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Είναι ευρέως γνωστό ότι οι περισσότερες μαμάδες είναι 
έτοιμες να κάνουν φόνο στις 8:30 το πρωί οποιασδήποτε 
μέρας. Το συγκεκριμένο πρωί της Τρίτης 8 Οκτωβρίου εγώ 
ήμουν έτοιμη στις 7:45. Αν δεν χρειάστηκε ποτέ να φορέ-
σετε πάνα σε ένα δίχρονο πασαλειμμένο με σιρόπια την 
ώρα που η τετράχρονη κόρη σας αποφασίζει να κουρέψει 
τα μαλλιά της αμέσως πριν από τον παιδικό σταθμό, ενώ 
ταυτόχρονα προσπαθείτε να βρείτε την άφαντη νταντά σας, 
καθώς μαζεύετε χυμένο καφέ, επειδή μέσα στη νύστα σας 
ξεχάσατε να βάλετε φίλτρο στην καφετιέρα, να σας πω εγώ.

Ήμουν έτοιμη να κάνω φόνο. Και αδιαφορούσα ποιον 
θα σκότωνα.

Και είχα αργήσει.
Η ατζέντισσά μου βρισκόταν ήδη στο τρένο από το 

Γκραντ Σέντραλ προς τον Σταθμό Γιούνιον, όπου θα τη 
συναντούσα για μπραντς σε ένα εστιατόριο πανάκριβο για 
την τσέπη μου, για να συζητήσουμε ακριβώς πόσο πολύ 
είχα καθυστερήσει την παράδοση του βιβλίου που είχα ξε-
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κινήσει τρεις φορές και μάλλον δεν θα τελείωνα ποτέ επει-
δή… Έλεος, κοιτάξτε γύρω μου. Για ένα σωρό λόγους.

Το αποικιακού στιλ διώροφο σπίτι μου στο Σάουθ Ράι- 
ντινγκ ήταν αρκετά κοντά στην πόλη, ώστε το ραντεβού 
των δέκα να ακούγεται λογικό όταν το κανόνισα. Ήταν 
επίσης αρκετά έξω από την πόλη για να πείθει κατά τα 
άλλα λογικούς ανθρώπους να αγοράζουν φουσκωτές κού-
κλες σε φυσικό μέγεθος, ώστε να περνάνε από τη ΛΕΑ χω-
ρίς να παίρνουν πρόστιμο ή να πυροβολούνται από εμάς 
τους υπόλοιπους που δεν είχαμε πουλήσει ακόμη την ψυχή 
μας για να αγοράσουμε δικές μας φουσκωτές κούκλες.

Μη με παρεξηγείτε. Μου άρεσε το Σάουθ Ράιντινγκ πριν 
από το διαζύγιο. Πριν μάθω ότι ο άντρας μου κοιμόταν με 
τη μεσίτριά μας, η οποία ήταν επίσης και στο συμβούλιο 
της ένωσης ιδιοκτητών. Φαντάζομαι πως δεν είχε αυτό 
στο μυαλό της όταν μας περιέγραφε αυτή την προαστιακή 
Μέκκα λέγοντας ότι έδινε την αίσθηση «μικρής πόλης». Το 
φυλλάδιο απεικόνιζε ευτυχισμένες οικογένειες αγκαλια-
σμένες σε γραφικές βεράντες. Περιέγραφε τη γειτονιά ως 
ειδυλλιακή και ήσυχη, γιατί στις γυαλιστερές σελίδες ενός 
περιοδικού ακινήτων κανείς δεν μπορεί να δει μέσα από 
τα παράθυρα την εξαντλημένη, στα όρια της παράνοιας 
μαμά, το πασαλειμμένο με σιρόπια γυμνό νήπιο, ή τις τρί-
χες, το αίμα και τον καφέ στο πάτωμα.

«Μαμάκα, φτιάξ’ τα!» Η Ντίλια στεκόταν στην κουζίνα 
τρίβοντας με τα δαχτυλάκια της το υγρό κόκκινο μπάλω-
μα στο σημείο που είχε κοπεί με το ψαλίδι. Μια σταγονίτσα 
αίμα κυλούσε στο μέτωπό της και τη μάζεψα με μια παλιά 
σαλιάρα πριν στάξει στο μάτι της.
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«Δεν μπορώ να τα φτιάξω, αγαπούλα μου. Θα πάμε στο 
κομμωτήριο μετά το σχολείο». Πίεσα το πανί στο φαλα-
κρό σημείο μέχρι να σταματήσει το αίμα. Μετά, με το κι-
νητό μου σφηνωμένο ανάμεσα στον ώμο και το αυτί μου, 
σύρθηκα κάτω από το τραπέζι και μάζεψα τις πεσμένες 
τούφες, μετρώντας τα χτυπήματα στο τηλέφωνο που δεν 
σήκωνε κανείς.

