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Κάθριν

1

Νεκρός, και δε με ειδοποίησε κανείς. Περνούσα απ’ το γραφείο 
του και είδα τη βοηθό του να κλαίει με μαύρο δάκρυ.

«Τι τρέχει, Φελίτσια;»
«Αχ, δεν τα μάθατε; Ο κύριος Τίνταλ είναι νεκρός».
Εκείνο που άκουσα ήταν: «Ο κύριος Τίνταλ έπεσε ξερός». 

Για όνομα του Θεού, συγκρατήσου, σκέφτηκα.
«Πού βρίσκεται, Φελίτσια;» Παρακινδυνευμένη ερώτηση. Ο 

Μάθιου Τίνταλ κι εγώ ήμασταν εραστές εδώ και δεκατρία χρό-
νια, αλλά το κρατούσαμε κι οι δυο μας κρυφό. Στις καθημερι-
νές δοσοληψίες, απέφευγα τη βοηθό του.

Αυτή τη στιγμή το κραγιόν της ήταν πασαλειμμένο και το στό-
μα της σουφρωμένο σαν τσαλακωμένη κάλτσα. 

«Πού βρίσκεται;» ρώτησε μέσα απ’ το αναφιλητό της. «Τι 
φριχτή, φριχτή ερώτηση…»

Δεν κατάλαβα και ξαναρώτησα.
«Κάθριν, είναι νεκρός», είπε και αφέθηκε σ’ ένα δεύτερο ξέ-

σπασμα γοερών δακρύων.
Μπήκα στο γραφείο του, σαν να ήθελα να την αμφισβητήσω. 

Αυτό δεν ήταν κάτι που το συνήθιζε κανείς. Ο κρυφός εραστής 
μου είχε μεγάλο αξίωμα: Επικεφαλής Έφορος του Νομισματι-
κού Μουσείου. Στο γραφείο υπήρχε η φωτογραφία των δυο γιων 
του. Το αστείο τουίντ καπέλο του βρισκόταν ακόμα στο ράφι. 
Το άρπαξα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο.

Και φυσικά εκείνη με είδε να το κλέβω. Δε μ’ ένοιαζε πια. Κα-
τέβηκα τρέχοντας τα σκαλιά μέχρι το ισόγειο. Εκείνο το απόγευ-
μα του Απρίλη, στις Γεωργιανές αίθουσες του Μουσείου Σουίν-
μπερν, ανάμεσα στους χιλιάδες επισκέπτες και στους ογδόντα 
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εργαζόμενους, δεν υπήρχε ψυχή ζώσα που να είχε την παραμι-
κρή ιδέα για τα πρόσφατα γεγονότα.

Όλα έμοιαζαν ίδια με πριν. Ήταν ασύλληπτο ο Μάθιου να 
μην είναι εδώ, να μη με περιμένει για να μου κάνει κάποια έκ-
πληξη. Ήταν πολύ ξεχωριστός, ο καλός μου. Είχε μια κάθετη 
ρυτίδα έκφρασης ακριβώς πάνω από τη μεγάλη αιχμηρή μύτη 
του. Μαλλιά πυκνά. Στόμα μεγάλο, μαλακό και πάντα τρυφερό. 
Και ήταν, φυσικά, παντρεμένος. Φυσικά, φυσικά. Ήταν σαρά-
ντα χρονών όταν τον πρόσεξα για πρώτη φορά, εφτά χρόνια πριν 
γίνουμε εραστές. Τότε εγώ πλησίαζα τα τριάντα και ήμουν ακό-
μα κάτι αξιοπερίεργο – η πρώτη γυναίκα ωρολογοποιός που πέ-
ρασε ποτέ από το μουσείο.

Δεκατρία χρόνια. Μια ζωή. Ο κόσμος μας ήταν ωραίος εκεί-
νη την εποχή. Μουσείο Σουίνμπερν, στο κέντρο του Λονδίνου, 
ένα από τα πιο ερμητικά θησαυροφυλάκια της πόλης. Είχε ένα 
αξιόλογο ωρολογιακό τμήμα, μια διάσημη συλλογή από ρολόγια 
και ρολόγια τοίχου, αυτόματα* και άλλους κουρδιστούς μηχα-
νισμούς. Αν ήσουν εκεί την 21η Απριλίου του 2010, μπορεί και 
να με έβλεπες, εκείνη η αλλόκοτα κομψή, ψηλή γυναίκα με ένα 
τουίντ καπέλο τσαλακωμένο στη χούφτα της. Μπορεί να ’μοια-
ζα με τρελή, αλλά ίσως να μη διέφερα και πολύ από τους συ-
ναδέλφους μου –τους διάφορους έφορους και συντηρητές του 
μου σείου– που περνούσαν από τις αίθουσες για το κοινό κατευ-
θυνόμενοι προς κάποια σύσκεψη, ένα στούντιο ή μιαν αποθήκη, 
όπου σε λίγο θα «ανέκριναν» κάποιο αρχαίο αντικείμενο: ένα 
ξίφος, μια καλύπτρα ή ίσως κάποια ισλαμική κλεψύδρα. Ήμα-
σταν οι άνθρωποι του μουσείου, μελετητές, ιερείς, επισκευαστές, 
τριβείς, επιστήμονες, υδραυλικοί, μηχανικοί –στην πραγματικό-

* Η λέξη αυτόματον (λατινική με ελληνική ρίζα) χρησιμοποιείται για 
να περιγράψει τα παλαιού τύπου «ρομπότ»: τις αυτοκινούμενες μηχανές 
που μιμούνται, κατά κύριο λόγο, κινήσεις ανθρώπων και ζώων καθώς και 
τα μουσικά κουτιά, τα ρολόγια-κούκους κ.ά. 
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τητα: παρατηρητές–, εξειδικευμένοι στο μέταλλο και στο γυαλί, 
στα υφάσματα και στα κεραμικά. Ειδικοί όλων των ειδών, επι-
μέναμε, αν και κατά βάθος όλοι γνωρίζαμε τη δύναμη των στε-
ρεοτύπων. Ένας ωρολογοποιός, για παράδειγμα, δε θα μπο-
ρούσε ποτέ να είναι μια γυναίκα με όμορφα πόδια, αλλά ένας 
άντρας ελαφρώς σπασίκλας, κάτω από το 1,70 ύψος, σχολαστι-
κός, λίγο παράξενος, με λεπτά ξανθά μαλλιά και με κάποια δυ-
σκολία στο να σε κοιτάξει στα μάτια. Μπορεί να τον έβλεπες 
να τρέχει σαν ποντίκι στις αίθουσες του ισογείου, με τα κλειδιά 
του να κουδουνίζουν ανελλιπώς και με έκφραση ανθρώπου που 
κρατά καλά κρυμμένα τα ιερά μυστήρια. Στην πραγματικότητα, 
κανένας στο Σουίνμπερν δεν ήξερε πάνω από ένα μέρος του 
λαβυρίνθου. Είχαμε περιορίσει τα όρια της ευθύνης μας σε συ-
γκεκριμένες ποντικοδιαδρομές – στις διαδρομές που ήδη γνω-
ρίζαμε πως θα μας έβγαζαν εκεί όπου θέλαμε να πάμε. Ένα μέ-
ρος, επομένως, εξαιρετικά πρόσφορο για μυστική ζωή, και για 
τις διεστραμμένες απολαύσεις που μια τέτοια ζωή προσφέρει.

Όμως σε περίπτωση κάποιου θανάτου, όπως τώρα, ήταν ο 
απόλυτος τρόμος. Ναι, παρέμενε μεν το ίδιο, αλλά πιο φωτισμέ-
νο, πιο διάφανο. Όλα έγιναν πιο έντονα αλλά και πιο απόμα-
κρα. Πώς πέθανε; Πώς μπόρεσε να πεθάνει;

Έτρεξα πίσω στο στούντιό μου και γκούγκλαρα το «Μά θιου 
Τίνταλ», αλλά δεν υπήρχε ακόμα η είδηση κάποιου ατυχήμα-
τος. Στα Εισερχόμενά μου, όμως, υπήρχε ένα μέιλ που μ’ έκανε 
να αναθαρρήσω μέχρι να διαπιστώσω πως το είχε στείλει στις 
4 π.μ. – την προηγούμενη μέρα. «Σου φιλώ τα δάχτυλα των πο-
διών σου». Το καταχώρισα στα Μη Αναγνωσμένα.

