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ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΗΤΑΝ ΤΕΛΕΙΟ. Εντάξει, όχι απολύτως τέλειο, γιατί τα 

σπίτια ποτέ δεν είναι τέλεια, αλλά τουλάχιστον οι ατέλειές του 

ήταν ανεκτές. Το παρκέ, το οποίο προφανώς είχε αγοράσει στη 

χονδρική ο κατασκευαστής, ήταν μια ιδέα πιο ανοιχτόχρωμο  

απ’ όσο έπρεπε, το λαμινέιτ πολύ λείο για να δείχνει σαν αληθινό 

ξύλο. Τα στόρια ήταν πλαστικά και διάστικτα με χνουδωτή σκό-

νη. Κάποιος είχε πάρει την περίεργη απόφαση να εγκαταστήσει 

ένα μπάνιο στον δεύτερο όροφο, με μια μπαλκονόπορτα που ο-

δηγούσε σε ταράτσα στη στέγη. Σ’ αυτή την ταράτσα στεκόταν 

τώρα η Μαρίσα, με τα σανδάλια της να σκιάζουν πλάκες δαπέ-

δου σε χρώμα ανοιχτό κανελί, και κοίταζε κάτω, τον κήπο, μια 

φαρδιά λωρίδα γκαζόν οριοθετημένη από φυτά σε πήλινες γλά-

στρες, που το χώμα τους ήταν πρόσφατα σκαλισμένο. Της έκανε 

εντύπωση η ησυχία, πράγμα σπάνιο για το Λονδίνο, ιδίως αν έμε-

νες τόσο κοντά σε κεντρικό δρόμο. Όταν το σχολίασε, η γυναίκα 

που της έδειχνε το σπίτι συμφώνησε κουνώντας το κεφάλι της. 

«Ναι, έχει μια υπέροχη αίσθηση ηρεμίας». 

Αυτό ήταν που την έπεισε τελικά. Τα παιδικά χρόνια της 

Μαρίσα ήταν σημαδεμένα από θορύβους. Στις αναμνήσεις της, 

το πρώτο πράγμα που ερχόταν πάντα στον νου της ήταν ήχος.  

Οι φάλτσες διστακτικές προσπάθειες του πατέρα της στο πιάνο.  

Το κοπάνημα της πόρτας του φούρνου, ο σαματάς του υπερφορ-

τωμένου πλυντηρίου πιάτων. Οι δυνατές φωνές των γονιών της 

που μάλωναν. Οι τσιρίδες της νεογέννητης αδερφής της που  
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έκλαιγε. Και μετά, απ’ όταν η μητέρα της έφυγε, μαζί με το μωρό 

που βύζαινε ακόμη, το σπίτι στην εξοχή είχε βυθιστεί στη σιωπή. 

Χωρίς εξήγηση. 

Η μητέρα της, προτού φύγει, είχε κάνει μια σφιχτή αγκαλιά τη 

Μαρίσα, ψιθυρίζοντάς της στο αυτί πως θα γύριζε να την πάρει 

αμέσως μόλις θα «ξαναστεκόταν στα πόδια της». Η Μαρίσα θυμά-

ται να κοιτάζει τα παπούτσια της μητέρας της και να αναρωτιέται 

τι πρόβλημα είχαν. Ήταν ένα ζευγάρι μπορντό δερμάτινα μοκασί-

νια, από εκείνα με το γυαλιστερό νόμισμα στην μπροστινή φάσα. 

Η Μαρίσα είχε προσπαθήσει μια φορά να τραβήξει το νόμισμα με 

τα παχουλά παιδικά δάχτυλά της, αλλά δεν ξεκολλούσε με τίποτα. 

Κοιτώντας τα παπούτσια της μητέρας της, η Μαρίσα ήθελε να μά-

θει γιατί χρειαζόταν χρόνο για να ξανασταθεί στα πόδια της, όταν 

ήδη στεκόταν εκεί μια χαρά. Ήθελε να μάθει γιατί η μητέρα της 

έφευγε. Πάνω απ’ όλα ήθελε να μάθει τι θα γινόταν αυτή τώρα και 

για ποιο λόγο την άφηνε πίσω. Ήταν εφτά χρονών. 

Για πολλές ασφυκτικές μέρες μετά, ο πατέρας της κυκλοφο-

ρούσε στο σπίτι με τις πιτζάμες και τις παντόφλες του, τα αξύρι-

στα γένια του είχαν γίνει πια αραιή γενειάδα. Εκείνες τις θολές, 

σιχαμερές, ακαθόριστες εβδομάδες, αφού είχε φύγει η μητέρα 

της, η Μαρίσα προσπαθούσε να γεμίζει το πλυντήριο πιάτων έτσι 

όπως άρεσε στη μητέρα της, ξεπλένοντας τα πιάτα προτού τα το-

ποθετήσει μέσα και βάζοντας τα μαχαίρια στη θήκη με τη λαβή 

προς τα κάτω. Μετά από ένα διάστημα άρχισε να κουράζεται με 

τις δουλειές του σπιτιού και άφηνε τα βρόμικα πιάτα να μαζεύο-

νται σωρός στον νεροχύτη. Κι έπειτα την έστειλαν σε οικοτρο-

φείο, όπου είχε να αντιμετωπίσει πολλούς άλλους θορύβους.  

Αυτό το σπίτι ήταν το αντίδοτο σε όλα αυτά, όπως διαπίστω-

νε τώρα. Το είχε κοιτάξει προσεκτικά στο ίντερνετ, κάνοντας 

ζουμ για να δει την γκρίζα εξώπορτα και τα σκαλοπάτια της  

εισόδου. Τα τούβλα ήταν στο χρώμα του ψημένου φουντουκιού. 

Ο δρόμος ήταν, στη διάλεκτο των μεσιτών, «καταπράσινος» και 
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σε μια περιοχή υψηλής ζήτησης, λόγω του σχολείου που υπήρχε 

εκεί, το οποίο είχε χαρακτηριστεί «εξαιρετικό» από τον Ofsted.
1
 

Πολύ σημαντικό αυτό, μιας και θα προσπαθούσε να μείνει έγκυ-

ος αμέσως μόλις θα ξεκινούσαν τη συγκατοίκηση. Αυτό ήταν το 

σχέδιο και, φέρνοντας τώρα στον νου της τις συζητήσεις με τον 

Τζέικ, ένιωσε να φεύγει από πάνω της όλη η ένταση, σαν να  

έκλεισε μέσα στη χούφτα της μια ζεστή πέτρα. 

