
Η θάλασσα, τ’ αδέρφι μου

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το σπασμένο μπουκάλι

Ο νεαρός, με το τσιγάρο στα χείλη και τα χέρια χωμένα στις τσέ-
πες του παντελονιού, κατέβηκε τα λίγα τούβλινα σκαλιά που οδη-
γούσαν στο φουαγέ του ξενοδοχείου στο άνω Μπρόντγουεϊ και
στράφηκε προς τη μεριά της ρίβερσαϊντ Ντράιβ, σουλατσάροντας
αργά μ’ έναν περίεργο, συρτό βηματισμό.

Σουρούπωνε. Οι δρόμοι, μες στον ζεστό Ιούλη, καλυμμένοι σε
μιαν αχλή πνιγηρότητας που θόλωνε τα αιχμηρά περιγράμματα
της Μπρόντγουεϊ, μια συρροή από διαβάτες, γραφικά μικρά οπω-
ροπωλεία, λεωφορεία, ταξί, αστραφτερές κουρσάρες, καταστή-
ματα με τρόφιμα κοσέρ, μαρκίζες κινηματοθεάτρων, και τα ανα-
ρίθμητα άλλα θεάματα που δίνουν σε κάθε οδική αρτηρία της Νέας
Υόρκης, μες στο κατακαλόκαιρο, τον περίλαμπρο εκείνο και πα-
νηγυριώτικο παλμό της.

Ο νεαρός, ντυμένος ανέμελα μ’ ένα λευκό πουκάμισο χωρίς
γραβάτα, ένα πράσινο πολυφορεμένο σακάκι από καμπαρντίνα,
μαύρο παντελόνι και μοκασίνια, κοντοστάθηκε μπροστά σ’ ένα
υπαίθριο οπωροπωλείο και έριξε μια ματιά στην πραμάτεια. Στο
λεπτό του χέρι βαστούσε ό,τι είχε απομείνει από τα χρήματά του
– δυο εικοσιπενταράκια, μια δεκάρα και μια πεντάρα. Αγόρασε
ένα μήλο και συνέχισε τον δρόμο του, μασουλώντας σκεφτικός.
Τα ’χε ξοδέψει όλα σε δυο βδομάδες· πότε θα μάθαινε να ’ναι πιο
συνετός! Οχτακόσια δολάρια σε δεκαπέντε μέρες – πώς; πότε;
και γιατί;

Φτύνοντας πέρα το κουκούτσι του μήλου, ένιωθε ακόμα την
ανάγκη να ικανοποιήσει τις αισθήσεις του λίγο [ ] – χασομερώ-
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λατσαδόρους στην Ντράιβ να περνούν από μπροστά του, φαινο-
μενικά συμφιλιωμένος με τον κόσμο. Αλλά ήταν οικονομικά σε
μαύρο χάλι, και το ήξερε· αύριο πια δε θα ’χε πεντάρα τσακιστή.
Μ’ ένα αχνό χαμόγελο, που το κατόρθωσε ανασηκώνοντας τη γω-
νία του στόματός του, πάσχισε να θυμηθεί πώς είχε ξοδέψει τα
οχτακόσια δολάριά του.

Η περασμένη νύχτα, αυτό το ήξερε, του είχε στοιχίσει εκατόν
πενήντα δολάρια, τα τελευταία του. Μεθυσμένος δύο απανωτές
βδομάδες, είχε καταφέρει να επανέλθει σε κάποια νηφαλιότητα
σ’ ένα φτηνό ξενοδοχείο στο Χάρλεμ· από κει, θυμήθηκε, είχε πά-
ρει ταξί κι είχε πάει σ’ ένα μικρό φαγάδικο στη Λένοξ Άβενιου
όπου δεν σέρβιραν παρά μονάχα κάτι μπριζόλες όλο κόκαλο. εκεί
είχε γνωρίσει τη χαριτωμένη έγχρωμη κοπελίτσα που ήταν μέλος
στην Ένωση Νέων Κομμουνιστών. Θυμήθηκε ότι είχαν πάρει ταξί
για το Γκρίνουιτς Βίλατζ όπου εκείνη ήθελε να δει μια συγκεκρι-
μένη ταινία… ο Πολίτης Κέιν, αυτή δεν ήταν; Και μετά, σ’ ένα
μπαρ στη ΜακΝτάγκαλ Στριτ, την έχασε την κοπέλα όταν έμπλε-
ξε ο ίδιος μ’ έξι ναύτες που είχαν ξεμείνει από παραδάκι· ήταν
από ένα αντιτορπιλικό που βρισκόταν τώρα στη δεξαμενή επι-
σκευών. Από κει, όσο μπορούσε να θυμηθεί, πήρε ένα ταξί μαζί
τους κι έπιασαν να τραγουδάνε κάθε λογής τραγούδια και κατέ-
βηκαν στο Κέλι’ς Στέιμπλς στην 52η Οδό και μπήκαν μέσα για 
ν’ ακούσουν τον ρόι Έλντριτζ και την Μπίλι Χόλιντεϊ. Ένας απ’
τους ναύτες –μεγαλόσωμος, μαυρομάλλης, υποκελευστής του
Υγειονομικού– μιλούσε ακατάπαυτα για την τρομπέτα του ρόι
Έλντριτζ και γιατί ήταν δέκα χρόνια μπροστά από κάθε μουσικό
της τζαζ εκτός ίσως από δύο άλλους που τζαμάριζαν κάθε Δευ-
τέρα στου Μίντον στο Χάρλεμ, τον Λέστερ Τάδε και τον Μπεν
Γουέμπστερ·2 και για το πώς ο ρόι Έλντριτζ ήταν στην πραγμα-
τικότητα ένας θαυμαστός στοχαστής με απεριόριστες μουσικές
ιδέες. Μετά πήγαν όλοι μαζί στο Στορκ Κλαμπ, όπου ένας άλλος
ναύτης ήθελε μια ζωή να πάει, αλλά ήταν όλοι τους πολύ πιωμένοι
και δεν τους άφησαν να μπουν, κι έτσι πήγαν σ’ ένα φτηνιάρικο
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ντας εδώ ή παρακεί, κι έτσι μπήκε σ’ ένα καπνοπωλείο και αγό-
ρασε ένα πούρο. Δεν το άναψε παρά μονάχα σαν πήγε κι έκατσε
σ’ ένα παγκάκι στην Ντράιβ φάτσα στον ποταμό Χάντσον.

Ήταν δροσερά εκεί δίπλα στον ποταμό. Πίσω απ’ τον άντρα,
ο δραστήριος υπόκωφος θόρυβος της Νέας Υόρκης ν’ αναστενάζει
και να πάλλεται λες και ολόκληρο το Μανχάταν Άιλαντ ήταν μια
ξεκούρδιστη χορδή που την κοπανούσαν τα δάχτυλα κάποιου
αδιάντροπου και φουριόζου δαίμονα. Ο άντρας στράφηκε και σά-
ρωσε με τα βαθύχρωμα, περίεργα μάτια του τις ψηλές στέγες της
πόλης και πέρα κάτω το λιμάνι, όπου η αλυσίδα απ’ τα φώτα του
νησιού σχημάτιζε μιαν εντυπωσιακή αψίδα, πνιγηρές χάντρες μες
στην αχλή του μεσοκαλόκαιρου που κρέμονταν με μιαν ακανόνι-
στη σειρά.

