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F. SCOTT FITZGERALD 

 

Η ΧΑΜΕΝΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ 

 

Κάθε είδους άνθρωποι περνούσαν από τα γραφεία της εβδομαδιαίας εφημερίδας και ο 

Όρισον Μπράουν είχε μαζί τους κάθε είδους σχέση. Εκτός ωρών γραφείου ήταν 

απλώς «ένας από τους συντάκτες» - στη δουλειά ήταν ένας σγουρομάλης που μόλις 

προ έτους ήταν αρχισυντάκτης του Τζακ-Ο-Λάντερν του Ντάρτμουθ
1
 και τώρα δεν 

είχε αντίρρηση να κάνει ό,τι για τους άλλους ήταν αγγαρεία, από το να 

αποκρυπτογραφεί και να σουλουπώνει δυσανάγνωστα χειρόγραφα μέχρι το να 

υποδύεται τον κλητήρα.  

 Είχε δει αυτόν τον επισκέπτη να μπαίνει στο γραφείο του διευθυντή – ένας 

χλωμός, ψηλός άντρας γύρω στα σαράντα με ξανθά, κυματιστά μαλλιά και τρόπο που 

δεν θα τον έλεγες ούτε ντροπαλό ούτε δειλό ούτε απόκοσμο όπως ενός μοναχού αλλά 

που ήταν συνδυασμός και των τριών. Το όνομα στην κάρτα του, Λούις Τριμπλ, κάτι 

του θύμιζε αλλά ήταν τόσο αόριστο που ο Όρισον δεν έκανε τον κόπο να το 

αποσαφηνίσει, ωσότου ένας βομβητής ήχησε στο γραφείο του και η μέχρι τότε πείρα 

του του είπε ότι θα γευμάτιζε με τον κ. Τριμπλ. 

 «Ο κ. Τριμπλ – ο κ. Μπράουν», είπε ο Χορηγός των Γευμάτων. «Όρισον, ο κ. 

Τριμπλ έχει λείψει πολύ καιρό. Ή αισθάνεται ότι έχει περάσει πολύς καιρός – σχεδόν 

δώδεκα χρόνια. Μερικοί θα μπορούσαν να θεωρούν εαυτούς τυχερούς που γλύτωσαν 

την τελευταία δεκαετία.» 

 «Σωστά», είπε ο Όρισον. 

                                                 
1
 Jack-O-Lantern. Τετραμηνιαίο φοιτητικό χιουμοριστικό περιοδικό του Κολλεγίου του Dartmouth. 

Ιδρύθηκε το 1908. 
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 «Δεν μπορώ να βγω», συνέχισε ο αρχηγός. «Πήγαινε τον στο Βοισίν ή στο 21, 

όπου του αρέσει. Υπάρχουν πολλά που ο κ. Τριμπλ θέλει να δει.» 

 Ο Τριμπλ πήγε να αρνηθεί ευγενικά: 

 «Θα μπορούσα και μόνος μου.» 

 «Το ξέρω, φίλε μου. Κανένας δεν ξέρει τόσο καλά την πόλη όσο εσύ – και αν 

ο Μπράουν προσπαθήσει να σου εξηγήσει τι είναι το αμάξι χωρίς άλογο, στείλε τον 

από κει που ήρθε. Εσύ να είσαι δω πριν τις τέσσερις, έτσι;» 

 Ο Όρισον πήρε το καπέλο του. 

 «Λείπετε λοιπόν δέκα χρόνια;» ρώτησε καθώς κατέβαιναν με το ασανσέρ. 

 «Είχαν αρχίσει να χτίζουν το Εμπάιερ Στέητ Μπίλντιν», είπε ο Τριμπλ. «Πότε 

ήταν αυτό;» 

 «Γύρω στο 1928. Αλλά, καθώς είπε ο αρχηγός, ήσασταν τυχερός που 

γλυτώσατε πολλά.» Και πρόσθεσε, σαν να ήθελε να τον ξεψαχνίσει: «Θα είχατε πολύ 

πιο ενδιαφέροντα πράγματα να κάνετε.» 

 «Δεν θα το ’λεγα.» 

 Βγήκαν στο πολύβουο δρόμο και όταν ο Όρισον είδε το πρόσωπο του Τιμπλ 

να σφίγγεται, είπε: 

 «Έχετε αποκοπεί από τον πολιτισμό;» 

 «Κατά μία έννοια.» Οι εκφράσεις ήταν τόσο λακωνικές που ο Όρισον 

κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αυτός ο άνθρωπος δεν μιλάει παρά μόνο όταν θέλει να 

μιλήσει – και ταυτόχρονα διερωτήθηκε αν ενδεχομένως είχε περάσει τη δεκαετία του 

’30 στη φυλακή ή σε άσυλο. 

 «Αυτό είναι το διάσημο 21», είπε. «Εκτός αν προτιμάτε να φάτε κάπου 

αλλού.» 

