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Γκρέις 
14 Σεπτεμβρίου 1957

Είμαι μόνη μου μέσα σε μια πολυμελή οικογένεια αυτές τις 
μέρες κι αυτό είναι το χειρότερο συναίσθημα που έχω βιώσει 
ποτέ μου. Μέχρι πριν από λίγα χρόνια δεν είχα ιδέα ότι η 
μοναξιά είναι χειρότερη από τη λύπη. Έχω πια συνειδητο-
ποιήσει ότι αυτό συμβαίνει γιατί, εξ ορισμού, τη μοναξιά δεν 
μπορείς να τη μοιραστείς με κανέναν.

Απόψε βρίσκονται άλλες τέσσερις ψυχές μέσα σ’ αυτό το 
σπίτι, όμως εγώ βρίσκομαι εντελώς μακριά από όλους τους, 
παρότι είμαι ταυτόχρονα και τόσο κοντά τους, ώστε να μπο-
ρώ να εξασφαλίσω την ασφάλειά τους. Ο Πάτρικ είπε πως 
θα είχε επιστρέψει στο σπίτι μέχρι τις εννιά απόψε κι εγώ 
κρατιόμουν από αυτή την υπόσχεση όλη μέρα.

Θα είναι σπίτι στις εννιά, λέω στον εαυτό μου. Δεν θα 
κάνεις τίποτα τρελό, αν είναι εδώ ο Πάτρικ, οπότε κάνε υπο-
μονή ως τις εννιά. 

Θα έπρεπε να γνωρίζω πια πως δεν μπορώ να βασίζομαι 
σ’ αυτό τον άνθρωπο. Είναι 11:55 μ.μ. και δεν έχω ιδέα πού 
βρίσκεται.
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Η Μπεθ θα θέλει τάισμα σε λίγο κι εγώ νιώθω τόσο μα 
τόσο κουρασμένη, που ήδη σφίγγω τα δόντια μου να αντέξω 
– λες και ο ήχος του κλάματός της είναι κάτι που θα με απο-
τελειώσει και όχι κάτι που θα έπρεπε να έχω συνηθίσει μετά 
από τέσσερα παιδιά. Νιώθω τον φόβο αυτού του κλάματος 
ως το μεδούλι μου – μια ένταση σε όλο το σώμα μου που 
δεν μπορώ να κατανοήσω εντελώς. Πότε ήταν η τελευταία 
φορά που κοιμήθηκα για περισσότερο από λίγες ώρες; Είκο-
σι τέσσερις ώρες το εικοσιτετράωρο με κατατρύχει ο τρόμος 
ότι θα ξεσπάσω και θα κάνω κακό σε κάποιον: στον Τιμ, στη 
Ρουθ, στον Τζέρεμι, στην Μπεθ… ή στον εαυτό μου. Είμαι 
απειλή για την ασφάλεια των παιδιών μου, μα ταυτόχρονα 
και η μόνη τους προστασία ενάντια σ’ αυτήν ακριβώς την 
απειλή.

Τα τελευταία χρόνια πήρα ένα σκληρό μάθημα· όσο πιο 
δύσκολη είναι η ζωή, τόσο πιο έντονα γίνονται τα συναισθή-
ματα. Σε μια συνηθισμένη μέρα, εμπιστεύομαι τα γεγονότα 
περισσότερο από τα συναισθήματα, αλλά, όταν ο κόσμος 
μοιάζει να φτάνει στο τέλος του, μου είναι δύσκολο να εντο-
πίσω ακόμα και από πού πηγάζουν οι σκέψεις μου. Άραγε 
βασίζεται στην πραγματικότητα αυτός ο φόβος ή μήπως 
παίζει πάλι παιχνίδια το μυαλό μου; Δεν υπάρχει τρόπος να 
βεβαιωθώ. Ακόμα και η διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στη 
φαντασία και στην πραγματικότητα έχει φθαρεί τόσο, που 
είναι πια υπερβολικά λεπτή και αχνή για να οριοθετηθεί.