Ο Τζέικ ήταν η ασφάλειά της, το λιμάνι της, ο βράχος της,  

η άγκυρά της. Είχε χρησιμοποιήσει όλες αυτές τις λέξεις για να 

τον περιγράψει, αν και όχι μπροστά του, γιατί δεν του πολυάρεσε 

να επιδεικνύει τα συναισθήματά του. Ήταν ένα από τα πράγματα 

που την είχαν γοητεύσει στον Τζέικ: έμενε ατάραχος από τα γε-

γονότα και η σταθερότητά του ήταν ακλόνητη. Της έδειχνε πόσο 

πολύ την αγαπούσε με αυτά που έκανε, όχι με αυτά που έλεγε. 

Ήξερε ότι ο Τζέικ ήταν πολύ επιφυλακτικός με τις διαχύσεις, τις 

θεωρούσε ανειλικρινείς. Και για τη Μαρίσα, μετά τις εμπειρίες 

της παιδικής ηλικίας της, όπου η μητέρα της χρησιμοποιούσε το 

πάθος σαν πυρομαχικά σε μια μάχη με αμφίβολο τέλος, ο συ-

γκρατημένος χαρακτήρας του Τζέικ ήταν μια ανακούφιση.  

Όταν είδε το σπίτι, της φάνηκε ό,τι έπρεπε γι’ αυτούς: κάτι 

σαν καταφύγιο, αλλά γεμάτο φως και αρκετά ουδέτερο, για να το 

επιπλώσουν σύμφωνα με το δικό τους στυλ. 

Η κουζίνα ήταν στο υπόγειο και κάθε διαχωριστικός τοίχος 

που μπορεί να προϋπήρχε είχε γκρεμιστεί και το δωμάτιο εκτεινό-

ταν προς τα έξω σαν παραλία. Υπήρχε ένα τραπέζι σε στυλ της 

δεκαετίας του 1950, από ξύλο καρυδιάς με οχτώ καρέκλες με ψη-

λόλιγνα πόδια και κρεμαστά φωτιστικά με γαλάζια εμαγέ καπέλα, 

χαμηλά πάνω από το πάσο. Μια κουζίνα για μαγείρεμα, βιομηχα-

                                                  
1
  Σ.τ.Μ.: OFSTED [Office for Standards in Education], οργανισμός που  
αναλαμβάνει την επιθεώρηση όλων των παιδικών σταθμών, σχολείων και 
κολεγίων στην Αγγλία. 
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νικών διαστάσεων, που νόμιζες πως θα εκτοξεύσει πύραυλο. Ένα 

ψυγείο σε τέλειο λαμπερό μεταλλικό χρώμα, με ενσωματωμένο 

ένα εξωτερικό σύστημα που έβγαζε παγάκια όταν έβαζες το πο-

τήρι σου από κάτω. Μια τεράστια τηλεόραση πάνω στον άσπρο 

τοίχο, ένα κατάμαυρο γυαλιστερό τετράγωνο με μια κόκκινη φω-

τεινή κουκκίδα στη γωνία, σαν πίνακας που είχε μόλις προ ολί-

γου πουληθεί.  

Η γυναίκα είπε πως ένιωθε ότι η Μαρίσα ήταν το κατάλληλο 

άτομο για να μείνει εκεί. Η Μαρίσα χαμογέλασε. 

«Αυτά τα πράγματα είναι κάπως…» Έψαξε να βρει τη σωστή 

λέξη. «Ενστικτώδη, ας πούμε;» 

«Ενστικτώδη», συγκατένευσε η γυναίκα. «Ακριβώς». 

Τότε η γυναίκα άνοιξε τη διπλή τζαμόπορτα προς τον κήπο, 

διπλώνοντάς τη σαν οριγκάμι, και μπήκε μέσα το πουλί. Χίμηξε 

κάνοντας βουτιά τόσο χαμηλά και τόσο γρήγορα, που καμία από 

τις δυο τους δεν πρόλαβε να το σταματήσει.  

Η γυναίκα έσκυψε, προστατεύοντας το κεφάλι της με το ένα 

χέρι. Η Μαρίσα τινάχτηκε. Τα μισούσε τα πουλιά. Το φτερούγι-

σμά τους. Τα μυτερά ράμφη τους. Τα μικρά σαν χαλίκια, νεκρά 

μάτια τους. 

Μια κίσσα. Μαύρη με λευκή, με μοβ και πετρόλ γυαλιστερές 

ανταύγειες στο φτέρωμά της. Πετούσε γύρω γύρω, φτερουγίζοντας 

πανικόβλητη, έχοντας βρεθεί ξαφνικά παγιδευμένη. Ήταν μεγάλη, 

σχεδόν σαν κοράκι. Πετάχτηκε σαν βολίδα στη γωνία, ψηλά στο 

ταβάνι, όσο μακρύτερα μπορούσε αποκεί που στέκονταν εκείνες. 

«Ξουτ!» φώναξε η γυναίκα, πηγαίνοντας προς το πουλί, 

κουνώντας τα χέρια της πάνω κάτω για να το τρομάξει και να το 

διώξει. «Ξουτ!»  

«Δεν νομίζω…» άρχισε να λέει η Μαρίσα. Ήθελε να πει ότι 

ίσως δεν θα έπρεπε να τρομάξουν το πουλί, αλλά πριν προλάβει 

να μιλήσει, η κίσσα φτεράκισε. Η άκρη της δυνατής φτερούγας 

της χτύπησε ένα μικρό, περίτεχνα βαμμένο κεραμικό βάζο στο τε-
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λευταίο ράφι μιας βιβλιοθήκης. Το βάζο τραμπαλίστηκε, έπεσε 

τελικά στο πάτωμα κι έγινε κομμάτια και τα θραύσματα μαζεύτη-

καν κατά μήκος του σοβατεπί. 

Έπειτα, λες και λύθηκε κάποιο ξόρκι, το πουλί φάνηκε σαν να 

κατάλαβε πού βρισκόταν. Πέταξε όλο ευθεία και βγήκε από την 

ανοιχτή μπαλκονόπορτα, περνώντας τόσο κοντά από το πρόσωπο 

της Μαρίσα, που σχεδόν ένιωσε το ανεπαίσθητο βάρος της κίνη-

σής του σαν ρεύμα αέρα που αλλάζει κατεύθυνση. Μύριζε βρύα 

και λίγο σαν μούχλα. Φαντάστηκε προς στιγμήν πως ένιωσε πάνω 

στο μάγουλό της το γαργάλημα της άκρης ενός φτερού, σαν να τη 

χάιδεψε η κίσσα στο μάγουλο, πάνω στο άγριο πέταγμά της. 

«Στα τσακίδια!» φώναξε η γυναίκα στο πουλί, κλείνοντας 

γρήγορα τις πόρτες, που εφάρμοσαν με έναν ήχο σαν ρούφηγμα 

και ο πνιχτός θόρυβος της μακρινής κυκλοφορίας του δρόμου 

κόπηκε μεμιάς. Τώρα η γυναίκα και η Μαρίσα βρέθηκαν για άλλη 

μια φορά μέσα στη γυάλινη και τσιμεντένια φούσκα τους, διαχω-

ρίστηκαν ακαριαία από τα φτερουγίσματα και τη μανία του έξω 

κόσμου. Ήταν γαλήνια αλλά και αφύσικα. 

