


Ένα 

ΚΛΑΡΑ

Υπήρχαν τέσσερις κούτες. Μεγάλες. Πρέπει να είχαν πολ-
λά πράγματα γιατί ήταν βαριές, μπορούσες να το κατα-
λάβεις από τον τρόπο που ο άντρας περπατούσε όταν τις 
κουβάλησε μέσα, όταν έσκυψε, με λυγισμένα τα γόνατα. 
Τις πήγε κατευθείαν μέσα στο σπίτι της κυρίας Όρτσαρντ, 
που ήταν δίπλα στης Κλάρα, εκείνη την πρώτη νύχτα, τις 
ακούμπησε κάτω στο πάτωμα στο σαλόνι και απλώς τις 
άφησε εκεί. Αυτό σήμαινε ότι οι κούτες δεν είχαν μέσα 
πράγματα απαραίτητα, πράγματα που χρειάζεσαι άμεσα, 
όπως πιτζάμες, αλλιώς θα τις είχε ανοίξει.

Οι κούτες ήταν στη μέση του πατώματος, κάτι που έκα-
νε την Κλάρα νευρική. Κάθε φορά που ο άντρας έμπαι-
νε στο σαλόνι έπρεπε να περπατά γύρω τους. Αν τις είχε 
ακουμπήσει στον τοίχο, δεν θα χρειαζόταν να το κάνει και 
το μέρος θα φαινόταν πολύ πιο τακτοποιημένο. Και γιατί 
να τις μεταφέρει μέσα από το αυτοκίνητό του και να μην 
τις ανοίξει; Στην αρχή η Κλάρα σκέφτηκε ότι ήταν παραγ-
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γελία της κυρίας Όρτσαρντ και ότι εκείνη θα τις άνοιγε 
όταν θα επέστρεφε σπίτι. Όμως δεν είχε γυρίσει και οι κού-
τες ήταν ακόμη εκεί και το ίδιο και ο άντρας, ο οποίος δεν 
ανήκε εκεί.

Έφτασε με ένα μεγάλο μπλε αυτοκίνητο όταν το φως 
άρχιζε να πέφτει, ακριβώς δώδεκα ημέρες μετά τη φυγή 
της Ρόουζ. Δώδεκα μέρες ήταν μία εβδομάδα και πέντε μέ-
ρες. Η Κλάρα στεκόταν στη συνηθισμένη της θέση, στο 
παράθυρο του σαλονιού, προσπαθώντας να μην ακούει τη 
μητέρα της που μιλούσε στο τηλέφωνο με τον Αρχιφύλα-
κα Μπαρνς. Το τηλέφωνο ήταν στο χολ, που σήμαινε ότι 
μπορούσες να ακούσεις τους άλλους να μιλούν σε όποιο 
δωμάτιο κι αν ήσουν.

Η μητέρα της Κλάρα φώναζε στον αστυνομικό. «Δεκαέ- 
ξι! Η Ρόουζ είναι δεκαέξι χρόνων, σε περίπτωση που το ξε-
χάσατε! Είναι παιδί!» Η φωνή της έσπασε. Η Κλάρα έφε-
ρε τα χέρια της στα αυτιά της και άρχισε να μουρμουρίζει 
δυνατά στον εαυτό της, πιέζοντας το πρόσωπό της πάνω 
στο τζάμι μέχρι η μύτη της να γίνει εντελώς επίπεδη. Το 
μουρμουρητό της διέκοπταν σύντομα ξεσπάσματα επει-
δή δυσκολευόταν να αναπνεύσει όταν η μητέρα της ήταν 
αναστατωμένη και συνέχιζε να σταματά και να λαχανιάζει. 
Όμως το μουρμουρητό βοηθούσε. Όταν μουρμουρίζεις με 
κλειστό το στόμα, μπορείς να νιώσεις τον ήχο μέσα σου, 
αλλά και να τον ακούσεις. Ήταν σαν το βουητό ενός μπά-
μπουρα. Αν συγκεντρωνόσουν στην αίσθηση και στον ήχο, 
μπορούσες να καταφέρεις να μη σκέφτεσαι τίποτε άλλο.

