκουσα τις λέξεις μέσα από το βουητό στα αυτιά μου. Το 

οπτικό μου πεδίο ήταν άσπρο, αλλά σιγά σιγά οι άκρες έγιναν 
πιο συγκεχυμένες, πιο σκούρες, πιο γνώριμες.

«Μάγκι».
Ήταν ο Τζιμ.
«Μάγκι, η Άλισον ήταν σ’ ένα τετραθέσιο αεροπλάνο που 

έφυγε από το Σικάγο. Υπολογίζουν ότι έπεσε στο Κολοράντο, 
κάπου στα Βραχώδη Όρη».

«Μου λες ότι η κόρη μου είναι νεκρή;» Δεν ήταν η δική μου 
φωνή. Ήταν η φωνή κάποιας άλλης, σε μια πραγματικότητα που 
ούτε αυτή ήταν δική μου.

«Δεν ξέρουμε ακόμα», είπε ο Τζιμ, κουνώντας το κεφάλι. 
«Δεν είναι σίγουρο γιατί δεν έχουν βρει το σημείο που έπεσε το 
αεροπλάνο, αλλά από τα μηνύματα στον ασύρματο πριν διακο-
πεί η επικοινωνία...»

Αυτό άλλαζε τα πάντα. Μπορεί να ήταν ακόμα ζωντανή. Η 
ελπίδα άνθισε στην καρδιά μου σαν ηλιοτρόπιο. «Πώς ξέρετε ότι 
ήταν στο αεροπλάνο;» Δεν αποκλείεται να μην κινδύνευε καν. 
Να ήταν σπίτι της, σώα και αβλαβής.

«Ήταν στη λίστα επιβατών –αυτή και ο άντρας που κυβερ-
νούσε το αεροπλάνο. Είδα τα αρχεία του αεροδρομίου, είχαν και 
φωτογραφία της... αυτή είναι».

«Εντάξει. Εντάξει». Το μυαλό μου άρχισε να παίρνει στρο-
φές. Το κοριτσάκι μου είχε χαθεί στα βουνά. Ήταν φοβισμένη, 
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ολομόναχη, ίσως και τραυματισμένη. Αλλά όχι νεκρή. «Πώς 
μπορώ να βοηθήσω; Χρειαζόμαστε μια ομάδα διάσωσης, σω-
στά; Να αρχίσω να παίρνω τηλέφωνα; Να πάω επιτόπου;»

Ο Τζιμ μίλησε αργά. «Έχουν αρχίσει ήδη να την ψάχνουν, 
Μάγκι».

«Ναι, αλλά ποιοι;» Δε μου άρεσε η ιδέα ότι την έψαχναν ξέ-
νοι άνθρωποι. Δε θα ήξεραν πώς να τη βρουν, θα έκαναν λάθη, 
δε θα την καταλάβαιναν όπως εγώ. «Θέλω να μάθω ποιοι είναι 
τώρα εκεί και ψάχνουν την κόρη μου. Είναι ολομόναχη, Τζιμ. 
Θέλω να μάθω τα ονόματά τους».

«Κάνουν ό,τι μπορούν, Μάγκι. Δασοφύλακες σε όλο το βου-
νό ψάχνουν το σημείο που έπεσε το αεροπλάνο. Βοηθάει και 
η τοπική αστυνομία. Όμως, Μάγκι. Άκουσέ με, σε παρακαλώ. 
Μιλάμε για αεροπορικό δυστύχημα. Οι πιθανότητες να βγήκε 
ζωντανή... δεν είναι πολλές».

Τον κοίταξα, με προσοχή, και είδα τη θλίψη στα μάτια του. 
«Είναι ζωντανή», είπα, αν και το πίστευα πολύ λιγότερο απ’ όσο 
έδειχνα. «Η Άλι αντέχει στα δύσκολα. Είμαι βέβαιη ότι είναι 
ζωντανή».

Κούνησε αργά το κεφάλι του. «Θα κάνουμε τα πάντα για να 
τη βρούμε. Σου το υπόσχομαι. Σάνον, μπορείς να βρεις κάτι σε 
αλκοόλ;»

Νόμιζε ότι είχα πάθει σοκ. Νόμιζε ότι δεν ήμουν στα καλά 
μου. «Είμαι μια χαρά, Τζιμ», του πέταξα.

