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Είναι μία μετά τα μεσάνυχτα και στέκομαι γυμνόστηθος 
στο παράθυρο του σαλονιού μου. Ο ουρανός είναι ασά
λευτος και γεμάτος αστέρια, το φεγγάρι ένα κομμάτι πα
γωμένο μάρμαρο.

Από στιγμή σε στιγμή, ο γείτονάς μου ο Στιβ θα βγει 
από το διαμέρισμά του που βρίσκεται πάνω από το δικό 
μου. Θα κατέβει στο αυτοκίνητό του ενώ το μωρό στρι
φογυρίζει σαν τρελό μέσα στον μάρσιππο. Βάζει την Πόπι 
μέσα και πηγαίνει βόλτα μέσα στα άγρια μεσάνυχτα. Πι
στεύει πως θα τη νανουρίσουν ο θόρυβος από τα λάστιχα 
και οι ήχοι ζώων του αγροκτήματος που βάζει στο CD.

Να τοι. Τα νυσταγμένα βήματα στις σκάλες, η γκρίνια 
της Πόπι. Η προσπάθεια του Στιβ να ανοίξει την προβλη
ματική εξώπορτα. Τον παρατηρώ καθώς πλησιάζει στο αυ
τοκίνητο, το ξεκλειδώνει, διστάζει. Είναι ζαλισμένος, κάτι 
δεν πάει καλά. Το μυαλό του ακόμη κοιμάται.

Τελικά καταλαβαίνει. Βλαστημά, φέρνει το ένα χέρι στο 
κεφάλι του. Κάνει δύο φορές τον γύρο του αυτοκινήτου 
σαν να μην πιστεύει στα μάτια του. 
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Συγγνώμη, Στιβ – είναι και τα τέσσερα λάστιχα. Κάποιος 
σίγουρα τα ξεφούσκωσε. Δεν θα πας πουθενά απόψε.

Για μια στιγμή μένει ακίνητος, τον φωτίζει το εργαστη
ριακό φως της λάμπας του δρόμου. Τότε κάτι τον κάνει να 
κοιτάξει κατευθείαν στο παράθυρο που στέκομαι εγώ.

Παραμένω ψύχραιμος. Αν δεν κουνηθώ, θα είναι σχεδόν 
αδύνατο να με διακρίνει. Τα στόρια μου είναι κλειστά, το 
διαμέρισμα σιωπηλό και σκοτεινό, σαν ερπετό που ξεκου
ράζεται. Δεν μπορεί να ξέρει ότι έχω το μάτι μου κολλημέ
νο σε μία από τις περσίδες. Ότι παρακολουθώ τα πάντα.

Για μια στιγμή τα βλέμματά μας συναντιούνται πριν κοι
τάξει αλλού κουνώντας το κεφάλι, γιατί η Πόπι βρήκε την 
κατάλληλη στιγμή να τσιρίξει και να σηκώσει τη γειτονιά 
στο πόδι.

Ένα φως ανοίγει στο σπίτι απέναντι. Καταυγάζει τον 
σκοτεινό δρόμο και η αγανάκτηση ξεχειλίζει από το παρά
θυρο. «Έλα τώρα, φίλε!»

Ο Στιβ σηκώνει το χέρι, ύστερα ξαναμπαίνει μέσα. Τους 
ακούω να ανεβαίνουν επάνω, η Πόπι κλαίει γοερά. Ο Στιβ 
είναι συνηθισμένος να είναι ξύπνιος τέτοιες ώρες, αλλά η 
Χέιλι προσπαθεί να κοιμηθεί. Μόλις επέστρεψε στη δου
λειά της, σε ένα μεγάλο δικηγορικό γραφείο του Λονδί
νου, το οποίο σημαίνει ότι δεν πρέπει να την παίρνει ο 
ύπνος στις συνεδριάσεις.

Παρ’ όλα αυτά, η δική μου δουλειά για απόψε έχει τε
λειώσει. Τη διαγράφω από το σημειωματάριό μου, κάθο
μαι στον καναπέ κι ανοίγω τα στόρια για να κοιτάξω τα 
αστέρια.

Ανταμείβω τον εαυτό μου με λίγο ουίσκι, γιατί είναι 
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κάτι που συνηθίζω μερικές φορές. Ύστερα βάζω ένα διπλό 
και το πίνω μονορούφι.

