


1. ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΚΑΝΤΑΔΑ

Οι γάτες έχουν έξι ζωές στις αραβικές χώρες και την Τουρ
κία, επτά στην ισπανόφωνη Αμερική και την Πορτογαλία, 
εννιά εκεί όπου ομιλείται η γλώσσα του Σαίξπηρ. Γιατί 
χρειάζεται τόσες ζωές ένας γάτος;

Μια αρχαία αγγλική ρήση το εξηγεί κατ’ αυτόν τον τρόπο:

Στις πρώτες τρεις ζωές παίζει.
Στις επόμενες τρεις σουλατσάρει στους δρόμους.

Και στις τελευταίες τρεις κάθεται σπίτι.

Μέχρι να μπει στο Neko Café, αναμφίβολα η Ναγόρε 
δεν είχε ιδέα για τις γάτες, ένιωθε όμως πως δεν είχε ζωή. 
Ούτε μία. 

Όλα ξεκίνησαν μια ασφυκτικά ζεστή νύχτα. Αφού στρι
φογύρισε κάμποσο το ιδρωμένο κορμί της, κατάφερε να 
αποκοιμηθεί. Μόλις μία ώρα αφού την πήρε ο ύπνος, ξύ
πνησε από μια διαπεραστική κι αγωνιώδη τσιρίδα. 

Αρχικά νόμισε πως εκείνο το ουρλιαχτό αναδύθηκε από 
τα βάθη ενός εφιάλτη. Άλλαξε πλευρό. Ήταν πολύ κουρα
σμένη για να σηκωθεί. Όχι ακόμη… 
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Τότε ακούστηκε πάλι· είχε πλέον ξυπνήσει για τα καλά. 
Έμοιαζε με τσιρίδα παιδιού που κλαίει απαρηγόρητα, χω
ρίς κανείς να το συντρέχει. 

Έχωσε το κεφάλι κάτω από το μαξιλάρι, προσπαθώντας 
να εξουδετερώσει τον θόρυβο και να καταφέρει να κοι
μηθεί. Αδύνατο! Στην πρώτη φωνή ενώθηκε μια δεύτερη, 
ακόμα πιο επιθετική. 

Τότε συνειδητοποίησε πως ήταν εκείνοι, οι καταραμέ
νοι κεραμιδόγατοι. Καβγάδιζαν ακριβώς κάτω από το πα
ράθυρό της, στην εσωτερική αυλή, που ενίσχυε τις φωνές 
τους σαν ηχείο. 

«Πώς μισώ το καλοκαίρι» είπε κουτουλώντας απ’ τη νύ
στα. Αν είχε κλιματισμό, θα έκλεινε το παράθυρο για να 
γλιτώσει από εκείνο το βασανιστήριο. Αλλά, στην περί
πτωσή της, παρέμενε ανοιχτό, γιατί έπρεπε κάπως να ανα
πνέει μέσα στον καύσωνα.

Τη νυχτερινή καντάδα ακολούθησε μια παράφωνη χο
ρωδία που έμοιαζε να αποτελείται από αφύλαχτα μωρά. 
Ώσπου ένας από τους γάτους έβγαλε έναν βρυχηθμό και 
ο ανταγωνιστής του αποκρίθηκε με ένα απειλητικό ξεφύ
σημα. 

Η Ναγόρε, έξαλλη, ανακάθισε στο κρεβάτι. Θα νιαού
ριζε και η ίδια μέσα στην απελπισία της αν δεν υπήρχαν κι 
άλλοι γείτονες που πάλευαν με την αϋπνία.

Μια νέα πολεμική κραυγή καρφώθηκε στο αυτί της σαν 
ξίφος. Αυτό ήταν άνω ποταμών! Με τα φώτα του δωματίου 
σβηστά, έπιασε ένα ποτήρι νερό που ήταν ακουμπισμένο 
στο κομοδίνο και το άδειασε από το παράθυρο μονοκο
πανιά.
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Ένα απότομο νιαούρισμα, και κατόπιν ο ξερός κρότος 
από το γκρέμισμα μιας γλάστρας, τη διαβεβαίωσαν πως 
δεν αστόχησε.