Το πούρο διατηρούσε την πικρή γεύση στο στόμα του, όπως
το είχε θελήσει· την ένιωθε πλούσια και γεμάτη ανάμεσα στα δό-
ντια του. Στον ποταμό, μπορούσε να διακρίνει αμυδρά τα κύτη
των αγκυροβολημένων εμπορικών πλοίων. Μια μικρή ατμάκατος,
ορατή χάρη στα φώτα της και μόνο, γλιστρούσε με ελιγμούς ανά-
μεσα στα σκοτεινά φορτηγά και τα δεξαμενόπλοια. Με βουβό 
δέος ο άντρας έγειρε μπροστά και κοίταξε τις επιπλέουσες κουκ-
κίδες φωτός που κινούνταν αργά στον ποταμό με μιαν υγρή χάρη
– η σχεδόν παθολογική του περιέργεια είχε σαγηνευτεί από αυτό
που θα είχε φανεί απολύτως συνηθισμένο σε κάποιους άλλους.

Αυτός ο νεαρός, πάντως, δεν ήταν ένας οποιοσδήποτε τύπος.
είχε μια μάλλον φυσιολογική εμφάνιση, ύψος μόλις λίγο παρα-
πάνω απ’ το κανονικό, λεπτός, με βαθουλωτό πρόσωπο όπου έκα-
νε εντύπωση το έντονο πιγούνι του και οι μύες στο πανωχείλι του,
με το εκφραστικό του στόμα να διαγράφεται λεπτεπίλεπτα αλλά
με πλησμονή από τις γωνίες της λεπτής του μύτης, και με δυο ήρε-
μα, συμπονετικά μάτια. Αλλά το φέρσιμό του ήταν αλλόκοτο. εί-
χε το συνήθειο να κρατάει το κεφάλι του ψηλά, κι έτσι ό,τι κι αν
παρατηρούσε το περιέβαλλε θαρρείς με μιαν υποτιμητική εξέτα-
ση, ενώ η αποστασιοποιημένη όψη του πρόδιδε μιαν υπεροπτική
και ανεξιχνίαστη περιέργεια.

Μ’ αυτό το ύφος, κάπνιζε το πούρο του και κοίταζε τους σου-
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ματάκι της μισάνοιχτο σαν καρδιόσχημο μπουμπούκι. Ο νεαρός
έσκυψε και την πήρε στα χέρια του. Ήταν μια πολύ χαριτωμένη
ψιψίνα με ραβδωτό γκρίζο τρίχωμα και μια πολύ φουντωτή ουρά
για την ηλικία της.

«Γεια σου, Τίγρη» χαιρέτησε, σκεπάζοντας τη μικρή φατσούλα
με το χέρι του. «Πού μένεις, καλό μου;»

Η ψιψίνα απάντησε νιαουρίζοντας, το μικρό κορμί της να
γουργουρίζει στο χέρι του λεπτεπίλεπτο μουσικό όργανο. Χάιδε-
ψε το κεφαλάκι με τον δείχτη του. Το κρανίο της ήταν ένα μικρο-
σκοπικό κογχύλι, τόσο εύθραυστο που θα μπορούσε να το τσακί-
σει ανάμεσα στον αντίχειρα και τον δείχτη του. Ακούμπησε την
άκρη της μύτης του στο μικρό στοματάκι ώσπου η ψιψίνα του τη
δάγκωσε παιχνιδιάρικα.

«Χα χα! Τιγράκι μου εσύ!» έκανε χαμογελώντας.
Ο οπωροπώλης στάθηκε εκεί μπροστά για να τακτοποιήσει

την πραμάτεια του.
«Δικό σου είναι το γατί;» ρώτησε ο νεαρός, πηγαίνοντας κοντά

του παρέα με τη γάτα.
Ο οπωροπώλης έστρεψε το μελαψό του πρόσωπο.
«Ναι, της γυναίκας μου είναι».
«Ήταν στο πεζοδρόμιο» είπε ο νεαρός ξένος. «Δεν είναι καλό

μέρος για έναν τέτοιο μικρό γατούλη ο δρόμος, μπορεί να τον πα-
τήσουν».

Ο οπωροπώλης χαμογέλασε. «Καλά λες. Θα πρέπει να την κο-
πάνησε απ’ το σπίτι». Μετά, κοίταξε καταπάνω και φώναξε δυ-
νατά: «Μπέλα!».

Σε λίγο μια γυναίκα φάνηκε στο παράθυρο και πρόβαλε το
κεφάλι της: «Τι ’ναι;».

«Ο γάτος σου. Λίγο έλειψε να χαθεί», φώναξε ο άντρας.
«Ψι-ψι-ψιψίνο!» έκανε γλυκά η γυναίκα, βλέποντας το γατάκι

στα χέρια του νεαρού. «Φέρ’ τον απάνω, Τσάρλι· θα πάθει κάνα
κακό στον δρόμο».

Ο άντρας χαμογέλασε και πήρε τη γάτα από τα χέρια του ξέ-
νου· τα αδύναμα μικρά νύχια του ζωντανού έδειξαν απρόθυμα ν’
αλλάξουν αγκαλιά.
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ποτάδικο όπου κέρασε όλη την παλιοπαρέα εισιτήρια χορού με
τις κονσοματρίς του μαγαζιού. Από κει πήγαν σ’ ένα άλλο μέρος
στο Ιστ Σάιντ όπου η Μαντάμα έστρεξε να τους πουλήσει τρία
λίτρα σκοτσέζικο αλλά μετά που ήπιαν κάμποσο αρνήθηκε να
τους αφήσει να κοιμηθούν εκεί και τους πέταξε έξω. Όπως και
να ’χει, είχαν αρχίσει έτσι κι αλλιώς να βαριούνται μέχρι θανάτου,
και το μαγαζί και τα κορίτσια του, κι έτσι τράβηξαν κατά τις πά-
νω συνοικίες κι ύστερα δυτικά προς ένα ξενοδοχείο του Μπρό-
ντγουεϊ όπου εκείνος πλήρωσε για δυο σουίτες και στράγγιξαν
τα μπουκάλια με το σκοτσέζικο και την έπεσαν στις καρέκλες,
στο πάτωμα, στα κρεβάτια. Και μετά, αργά το μεσημέρι της επο-
μένης, εκείνος ξύπνησε και βρήκε τρεις από τους ναύτες ταβλια-
σμένους μέσα σ’ έναν χαμό από άδεια μπουκάλια, ναυτικούς πί-
λους, ποτήρια, παπούτσια και ρούχα. Οι άλλοι τρεις είχανε φύγει,
ίσως για να γυρέψουνε κάνα χωνευτικό ή κάνα ντοματόζουμο.

Κι έπειτα, θυμόταν, είχε ντυθεί αργά, αφού έκανε ένα ντους
με το πάσο του, και πήρε τους δρόμους αφήνοντας το κλειδί στη
ρεσεψιόν και λέγοντας στον υπάλληλο να μην ενοχλήσει τα φιλα-
ράκια του που κοιμόντουσαν.