«Δεν μπορώ να πάω έτσι σχολείο. Όλοι θα με κοροϊ-
δεύουν!» φώναξε η Ντίλια με χοντρά δάκρυα να κυλάνε 
από τα μάτια της, όσο ο Ζάκαρι πασάλειβε τα μαλλιά του 
με βάφλες και την κοιτούσε σαν χάνος από το καρεκλάκι 
του. «Ο μπαμπάκας θα ήξερε πώς να τα φτιάξει». 

Κουτούλησα το κεφάλι μου κάτω από το τραπέζι και ο 
δίχρονος γιος μου έβαλε τα κλάματα. Σηκώθηκα με δυ-
σκολία, κρατώντας μια χούφτα λεπτές τούφες της κόρης 
μου. Οι υπόλοιπες τριχίτσες είχαν κολλήσει στο σιρόπι 
πάνω στο γόνατο του παντελονιού μου. Συγκρατώντας 
μια βρισιά που ήξερα ότι ο μικρός θα επαναλάμβανε για 
εβδομάδες στο καροτσάκι του σουπερμάρκετ αν μου ξέ-
φευγε δυνατά, πέταξα τα κομμένα μαλλιά στον νεροχύτη.

Κάποια στιγμή γύρω στο τεσσαρακοστό έβδομο χτύπη-
μα, η κλήση πέρασε στον τηλεφωνητή.

«Γεια, Βερόνικα; Η Φιν είμαι. Ελπίζω να είσαι καλά» 
είπα γλυκά, στην περίπτωση που είχε σκοτωθεί σε κανέ-
να αυτοκινητιστικό ή είχε καεί ζωντανή σε καμιά πυρκα-
γιά στο σπίτι της μέσα στη νύχτα. Ποτέ δεν θες να είσαι η 
μαλακισμένη που αφήνει μήνυμα ότι θα σκοτώσει κάποιον 
που άργησε, μόνο και μόνο για να ανακαλύψει ότι έχει ήδη 
δολοφονηθεί. «Σε περίμενα στις επτάμισι για να μπορέσω 
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να πάω στο ραντεβού μου στο κέντρο. Μάλλον το ξέχα-
σες, ε;» Ο εύθυμος τόνος μου στο τέλος της πρότασης 
έδειχνε ότι όλα ήταν καλά. Ότι ήμασταν καλά. Όμως δεν 
ήταν καθόλου καλά. Εγώ δεν ήμουν καθόλου καλά. «Αν 
ακούσεις το μήνυμα, πάρε με. Σε παρακαλώ» πρόσθεσα 
πριν το κλείσω. Γιατί τα παιδιά μου με κοιτούσαν και πά-
ντα λέμε «παρακαλώ» και «ευχαριστώ». Το έκλεισα, πήρα 
τον πρώην μου και σφήνωσα πάλι το κινητό κάτω από το 
αυτί μου, νιώθοντας ότι κάθε ελπίδα να σώσω τη μέρα γλι-
στρούσε μέσα από τα χέρια μου.

«Θα έρθει η Βέρο;» ρώτησε η Ντίλια, σκαλίζοντας το 
έργο της και κοιτάζοντας συνοφρυωμένη τα κόκκινα δα-
χτυλάκια της που κολλούσαν από το αίμα.

«Δεν ξέρω». Η Βέρο μάλλον θα έπαιρνε την Ντίλια 
στην αγκαλιά της και θα μετέτρεπε όλο αυτό το χάλι σε 
κάποιο μοδάτο χτένισμα. Ή θα το έκρυβε κάτω από καμιά 
περίτεχνη γαλλική πλεξούδα. Ήμουν σίγουρη ότι οποια-
δήποτε παρόμοια προσπάθεια από μένα θα έκανε απλώς 
τα πράγματα χειρότερα.