Είκοσι λεπτά αργότερα είμαι έτοιμος για ύπνο. Ευελπι
στώ σε ένα πολύ συγκεκριμένο είδος ύπνου και όσα έκανα 
απόψε, λογικά, θα με βοηθήσουν να τα καταφέρω.

«Είναι τόσο καυτός» λέει η ογδοντάχρονη γειτόνισσά μου 
Άιρις όταν πάω στο σπίτι της μερικές ώρες αργότερα για 
να βγάλω βόλτα το κίτρινο λαμπραντόρ της, τον Ρούφους.

Δεν είναι ακόμη ούτε οκτώ το πρωί κι ίσως γι’ αυτό δεν 
έχω ιδέα για ποιο πράγμα μιλά. Για τον γείτονά της τον 
Μπιλ, που περνά καμιά φορά τα πρωινά με κουτσομπολιά 
ή περίεργα φυλλάδια; Τον ταχυδρόμο, που μόλις μας κού
νησε το χέρι όλο χαρά έξω από το παράθυρο του σαλονιού;

Ταχυδρόμοι. Ή που θα είναι πάντα μες στην τρελή χαρά 
ή που θα έχουν μια μούρη μέχρι το πάτωμα. Μέση κατά
σταση δεν υπάρχει.

«Κοιμάται στα πλακάκια της κουζίνας για να δροσίζεται».
Φυσικά. Για τον σκύλο μιλά. Συμβαίνει πολύ πιο συχνά 

απ’ ό,τι θα ήθελα: είμαι πολύ εξαντλημένος για να πιάσω 
ψιλοκουβέντα με κάποια που έχει τα διπλά μου χρόνια. 
«Ωραία ιδέα» χαμογελώ. «Μπορεί να το δοκιμάσω κι εγώ».

Με κοιτάζει περίεργα. «Δεν θα πολυαρέσει αυτό στις 
κυρίες, έτσι δεν είναι;».

Α, οι Κυρίες. Ποιες είναι ακριβώς αυτές; Η Άιρις φαίνε
ται να πιστεύει πως κάνουν ουρά κάπου, πως είναι διατε
θειμένες να βάλουν τη ζωή τους σε αναμονή για να περά
σουν την ώρα τους μαζί μου.
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«Νομίζεις ότι θα αντέξει;» ρωτά και δείχνει τον Ρού
φους. «Εκεί έξω, με αυτή τη ζέστη;».

Ήμουν κτηνίατρος κάποτε. Όχι πια. Η Άιρις όμως έχει 
εμπιστοσύνη στα προσόντα που είχα παλιά.

«Σήμερα έχει περισσότερη δροσιά» τη διαβεβαιώνω. 
Έχει δίκιο πως κάνει πολλή ζέστη το τελευταίο διάστημα, 
αφού είναι ακόμη αρχές Σεπτεμβρίου. «Θα πάμε στη λίμνη 
να πλατσουρίσουμε».

«Κι εσύ;» γελά.
Κουνώ το κεφάλι. «Προτιμώ να παραβιάζω τον νόμο 

εκτός ωραρίου. Είναι πιο συναρπαστικό έτσι».
Το πρόσωπό της φωτίζεται, λες και τα κρύα ανέκδοτά 

μου είναι η καλύτερη στιγμή της ημέρας της. «Είμαστε τυ
χεροί που είσαι στη ζωή μας, έτσι δεν είναι, Ρούφους;».

Για να είμαι δίκαιος, και η Άιρις είναι φοβερή. Φορά σκου
λαρίκια σε σχήμα φρούτων και έχει συνδρομή Premium στο 
Spotify.

Σκύβω για να κουμπώσω το λουρί του Ρούφους καθώς 
σηκώνεται όρθιος. «Ακόμη έχει τα κιλάκια του, Άιρις. Κι αυτό 
δεν βοηθά όταν κάνει τόση ζέστη. Πώς πάει η δίαιτά του;».

Η Άιρις ανασηκώνει τους ώμους. «Μπορεί να μυρίσει 
τυρί από πενήντα βήματα απόσταση, Τζόελ. Τι να κάνω;».