«Θα σου κάνει καλό». Έκανε μια στροφή στην καρέκλα του 
και έδειξε με το δάχτυλο. «Εκεί, στο ντουλάπι πάνω από το ψυ-
γείο. Δεξιά, αν δεν κάνω λάθος –ναι, εκεί».

Η Σάνον έβγαλε ένα μπουκάλι Baileys.
«Μόνο αυτό βρήκες;» ρώτησε ο Τζιμ. Εκείνη έγνεψε κατα-

φατικά. «Να πάρει η οργή, πού είναι το μπράντι; Πάντα έχουν 
μπράντι». Ο Τζιμ γέμισε με Baileys τη βρόμικη κούπα που είχε 
τον καφέ μου και μου την έβαλε στα χέρια. «Πιες το».



24

J E S S I C A  B A R RY

«Ευχαριστώ». Ένιωσα σαν παιδάκι που του δίνουν να πιει το 
γάλα του. Απρόθυμα, ήπια μια γουλιά. Ήταν πολύ γλυκό, σαν 
μίλκσεϊκ. Άφησα την κούπα στο τραπέζι, ακούμπησα τα χέρια 
μου στη φθαρμένη επιφάνεια. «Τόσο δύσκολο είναι να βρεθεί 
ολόκληρο αεροπλάνο; Δεν έχουν δορυφόρους; Ελικόπτερα;» 
Προσπάθησα να διώξω από το μυαλό μου την ιδέα ότι η Άλι 
ήταν κάπου εκεί, φοβισμένη, ολομόναχη και τραυματισμένη. 
Αυτή η εικόνα δε βοηθούσε. Αυτά που θα βοηθούσαν ήταν τα 
γεγονότα. Έπρεπε να μάθω τα γεγονότα.

«Κάνουν ήδη ό,τι είναι εφικτό», είπε ο Τζιμ. «Σου το υπό-
σχομαι».

Το μυαλό μου δούλευε πυρετωδώς. Ο Τζιμ είχε πει ότι στο 
αεροπλάνο ήταν μόνο εκείνη και άλλο ένα άτομο. «Ποιος ήταν 
αυτός μαζί της; Ο πιλότος. Πώς τον λένε;»

Ο Τζιμ μετακινήθηκε νευρικά. «Δεν έχουν ειδοποιηθεί ακόμα 
οι δικοί του».

Με την άκρη του ματιού μου, είδα τη μικροκαμωμένη αστυ-
νομικό να σκουπίζει τον πάγκο με μια πετσέτα της κουζίνας. 
Ένα κύμα οργής φούντωσε μέσα μου. «Εσύ ξέρεις όμως; Ξέρεις 
και δε μου λες».

«Ειλικρινά, Μάγκι, σ’ αυτή τη φάση ό,τι ξέρεις ξέρω».
Σηκώθηκα, πήρα την πετσέτα από τη μικροκαμωμένη αστυ-

νομικό και άρχισα να σκουπίζω ένα σημείο στον πάγκο. Η ζύμη 
ξεφούσκωνε αργά πάνω στο ξύλο κοπής. «Πρέπει να συνεχίσω 
να ζυμώνω», μουρμούρισα. Ξαφνικά η σκέψη ότι θα πετούσα τη 
ζύμη στα σκουπίδια μου φάνηκε τρομερή σπατάλη. Έριξα πάλι 
αλεύρι στα χέρια μου και στο ξύλο και βάλθηκα να σπρώχνω 
τη ζύμη μακριά μου και μετά να την τραβάω πίσω. Μακριά και 
πίσω. Μακριά και πίσω. Μακριά και πίσω.

Ο Τζιμ σηκώθηκε και έβαλε τα χέρια του στους ώμους μου. 
«Γιατί δεν πας να ξαπλώσεις; Η Σάνον θα σου φέρει ένα φλιτζάνι 
καφέ, αν θέλεις... Σάνον, ανάβεις την καφετιέρα;»
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«Δε θέλω να ξαπλώσω και δε θέλω καφέ, ευχαριστώ, Σάνον. 
Θέλω να ζυμώσω αυτή τη ζύμη και να την αφήσω να φουσκώ-
σει, αλλιώς δε θα ψηθεί σωστά».