«Θα πάρεις τη θεία Έιμι;»
«Δεν έχεις καμιά θεία Έιμι».
«Ναι, έχω. Ήταν αδερφή της Τερέζα στο κολέγιο. Αυτή 

μπορεί να μου φτιάξει τα μαλλιά. Σπούδασε κομητολογία».
«Κοσμετολογία εννοείς. Και όχι, το γεγονός ότι η Έιμι 

ήταν στην αδελφότητα της Τερέζα δεν την κάνει θεία σου».
«Τον μπαμπάκα παίρνεις;»
«Ναι».
«Αυτός ξέρει πώς να φτιάχνει πράγματα».
Ένα σφιγμένο χαμόγελο πάγωσε στα χείλη μου. Ο Στί-
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βεν ήξερε και πώς να διαλύει πράγματα. Όπως όνειρα και 
όρκους πίστης. Όμως αυτό δεν το είπα. Αντίθετα, έτριξα 
τα δόντια μου, γιατί οι παιδοψυχολόγοι λένε ότι δεν είναι 
καλό να κακολογείς τον πρώην σου μπροστά στα παιδιά 
σου. Και η κοινή λογική λέει ότι δεν πρέπει να το κάνεις 
όσο περιμένεις να σηκώσει το τηλέφωνο για να του ζητή-
σεις να σου κρατήσει τα παιδιά.

«Χρησιμοποιεί κόλλα στικ» συνέχισε η Ντίλια, ακολου-
θώντας με στην κουζίνα καθώς πετούσα τα υπολείμματα 
του πρωινού στα σκουπίδια και τα πιάτα στον νεροχύτη 
μαζί με τα λογικά μου.

«Κολλητική ταινία εννοείς. Δεν μπορούμε να φτιάξουμε 
τα μαλλιά σου με κολλητική ταινία, αγαπούλα μου».

«Ο μπαμπάκας θα μπορούσε».
«Περίμενε λίγο, Ντίλια» της είπα όταν επιτέλους ο πρώην 

μου το σήκωσε. «Στίβεν;» Ακούστηκε εκνευρισμένος ακό-
μα και πριν πει καλημέρα. Τώρα που το σκέφτομαι καλύ-
τερα, δεν νομίζω ότι αυτό που είπε ήταν καλημέρα. «Θέλω 
μια χάρη. Η Βέρο δεν εμφανίστηκε σήμερα το πρωί κι έχω 
ήδη αργήσει στο ραντεβού με τη Σίλβια στο κέντρο. Θέλω 
να σου αφήσω τον Ζακ για μερικές ώρες». Ο γιος μου μου 
χάρισε ένα σιροπιασμένο χαμόγελο από το καρεκλάκι του, 
όσο χρησιμοποιούσα ένα υγρό πανί για να σκουπίσω τα 
σιρόπια από το παντελόνι μου. Ήταν το μοναδικό καλό 
παντελόνι που είχα. Συνήθως δουλεύω με τις πιτζάμες μου. 
«Επίσης, ίσως χρειαστεί να τον κάνεις μπάνιο».

«Ναι» απάντησε ο Στίβεν αργόσυρτα. «Για τη Βέρο…»
Σταμάτησα να σκουπίζομαι και πέταξα τη σαλιάρα στην 

ανοιχτή βρεφική τσάντα στα πόδια μου. Ήξερα καλά αυτό 
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τον τόνο. Ήταν ο ίδιος που χρησιμοποίησε όταν μου έσκα-
σε τα νέα ότι είχαν αρραβωνιαστεί με την Τερέζα. Ήταν 
επίσης ο τόνος που είχα χρησιμοποιήσει κι εγώ τον περα-
σμένο μήνα όταν μου είπε ότι η εταιρεία αρχιτεκτονικής 
εξωτερικών χώρων που είχε πήγαινε τέλεια χάρη στις κτη-
ματομεσιτικές διασυνδέσεις της Τερέζα και τώρα κολυ-
μπούσε στο χρήμα, και α, παρεμπιπτόντως, είχε μιλήσει σε 
έναν δικηγόρο για να ζητήσει κοινή επιμέλεια. «Ήθελα να 
σε πάρω χθες, αλλά με την Τερέζα είχαμε εισιτήρια για τον 
αγώνα και μετά ξεχάστηκα».

