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κεφάλαιο ένακεφάλαιο ένα
 ΤΕΪΤΤΕΪΤ

«Κάποιος σε μαχαίρωσε στον λαιμό, νεαρή μου».
Γουρλώνω τα μάτια μου και γυρίζω αργά προς τη μεριά του 

ηλικιωμένου άντρα που στέκεται δίπλα μου. Πατάει το κουμπί 
του ασανσέρ με το βελάκι προς τα πάνω και με κοιτάζει κατά-
ματα. Χαμογελάει και δείχνει τον λαιμό μου.

«Για το σημάδι σου μιλάω», μου λέει.
Το χέρι μου πηγαίνει ενστικτωδώς προς τον λαιμό μου και 

ακουμπάει το εκ γενετής σημάδι που βρίσκεται κάτω από το 
αυτί μου και έχει το μέγεθος ενός νομίσματος των δέκα λεπτών.

«Ο παππούς μου έλεγε ότι το σημείο όπου βρίσκεται ένα ση-
μάδι υποδηλώνει πώς το άτομο που το έχει έχασε τη ζωή του σε 
μια προηγούμενη ζωή. Υποθέτω ότι σε μαχαίρωσαν στον λαιμό. 
Βάζω στοίχημα πως θα ήταν ένας γρήγορος θάνατος».

Χαμογελάω, αλλά δεν ξέρω αν πρέπει να φοβηθώ ή να δια-
σκεδάσω. Παρ’ ότι ξεκίνησε κάπως μακάβρια τη συζήτηση, δεν 
μπορεί να είναι επικίνδυνος. Το γεγονός πως καμπουριάζει και 
τρέμει προδίδει ότι δεν είναι ούτε μια μέρα λιγότερο από ογδό-
ντα χρονών. Κάνει μερικά αργά βήματα προς τη μια από τις 
δύο βελούδινες καρέκλες που ακουμπάνε στον τοίχο δίπλα στο 
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ασανσέρ. Βογκάει καθώς βουλιάζει στην καρέκλα και στη συ-
νέχεια με ξανακοιτάζει.

«Πας στον δέκατο όγδοο όροφο;»
Μισοκλείνω τα μάτια μου καθώς επεξεργάζομαι την ερώτη-

σή του. Με κάποιο τρόπο ξέρει σε ποιον όροφο πάω, παρόλο 
που είναι η πρώτη φορά που πατάω το πόδι μου σε αυτό το 
συγκρότημα διαμερισμάτων και σίγουρα η πρώτη φορά που 
βλέπω αυτό τον άντρα. 

«Μάλιστα, κύριε», λέω επιφυλακτικά. «Δουλεύετε εδώ 
πέρα;»

«Βεβαίως».
Δείχνει με ένα νεύμα προς το ασανσέρ και τα μάτια μου πα-

ρακολουθούν τους αριθμούς που αναβοσβήνουν ψηλά. Έχουμε 
ακόμη έντεκα ορόφους μέχρι να φτάσει. Μακάρι να έφτανε λίγο 
γρηγορότερα.

«Πατάω το κουμπί για το ασανσέρ», μου λέει. «Δεν νομίζω 
πως υπάρχει επίσημη ονομασία για τη θέση μου, αλλά μου αρέ-
σει να με αποκαλώ κυβερνήτη πτήσης, δεδομένου ότι στέλνω 
τους ανθρώπους είκοσι ορόφους ψηλά στον αέρα».

Χαμογελάω με τα λεγόμενά του, καθώς ο αδελφός μου και ο 
πατέρας μου είναι και οι δύο πιλότοι.

«Πόσο καιρό είσαι ο κυβερνήτης αυτού του ασανσέρ;» τον 
ρωτάω όσο περιμένω.

Θα ορκιζόμουν πως είναι το πιο αργό παλιοασανσέρ που έχω 
ποτέ συναντήσει.