Δεν τολμούσα να στραφώ σε κανέναν. Θα το ρίξω στη δου-
λειά, σκέφτηκα. Αυτό έκανα πάντα σε περιόδους κρίσεων. Και 
σ’ αυτό ακριβώς είναι πολύ χρήσιμα τα ρολόγια, η περιπλοκό-
τητά τους, οι παράδοξοι γρίφοι τους. Κάθισα στον πάγκο του 
εργαστηρίου, δοκιμάζοντας να λύσω το μυστήριο ενός υπερβο-
λικά φορτωμένου γαλλικού ρολογιού του 18ου αιώνα. Τα εργα-
λεία μου ήταν τοποθετημένα πάνω σ’ ένα κομμάτι μαλακό γκρί-
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ζο σαμουά. Πριν από είκοσι λεπτά μού άρεσε αυτό το γαλλικό 
ρολόι, μα τώρα έμοιαζε μάταιο και φανταχτερό. Έχωσα τη μύτη 
μου μέσα στο καπέλο του Μάθιου. «Μύρισε», θα λέγαμε. «Σε 
μυρίζω». «Μυρίζω το λαιμό σου».

Θα μπορούσα ενδεχομένως να πάω στη Σάντρα, τη μάνατζερ 
του τμήματος. Ήταν μια ευγενέστατη γυναίκα, αλλά όχι, δεν 
άντεχα κανέναν, ούτε καν τη Σάντρα, να χωθεί στις υποθέσεις 
μου, να τις απλώσει στο τραπέζι και να τις πασπατεύει, όπως τις 
τόσες και τόσες σπασμένες χάντρες της από περιδέραια.

Γεια σου, Σάντρα, μήπως γνωρίζεις τι συνέβη στον κύριο Τί-
νταλ;

Ο Γερμανός παππούς μου και ο υπερβολικά Εγγλέζος πατέ-
ρας μου ήταν ωρολογοποιοί, τίποτε αξιοσημείωτο –στην αρχή στο 
Κλέρκενγουελ, στη συνέχεια στην πόλη και πάλι πίσω στο Κλέρ-
κενγουελ–, κυρίως στα συμπαγή, καλά αγγλικά ρολόγια πέντε 
τροχών. Ήταν για μένα θέμα τιμής, ακόμα και τότε που ήμουν 
μικρό κορίτσι, αυτή η τόσο χαλαρωτική, ικανοποιητική ενασχό-
ληση. Για χρόνια πολλά πίστευα πως η κατασκευή ρολογιών κα-
ταπραΰνει την όποια εσωτερική αναταραχή. Ήμουν πεπεισμέ-
νη γι’ αυτή τη βεβαιότητά μου· και είχα τόσο άδικο.

Η σερβιτόρα έφερε το τσάι, και ήταν άθλιο. Παρατηρούσα 
την κίνηση του ελαφρώς σβολιασμένου γάλακτος, και υποθέτω 
τον περίμενα. Κι όταν κάποιο χέρι με άγγιξε, ολόκληρο το σώμα 
μου χαλάρωσε. Η αίσθηση ήταν σαν του Μάθιου, αλλά δεν ήταν 
ο Μάθιου· στη θέση του ήταν ο Έρικ Κροφτ, ο Επικεφαλής Έφο-
ρος του Τμήματος Ωρολογοποιίας. Άρχισα να κλαίω γοερά και 
δεν μπορούσα να σταματήσω.

Δε θα μπορούσε να υπάρχει χειρότερος μάρτυρας.
Ο πολυμήχανος Κρόφτι ήταν, για να το θέσω ωμά, ο ειδικός σε 

ό,τι έκανε τικ-τακ. Μελετητής, ιστορικός, ειδήμων. Εγώ, σε σχέση 
μ’ αυτόν, δεν ήμουν παρά μια καλά εκπαιδευμένη μηχανικός. Ο 
πολυμήχανος Κρόφτι, γνωστός για τη μελέτη του πάνω στα «τρα-
γουδιστά τραγούδια», εκείνες τις απόλυτα ηγεμονικές διαστρε-
βλώσεις της ανατολίτικης κουλτούρας που με μεγάλη επιτυχία 
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εξάγαμε στην Κίνα τον 18ο αιώνα, υπερβολικά περίτεχνα μουσι-
κά κουτιά τοποθετημένα μέσα στις πλέον εκκεντρικές συνθέσεις 
εξωτικών θηρίων και κτιρίων, συχνά τοποθετημένα σε εξίσου πε-
ρίτεχνες βάσεις. Έτσι ήταν τα πράγματα για τα μέλη της κάστας 
μας. Πάνω σε τέτοιου είδους αντικείμενα στήσαμε τις ετοιμόρρο-
πες ζωές μας. Τα κτήνη κουνούσαν τα μάτια τους, τα αυτιά τους, 
τις ουρές τους. Οι παγόδες υψώνονταν και έπεφταν. Αστέρια με 
πετράδια στριφογύριζαν και περιστρεφόμενες γυάλινες ράβδοι 
παρείχαν μια ιδιαίτερα πιστή εντύπωση του νερού.

Έκλαιγα και χτυπιόμουν και τώρα ήμουν εγώ εκείνη με στό-
μα σαν κάλτσα μαριονέτας.

Ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κάποιας λέσχης 
του ράγκμπι, με ένα Τιχουάνα για κατοικίδιο, ο Έρικ δε θύμι-
ζε σε τίποτα τα μουσικά του κουτιά. Θα περίμενε κανείς αυτό 
να είναι το πάθος κάποιου λεπτεπίλεπτου ομοφυλόφιλου. Είχε 
εκείνη τη σκληροπυρηνική ετεροφυλική ποιότητα που περιμένει 
κανείς να συναντήσει σε όσους ασχολούνται με τα «μέταλλα».

«Όχι, όχι», είπε. «Πάψε».
Να πάψω; Περνώντας απαλά το μεγάλο του χέρι στον ώμο 

μου, με οδήγησε σ’ ένα μικρό δωμάτιο και άναψε τον εξαεριστή-
ρα, που άρχισε να βρυχάται σαν είκοσι στεγνωτήρες μαλλιών 
σε ταυτόχρονη λειτουργία. Τώρα τα κατάλαβε όλα, σκέφτηκα.

«Όχι», είπε. «Μην το κάνεις αυτό».
Το αποθηκάκι ήταν απίστευτα μικρό, κατασκευασμένο έτσι 

ώστε μόνο ένας συντηρητής να μπορεί να ξεπλύνει κάποιο αρ-
χαίο αντικείμενο με τοξικό διάλυμα. Μου χάιδευε τους ώμους 
σαν να ήμουν άλογο.

«Θα σε φροντίσουμε», είπε.
Εν μέσω γοερών λυγμών, κατάλαβα τελικά πως ο Κροφτ ο 

Πολυμήχανος ήξερε το μυστικό μου.
«Πήγαινε σπίτι τώρα», είπε ήρεμα.
Μας κάρφωσα, σκέφτηκα. Ο Μάθιου θα θυμώσει.
«Έλα να με βρεις στο Γκρίζι Σπουν», είπε. «Αύριο στις δέκα; 

Απέναντι από την Annexe. Νομίζεις θα τα καταφέρεις; Ε; Εντάξει;»
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«Ναι», είπα και σκέφτηκα, ώστε λοιπόν αυτό ήταν όλο – θα 
με πετάξουν με τις κλοτσιές απ’ το μουσείο. Θα με απομονώ-
σουν στην Annexe. Τα είχα ξεράσει όλα.