«Όχι». Γραπώθηκα από τον πάγκο. Όχι, όχι, όχι.
«Δουλεύεις από το σπίτι, Φιν. Δεν χρειάζεσαι νταντά 

πλήρους απασχόλησης για τον Ζακ…»
«Μην το κάνεις αυτό, Στίβεν». Πίεσα τη ράχη της μύτης 

μου, για να διώξω τον πονοκέφαλο που ξεκινούσε ανάμε-
σα στα μάτια μου, όσο η Ντίλια με τραβούσε από το παντε-
λόνι γκρινιάζοντας για την κολλητική ταινία.

«Γι’ αυτό, την απέλυσα» είπε.
Το κάθαρμα.
«Δεν μπορώ πια να σε ξελασπώνω…»
«Να με ξελασπώνεις; Είμαι η μητέρα των παιδιών σου! 

Διατροφή λέγεται».
«Έχεις καθυστερήσει τις δόσεις για το βανάκι…»
«Μόνο μέχρι να πάρω προκαταβολή για το βιβλίο». 
«Φιν». Κάθε φορά που έλεγε το όνομά μου ακουγόταν 

σαν προσβολή. 
«Στίβεν».
«Νομίζω πως ήρθε η ώρα να βρεις μια κανονική δου-

λειά».
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«Αυτή είναι η κανονική δουλειά μου, Στίβεν».
«Δεν είναι κανονική δουλειά να γράφεις φτηνιάρικα βι-

βλία».
«Ρομαντικά μυθιστορήματα δράσης και αγωνίας είναι! 

Κι έχω ήδη πληρωθεί τα μισά μπροστά. Έχω συμβόλαιο! 
Δεν μπορώ να το σπάσω. Θα πρέπει να δώσω τα χρήματα 
πίσω». Και μετά, επειδή τα είχα πάρει στο κρανίο, πρόσθε-
σα: «Εκτός κι αν θες να με ξελασπώσεις κι απ’ αυτό».

Μουρμούρισε κάτι στον εαυτό του, ενώ εγώ γονάτισα 
για να σκουπίσω τον καφέ στο πάτωμα. Τον φανταζόμουν 
στο πεντακάθαρο τραπέζι της κουζίνας τους στο άψογο 
ντιζαϊνάτο σπίτι της πάνω από μια κούπα φρέσκο γαλλικό 
καφέ, να τραβάει όσες τρίχες του είχαν απομείνει.

«Τρεις μήνες». Η υπομονή του ακουγόταν να έχει στε-
ρέψει όπως τα μαλλιά στην κορυφή του κεφαλιού του, 
αλλά αυτό δεν το είπα γιατί χρειαζόμουν νταντά περισ-
σότερο από την ικανοποίηση να χτυπήσω τον εύθραυστο 
αντρικό εγωισμό του. «Έχεις καθυστερήσει τρεις μήνες την 
υποθήκη, Φιν».

«Εννοείς το ενοίκιο. Το ενοίκιο που πληρώνω σε εσένα. 
Δείξε λίγη επιείκεια, Στίβεν».

«Και η ένωση ιδιοκτητών θα προσημειώσει το σπίτι αν 
δεν πληρώσεις τον ειδικό φόρο αποτίμησης που σου έστει-
λαν τον Ιούνιο».

«Κι εσύ πού το ξέρεις αυτό;» ρώτησα, παρόλο που ήξε-
ρα την απάντηση. Πηδούσε τη μεσίτριά μας και ο κολλη-
τός του ήταν ο υπεύθυνος του δανείου μας. Έτσι το ήξερε.

«Νομίζω πως τα παιδιά πρέπει να έρθουν να μείνουν με 
εμένα και την Τερέζα. Μόνιμα».
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Κόντεψε να μου πέσει το τηλέφωνο. Πετώντας κάτω το 
μουλιασμένο χαρτί κουζίνας που κρατούσα, βγήκα γρήγο-
ρα από το δωμάτιο και χαμήλωσα τη φωνή μου σε θυμωμέ-
νο ψίθυρο. «Δεν υπάρχει περίπτωση! Δεν στέλνω τα παιδιά 
μου να μείνουν μ’ αυτή τη γυναίκα».