 Ο Τιμπλ σταμάτησε και κοίταξε προσεκτικά το πέτρινο κτίριο. 
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 «Θυμάμαι όταν το 21 άρχισε να γίνεται γνωστό», είπε, «Την ίδια χρονιά με το 

Μόριαρτυς.» Κι έπειτα, με σχεδόν απολογητικό τόνο: «Θα μπορούσαμε να 

περπατήσουμε στην Πέμπτη Λεωφόρο κάνα πεντάλεπτο και να φάμε όπου βρούμε. 

Κάπου να δούμε νέους.» 

 Ο Όρισον του έριξε μια γρήγορη ματιά και ξανά ήρθαν στο νου του κάγκελα 

και γκρίζοι τοίχοι και πάλι κάγκελα. Αναρωτήθηκε αν μεταξύ των καθηκόντων του 

περιλαμβανόταν και η υποχρέωση να συστήσει τον κ. Τριμπλ σε πρόθυμα κορίτσια. 

Αλλά ο κ. Τριμπλ δεν φαινόταν να έχει κάτι τέτοιο στο νου του – στο πρόσωπό του 

αποτυπωνόταν η έκφραση μιας απόλυτης και βαθιάς περιέργειας και ο Όρισον 

δοκίμασε να συσχετίσει το όνομα με την κρυψώνα του ναυάρχου Μπερντ
2
 στον 

Νότιο Πόλο ή αεροπόρους που χάθηκαν στα δάση της Βραζιλίας. Ήταν –ή είχε 

υπάρξει- τύπος με τα όλα του – αυτό ήταν φανερό. Αλλά η μόνη σαφής ένδειξη για το 

περιβάλλον του ήταν η συμμόρφωσή του στα φώτα της τροχαίας και η προτίμηση 

που έδειχνε να βαδίζει στο πεζοδρόμιο από την πλευρά των μαγαζιών και όχι του 

δρόμου. 

 Μια φορά σταμάτησε και κοίταξε μια βιτρίνα ενός καταστήματος 

νεωτερισμών.  

 «Αυτές τις γραβάτες έχω να τις δω από τότε που άφησα το κολλέγιο», είπε. 

«Ποιο;» 

 «Τεχνολογικό Ινστιτούτο Μασαχουσέτης.» 

 «Τι λέτε!» 

 «Την άλλη εβδομάδα θα πάω να ρίξω μια ματιά. Ας φάμε κάπου εδώ» -είχαν 

φτάσει τώρα στα Φίφτυς- «διάλεξε εσύ.» 

 Στρίβοντας τη γωνία, ήταν ένα καλό εστιατόριο με μια μικρή τέντα. 

                                                 
2
 Admiral Richard Byrd (1888-1957). Αμερικανός αξιωματικός του ναυτικού, εξερευνητής της 

Ανταρκτικής. 
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 «Τι θέλετε πιο πολύ να δείτε;» τον ρώτησε ο Όρισον καθώς κάθισαν. 

 Ο Τριμπλ το σκέφτηκε. 

 «Τα κεφάλια των ανθρώπων από πίσω», είπε. «Το σβέρκο τους – πώς το 

κεφάλι τους συνδέεται με το σώμα. Θα ήθελα ν’ ακούσω τι λένε εκείνα τα κοριτσάκια 

στον μπαμπά τους. Όχι ακριβώς τι λένε, αλλά να δω αν τα λόγια τους κυλάνε 

ελεύθερα ή είναι πνιχτά, πώς κλείνει το στόμα τους όταν ολοκληρώνουν αυτό που 

θέλουν να πουν. Είναι θέμα ρυθμού – ο Κόλ Πόρτερ γύρισε στην Αμερική το 1928 

επειδή κατάλαβε ότι υπήρχαν στον αέρα καινούργιοι ρυθμοί.» 

 Ο Όρισον ήταν τώρα βέβαιος ότι είχε το κλειδί αλλά με πολλή λεπτότητα δεν 

θέλησε να το ψάξει άλλο, πνίγοντας μάλιστα μια ξαφνική διάθεση να πει ότι έχει μια 

πολύ καλή συναυλία στο Κάρνεγκι Χολ απόψε. 

 «Το βάρος των κουταλιών», είπε ο Τιμπλ, «είναι τόσο ελαφρό. Μια μικρή 

κούπα συνδεδεμένη με ένα μικρό βραχίονα. Ο τρόπος που κοιτάζει αυτός ο 

σερβιτόρος. Τον ήξερα κάποτε αλλά δεν με θυμάται.» 

 Αλλά καθώς έβγαιναν από το εστιατόριο, ο σερβιτόρος αυτός κοίταξε τον 

Τιμπλ με κάποια απορία στα μάτια του, σαν να τον ήξερε. Όταν βρήκαν στο 

πεζοδρόμιο, ο Όρισον είπε γελώντας: 

 «Μετά από δέκα χρόνια οι άνθρωποι ξεχνούν.» 

 «Μα έφαγα εκεί τον περασμένο Μάιο» - σταμάτησε απότομα.  

 Δεν βγάζεις άκρη, σκέφτηκε ο Όρισον και ξαφνικά ανέλαβε ρόλο ξεναγού. 