«Από τότε που γέρασα πολύ για να δουλεύω ως συντηρητής 
αυτού του κτιρίου. Δούλεψα εδώ τριάντα δύο χρόνια προτού 
γίνω κυβερνήτης. Νομίζω πως είναι πάνω από δεκαπέντε χρό-
νια πλέον που στέλνω ανθρώπους σε πτήσεις ψηλά στους ορό-
φους. Ο ιδιοκτήτης μου έδωσε αυτή τη δουλειά από οίκτο, για 
να απασχολούμαι με κάτι μέχρι να πεθάνω».
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Χαμογελάει.
«Αυτό που δεν ήξερε είναι ότι ο Θεός μου έδωσε πολλά 

ωραία πράγματα να κάνω στη ζωή μου και σε αυτή τη φάση 
έχω μείνει τόσο πίσω που δεν θα πεθάνω ποτέ».

Πιάνω τον εαυτό μου να γελάει όταν επιτέλους ανοίγει η 
πόρτα του ασανσέρ. Σκύβω να πιάσω το χερούλι της βαλίτσας 
μου και γυρίζω προς το μέρος του μια ακόμη φορά, προτού μπω 
στο ασανσέρ.

«Πώς σε λένε;»
«Σάμιουελ, αλλά λέγε με Καπ1», μου λέει. «Όλοι οι άλλοι 

έτσι με φωνάζουν».
«Εσύ, Καπ, έχεις τίποτα σημάδια εκ γενετής;»
Κάνει μια γκριμάτσα.
«Η αλήθεια είναι πως έχω. Φαίνεται ότι στην προηγούμενή 

μου ζωή με πυροβόλησαν στον πισινό. Θα πρέπει να αιμορρα-
γούσε πολύ».

Χαμογελάω και φέρνω το χέρι μου στο μέτωπό μου χαιρε-
τώντας τον όπως αρμόζει σε κυβερνήτη αεροσκάφους. Μπαίνω 
στο ασανσέρ και γυρίζω έτσι ώστε να κοιτάζω την πόρτα, για να 
θαυμάσω την εκκεντρική διακόσμηση της εισόδου. 

Όταν ο Κόρμπιν μού είπε ότι θα μπορούσα να μείνω μαζί 
του μέχρι να βρω μια δουλειά, δεν είχα ιδέα πως ζούσε σαν 
πραγματικός ενήλικας. Νόμιζα ότι θα ήταν όπως την τελευταία 
φορά που τον είχα επισκεφτεί, ακριβώς μετά την αποφοίτησή 
μου από το λύκειο, όταν είχε μόλις πάρει το δίπλωμα του πιλό-
του και είχε ξεκινήσει να δουλεύει. Αυτό ήταν πριν από τέσσε-
ρα χρόνια, όταν ζούσε σε ένα διαμέρισμα της συμφοράς. Κάτι 
τέτοιο περίμενα και τώρα.

1. Το Καπ (Cap στο πρωτότυπο) προκύπτει από το αγγλικό Captain (Κυβερνήτης). 
[ΣτΜ]
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Δεν περίμενα με τίποτα να βρω ένα ψηλό κτίριο ακριβώς στο 
κέντρο του Σαν Φρανσίσκο. 

Πατάω το κουμπί για τον δέκατο όγδοο όροφο και στη συ-
νέχεια κοιτάζω τον ολόσωμο καθρέφτη του ασανσέρ. Πέρασα 
όλη τη χθεσινή μέρα και όλο το πρωινό της σημερινής να πα-
κετάρω τα πράγματα από το διαμέρισμά μου στο Σαν Ντιέγκο. 
Ευτυχώς για μένα, δεν έχω και πολλά πράγματα. Αλλά, καθώς 
έχω οδηγήσει σε μία μέρα οκτακόσια χιλιόμετρα, η εξάντληση 
είναι εμφανής στο είδωλό μου στον καθρέφτη. Τα μαλλιά μου 
είναι πιασμένα σε έναν χαλαρό κότσο ψηλά στο κεφάλι μου. 
Τα έχω πιάσει με ένα μολύβι, καθώς δεν μπορούσα να βρω κά-
ποιο λαστιχάκι ενώ οδηγούσα. Τα μάτια μου έχουν συνήθως το 
καστανό χρώμα που έχουν και τα μαλλιά μου, αλλά αυτή τη 
στιγμή δείχνουν δέκα τόνους πιο σκούρα εξαιτίας των μαύρων 
κύκλων που υπάρχουν από κάτω τους.