«Ελπίζω να μην άλλαξες γνώμη μετά από αυτό», είπε η γυ-

ναίκα. 

«Όχι», χαμογέλασε η Μαρίσα. «Κρίμα το βάζο όμως». 

Η γυναίκα κούνησε αδιάφορα το χέρι της για να δείξει ότι 

δεν είχε και πολλή σημασία. 

«Συμβαίνουν αυτά». 

Αντάλλαξαν θερμή χειραψία και η Μαρίσα είπε στη γυναίκα 

ότι θα το σκεφτόταν και θα επικοινωνούσε μαζί της. 

Στην πραγματικότητα, δεν χρειαζόταν να το σκεφτεί. Ο Τζέ-

ικ την άφηνε μετά χαράς να παίρνει αυτή τέτοιους είδους απο-

φάσεις. Ήταν άνετος με το ζήτημα της διαμονής τους, είπε ότι 

ήθελε μόνο να είναι αυτή χαρούμενη και να υπάρχει αρκετός χώ-

ρος για να κάνουν οικογένεια, αφότου θα είχαν εγκατασταθεί.  

Το έβλεπε σαν δικό της πεδίο, και η Μαρίσα, αν και θα έπρεπε 
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να αγανακτεί με αυτόν τον οπισθοδρομικό καταμερισμό των  

οικιακών, αν και θα έπρεπε να έχει αμφισβητήσει την υπονοού-

μενη άποψη ότι το σπίτι και τα μωρά ανήκαν στη δική της αρμο-

διότητα, ενώ η δική του ήταν να βγάζει τα λεφτά για να συντη-

ρούνται αυτά τα δύο, κατά βάθος το ευχαριστιόταν.  

Στον δρόμο έβγαλε το κινητό της για να στείλει μήνυμα στον 

Τζέικ. 

«Είδα το σπίτι. Το λάτρεψα. Είναι ό,τι πρέπει». 

Δεν πρόσθεσε φιλιά. Δεν το συνήθιζαν μεταξύ τους. 

Ο Τζέικ μάλλον δεν θα της απαντούσε αμέσως, γιατί είχε  

επαγγελματικά ραντεβού όλη την ημέρα. «Το ένα πίσω από  

το άλλο», είχε πει, προειδοποιώντας την ότι ίσως να αργούσε,  

γι’ αυτό και δεν χρειαζόταν να ανησυχεί.  

Ο Τζέικ δούλευε σε μια εταιρεία παροχής συμβουλευτικών 

υπηρεσιών, στο κέντρο της πόλης. Εκτός από αυτό, η Μαρίσα 

δεν είχε ξεκάθαρη ιδέα για το τι ακριβώς έκανε ο Τζέικ, ήξερε γε-

νικά ότι η δουλειά του είχε σχέση με τον εκσυγχρονισμό και την 

αποδοτικότητα διαφόρων εταιρειών και ότι περιλάμβανε πολλά 

ταξίδια, μολονότι όχι πάντα σε εντυπωσιακά μέρη. Πρόσφατα  

είχε μείνει αρκετές εβδομάδες στο Νότιγχαμ, δουλεύοντας για μια 

φαρμακευτική εταιρεία. 

«Πολύ ωραία μαγαζιά με ρετρό έπιπλα», ήταν το μόνο που 

είχε πει ο Τζέικ. 

«Πώς πάνε τα βιβλία;» τη ρωτούσε, και η Μαρίσα τού έλεγε 

για τις παραγγελίες που είχε λάβει εκείνη την εβδομάδα μέσω 

της ιστοσελίδας της, από χαζοχαρούμενους γονείς, θείες ή νονές 

που ήθελαν εξατομικευμένα παραμύθια για τα αγγελούδια τους.  

Η Μαρίσα είχε μια σειρά από εφτά παραμύθια που μπορούσε 

κανείς να διαλέξει ονλάιν – το παραμύθι της κοιμισμένης βασιλο-

πούλας, ο πρίγκιπας που έσφαζε δράκους, ο ατρόμητος εξερευ-

νητής, το άτακτο μαϊμουδάκι της ζούγκλας, και τα λοιπά. Μπο-

ρούσες να γράψεις το όνομα του παιδιού σου, να ανεβάσεις μια 
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πρόσφατη φωτογραφία του, να δώσεις και μερικά αντιπροσωπευ-

τικά χαρακτηριστικά του, και η Μαρίσα θα εικονογραφούσε το 

κάθε βιβλίο αναλόγως. 

Η ιστοσελίδα της είχε τίτλο «Πλάθοντας Παραμύθια» και 

όταν την εγκαινίασε η Μαρίσα, την περασμένη χρονιά, τη δημο-

σίευσαν ορισμένα από τα πιο γνωστά ιλουστρασιόν περιοδικά.  

Ο λογαριασμός της στο Instagram είχε αρκετές χιλιάδες ακολού-

θους και σήμανση αυθεντικότητας στο Instagram. Της άρεσε η 

δουλειά της, αφενός γιατί ήταν αρκετά επαναληπτική ώστε να μη 

χρειάζεται να σκέφτεται πάρα πολύ, αφετέρου γιατί ήταν και αρ-

κετά δημιουργική ώστε να της κινεί το ενδιαφέρον. Δεν έβγαζε 

και πολλά, παρά την εντύπωση που δημιουργούσε η προσεκτικά 

μελετημένη σελίδα της στο Instagram, και τους τελευταίους μήνες 

οι παραγγελίες είχαν αραιώσει και ζοριζόταν να πληρώνει το νοί-

κι της. Γι’ αυτό και όταν ο Τζέικ τής πρότεινε να συγκατοική-

σουν, άδραξε αμέσως την ευκαιρία. Γι’ αυτό, αλλά και γιατί ήταν 

ερωτευμένη μαζί του, προφανώς. 

«Ουάου, Ρις, πού τον βρήκες;» την είχε ρωτήσει η φίλη της η 

Τζας όταν της πρωτομίλησε για τον Τζέικ. 

«Στο ίντερνετ», είπε η Μαρίσα. «Ξέρω, ξέρω! Δεν χρειάζεται 

να το πεις. Έγινε θαύμα». 