Και να τος, τώρα δα εδώ καθισμένος, να ’χει ξεμείνει μονάχα
με πενήντα σεντς. Η χτεσινή νύχτα να του ’χει κοστίσει 150 δολάρια
περίπου, για ταξί, ποτά εδώ κι εκεί, λογαριασμούς στο ξενοδοχείο,
γυναίκες, κουβέρ, και όλα τ’ άλλα· η καλοπέραση τέρμα για τούτη
τη φορά. Χαμογέλασε καθώς θυμήθηκε τι πλάκα που είχε σαν ξύ-
πνησε πριν από κάτι ώρες, στο πάτωμα χυμένος, ανάμεσα σ’ έναν
ναύτη και ένα άδειο μπουκάλι ουίσκι, με το ένα του μοκασίνι στο
αριστερό το πόδι και το άλλο στο πάτωμα του μπάνιου.

Πέταξε ό,τι απόμεινε απ’ το πούρο, σηκώθηκε, βάδισε στο
πλάι του ποταμού. Σαν γύρισε πάλι στην Μπρόντγουεϊ, επιβρά-
δυνε το βήμα του και πήρε να χαζεύει με ήρεμο και περίεργο
βλέμμα τα μικρά παπουτσίδικα, τα μαγαζιά που επισκεύαζαν
ραδιόφωνα, τα ντράγκστορ, τα κιόσκια με τις εφημερίδες, και τα
αμυδρά φωτισμένα βιβλιοπωλεία.

Μπροστά σ’ ένα οπωροπωλείο σταμάτησε απότομα· στα πό-
δια του, μια μικρή γατούλα τού νιαούριζε με παράπονο, το στο-
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του οικειότητα, θαρρείς κι ο χρόνος να μην έπαιζε κανέναν ρόλο
στο μυαλό του. εκείνη όμως ήταν σίγουρη ότι δεν τον είχε συνα-
ντήσει άλλη φορά. Έτσι, τον κοίταξε με κάποια κατάπληξη και
έμεινε να περιμένει την επόμενη κίνησή του.

εκείνος δεν έκανε τίποτα· απλώς στράφηκε πάλι στην μπίρα
του και ήπιε μια γουλιά, θαρρείς βυθισμένος τώρα σε σκέψεις. Η
Πόλι, σαστισμένη από την ασυνάρτητη συμπεριφορά του, κάθισε
για μερικά λεπτά να τον κοιτάζει. Προφανώς αυτός ήταν ικανο-
ποιημένος με ένα μονάχα πράγμα, με το να ρωτήσει αυτήν πού
πήγαινε. Μα ποιος νόμιζε ότι είναι;… το δίχως άλλο, δεν ήταν δική
του δουλειά. Κι ωστόσο, γιατί της μίλησε σαν να την ήξερε μια
ζωή, σαν να του ανήκε από πάντα;

Συνοφρυωμένη κι ενοχλημένη η Πόλι, άφησε το σεπαρέ και πή-
γε κοντά στον άγνωστο. Δεν απάντησε στις ερωτήσεις που της
φώναζαν οι φίλες κι οι φίλοι της· αντίθετα, μίλησε στον νεαρό με
την περιέργεια ενός παιδιού.

«Ποιος είσαι;» τον ρώτησε.
«Ο Γουέσλι».
«Ποιος Γουέσλι;»
«Ο Γουέσλι Μάρτιν».
«Έχουμε γνωριστεί;»
«Όχι απ’ όσο ξέρω» απάντησε εκείνος ήρεμα.
«Και τότε» έκανε η Πόλι «τότε γιατί;… γιατί;… πώς σου ’ρθε

να…»
«Πώς μου ’ρθε τι;» είπε χαμογελώντας ο Γουέσλι Μάρτιν,

ανασηκώνοντας τη γωνία του στόματός του.
«Οχ πια!» αναφώνησε η Πόλι, κοπανώντας με πείσμα κι ανυ-

πομονησία το πόδι της. «Μα ποιος είσαι επιτέλους;»
Διασκεδάζοντας, ο Γουέσλι διατήρησε το αχνό χαμόγελό του.
«Σου το είπα ποιος είμαι».
«Δεν εννοώ αυτό! Άκου, γιατί με ρώτησες πού πάω; Αυτό πες

μου να μάθω».
«Λοιπόν;»
«Λοιπόν, για τ’ όνομα του Θεού, μην είσαι τόσο εκνευριστικός

– εγώ σε ρωτάω, κι εσύ αντί ν’ απαντήσεις με ρωτάς πάλι!» Τώρα
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«Σ’ ευχαριστώ!» έκανε τραγουδιστά η γυναίκα από πάνω.
Ο νεαρός τη χαιρέτησε ανεμίζοντας το χέρι του.
«Τις ξέρεις τις γυναίκες» είπε ο οπωροπώλης «πόσο τ’ αγα-

πάνε τα γατάκια… όλο τ’ αγαπάνε τ’ ανήμπορα πλασματάκια.
Αλλά τους άντρες, το ξέρεις, τους θέλουνε σκληρούς».

Ο νεαρός χαμογέλασε αχνά.
«Καλά δε λέω;» γέλασε ο άντρας, χτυπώντας φιλικά τον νεα-

ρό στην πλάτη και μπαίνοντας ξανά στο μαγαζί του με το γατάκι,
χαχανίζοντας.

«Μπορεί» μουρμούρισε μονάχος πια ο νέος. «Πού στο καλό
να ξέρω;»

Βάδισε πέντε τετράγωνα ακόμα προς τα πάνω, δίχως σκοπό
το πιο πολύ, ώσπου έφτασε σ’ ένα καφέ-μπαρ, λίγο πιο κει από
την πανεπιστημιούπολη του Κολούμπια. Πέρασε από τις περι-
στρεφόμενες πόρτες και πήγε και κάθισε σ’ ένα άδειο σκαμπό
στην μπάρα.

Το μέρος ήταν γεμάτο πότες, η πνιγηρή του ατμόσφαιρα τίγκα
στον καπνό, τη μουσική, τις φωνές, και τη γενική ακατάσχετη κί-
νηση που την ξέρουν τόσο καλά οι θαμώνες των μπαρ τις καλο-
καιριάτικες νύχτες. Ο νεαρός λίγο έλειψε να σηκωθεί να φύγει,
αλλά αποφάσισε να μείνει σαν έπιασε το μάτι του ένα παγωμένο
ποτήρι μπίρα που ο μπάρμαν μόλις απίθωνε μπροστά σ’ έναν άλ-
λο πελάτη. Κι έτσι παράγγειλε και για τον εαυτό του ένα ποτήρι.
Ανταλλάσσει μετά ματιές με μια κοπέλα ονόματι Πόλι, που κά-
θεται σ’ ένα σεπαρέ με τους φίλους της.

Κοιτάζονται για κάμποσα δευτερόλεπτα με τον τρόπο που μό-
λις περιγράφτηκε· μετά, με αμέριμνη οικειότητα, ο νεαρός μίλησε
στην Πόλι: «Πού πας εσύ;».

«Πού πάω εγώ;» κάνει γελαστά η Πόλι. «Πουθενά δεν πάω
εγώ!»