Ψάχνω στην τσάντα μου να βρω ένα ενυδατικό κραγιόν, ελ-
πίζοντας να προλάβω να σώσω τα χείλια μου πριν καταλήξουν 
το ίδιο χάλια με τον υπόλοιπο εαυτό μου. Με το που ξεκινάει να 
κλείσει η πόρτα του ασανσέρ, ξανανοίγει. Ένας τύπος τρέχει να 
μπει μέσα καθώς απευθύνεται στον ηλικιωμένο άντρα.

«Σε ευχαριστώ, Καπ», του λέει.
Δεν μπορώ να δω τον Καπ μέσα από το ασανσέρ, αλλά τον 

ακούω να μουρμουρίζει κάτι ως απάντηση. Δεν ακούγεται τόσο 
πρόθυμος όσο ήταν μαζί μου να πιάσει κουβεντούλα με αυτό 
τον τύπο. Αυτός ο άντρας είναι το πολύ είκοσι οκτώ με είκοσι 
εννιά. Μου χαμογελάει και ξέρω απολύτως τι περνάει από το 
μυαλό του, δεδομένου ότι μόλις έκρυψε το χέρι του μέσα στην 
τσέπη του.

Το χέρι στο οποίο φοράει τη βέρα του.
«Στον δέκατο», λέει χωρίς να σταματήσει να με κοιτάζει.
Τα μάτια του πέφτουν στο μικρό ντεκολτέ του πουκαμίσου 
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μου. Στη συνέχεια κοιτάζει τη βαλίτσα που έχω δίπλα μου. Πα-
τάω το κουμπί για τον δέκατο όροφο. Έπρεπε να είχα φορέσει 
πουλόβερ.

«Μετακομίζεις εδώ;» με ρωτάει ανέκφραστος, κοιτάζοντας 
ξανά το πουκάμισό μου.

Κάνω ένα νεύμα, αν και αμφιβάλλω ότι θα το προσέξει, δε-
δομένου ότι το βλέμμα του απέχει πολύ από το πρόσωπό μου. 

«Σε ποιον όροφο;»
Α, όχι, δεν θα το μάθεις. Γυρίζω και καλύπτω με τα χέρια μου 

όλα τα κουμπιά, για να μην φαίνεται ότι ο αριθμός δεκαοκτώ 
είναι αναμμένος, και στη συνέχεια πατάω όλα τα κουμπιά από 
το δέκα μέχρι το δεκαοκτώ. Αυτός μπερδεμένος κοιτάζει όλα τα 
αναμμένα κουμπιά.

«Δεν σε αφορά», του λέω.
Γελάει.
Νομίζει ότι κάνω πλάκα.
Σηκώνει το πυκνό σκούρο φρύδι του. Είναι ένα ωραίο φρύδι, 

που βρίσκεται πάνω σε ένα ωραίο πρόσωπο, που βρίσκεται πάνω 
σε ένα ωραίο κεφάλι, που βρίσκεται πάνω σε ένα ωραίο σώμα.

Ένα παντρεμένο σώμα.
Μαλάκα.
Χαμογελάει με ύφος σαγηνευτικό, αφού είδε ότι τον κοιτού-

σα – μόνο που εγώ δεν τον κοιτούσα με τον τρόπο που αυτός 
νομίζει. Εγώ αναρωτιόμουν πόσες φορές αυτό το κορμί έχει 
έρθει σε πολύ στενή επαφή με κάποιο κορίτσι που δεν είναι η 
γυναίκα του. 