«Ωραία», είπε και φωτίστηκε ολόκληρος, ενώ οι ρυτίδες γύρω 
από το στόμα του του έδιναν μιαν έκφραση γατίσια. Έκλεισε 
τον εξαεριστήρα και ξαφνικά μύρισα το άφτερ σέιβ του. «Πρώ-
τα θα σου βγάλουμε μια αναρρωτική άδεια. Μαζί θα το περά-
σουμε αυτό – έχω μια δουλειά για σένα», είπε. «Ένα καταπλη-
κτικό αντικείμενο». Έτσι μιλάνε οι άνθρωποι στο Σουίνμπερν. 
Λένε αντικείμενο αντί για ρολόι.

Με εξορίζει, με θάβει, σκέφτηκα. Η Annexe ήταν εγκατεστη-
μένη πίσω από το Σταθμό Ολύμπια. Εκεί η θλίψη μου θα παρέ-
μενε κρυφή, όπως και ο έρωτας μου.

Ώστε λοιπόν ήθελε να είναι ευγενικός μαζί μου ο παράξε-
να αρρενωπός Κροφτ. Τον φίλησα στο σκληρό, τραχύ μάγουλό 
του που μύριζε σανταλόξυλο. Κοιταχτήκαμε κι οι δυο έκπληκτοι, 
ξαφνιασμένοι, και μετά έφυγα τρέχοντας και βγήκα έξω στην 
πνιγηρή ατμόσφαιρα του δρόμου, με κατεύθυνση προς το Άλ-
μπερτ Χολ, κρατώντας τσαλακωμένο μέσα στο χέρι μου το αγα-
πημένο, το αστείο καπέλο του Μάθιου.

2

Έφτασα σπίτι χωρίς να έχω ακόμα πληροφορηθεί τον τρόπο 
που πέθανε ο αγαπημένος μου. Φαντάστηκα πως είχε πέσει. 
Πως είχε χτυπήσει το κεφάλι του. Πάντα με φόβιζε όταν πισω-
πατούσε για να φτάσει την καρέκλα του.

Θα γινόταν η κηδεία του. Έσκισα στα δυο το πουκάμισό μου 
κι έκοψα τα μανίκια. Όλη νύχτα φανταζόμουν τον τρόπο που 
είχε πεθάνει: τον είχε χτυπήσει αυτοκίνητο, τον είχε στραπα-
τσάρει, τον είχαν μαχαιρώσει, τον είχαν σπρώξει στις ράγες 
του τρένου. Σε κάθε νοερή εικόνα δοκίμαζα κι ένα σοκ, ξεσκι-
ζόμουν στα δύο, φώναζα. Η κατάστασή μου παρέμενε ακριβώς 



Η  ΧΗΜΕΙΑ  ΤΩΝ  ΔΑΚΡΥΩΝ 15

η ίδια δεκατέσσερις ώρες αργότερα, όταν έφτανα στο Ολύμπια 
για να συναντήσω τον Έρικ.

Σε κανέναν δεν αρέσει αυτό το μέρος. Είναι άθλιο. Αλλά 
εκεί βρισκόταν το τμήμα Annexe του Σουίνμπερν, κι εκεί θα 
μ’ έστελναν, σαν μια ακόμα χήρα που πρέπει να θαφτεί ζωντα-
νή. Καλά λοιπόν, ανάψτε τα προσανάμματα και ρίξτε τα ξύλα 
στην πυρά, σκέφτηκα, τίποτε πια δεν μπορεί να με πληγώσει 
περισσότερο.

Τα μονοπάτια πίσω από το εκθεσιακό κέντρο ήταν αφύσικα 
ζεστά και στενά. Οι λωρίδες ήταν ασφυκτικές και γεμάτες πατη-
μασιές σκύλων. Φονικά φορτηγά με υψηλές ταχύτητες σήκωναν 
σκόνη και σκόρπιζαν γόπες και στις δυο κατευθύνσεις του δρό-
μου όπου με περίμενε η Annexe. Δεν ήταν φυλακή –μια φυλα-
κή θα είχε πινακίδα–, οι υψηλές πύλες της εισόδου, όμως, ήταν 
στολισμένες με κοφτερό σύρμα.

Πολλοί από τους συντηρητές του Σουίνμπερν είχαν περάσει 
κάποια σεζόν στην Annexe, εργαζόμενοι πάνω σε κάποιο αντι-
κείμενο του οποίου η αποκατάσταση δεν μπορούσε να εκτελε-
στεί στο κύριο κτίριο του μουσείου, ως είθισται. Κάποιοι ισχυρί-
ζονταν πως είχαν απολαύσει την εκεί παραμονή τους, αλλά εγώ 
πώς θα μπορούσα να αποκοπώ από το Σουίνμπερν μου, το μου-
σείο μου, τη ζωή μου, εκεί όπου κάθε σκαλίτσα, κάθε χαμηλοτά-
βανος διάδρομος, κάθε κομματάκι πλαστικής μπογιάς, κάθε μό-
ριο του ασετόν περιείχε την αγάπη μου για τον Μάθιου και την 
άδεια μου καρδιά;

Απέναντι από την Annexe βρήκα το Ζορζ Καφέ με τις πόρ-
τες του διάπλατα ανοιχτές εξαιτίας του ανελέητου καύσωνα.

Θα περίμενε κανείς πως ο συγγραφέας του Ισοζυγίου Πληρω-
μών: Το εμπόριο των μουσικών κουτιών στην Κίνα κατά τον Δέ-
κατο Όγδοο Αιώνα θα ήταν ασφαλώς αναγνωρίσιμος από τους 
τέσσερις κάθιδρους αστυνομικούς στο πίσω κουβούκλιο, στους 
οδηγούς του Σταθμού Ολύμπια, στους ταχυδρομικούς υπαλλή-
λους του Γραφείου Διανομής του Γουέστ Κένσινγκτον, οι οποίοι, 
καταπώς φαίνεται, είχαν πάρει άδεια να φοράνε σορτς. Δεν ήταν 
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καλή ιδέα, αλλά δεν πειράζει. Αν ο διακεκριμένος έφορος δεν 
είχε σηκωθεί (αδέξια, καθώς τα κουβούκλια από κόντρα πλακέ 
δε διευκόλυναν εύσωμους άντρες να κάνουν αυτού του είδους 
την κίνηση), μπορεί να μην τον έβλεπα καθόλου.

Του Πολυμήχανου Κρόφτι τού άρεσε να επαναλαμβάνει πως 
ήταν ο τέλειος κανένας. Όμως, παρότι η προφορά του είχε κα-
τιτί αόριστα λαϊκό, και είχε και μια συνθλιπτική χειραψία που 
πρέπει να ’χε ρίζες κάπου στα χρόνια της γέννησής του, στη μά-
τσο δεκαετία του ’50, μπορούσε να εμφανιστεί να τα πίνει με τον 
υπουργό Πολιτισμού, ενώ πάλι, αν ήσουν απ’ τους τυχερούς προ-
σκεκλημένους, μπορεί να μάθαινες πως ήταν στη Σκοτία για κυ-
νήγι με τον Έλσγουορθ (Σερ Έλις Κρίσπιν για σένα) το προη-
γούμενο Σαββατοκύριακο. Και τώρα, κατά πάσα πιθανότητα, 
είχα γίνει η προστατευομένη αυτού του δυνατού άντρα.

Είδα στα μάτια του όλη εκείνη την τρομακτική συμπάθεια. 
Τακτοποίησα την ομπρέλα μου και άφησα ένα σημειωματάριο 
στο τραπέζι, αλλά εκείνος κάλυψε το χέρι μου με το δικό του – 
ήταν μεγάλο, στεγνό και ζεστό σαν κάτι που θα μπορούσε να εκ-
κολάπτει αυγά.

