


«Πνεύμονες πρασίνου», έτσι δεν αποκαλούν τα πάρκα στις μεγά-
λες πόλεις; Αυτό δεν ισχύει για τη Νέα Υόρκη. Στη Νέα Υόρκη το 
Σέντραλ Παρκ –κάπου οχτακόσια πενήντα εκτάρια ανεκτίμητης 
ακίνητης περιουσίας σε μία από τις μεγαλύτερες πόλεις του κό-
σμου– δεν είναι απλώς οι πνεύμονες· είναι η καρδιά. Περπατήστε 
σε οποιοδήποτε μονοπάτι του, μακριά από τη φασαρία, μακριά από 
τους τουρίστες που κοιτάζουν τους χάρτες τους, τους πανταχού 
παρόντες δρομείς, τους κουλουράδες και θα δείτε παντού παγκά-
κια. Υπάρχουν πάνω από εννιά χιλιάδες τέτοια παγκάκια. Το 1986, 
η Σέντραλ Παρκ Κονσέρβασι ξεκίνησε ένα πρόγραμμα που λέγεται 
Υιοθέτησε-ένα-παγκάκι και επιτρέπει στους κατοίκους της πόλης 
να αφιερώσουν ένα παγκάκι σε κάποιον που αγάπησαν και ακόμη 
αγαπούν. Εδώ νιώθεις, και ακούς, την καρδιά της πόλης να χτυπά. 
Υπάρχει μια πρόταση γάμου σ’ ένα παγκάκι κοντά στον ζωολογικό 
κήπο. Δηλώσεις χαράς, ευτυχισμένες αναμνήσεις και ευχαριστήρια 
σημειώματα σε ολόκληρες σειρές από παγκάκια κοντά στις παι-
δικές χαρές − στο άγαλμα της Αλίκης στη Χώρα των Θαυμάτων, 
που αντικρίζει το Καρουζέλ, πάνω από τη λίμνη. Μετά την 11η Σε-
πτεμβρίου υπάρχουν παγκάκια που οι επιγραφές τους σου κάνουν 
κομμάτια την καρδιά. Μιλούν για νέες και άντρες που πέθαναν 
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πριν την ώρα τους και γι’ αυτούς που έμειναν πίσω. «Για τον κόσμο 
ήσουν ένας απ’ όλους. Για έναν ήσουν ο κόσμος όλος». 

Διάλεξα το δικό μου να είναι στο Σένταρ Χιλλ. Ήταν ένα από 
τα αγαπημένα σου μέρη. Το χειμώνα, τα παιδιά παίζουν με τα έλ-
κηθρά τους εδώ, γεμίζοντας τον αέρα με το γέλιο τους. Το φθινό-
πωρο, τα χρώματα είναι εκπληκτικά. Το καλοκαίρι υπάρχει σκιά 
και είναι κοντά το παγωτατζίδικο που παρκάρει στην 5η λεωφόρο. 
Όμως περισσότερο μου αρέσει την άνοιξη. Είναι γεμάτο υποσχέσεις 
και νέα ξεκινήματα. Ίσως όχι για μένα, αλλά για τον κόσμο που 
βλέπω γύρω μου. Για καιρό δεν ήξερα τι να γράψω στην πλακέτα 
που έχει το παγκάκι. Κάποιο απόφθεγμα του Γουίτμαν ή μήπως 
του Έμερσον; Κάτι του Πουτσίνι; Κάτι δικό μου; 

Τελικά, επέλεξα απλώς το όνομά σου. Όλα τα υπόλοιπα ανή-
κουν σ’ εμένα και τα κρατώ μέσα μου, γραμμένα στη δική μου καρ-
διά και όχι σε τούτη εδώ.



Οχτώ π.μ.

Ο νυχτερινός θυρωρός, ο Χεσούς, τέλειωνε τη βάρδιά του. Πριν 
έρθει ο Ραούλ, ο αντικαταστάτης του, σφουγγάρισε το μαρμάρι-
νο δάπεδο της εισόδου και με προσοχή γυάλισε το μπρούτζινο 
κατώφλι της πόρτας. Στην τουαλέτα του προσωπικού, ο πρωι-
νός θυρωρός φόρεσε την κομψή γκρίζα στολή του. Ο αχθοφό-
ρος πέρασε από κάθε όροφο με το ασανσέρ υπηρεσίας, για να 
μαζέψει τις μαύρες σακούλες με τα σκουπίδια που είχαν αφήσει 
οι ένοικοι και να ξεχωρίσει την ανακύκλωση. Στο υπόγειο, ο επι-
στάτης έλεγξε τη λίστα του για να δει ποιος ήταν εκεί, ποιος έλει-
πε, ποιος είχε να παραδώσει κάτι ή περίμενε κάποια παράδοση. 
Έκανε το ίδιο πενήντα εβδομάδες το χρόνο, εδώ και δεκαπέντε 
χρόνια. Ζούσε με τη γυναίκα του σ’ ένα μικρό διαμέρισμα, κάτω 
από τη σκάλα. Εκεί είχαν αναθρέψει τα δυο τους αγόρια, που εί-
χαν μεγαλώσει πια και είχαν φύγει.