Μερικές φορές σκέφτομαι πως θα σηκωθώ και θα φύγω, 
πριν συμβεί κάτι κακό, λες και βγάζοντας τον εαυτό μου 
από την εξίσωση θα έμεναν οι υπόλοιποι ασφαλείς. Τότε 
όμως γρατζουνά το γόνατό του ο Τιμ κι έρχεται τρέχοντας 
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σ’ εμένα, λες και μια απλή αγκαλιά μου θα μπορούσε να 
γιατρέψει τον πόνο όλου του κόσμου· ή ο Τζέρεμι μου δί-
νει ένα από εκείνα τα σαλιάρικα φιλιά του στο μάγουλο και 
τότε θυμάμαι ότι, καλώς ή κακώς, εγώ είμαι όλος του ο κό-
σμος. Η Ρουθ φοράει την τσάντα μου στον ώμο της και με 
ακολουθεί σε όλο το σπίτι, προσπαθώντας να βαδίζει στα 
βήματά μου, γιατί στα μάτια της φαντάζω σαν κάποια που 
αξίζει να μιμείται· ή Μπεθ σηκώνει το κεφαλάκι της και με 
κοιτάζει με εκείνο το φαφούτικο χαμόγελο, όσο προσπαθώ 
να την ταΐσω, και η καρδιά μου σκιρτά από μια αγάπη που 
πραγματικά δεν γνωρίζει όρια.

Εκείνες οι στιγμές μού θυμίζουν ότι όλα αλλάζουν και 
ότι αυτό το σύννεφο έχει έρθει κι έχει φύγει ήδη δύο φο-
ρές, οπότε, αν κάνω λίγη υπομονή, θα περάσει και πάλι. Δεν 
νιώθω ακόμη ελπίδα, όμως πρέπει να αισιοδοξώ, γιατί έχω 
ξαναπερπατήσει αυτό το μονοπάτι στο παρελθόν και, ακό-
μα και όταν τα βουνά και οι κοιλάδες έμοιαζαν αδιάβατα, 
εγώ επιβίωσα.

Προσπαθώ συνεχώς να πείθω τον εαυτό μου να ηρεμήσει 
και μερικές φορές, για κάποιες σύντομες, πανέμορφες στιγ-
μές, τα καταφέρνω. Όμως η σκληρή, ψυχρή αλήθεια είναι 
πως, κάθε φορά που πέφτει η νύχτα, φαντάζει πιο μαύρη 
από την προηγούμενη. 

Απόψε παραπαίω στο χείλος μιας φρικιαστικής αβύσσου.
Απόψε το κλάμα του μωρού μου μπορεί να γίνει αυτό το 

κάτι που θα με διαλύσει ολοκληρωτικά.
Φοβάμαι πάρα πολλά πράγματα αυτές τις μέρες, αλλά 

τώρα φοβάμαι κυρίως τον εαυτό μου. 



Κεφάλαιο 1

Μπεθ 
1996

«Πώς το λένε… το μέρος… ξέρεις… πού είναι το μέρος; 
Τι… σήμερα; Όχι; Είναι τώρα. Το μέρος».

Ο μπαμπάς ψελλίζει ασυνάρτητα μια ατελείωτη σει
ρά λέξεων που δεν βγάζουν νόημα όσο εγώ σπρώχνω 
το αναπηρικό αμαξίδιό του, για να το περάσω από την 
εξώπορτα του σπιτιού του. Ο αδερφός μου ο Τιμ κι εγώ 
ανταλλάσσουμε μια φευγαλέα ματιά πίσω από την πλά
τη του μπαμπά και μετά βγάζουμε από έναν αναστεναγμό 
παραίτησης. Η ομιλία του πατέρα μας ακούγεται αρκετά 
συνεκτική, αν κάποιος δεν ακούει πολύ προσεκτικά – οι 
ρυθμοί της εξακολουθούν να είναι σωστοί και ο τόνος του 
ξεκάθαρος, όμως του διαφεύγουν αυτές καθαυτές οι λέξεις 
αυτό τον καιρό, και, όσο πιο πολύ αναστατώνεται, τόσο λι
γότερο νόημα βγάζουν τα λόγια του. Το γεγονός ότι σήμε
ρα λέει σχεδόν αποκλειστικά ασυναρτησίες είναι απόλυτα 
εύλογο, αλλά, από την άλλη, δεν παύει να σου σπαράζει 
την καρδιά.

Το εκκρεμές του παππού στην κουζίνα έχει μόλις σημά
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νει 5 μ.μ. Έχω επισήμως αργήσει να πάω να πάρω τον γιο 
μου από το σπίτι της πεθεράς μου και ο μπαμπάς υποτίθε
ται ότι έπρεπε να είναι στο γηροκομείο εδώ και δύο ώρες. 
Ήμασταν αποφασισμένοι να του δώσουμε τουλάχιστον τη 
δυνατότητα να φύγει από το σπίτι του με τους δικούς του 
όρους και σήμερα το πρωί ο μπαμπάς μάς κατέστησε απο
λύτως σαφές ότι ήθελε να μείνει μόνος στο δωμάτιό του 
και να μαζέψει τα πράγματά του.