Η Τζας ήταν χωρίς σχέση πολύ περισσότερο καιρό απ’ όσο η 

Μαρίσα. Είχαν περάσει οι δυο τους πολλές μακριές βραδιές στον 

καναπέ της Μαρίσα, να κλαίγονται η μια στην άλλη, πίνοντας για 

παρηγοριά Pinot Noir, γιατί δεν υπήρχαν πια καλοί άντρες και  

απολαμβάνοντας την εντελώς κλισέ στάση δύο γυναικών λίγο πριν 

από τα τριάντα που, όπως προαναφέρθηκε, έπιναν κρασί και κλαί-

γονταν η μια στην άλλη για την έλλειψη καλών αντρών. Είχαν γρα-

φτεί σχεδόν συγχρόνως σε σάιτ γνωριμιών, από εκείνες που είχαν 

για ονομασίες ρήματα σε προστακτική, συνδέονταν με προϋπάρχο-

ντα προφίλ στα κοινωνικά δίκτυα και απαιτούσαν να ξεκινήσει  

η Μαρίσα να χτίζει για τον εαυτό της μια προσωπικότητα. 
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Υπήρχαν λίστες με αγαπημένες ταινίες, μουσικές και φαγητά. 

Και άπειρες ερωτήσεις, για να ελέγξεις τη συμβατότητα σε το-

μείς όπως η θρησκεία, ο έρωτας, οι σεξουαλικές προτιμήσεις 

(πολυσυντροφικός ή ρευστού φύλου ή «νοοσεξουαλικός», το  

οποίο η Μαρίσα χρειάστηκε να γκουγκλάρει για να μάθει ότι ση-

μαίνει να γουστάρεις ερωτικά τους έξυπνους) ή αν θα τα έφτια-

χνες με κάποιον που έχει χρέη, ή τι είναι πιο ρομαντικό, το κά-

μπινγκ στο δάσος ή να πεταχτείς για ένα δείπνο στο Παρίσι. 

Όλες οι απαντήσεις ανάγονταν σε έναν μυστηριώδη αλγό-

ριθμο, ο οποίος καθόριζε, στο πλησιέστερο δυνατό ποσοστό, εάν 

θα ταίριαζες με τον Πίτερ, διευθυντή γραφιστικής εταιρείας και 

πατέρα ενός εννιάχρονου γιου, ο οποίoς ήταν όλη του η ζωή, ή με 

τον Γουέζ, προπονητή τένις από το Κρόουλι, ο οποίος έψαχνε μια 

γυναίκα με ζεστό βλέμμα και σέξι χαμόγελο. 

Η Μαρίσα απέκτησε ανοσία στα πλήθη των γυμνόστηθων 

αντρών που πόζαραν με μοτοσυκλέτες ή με λυκόσκυλα ή έλεγαν 

ότι είναι 1,80, ενώ στην πραγματικότητα ήταν 1,70 ή έβγαζαν 

ανατριχιαστικά αλλόκοτες σέλφι σε δωμάτια ξενοδοχείων, μπρο-

στά στον καθρέφτη, και η αντανάκλαση του φλας φώτιζε λερούς 

άσπρους τοίχους σαν σε φτηνιάρικη ταινία τρόμου. Έμεινε ασυ-

γκίνητη από τον Κέβιν, που πόζαρε με ένα κοριτσάκι με το λού-

τρινο αρκουδάκι του και στο συνοπτικό βιογραφικό του έγραφε 

«Το κορίτσι είναι ανιψιά μου» και έδινε λινκ για τα αγαπημένα 

του κομμάτια στο Spotify. Μεταξύ των οποίων και Fleetwood 

Mac, φυσικά, όπως όλοι. Παρ’ όλα αυτά, η Μαρίσα τού έστειλε, 

βγήκε μαζί του, και ήταν, όπως και όλα τα άλλα διαδικτυακά ρα-

ντεβού, μια απογοήτευση. Όχι χάλια, αλλά μία απ’ τα ίδια· που 

ήταν ακόμα χειρότερο. 

Του έστειλε μήνυμα, ευχαριστώντας τον για το ραντεβού και 

είδε το σηματάκι επιβεβαίωσης ότι έλαβε το μήνυμά της να γίνε-

ται από μονό γκρι, διπλό γκρι και μετά διπλό μπλε. Το φωτεινό 

χρώμα τής θάμπωσε τα μάτια και τότε συνειδητοποίησε ότι είχε 
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προσηλωθεί στην οθόνη, περιμένοντας κάτι να συμβεί. Αυτός είχε 

διαβάσει το μήνυμά της. Η Μαρίσα συνέχισε να παρακολουθεί το 

κινητό της για να δει αν θα της απαντούσε, περιμένοντας να εμ-

φανιστεί η αποκαλυπτική ένδειξη «γράφει…», τα αποσιωπητικά, 

που ήταν σημάδι θετικών προθέσεων, οι τρεις τελίτσες, που υπο-

νοούσαν συνεχίζουμε και όπου βγει. Αλλά αυτός δεν της απάντη-

σε ποτέ. 

Μετά τον Κέβιν η Μαρίσα είπε στην Τζας ότι δεν θα ασχο-

λιόταν ποτέ πια με σάιτ γνωριμιών. 

«Όπως νομίζεις, μωρό μου», είπε η Τζας. Μόρφασε όταν η 

Μαρίσα τής είπε τι είχε γίνει εκείνο το βράδυ. 

«Είναι σαν να με βρίσκουν… παράξενη ή υπερβολική ή κά-

τι…» είπε η Μαρίσα. «Το βλέπω στα μάτια τους». 

«Τα υπεραναλύεις». Η Τζας έπαιζε με έναν μικρό διαμαντένιο 

κρίκο στο αυτί της. «Όπως λέω πάντα, είναι απλά μαθηματικά». 

Η Τζας είχε διαβάσει κάπου στο ίντερνετ ότι οι άντρες στα 

σάιτ γνωριμιών ήταν πολύ λιγότεροι συγκριτικά με τις γυναίκες 

και το έλεγε κάθε λίγο και λιγάκι. 

«Κι αν είσαι μαύρη, είναι ακόμα χειρότερα», συμπλήρωσε. 

«Σοβαρά. Σχεδόν όλοι σκρολάρουν παρακάτω».  

«Ρατσιστές», είπε η Μαρίσα. 

«Ναι, δεν κάνω πλάκα». Η Τζας ήταν πολύ σοβαρή και η 

Μαρίσα ένιωσε άσχημα. «Είναι παντού». 

«Έστειλα μήνυμα στον Κέβιν». 

«Πάλι;» Η Τζας την κοίταξε. 

Στην πραγματικότητα, η Μαρίσα είχε στείλει στον Κέβιν πολ-

λές φορές. Στην αρχή ήθελε απλώς να του πει ότι της χρωστούσε 

μια εξήγηση, αλλά μετά τσαντίστηκε και τον κατηγόρησε ότι ήταν 

ένας μισογύνης μαλάκας. Το τελευταίο της μήνυμα στο WhatsApp 

ήταν «Άντε γαμήσου». Αυτός είχε σταματήσει να διαβάζει τα μη-

νύματά της. Τα τικ δεν γίνονταν πια μπλε. Ίσως και να την είχε 

μπλοκάρει. Πράγμα που είχε συμβεί και στο παρελθόν. 
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Η Μαρίσα κατένευσε, παίρνοντας το μπουκάλι με το κρασί 

από την Τζας για να γεμίσει το ποτήρι της. «Ήθελα απλώς να 

βάλω ένα τέλος». 