Στο διαμέρισμα 7Β η Μαρία Πισκατέλλα κατευόδωσε τον 
άντρα της, τον Έρνεστ, που έφευγε για τη δουλειά, μ’ ένα δια-
κριτικό φιλί στο μάγουλο, στρώνοντάς του τα μαλλιά με μια 
κίνηση ρουτίνας, και συλλογίστηκε τα λερωμένα πιατικά του 
πρωινού και τη μέρα που είχε μπροστά της. Τα δυο της παιδιά, 
με τις στολές αποφοίτησης του λυκείου, της χαμογελούσαν από 
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τις κορνιζαρισμένες φωτογραφίες τους στον τοίχο της κουζίνας. 
Ήξερε πως και οι δυο τους τούτην την ώρα θα κοιμόνταν στα 
κρεβάτια τους, στους κοιτώνες των κολεγίων τους, πολύ μακριά 
της. Αναμφίβολα είχαν πέσει αργά για ύπνο, είτε γιατί διάβαζαν, 
είτε γιατί διασκέδαζαν, τόσο ο Μπράντλεϋ που είχε φύγει από 
το σπίτι εδώ και δυο χρόνια, όσο και η Άριελ που έφυγε τον πε-
ρασμένο Σεπτέμβρη. Πόσο της έλειπαν κάθε, μα κάθε μέρα! Το 
σπίτι ήταν τόσο σιωπηλό. Δεν είχε αρκετή φασαρία. Τώρα είχε 
δύο πιάτα, δύο ποτήρια και δύο κούπες να βάλει στο πλυντήριο 
πιάτων. Ένα κρεβάτι να στρώσει. Και όχι μπουγάδα σήμερα. Αν, 
πριν δέκα χρόνια, της έλεγες πόσο πολύ θα της έλειπαν όλα όσα 
έκανε τότε, θα γέλαγε και θα σε έλεγε τρελό.

Από πάνω, στο 8Α/Β η εσωτερική της Μπλερ Στούαρτ, η Μαί-
ρη, θα γελούσε κι αυτή. Ήταν στο πόδι από τις έξι, όταν ξύπνησε 
μόνη στο δωμάτιο υπηρεσίας, που ήταν δίπλα στο πλυσταριό και 
δεν είχε παράθυρα, όπως κάθε μέρα τους τελευταίους έξι μήνες. 
Τώρα σερβίριζε βάφλες (ελαφρώς διαφορετικού σχήματος σε 
κάθε πιάτο) στα τρία παιδιά των Στούαρτ, ενώ η Μπλερ μοίραζε 
οδηγίες για εκείνη τη μέρα και ο Μπομπ γκρίνιαζε για το γκρίζο 
ριγωτό κουστούμι του που δεν του το είχαν φέρει ακόμη από το 
καθαριστήριο. 

Τη Μαίρη δεν την ένοιαζε να της λένε τι να κάνει (αν την 
ένοιαζε, αυτό θα σήμαινε πως είχε διαλέξει λάθος δουλειά), όμως 
σιχαινόταν τον τρόπο που το έκανε η κυρία Στούαρτ. Όταν έλεγε 
«καθάρισε το πλυσταριό», πάντοτε πρόσθετε «αλλά πολύ καλά, 
σε παρακαλώ, Μαίρη», λες και υπήρχε άλλος τρόπος να το κα-
θαρίσει ή λες κι έκανε ποτέ τίποτε άλλο. Θα πίστευε κανείς πως 
μια γυναίκα τόσο αναθεματισμένα σχολαστική θα έκανε και κάτι 
μόνη της. Όμως, φυσικά, η κυρία Στούαρτ ήταν συνεχώς απα-
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σχολημένη. Σήμερα είχε ένα γεύμα. Η Μαίρη δεν καταλάβαινε τι 
έκανε ένα γεύμα ανώτερο από ένα μεσημεριανό, όμως αντιλαμ-
βανόταν πως η επιλογή της λέξης είχε κάποια σχέση με χρήματα. 
Η κυρία Στούαρτ θα πήγαινε στο γυμναστήριο στη γωνία της 
λεωφόρου Μάντισον με την 85η οδό, σε αυτό που πήγαινε κάθε 
μέρα της εβδομάδας, και μετά θα στέγνωνε τα μαλλιά της, θα 
ντυνόταν και θα έβγαινε να πάει να «προσφέρει». Βέβαια, ούτε 
λόγος να προσφέρει κάτι μες στο ίδιο της το σπίτι. Η Μαίρη δεν 
συμπαθούσε καθόλου την Μπλερ Στούαρτ. Ένας Θεός ξέρει πόσο 
τη χρειαζόταν τη δουλειά, και τα λεφτά ήταν καλά, όμως αν δεν 
ήταν τα παιδιά, θα είχε αρχίσει ήδη να ψάχνει για κάτι άλλο. Τα 
παιδιά ήταν μια χαρά. Λίγο τεμπέλικα και ίσως κάπως κακομαθη-
μένα – αλλά ποια παιδιά δεν είναι σήμερα;