Μες στα νεύρα, στήριξε την πλάτη της στο προσκέφα
λο του κρεβατιού κι άναψε τη λαδί λάμπα του κομοδίνου. 
Έχοντας ξυπνήσει πια για τα καλά, έπιασε το smartphone 
για να ελέγξει την ώρα. Η οθόνη, που είχε ραγίσει από μια 
πτώση, έδειχνε 3:05, κι επίσης ένα φακελάκι που υποδεί
κνυε πως είχε ένα καινούριο μήνυμα.

Ήταν από την τράπεζα. 
Ανάστατη, έσβησε το φως σαν να προσπαθούσε να 

αποφύγει τα βλέμματα των τραπεζικών υπαλλήλων – ανόη
τη σκέψη… σίγουρα θα κοιμόνταν του καλού καιρού απο
λαμβάνοντας τους 22 βαθμούς Κελσίου που τους εξασφά
λιζε το κλιματιστικό τους. 

Σας ενημερώνουμε ότι την επόμενη εργάσιμη ημέρα 
προβλέπεται η αποπληρωμή ενός λογαριασμού 
που ξεπερνά το τρέχον υπόλοιπό σας. 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, παρακαλείσθε να επι-
κοινωνήσετε με το προσωπικό του καταστήματός μας. 

Η Ναγόρε πληκτρολογούσε νευρικά για να επιβεβαιώ
σει το μέγεθος της καταστροφής στον τραπεζικό της λο
γαριασμό. Σφίχτηκε η καρδιά της με το ποσό που βρήκε 
εκεί: 23 ανυπεράσπιστα ευρώ, ανίκανα να τα βάλουν με 
περισσότερα από 100 ευρώ που επιδίωκαν να τη χρεώσουν 
για το τηλέφωνο. 

«Σκατά!» της ξέφυγε στο σκοτάδι καθώς αναρωτιόταν 
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πώς είχε προκύψει αυτός ο λογαριασμός: το ίντερνετ και οι 
κλήσεις της δεν ξεπερνούσαν τα 55 ευρώ· είχε επίσης κάνει 
μια σύντομη κλήση σε δυο φιλενάδες στο Λονδίνο και μια 
άλλη στο Μαρακές, αλλά δεν είχε φανταστεί ποτέ πως θα 
πλήρωνε τα μαλλιά της κεφαλής της.

Αγανακτισμένη, σκέφτηκε να πάρει αμέσως την εταιρεία 
τηλεφωνίας, αλλά ήξερε πως θα έπρεπε να συνομιλήσει με 
αυτόματους τηλεφωνητές ή υπαλλήλους στην άλλη άκρη 
της γης, κάτι που θα την εξόργιζε ακόμα περισσότερο. 

Άφησε το κινητό στο κομοδίνο, έσφιξε τα γόνατά της 
και περιεργάστηκε το σκοτάδι ενώ προσπαθούσε να καλ
μάρει τα νεύρα της. Είχε πάει σε καμιά δεκαριά συνεντεύ
ξεις χωρίς να καταφέρει να βρει δουλειά. Από τη μέρα που 
είχε παρατήσει την γκαλερί, και ο Όουεν εκείνη, δεν της 
πήγαινε τίποτα καλά. 

Χωρίς να το καταλάβει, δάκρυα άρχισαν να κυλούν στα 
μάγουλά της. 