«Λογικό», είπε η Τζας. 

Ο Τζέικ ήταν διαφορετικός από την αρχή. Πρώτα απ’ όλα 

απαντούσε πάντα στα μηνύματά της. Είχαν γνωριστεί σ’ ένα θε-

ματικό πάρτι, που οργάνωσε ένα διαδικτυακό πρακτορείο γνωρι-

μιών, όπου είχε γραφτεί η Μαρίσα και το οποίο περηφανευόταν 

για τις επιτυχίες του σε «ταιριάσματα». Το πάρτι ήταν μια βαρετή 

δεξίωση με επίσημο ένδυμα, και η Μαρίσα είχε πιει πάρα πολύ. 

Αυτή και ο Τζέικ είχαν πιάσει κουβέντα στο μπαρ κι αυτός είχε 

επιμείνει να της δώσει το τηλέφωνό του.  

Την άλλη μέρα η Μαρίσα είχε ξυπνήσει με βαρύ κεφάλι από 

το ποτό, αλλά όταν άπλωσε να πιάσει το κινητό της, είχε ήδη μή-

νυμα από τον Τζέικ. Της έστελνε συστηματικά για περίπου δύο 

εβδομάδες πριν τη ρωτήσει αν θα ήθελε να βρεθούν. 

Αντί να πάνε για ποτό ή για φαγητό, ο Τζέικ πρότεινε να βρε-

θούν σ’ ένα καφέ μέσα στη μέρα, πράγμα που άρεσε στη Μαρίσα. 

Σήμαινε ότι θα έλειπε η ψιλομεθυσμένη αμηχανία στο τέλος, για το 

αν θα φιλιούνταν ή όχι. Καθόλου απειλητικό, καθόλου περίπλοκο: 

μια απλή συνάντηση για να δουν αν ταιριάζουν οι δυο τους. 

Όταν έφτασε, αυτός καθόταν ήδη σ’ ένα τραπέζι πλάι στο 

παράθυρο, με έναν καφέ μπροστά του κι ένα μπισκότο βουτύρου 

σε σχήμα αστεριού στο πιατελάκι. Τα καστανόξανθα μαλλιά του 

ήταν κοντά και περιποιημένα και τα είχε στρώσει με λίγο τζελ. Τα 

ρούχα του φρεσκοσιδερωμένα και απλά: γκρι κοντομάνικο χωρίς 

στάμπες· καθημερινό υφασμάτινο παντελόνι, λίγο φθαρμένο στα 

γόνατα· σκούρα δερμάτινη ζώνη με μια μπρούντζινη γυαλιστερή  

αγκράφα· ρολόι με θαμπό μεταλλικό μπρασελέ. 

Μόλις μπήκε στο καφέ, η Μαρίσα ένιωσε μια παράξενη  

αίσθηση ηρεμίας να φωλιάζει στο στήθος της, σαν να είχε σταμα-

τήσει μόλις προ ολίγου ένα πουλί να φτερουγίζει. 
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«Γεια». 

Δεν ήξερε πώς να τον χαιρετήσει, οπότε του άπλωσε το χέρι 

της κι εκείνος το έσφιξε, κοιτώντας τη στα μάτια. Δεν έκανε την 

κίνηση να σκύψει μπροστά για να της δώσει ένα πεταχτό φιλί στο 

μάγουλο, ξανακάθισε στη θέση του στο τραπέζι. Νιώθοντας ανα-

κούφιση, η Μαρίσα κάθισε απέναντί του, στη σωστή απόσταση. 

Μύριζε φρεσκοπλυμένα ρούχα. Όχι κολόνια. Το πρόσωπό 

του ήταν απλό: έντονο πιγούνι και αγορίστικα κόκκινα μάγουλα. 

Ευγενικό βλέμμα. Ελάχιστα γένια, στο χρώμα της άμμου. Μπο-

ρούσες να τον φανταστείς να γερνάει και να παραμένει ωραίος 

και ταυτόχρονα μπορούσες να φανταστείς ακριβώς και πώς  

ήταν μικρός. Κάτω από το μπλουζάκι του διαγράφονταν μύες, 

αλλά όχι κραυγαλέοι, διακριτικοί. Όχι οι μύες ενός μανιακού με 

τη γυμναστική, αλλά η ανεπιτήδευτη δύναμη ενός άντρα που θα 

μπορούσε, στην ανάγκη, να σπρώξει ένα αυτοκίνητο που έχει 

πάθει βλάβη. 

Στην καφετέρια, ο Τζέικ ανέλαβε διακριτικά τα ηνία. Ρώτησε 

τη Μαρίσα τι ήθελε να πάρει και μετέφερε την επιθυμία της στη 

σερβιτόρα, λες και θα ήταν μεγάλος κόπος για τη Μαρίσα να το 

κάνει μόνη της. Της άρεσε αυτό. Και σκέφτηκε την Τζας να γυρί-

ζει τα μάτια της προς το ταβάνι σε ένδειξη περιφρόνησης για την 

έλλειψη στοιχειώδους φεμινιστικής αγανάκτησης από πλευράς 

της. Το τσάι της ήρθε σε ένα γυάλινο δοχείο, πάνω σ’ έναν ξύλινο 

δίσκο, μαζί με μια μικρή κλεψύδρα.  

«Δεν ξέρω αν έχετε ξαναπιεί το τσάι μας», είπε η σερβιτόρα. 

Φορούσε ένα μικρό χρυσό σκουλαρίκι στο ένα ρουθούνι της.  

Η Μαρίσα κούνησε αρνητικά το κεφάλι. «Λοιπόν, πρέπει να το 

αφήσετε να καθίσει για τρία λεπτά, ώστε να βγάλει τη γεύση 

του». Η σερβιτόρα αναποδογύρισε την κλεψύδρα. Η λεπτή μαύρη 

άμμος άρχισε να ρέει προς τα κάτω. 

«Ουάου», έκανε ο Τζέικ μόλις έφυγε η σερβιτόρα. «Περί-

πλοκο τσάι». 
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Η Μαρίσα γέλασε. 

«Εγώ είμαι κλασικός Άγγλος, φαν του English Breakfast», 

της εξήγησε. 

«Ναι, φαίνεται», του απάντησε, λίγο πειραχτικά. 

Μετά από αυτό η συζήτηση κύλησε εύκολα, ομαλά, όπως η 

άμμος στην κλεψύδρα. Μίλησαν για τα παιδικά τους χρόνια. Της 

είπε ότι ήταν ο μεγαλύτερος από τέσσερα αδέρφια, συγκεκριμένα 

από τρεις αδερφές. Ήταν πολύ δεμένος με τη μητέρα του, είχε 

μεγαλώσει στο Γκλόστερσιρ και ήταν ακόμη «παιδί της επαρχίας 

στην ψυχή». 