Ο δόκτωρ Χάντερ Στερν, στο 4Α, κοιμόταν ακόμη. Ποτέ δεν 
είχε κάποιο ραντεβού πριν τις έντεκα το πρωί και καθώς δεχόταν 
τους ασθενείς του στο διαμέρισμά του, ποτέ δεν χρειάστηκε να 
σηκωθεί πριν από τις δέκα και μισή. Έπασχε από αϋπνίες από τα 
είκοσί του και δεν κοιμόταν πριν από τις τρεις ή τις τέσσερις τα 
ξημερώματα. Φορούσε, λοιπόν, ωτοασπίδες, έτσι ώστε η φασαρία 
του πρωινού Μανχάταν να μην τον ενοχλεί, όταν κατάφερνε πια 
να κοιμηθεί. Δεν μπορούσε να πάρει υπνωτικά χάπια. Ήταν επιρ-
ρεπής χαρακτήρας, όπως τόσοι και τόσοι από τους ασθενείς που 
κουράριζε. Έτσι αυτό απέκλειε και το κόκκινο κρασί, που επίσης 
θα μπορούσε να βοηθήσει. Διάβαζε μανιωδώς βιογραφίες και συ-
χνά τον έπαιρνε τελικά ο ύπνος στον καναπέ, με κάποιον βαρύ 
τόμο πάνω στο στήθος του. 

Απέναντι στο διάδρομο, η Βάιολετ Γουάλλας τηγάνισε ένα 
αυγό και δύο φέτες μπέικον, όπως έκανε καθημερινά. Πήγε το 
πιάτο της στο τραπέζι του καθιστικού, που το είχε στρώσει από 
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το προηγούμενο βράδυ με ένα λινό τραπεζομάντιλο και ασημένια 
μαχαιροκουταλοπίρουνα, και άνοιξε το ράδιο ν’ ακούσει τα νέα. 

Στο αποπάνω διαμέρισμα, στο 5Β, ο Γκρέγκορυ Κόουλ τάιζε 
τον Οδυσσέα, το σοκολατί λαμπραντόρ του, ενώ ο σύντροφος 
του, ο Τοντ, έκανε ντους. Ο Τοντ έτρωγε καθημερινά πρωινό 
στο γραφείο, μαζί με το βοηθό του, τον Γκάμπριελ, έτσι ο Γκρεγκ 
έφτιαξε ένα μπολ με δημητριακά και γιαούρτι για τον ίδιο και 
άνοιξε τους Times, γέρνοντας πάνω στο γρανιτένιο πάσο της 
κουζίνας. 

«Κάτσε κάτω να φας» του φώναξε ο Τοντ από το μπάνιο.
«Μα ούτε που με βλέπεις!»
«Αυτό δεν σημαίνει πως δεν ξέρω τι κάνεις…»
Η Σάρλοτ Μέρφυ περιεργάστηκε το πρόσωπό της στον κα-

θρέφτη, όπως έκανε κάθε πρωί, στο 2Α, και απογοητευμένη, 
όπως κάθε πρωί, είδε το είδωλό της να της ανταποδίδει το βλέμ-
μα. Πίσω από τον λεπτό διαχωριστικό τοίχο του 2Β, που είχε χτι-
στεί πριν τεθούν σε ισχύ οι οικοδομικοί κανονισμοί, η αντίδραση 
της Μάντισον Κάβανα ήταν εντελώς αντίθετη. Τίναξε την κατά-
ξανθη καλοχτενισμένη χαίτη της και προσεκτικά έβαλε άλλη μια 
στρώση μάσκαρα για να φανούν πιο μακριές οι ήδη τεράστιες 
βλεφαρίδες της.

Από πάνω, στο 3Α, η νεοφερμένη Έμιλυ Μικανόβσκι τέντωσε 
το κορμί της στη στάση της γάτας, πάνω στο στρωματάκι της 
γιόγκα, προσπαθώντας να αγνοήσει τη στοίβα των κιβωτίων στο 
καθιστικό που περίμεναν ν’ ανοιχτούν. Στα πλαϊνά διαμερίσματα, 
στο ένα ο Άρθουρ Αλεξάντερ έβλεπε τα ταραγμένα του όνειρα 
και ροχάλιζε, με το σάλιο να μαζεύεται στις άκρες των χειλιών 
του, και στο άλλο ο Χανγκ Χαμαζάκι, που είχε τρέξει τα τρία του 
μίλια κι είχε μόλις επιστρέψει, άνοιξε τη βρύση του ντους και 
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αναπήδησε καθώς το καυτό νερό ξεχύθηκε με ορμή. Του άρεσε 
να βρίσκεται στο γραφείο του πριν τις εννιά παρά τέταρτο.

Ο καυστήρας έκαιγε, και το νερό έτρεχε στις σωληνώσεις. Οι 
τσαγέρες σφύριζαν πάνω στα ηλεκτρικά μάτια και τα καλοριφέρ 
έτριζαν.

Η πολυκατοικία ξυπνούσε.