Τη λυπάμαι τη γυναίκα του.
Κοιτάζει πάλι το ντεκολτέ μου όταν φτάνουμε στον δέκατο 

όροφο.
«Μπορώ να σε βοηθήσω με αυτό», μου λέει δείχνοντας με 

ένα νεύμα τη βαλίτσα μου.
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Η φωνή του είναι ωραία. Αναρωτιέμαι πόσα κορίτσια έχει 
ρίξει με αυτή την παντρεμένη φωνή. Έρχεται προς το μέρος μου 
και πατάει το κουμπί που κλείνει την πόρτα.

Τον κοιτάζω κατάματα και πατάω το κουμπί για να ξανανοί-
ξει η πόρτα.

«Τα καταφέρνω και μόνη μου».
Μου γνέφει σαν να καταλαβαίνει, αλλά τα μάτια του έχουν 

ακόμη μια πονηρή λάμψη, κάτι που ενισχύει την αντιπάθεια 
που ένιωσα γι’ αυτόν από την πρώτη στιγμή. Βγαίνει από το 
ασανσέρ και γυρίζει να με κοιτάξει προτού απομακρυνθεί.

«Τα λέμε αργότερα, Τέιτ», μου λέει καθώς η πόρτα κλείνει.
Συνοφρυώνομαι, γιατί νιώθω άβολα με το γεγονός ότι και οι 

δύο άνθρωποι με τους οποίους ήρθα σε επαφή από τη στιγμή που 
πάτησα το πόδι μου σε αυτό το κτίριο ξέρουν ήδη ποια είμαι.

Μένω μόνη μου στο ασανσέρ, το οποίο σταματάει σε όλους 
τους ορόφους μέχρι να φτάσει στον δέκατο όγδοο. Βγαίνω έξω, 
βγάζω το κινητό από την τσέπη μου και ψάχνω τα μηνύματα 
που έχω στείλει στον Κόρμπιν. Δεν θυμάμαι ποιο διαμέρισμα 
μου είπε ότι είναι το δικό του. Ή το 1816 ή το 1814.

Μήπως είναι το 1826;
Σταματάω στο 1814, γιατί ένας τύπος βρίσκεται λιπόθυμος 

στο πάτωμα του διαδρόμου και κλείνει την πόρτα του 1816.
Σε παρακαλώ, Θεέ μου, ας μην είναι το 1816.
Βρίσκω το μήνυμα στο κινητό μου και τρέμω. Είναι το 1816.
Φυσικά και θα ήταν αυτό.
Πηγαίνω αργά προς την πόρτα, ελπίζοντας να μην ξυπνήσω 

τον τύπο. Έχει απλωμένα τα πόδια μπροστά και η πλάτη του 
ακουμπάει στην πόρτα του Κόρμπιν. Το σαγόνι του έχει χωθεί 
στο στήθος του, και ροχαλίζει.

«Συγγνώμη», λέω με σχεδόν ψιθυριστή φωνή.
Δεν κουνιέται.
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Σηκώνω το πόδι μου και με την άκρη του πέλματός μου τον 
σκουντάω στον ώμο.

«Πρέπει να μπω μέσα σε αυτό το διαμέρισμα».
Κουνιέται ελάχιστα και στη συνέχεια ανοίγει τα μάτια του 

και κοιτάζει ευθεία, τα πόδια μου.
Τα μάτια του συναντούν τα γόνατά μου. Συνοφρυώνεται κα-

θώς αρχίζει να γέρνει προς τα μπρος. Σηκώνει το χέρι του και 
αρχίζει να επεξεργάζεται το γόνατό μου με τα δάχτυλά του, λες 
και δεν έχει δει γόνατο ξανά στη ζωή του. Αφήνει το χέρι του να 
πέσει απότομα, κλείνει τα μάτια του και ο ύπνος τον ξαναπαίρ-
νει ακουμπισμένο στην πόρτα.
Τέλεια.
Ο Κόρμπιν δεν θα επιστρέψει μέχρι αύριο, οπότε του τηλε-

φωνώ για να μάθω αν αυτός ο τύπος είναι κάποιος για τον οποίο 
πρέπει να ανησυχήσω. 