«Και συμμετέχεις σε όλες αυτές τις υπαίθριες δραστηριότητες;» 

Γέλασε. 

«Δεν έχω ακούσει ποτέ άνθρωπο να λέει “υπαίθριες δραστηριό-

τητες”. Εκτός από τα μυθιστορήματα της βικτοριανής εποχής, εν-

νοείται». Την κοίταξε ατάραχος. «Ακούγεται λίγο παλιομοδίτικο». 

Η Μαρίσα κοκκίνισε. 

«Μην ανησυχείς, είναι γοητευτικό. Και όχι, όχι ιδιαίτερα. 

Έχω πάει σε κυνήγια φασιανών, αλλά το κυνήγι αλεπούς δεν  

είναι καθόλου του γούστου μου. Τις συμπαθώ… τις αλεπούδες». 

Την κοίταξε στα μάτια και η Μαρίσα είχε την ξεκάθαρη  

εντύπωση ότι εννοούσε αυτήν όταν είπε «αλεπούδες». 

Έφερε την κουβέντα στο θέμα των παιδιών. Ασυνήθιστο για 

έναν άντρα να μιλάει για παιδιά, πόσο μάλλον στο πρώτο ραντε-

βού και με τέτοια διαφορά ηλικίας – η Μαρίσα ήταν είκοσι οχτώ 

και ο Τζέικ έντεκα χρόνια μεγαλύτερός της. 

«Ξέρεις, θέλω να μπορώ να παίζω μπάλα με τα παιδιά μου», 

είπε. «Δεν θέλω να είμαι ο μοναδικός γονιός με μπαστούνι στο 

προαύλιο του σχολείου». 

«Δεν είσαι και τόσο γέρος!» είπε η Μαρίσα. 

«Ε…» 

Ο Τζέικ τεντώθηκε προς τα πίσω, ακουμπώντας το ένα χέρι 

στο τραπέζι και το άλλο στη ράχη της καρέκλας του. Είχε μια φυ-
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σική ικανότητα να κάνει τον χώρο δικό του. Της άρεσε, έμοιαζε 

με άγαλμα σκαλισμένο σε ξύλο. 

Ήταν η ώρα του μεσημεριανού και η καφετέρια άρχισε να γε-

μίζει: μαμάδες με καροτσάκια μωρών, κοστουμαρισμένοι επιχειρη-

ματίες και νεαρές με γυαλιά και κοντά τζιν που κουβαλούσαν λά-

πτοπ σε σακίδια. Με όλο αυτόν τον θόρυβο από μεταλλικές καρέ-

κλες και το σφύριγμα της μηχανής του εσπρέσο, ο Τζέικ και η Μα-

ρίσα έπρεπε να μιλάνε πιο δυνατά για να ακούν ο ένας τον άλλο.  

«Για να είμαι ειλικρινής, πάντα ήθελα να κάνω παιδιά όσο 

είμαι ακόμη νέα», είπε η Μαρίσα. «Νομίζω σου το είπα, η μαμά 

μου ήταν είκοσι ενός, όταν με έκανε και…» Δεν αποτελείωσε τη 

φράση, εκνευρίστηκε με τον εαυτό της που της ξέφυγε αυτό, δεν 

ήταν κάτι που ήθελε να το μοιραστεί. Δεν θυμόταν τι ακριβώς του 

είχε πει στην πρώτη τους συζήτηση και δεν ήθελε να αποκαλύψει 

πάρα πολλά. Το μυαλό της γέμισε από μια ανάμνηση της μητέρας 

της –όμορφη, απεριποίητη, με τη σαλοπέτα της ξεκούμπωτη να 

θηλάζει το μωρό που έκλαιγε‒ και χρειάστηκε να κάνει συνειδητή 

προσπάθεια για να διώξει την εικόνα και να επιστρέψει στη συζή-

τηση με τον Τζέικ. Μην πας εκεί, είπε από μέσα της. Ξαναγύρνα 

πίσω. Εδώ που είσαι τώρα, αυτή τη στιγμή, με αυτόν τον άντρα. 

Μην το γαμήσεις κι αυτό, όπως όλα τα άλλα. 

Πήρε μια ανάσα, χαμογέλασε κι άρχισε να παίζει με το κου-

ταλάκι του τσαγιού. 

«Σκέφτομαι ότι θα ήταν τέλειο… παιδιά, ένας σκύλος…»  

είπε παίρνοντας το ρίσκο. Έσκυψε μπροστά, με φυσικότητα, και 

άγγιξε με τις άκρες των δαχτύλων της το χέρι του. Αισθάνθηκε 

ένα κύμα ενέργειας, κάτι σαν ηλεκτρική εκκένωση, σαν να συ-

γκρούστηκαν μεταξύ τους δύο μόρια, να ενώθηκαν και να έλαμψε 

κάτι καινούριο.  

Ο Τζέικ φάνηκε να ξαφνιάζεται. Η Μαρίσα μάζεψε αμέσως 

το χέρι της και συνέχισε να μιλάει σαν να μην είχε συμβεί τίποτα, 

παρότι υποπτευόταν πως κάτι σημαντικό είχε συμβεί. 
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Σε κάποια φάση, αργότερα, ο Τζέικ θα της έλεγε πως τη 

στιγμή που άπλωσε το χέρι της και άγγιξε το δικό του, κατάλαβε 

ότι ήταν γι’ αυτόν η «μία και μοναδική». Σκέφτηκε ότι ήταν μια 

έκφραση σαν αυτές που έγραφε συνήθως στις εικονογραφημένες 

ιστορίες της, αλλά, όπως αποδείχτηκε, ήταν αλήθεια. 
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ΚΑΠΟΙΑ ΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΕΡΑ, εγκαταστάθηκε στο σπίτι ενώ ο Τζέικ ήταν 

στη δουλειά του. Δεν την πείραξε που ήταν μόνη της. Έστησε το  

ατελιέ της σ’ ένα μικρό δωμάτιο στο πίσω μέρος του σπιτιού, με θέα 

από ψηλά στον κήπο. Ο προηγούμενος ένοικος το χρησιμοποιούσε 

σαν αυτοσχέδιο γυμναστήριο, και η Μαρίσα, αφού είχε ξεπακετάρει 

το γραφείο και τις μπογιές της, είδε στο πάτωμα της ντουλάπας ένα 

στρογγυλό βαράκι, που κάποτε πρέπει να ήταν συνδεδεμένο με μια 

μπάρα. Το χρησιμοποίησε για να στηρίζει την πόρτα. 