Αλλά αν και γέλασε με την ασυνήθιστη ερώτηση του αγνώ-
στου, δεν μπόρεσε να μην αναρωτηθεί για τη στιγμιαία κτητικό-
τητά του· για ένα δευτερόλεπτο, εκείνος έμοιαζε σαν να ’ναι ένας
παλιός της φίλος που τον είχε ξεχάσει χρόνια πριν και που τώρα
είχε πέσει πάνω της τυχαία και είχε μεμιάς ξαναβρεί την παλιά
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Πόλι έβαλε τους φίλους της να κάτσουν αλλιώς τώρα. Όταν πια
κάθισαν πλάι πλάι, η Πόλι σύστησε τον καινούριο της φίλο μ’ ένα
συντομευμένο «Γουές».

«Και τι κάνεις, φιλαράκο;» ρώτησε ο τύπος που τον έλεγαν
Έβερχαρτ και που καθόταν στη γωνία κοιτάζοντας πονηρά μέσα
από τα γυαλιά του από ταρταρούγα προς τη μεριά του Γουέσλι.

Ο Γουέσλι έριξε μια πολύ γρήγορη ματιά προς τον άνθρωπο
που του έκανε την ερώτηση, και ανασήκωσε τους ώμους. Η σιωπή
του γοήτευσε πολύ τον Έβερχαρτ· τα επόμενα λεπτά, κι ενώ η
παρέα ξανάβρισκε τη φλύαρη ευθυμία της, ο Έβερχαρτ ζύγιασε
τον ξένο· κάποια στιγμή, σαν ο Γουέσλι είδε τον Έβερχαρτ να τον
μπανίζει πίσω από τα αλλόκοτα ματογυάλια του, τα βλέμματά
τους αναμετρήθηκαν, του Γουέσλι ψυχρά και επιφυλακτικά, του
Έβερχαρτ μια διερευνητική πρόκληση, η ματιά του αναιδούς σκε-
πτικιστή.

Καθώς κυλούσε η νύχτα, οι κοπέλες και ο Τζορτζ Ντέι ιδιαί-
τερα άρχιζαν να ξεχειλίζουν από κέφι· ο Τζορτζ, που η αλλόκοτη
φαντασία του είχε κατεβάσει κάτι, γελούσε τώρα μ’ έναν οδυνηρό
μορφασμό· πάσχισε να αφηγηθεί τι του προκαλούσε ευθυμία αλ-
λά όταν έφτασε στο αστείο μέρος του περιστατικού που τον δια-
σκέδαζε τόσο, και ήταν έτοιμος να μοιραστεί την πλάκα και με
τους υπόλοιπους, έμπηξε ξαφνικά ασυγκράτητα γέλια. Το απο-
τέλεσμα ήταν μεταδοτικό· οι κοπέλες έσκουξαν, ο Έβερχαρτ χα-
σκογέλασε, και η Πόλι, με το κεφάλι στον ώμο του Γουέσλι, ήταν
ανήμπορη να σταματήσει να χαχανίζει.

Ο Γουέσλι, απ’ τη μεριά του, βρήκε τη δύσκολη κατάσταση
στην οποία είχε περιέλθει ο Τζορτζ τόσο διασκεδαστική όσο και
την ανυπομονησία της Πόλι νωρίτερα, κι έτσι τώρα κοίταζε με το
στόμα ανοιχτό, και τα μάτια διάπλατα απ’ την κατάπληξη, προς
το μέρος του Τζορτζ, με μιαν έκφραση διασκέδασης τόσο αστεία
από μόνη της όσο οποιοδήποτε θέαμα θα επιθυμούσε ο ίδιος να
αντικρίσει.

ως επί το πλείστον, ο Γουέσλι δεν ήταν μεθυσμένος· είχε ως
τώρα πιει πέντε ποτήρια μπίρα, και από την ώρα που έσμιξε με
την παρέα στο σεπαρέ, πέντε ποτηράκια σκέτο τζιν που είχε χα-
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πια η Πόλι τού ούρλιαζε καταπρόσωπο· αυτό φαίνεται τον δια-
σκέδασε τον Γουέσλι γιατί την κοίταζε τώρα με τα μάτια του ορ-
θάνοιχτα, με το στόμα του να χάσκει, με μια παγωμένη, παρατε-
ταμένη ηδονή που ήταν συνάμα δύσθυμη και απίστευτα ιλαρή.
Έμοιαζε λες κι ήταν έτοιμος να ξεσπάσει σε γέλια βροντερά, αλλά
δεν το έκανε τελικά· απλώς είχε στυλώσει πάνω της το βλέμμα
του με μια κατεργάρικη λάμψη αποβλάκωσης.

Κι εκεί που η Πόλι ήταν στο παρά πέντε να νιώσει πληγωμένη
από τη διόλου κολακευτική συμπεριφορά του, ο Γουέσλι ζούληξε
ζεστά το χέρι της και γύρισε πάλι στην μπίρα του.

«Από πού είσαι;» τον πίεσε η Πόλι.
«Απ’ το Βερμόντ» μουρμούρισε ο Γουέσλι, με την προσοχή του

εστιασμένη στο πώς δούλευε την κάνουλα της μπίρας ο μπάρ-
μαν.

«Και τι κάνεις στη Νέα Υόρκη;»
«Ξηγιέμαι παραλία» ήταν η απάντηση.
«Τι πά’ να πει αυτό;» επέμεινε η Πόλι με παιδιάστικη απο-

ρία.
«Πώς σε λένε;» αντιγύρισε ο Γουέσλι, αδιαφορώντας για την

ερώτησή της.
«Πόλι Άντερσον».
«Πόλι Άντερσον – Όλοι για την Πόλι, η όμορφή μας Πόλι».
«Τι ατάκα!» χλεύασε η κοπέλα.
«Τι θες να πεις;» έκανε χαμογελώντας ο Γουέσλι.
«Άσ’ τα τώρα αυτά… όλοι σας καμώνεστε τους αθώους, κι εί-

ναι για λύπηση αυτό» σχολίασε η Πόλι. «Θες να πεις ότι εσείς οι
άντρες του Βερμόντ δεν έχετε ατάκες για να μας κολλάτε; Άσε
τώρα, έχω βρεθεί εκεί πέρα».

Ο Γουέσλι δε βρήκε κάνα σχόλιο να κάνει· ψαχούλεψε στις τσέ-
πες του και έβγαλε το τελευταίο του νόμισμα των είκοσι πέντε
σεντς.

«Θες καμιά μπιρίτσα;» ρώτησε την Πόλι.
«Αμέ – ας τις πιούμε στο τραπέζι μου· έλα να σε γνωρίσω στην

παρέα μου».
Ο Γουέσλι πήρε τις μπίρες και τις πήγε στο σεπαρέ, όπου η
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φως του πόσο ατελή είναι, ή του πόσο στραβά είναι· και μ’ αυτό
το δεδομένο, μπορώ να πω τι δεν είναι καλό, καθότι αρνούμαι να
χασομερώ με ό,τι είναι τάχατες καλό…»

Η Πόλι χασμουρήθηκε ηχηρά· ο Γουέσλι άναψε ακόμα ένα τσι-
γάρο.