Τα χέρια του Τζιμ σφίχτηκαν και τον άκουσα να αφήνει έναν 
αναστεναγμό. «Μάγκι, ξέχνα τη ζύμη, εντάξει; Μπορείς... Μπο-
ρείς να ηρεμήσεις λίγο; Πάρε μια ανάσα».

Γύρισα προς το μέρος του. «Το κοριτσάκι μου είναι μόνο του 
σε μια ερημιά, ένας Θεός ξέρει πού, κι εσύ μου λες να ηρεμήσω;»

Ο Τζιμ με κοίταξε για ένα ατέλειωτο λεπτό. «Συγγνώμη», εί-
πε ήσυχα, «αλλά δε βοηθάει σε τίποτα να ταράζεσαι έτσι».

Δεν του απάντησα.
Ο Τζιμ πήρε το καπέλο του και το κράτησε και με τα δύο 

χέρια. «Θα πάρω τηλέφωνο το γιατρό, ίσως μπορεί να σου γρά-
ψει κάτι για να κοιμηθείς. Θα πω στη Λίντα να περάσει από το 
φαρμακείο πριν έρθει».

«Δεν είμαι τρελή, Τζιμ. Η κόρη μου ήταν σ’ ένα αεροπλάνο 
που έπεσε. Λυπάμαι αν η αντίδρασή μου σε κάνει να νιώθεις 
άβολα». Μια πληγωμένη έκφραση φάνηκε στο πρόσωπό του κι 
αμέσως το μετάνιωσα. Προσπάθησα πάλι. «Το είπες στη Λίντα;»

«Ήρθα εδώ αμέσως μόλις το έμαθα, αλλά σκέφτηκα ότι θα 
ήθελες...» Αναστέναξε. «Θα θέλει να βοηθήσει και, αν μου επι-
τρέπεις, χρειάζεσαι μια καλή φίλη τώρα».

Εκείνη τη στιγμή, δεν ήθελα να δω κανέναν άνθρωπο στον 
κόσμο εκτός από την κόρη μου, αλλά ήξερα ότι ήταν μάταιο να 
προσπαθήσω να αντισταθώ στην καλή θέληση της Λίντα Κουίν. 
Κούνησα το κεφάλι. «Πες της να περάσει όποτε έχει χρόνο».

«Πηγαίνω σπίτι τώρα», είπε ο Τζιμ και πήρε τα κλειδιά του 
από το τραπέζι. Ανυπομονούσε να φύγει, η ανακούφιση ήταν έκ-
δηλη στο πρόσωπό του. «Θα έρθει πολύ γρήγορα. Στο μεταξύ, 
θα μείνει μαζί σου η Σάνον».

Κοίταξα τη μικροκαμωμένη αστυνομικό, που τώρα έπαιζε 
νευρικά με το στρίφωμα του τραπεζομάντιλου. Μου έστειλε ένα 
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αγχωμένο χαμόγελο. Όλα πάνω της –τα στρογγυλά μάτια με τις 
μακριές βλεφαρίδες, τα μαλλιά που ήταν πιασμένα σε μια ζωηρή 
αλογοουρά, το λείο, αρυτίδωτο δέρμα– μου φαίνονταν σαν προ-
σβολή. Ήταν τόσο νέα. Πιο νέα από την Άλι. Με ποιο δικαίωμα 
είχε έρθει εδώ; «Είμαι εντάξει και μόνη μου», είπα ψυχρά.

Τα δάχτυλα του Τζιμ έσφιξαν το γείσο του καπέλου του. «Δεν 
αμφιβάλλω, αλλά θα είμαι πιο ήσυχος αν είναι κάποιος μαζί σου 
ώσπου να έρθει η Λίντα. Πέρασες μεγάλο σοκ και θέλω απλά...» 
Με κοίταξε ικετευτικά. «Σε παρακαλώ, για χάρη μου».