«Με το ζόρι καταφέρνεις να αγοράζεις τρόφιμα».
«Ίσως να είχα χρόνο να τελειώσω κανένα βιβλίο αν δεν 

είχες μόλις απολύσει την νταντά μου!»
«Είσαι τριάντα δύο χρονών, Φιν…»
«Δεν είμαι». Τριάντα ενός ήμουν. Ο Στίβεν γινόταν 

απλώς πικρόχολος γιατί ήμουν τρία χρόνια μικρότερή του.
«Δεν μπορείς να περάσεις όλη σου τη ζωή κλεισμένη σ’ 

αυτό το σπίτι επινοώντας ιστορίες. Έχεις λογαριασμούς και 
πραγματικά προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσεις».

«Κόπανε» μουρμούρισα μέσα από τα δόντια μου. Διότι 
η αλήθεια πονούσε. Και ο Στίβεν ήταν η μεγαλύτερη, πιο 
επώδυνη απ’ όλες.

«Κοίτα» συνέχισε «προσπαθώ να βοηθήσω. Ζήτησα 
από τον Γκάι να πάρει αναβολή μέχρι το τέλος του έτους, 
να σου δώσει χρόνο να βρεις κάτι». Τον Γκάι. Τον κολλητό 
του από την αδελφότητα που έγινε δικηγόρος διαζυγίων. 
Ο ίδιος Γκάι που μεθούσε με μπίρες και ξερνούσε στο πίσω 
κάθισμα του αυτοκινήτου μου τότε στο κολέγιο ήταν τώρα 
ο δικηγόρος που έπαιζε γκολφ με τον δικαστή τα Σάββατα 
και μου είχε κοστίσει τα Σαββατοκύριακα με τα παιδιά μου. 
Και το κερασάκι στην τούρτα, ο Γκάι είχε πείσει τον δικα-
στή να μου πάρει τη μισή προκαταβολή από το τελευταίο 
μου βιβλίο και να τη δώσει στην Τερέζα ως αποζημίωση 
για τη ζημιά που είχα κάνει στο αμάξι της.
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Εντάξει, ωραία.
Παραδέχομαι ότι το να μεθύσω και να σφηνώσω μια 

μπάλα πλαστελίνη στην εξάτμιση της BMW της Τερέζα 
μπορεί να μην ήταν ο καλύτερος τρόπος να χειριστώ τα 
νέα, όταν ο Στίβεν μου ανακοίνωσε ότι αρραβωνιάζονταν, 
αλλά το να την αφήσω να πάρει τη μισή προκαταβολή μου 
και τον άντρα μου ήταν σαν αλάτι στην πληγή.

Από την άδεια τραπεζαρία, είδα την Ντίλια να στριφο-
γυρίζει ό,τι είχε απομείνει από τα μαλλιά της γύρω από ένα 
κολλώδες κόκκινο δάχτυλο. Ο Ζακ γκρίνιαζε και κουνιό-
ταν σπασμωδικά στο καρεκλάκι του. Αν δεν κατάφερνα 
να πάρω έναν μισθό μέσα στους επόμενους τρεις μήνες, 
ο Γκάι θα έβρισκε τρόπο να μου πάρει τα παιδιά και να τα 
δώσει στην Τερέζα.

«Έχω αργήσει. Δεν έχω χρόνο να το συζητήσουμε αυτό 
τώρα. Μπορώ να σου φέρω τον Ζακ ή όχι;» Δεν θα κλάψω. 
Δεν θα…

«Ναι» είπε κουρασμένα. Ο Στίβεν δεν ήξερε τι σημαίνει 
η λέξη κουρασμένος. Εκείνος είχε καφέ και κοιμόταν οκτώ 
ώρες σερί κάθε βράδυ. «Φιν, λυπάμ…»

Έκλεισα το τηλέφωνο. Δεν ήταν τόσο ικανοποιητικό 
όσο μια γονατιά στ’ αχαμνά του, και ναι, μάλλον ήταν 
ανώριμο και κλισέ, αλλά ένα μικρό κομμάτι μου ένιωσε 
καλύτερα που το έκανα. Το μικρό κομμάτι (αν υπήρχε κά-
ποιο) που δεν ήταν πασαλειμμένο με σιρόπι και δεν είχε 
αργήσει στο ραντεβού.

Το ίδιο μου έκανε. Ακόμη δεν ήμουν καλά. Τίποτα δεν 
ήταν καλά.

Ένιωσα κι άλλο τράβηγμα στο παντελόνι μου. Η Ντίλια 
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με κοιτούσε βουρκωμένη με τα μαλλιά της να έχουν μετα-
τραπεί σε ματωμένα καρφάκια.