«Τι τρομακτικά πράγματα συμβαίνουν», είπε.
«Πες μου. Σε παρακαλώ, Έρικ. Τι συνέβη;»
«Χριστέ μου», είπε. «Δεν ξέρεις, φυσικά».
Δεν μπορούσα να τον κοιτάξω. Τράβηξα το χέρι μου και το 

έκρυψα κάτω από το γόνατό μου.
«Καρδιακή προσβολή. Λυπάμαι πολύ. Στον Υπόγειο».
Στον Υπόγειο. Έβλεπα τον Υπόγειο όλη τη νύχτα, τη ζοφερή 

καυτή ορμή του. Άρπαξα το μενού και παρήγγειλα φασόλια βρα-
στά και δυο τηγανητά αυγά. Ένιωθα τον Έρικ να με παρακο-
λουθεί με τα τρυφερά, υγρά του μάτια. Δεν ήταν καθόλου παρη-
γορητικά, καθόλου. Άλλαξα απότομα θέση στα κουταλοπίρουνα.

«Τον έβγαλαν στο Νότινγκ Χιλ Γκέιτ».
Νόμισα πως θα συμπλήρωνε, αυτό ήταν ευχής έργο, να πεθά-

νεις τόσο κοντά στο σπίτι σου. Αλλά δεν είπε τίποτα. Δεν άντε-
χα τη σκέψη πως τον πήγαν σ’ εκείνην.
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Κι εκείνη, ο ιθύνων νους της έγγαμης «κατανόησης», θα το 
έπαιζε τεθλιμμένη χήρα. 

«Υποθέτω η κηδεία θα γίνει στο Κένσαλ Γκριν;» Κοντά στη 
Χάροου Ρόουντ, πολύ βολικό.

«Αύριο στις τρεις». Τώρα δεν κατάφερε να με κοιτάξει. «Δεν 
ξέρω τι ήθελες να κάνεις».

Φυσικά, φυσικά. Όλοι θα είναι εκεί, η σύζυγός του, οι γιοι 
του, οι συνάδελφοί του. Περιμένουν να παρευρεθώ κι εγώ, μα 
δε θα μπορούσα. Θα προδιδόμουν από μόνη μου.

«Δε θάβουν κανέναν τόσο γρήγορα», είπα. «Εκείνη κάτι προ-
σπαθεί να κρύψει». Σίγουρα τον θέλει κάτω από το χώμα, μα-
κριά από μένα, σκέφτηκα.

«Όχι, όχι, καλή μου, δε συμβαίνει τίποτα τέτοιο. Ούτε η απαί-
σια Μάργκαρετ δεν είναι ικανή γι’ αυτό».

«Έχεις ποτέ προσπαθήσει να οργανώσεις μια κηδεία; Μου 
πήρε δυο βδομάδες να θάψω τον πατέρα μου».

«Σ’ αυτή την περίπτωση, είχαν μια ακύρωση».
«Τι είχαν;»
«Έγινε κάποια ακύρωση».
Δεν ξέρω ποιος γέλασε πρώτος, ίσως να ήμουν κι εγώ, επειδή 

άπαξ και άρχισα μου πήρε κάμποση ώρα να σταματήσω. 
«Έγινε κάποια ακύρωση. Κάποιος αποφάσισε να μην πε-

θάνει».
«Δεν ξέρω, Κάθριν, ίσως να πήραν χαμηλότερη προσφορά 

από κάποιο άλλο νεκροταφείο, πάντως η κηδεία είναι αύριο 
στις τρεις». Έσπρωξε ένα διπλωμένο χαρτί προς το μέρος μου.

«Τι είναι αυτό;»
«Μια συνταγή για υπνωτικά χάπια. Θα σε φροντίσουμε 

εμείς», επανέλαβε.
«Εμείς;»
«Δε θα το μάθει κανείς».
Έπειτα καθίσαμε αμίλητοι, και μια υπερβολική ποσότητα από 

φαγητά τοποθετήθηκε μπροστά μου. Ο Έρικ είχε πράξει σοφά 
και είχε παραγγείλει μόνο ένα βραστό αυγό.
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Τον παρακολούθησα να σπάει το τσόφλι, να το ξεφλουδίζει, 
και μια απαλή και αστραφτερή μεμβράνη να αποκαλύπτεται.

«Τι θα κάνουν με τα μέιλ του;» ρώτησα. Σκεφτόμουν κι αυτό 
μαζί με όλα τα άλλα. Η προσωπική μας ζωή είχε διαφυλαχθεί 
στο σέρβερ του Σουίνμπερν, ένα κτίριο χωρίς παράθυρα στο 
Σέπερντς Μπους.

«Έχει πέσει», είπε.
«Εννοείς έχει πέσει ή έχει σβηστεί;»
«Όχι, όχι, ολόκληρο το σύστημα του μουσείου είναι πεσμένο. 

Καύσωνας. Τα αιρκοντίσιον δε λειτουργούν, έτσι μου είπαν».
«Δηλαδή δεν έχουν διαγραφεί».
«Άκουσέ με, Κατ».
Το Κατ, σκέφτηκα, δεν είναι όνομα για να με αποκαλούν δη-

μόσια. Είναι κατάλληλο για ένα εύθραυστο, ακάλυπτο πλασμα-
τάκι, άπειρο και πληγωμένο. Σε παρακαλώ μη με λες Κατ.

«Μη μου πεις πως αλληλογραφούσατε με μέιλ του γραφείου».
«Ναι, το κάναμε. Και δε θέλω ξένους να τα διαβάσουν».
«Θα το έχει φροντίσει αυτό».
«Πώς το ξέρεις;»
Η ερώτηση φάνηκε να τον προσβάλλει και ο τόνος του έγι-

νε πιο επαγγελματικός. 
«Θυμάσαι το σκάνδαλο με τον Ντέρεκ Πίμποντι και τα έγ-

γραφα που προσπάθησε να πουλήσει στο Γέιλ; Γύρισε να πά-
ρει τα πράγματά του από το γραφείο του και τα μέιλ του είχαν 
ήδη διαγραφεί. Τέρμα».

Δεν είχα μάθει πως υπήρξε σκάνδαλο με τον Πίμποντι. 
«Ώστε το μέιλ του είχε διαγραφεί οριστικά;»
«Φυσικά», είπε. Τα βλέφαρά του δεν έτρεμαν.
«Έρικ, δε θα ήθελα κανέναν να αποκτήσει πρόσβαση σ’ αυτά 

τα μέιλ. Οι προγραμματιστές, εσύ, η σύζυγός του, κανείς».
«Πολύ καλά, Κάθριν, τότε σε διαβεβαιώ πως η επιθυμία σου 

έχει ήδη εκπληρωθεί».
Σκέφτηκα πως έλεγε ψέματα. Με θεωρούσε σκύλα.
«Λυπάμαι», είπα. «Ποιος άλλος ξέρει;»
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«Για σένα και τον Μάθιου;» Σταμάτησε, σαν να υπήρχε ένα 
πλήθος διαφορετικών απαντήσεων που θα μπορούσε να μου δώ-
σει. «Κανείς».

«Με τρελαίνει η σκέψη και μόνο πως κάποιος ξέρει». Και τότε 
είδα πως τον είχα πληγώσει. «Λυπάμαι αν αυτό σε προσβάλλει».

«Δεν πειράζει. Έχω κανονίσει να πάρεις μια σύντομη αναρ-
ρωτική άδεια. Έχεις διάγνωση για βρογχίτιδα, αν σε ρωτήσουν. 
Σκέφτηκα, όμως, πως ίσως θα ήθελες να γνωρίζεις πως υπάρχει 
μέλλον. Ίσως πρέπει να ρίξεις μια ματιά στο αντικείμενο που 
σε περιμένει στο γραφείο, όταν επιστρέψεις».

Ώστε λοιπόν δε θα επιμείνει να πάω στην κηδεία. Θα έπρεπε 
να το κάνει, μα δεν το έκανε. Τα μάτια του τώρα είχαν αλλάξει 
και έγινα μάρτυρας ενός εντελώς διαφορετικού συναισθήματος 
που του είχε προκαλέσει αυτό το «αντικείμενο», που υπέθεσα 
πως θα ήταν ένα ακόμα φρικαλέο μουσικό κουτί. Έτσι είναι οι 
ειδήμονες. Ακόμα και ο θάνατος κάποιου συναδέλφου δεν είναι 
ικανός να εξαλείψει την ηδονή του «ευρήματός» τους.