«Δεν είμαι κάνας ευτυχισμένος άνθρωπος» εξομολογήθηκε ο
Έβερχαρτ «αλλά ξέρω τι κάνω. Ξέρω τι λέω όταν μιλάω στους
μαθητές μου για τον Τζον Νταν και τον Ουίλλιαμ Σαίξπηρ· μπορώ
να τους εξηγήσω μια χαρά τι θέλουν να πουν. Θα έφτανα μάλιστα
στο σημείο να πω ότι κατανοώ τον Σαίξπηρ ολωσδιόλου – όπως
εγώ, έτσι κι εκείνος διέβλεπε περισσότερες ατέλειες απ’ όσες γε-
νικά υποψιαζόμαστε ότι υπάρχουν. Συμφωνούμε για τον Οθέλλο,
ο οποίος, αν δεν ήταν από τη φύση του τόσο εύπιστος και αφελής,
θα είχε διαγνώσει στον Ιάγο την άκακη φούρκα ενός μικρού τερ-
μίτη, τόσο αδύναμη κι ανήμπορη όσο και ασήμαντη στις επιπτώ-
σεις της. Κι εκείνος ο ρωμαίος, με την αλλόκοτη αδημονία του·
Και ο Άμλετ! Ατελείς, ατελείς όλοι! Καλό δεν υπάρχει· και δεν
υπάρχει θεμέλιο για το καλό, και δεν υπάρχει θεμέλιο για το ηθι-
κό…».

«Πάψε πια να μου τρυπάς τ’ αυτιά!» τον διέκοψε ο Τζορτζ.
«Δεν είμαι κάνας βλάκας μαθητής σου».

«Μπλα μπλα μπλα!» πρόσθεσε μια απ’ τις κοπέλες.
«Ναι!» έκανε τραγουδιστά ο Έβερχαρτ. «Μεγάλες προσδο-

κίες, γι’ απολαβές μικρές!3 Ο Σαίξπηρ το ’πε αυτό, στο “Loves
Labours Lost” [sic]. Αμέ! Αυτό είναι! Απολαβές μικρές, κι άνθρω-
ποι με προσδοκίες μεγάλες... αλλά, φίλες και φίλοι, δεν παραπο-
νιέμαι· έχω ένα καλό πόστο στο Πανεπιστήμιο, όπως μας αρέσει
να το λέμε· και ζω ευτυχισμένα με τον ηλικιωμένο πατέρα μου
και τον φουριόζο μικρό μου αδελφό σ’ ένα άνετο διαμέρισμα·
τρώω κανονικά, κοιμάμαι καλά· πίνω κάμποση μπίρα· διαβάζω
βιβλία και συμμετέχω σ’ ένα σωρό πολιτιστικές εκδηλώσεις· και
ξέρω και μερικές γυναίκες…»
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ρωπά προσφερθεί να κεράσει ο Έβερχαρτ. Αλλά η ατμόσφαιρα
στο μπαρ, ο βαρύς καπνός και η έντονη μυρωδιά από τα κάθε λο-
γής βαριά ποτά και μπίρες, το συνονθύλευμα των ήχων και η
ασταμάτητα δυνατή μουσική απ’ το τζουκμπόξ άρχισαν να θο-
λώνουν τις αισθήσεις του, βυθίζοντάς τες σ’ ένα μουντό άφημα μ’
έναν αργό, παραληρηματικό, εξωτικό ρυθμό. Όλα αυτά ήταν αρ-
κετά για να τον μεθύσουν από μόνα τους· συνήθως ο Γουέσλι μπο-
ρούσε να πιει πολύ περισσότερο. Άρχισε, βαθμιαία, να αισθάνεται
ένα βελόνιασμα στα άκρα, ενώ πού και πού έπιανε το κεφάλι του
να λικνίζεται πέρα δώθε. Το κεφάλι της Πόλι στον ώμο του άρχισε
να τον βαραίνει πολύ. Ο Γουέσλι, όπως το συνήθιζε σαν ήταν με-
θυσμένος, ή σχεδόν μεθυσμένος, έπεσε σε μια σιωπή τόσο επίμονη
όσο και η αταραξία που τη συνόδευε. Έτσι, καθώς μιλούσε ο
Έβερχαρτ, ο Γουέσλι άκουγε, αλλά το έκανε με μιαν αυστηρή,
απαθέστατη σιωπή.

Ο Έβερχαρτ, που τα είχε κοπανήσει για τα καλά, άλλο δεν
έκανε από το να παρλάρει ακατάσχετα· και δώσ’ του πάρλα, όσο
κι αν οι ακροατές του έμοιαζαν να νοιάζονται πιο πολύ να διατη-
ρήσουν τη γελοία σοβαρότητα των πιωμένων. Κανείς λοιπόν δεν
άκουγε τα λεγόμενά του, εκτός από τον Γουέσλι, με τον έμμεσο
τρόπο του· μια από τις κοπέλες είχε αποκοιμηθεί.

«Τι τους λέω όταν ζητάν να μάθουν τι θέλω εγώ να κάνω στη
ζωή;» μίλησε τραγουδιστά ο Έβερχαρτ, απευθυνόμενος σε όλη
την ομήγυρη με βαθιά ειλικρίνεια. «Τους λέω μονάχα τι δε θέλω
να κάνω· όσο για το άλλο, δεν ξέρω, κι έτσι δεν τους λέω».

Ο Έβερχαρτ τέλειωσε με βιάση το ποτό του και συνέχισε: «Η
γνώση μου για τη ζωή είναι αρνητική και μόνο: ξέρω τι είναι λά-
θος, αλλά δεν ξέρω τι είναι καλό… μη με παρερμηνεύσετε, φίλες
και φίλοι… δε λέω ότι δεν υπάρχει καλό. Βλέπετε, καλό σημαίνει
τελειότητα για μένα…».

«Βούλωσ’ το, Έβερχαρτ» μπήκε στη μέση μεθυσμένος ο
Τζορτζ.

«…και το κακό, ή το λάθος, σημαίνει ατέλεια. Ο κόσμος μου
είναι ατελής, δεν υπάρχει τελειότητα μέσα του, κι έτσι δεν είναι
αληθινά καλός. Άρα κι εγώ μετράω τα πράγματα μέσα από το
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Τα όνειρά τους είναι όμορφα, αλλά ανεπαρκή, και πάνω απ’ όλα
δεν έχουν στόχο».