Αναστέναξα βαριά. «Κολλητική ταινία. Ξέρω».
Υγρός φθινοπωρινός αέρας μπήκε στην κουζίνα όταν 

άνοιξα την ενδιάμεση πόρτα για το γκαράζ. Άναψα το 
φως, αλλά ο πελώριος χώρος παρέμεινε μισοσκότεινος και 
καταθλιπτικός, άδειος εκτός από τον λεκέ λαδιού που είχε 
αφήσει πίσω του στο τσιμέντο το F-150 του Στίβεν και το 
σκονισμένο μου Dodge Caravan. Κάποιος είχε ζωγραφίσει 
έναν φαλλό στο βρόμικο πίσω παράθυρο και η Ντίλια δεν 
με είχε αφήσει να το καθαρίσω, γιατί είχε πει πως έμοιαζε 
με λουλούδι και όλα μου φάνηκαν σαν μεταφορά για τη 
ζωή μου αυτή τη στιγμή. Στο βάθος του γκαράζ υπήρχε 
ένας πάγκος εργασίας και από πάνω ένας διάτρητος πίνα-
κας για εργαλεία. Μόνο που εργαλεία δεν υπήρχαν. Μόνο 
ένα δικό μου ροζ φτυαράκι κηπουρικής των δέκα δολαρί-
ων – ένα από τα ελάχιστα πράγματα που δεν είχε πάρει ο 
Στίβεν όταν άδειασε το γκαράζ. Όλα τα υπόλοιπα ανήκαν 
στην εταιρεία του, είχε πει. Έψαξα στα παλιοσίδερα που 
είχαν μείνει στον πάγκο –βίδες, ένα σπασμένο σφυρί, ένα 
σχεδόν άδειο μπουκαλάκι καθαριστικό ταπετσαρίας– και 
βρήκα ένα ρολό ασημένια κολλητική ταινία. Ήταν κολλώ-
δης και τριχωτή σαν τα παιδιά μου και την πήρα μέσα.

Τα ελαφίσια μάτια της Ντίλια δεν ήταν πια δακρυσμένα. 
Κοίταξε την κολλητική ταινία με όλη τη βεβαιότητα ενός 
κοριτσιού που δεν είχε απογοητευτεί ακόμη από τον πιο 
σημαντικό άντρα στη ζωή της.

«Είσαι σίγουρη γι’ αυτό;» ρώτησα, κρατώντας μια χού-
φτα από τις καστανόξανθες τούφες της.
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Έγνεψε. Πήρα ένα μάλλινο σκουφί από το ντουλαπά-
κι στο χολ και γύρισα στην κουζίνα. Ο Ζακ μας κοιτούσε 
με ένα κομμάτι βάφλα κολλημένο στο κεφάλι του, κολ-
λώντας και ξεκολλώντας τα δαχτυλάκια του με ένα ύφος 
θαυμασμού που έφτανε στα όρια της απορίας. Είμαι σχε-
δόν σίγουρη ότι έχεζε.

Τέλεια. Θα τον άλλαζε ο Στίβεν.
Επειδή το ψαλίδι μου ήταν θαμμένο κάτω από μια 

στοίβα βρόμικα πιάτα από το πρωινό, τράβηξα ένα μα-
χαίρι από την ξύλινη βάση στον πάγκο. Η ταινία ξεκόλ-
λησε από το ρολό με έναν δυνατό θόρυβο. Κράτησα τις 
κομμένες τούφες πάνω στο κεφάλι της Ντίλια και τύλιξα 
την ταινία γύρω του δημιουργώντας ένα αποκρουστικό 
ασημένιο στέμμα μέχρι τα μαλλιά (τα περισσότερα του-
λάχιστον) να κολλήσουν στη θέση τους. Το μαχαίρι δεν 
ήταν αρκετά κοφτερό και με δυσκολία έκοψε την ταινία 
από το ρόλο. 

Έλεος. 
Έβαλα το σκουφάκι στο κεφάλι της, ίσα για να κρύψει 

τις αποδείξεις προσπαθώντας να χαμογελάσω. Η Ντίλια 
μου χαμογέλασε πλατιά παραμερίζοντας με τα δαχτυλάκια 
της τις τούφες Φρανκενστάιν από τα μάτια της.