Θα μπορούσε να ζητήσει βοήθεια από τους γονείς της, 
αλλά αυτό θα σήμαινε μια ήττα που δύσκολα θα αποδε
χόταν. «Και να με: χωρίς δουλειά, χωρίς λεφτά, χωρίς σχέ
ση… και μόνο με χρέη… Και μ’ αυτά τα απαίσια γατιά στην 
αυλή που δεν μ’ αφήνουν να κλείσω μάτι» μονολόγησε ενώ 
υπολόγιζε πως της έμεναν μόνο πέντε μήνες για να κλείσει 
τα σαράντα. 

Η Ναγόρε στεκόταν στη μέση μιας υπαρξιακής μαύρης 
τρύπας που τη ρουφούσε αναπόφευκτα προς τον κενό της 
πυρήνα. 

Σε μια προσπάθεια να αλλάξει διάθεση, μεταφέρθηκε 
νοερά σε ένα πολύ μακρινό καλοκαίρι που είχε πάει για 
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κάμπινγκ με την Λουθία, τη διπλανή της στη σχολή. Δυο 
θεότρελες φοιτήτριες γραφιστικής στον νότο της Αγγλίας, 
διέσχιζαν το Σόμερσετ ψάχνοντας το Άγιο Δισκοπότηρο. 

Εκείνη ακριβώς τη στιγμή, δονήθηκε το κινητό της δυο 
φορές και η οθόνη του άστραψε μέσα στο σκοτάδι.

Κλείνοντας το τηλέφωνό της, στην ένατη πια προσπά
θεια να κοιμηθεί, η Ναγόρε αναρωτήθηκε ποιος διάολο 
της έγραφε στο WhatsΑpp καταμεσής της νύχτας. 



2.  ΕΜΕΙΣ ΨΩΜΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ  
ΚΙ Η ΓΑΤΑ ΠΙΤΑ ΣΕΡΝΕΙ

Η Ναγόρε ξύπνησε ταραγμένη από το διαπεραστικό κου
δούνισμα του σταθερού τηλεφώνου. Πάνω που είχε κατα
φέρει να κοιμηθεί δυο ωρίτσες, έχωσε πάλι το κεφάλι κάτω 
από το μαξιλάρι, περιμένοντας να σταματήσουν να την 
καλούν. Το είχε στο σαλόνι, γιατί στο σταθερό την έψα
χναν μόνο για να της πουλήσουν πακέτα τηλεφωνίας. 

Όταν επιτέλους σταμάτησε να χτυπά, αναστέναξε ανα
κουφισμένη. Καθώς την έπαιρνε πάλι γλυκά ο ύπνος, μια 
σειρά από κουδουνίσματα τάραξε και πάλι την ηρεμία της. 

Πεπεισμένη πλέον πως ο υπάλληλος τηλεφωνίας που 
είχε βάρδια δεν θα τα παρατούσε εύκολα, βγήκε από το 
δωμάτιο παραπατώντας σαν να περπατούσε σε κατάστρω
μα πλοίου. 

Η πρώτη της παρόρμηση ήταν να αποσυνδέσει τη συ
σκευή και να επιστρέψει στο κρεβάτι, αλλά μια δεύτερη 
σκέψη την έκανε να σηκώσει το ακουστικό. 

«Ναγόρε! Είσαι εκεί;»
Είχε πάνω από δυο χρόνια ν’ ακούσει τη ζωηρή φωνή, 
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γι’ αυτό της συγχώρεσε αμέσως που τηλεφωνούσε στις 
οκτώμισι το πρωί. 

«Λουθία… Χθες σε σκεφτόμουν».
«Διάβασες το μήνυμα που σου έστειλα στο WhatsΑpp;»
«Όχι… Όχι ακόμη. Κοιμόμουν. Για την ακρίβεια, προ

σπαθούσα να κοιμηθώ. Τι συνέβη;» ρώτησε ανήσυχη. «Πέ
θανε κανείς;»

Το κρυστάλλινο γέλιο στην άλλη άκρη της γραμμής 
φανέρωνε πως η φίλη της από τα παλιά δεν είχε αλλάξει 
καθόλου. 