Δεν ένιωσα ιδιαίτερα προσβεβλημένη. Ήμουν θυμωμένη 
επειδή είχα αποκλειστεί από την κηδεία, αλλά φυσικά ήμουν 
υπερβολικά εκτός εαυτού για να πάω στο Κένσαλ Ράιζ. Γιατί 
να υποστώ την ταπείνωση να σταθώ δίπλα τους; Δεν τον γνώρι-
ζαν. Δε γνώριζαν το παραμικρό.

«Θα μπορούσαμε να αναβάλουμε αυτή τη συζήτηση για λίγο 
αργότερα;» είπα, ξέροντας πως ήμουν αγενής. Λυπόμουν. Δεν 
ήθελα να τον πληγώσω. Τον παρακολούθησα να ξεβιδώνει το 
καπάκι του βουλωμένου δοχείου και να φτιάχνει ένα λοφίσκο 
από αλάτι. Μέσα σ’ αυτό βύθισε το καθαρισμένο αυγό του. 

«Φυσικά», είπε, αλλά ήταν θιγμένος.
«“Εμφανίστηκε” κάτι;» ρώτησα.
Σε ανταπόδοση γι’ αυτό το ελάχιστο δείγμα ενδιαφέροντος, 

μου παραχώρησε ένα μάλλον λοξό χαμόγελο. Ώστε λοιπόν με 
είχε συγχωρήσει, παρότι δεν ήμουν ευγενική.

Την ώρα που ο Μάθιου πάθαινε την καρδιακή του ανακοπή, ο 
Έρικ χτένιζε τους παλιούς καταλόγους του μουσείου, σκέφτηκα. 
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Είχε εντοπίσει έναν θησαυρό για τον οποίο κανένας από τους 
τωρινούς έφορους δεν είχε την παραμικρή ιδέα, κάτι αλλόκοτο 
και άσχημο που θα μπορούσε να αναδειχθεί σε θέμα ενός βι-
βλίου. Αναρωτήθηκα αν το αντικείμενο υπηρετούσε την εμμονή 
κάποιου αριστοκράτη, ή το χόμπι κάποιου υπουργού ή κάποιου 
μέλους του διοικητικού συμβουλίου. Θα μπορούσα να μάθω ρω-
τώντας τον ευγενικά, αλλά στην πραγματικότητα δεν ήθελα να 
ξέρω. Ένα ρολόι είναι πάντα ένα ρολόι, αλλά ένα μουσικό κου-
τί μπορεί να αποδειχθεί ένας γυάλινος, κεραμικός, μεταλλικός ή 
ακόμη και υφασμάτινος εφιάλτης. Αν ήταν έτσι, τότε θα ήμουν 
αναγκασμένη να συνεργαστώ με συντηρητές όλων των ειδικοτή-
των. Δεν ήθελα και δεν μπορούσα να δουλέψω με κανέναν. Θα 
ούρλιαζα, θα έκλαιγα, κι έτσι θα προδιδόμουν από μόνη μου.

«Λυπάμαι», είπα, ελπίζοντας να καλύψω τις προσβολές μου. 
Και ήταν πράγματι προσβολές, αν και εκείνος ήταν υπερβολι-
κά ευγενικός μαζί μου.

Φύγαμε από το Γκρίζι Σπουν. Ένα ολοκαίνουργιο Μίνι Μάι-
νορ ήταν παρκαρισμένο στην είσοδο. Δεν ήταν το Μίνι που ήξε-
ρα, αλλά πανομοιότυπο, και ένιωσα πως ο Έρικ ήθελε να μι-
λήσει για τη σύμπτωση. Εγώ, όμως, δεν μπορούσα, δεν ήθελα. 
Πέρασα απέναντι και γλίστρησα στην πλέον ασφαλή τουαλέτα 
μουσείου σε ολόκληρο το Λονδίνο.

Φυσικά τα φιλαράκια από την Ασφάλεια δεν είχαν κανένα 
ενδιαφέρον για την ωρολογοποιία. Θα προτιμούσαν να ήταν 
πάνω στις Χάρλεϊ τους και να ουρλιάζουν σαν τρελές μέλισσες 
γύρω από τη Νορθ Σέρκιουλαρ. Προς έκπληξή μου ήξεραν ποια 
ήμουν και μου επέδειξαν μια αναπάντεχη τρυφερότητα που με 
έβαλε σε τρελές υποψίες.

«Έλα, καλή μου, δώσ’ το μου αυτό να το κουβαλήσω εγώ 
για σένα».

Καθώς περνούσαμε μέσα από την πρώτη πόρτα ασφαλείας, 
συνέχιζα να τρέμω από το σοκ που μου είχε προκαλέσει το Μίνι. 
Συνέχιζα να νιώθω το εύσαρκο χέρι του Έρικ να κουνιέται ελα-
φρά, σχεδόν πάνω στην πλάτη μου. Ήθελε μόνο να με κάνει να 
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νιώσω καλύτερα, αλλά εγώ ήμουν μια τρελή γυναίκα. Η εγγύτη-
τα του χεριού ήταν πιεστική, χειρότερη από την πραγματική επα-
φή. Τινάχτηκα, μα το χέρι του είχε ήδη απομακρυνθεί.

Στον τέταρτο όροφο μου έδωσαν την άδεια να χτυπήσω τη 
δική μου κάρτα. Περάσαμε σε έναν παγωμένο διάδρομο χωρίς 
παράθυρα, με γυμνές λάμπες στο ταβάνι και πλακάκια στους 
τοίχους, τα περισσότερα λευκά. Το δέρμα στο σβέρκο μου ανα-
τρίχιασε.

Είχα μισό ηρεμιστικό στην τσάντα μου, αλλά δεν μπορούσα 
να το βρω – θα είχε χωθεί στις ραφές. Ο Έρικ άνοιξε διάπλα-
τα μια πόρτα και αιφνιδιάσαμε μια μικρόσωμη γυναίκα με γυα-
λιά, σε μια ραπτομηχανή.

Η επόμενη πόρτα, η σωστή πόρτα, παρέμεινε κλειστή μέχρι 
που άνοιξε διάπλατα και χτύπησε πάνω στον τοίχο. Ήμουν ακι-
νητοποιημένη, όπως ήταν και ολόκληρη η κτηνώδης κατασκευή 
της Annexe. Οι ωρολογοποιοί δε συμπαθούν τις ξένες δονήσεις, 
γι’ αυτό και θεώρησαν πως αυτό ήταν ένα «καλό» μέρος για 
μένα. Ένιωσα τρομερά κλειστοφοβικά.

Υπήρχαν τρία ψηλά παράθυρα πλημυρισμένα από το πρωι-
νό φως. Προτίμησα να μην ανεβάσω τις περσίδες.

Υπήρχαν οκτώ κουτιά συσκευασίας τσαγιού και τέσσερα μα-
κρόστενα ξύλινα κουτιά στοιβαγμένα στον τοίχο κάτω από τις 
περσίδες.

Μήπως ήμουν η μοναδική έφορος σ’ ολόκληρο τον κόσμο που 
δεν είχε καμία επιθυμία ν’ ανοίξει τα κουτιά;

Αντ’ αυτού άνοιξα μια πόρτα. Το στούντιό μου είχε το δικό 
του μπάνιο. Ήταν en-suite, όπως λένε. Η έκφραση στο πρόσω-
πο του προστάτη μου με πληροφόρησε πως όφειλα να είμαι ικα-
νοποιημένη. Βρήκα μια ρόμπα και τυλίχτηκα.