«Τέιτ;» λέει με το που σηκώνει το τηλέφωνο, χωρίς καν να 
πει «γεια».

«Ναι», του απαντάω. «Έφτασα σώα και αβλαβής, αλλά δεν 
μπορώ να μπω μέσα, γιατί ένας μεθυσμένος τύπος έχει λιποθυ-
μήσει έξω από την πόρτα σου. Τι προτείνεις;»

«Στο 1816;» ρωτάει. «Είσαι σίγουρη πως βρίσκεσαι στο σω-
στό διαμέρισμα;»

«Απολύτως».
«Είσαι σίγουρη ότι είναι μεθυσμένος;»
«Απολύτως».
«Περίεργο», λέει. «Τι φοράει;»
«Γιατί θέλεις να μάθεις τι φοράει;»
«Αν φοράει στολή πιλότου, τότε το πιο πιθανό είναι να μένει 

στο κτίριό μας. Το συγκρότημα αυτό έχει συμβόλαιο με την αε-
ροπορική μας εταιρεία».

Ο τύπος δεν φοράει κανενός είδους στολή, αλλά δεν μπορώ 
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να μην προσέξω πως το τζιν και το μαύρο μπλουζάκι του του 
πάνε πολύ.

«Δεν φοράει στολή», του απαντώ.
«Μπορείς να περάσεις χωρίς να τον ξυπνήσεις;»
«Θα χρειαστεί να τον μετακινήσω. Αν ανοίξω την πόρτα, θα 

πέσει προς τα μέσα».
Για λίγα δευτερόλεπτα παραμένει σιωπηλός για να σκεφτεί.
«Πήγαινε κάτω και ζήτα τον Καπ», λέει. «Του είπα πως έρ-

χεσαι απόψε. Μπορεί να μείνει μαζί σου μέχρι να μπεις στο 
διαμέρισμα».

Αναστενάζω, γιατί έχω οδηγήσει έξι ώρες και το να κατέ-
βω πάλι μέχρι κάτω, στο ισόγειο, δεν είναι κάτι που θέλω να 
κάνω αυτή τη στιγμή. Αναστενάζω επίσης γιατί ο Καπ είναι το 
τελευταίο άτομο που θα μπορούσε να βοηθήσει σε αυτή την 
περίσταση. 

«Απλώς μείνε στο τηλέφωνο μαζί μου μέχρι να μπω μέσα 
στο διαμέρισμά σου».

Προτιμώ πολύ περισσότερο το δικό μου σχέδιο. Στερεώνω 
το τηλέφωνο ανάμεσα στο αυτί και στον ώμο μου και ψάχνω 
στην τσάντα μου για το κλειδί που μου είχε στείλει ο Κόρμπιν. 
Το βάζω στην κλειδαριά και αρχίζω να ανοίγω την πόρτα, αλλά 
ο μεθυσμένος τύπος αρχίζει να πέφτει προς τα πίσω με κάθε 
εκατοστό που η πόρτα ανοίγει. Βογκάει, αλλά δεν ανοίγει ξανά 
τα μάτια του. 

«Τι κρίμα που είναι σε αυτά τα χάλια», λέω στον Κόρμπιν. 
«Δεν είναι κι άσχημος».

«Τέιτ, τσακίσου μπες μέσα και κλείδωσε την πόρτα, για να 
κλείσω το τηλέφωνο».

Κάνω μια γκριμάτσα απελπισίας. Παραμένει ο ίδιος καταπιε-
στικός αδελφός που ήταν πάντα. Το ήξερα πως το να μετακομί-
σω στο σπίτι του δεν θα ήταν καλό για τη σχέση μας, δεδομέ-
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νου ότι συμπεριφερόταν πάντα σαν πατέρας μου όταν ήμασταν 
πιο μικροί. Όμως δεν προλάβαινα να βρω δουλειά, να νοικιάσω 
δικό μου διαμέρισμα και να τακτοποιηθώ προτού αρχίσουν τα 
μαθήματά μου, οπότε δεν είχα και πολλές επιλογές. 