Ο Τιμ κι εγώ υποσχεθήκαμε ο ένας στον άλλο ότι θα εί
μαστε υπομονετικοί – και για τεσσερισήμισι ώρες ήμασταν 
υπομονετικοί. Ο Τιμ τριγυρνούσε στην πίσω αυλή κάνο
ντας δουλειές κηπουρικής που έπρεπε να είχαν γίνει προ 
πολλού – ξεχορταριάζοντας το χάος γύρω από τις ρίζες 
των κωνοφόρων δέντρων, μαζεύοντας τα κουκουνάρια, δί
νοντας ξανά σχήμα στον φράχτη από θάμνους, που είχαν 
απλωθεί άστατα και ανεξέλεγκτα. Το σπίτι του μπαμπά 
είναι στο Μπέλβιου, ανατολικά του Σιάτλ. Τον τελευταίο 
καιρό ήταν πάρα πολύ άρρωστος και δεν μπορούσε να 
φροντίζει την αυλή του· σήμερα μάλιστα επιβεβαιώθηκε 
η υποψία που είχα πάντα πως μέσα σε ελάχιστους μήνες 
η άγρια φύση θα κατάπινε ολοκληρωτικά τους περιποιη
μένους κήπους σ’ αυτή την περιοχή, εάν εξαφανίζονταν 
οι άνθρωποι. Όσο ο Τιμ πάλευε να ξαναβάλει σε μια τάξη 
τους κήπους έξω, εγώ σφουγγάρισα με σθένος τα παρκέ, 
έβαλα ηλεκτρική σκούπα στις μοκέτες των υπνοδωματίων 
και ξεχώρισα τα φρέσκα τρόφιμα από το ψυγείο του μπα
μπά, για να τα μοιράσω στα αδέρφια μου.

Όμως κάθε φορά που έχωνα το κεφάλι μου στο άνοιγμα 
της πόρτας της κρεβατοκάμαρας του μπαμπά, τον έβρισκα 
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καθισμένο στο κρεβάτι του, δίπλα στη σχεδόν άδεια βαλί
τσα του. Στην αρχή ήταν ήρεμος κι έδειχνε να επεξεργάζε
ται στο μυαλό του την επερχόμενη αλλαγή. Τώρα χαμογε
λάει σχεδόν όλη την ώρα με αυτό το ήρεμο, παιδιάστικο 
χαμόγελο· τις πρώτες λίγες ώρες μάλιστα στο δωμάτιό του 
αυτό το χαμόγελο δεν έλεγε να φύγει από το πρόσωπό 
του, ακόμα και όταν κοιτούσε γύρω του, ακόμα και όταν 
καθόταν σιωπηλός. Όσο περνούσαν οι ώρες όμως, η βαλί
τσα του παρέμενε άδεια, με μόνη εξαίρεση ένα καπέλο και 
δυο ζευγάρια κάλτσες.

«Δεν μπορώ… πού είναι το…» Άρχισε να κοιτάζει τριγύ
ρω στο δωμάτιό του, ψάχνοντας απεγνωσμένα για κάτι που 
δεν μπορούσε να κατονομάσει, πόσο μάλλον να το βρει. 
Σήκωνε συνεχώς το δεξί του χέρι στον αέρα, με σφιγμένη 
τη γροθιά. Δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε τι ήθελε, δεν 
μπορούσε να βρει τρόπο να μας πει και, όσο περισσότερο 
προσπαθούσε, τόσο λαχάνιαζε, μέχρι που άσθμαινε πα
σχίζοντας να πάρει αέρα ανάμεσα στις μπερδεμένες, δια
στρεβλωμένες λέξεις του. Το αθώο χαμόγελο ξεθώριασε 
από το πρόσωπό του και η ψυχική δυσφορία του μετατρά
πηκε σταδιακά σε κάτι σαν πανικό. Ο Τιμ τον βοήθησε να 
ξανακαθίσει στο αμαξίδιό του και τον πήγε στο καθιστικό, 
ακριβώς μπροστά στην τηλεόραση, βάζοντας να παίξει στο 
βίντεο μια από τις αγαπημένες του ασπρόμαυρες ταινίες, 
για να τον κάνει να ξεχαστεί. Εγώ έμεινα στο υπνοδωμάτιο, 
κλαίγοντας σιωπηλά, για να αποτελειώσω τη βαλίτσα που ο 
πατέρας μου προφανώς δεν μπορούσε να φτιάξει.