«Ευχαριστημένη;» ρώτησα, προσπαθώντας να μη στρα-
βομουτσουνιάσω και να τραβήξω την προσοχή της από τα 
μαλλιά που είχαν ξεκολλήσει και είχαν πέσει στον ώμο της.

Έγνεψε.
Έχωσα το μαχαίρι και την ταινία στη βρεφική τσάντα 

μαζί με το κινητό και έβγαλα τον Ζακ από το καρεκλάκι 
του, σηκώνοντάς τον ψηλά για να μυρίσω τη βαριά πάνα 
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του. Ικανοποιημένη, τον στερέωσα στον γοφό μου κι 
έκλεισα την πόρτα πίσω μας.

Ήμουν καλά, είπα στον εαυτό μου καθώς πατούσα το 
κουμπί στον τοίχο για να ανοίξει η γκαραζόπορτα. Το μοτε-
ράκι ζωντάνεψε με ένα τρομερό τρίξιμο που σκέπασε τις φω-
νές των παιδιών, καθώς τραβούσε ψηλά την γκαραζόπορτα, 
πλημμυρίζοντας το γκαράζ με γκρίζο φθινοπωρινό φως. 
Μας φόρτωσα όλους στο βανάκι, αφήνοντας τον Ζακ με τη 
γεμάτη πάνα του στο καθισματάκι. Δεν ήταν τόσο ικανο-
ποιητικό όσο μια κλοτσιά στ’ αχαμνά του πρώην μου, αλλά 
ένα πασαλειμμένο με σιρόπια και σκατωμένη πάνα δίχρονο 
ήταν το καλύτερο που μπορούσα να κάνω για σήμερα.

«Πού πάει ο Ζακ;» ρώτησε η Ντίλια την ώρα που έβαλα 
μπρος και βγήκα από το γκαράζ.

«Ο Ζακ πάει στο σπίτι του μπαμπάκα. Εσύ πας σχολείο. 
Και η μαμάκα…» Πάτησα το τηλεκοντρόλ και περίμενα να 
κλείσει η γκαραζόπορτα. Δεν έκλεισε.

Πάτησα φρένο και έσκυψα για να δω μέσα στο γκαράζ. 
Το φωτάκι στο μοτεράκι είχε σβήσει. Το ίδιο και τα φώτα 
στα σκαλιά και το φως στο δωμάτιο της Ντίλια που μονί-
μως ξεχνούσε αναμμένο. Έβγαλα το κινητό μου από την 
τσάντα και κοίταξα την ημερομηνία.

Γαμώτο. Είχα καθυστερήσει τριάντα μέρες τον λογαρια-
σμό ρεύματος.

Ακούμπησα το κεφάλι μου στο τιμόνι κι έμεινα εκεί. 
Τώρα θα αναγκαζόμουν να ζητήσω από τον Στίβεν να τον 
πληρώσει. Θα αναγκαζόμουν να τηλεφωνήσω στην εται-
ρεία ρεύματος και να τους παρακαλέσω να το συνδέσουν – 
πάλι. Θα αναγκαζόμουν να του ζητήσω να έρθει αποδώ και 
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να κλείσει χειροκίνητα το γκαράζ μου. Και ο Γκάι μάλλον 
θα μάθαινε τα πάντα μέχρι να γυρνούσα σπίτι.

«Εσύ πού πας, μαμάκα;» ρώτησε η Ντίλια.
Σήκωσα το κεφάλι μου και κοίταξα το γελοίο ροζ φτυα-

ράκι στον διάτρητο πίνακα. Το σκοτεινό παράθυρο του 
γραφείου στο οποίο είχα να πατήσω το πόδι μου εβδομά-
δες. Τα αγριόχορτα που είχαν φυτρώσει στο δρομάκι μου 
και τους λογαριασμούς που είχαν ξεχειλίσει από το γραμ-
ματοκιβώτιο στα σκαλιά της πόρτας μου. Έβαλα όπισθεν, 
βλέποντας τα συναχωμένα, σιροπιασμένα, αγγελικά μου-
τράκια των παιδιών μου στο καθρεφτάκι και βγήκα αργά 
από το δρομάκι με την καρδιά μου να πονάει στην πιθανό-
τητα να τα χάσω από τον Στίβεν και την Τερέζα. «Η μαμά-
κα πάει να σκεφτεί πώς θα βγάλει μερικά λεφτά».