Μετά ακούστηκε ένας θόρυβος τριξίματος, πιο δυνατός 
από το μουρμουρητό, ο θόρυβος που κάνουν οι ρόδες στο 
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χαλίκι, και το μεγάλο μπλε αυτοκίνητο προχώρησε μέσα 
στο δρομάκι της κυρίας Όρτσαρντ. Η Κλάρα δεν είχε ξα-
ναδεί τέτοιο αμάξι ποτέ πριν. Ήταν πολυτελές και στο πίσω 
μέρος είχε κάτι που έμοιαζε με φτερά και ήταν γαλάζιο. Σε 
μια άλλη εποχή, σε μια ακίνδυνη εποχή, της Κλάρα μπορεί 
να της άρεσε, όμως δεν ήταν μια ακίνδυνη εποχή και ήθελε 
όλα να είναι ακριβώς όπως ήταν πάντοτε. Χωρίς άγνωστα 
αυτοκίνητα στα δρομάκια.

Η μηχανή σταμάτησε και βγήκε ένας παράξενος άντρας. 
Έκλεισε την πόρτα του αυτοκινήτου και στάθηκε όρθιος 
κοιτάζοντας το σπίτι της κυρίας Όρτσαρντ. Φαινόταν 
όπως πάντα. Ήταν βαμμένο σε σκούρο πράσινο, με λευ-
κά παράθυρα και κουφώματα και μια μεγάλη βεράντα με 
γκρι βαμμένο πάτωμα και άσπρα κάγκελα. Η Κλάρα πριν 
δεν είχε σκεφτεί ιδιαίτερα το πώς φαινόταν το σπίτι, τώρα 
όμως συνειδητοποίησε ότι ταίριαζε τέλεια στην κυρία Όρ-
τσαρντ. Παλιό αλλά ωραίο.

Ο άντρας περπάτησε προς τη βεράντα, ανέβηκε τα σκα-
λιά, έφτασε στην εξώπορτα, έβγαλε κάποια κλειδιά από 
την τσέπη του παντελονιού του, ξεκλείδωσε την πόρτα και 
μπήκε μέσα.

Η Κλάρα σοκαρίστηκε. Πού βρήκε τα κλειδιά; Δεν θα 
έπρεπε να τα έχει. Η κυρία Όρτσαρντ της είχε πει ότι υπήρ-
χαν τρία σετ από δύο κλειδιά (ένα για την μπροστινή πόρτα 
και ένα για την πίσω) και ότι η κυρία Όρτσαρντ είχε το ένα, η 
κυρία Τζόις (που ερχόταν να καθαρίσει μία φορά την εβδο-
μάδα) είχε το άλλο και η Κλάρα το τρίτο. Η Κλάρα ήθελε να 
το πει στη μητέρα της, που δεν μιλούσε πια στο τηλέφωνο, 
όμως η μητέρα της μερικές φορές έκλαιγε αφού μιλούσε με 
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τον αστυνομικό και το πρόσωπό της γινόταν όλο κόκκι-
νο και γεμάτο σημάδια και αυτό τρόμαζε την Κλάρα. Και, 
ούτως ή άλλως, δεν μπορούσε να αφήσει τη θέση της στο 
παράθυρο. Αν δεν κατάφερνε να μείνει σε εγρήγορση για 
κείνη, η Ρόουζ μπορεί να μη γύριζε ποτέ στο σπίτι. 