«Σίγουρα κάποιος θα πέθανε. Κάθε μέρα πεθαίνει κό
σμος και κοσμάκης» είπε με φιλοσοφική διάθεση. «Αλλά 
εγώ σε πήρα γιατί έχω καλά μαντάτα. Πριν από λίγες μέ
ρες μού έγραψε η Αμάντα από ένα καταφύγιο στα Άτλας. 
Αναπολούσαμε ιστορίες από τη σχολή και λέγαμε τα νέα 
μας. Ξέρω, έχω μείνει πολύ πίσω τον τελευταίο καιρό, με 
συγχωρείς. Τα μωρά απορροφούν όλο μου τον χρόνο σαν 
μαύρες τρύπες». 

«Φαντάζομαι» είπε η Ναγόρε με μιαν αιφνίδια θλίψη. 
«Θέλω πολύ να δω τον…»

«Σαούλ. Σαούλ τον λένε». 
Η Ναγόρε ετοιμαζόταν να απολογηθεί, αλλά η Λουθία 

την πρόλαβε με πρόσχαρη φωνή.
«Χαλάρωσε! Θα τον γνωρίσεις σύντομα». 
«Δεν τα κατάφερα. Μέχρι πριν από λίγο καιρό… Ζούσα 

δέκα χρόνια στην Αγγλία και επέστρεψα εδώ και λίγους 
μήνες, επειδή… Καλά, δεν έχει σημασία. Για πες, ποια είναι 
τα καλά νέα;» ρώτησε η Ναγόρε που δεν κατάφερε να κρύ
ψει το χασμουρητό της.
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Περίμενε μία ανακοίνωση του τύπου «Είμαι πάλι έγκυος» 
ή «Παντρεύομαι και θέλω να έρθεις στον γάμο μου», αλλά 
το πιο αισιόδοξο μέλος του Τρίο Καλαβέρας*, όπως τις 
φώναζαν στη σχολή, ξεστόμισε:

«Θα σου εξηγήσω από κοντά… Να περάσω από κει; 
Πρέπει να είμαι στο γραφείο πριν από τις δέκα, αλλά προ
λαβαίνουμε να πιούμε έναν καφέ». 

Με έναν όλο και πιο έντονο πονοκέφαλο, η Ναγόρε 
σάρωσε με το βλέμμα της το χάος που επικρατούσε στο 
σαλόνι και είπε:

«Καλύτερα στο μπαρ της αγοράς… Σε είκοσι λεπτά θα 
είμαι εκεί». 

«Τέλεια!»

Μετά από ένα ντουζάκι και πενήντα βήματα περπάτημα, 
η Ναγόρε αγκάλιαζε τη φίλη της. Έτσι όπως έσφυζε από 
χαρά, την έκανε να αισθανθεί ακόμα πιο αδύναμη και απο
καρδιωμένη. 

Σκέφτηκε πως θα ένιωθε καλύτερα στο κρεβάτι της, 
αλλά γνώριζε αρκετά καλά τη Λουθία για να είναι σίγου
ρη πως δεν θα την ξεφορτωνόταν εύκολα. Καλή καρδιά, 
αλλά πεισματάρα και αυταρχική. Έτσι κι είχε αποφασίσει 
πως έπρεπε να βρεθούν στις εννιά το πρωί, θα έπρεπε να 
το κάνουν, ακόμα κι αν έπρεπε να γκρεμίσει την πόρτα του 
διαμερίσματός της για να βγει. Σαν έβαζε κάτι στο μυαλό 

* Τρίο από Μεξικανούς μουσικούς. Η ονομασία τους, Tres Calaveras, 
σημαίνει Τρεις Νεκροκεφαλές. (Σ.τ.Ε.)
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της, δεν μπορούσε κανείς να της φέρει αντίρρηση. «Δυο 
πορτοκαλάδες και δυο καφέδες» παράγγειλε στον σερβι
τόρο χωρίς ούτε καν να ρωτήσει τη Ναγόρε. «Θα μοιρα
στούμε κι ένα σάντουιτς από αυτά». 