Όταν επέστρεψα, μόνο ο Έρικ ήταν εκεί· και τα κιβώτια του 
τσαγιού. Ξαφνικά είχα τη βεβαιότητα πως περιείχαν κάποιους 
από εκείνους τους κουρδιστούς πιθήκους που φυσούσαν καπνό. 
Ο Σερ Κένεθ Κλάρινγκμπολντ είχε μια φρικαλέα συλλογή από 
αυτόματα, αυτοματοποιημένους μηχανισμούς, κουρδιστούς Κι-
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νέζους και όλων των ειδών τα κοριτσάκια που τραγουδούσαν. 
Και, στ’ αλήθεια, η πρώτη μου δουλειά στο μουσείο Σουίνμπερν 
ήταν μια δική του δωρεά: ένας πίθηκος. 

Εκείνος ο συγκεκριμένος πίθηκος είχε μια κάποια φινέτσα, 
εκτός από τον τρόπο που τραβούσε τα χείλη του προς τα πίσω για 
να χαμογελάσει, αλλά, για ένα άτομο μεγαλωμένο με τον αυστη-
ρό ορθολογικό καθωσπρεπισμό των ωρολογιακών μηχανισμών, 
όλο αυτό ήταν απίστευτα δυσάρεστο. Υπέφερα από πονοκεφά-
λους και άσθμα. Στο τέλος, προκειμένου να ολοκληρώσω την 
αποκατάστασή του, είχα αναγκαστεί να καλύψω το κεφάλι του 
με μια χαρτοσακούλα. Αργότερα, έφεραν έναν Κινέζο που κά-
πνιζε. Δεν ήταν και τόσο τρομακτικός, αλλά πάντα υπήρχε κάτι 
τρομερά ενοχλητικό σ’ όλες αυτές τις απομιμήσεις. 

Άρχισα να εξερευνώ το καινούργιο μου στούντιο, όλο και πιο 
εκνευρισμένη με τον τρόπο που ο Έρικ είχε αποφασίσει να με 
παρηγορήσει – οκτώ κουτιά συσκευασίας τσαγιού ήταν πολύ πε-
ρισσότερα απ’ όσα θα χρειαζόταν για να συσκευαστεί ένα ρολόι.

«Δε θα δεις το περιεχόμενο;»
Διέκρινα κάποιο μυστικό στο στόμα του Έρικ, έναν σπασμό 

κάτω από τις παρυφές του μουστακιού του.
«Υπάρχουν και κομμάτια από ύφασμα;» ρώτησα.
«Γιατί δε ρίχνεις μια ματιά στο δώρο σου;»
Απευθυνόταν στην Κάθριν Γκέριγκ, που τη γνώριζε πάρα 

πολύ καλά, εδώ και τόσα χρόνια. Με είχε δει σε ιδιαίτερα πιε-
στικές καταστάσεις (επικίνδυνες, σύμφωνα με την ορολογία του 
μουσείου) και δεν του είχα δώσει αφορμή να δει κάτι άλλο σε 
μένα πέρα από το ήρεμο και συνετό πρόσωπό μου. Του άρεσε 
που πάντα διατηρούσα την ψυχραιμία μου. Ο Έρικ, αντιθέτως, 
έδειχνε να προτιμά τις συναισθηματικές εκρήξεις, τα γκροτέ-
σκα εφέ, τα μουσικά κουτιά, την Όπερα. Όποτε εντόπιζε κά-
ποιο σφάλμα σε μένα, ήταν εξαιτίας της υπερβολικής μου σχο-
λαστικότητας.

Λοιπόν ο αγαπητός Έρικ δεν είχε ιδέα πως η τωρινή απο-
δέκτρια της καλοσύνης του είχε μετατραπεί σε μια θορυβώδη, 
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τρελή μηχανή, σαν εκείνο το γλυπτό του Τζιν Τινγκέλι,* προο-
ρισμένη να αυτοκαταστραφεί.

Ήθελε να δω το δώρο του. Δεν ήξερε πως αυτό θα με συνέ-
θλιβε.

«Έρικ, σε παρακαλώ, δεν μπορώ».
Μετά τον είδα να κοκκινίζει, το αίμα να απλώνεται έξω από 

το κολάρο του. Είχε θυμώσει μαζί μου. Για ποιο λόγο;
Και τότε, εξαιτίας του δηλητηριώδους του βλέμματος, κα-

τάλαβα πως είχε κινήσει πολλά νήματα, είχε παρακάμψει πλή-
θη και πλήθη για να βάλει ένα κορίτσι από την πίσω πόρτα, σε 
μια θέση όπου τα συναισθήματά της θα παρέμεναν κρυφά. Με 
φρόντιζε για λογαριασμό του Μάθιου, αλλά και του μουσείου.

«Έρικ, λυπάμαι. Ειλικρινά».
«Ναι, φοβάμαι πως θα αναγκάζεσαι να περνάς από την 

Ασφάλεια του κτιρίου κάθε φορά που θα θέλεις να καπνίσεις. 
Καπνίζεις ακόμα;»

«Πες μου μονάχα πως δεν είναι ένας πίθηκος», είπα.
Τα μάτια μου είχαν βουρκώσει. Σκέφτηκα, καλέ μου, φύγε 

σε παρακαλώ.
«Θεέ μου», είπε. «Είναι τρομερό».
«Είσαι πολύ γλυκός», είπα. «Αλήθεια». 
Για μια στιγμή ολόκληρο το πρόσωπό του τσαλακώθηκε, αλλά 

αμέσως, ευτυχώς, ανασυγκροτήθηκε.
Έκλεισε πίσω του την πόρτα και έφυγε.

* Jean Tinguely (1925-1991): Ελβετός γλύπτης και ζωγράφος, γνωστός 
για τις κατασκευές του και τις μηχανές-γλυπτά του, συνέχεια της παράδο-
σης του Νταντά με την οποία σατιρίζεται η υπερπαραγωγή υλικών αγαθών 
στις βιομηχανικές κοινωνίες. Τα πιο δημοφιλή του έργα είναι το Homage 
to New York (1960), που καταστράφηκε μερικώς στο Μουσείο της Νέας 
Υόρκης, και το Study for an End of the World 2 (1962), που διαλύθηκε ολο-
κληρωτικά μπροστά στα μάτια του συγκεντρωμένου στην έρημο κοινού, 
κάπου έξω από το Λας Βέγκας.
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3

Μέσα στη νύχτα έχασα το καπέλο του Μάθιου και μ’ έπιασε 
ένας τρελός πανικός, άρχισα να τραβάω τα καλύμματα του κρε-
βατιού, έριξα κάτω το αμπαζούρ, μέχρι να το ξαναβρώ. Πήρα 
ένα χάπι και ήπια ένα ουίσκι. Έφαγα μερικά παξιμάδια. Άνοι-
ξα τον υπολογιστή και το μέιλ του μουσείου είχε αποκατασταθεί.

«Φιλώ τα δάχτυλα των ποδιών σου».
Ο παράλογος φόβος για τους εργοδότες μου με εμπόδισε να 

απαντήσω. Το καταχώρισα στα Μη Αναγνωσμένα.
Τυλίχτηκα με το πουκάμισό του, πήρα το καπέλο του, ξάπλω-

σα στο κρεβάτι και το μύρισα. Σ’ αγαπώ. Πού είσαι;
Ξημέρωσε, κι εκείνος ήταν νεκρός. Ο σέρβερ έπεσε ξανά. 

Ο Μάθιου είχε χαθεί για πάντα. Το καημένο το κορμί του ήταν 
κάπου ξαπλωμένο σ’ αυτή τη φριχτή ζέστη. Όχι, ήταν σε κάποιο 
ψυγείο με μια ετικέτα περασμένη στο δάχτυλο του ποδιού του. 
Ή ίσως να είχε ήδη παγιδευτεί μέσα σε κάποιο φέρετρο. Η κη-
δεία ήταν στις τρεις.