Σήμερα το πρωί ο μπαμπάς κατάλαβε ότι θα πήγαινε 
στο γηροκομείο και, παρότι το είχε καταστήσει σαφές ότι 
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δεν ήθελε να πάει, έδειχνε να κατανοεί ότι έπρεπε. Τώρα, το 
απόγευμα, δείχνει απλώς χαμένος, κι αυτό δεν μπορώ να 
το αντέξω για πολύ ακόμη. Αρχίζω να πιέζω τον μπαμπά να 
βιαστεί, γιατί έχω πια αποδεχτεί ότι πρέπει να τελειώνουμε 
επιτέλους μ’ αυτή την υπόθεση. Μετά από μια ολόκληρη 
άκαρπη μέρα, είμαι πια έτοιμη να καταφύγω στην έσχατη 
λύση της εισαγωγής του στη μονάδα ανακουφιστικής φρο
ντίδας για ασθενείς σε τελικό στάδιο. Σπρώχνω το αμαξίδιό 
του να περάσει γρήγορα από την εξώπορτα, κατεβαίνουμε 
τη ράμπα που έχει φτιάξει η αδερφή μου η Ρουθ πάνω από 
τα τσιμεντένια σκαλιά και ακολουθούμε το μονοπάτι που 
διασχίζει το γρασίδι της μπροστινής αυλής.

«Κλείδωσε τον τοίχο» λέει ο μπαμπάς, πετώντας τις λέ
ξεις πάνω απ’ τον ώμο του προς τον Τιμ. 

Τις τελευταίες εβδομάδες μάλωνα με τον μπαμπά, προ
σπαθώντας να τον διορθώνω κάθε φορά που μπέρδευε έτσι 
τα λόγια του. Όμως ο Τιμ μού είπε να μην μπαίνω στον κόπο 
– ο μπαμπάς δεν μπορεί να κάνει αλλιώς και το πρόβλημα 
δεν λύνεται με το να τον διορθώνω. Ο αδερφός μου είναι 
σίγουρα πολύ καλύτερος στην επικοινωνία με τον μπαμπά 
απ’ ό,τι είμαι εγώ. Τώρα του απαντάει πολύ μαλακά:

«Κλειδώνω την πόρτα. Μην ανησυχείς».
«Συγγνώμη γι’ αυτό» λέει ο μπαμπάς, που ξαφνικά 

ακούγεται να έχει την ίδια εξάντληση που αισθάνομαι κι 
εγώ.

«Δεν πειράζει, μπαμπά» φωνάζει ο Τιμ και κατηφορίζει 
τρέχοντας το δρομάκι, για να μας προλάβει.

«Όχι δουλειά σήμερα, Τίμι;» Ο Τιμ έχει πάψει να είναι 
Τίμι εδώ και τουλάχιστον είκοσι χρόνια, εκτός από κάποιες 
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οικογενειακές συνευρέσεις, όταν θέλει να τον τσιγκλήσει 
ο αδερφός μας, ο Τζέρεμι. Σαράντα δύο και σαράντα ενός 
ετών, αντίστοιχα, και με κάμποσα μεταπτυχιακά ο καθένας 
τους, οι δυο αδερφοί μου εξακολουθούν να καλαμπουρί
ζουν μεταξύ τους σαν έφηβοι, όποτε βρίσκονται στο ίδιο 
δωμάτιο. Μακάρι, σκέφτομαι τώρα, και ο μπαμπάς, όταν 
επανέρχεται σ’ αυτό το παιδικό υποκοριστικό, απλώς να πεί-
ραζε παιχνιδιάρικα τον Τιμ, όπως και ο Τζέρεμι.

«Έχω πάρει ρεπό σήμερα» λέει σιγανά ο Τιμ.
«Πάμε στο… σε αυτό το πράγμα…» Ο μπαμπάς σμίγει 

τα φρύδια του. Αναζητά τη σωστή λέξη, ανεμίζοντας το 
χέρι του ακαθόριστα στον αέρα μπροστά του, μετά όμως 
οι ώμοι του πέφτουν και βγάζει έναν βαρύ αναστεναγμό. 
«Πάμε στο πράσινο μέρος;»

«Στο γήπεδο του γκολφ; Όχι, μπαμπά. Όχι σήμερα. 
Πάμε στο γηροκομείο, θυμάσαι;»

