


Όταν επέστρεψα από τα ανατολικά το περα-
σμένο φθινόπωρο, ένιωσα ότι ήθελα ο κόσμος 
να είναι ομοιόμορφος και με ένα είδος ηθικής 
προσήλωσης για πάντα.

Δεν ήθελα άλλες φλογερές εξορμήσεις με 
προνομιούχες ματιές στην ανθρώπινη ψυχή.

Το να αποφεύγεις τις κρίσεις είναι ένα ζήτημα ελπίδας 
δίχως όρια.

Ακόμη φοβάμαι λιγάκι μήπως χάσω 
κάτι αν λησμονήσω ότι, όπως δή-
λωνε υπεροπτικά ο πατέρας μου 
κι επαναλαμβάνω εγώ με την ίδια 
υπεροψία, η αίσθηση στοιχειώδους 
αξιοπρέπειας μοιράζεται άνισα στη 
γέννα.

Και, αφού καυχήθηκα έτσι για την ανοχή μου, 
καταλήγω στην παραδοχή ότι έχει ένα όριο.

Όταν ήμουν πιο νεαρός και πιο ευάλωτος, ο πα-
τέρας μου μου έδωσε μια συμβουλή που από τότε 
δεν έχει φύγει απ’ το μυαλό μου.

«Όποτε έχεις διάθεση να κατακρίνεις κάποιον» μου είπε 
«απλώς θυμήσου ότι δεν είχαν όλοι οι άνθρωποι στον κόσμο 
τα δικά σου πλεονεκτήματα».
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Ο Γκάτσμπυ αποδείχθηκε εντάξει στο τέλος. 

Είναι αυτό που κατάτρυχε τον Γκάτσμπυ, η 
βρόμικη σκόνη η οποία επέπλεε στα απόνερα 
των ονείρων του, που έδωσε προσωρινό τέλος 
στο ενδιαφέρον μου για τις άκαρπες θλίψεις 
και τις λαχανιασμένες χαρές των ανθρώπων. 

Μόνο ο Γκάτσμπυ εξαιρούνταν 
από την αντίδρασή μου.

Ο Γκάτσμπυ, που αντι-
προσώπευε όλα όσα 
από τη φύση μου περι-
φρονώ.

Αν η προσωπικότητα είναι μια αδιάσπαστη 
ακολουθία από επιτυχημένες κινήσεις, τότε 
υπήρχε επάνω του κάτι υπέροχο, ένα είδος 
ανώτερης ευαισθησίας προς τις υποσχέσεις 
της ζωής…

Λες και είχε κάποια σχέση με μια από 
αυτές τις περίπλοκες μηχανές που κατα-
γράφουν σεισμούς που συμβαίνουν δέκα 
χιλιάδες μίλια μακριά.

Ήταν ένα εξαιρετικό χάρισμα που σε γέμιζε ελπίδα, μια ρομαντική 
προθυμία που όμοιά της δεν ξαναβρήκα σε άλλον άνθρωπο και είναι 
μάλλον απίθανο να ξαναβρώ στο μέλλον. 
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Αποφοίτησα από το Νιου Χέιβεν το 1915 και λίγο μετά συμμετείχα σε αυτή την καθυστερημένη τευτονική με-
τανάστευση που έγινε γνωστή ως Μεγάλος Πόλεμος. Απόλαυσα τα αντίποινα τόσο διεξοδικά, που επέστρεψα 
νευρικός και ανήσυχος. 

Αντί για το ζεστό κέντρο του κόσμου, οι μεσοδυτικές πολιτείες έμοιαζαν τώρα με κουρελιασμένο ξεφτίδι του 
σύμπαντος. Έτσι αποφάσισα να κατευθυνθώ προς τα ανατολικά και να μάθω την τέχνη των ομολόγων. 

Όλοι όσους ήξερα ασχολούνταν με τα ομόλογα, 
έτσι υπολόγισα ότι θα μπορούσαν να θρέψουν 
άλλον έναν εργένη. 

Ήταν καθαρά θέμα τύχης το ότι 
νοίκιασα ένα σπίτι σε μία από τις 
πιο παράξενες κοινότητες της 
Βόρειας Αμερικής. 

Έμενα στο Γουέστ Εγκ. Στην άλλη πλευρά του κόλπου, 
τα λευκά ανάκτορα του μοντέρνου Ιστ Εγκ γυάλιζαν 
πάνω στο νερό και η ιστορία του καλοκαιριού αρχίζει 
στην πραγματικότητα τη βραδιά που πήγα μέχρι εκεί για 
να δειπνήσω με τον Τομ Μπιουκάναν. 

Ήταν σε αυτό το μακρόστενο θορυβώδες νησί που εκτείνεται ανατολικά 
της Νέας Υόρκης – και όπου υπάρχουν, ανάμεσα σε άλλα φυσικά αξιοπε-
ρίεργα, δύο ασυνήθιστοι σχηματισμοί ξηράς. Είκοσι μίλια από την πόλη, 
δύο τεράστια αυγά, με απαράλλαχτες καμπύλες, ξεπροβάλλουν από τον 
μεγάλο υγρό περίβολο του πορθμού του Λονγκ Άιλαντ. 

Η Ντέιζι ήταν δεύτερη ξαδέλφη μου, μεγαλύ-
τερη κατά μία γενιά, και γνώριζα τον Τομ από 
το κολέγιο. 
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