Ένα φως άναψε στο χολ της κυρίας Όρτσαρντ – η λάμψη 
του ξεχύθηκε στη βεράντα για μια στιγμή προτού ο άντρας 
κλείσει την πόρτα. Ήταν αρκετά σκοτεινά μέσα στο σπίτι. 
Το σαλόνι της κυρίας Όρτσαρντ ήταν δίπλα ακριβώς από 
το σαλόνι της Κλάρα και τα δύο είχαν παράθυρα στο πλάι, 
το ένα απέναντι από το άλλο, όπως και μπροστά, με θέα 
τον δρόμο. Η Κλάρα πήγε στο πλαϊνό παράθυρο (αρκούσε 
να ήταν σε κάποιο από τα παράθυρα, τη Ρόουζ δεν θα την 
ένοιαζε σε ποιο), φτάνοντας ακριβώς την ώρα που άναψε 
το φως του σαλονιού και ο άντρας μπήκε μέσα. Η Κλάρα 
μπόρεσε να δει όλα όσα συνέβησαν και το πρώτο πράγ-
μα ήταν ο Μόουζες, που κρυβόταν κάτω από τον καναπέ 
(πάντα κρυβόταν εκεί όταν κάποιος άλλος εκτός από την 
κυρία Όρτσαρντ ή την Κλάρα έμπαινε στο σπίτι), μετά διέ- 
σχισε το δωμάτιο και βγήκε από την ανοιχτή πόρτα στην 
άλλη άκρη τόσο γρήγορα, που εξαφανίστηκε προτού ο 
άντρας περάσει εντελώς το κατώφλι, κι έτσι ο άντρας δεν 
θα μπορούσε να τον είχε δει. Θα πήγε στην γκαρνταρό-
μπα. Η Κλάρα ήξερε ότι το δωμάτιο της γκαρνταρόμπας 
είχε τρεις πόρτες, η μία έβγαζε στο σαλόνι, η άλλη στην 
κουζίνα και η τρίτη στον κήπο, και ότι η πόρτα του κή-
που είχε ένα πορτάκι στο κάτω μέρος. «Την κοπάνησε», θα 
έλεγε η κυρία Όρτσαρντ. Ήταν το μοναδικό άτομο που η 
Κλάρα είχε ακούσει να χρησιμοποιεί τη λέξη «κοπανάω».
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Και η ίδια η Κλάρα είχε μπει στην γκαρνταρόμπα πε-
ρίπου μία ώρα νωρίτερα για να δώσει στον Μόουζες το 
βραδινό του. Επέτρεπε στον εαυτό της να φεύγει από τη 
θέση της δίπλα από το παράθυρο για λίγο το πρωί και το 
βράδυ επειδή είχε υποσχεθεί στην κυρία Όρτσαρντ ότι θα 
πρόσεχε τον Μόουζες όσο εκείνη ήταν στο νοσοκομείο. Η 
Ρόουζ θα καταλάβαινε.

«Θα είναι χαρούμενος μαζί σου εδώ» είχε πει η κυρία 
Όρτσαρντ. «Σε εμπιστεύεται, έτσι δεν είναι, Μόουζες;» 
Έδειχνε στην Κλάρα το καινούριο της ανοιχτήρι. Ήταν 
ηλεκτρικό. Αρχικά έπρεπε να κρατάς την κονσέρβα στο 
σωστό σημείο, όμως εκείνο έκανε τα πάντα μόνο του, γύ-
ριζε γύρω γύρω από την κονσέρβα, αργά και απαλά, όσο 
έκοβε το καπάκι.

«Ένα γκάτζετ» είχε πει η κυρία Όρτσαρντ. «Γενικά δεν 
τα πάω καλά με τα γκατζετάκια, όμως αυτό το παλιό ανοι-
χτήρι δεν είναι ασφαλές και δεν θέλω να κοπείς». Ο Μόου-
ζες τυλιγόταν γύρω από τα πόδια τους, ζητώντας απεγνω-
σμένα το βραδινό του.