«Γιατί έτσι;» αναρωτήθηκε δυνατά ο ίδιος ο Έβερχαρτ. «Αυτό
συμβαίνει επειδή το προοδευτικό κίνημα δε μεριμνά διόλου για
το πνεύμα· είναι ένα αυστηρά υλιστικό κίνημα, είναι περιορισμέ-
νη η εμβέλειά του. Στ’ αλήθεια, ένας κόσμος οικονομικής ισότητας
και εύθυμης συνεργατικότητας θα μπορούσε κάλλιστα να ενθαρ-
ρύνει πολύ πιο σπουδαία πράγματα για το πνεύμα –επαναστά-
σεις στις τέχνες και τα γράμματα, Αναγεννήσεις–, αλλά στην ου-
σία του παραμένει ένα υλιστικό δόγμα, και μάλιστα κοντόθωρο.
Δεν είναι τόσο οραματικό όσο πιστεύουν οι μαρξιστές. Θέλω
πνευματικά κινήματα για το πνεύμα! Και ωστόσο, φίλες και φί-
λοι, ποιος μπορεί να αρνηθεί τον σοσιαλισμό; Ποιος τολμά να
αποκαλέσει ευθέως κακό τον σοσιαλισμό, όταν στα πέρατα της
συνείδησής μας ξέρουμε ότι είναι ηθικώς αληθής; Αλλά είναι και
Καλός; Όχι! είναι μονάχα μια απόρριψη, θα λέγαμε, του μη Κα-
λού… και έως ότου αποδειχτεί το αντίθετο, μες στου χρόνου τον
μύλο, δε θα τον ασπαστώ φλογερά, θα είμαι μονάχα συμπαθών.
Οφείλω να ψάξω κι άλλο…»

«Άντε, ψάξε!» αναφώνησε ο Τζορτζ, ανεμίζοντας θεατρικά το
χέρι του.

«Και στην πορεία, θα είμαι ελεύθερος· εάν η πορεία αρνηθεί
την ελευθερία μου, θα σταματήσω να ψάχνω. Θα είμαι ελεύθερος
πάντα και με κάθε τίμημα· το πνεύμα ανθοβολεί μονάχα στην
ελευθερία».

«Ο χρόνος τρέχει!» έκανε η Πόλι, κάπως απαυδισμένη.
«Ξέρεις κάτι;» έκανε ο Έβερχαρτ.
«Ναι, αμέ!» ανακοίνωσε ο Τζορτζ.
«Οι σοσιαλιστές θα παλέψουν για τη λευτεριά, θα νικήσουν και

θα φέρουν την ειρήνη – σε τούτο τον πόλεμο ή στον επόμενο, και
θα πεθάνουν έχοντας αφιερώσει τη ζωή τους στα απαραβίαστα
δικαιώματα του ανθρώπου. Και μετά θα έρθουν οι ανθρωπιστές,
όταν θα έχει στρωθεί ο δρόμος γι’ αυτούς, κι αυτοί οι ανθρωπιστές
– μεγάλοι επιστήμονες, στοχαστές, παιδαγωγοί, δάσκαλοι, ηγέ-
τες… κοντολογίς, αυτοί που θα χτίσουν, θα εδραιώσουν, θα ανα-
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«Τι μας λες!» αναφώνησε ο Τζορτζ, γέρνοντας το κεφάλι του
για να τον πάρει ο ύπνος μεσούντος του μονολόγου.

«Αλλά αυτά όλα δεν έχουν σημασία» είπε αποφασιστικά ο
Έβερχαρτ. «Η επανάσταση του προλεταριάτου είναι το μοναδικό
πράγμα σήμερα, και εάν δεν είναι, τότε είναι κάτι άλλο σχετικό
μ’ αυτήν – ο σοσιαλισμός, ο διεθνής αντιφασισμός. Η εξέγερση
ήταν πάντοτε μαζί μας, αλλά τώρα τη βρίσκουμε να ξεδιπλώνεται
σε όλο της το μεγαλείο. Η έλευση της ειρήνης σε αυτό τον πόλεμο
θα είναι γεμάτη πυροτεχνήματα… υπάρχουν δύο ορισμοί για τη
μεταπολεμική ειρήνη: Η καλή ειρήνη και η συνετή ειρήνη. Η συ-
νετή ειρήνη είναι, όπως ξέρουμε όλοι μας, η ειρήνη των επιχειρη-
ματιών· αλλά φυσικά ο επιχειρηματίας θέλει μια συνετή ειρήνη
βασισμένη στις παραδόσεις της Αμερικής – είναι επιχειρηματίας,
θέλει δουλειές! Να τι παραβλέπουν οι ριζοσπάστες: ξεχνάνε ότι
ο επιχειρηματίας εξαρτάται από την επιχειρηματικότητα όσο και
οι ριζοσπάστες από την ιδιωτική υποστήριξη…. έτσι και απομα-
κρύνεις τους μεν από τους δε, οι δύο τάξεις θα εξαφανιστούν ως
τάξεις. Ο επιχειρηματίας θέλει κι αυτός να υπάρχει – αλλά φυ-
σικά τείνει να υπάρχει εις βάρος των άλλων και οι ριζοσπάστες
δεν είναι τυφλοί απέναντι στο άδικο. Αυτό που θέλω να ξέρω εί-
ναι το εξής: εάν οι ριζοσπάστες δεν επιδοκιμάζουν τον οικονομι-
κό φιλελευθερισμό, ή το laissez-faire, ή την ιδιωτική πρωτοβου-
λία…»

«Ή ό,τι άλλο θες!» πρόσθεσε ο Τζορτζ.
«Ναι… αν είναι έτσι, τι επιδοκιμάζουν οι ριζοσπάστες; Την ευ-

ημερία, φυσικά· σέβομαι την επίγνωση που έχουν για το άδικο,
αλλά δεν αντιλαμβάνομαι το καλό που οραματίζονται· οραματί-
ζονται τέλεια κράτη, αυτό κάνουν οι πιο νεαροί και πιο παλαβοί
ριζοσπάστες. Αλλά οι μεγαλύτεροι, με την ήρεμη λαλιά τους, ορα-
ματίζονται μια χώρα όπου ο άνθρωπος μπορεί να κάνει τη δου-
λειά του και να αποκομίσει κάτι από τη δουλειά του· όπου επίσης
μπορεί να υπάρχει σε συνεργατική σύμπνοια με τους άλλους και
όχι σε ανταγωνιστική υστερία – αυτοί οι γηραιότεροι ριζοσπάστες
είναι κομμάτι πιο διορατικοί, αλλά και πάλι αμφιβάλλω αν ξέ-
ρουν τι είναι καλό· ξέρουν μονάχα τι είναι στραβό, όπως κι εγώ.

40 T ZAK ΚΕΡΟΥΑΚ



της να γέρνει προς τα κάτω φανερώνοντας την εύθραυστη αλυ-
σιδίτσα με το σταυρουδάκι που φορούσε. Ο Γουέσλι την κοίταξε
τρυφερά, έφερε το χέρι του στον αυχένα της, έστρεψε το πρόσωπό
της προς το δικό του και φίλησε τα έκπληκτα, μισάνοιχτα χείλη.
Τα αισθάνθηκε ν’ ανταποκρίνονται μεμιάς, αληθινά γεμάτα πά-
θος. Η Πόλι γέλασε και έχωσε το πρόσωπό της στο πέτο του σα-
κακιού του, προσφέροντας τα κοντά κι ίσια μαλλιά της μαξιλάρι
πλούσιο για το γερμένο του μάγουλο.

«Ντέι, δεν παύω να πιστεύω ότι είσαι ένας φουκαράς» έκανε
επιτιμητικά ο Έβερχαρτ.

«ω, γιατόνομα [sic], άσε πια τα τρελά σου! Κουράστηκα. Πάμε
να φύγουμε!» Αυτό το είπε η εύα, η κοπέλα που είχε αποκοιμη-
θεί. Στράφηκε στη φίλη της, χασμουρήθηκε: «Δεν κουράστηκες κι
εσύ, Τζίντζερ;».