Η Μαρίσα είχε παραγγείλει από το ίντερνετ κούτες και πλα-

στικό περιτυλίγματος με αεροθύλακες, είχε πακετάρει όλα της τα 

υπάρχοντα με πολλή προσοχή, φροντίζοντας να μη χτυπηθεί καμία 

από τις αγαπημένες της κούπες, και είχε κρεμάσει τα ρούχα της στα 

ειδικά κιβώτια που παρείχε η μεταφορική εταιρεία. Ο Τζέικ τής είχε 

πει να μην μπει στον κόπο να κουβαλήσει πιατικά. «Έχουμε ήδη 

ό,τι χρειαζόμαστε», είπε, κι εκείνη χάρηκε με τον πληθυντικό. 

Βλεπόντουσαν ήδη κάτι παραπάνω από τρεις μήνες. Με τη συ-

γκατοίκηση, όλα έγιναν εύκολα και απλά, αμέσως μόλις το αποφά-

σισαν. Η Μαρίσα έμενε με ενοίκιο σε ένα μικρό διαμέρισμα και δεν 

δυσκολεύτηκε να πείσει τον σπιτονοικοκύρη της να την αφήσει να 

φύγει προτού λήξει το συμβόλαιό της, μιας και ήθελε έτσι κι αλλιώς 

να το νοικιάσει ακριβότερα σε κάποιον άλλο. Η Μαρίσα ένιωθε 

σαν να της χαμογέλασε επιτέλους ο καλός θεούλης. 

«Τώρα είναι η στιγμή σου», φαντάστηκε έναν καλοσυνάτο 

γέρο με γενειάδα να της λέει (σκεφτόταν πάντα τον Θεό στην 
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καρτουνίστικη εκδοχή του, μια μορφή σαν τον Αϊ-Βασίλη αλλά 

πιο σοβαρό και χωρίς τα κόκκινα ρούχα). «Το αξίζεις». 

Η Τζας δεν το είδε με καλό μάτι. Είχε έρθει στο διαμέρισμα 

της Μαρίσα για ένα αποχαιρετιστήριο δείπνο με πίτσα και τζιν 

τόνικ, χωρίς πολύ τόνικ. 

«Μου φαίνεται πολύ βιαστικό», είπε η Τζας, μπουκωμένη με 

ένα κομμάτι πίτσα, με το λιωμένο τυρί να κρέμεται σαν σάλιο στο 

ορθάνοιχτο στόμα της. «Γνωρίζεστε ελάχιστα». 

Η Μαρίσα, που δεν έτρωγε πολύ, έβαλε να πιει ακόμα ένα 

ποτό. 

«Ναι, αλλά, απ’ ό,τι φαίνεται, τελικά όλοι αυτοί που το λένε 

έχουν δίκιο». 

«Τι λένε;» 

Κοίταξε την Τζας, τα μαλλιά κοντά, οξυζεναρισμένα, το  

άγριο βλέμμα της, το τατουάζ-βέλος-υπό-γωνία, κατά μήκος της 

κλείδας στον έναν της ώμο, και ένιωσε γι’ αυτήν κάτι που δεν είχε 

νιώσει ποτέ μέχρι τότε. Αισθάνθηκε οίκτο. 

«Πως όταν ξέρεις, ξέρεις». 

Κάτι τέτοια η Μαρίσα και η Τζας πάντα τα ειρωνεύονταν. 

Όμως τα πράγματα είχαν αλλάξει για τη Μαρίσα, αφότου γνώρι-

σε τον Τζέικ. Πρόσφατα είχε καταλάβει ότι η φιλία της με την 

Τζας βασιζόταν σε μια κοινή πίκρα –ο πικρόχολος κυνισμός των 

γυναικών που κανείς δεν τους δίνει σημασία, μασκαρεμένος σε 

χιούμορ της ανασφάλειας‒ και τώρα που η Μαρίσα είχε βρει τον 

άνθρωπο με τον οποίο ήθελε να περάσει την υπόλοιπη ζωή της, 

είχαν λιγότερα κοινά μεταξύ τους. Τώρα η Μαρίσα ήταν σαν το 

παιδάκι του Ready Brek, σ’ εκείνη την παλιά διαφήμιση, που  

έτρωγε ένα μπολ δημητριακά και έλαμπε όλη τη μέρα, με τη δια-

φορά ότι η Μαρίσα έλαμπε από έρωτα. 

Εκείνο το βράδυ στο διαμέρισμά της, η Τζας την είχε κοιτά-

ξει επιφυλακτικά, αλλά κάτι έπιασε στην έκφραση της Μαρίσα 

και άστραψε ένα χαμόγελο. 
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«Φιλενάδα! Την έχεις πατήσει χοντρά!» 

Η Τζας είχε μεγαλώσει στο Λιούισαμ, όμως πετούσε καμιά 

φορά κάτι χαζές αμερικάνικες ατάκες, σαν να είχε δει πολλή τη-

λεόραση στη δεκαετία του 1990. 

Η Μαρίσα κατέβασε μονορούφι το υπόλοιπο τζιν της. Τίνα-

ξε πίσω τα μαλλιά της και οι άκρες τους γαργάλησαν τους γυ-

μνούς της ώμους. Ένιωσε την τελειότητα της στιγμής, της συγκε-

κριμένης κίνησης που επέλεξε να κάνει. Ένιωσε όμορφη και δυ-

νατή. 

«Νομίζω, ναι», είπε. «Θα έρθει και η δική σου σειρά». 

Η Τζας ανασήκωσε τους ώμους της. 

«Δεν μ’ ενδιαφέρει και πολύ πλέον», είπε η φίλη της. «Απο-

φάσισα ότι μου αρέσει να είμαι μόνη, να έχω τον χώρο μου. Γιατί 

να έρθει κάποιος και να τα κάνει όλα μαντάρα, μου λες;» 

Η Μαρίσα δεν επέμεινε. Κάθισε σταυροπόδι στο πάτωμα, 

πήρε το μικρότερο κομμάτι από την πίτσα πεπερόνι κι άρχισε να 

το μασουλάει αργά. 

«Είναι που…» ξεκίνησε να λέει η Τζας, κομπιάζοντας. «Γε-

νικά… την πατάς άσχημα. Θυμάσαι…» 

«Τώρα είναι αλλιώς», είπε ψυχρά η Μαρίσα και σηκώθηκε 

απότομα. Ζαλίστηκε, η όρασή της θόλωσε. Πήρε το κουτί, μαζί 

με όση πίτσα είχε απομείνει, και τα πέταξε όλα αποφασιστικά 

στον σκουπιδοτενεκέ. 

«Ε!» διαμαρτυρήθηκε η Τζας. «Δεν είχα τελειώσει!» 

«Σκασίλα μου…» 

«Σε νοιάζομαι, Ρις». 

Η Μαρίσα τής γύρισε την πλάτη κι άρχισε να πλένει τα χέρια 

της στον νεροχύτη. Το διαμέρισμά της ήταν ένα μεγάλο δωμάτιο, 

χωρισμένο σε τρία μικρά μέρη, έτσι που η κουζίνα και το καθιστι-

κό ήταν ένας ενιαίος χώρος. Το κρύο νερό την ηρέμησε, έσπασε 

το βλαστάρι της οργής που ένιωθε να έχει φυτρώσει μέσα της. 