Εγώ είχα αναρρωτική άδεια και υπνωτικά χάπια, αλλά έτσι 
μόνη μου θα τρελαινόμουν – χωρίς θρησκεία, χωρίς οικογένεια, 
χωρίς κάποιον να μοιραστώ την αλήθεια, χωρίς τίποτα, εκτός 
από το Σουίνμπερν, που ήταν, βλακωδώς, όλη μου η ζωή. Το με-
σημέρι βρέθηκα πάλι μέσα στον κλειστοφοβικό υπόγειο σιδη-
ρόδρομο. Πήρα τρία τρένα για να φτάσω στο σταθμό Ολύμπια 
με βρόμικα μαλλιά. Μια κιτρινωπή καταχνιά στην ατμόσφαιρα.

Οι συνάδελφοί μου στο κυρίως κτίριο του μουσείου τώρα θα 
ήταν όλοι έτοιμοι, κατάλληλα ντυμένοι για την κηδεία. Ήταν 
ακόμα πολύ νωρίς για να πάνε και θα περιφέρονταν στα ερ-
γαστήριά τους, κυκλωμένοι από τη ζωή τους, τις προσωπικές 
φωτογραφίες των παιδιών τους, των εραστών τους, των διακο-
πών τους. Το δικό μου εργαστήριο δε μαρτυρούσε τίποτα για 
τον προηγούμενο ένοικό του: στο ταμπλό με τις ανακοινώσεις 
υπήρχε μονάχα μια φωτογραφία ενός δένδρου από το Σάουθ-
γολντ κι ενός άδειου δρόμο στο Μπικλς – η πραγματική σημα-
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σία των δύο αυτών φωτογραφιών ήταν γνωστή μονάχα σ’ εμάς 
τους δυο. Μόνο σε μένα.

Οι τοίχοι στο παλιό μου εργαστήριο είχαν υπόλευκο χρώμα 
και το υφάσματα ήταν καφετιά. Το δωμάτιο με αγκάλιαζε σαν 
να ’μουν ένα υπέροχο, παλιό, ραγισμένο δοχείο. Το εργαστή-
ριο στο Ολύμπια, αντιθέτως, είχε γυαλισμένα πατώματα και τα 
στόρια του ήταν κατεβασμένα, εξαιτίας της καταθλιπτικής θέας. 
Θυμήθηκα τους φυλακισμένους του 18ου αιώνα που τους συνό-
δευαν στα κελιά τους με σάκους περασμένους στο κεφάλι, όπου 
τους κλείδωναν μαζί με τους αργαλειούς τους για να δουλεύουν 
ακατάπαυστα και να μη ξέρουν πού βρίσκονται. Στην περίπτω-
σή μου, δεν ήταν αργαλειός αλλά κούτες του τσαγιού.

Υπήρχε ένα ολοκαίνουργιο Apple Mac πάνω στον πάγκο. Το 
Gmail λειτουργούσε κανονικά, αλλά, ως συνήθως, ο σέρβερ του 
μουσείου βαλλόταν από Ακραίες Καιρικές Συνθήκες.

Το κεφάλι μου ήταν θολό και το στήθος μου σφιγμένο. Παρά 
ταύτα, τοποθέτησα με τη σειρά τα εργαλεία πάνω στον πάγκο 
μου, σαν χειρουργικά νυστέρια – λαβίδες, κόπτες, πριόνια, λί-
μες, πώματα, σφυριά, αντιμαγνητικές τσιμπίδες, σύρμα από χαλ-
κό και χάλυβα, πώματα και βίδες, βελόνες, περί τα είκοσι ερ-
γαλεία συνολικά, όλα με ένα ενδεικτικό σημάδι από ανοιχτό 
γαλάζιο βερνίκι νυχιών, ιδέα του Μάθιου.

Τι να κάνουμε; Η ζωή συνεχίζεται. Άνοιξα την πρώτη κού-
τα με το θησαυρό μου. Τυλιγμένο μέσα σε εφημερίδες. Στη σε-
λίδα της Daily Mail διέκρινα τον Καθεδρικό του Σεντ Πολ και 
σύννεφα καπνού πάνω σε ένα κιτρινισμένο πρωτοσέλιδο. Ώστε 
λοιπόν είχε συσκευαστεί από ερασιτέχνες, κατά τη διάρκεια του 
Μπλιτζ,* το είχαν απομακρύνει από το Λονδίνο και, για ασφά-
λεια, το είχαν μεταφέρει στην εξοχή.

Θεέ μου, σε παρακαλώ, σκέφτηκα, κάνε να μην έχει τούτο το 

* Blitz Krieg: ο βομβαρδισμός του Λονδίνου από τους Γερμανούς κατά 
τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. 
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«αντικείμενο» ρουχισμό ή κάποιο ύφασμα. Πέρα από τον απο-
κρουστικό τρόπο με τον οποίο σήκωνε τα χείλη για να φανούν 
τα δόντια του, αυτό που σιχαινόμουν περισσότερο στον καπνίζο-
ντα πίθηκο ήταν το μεταξωτό βελούδο – ξεθωριασμένο και εύ-
θραυστο, τσαλακωμένο και λεκιασμένο. Όταν περιστρεφόταν 
ο ωρολογιακός μηχανισμός, αυτές οι φθορές ήταν που έκαναν το 
απέθαντο αντικείμενο τόσο τρομακτικό.

Πράγματι, ειλικρινά, όποιος έχει ποτέ παρατηρήσει κάποιο 
επιτυχημένο αυτόματο, όποιος έχει δει τις απόκοσμα αληθοφα-
νείς κινήσεις του και έχει έρθει αντιμέτωπος με τα μηχανοκί-
νητα μάτια του, ποτέ δεν ξεχνά εκείνο τον πρωτόγνωρο φόβο, 
εκείνη τη σύγχυση για το τι είναι έμψυχο και τι ζωντανό. Ο Καρ-
τέσιος είχε πει πως τα ζώα ήταν αυτόματα. Πάντα πίστευα πως 
η απειλή της Ιεράς Εξέτασης και μόνο τον είχε εμποδίσει να πει 
το ίδιο πράγμα και για τους ανθρώπους.

Ο Μάθιου κι εγώ δεν είχαμε χρόνο ν’ ασχοληθούμε με την 
ψυχή. Το γεγονός πως ήμασταν περίπλοκοι χημικοί μηχανισμοί 
δεν είχε ποτέ μειώσει το θαυμασμό και το σεβασμό μας για τον 
Βερμέερ και τον Μονέ, για τα σώματά μας που επέπλεαν στο αλ-
μυρό νερό, για τη φευγαλέα μας αγαλλίαση στο φως του δειλινού.

Τώρα το φως είχε σβήσει. Σε μια ώρα θα ήταν παγιδευμένος 
κάτω από το χώμα. Χώθηκα μέσα στο σωρό των εφημερίδων και 
βρήκα ένα απλό κουτί για καπνό. Ήταν κίτρινο, είχε μια καφε-
τιά επιγραφή –Sam’s Own Mixture– με έναν σκύλο, που υπέθε-
σα πως ήταν ο Σαμ, ένα καταπληκτικό Λαμπραντόρ που κοιτού-
σε προς τα πάνω με αφοσίωση. Έπρεπε να πάρω έναν σκύλο. 
Θα του μάθαινα να κοιμάται στο κρεβάτι μου και να μου γλεί-
φει τα δάκρυα απ’ τα μάτια.

Έριξα το περιεχόμενο σε έναν μεταλλικό δίσκο. Ήταν μι-
κρές μπρούντζινες βίδες, αυτό ήταν προφανές. Αλλά το μάτι 
του ωρολογοποιού είδε περισσότερα – για παράδειγμα, οι πε-
ρισσότερες είχαν κατασκευαστεί πριν το 1841. Οι πιο πρόσφα-
τες βίδες, γύρω στις διακόσιες περίπου, είχαν το ίδιο σπείρωμα 
Whitworth, με μια τυποποιημένη γωνία σύγκλισης 55 μοιρών. 
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Μπορούσα στ’ αλήθεια να διακρίνω αυτές τις 55 μοίρες; Ασφα-
λώς, ακόμα και με τα δάκρυα στα μάτια. Είχα μάθει να το κάνω 
όταν ήμουν δέκα χρονών, καθισμένη δίπλα στον παππού μου 
στον πάγκο του στο Κλέρκενγουελ.