Αναστενάζω. Είναι οκτώ χρόνια σχεδόν που ζαλίζω την 
Άιρις για τη διατροφή του Ρούφους. «Ποια ήταν η συμφω
νία μας; Εγώ θα τον βγάζω βόλτα κι εσύ θα φροντίζεις τα 
υπόλοιπα».

«Το ξέρω, το ξέρω». Αρχίζει να μας διώχνει από το σα
λόνι με τη μαγκούρα της. «Απλώς δεν μπορώ να αντιστα
θώ στο βλέμμα του».
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*  *  *

Ώσπου να φτάσω στο πάρκο με ακολουθούν ήδη τρεις 
σκύλοι. (Εκτός από τον Ρούφους, βγάζω βόλτα και άλλα 
δύο σκυλιά, πρώην πελάτες που δεν είναι τόσο δραστήριοι. 
Υπάρχει και ένα τέταρτο, ένας Μεγάλος Δανός, ο Μπρού
νο. Αλλά δεν είναι κοινωνικοποιημένος και η δύναμή του 
είναι απίστευτη, οπότε τον βγάζω βόλτα όταν νυχτώνει.)

Αν και έχει δροσίσει από χθες βράδυ, κρατώ την υπό
σχεσή μου στην Άιρις και πηγαίνω στη λίμνη. Ξεκουμπώ
νω τα λουριά των σκύλων και χαμογελώ βλέποντας να 
καλπάζουν σαν άλογα προς το νερό.

Παίρνω ανάσα. Προσπαθώ να πείσω τον εαυτό μου πως 
αυτό που έκανα χθες βράδυ ήταν το σωστό.

Έπρεπε να το κάνω. Και ο λόγος είναι ο εξής: Όλη μου 
τη ζωή βλέπω προφητικά όνειρα. Καθαρά, ζωντανά ορά
ματα που με πετάνε από τον ύπνο. Μου δείχνουν τι πρό
κειται να γίνει μετά από μέρες, εβδομάδες, μήνες. Και πά
ντα αφορούν ανθρώπους που αγαπώ.

Τα όνειρα με επισκέπτονται κάθε εβδομάδα περίπου και 
βλέπω με την ίδια αναλογία όνειρα καλά, άσχημα ή ου
δέτερα. Αυτό που με τρομάζει περισσότερο όμως είναι τα 
δυσοίω να προαισθήματα που με κυριεύουν: για τα ατυχή
ματα και τις αρρώστιες, για τον πόνο και τη συμφορά. Για 
αυτό είμαι μονίμως στην τσίτα, μονίμως σε εγρήγορση. Ανα
ρωτιέμαι πότε θα πρέπει να αλλάξω την πορεία της μοίρας, 
να παρέμβω στα προσεκτικά οργανωμένα σχέδια κάποιου.

Ή, ακόμα χειρότερα, να σώσω μια ζωή.
Παρακολουθώ τα σκυλιά μου από την όχθη της λίμνης 
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και χαμογελώ σε μια παρέα συναδέλφων που έχουν βγά
λει κι αυτοί τα σκυλιά τους βόλτα, μα δεν τους πλησιά
ζω. Τα περισσότερα πρωινά μαζεύονται στη γέφυρα, μου 
κάνουν νόημα να πάω κοντά τους αν κάνω το λάθος να 
τους κοιτάξω. Εγώ κρατώ τις αποστάσεις μου από τότε που 
άρχισαν να ανταλλάσσουν συμβουλές για καλό ύπνο, για 
γιατροσόφια και θεραπείες, για χάπια και ρουτίνες. (Προέ
βαλα δικαιολογίες και εξαφανίστηκα. Από τότε έχω να κα
θίσω μαζί τους.)

Απλώς δεν το αντέχω. Γιατί τα έχω δοκιμάσει όλα στην 
προσπάθειά μου να κοιμηθώ χωρίς να δω όνειρα. Δίαιτες, 
διαλογισμούς, θετικές δηλώσεις. Μοβ και λευκό θόρυβο. 
Αφεψήματα. Υπνωτικά χάπια με τις ανάλογες παρενέργειες, 
αιθέρια έλαια. Γυμναστική τόσο σκληρή και τιμωρητική, 
που έπρεπε να σταματήσω για να φτύσω. Σποραδικές πε
ρίοδοι κραιπάλης στα είκοσί μου, τότε που νόμιζα ότι θα 
μπορούσα να αλλάξω έτσι τους κύκλους του ύπνου μου. 
Μετά από χρόνια πειραματισμού όμως αποδείχθηκε ότι οι 
κύκλοι παρέμεναν ίδιοι και απαράλλακτοι. Και αυτό τίπο
τα δεν μπορούσε να το αλλάξει.