Κούνησα το κεφάλι. «Καλά». Έβαλα τη ζύμη σ’ ένα λαδωμένο 
γυάλινο μπολ και το σκέπασα με μια πετσέτα. Μπήκα στη μικρή 
αποθήκη της κουζίνας και το άφησα σ’ ένα ράφι να φουσκώσει. 
Έμεινα εκεί για λίγο, κοιτώντας τις τακτοποιημένες κονσέρβες 
καλαμποκιού, τα μπουκάλια με το λάδι, τα κουτιά των ζυμαρι-
κών, και έγειρα το κεφάλι μου στον δροσερό τοίχο. Άκουγα τους 
δυο τους να μιλάνε ψιθυριστά για μένα από την άλλη μεριά της 
πόρτας. Ποτέ στη ζωή μου δεν είχα νιώσει τόσο αβοήθητη.

Πήρα μια βαθιά ανάσα και γύρισα στην κουζίνα. Ο Τζιμ με 
αγκάλιασε αδέξια. «Θα σε πάρω αμέσως μόλις μάθω κάτι. Και 
για ό,τι θέλεις, μη διστάσεις».

«Βρες το κορίτσι μου, αυτό μόνο».
Κούνησε το κεφάλι του. «Θα μιλήσουμε. Σάνον, θα την προ-

σέχεις, έτσι;»
Η Σάνον έγνεψε καταφατικά κι ακούσαμε και οι δύο την πόρ-

τα να κλείνει πίσω του. Τα μάγουλά της ήταν ροδαλά. Φορούσε 
ένα δαχτυλίδι με μια καρδιά στον παράμεσο του δεξιού της χε-
ριού. Ήθελα να τη χαστουκίσω. «Σίγουρα δε θέλετε ένα φλιτζάνι 
τσάι;» με ρώτησε με ανήσυχο βλέμμα. «Ή λίγο καφέ ακόμα;»

Έγνεψα αρνητικά. «Είμαι εντάξει, ειλικρινά. Μπορείς να φύ-
γεις όποτε θέλεις. Σίγουρα θα έχεις κάτι πιο χρήσιμο να κάνεις». 
Δεν ήξερα για πόσο ακόμα θα άντεχα να βλέπω το αθώο πρόσω-
πό της χωρίς να βάλω τις φωνές.
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«Ο αρχηγός διέταξε να μείνω και θα μείνω». Η αποφασιστι-
κότητα στη φωνή της με ξάφνιασε κι αυτό μάλλον φάνηκε στο 
πρόσωπό μου. «Είναι ο πρώτος μου μήνας», πρόσθεσε απολογη-
τικά. «Δε θέλω να πάω κόντρα στο αφεντικό».

«Κατάλαβα». Της γύρισα την πλάτη και στηρίχτηκα στο νε-
ροχύτη. Πήρα μερικές βαθιές αναπνοές. Μου φάνηκε σημαντικό 
να μην κλάψω μπροστά της. Σύνελθε, Μάργκαρετ. Για όνομα 
του Θεού, σύνελθε. Δεν ξέρω πόση ώρα έμεινα έτσι. Ένα λεπτό; 
Δέκα;

Ακούστηκε η φωνή της: «Λοιπόν».
Στράφηκα προς το μέρος της. Κατάλαβα από το ύφος της ότι 

είχε δει αυτό που προσπαθούσα να κρύψω.
«Θα περιμένω έξω, αλλά αν χρειαστείτε κάτι, φωνάξτε με. 

Μόλις έρθει η κυρία Κουίν, θα φύγω, στο λόγο μου».
Ήταν μια πράξη καλοσύνης και τη δέχτηκα. «Εντάξει», της 

είπα.
Βγήκε έξω αφήνοντας την πόρτα μισάνοιχτη και λέγοντας 

απολογητικά: «Είναι υποχρεωτικό».
Από τα βιβλία που είχα διαβάσει, ήξερα ότι αυτή, η πρώτη 

στιγμή που έμενα μόνη με τις σκέψεις μου, ήταν η στιγμή που 
υποτίθεται ότι έπρεπε να σωριαστώ στο πάτωμα αφήνοντας μια 
σπαρακτική κραυγή. Έμεινα εκεί που ήμουν κοιτάζοντας το κε-
νό, περιμένοντας να χτυπήσει το τηλέφωνο. Και τότε συνειδητο-
ποίησα ότι μπορεί να περίμενα για πάντα.