Η Τζίντζερ, που είχε διατηρήσει μια βαριεστημένη σιωπή στο
μεγαλύτερο μέρος της βραδιάς, ανταλλάσσοντας μονάχα πού και
πού μερικά φιλιά με τον συνοδό της, τον Έβερχαρτ, απάντησε με
ένα καταφατικό χασμουρητό.

«Όχι, ρε γαμώτο! είχαμε πει ότι θα γινόμασταν στουπί από-
ψε» πετάχτηκε η Πόλι από τον ώμο του Γουέσλι. «Καθόλου δεν
ήπιαμε!»

«Καλά, λοιπόν. Ας τους αφήσουμε να πάρουν άλλο ένα μπου-
κάλι… εγώ θέλω να φύγω από δω μέσα, παρακάτσαμε πια σ’ αυ-
τό το μέρος» είπε η εύα βγάζοντας ένα καθρεφτάκι απ’ το τσα-
ντάκι της… «ω, γαμώτο, το μαύρο μου το χάλι έχω!»

«Δεν έχεις πει και πολλά απόψε, φιλαράκι» είπε η Τζίντζερ
χαμογελώντας πειρακτικά στον Γουέσλι. Ανταμείφθηκε μ’ ένα
λεπτό, λοξό χαμόγελο.

«Γλύκας δεν είναι;» αναφώνησε η Πόλι, χαρούμενη.
Ο Γουέσλι σήκωσε το χέρι του παιχνιδιάρικα, έτοιμος τάχα να

της δώσει μια ξανάστροφη.
«Πού θέλεις να πάμε τώρα;» ρώτησε ο Τζορτζ την εύα.
«ω, πάμε πάνω. Μπορούμε να παίξουμε δισκάκια στο ηλε-

κτρόφωνο και να χορέψουμε. Άσε που έχω και κάτι ρεγιόν να
πλύνω για αύριο το πρωί».
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πτύξουν… αυτοί θα βάλουν τα θεμέλια, τον καιρό της παύσης του
πολέμου, για τον μελλοντικό κόσμο της ανυπαρξίας του πολέμου.
Οι ανθρωπιστές θα στρώσουν τον δρόμο για την τελική και πιο έν-
δοξη ράτσα ανθρώπων, που θα έρθουν στη γη σε μιαν εποχή που
για την έλευσή της αιμορραγούσε ολόκληρους αιώνες ο κόσμος,
την εποχή της παγκόσμιας ειρήνης και κουλτούρας. Αυτή η τελική,
μυθώδης και αναπόφευκτη ράτσα ανθρώπων δε θα έχουν άλλο να
κάνουν εξόν από το να καλλιεργούν τις τέχνες και τα γράμματα,
να σεργιανίζουν εδώ κι εκεί με δημιουργικές ενατενίσεις, να τρώ-
νε, να κάνουν έρωτα, να ταξιδεύουν, να συνομιλούν, να κοιμούνται,
να ονειρεύονται και να ουρούν σε πλαστικές τουαλέτες. Με δυο
λόγια, οι Μεγάλοι ρομαντικοί θα έχουν καταφτάσει με όλες τους
τις δυνάμεις, ελεύθεροι να εκπληρώσουν όλες τις λειτουργίες της
ανθρωπότητας, δίχως καμία άλλη μέριμνα στον κόσμο εξόν από
το ότι οι εγγλέζοι θα εξακολουθούν να προτιμούν τον Σαίξπηρ
ενώ όλος ο υπόλοιπος κόσμος θα διαβάζει Έβερχαρτ!»

Για μια στιγμή, ο Τζορτζ σήκωσε το κεφάλι του κάτω απ’ το
τραπέζι όπου είχε σκύψει για να περιμαζέψει το κέρμα που του
έπεσε. «Τι μας λες, Μπιλ! Γιατί δε μου το ’πες ότι σκόπευες να
γίνεις συγγραφέας!»

Ο Μπιλ Έβερχαρτ ανέμισε ατάραχα το χέρι του. είπε: «Ύστε-
ρα απ’ όλα αυτά δεν πιστεύεις ότι θα γινόμουν τρομερός συγ-
γραφέας;».

Ο Τζορτζ στραβομουτσούνιασε ειρωνικά. «Μην το παρατάς
το δασκαλίκι. Πιστεύω ότι θα γινόσουν βρομερός συγγραφέας.
Και εκτός αυτού, Έβερχαρτ, είσαι παιδαγωγός της συμφοράς, και
ακαδημαϊκός της κακιάς ώρας, και ένα οχληρό κι απαίσιο τίποτα
με μπόλικο καθόλου».

«Κοντολογίς, Μπιλ» πρόσθεσε η Πόλι μ’ ένα στεγνό χαμόγελο
«είσαι χαμένο κορμί».

«Και μια παλιατζούρα για πέταμα» είπε ο Τζορτζ. «Ένα φτη-
νό μπιχλιμπίδι για το χρονοντούλαπο της ιστορίας» συνέχισε ρου-
φώντας τη μύτη του με φανερή απόλαυση «κι ένα γρομπαλάκι
στο πρόσωπο των πραγμάτων».

Η Πόλι άρχισε να χαχανίζει και πάλι, με τον λεπτό λευκό λαιμό
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αυτή! Αλλά όταν της ζούληξε το χέρι, και η Πόλι άγγιξε τα χείλη
της στο πιγούνι του και είπε σχεδόν ψιθυριστά «Μπου!» και του
τσίμπησε τη μύτη, αποφάσισε ότι οι γυναίκες έχουν τις αρετές
τους.

«Πότε και πού πάμε;» ρώτησε ο Τζορτζ.
«Ν’ αράξουμε» είπε η εύα, παίρνοντας την τσάντα της με τα

μακριά λαμπερά δάχτυλά της. «Κάποιος από σας να φέρει κάνα
μπουκάλι».

«Θα φέρω εγώ» μουρμούρισε ο Έβερχαρτ. «Μα τον Θεό, θα
φέρω δύο».

«Πάμε» φώναξε η Πόλι.
Στον δροσερό δρόμο της νύχτας, η Πόλι έπιασε αγκαζέ τον

Γουέσλι και έσυρε τις πατούσες της σε έναν χορευτικό βηματισμό
ενώ ο Έβερχαρτ πέρασε στην απέναντι μεριά της Μπρόντγουεϊ
όπου βρισκόταν ένα ποτοπωλείο. Οι υπόλοιποι φλυαρούσαν και
γελούσαν· όλοι τους παραδέχονταν, ο ένας στον άλλο, ότι δεν ήταν
νηφάλιοι, εκτός από τον Γουέσλι, που ανασήκωσε αβέβαια τους
ώμους· γέλασαν.

Καθώς πήγαιναν προς το σπίτι της εύας και της Τζίντζερ, ήταν
όλοι εύθυμοι και βάδιζαν πλάι πλάι, ενώ ο Έβερχαρτ τραγουδού-
σε τη Μασσαλιώτιδα. Κοντά στην αλέα, ο Ντέι σταμάτησε όλη
την παρέα και έκανε πρόποση στην υγειά τους ανασηκώνοντας
το ένα μπουκάλι και πίνοντας. Όλοι ακολούθησαν το παράδειγμά
του, και ο Γουέσλι κατέβασε μια γερή γουλιά ίσαμε μισή πίντα
ουίσκι.