Από την άλλη πλευρά, λιγότερος ύπνος σημαίνει και 
λιγότερα όνειρα, είναι απλά μαθηματικά. Έτσι, αυτές τις 
μέρες μένω ξύπνιος ως τα ξημερώματα, με συντροφιά μια 
ηλεκτρονική οθόνη και πολλή καφεΐνη. Ύστερα επιτρέπω 
στον εαυτό μου ένα σύντομο αλλά συγκεκριμένο διάστη
μα ύπνου. Έχω εκπαιδεύσει το μυαλό μου: μετά από μερι
κές ώρες ύπνου πετάγομαι όρθιος.

Γι’ αυτό και τώρα καίγομαι για λίγο καφέ. Σφυρίζω 
στους σκύλους να βγουν από το νερό και κατευθύνομαι 



ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΣΟΥ ΠΩ ΑΝΤΙΟ 17

στο μονοπάτι που ξεδιπλώνεται κατά μήκος του ποταμού. 
Στον δρόμο, στα δεξιά μου, η πραγματική ζωή έχει ξεκι
νήσει. Αυτοκίνητα, το ένα κολλημένο πίσω από το άλλο, 
ποδηλάτες, πεζοί, επαγγελματικά φορτηγάκια. Μια πα
ράφωνη ορχήστρα που κουρδίζεται για άλλο ένα τυπικό 
πρωινό.

Είναι παράξενο, αλλά νοσταλγώ αυτή την κανονικότη
τα. Γιατί αυτή την περίοδο δεν υπάρχει χώρος στο κεφάλι 
μου για κερδοφόρα απασχόληση, φιλίες ή υγεία. Λόγω του 
άγχους και της έλλειψης ύπνου είμαι συνέχεια εξαντλημέ
νος, αφηρημένος, νευρικός.

Για να μην καταλήξω στον τάφο, ακολουθώ κάποιους 
χαλαρούς κανόνες: γυμνάζομαι καθημερινά, δεν πίνω 
πολύ, αποφεύγω τους έρωτες.

Την αλήθεια την έχω ομολογήσει μόνο σε δύο ανθρώ
πους στη ζωή μου. Και τη δεύτερη φορά ορκίστηκα πως θα 
ήταν και η τελευταία. Γι’ αυτό και δεν μπορώ να πω στον 
Στιβ πως χθες βράδυ είχα ένα έντονο προαίσθημα για την 
Πόπι, τη βαφτιστήρα μου, την οποία λατρεύω όπως τα ανί
ψια μου. Είδα όλη τη σκηνή: ο Στιβ, εξουθενωμένος, ξεχνά 
να πατήσει φρένο στο σταυροδρόμι ενώ η Πόπι είναι στο 
πίσω κάθισμα. Βλέπω το αυτοκίνητο να πέφτει με πενήντα 
χιλιόμετρα την ώρα πάνω σε έναν φανοστάτη. Μετά το 
ατύχημα πρέπει να κόψουν το αυτοκίνητο για να βγάλουν 
έξω την Πόπι.

Έτσι πήρα τα απαραίτητα μέτρα. Και γι’ αυτό και μόνο 
μου άξιζε το διπλό ουίσκι. 

Βάζω ξανά τα λουριά στους σκύλους και κινώ για το 
σπίτι. Θα πρέπει να αποφύγω τον Στιβ, για ένα διάστημα 
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τουλάχιστον. Θα κρατήσω χαμηλούς τόνους για να μην 
μπορέσει να με συνδέσει με αυτό που έγινε χθες βράδυ.

Μόλις αφήσω τους σκύλους, θα πάω να κλειστώ σε μια 
καφετέρια νομίζω. Ένα μέρος όπου θα μπορώ να πιω καφέ 
σε μια γωνιά με την ησυχία μου, ανώνυμος και αόρατος. 