«Θα νομίζεις ότι δεν τον ταΐζουμε καθόλου» είπε η κυ-
ρία Όρτσαρντ. «Λοιπόν τώρα, το ανοιχτήρι αφήνει το κα-
πάκι πίσω – βλέπεις; Είναι μαγνητικό. Να προσέξεις να μην 
ακουμπήσεις τις άκρες από το καπάκι όταν τραβήξεις τον 
μαγνήτη. Πρέπει να τραβάς αρκετά δυνατά και οι άκρες 
είναι πολύ αιχμηρές. Κρατάς την κονσέρβα στο ψυγείο μέ-
χρι να αδειάσει και μετά την ξεπλένεις και την πετάς έξω 
στα σκουπίδια, όχι εδώ μέσα, αλλιώς θα μυρίζει. Η κυρία 
Τζόις θα ασχοληθεί με τα σκουπίδια όταν έρθει να καθαρί-
σει. Μίλησα με τη μητέρα σου και είναι χαρούμενη που θα 



14 ΜΕΡΙ ΛΟΣΟΝ

έρχεσαι εδώ και θα τον ταΐζεις δυο φορές τη μέρα για αυτό 
το διάστημα. Δεν θα λείψω πολύ».

Όμως έλειπε καιρό, είχαν περάσει βδομάδες και βδο-
μάδες. Της Κλάρα της είχε τελειώσει η γατοτροφή πολλές 
φορές και αναγκάστηκε να ζητήσει χρήματα από τη μητέ-
ρα της για να μπορέσει να πάει να αγοράσει. (Αυτό προτού 
η Ρόουζ εξαφανιστεί, όταν όλα ήταν κανονικά και η Κλά-
ρα μπορούσε να πάει όπου ήθελε.) Θα ήθελε η κυρία Όρ-
τσαρντ να είναι πιο αξιόπιστη, και την είχε απογοητεύσει. 
Οι ενήλικες γενικότερα είναι λιγότερο αξιόπιστοι απ’ όσο 
θα έπρεπε, κατά τη γνώμη της Κλάρα, όμως πίστευε ότι η 
κυρία Όρτσαρντ ήταν η εξαίρεση.

Μπορούσε να ακούσει τη μητέρα της να πηγαίνει από 
το ένα σημείο στο άλλο μέσα στην κουζίνα. Ίσως να ένιωθε 
καλύτερα τώρα.

«Μαμά;» φώναξε η Κλάρα.
Μετά από ένα λεπτό η μητέρα της είπε «Ναι;», όμως η 

φωνή της ήταν πνιχτή.
«Τίποτε» απάντησε γρήγορα η Κλάρα. «Εντάξει».
Ο άντρας πήγαινε πάνω κάτω στο σπίτι, άναβε τα φώτα 

– η Κλάρα είδε τη χλομή σκιά τους έξω στο γκαζόν. Δεν 
έμπαινε στον κόπο να τα σβήσει όταν έβγαινε από το δω-
μάτιο. Αν η Κλάρα ή η Ρόουζ είχαν κάνει κάτι τέτοιο, ο πα-
τέρας τους θα φώναζε «Σβήστε τα φώτα!». Όμως τώρα η 
Ρόουζ δεν ήταν εδώ. Κανείς δεν ήξερε πού ήταν. Η μητέρα 
της Κλάρα επέμενε να λέει στην Κλάρα ότι η Ρόουζ ήταν 
στο Σάντμπερι ή ίσως στο Νορθ Μπέι και ότι ήταν καλά, 
ότι απλώς ήθελαν να γυρίσει σπίτι ή να τηλεφωνήσει ή να 
τους στείλει μια καρτ ποστάλ επειδή θα ήταν ωραίο να 
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ήξεραν ότι είναι εντάξει. Που σήμαινε ότι η μητέρα της δεν 
ήξερε στην πραγματικότητα αν η Ρόουζ ήταν εντάξει. Και 
αυτή ήταν η αιτία που είχε φωνάξει στον αστυνομικό, επει-
δή δεν είχε βρει ακόμη τη Ρόουζ.