Όταν γύρισε και κοίταξε ξανά την Τζας, ήταν πιο ήρεμη. 
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«Το ξέρω». Άναψε τον βραστήρα. «Και το εκτιμώ». 

Η βραδιά τελείωσε νωρίτερα απ’ ό,τι άλλες φορές και η Μα-

ρίσα, όταν αγκάλιασε την Τζας στην πόρτα, κατάλαβε ότι η φιλία 

τους δεν θα επιβίωνε με την επικείμενη αλλαγή στη ζωή της.  

Διαισθανόταν ότι η Τζας την έκρινε χωρίς να της το εκφράζει και 

ένιωθε άβολα με τόσο εξονυχιστικό έλεγχο. Βασικά δεν έφταιγε 

καμία από τις δυο τους. Απλώς η ζωή προχωράει. Οι άνθρωποι 

αλλάζουν. Άλλωστε αυτή τώρα είχε τον Τζέικ. Το σπίτι. Τα παι-

διά που θα έκανε μαζί του στο μέλλον. Μια δική της οικογένεια 

και μια εστία. 

Στο σπίτι, το ατελιέ της άρχιζε να διαμορφώνεται. Η Μαρίσα 

καδράρισε και κρέμασε στον τοίχο δύο ζωγραφιές από το πρώτο 

της βιβλίο της σειράς «Πλάθοντας Παραμύθια». Το παραμύθι  

είχε γραφτεί για ένα αγόρι που το έλεγαν Γκάμπριελ, στον οποίο 

η Μαρίσα είχε αναθέσει μια ιπποτική αποστολή, και ήταν μια πε-

ριπέτεια με πριγκίπισσες με πλουμιστά ροζ φορέματα και δρά-

κους κρυμμένους μέσα σε σπηλιές, που έβγαζαν από το στόμα 

τους φωτιά. Έβαλε τα πινέλα της σε γυάλινα βαζάκια –είχε συ-

γκεκριμένο βαζάκι για το καθένα– και τακτοποίησε στα ράφια τα 

ντοσιέ της με τις παραγγελίες και τα τιμολόγια. Ο Τζέικ τής είπε 

ότι καλό θα ήταν να περάσει όλα τα στοιχεία στον υπολογιστή 

και ότι θα της έδειχνε αυτός πώς να το κάνει, ωστόσο η Μαρίσα 

προτιμούσε το χειροπιαστό χαρτί. Ήταν ένας τρόπος για να απο-

δεικνύει στον εαυτό της ότι υπάρχει· ότι αφήνει ένα αποτύπωμα.  

Όταν ήταν μικρή, πάντα ένιωθε παροδική, ένα αερικό που 

έπρεπε να παίρνει σαν καπνός το κατάλληλο σχήμα για να χωρέ-

σει οπουδήποτε χρειαζόταν. Δεν είχε καμία πρώτη ανάμνηση από 

τα πολύ μικρά της χρόνια, αλλά ένα μπερδεμένο κουβάρι από  

εικόνες, με εκείνη να μπαίνει σε διάφορα δωμάτια και τη μητέρα 

της να ξαφνιάζεται, διαπιστώνοντας ότι ήταν εκεί και η Μαρίσα.  

«Δεν σε είδα, αγάπη μου!» ήταν το μόνιμο ρεφρέν. Η Μαρίσα 

ήταν πάντα πολύ ήσυχη, δεν την πρόσεχε κανείς. 
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Η μικρή της αδερφή, αντιθέτως, απ’ όταν γεννήθηκε, έκανε 

τα πάντα για να την ακούν όλοι. Έκλαιγε όλη νύχτα και η Μαρίσα 

συνήθισε να ακούει στον διάδρομο τα συρτά βήματα της μητέρας 

της, που πήγαινε στο μωρό για να το νανουρίσει στην αγκαλιά 

της σιγανά και παράφωνα ώσπου να αποκοιμηθεί ξανά. Το πρωί 

στο τραπέζι, η Μαρίσα και ο πατέρας της κάθονταν ο ένας απέ-

ναντι από τον άλλο και αντάλλασσαν συνωμοτικές ματιές, καθώς 

εκείνος της ετοίμαζε το πρωινό της, πολύ χάλια, γιατί το παγωμέ-

νο βούτυρο κολλούσε στο φρυγανισμένο ψωμί και το μαχαιράκι 

άνοιγε τρύπες στη φέτα. Η Μαρίσα αργούσε κάθε πρωί στο σχο-

λείο και τσαντιζόταν και κατηγορούσε την αδερφή της, αυτόν τον 

ανεπιθύμητο εισβολέα με το θυμωμένο, ζαρωμένο, κόκκινο μού-

τρο και τις σφιγμένες μωρουδίστικες γροθιές. Δεν το χωρούσε  

ο νους της πώς ένα τοσοδά ανθρωπάκι μπορούσε να προκαλέσει 

τέτοιον πανικό. 

Το μωρό έκανε τη Μαρίσα να απορεί, αλλά την τρόμαζε κιό-

λας. Της φαινόταν παράξενο πώς αυτό το εξωγήινο πλάσμα είχε 

μείνει στριμωγμένο τόσους μήνες μες στην κοιλιά της μητέρας της 

και μετά είχε βγει, θυμίζοντας ελάχιστα κανονικό άνθρωπο, με 

δέρμα τόσο λεπτό και τεντωμένο, που φαινόταν σχεδόν διάφανο. 

Τα δάχτυλα του μωρού ήταν τοσοδούλικα σαν σκουλήκια· τα μά-

τια του θολά σαν χυμός μήλου. Και οι μεγάλοι έκαναν όλοι σαν 

τρελοί γι’ αυτή την μπέμπα, αυτό το νεογέννητο πλάσμα που μό-

νο τσίριζε, που δεν είχε καν προσωπικότητα. 

«Πρέπει ν’ αλλάξουμε την πάνα σου τώρα, ε, αγαπούλα 

μου;» έλεγε η μητέρα της Μαρίσα, γλυκομιλώντας, χαμογελώντας 

και σηκώνοντας το μωρό ψηλά στον αέρα για να μυρίσει τον πο-

πό του κι ύστερα να σουφρώσει επιδεικτικά τη μύτη της. «Πφ!  

Τι βρόμα! Θέλεις καινούρια πάνα, αγαπούλα μου; Ναι, θέλεις. 

Ναι, τώρα θ’ αλλάξουμε την πάνα σου». 

Και δώστου ξανά και ξανά, δεν είχε τέλος αυτό το πράγμα, 

ενώ η Μαρίσα καθόταν μουτρωμένη στον καναπέ παρακολουθώ-