Ελπίζω ωστόσο πως τώρα τα πράγματα θα είναι διαφορετικά 
μεταξύ μας. Ο Κόρμπιν είναι είκοσι πέντε κι εγώ είκοσι τρία, 
οπότε, αν δεν μπορούμε να τα πάμε μεταξύ μας καλύτερα από 
τότε που ήμασταν παιδιά, τότε έχουμε ακόμη δρόμο μέχρι να 
ωριμάσουμε.

Φαντάζομαι πως αυτό εξαρτάται κυρίως από τον Κόρμπιν 
και από το αν άλλαξε από την τελευταία φορά που μέναμε μαζί. 
Είχε θέμα με όποιον κι αν έβγαινα, με όλους μου τους φίλους, 
με κάθε μου επιλογή – ακόμα και με το κολέγιο που θα διάλεγα 
να πάω. Όχι ότι εγώ έδινα σημασία στη γνώμη του. Η απόσταση 
και το διάστημα που ήμασταν χώρια συντέλεσαν στο να μην 
τον έχω πάνω από το κεφάλι μου τα τελευταία χρόνια, η τωρινή 
όμως συγκατοίκησή μας θα είναι η τελική δοκιμασία για την 
υπομονή μας.

Περνάω την τσάντα μου πάνω από τον ώμο μου, αλλά μα-
γκώνει στο χερούλι της βαλίτσας, κι έτσι την αφήνω να πέσει 
στο πάτωμα. Έχω το αριστερό μου χέρι σφιχτά γύρω από το 
πόμολο και κρατάω την πόρτα κλειστή, ώστε ο τύπος να μην 
πέσει εντελώς μέσα στο διαμέρισμα. Με το πόδι μου πιέζω τον 
ώμο του, για να τον σπρώξω μακριά από τη μέση της πόρτας.

Δεν κουνιέται.
«Κόρμπιν, είναι πολύ βαρύς. Πρέπει να κλείσω, ώστε να 

μπορέσω να χρησιμοποιήσω και τα δυο μου χέρια».
«Όχι, μην κλείσεις. Βάλε απλώς το τηλέφωνο στην τσέπη 

σου, αλλά μην κλείσεις».
Κοιτάζω το πουκάμισο και το κολάν που φοράω.
«Δεν έχω τσέπες. Θα σε βάλω στο σουτιέν μου».
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Ο Κόρμπιν βγάζει έναν πνιχτό ήχο καθώς παίρνω το τηλέ-
φωνο από το αυτί μου και το χώνω μέσα στο σουτιέν μου. Βγά-
ζω το κλειδί από την κλειδαριά και πάω να το ρίξω στην τσάντα 
μου, αλλά αστοχώ και πέφτει στο πάτωμα. Σκύβω για να πιάσω 
τον μεθυσμένο και να τον βγάλω από τη μέση. 

«Εντάξει, φιλαράκο», λέω καθώς προσπαθώ να τον τραβήξω 
από τη μέση της πόρτας. «Συγγνώμη που διακόπτω τον υπνάκο 
σου, αλλά πρέπει να μπω μέσα στο διαμέρισμα».

Με κάποιο τρόπο καταφέρνω να τον ακουμπήσω στην κάσα 
της πόρτας, ώστε να μην πέσει μέσα στο διαμέρισμα. Μετά 
ανοίγω περισσότερο την πόρτα και γυρίζω για να πάρω τα 
πράγματά μου.

Κάτι ζεστό τυλίγεται γύρω από τον αστράγαλό μου.
Παγώνω.
Κοιτάζω κάτω.
«Άφησέ με!» ουρλιάζω κλοτσώντας το χέρι που έχει γραπώ-

σει τον αστράγαλό μου τόσο σφιχτά που είμαι σίγουρη πως θα 
του κάνει μελανιά.