Μόλις φέτος, στις αρχές του χρόνου, συνειδητοποιήσα
με ότι ο μπαμπάς πάσχει από άνοια, και κάτι τέτοιες στιγ
μές με πιάνει και πάλι φρίκη που μας πήρε τόσο πολύ καιρό 
να το καταλάβουμε. Πριν από τέσσερα χρόνια είχε πάθει 
έμφραγμα και μετά διαγνώστηκε με καρδιακή ανεπάρ
κεια. Από τότε υπήρξε συνεχής η επιδείνωσή του, παρά τα 
φάρμακα και την καρδιακή αποκατάσταση, και οι αλλαγές 
στη σωματική υγεία του έχουν συνοδευτεί από σημαντικές 
μεταβολές στην προσωπικότητά του και –όπως νομίζαμε– 
στη διανοητική λειτουργία του. Έχανε τα λόγια του όλη 
την ώρα, αλλά το μυαλό του έμοιαζε ακλόνητο κατά τα 
άλλα. Στο κάτω κάτω, ποιος δεν ξεχνά κάποια λέξη πότε 
πότε; Πού ακριβώς βρίσκεται η διαχωριστική γραμμή ανά
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μεσα στο «λιγότερο κοφτερό μυαλό σε σχέση με παλιότε
ρα» και στη «νευρολογική ανεπάρκεια»;

Ο Τιμ είναι ορθοπαιδικός χειρουργός και, δεδομένης 
της πολυετούς και εκτενούς ιατρικής εκπαίδευσής του, 
μάλλον θα μπορούσε να απαντήσει σε αυτή την ερώτηση 
με βασανιστικές λεπτομέρειες, όμως τα μάτια του γυαλί
ζουν ύποπτα τώρα που πηγαίνουμε τον μπαμπά στο αυτο
κίνητο, οπότε προτιμώ να μη ρωτήσω.

Ο μπαμπάς αναστενάζει βαριά και στρέφει την προσοχή 
του ξανά σ’ εμένα. Είναι σε μόνιμη οξυγονοθεραπεία πλέον, 
με τον ρινικό καθετήρα διαρκώς στερεωμένο στα ρουθούνια 
του. Ώρες ώρες το ξεχνάω πως τον φοράει και, όταν κοιτάζω 
το πρόσωπό του, ξαφνιάζομαι από την οπτική υπενθύμιση 
ότι συμβαίνει πραγματικά – ο μπαμπάς πράγματι πεθαίνει. 
Οι αποδείξεις είναι πια αδιάψευστες: ο ρινικός καθετήρας, 
το πρήξιμο σε όλο το πρόσωπό του, ο νοσηρός λευκόφαιος 
τόνος στο χρώμα του δέρματός του…

«Πού είναι ο Νόα;» με ρωτάει.
«Είναι στης Κιάρα». Η πεθερά μου λατρεύει τον γιο μου 

– το τρίτο της εγγόνι, αλλά το πρώτο αγόρι. Σήμερα, όταν 
της άφησα τον Νόα, σχεδόν δεν τον κοίταξε καν· αντίθετα, 
τύλιξε τα χέρια της γύρω μου και με κράτησε στην αγκα
λιά της για τόση ώρα, που τελικά αναγκάστηκα να απα
γκιστρωθώ μόνη μου και να φύγω βιαστικά. Τη συμπαθώ 
την Κιάρα και έχουμε θαυμάσια σχέση. Φαίνεται όμως πως 
αντιπαθώ σφόδρα το να με λυπάται – αυτή η αγκαλιά σή
μερα το πρωί ήταν μια αλλόκοτα άβολη εμπειρία.

«Πάμε τον δούμε;» λέει ο μπαμπάς ζωηρεύοντας στη 
στιγμή.
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«Κάποια άλλη μέρα, μπαμπά. Σύντομα» του υπόσχομαι. 
Από εδώ κι εμπρός, τουλάχιστον ένας από εμάς, αδέρ

φια και συζύγους, θα επισκέπτεται τον μπαμπά κάθε μέρα. 
Η αδερφή μου η Ρουθ κόλλησε στο ψυγείο στο σπίτι του 
μπαμπά ένα πρόγραμμα επισκέψεων για τις πρώτες δύο 
εβδομάδες, αλλά για κάποιον λόγο εμένα δεν με έχει συ
μπεριλάβει. Η Ρουθ έχει πολλά στο κεφάλι της, οπότε το 
λάθος είναι κατανοητό. Το παρατήρησα πριν από λίγες μέ
ρες, απλώς ξεχνάω διαρκώς να της τηλεφωνήσω, για να το 
διευκρινίσουμε.