«Με το μαλακό!» την παρακάλεσε αποσβολωμένη. 
«Έχω πάνω μου μόνο δυο ευρώ… Έχουμε καιρό να βρε
θούμε, αλλά σε πληροφορώ πως είμαι ταπί». 

«Το ξέρω, χαζή… Η Αμάντα μού εξήγησε πως ψάχνεις 
για δουλειά χωρίς μεγάλη επιτυχία… Μην ανησυχείς, 
κερνάω εγώ. Σήμερα γιορτάζουμε! Σε κάθε περίπτωση, 
σύντομα θα λάβουν τέλος τα οικονομικά σου προβλήμα
τα». 

«Α ναι;» ρώτησε με δυσπιστία η Ναγόρε. 
«Διά παντός. Γι’ αυτό ήθελα να σε δω. Τα καλά νέα είναι 

πως, από μια μοιραία σύμπτωση, σου βρήκα δουλειά». 
Σε κατάσταση σοκ, η Ναγόρε σκέφτηκε πως όλα συνέ

βαιναν υπερβολικά γρήγορα για το ταλαίπωρο κεφάλι της. 
«Αλήθεια;» ψέλλισε έκπληκτη. «Περί τίνος πρόκειται;»
Η Λουθία δάγκωσε μια μπουκιά από το μισό της σά

ντουιτς με σολoμό και ήπιε λιγάκι από τον χυμό προτού 
αρχίσει να εξηγεί:

«Μπορεί να μην είναι η δουλειά των ονείρων σου, αλλά 
θα σου χρησιμεύσει για να πληρώσεις τους λογαριασμούς 
και κάτι παραπάνω. Την επόμενη φορά κερνάς εσύ» χαμο
γέλασε με ικανοποίηση. 

«Και πώς ξέρεις πως θα μου τη δώσουν; Υποθέτω πως 
θα περάσω από συνέντευξη και… Δεν ξέρω… θα πρέπει 
να εκπέμπω αποτυχία γιατί τελευταία με έχουν απορρίψει 
από παντού». 
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«Σε αυτή δεν θα σε απορρίψουν, παρόλο που σίγουρα 
θα πρέπει να γνωρίσεις την αφεντικίνα». 

«Πώς είσαι τόσο σίγουρη;»
«Έχω προαίσθημα».
Η Λουθία έκανε μια γουλιά τον υπόλοιπο καφέ και κα

θάρισε τα χείλη της με ένα μικροσκοπικό κομμάτι χαρτο
πετσέτας. Έπειτα έβαλε τα μικρά και φίνα χέρια της πάνω 
στο τραπέζι, κοιτώντας απευθείας στα πράσινα μάτια της 
Ναγόρε. Είχαν τελειώσει τα αστεία και ετοιμαζόταν να της 
μιλήσει σοβαρά. 

«Το γεγονός ότι δεν έχεις βρει δουλειά μέχρι τώρα δεν 
έχει καμία σχέση με την ηλικία σου, αγαπημένη μου. Το 
πρόβλημα είναι ίσως πως δεν ξέρεις τι θέλεις, κι αυτό το 
καταλαβαίνει όποιος είναι σε θέση ν’ αποφασίσει για το αν 
είσαι η κατάλληλη υποψήφια». 

Η Ναγόρε ξεφύσηξε ενοχλημένη. Μετά από δύο χρόνια 
που είχε να δώσει σημεία ζωής, η Λουθία δεν είχε το δικαί
ωμα να την κρίνει. 