Με τόσα φώτα ανοιχτά στο σπίτι της κυρίας Όρτσαρντ 
ήταν δύσκολο να δεις οτιδήποτε έξω. Δεν μπορούσες να 
διακρίνεις πολλά ούτε στο σαλόνι της Κλάρα, όμως εκεί-
νη δεν άναψε το φως επειδή τότε ο άντρας θα μπορούσε 
να τη δει. Αν είσαι στο φως, δεν μπορείς να δεις τους αν-
θρώπους που είναι στο σκοτάδι, όμως αν είσαι στο σκοτά-
δι, μπορείς να δεις τους ανθρώπους που είναι στο φως. Η  
Ρόουζ της το είχε πει αυτό. «Μπορεί να είσαι ένα βήμα από 
το παράθυρο» είχε πει η Ρόουζ «και δεν θα το καταλάβουν 
ποτέ. Έβλεπα την κυρία Άνταμς να γδύνεται χτες το βρά-
δυ. Γδύθηκε εντελώς! Γυμνή! Κιλότες και σουτιέν και όλα! 
Είχε ωραία, μεγάλα ψωμάκια παντού και τα στήθη της 
ήταν σαν τεράστια πλαδαρά μπαλόνια! Αηδία!»

Ο άντρας είχε επιστρέψει στο σαλόνι, κοιτούσε τις φω-
τογραφίες πάνω στον μπουφέ της κυρίας Όρτσαρντ. Ήταν 
πολλές, όλες κορνιζαρισμένες. Κάποιες κορνίζες ήταν 
ασημένιες και άλλες ήταν από απλό ξύλο. Σε δύο από τις 
φωτογραφίες ήταν η κυρία Όρτσαρντ και ο άντρας της 
όταν ζούσε ακόμη, στη μία κάθονταν δίπλα δίπλα σε έναν 
καναπέ και στην άλλη στέκονταν σε κάποια σκαλοπάτια, 
και στις δύο ο κύριος Όρτσαρντ αγκάλιαζε την κυρία Όρ-
τσαρντ. Υπήρχε και μια φωτογραφία που ήταν μόνος του, 
στην οποία γέρνει προς την κάσα μιας πόρτας ενός σπιτιού 
(όχι αυτού του σπιτιού) με τα χέρια του στις τσέπες, χαμο-
γελώντας στην κάμερα. Πρέπει να ήταν ωραίο σπίτι επειδή 
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υπήρχαν λουλούδια που ανέβαιναν σε όλο τον τοίχο πίσω 
του. Η κυρία Όρτσαρντ μιλούσε σε αυτή τη φωτογραφία 
λες και ήταν ο ίδιος ο κύριος Όρτσαρντ ακόμη ζωντανός 
και μέσα στο δωμάτιο, η Κλάρα την είχε ακούσει πολλές 
φορές. Δεν ακουγόταν λυπημένη, αλλά όπως συνήθως.

Υπήρχε επίσης και μια φωτογραφία του κυρίου Όρ-
τσαρντ να στέκεται πίσω από ένα αγοράκι. Το αγόρι καθό-
ταν σε ένα τραπέζι τρώγοντας το πρωινό του. Μπορούσες 
να καταλάβεις ότι ήταν πρωινό επειδή υπήρχε ένα βάζο 
μαρμελάδα Shirriff πάνω στο τραπέζι – απλώς η Κλάρα 
μπορούσε να διακρίνει την ετικέτα. Ο κύριος Όρτσαρντ 
είχε μια πετσέτα κουζίνας διπλωμένη ωραία ωραία μπρο-
στά από το χέρι του και μια πιατέλα γεμάτη φαγητό (η 
Κλάρα την είχε μελετήσει από πολύ κοντά και είχε κατα-
λήξει ότι ήταν λουκάνικα και μπέικον, που θα ταίριαζαν για 
πρωινό) ακουμπισμένη πάνω στην πετσέτα κουζίνας. Ο 
κύριος Όρτσαρντ στεκόταν πολύ σοβαρός και αυστηρός, 
έχοντας το βλέμμα στραμμένο προς το αγοράκι, το οποίο 
τον κοιτούσε με ένα τεράστιο χαμόγελο. Η Κλάρα είχε ρω-
τήσει την κυρία Όρτσαρντ αν το αγόρι ήταν γιος της και η 
κυρία Όρτσαρντ είχε πει όχι, δεν είχαν κάνει παιδιά, ήταν 
ο γιος ενός γείτονα, όμως εκείνη και ο κύριος Όρτσαρντ 
τον αγαπούσαν πάρα πολύ. Είναι η αγαπημένη σας φωτο-
γραφία, είχε ρωτήσει η Κλάρα, και η κυρία Όρτσαρντ της 
χαμογέλασε και είπε ότι όλες ήταν αγαπημένες της. Όμως 
η Κλάρα υποπτευόταν ότι αυτό δεν ήταν αλήθεια επειδή η 
κυρία Όρτσαρντ είχε πάρει μαζί της αυτή τη φωτογραφία 
συν μία ακόμα με τον κύριο Όρτσαρντ στο λουλουδάτο 
κατώφλι όταν έφυγε για το νοσοκομείο. Η Κλάρα αμέσως 
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πρόσεξε ότι έλειπαν. Αν ήταν να πάρεις μόνο δύο φωτο-
γραφίες, θα έπαιρνες τις αγαπημένες σου.