Ο μεθυσμένος τώρα με κοιτάζει, ενώ εγώ, έτσι όπως με έχει 
πιάσει, πέφτω προς τα πίσω, μέσα στο διαμέρισμα, καθώς προ-
σπαθώ να του ξεφύγω.

«Πρέπει να μπω εκεί μέσα», μουρμουράει τη στιγμή που ο 
πισινός μου γίνεται ένα με το πάτωμα.

Κάνει μια προσπάθεια να ανοίξει την πόρτα με το άλλο του 
χέρι και αυτό μου προκαλεί πανικό. Τραβάω τα πόδια μου προς 
τα μέσα και μαζί τους τραβιέται και το χέρι του. Με το ελεύ-
θερο πόδι μου κλοτσάω την πόρτα για να κλείσει, η οποία του 
κοπανάει με δύναμη τον καρπό.

«Γαμώτο!» ουρλιάζει.
Προσπαθεί να τραβήξει πίσω το χέρι του, αλλά το πόδι μου 

συνεχίζει να πιέζει την πόρτα. Χαλαρώνω λίγο την πίεση, για 
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να μπορέσει να πάρει το χέρι του, και στη συνέχεια της δίνω μια 
κλοτσιά και κλείνει με δύναμη. Σηκώνομαι και κλειδώνω την 
πόρτα όσο πιο γρήγορα μπορώ, γυρίζοντας την ασφάλεια και 
βάζοντας την αλυσίδα με τον σύρτη. 

Μόλις οι σφυγμοί μου αρχίζουν να πέφτουν, ακούω την καρ-
διά μου να μου ουρλιάζει.

Όντως η καρδιά μου μου ουρλιάζει. Και μάλιστα με μια βα-
θιά αντρική φωνή.

Ακούγεται σαν να μου φωνάζει «Τέιτ! Τέιτ!».
Ο Κόρμπιν.
Κοιτάζω αμέσως στο στήθος μου, βγάζω το τηλέφωνο από 

το σουτιέν μου και το βάζω στο αυτί μου.
«Τέιτ! Απάντησέ μου!»
Τινάζομαι και απομακρύνω το τηλέφωνο μερικά εκατοστά 

από το αυτί μου.
«Εντάξει είμαι», του λέω λαχανιασμένη. «Έχω μπει μέσα κι 

έχω κλειδώσει την πόρτα».
«Δόξα τω Θεώ!» μου λέει ανακουφισμένος. «Με κατατρό-

μαξες. Τι στο διάολο συνέβη;»
«Προσπαθούσε να μπει μέσα. Τώρα όμως έχω κλειδώσει την 

πόρτα».
Ανάβω το φως του καθιστικού και πριν κάνω τρία βήματα 

σταματάω απότομα.
Συγχαρητήρια, Τέιτ.
Μόλις συνειδητοποιώ τι έχω κάνει γυρίζω ξανά με αργά βή-

ματα προς την πόρτα.
«Ε… Κόρμπιν;» λέω διστακτικά. «Μάλλον έχω αφήσει έξω 

μερικά πράγματα που χρειάζομαι. Θα τα έπαιρνα στο πιτς φι-
τίλι, αλλά ο μεθυσμένος τύπος απ’ έξω νομίζει πως για κάποιο 
λόγο πρέπει να μπει στο διαμέρισμά σου, οπότε δεν υπάρχει 
περίπτωση να ανοίξω ξανά την πόρτα. Έχεις καμιά ιδέα;»
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Παραμένει σιωπηλός για λίγα δευτερόλεπτα.
«Τι έχεις αφήσει έξω, στον διάδρομο;»
Δεν θέλω να του απαντήσω, αλλά το κάνω.
«Τη βαλίτσα μου».
«Έλεος, Τέιτ», μουρμουρίζει.
«Και… την τσάντα μου».
«Τι σκατά κάνει η τσάντα σου έξω;»
«Και ίσως να έχω αφήσει στο πάτωμα του διαδρόμου και το 

κλειδί του διαμερίσματός σου».
Σε αυτό πλέον δεν απαντάει καν, απλώς γρυλίζει.
«Θα πάρω τον Μάιλς να δω αν έχει γυρίσει στο σπίτι του. 