«Ωστόσο» συνέχισε «σου βρήκα την τέλεια λύση. Μια 
Γιαπωνέζα φίλη μετακόμισε πρόσφατα στη Βαρκελώνη και 
χρειάζεται κάποιον άνθρωπο εμπιστοσύνης για το καφέ 
που ετοιμάζεται να ανοίξει. Για αρχή μπορεί να σου δίνει 
χίλια ευρώ τον μήνα, κι επιπλέον θα έχεις την ασφάλειά 
σου, διακοπές κ.τ.λ.» 

Ο σερβιτόρος που τους έφερε την παραγγελία είχε στή
σει αυτί· η Ναγόρε σκέφτηκε πως μάλλον εκείνος πληρω
νόταν λιγότερα. 

«Δεν έχω καθόλου εμπειρία ως σερβιτόρα… Όταν με 
δοκιμάσει, θα δει πως δεν κάνω για τη δουλειά αυτή». 
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«Σίγουρα θα της κάνεις!» είπε η Λουθία αναδεύοντας 
τα σκούρα καστανά μαλλιά της. Είναι ένα από αυτά τα 
μέρη όπου οι πελάτες κάθονται με τις ώρες πάνω από έναν 
καφέ. Και νομίζω δεν χωρούν πάνω από δεκαπέντε. Η 
Γιούμι χρειάζεται κάποιον που να μιλά αγγλικά, σαν εσέ
να, γιατί δεν ξέρει άλλη γλώσσα πέρα από τα ιαπωνικά, 
φυσικά». 

«Τότε δεν είναι κακή ιδέα…» αποκρίθηκε πιο χαλαρή. 
«Πού βρίσκεται η καφετέρια; Και ποιο θα είναι το ωράριο;»

«Είναι στα δέκα μέτρα από εδώ. Με ενημέρωσε πως το 
ωράριο είναι από τις δύο ως τις οκτώμισι, αλλά δουλεύεις 
και τα Σάββατα. Σε περιμένει σήμερα το απόγευμα, γιατί 
το πλάνο είναι να ανοίξει επίσημα από Δευτέρα». 

Σοκαρισμένη από τις εξελίξεις, η Ναγόρε σκέφτηκε πως 
είχε το Σαββατοκύριακο για να το χωνέψει. Το να δουλεύει 
έξι μέρες την εβδομάδα σε κάτι που δεν είχε κάνει ποτέ τής 
φαινόταν βουνό, αλλά ήταν σίγουρα προτιμότερο από το 
να μείνει στον δρόμο – αυτό το τελευταίο εξοβέλιζε πράγ
ματι όλες της τις επιφυλάξεις. 

«Αν της κάνεις, η Γιούμι θα σου προτείνει να δουλέψεις 
δοκιμαστικά για ένα μήνα» εξήγησε η Λουθία «και μετά 
από την περίοδο δοκιμής, θα κάνετε κανονικό συμβόλαιο. 
Ξέρω πως δεν είναι το όνειρο της ζωής σου να σερβίρεις 
τσάγια και κεκάκια, αλλά θα σε βοηθήσει όσο θα ψάχνεις 
για κάτι καλύτερο. Σε συμβουλεύω όμως να συγκρατήσεις 
τα νεύρα σου αν δεν θέλεις να επιστρέψεις στο μηδέν». 

«Αυτό τώρα γιατί το λες;» απάντησε αγανακτισμένη. 
«Ξέρεις πως είμαι καλό κορίτσι… Σχεδόν πάντα. Υπάρχει 
κάτι που δεν ξέρω;»
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«Λοιπόν… Για να είμαι ειλικρινής, υπάρχει μια λεπτομέ
ρεια σχετικά με αυτό το καφέ που δεν σου την έχω αναφέ
ρει ακόμη». 

«Τι λεπτομέρεια;» ψέλλισε φοβούμενη μήπως η φίλη 
της την οδηγούσε σε κάνα άντρο ακολασίας. 

Εκείνη γέλασε αμήχανα και τελικά το ξεφούρνισε.
«Ναγόρε, πρόκειται για ένα καφέ με γάτους».