Ο παράξενος άντρας τώρα είχε σκύψει και κοιτούσε 
προσεκτικά τις φωτογραφίες. «Μην ακουμπήσεις καμία» 
ψιθύρισε άγρια η Κλάρα, όμως, λες και την είχε ακούσει 
και ήταν επίτηδες ανυπάκουος, αμέσως πήρε μία. Η Κλάρα 
έσφιξε με δύναμη τα δάχτυλά της. «Δεν είναι δικιά σου» 
είπε δυνατά. Παρατηρούσε μια φωτογραφία σε ξύλινη 
κορνίζα. Από το σημείο που βρισκόταν η Κλάρα σκέφτη-
κε ότι μπορεί να είναι κάποια με τον κύριο και την κυρία 
Όρτσαρντ μαζί, αλλά δεν ήταν σίγουρη – μπορεί να ήταν 
αυτή με την αδελφή της κυρίας Όρτσαρντ, τη δεσποινίδα 
Γκάντγουιν, που ζούσε μόνη της σε αυτό το σπίτι προτού 
η κυρία Όρτσαρντ έρθει να μείνει μαζί της, και που είχε 
πεθάνει λίγα χρόνια πριν.

Ο άντρας έβαλε πίσω τη φωτογραφία πάνω στον μπου-
φέ μαζί με τις άλλες. Στάθηκε εκεί για ένα λεπτό ακόμη, 
κοιτάζοντάς τες, μετά γύρισε από την άλλη και βγήκε έξω 
από το δωμάτιο και έξω από το σπίτι.

Η Κλάρα έτρεξε στο μπροστινό παράθυρο – μπορούσες 
να δεις το δρομάκι της κυρίας Όρτσαρντ πιο καθαρά απο-
κεί. Για μια στιγμή σκέφτηκε ότι έφευγε, όμως μετά πήγε 
στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου, άνοιξε το πορτ μπαγκάζ 
και σήκωσε μία από τις κούτες. Τη μία μετά την άλλη τις 
ξεφόρτωσε, δύο από το πορτ μπαγκάζ και δύο από την 
πίσω θέση, και τις πήγε μέσα στο σαλόνι της κυρίας Όρ-
τσαρντ και τις ακούμπησε στο πάτωμα. Στην αρχή η Κλά-
ρα σκέφτηκε αναθαρρώντας ότι μπορεί να ήταν γεμάτες 
με πράγματα της κυρίας Όρτσαρντ (αν και τι μπορούσε να 
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ήθελε που να ήταν τόσο βαρύ και έπιανε τόσο πολύ χώρο;) 
και ότι τώρα που τα παρέδωσε θα γύριζε πίσω στο αυτοκί-
νητό του και θα έφευγε. Αντί γι’ αυτό όμως έκανε κάτι που 
δεν ήταν καθόλου ενθαρρυντικό: έβγαλε έξω μια βαλίτσα.