«Απ’ το Τενεσί είσαι;» έκανε μιμούμενη την προφορά του Νό-
του η Τζίντζερ, και οι άλλοι χαχάνισαν με θαυμασμό.

«Μα τι λες; Όχι!» απάντησε ο Γουέσλι μ’ ένα κάπως χαζό χα-
μόγελο.

Γέλασαν βραχνά και συνέχισαν τον δρόμο τους. Από το σημείο
αυτό και μετά, ο Γουέσλι μονάχα τρία πράγματα ήξερε: ότι ήπιε
δύο ακόμα πελώριες γουλιές απ’ το μπουκάλι· ότι βρισκόταν στη
Νέα Υόρκη κι ήταν νύχτα, καθώς βάδιζαν μέσα σ’ ένα απότομο
φαράγγι από πανύψηλα κτίρια που έγερναν τρελά, ενώ τα αστέ-
ρια έπλεαν πέρα μακριά, συγκαταβατικά, αποστασιοποιημένα,
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«Νόμιζα ότι τα έπλυνες τ’ απόγευμα!» είπε η Τζίντζερ.
«Έπιασα να διαβάζω το τεύχος του True Story, και τα ξέχασα

εντελώς».
«Χαζούλα!»
«Ας το ρίξουμε έξω, λέω εγώ!» πρότεινε ο Έβερχαρτ, χτυπώ-

ντας με την παλάμη του το τραπέζι. «Θέλω να γίνω τύφλα στο
μεθύσι».

«είσαι ήδη, χαμηλοκώλη μου» είπε η Τζίντζερ. «εύα, μπορείς
να πλύνεις μαζί και τις μεταξωτές μου κάλτσες… τις χρειάζομαι
γι’ αύριο βράδυ».

«Θα σ’ τις πλύνω αν περάσεις απ’ του Μέισι αύριο να πάρεις
τη φρυγανιέρα μου».

«Αχ, έχω να ποζάρω αύριο από τις δύο ως τις τέσσερις» σο-
βάρεψε η Τζίντζερ και γύρισε ολόκληρη προς τη μεριά της εύας.
Βυθίστηκαν και οι δύο σε περίσκεψη για μερικές στιγμές, ενώ ο
Τζορτζ Ντέι χασμουρήθηκε. «Μα μπορείς να την πάρεις μετά!»
αναφώνησε η εύα.

Η Τζίντζερ το ζύγιασε για μια στιγμή.
«Μονάχα πέντε τετράγωνα είναι από το σπίτι σου» είπε η Πό-

λι, αρχίζοντας να δείχνει περισσότερο ενδιαφέρον για τις υποθέ-
σεις του κόσμου της.

«Μα έχω να κάνω και την περμανάντ μου» επέμεινε η Τζί-
ντζερ, κάπως πελαγωμένη.

«Και πάλι έχεις χρόνο».
«Ναι, αμέ!» χώθηκε κι η Πόλι.
Η Τζίντζερ είχε παγιδευτεί, και το ήξερε· είχε παγιδευτεί από

την επίμονη λογική των γυναικών, όπως άλλωστε είχε και η ίδια
παγιδεύσει άλλες όταν είχε την ευκαιρία.

«ω, καλά, εντάξει, φαντάζομαι ότι μπορώ», κατέληξε απρό-
θυμα. Οι άλλες δύο έγειραν πίσω, ικανοποιημένες.

Το ίδιο έκανε και ο Γουέσλι, που έβλεπε και άκουγε τα τεκται-
νόμενα ενόσω οι άλλοι δύο άντρες της παρέας ονειροπολούσαν.
Κοίταξε την Πόλι και αναρωτήθηκε γι’ αυτήν· η κοπέλα επέδειξε
ασυνήθιστα καλή συμπεριφορά όλη τη βραδιά, αλλά τώρα είχε
φανερώσει τον αληθινό εαυτό της. Ναι, η Πόλι ήταν γυναίκα κι
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ΔΕυΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Όταν χαράζει

Όταν ξύπνησε ο Γουέσλι δεν ένιωσε έκπληξη που δεν ήξερε πού
βρισκόταν. Κάθισε στην άκρη του κρεβατιού, και τον ενόχλησε
που έβλεπε όλα του τα ρούχα εξόν από τις κάλτσες του. Μετά
που φόρεσε το πουκάμισο, το παντελόνι και το σακάκι του, έγειρε
στο πάτωμα γυμνοπόδαρος και κοίταξε κάτω από το κρεβάτι.
Ούτε εκεί ήταν οι κάλτσες του.

Βγήκε από το υπνοδωμάτιο, έριξε μια ματιά στην Πόλι που
κοιμόταν ακόμη στο κρεβάτι, και αλώνισε στο διαμέρισμα γυρεύ-
οντας τις κάλτσες του. Μπήκε στο μπάνιο, με την αχνώδη μυρω-
διά του σαπουνιού ν’ απλώνεται εκεί, και ψαχούλεψε σ’ έναν κυ-
κεώνα από μεταξωτά εσώρουχα, κρεμασμένες νάιλον κάλτσες και
παραπεταμένα κομπινεζόν. Δεν τις βρήκε τις κάλτσες του· σαν
τελευταία προσπάθεια, κοίταξε κάτω από την μπανιέρα. Τίποτα
κι εκεί.

Έπλυνε τα δόντια του με τον δείχτη, έριξε νερό στο πρόσωπό
του, φτερνίστηκε δυο, τρεις φορές και βάδισε στο σαλόνι σέρνο-
ντας τα πόδια του και κρατώντας τα μοκασίνια του.

Ο Έβερχαρτ καθόταν πλάι στο παράθυρο και διάβαζε το Rea-
der’s Digest.

«Πού διάολο είναι οι κάλτσες μου;» ρώτησε ο Γουέσλι.
«ω, χαίρε, Γουές! Πώς είσαι;» τον χαιρέτησε ο Μπιλ, στερεώ-

νοντας καλά τα γυαλιά του για να τον κοιτάξει.
Ο Γουέσλι κάθισε και φόρεσε τα μοκασίνια στις ξεκάλτσωτες

πατούσες του.
«Χάλια» παραδέχτηκε.
«Κι εγώ απ’ τα ίδια… τι θα ’λεγες για κάνα Bromo-Seltzer;

εγώ ετοίμασα για μένα ένα στην κουζίνα».

αδιάφορα πάνω εκεί ψηλά και απολύτως νηφάλια· τέλος, ότι δια-
πίστωσε πως κρατούσε στο χέρι του ένα άδειο μπουκάλι καθώς
ανέβαιναν τα σκαλιά προς την πόρτα τους, κι έτσι στράφηκε και
εξακόντισε το μπουκάλι ψηλά στον άδειο δρόμο, κι όταν έπεσε
κι έγινε κομμάτια και θρύψαλα και οι κοπέλες έμπηξαν τις τσι-
ρίδες, του ήρθε να τους πει ότι τέτοια ήταν η άποψή του για όλα
όσα είχαν πει απόψε.
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