Κι έτσι αμέσως γνώριζα πως αυτό το «αντικείμενο» είχε κατα-
σκευαστεί στα μέσα του 19ου αιώνα, όταν το σπείρωμα Whitworth 
έγινε το νόμιμο τυποποιημένο πρότυπο – αν και πολλοί ωρολογο-
ποιοί συνέχισαν να χρησιμοποιούν τις δικές τους βίδες. Τα δια-
φορετικά είδη κοχλιών με πληροφόρησαν πως το «αντικείμενο» 
του Πολυμήχανου Κρόφτι ήταν προϊόν πολλών εργαστηρίων.

Μέρος της αποκατάστασης θα ήταν το ταίριασμα οπών και 
κοχλιών, κι αυτό μπορεί να ακούγεται μεν σχιζοφρενικό αλλά 
ήταν ό,τι μου άρεσε περισσότερο στην ωρολογοποιία, όπως την 
είχα διδαχτεί από τον παππού μου Γκέριγκ – η απόλυτη και 
ακραία γαλήνη της.

Την εποχή που ήθελα να πάω στη Σχολή Καλών Τεχνών, θεω-
ρούσα πως κάπως έτσι θα ήταν να ζωγραφίζεις, όπως για παρά-
δειγμα το έκανε η Άγκνες Μάρτιν.* Ποτέ δε μου είχε περάσει 
από τη σκέψη πως μπορεί να υπέφερε από κατάθλιψη.

Ελπίζω ο πατέρας μου να βίωσε αυτή την ευλογημένη αίσθηση 
όταν ήταν νέος, αν και τώρα πια αμφιβάλλω. Είναι βέβαιο πως 
την είχε απολέσει την εποχή που είχα αρχίσει να υποψιάζομαι 
το οικογενειακό μας μυστικό: ο πατέρας μου ήταν αλκοολικός. 
Έπεφτε από το κάθισμά του, και δεν ήξερα το λόγο. Εκείνα τα 
ξαφνικά ταξίδια του στο «εξωτερικό» ήταν ταξίδια για κραιπά-
λες, υποθέτω, ή για αποτοξίνωση. Υπήρχε τότε η αποτοξίνωση; 
Πού να ξέρω; Αχ καημένε, καλέ μου μπαμπά. Λάτρευε την ωρο-
λογοποιία, αλλά τον κατέστρεψε ο ίδιος του ο εαυτός. Μισούσε 
εκείνους τους άξεστους που έμπαιναν στο μαγαζί του απαιτώ-
ντας να τους αλλάξει τις μπαταρίες.

* Agnes Martin (1912-2004): Αμερικανίδα μινιμαλιστική ζωγράφος, 
καναδικής καταγωγής. 
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Έξω από εδώ εσείς κι οι παλιομπαταρίες σας.
Αυτό που είχε απολέσει ο πατέρας μου ήταν αυτό που πάντα 

διέθετε ο Μάθιου μου, την απέραντη γαλήνη που προσέφεραν 
τα μεταλλικά αντικείμενα. Αυτός ο τρόπος έκφρασης είναι χα-
ζός και, φυσικά, δεν ευσταθεί επιστημονικά. Τα μέταλλα δε χα-
λαρώνουν μέχρι να σκουριάσουν ή να οξειδωθούν με κάποιον 
άλλο τρόπο. Τότε μόνο αναπαύονται εν ειρήνη. Μέχρι που κά-
ποιος σαν τον Έρικ Κροφτ θελήσει να τα γυαλίσει και να τα 
καταστήσει ευπαρουσίαστα για τα πλήθη, κακόμοιρα, γυμνά κι 
εκτεθειμένα στον σκληρό αέρα.

Και όχι μόνο ο Έρικ, φυσικά. Όταν ο Μάθιου κι εγώ πρω-
τογίναμε εραστές, τον είχα βοηθήσει να απογυμνώσει ένα Μίνι, 
μέχρι το κόκκαλο. Ποιος θα το έλεγε πως ο έρωτας μπορεί να 
ήταν κι αυτό;

Αφαιρώντας με τρεμάμενα χέρια τα λεπτά ξύλινα σκεπάσμα-
τα από τις κούτες, βρέθηκα μπροστά σε έναν μεγάλο αριθμό 
στριμμένων γυάλινων ράβδων, γεγονός που από μόνο του σήμαι-
νε πως, πιθανότατα, το κουρδιστό αντικείμενο δεν ήταν πίθηκος.

Άρχισα να σκάβω με τον πλέον αντιεπαγγελματικό τρόπο. 
Αναποδογύρισα έναν σκουριασμένο μηχανισμό με σχισμή για 
ρήψη νομισμάτων από τη δεκαετία του ’50 και έναν αριθμό από 
σχολικά τετράδια δεμένα με σχοινί.

Τα κουβάλησα στον πάγκο, και μετά έκλεισα την κούτα του 
τσαγιού.

Κι εκείνη την ώρα, τριάντα λεπτά ίσως πριν τις τρεις, άρχισε 
η απόκλιση από την προκαθορισμένη οδό. Αν είχα ακολουθή-
σει το κανονικό πρωτόκολλο, δε θα άγγιζα αυτά τα χαρτιά μέ-
χρι να πάει η Μις Χέλερ (που δε με συμπαθούσε) τα τετράδια 
στους «Ανθρώπους του Χαρτοβασιλείου». Και δε θα μου επέ-
τρεπαν να διαβάσω λέξη. Θα ήμουν υποχρεωμένη να περιμέ-
νω –εκείνη θα το διασκέδαζε– μια βδομάδα, ή μπορεί και δύο, 
μέχρι να τα σκανάρουν. Και κάθε σελίδα θα έπρεπε πρώτα να 
υπομείνει την επιθετική προστατευτικότητα της Μις Χέλερ και 
μετά τη θεραπεία του συντηρητή – μια δυνατή εκτόξευση λευ-



Η  ΧΗΜΕΙΑ  ΤΩΝ  ΔΑΚΡΥΩΝ 29

κού φωτός (3.200 βαθμοί Κέλβιν για την ακρίβεια), γνωστή ως 
«το τελικό χτύπημα».

Το σώμα του ήταν σίγουρα στη νεκροφόρα.
Η νεκρική πομπή ήταν μέσα στην κίνηση, κατευθυνόμενη 

βόρεια στη Χάροου Ρόουντ. Κάθισα. Σημείωσα πως τα τετρά-
δια ήταν μέρος της «δωρεάς» κάποιου Βίλχελμ Φρόλιχ, από την 
Καρλ σρούη της Γερμανίας.

Έπειτα, την ώρα που ο αγαπημένος μου περνούσε μέσα από 
το λαβύρινθο του Κένσαλ Ράις, κρατούσα, μέσα στα γυμνά μου 
χέρια, έντεκα τετράδια. Το καθένα απ’ αυτά, όπως διαπίστωσα, 
ήταν πυκνογραμμένο με έναν χαρακτηριστικό γραφικό χαρακτή-
ρα. Κάθε γραμμή άρχιζε και τελείωνε στο όριο της σελίδας, και 
τα γράμματα ήταν σταθερά, χωρίς απόκλιση, σαν βιομηχανική 
πριονιστή στέγη. Δεν υπήρχε ακάλυπτο περιθώριο.

Και φυσικά βρισκόμουν σε κατάσταση παραφροσύνης. Όλα 
τα συναισθήματά μου ήταν οριακά, εντούτοις αυτός ο ιδιότυπος 
γραφικός χαρακτήρας απέσπασε την τρυφερή συμπάθειά μου, 
καθώς συμπέρανα πως ο γράφων είχε εξωθηθεί στα άκρα. Δεν 
ήξερα ακόμα πως το όνομά του ήταν Χένρι Μπράντλινγκ, αλλά 
δεν είχα καμία αμφιβολία πως ήταν άντρας, και ένιωθα οίκτο 
γι’ αυτόν, πριν ακόμα διαβάσω λέξη.