Δώσε μου δυο λεπτά».
«Περίμενε. Ποιος είναι ο Μάιλς;»
«Μένει στο απέναντι διαμέρισμα. Όπως και να ’χει, μην 

ανοίξεις την πόρτα μέχρι να σε ξαναπάρω».
Ο Κόρμπιν κλείνει το τηλέφωνο κι εγώ ακουμπάω στην πόρ-

τα του διαμερίσματος.
Ζω στο Σαν Φρανσίσκο τριάντα λεπτά όλα κι όλα και του 

έχω ήδη γίνει μπελάς. Θα είμαι τυχερή αν με αφήσει να μείνω 
εδώ μαζί του μέχρι να βρω μια δουλειά. Ελπίζω να μην πάρει 
πολύ καιρό, δεδομένου ότι έχω κάνει αίτηση για τρεις διαφο-
ρετικές θέσεις νοσοκόμας στο κοντινότερο νοσοκομείο. Αυτό 
μπορεί να σημαίνει ότι θα πρέπει να δουλεύω νύχτες, Σαββα-
τοκύριακα ή και τα δύο, αλλά θα πάρω ό,τι θέση μου δώσουν 
προκειμένου να μην ξοδέψω τις οικονομίες μου όσο συνεχίζω 
να σπουδάζω.

Το κινητό μου χτυπάει και το σηκώνω.
«Έλα».
«Τέιτ;»
«Ναι», του απαντάω ενώ αναρωτιέμαι γιατί κάθε φορά δι-

πλοτσεκάρει αν είμαι εγώ. Αφού πήρε εμένα τηλέφωνο, ποιος 
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άλλος που να ακούγεται ακριβώς σαν εμένα θα μπορούσε να 
του απαντήσει;

«Βρήκα τον Μάιλς».
«Ωραία. Θα με βοηθήσει να πάρω τα πράγματά μου;»
«Όχι ακριβώς», μου λέει ο Κόρμπιν. «Βασικά, θέλω να μου 

κάνεις μια μεγάλη χάρη».
Ακουμπάω ξανά το κεφάλι μου στην πόρτα. Έχω ένα προ-

αίσθημα πως οι επόμενοι μήνες θα είναι γεμάτοι ενοχλητικές 
χάρες, καθώς ξέρει πολύ καλά ότι αυτός μου κάνει μία αλλά 
τεράστια αφήνοντάς με να μείνω στο σπίτι του. Να πλένω τα 
πιάτα; Μέσα. Να κάνω την μπουγάδα του; Μέσα. Να του ψω-
νίζω τρόφιμα; Μέσα. 

«Τι θες;» τον ρωτάω.
«Ο Μάιλς χρειάζεται τη βοήθειά σου».
«Ο γείτονας;»
Κάνω μια παύση, καθώς αντιλαμβάνομαι τι γίνεται, και 

κλείνω τα μάτια μου.
«Κόρμπιν, μην μου πεις, σε παρακαλώ, πως ο τύπος στον 

οποίο τηλεφώνησες για να με προστατεύσει από τον μεθυσμένο 
τύπο είναι ο μεθυσμένος τύπος».

Ο Κόρμπιν αναστενάζει.
«Θέλω να ξεκλειδώσεις την πόρτα και να τον αφήσεις να 

μπει μέσα. Άφησέ τον να ξεραθεί στον καναπέ. Θα είμαι εκεί 
πρωί πρωί. Μόλις ξεμεθύσει, θα καταλάβει πού είναι και θα 
πάει κατευθείαν στο σπίτι του».

Κουνάω το κεφάλι μου.
«Σε τι είδους πολυκατοικία ζεις; Μήπως θα πρέπει να είμαι 

προετοιμασμένη να με χουφτώνουν μεθυσμένοι άνθρωποι κάθε 
φορά που θα γυρίζω στο σπίτι;»

Μεγάλη παύση.
«Σε χούφτωσε;»