 «Από δω έχουμε πλήρη θέα του Ροκφέλερ Σεντρ», είπε και έδειξε ζωηρά με 

το χέρι, «όπως και του Κράισλερ, και του Άρμιστεντ, που είναι ο μπαμπάς λολων των 

νέων κτιρίων.» 

 «Το Άρμιστεντ», είπε ο Τιμπλ και κοίταξε πειθήνια. «Ναι – εγώ το σχεδίασα.» 
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 Ο Όρισον κούνησε χαμογελώντας το κεφάλι του – είχε συνηθίσει να βγαίνει 

με κάθε είδους ανθρώπους. Αλλά τούτο πάλι ότι έφαγε στο εστιατόριο τον περασμένο 

Μάιο… 

 Σταμάτησε στην μπρούτζινη επιγραφή στη γωνία του κτιρίου. 

 «Ανηγέρθη το 1828» λέει. 

 Ο Τριμπλ κούνησε το κεφάλι του. 

 «Αλλά από εκείνη τη χρονιά ήμουν μεθυσμένος – λιώμα. Έτσι είναι η πρώτη 

φορά που το βλέπω.» 

 «Α.» Ο Όρισον δίστασε. «Θέλετε να μπούμε τώρα;» 

 «Έχω μπει μέσα – πολλές φορές. Αλλά ποτέ δεν το έχω δει. Και δεν είναι 

αυτό που θέλω να δω τώρα. Δεν θα μπορούσα ποτέ να το δω τώρα. Αυτό που θέλω 

είναι να δω πώς περπατούν οι άνθρωποι και από τι είναι φτιαγμένα τα ρούχα τους, τα 

παπούτσια τους και τα καπέλα τους. Και να δω τα μάτια τους και τα χέρια τους. Θα 

σε πείραζε να αποχαιρετιστούμε;» 

 «Καθόλου – τι λέτε –» 

 «Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Πολύ ευγενικό εκ μέρους σας. Φαντάζομαι 

μπορεί να φανεί περίεργο – αλλά όσοι μας βλέπουν θα νομίσουν ότι λέμε αντίο. Εγώ 

θα περπατήσω καταπάνω στη λεωφόρο, που σημαίνει ότι ούτως ή άλλως θα πούμε 

αντίο. Πες στο γραφείο σου ότι θα είμαι εκεί στις τέσσερις.» 

 Ο Όρισον τον παρακολουθούσε καθώς εκείνος απομακρυνόταν, περιμένοντας 

να τον δει να μπαίνει σε ένα μπαρ. Αλλά δεν υπήρχε πάνω του τίποτα που να δείχνει 

ή να έδειχνε ποτέ ποτό. 

 «Αν είναι δυνατόν!» μονολόγησε. «Μεθυσμένος δέκα χρόνια!» 

 Ψηλάφησε ξαφνικά το ύφασμα του σακακιού του κι έπειτα άπλωσε το χέρι 

και πίεσε τον αντίχειρα στον γρανίτη του κτιρίου δίπλα του. 
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        Μετάφραση Άρη Μπερλή 

(Η μετάφραση περιλαμβάνεται στο βιβλίο F. Scott Fitzgerald, Επιστροφή στη 

Βαβυλώνα και άλλες ιστορίες, Άγρα, 2013. Δημοσιεύεται εδώ με την άδεια του 

εκδότη.) 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ 

 

Η «Χαμένη δεκαετία» γράφτηκε τον Ιούλιο του 1939 και δημοσιεύτηκε τον 

Δεκέμβριο του ίδιου έτους στο περιοδικό Esquire. Είναι από τα τελευταία κείμενα 

του Φιτζέραλντ και η πυκνή υπαινικτικότητα του είναι εντυπωσιακή. Σε ένα διήγημα 

1200 λέξεων ο Φιτζέραλντ κατορθώνει να σκιαγραφήσει έναν πρώην αλκοολικό και 

τη σχέση του με την πόλη, μια πόλη (τη Νέα Υόρκη) με την οποία έχασε επαφή 

(χωρίς να έχει απομακρυνθεί) μια ολόκληρη (χαμένη) δεκαετία – μια δεκαετία 

αλκοολισμού.  

Δεν έχει νόημα να αποπειραθούμε να αναλύσουμε ένα τόσο σύντομο 

μυθοπλαστικό κείμενο με εμφανή αυτοβιογραφικά στοιχεία, εξαιρετική πυκνότητα 

και ποιητική αδιαφάνεια. Η απόπειρα θα είναι επισφαλής. Μπορούμε όμως να 

δώσουμε ορισμένα κλειδιά: 

Αυτό που ο Τριμπλ θέλει να ανακτήσει είναι ο ρυθμός της πόλης. Θέλει να 

ακούσει την πόλη και να τη δει ξανά με νέα μάτια. Σάμπως ο χρόνιος αλκοολισμός 

του να θόλωσε τις αισθήσεις του και να περιόρισε τον κόσμο του.  

«”Τι θέλετε πιο πολύ να δείτε;” τον ρώτησε ο Όρισον καθώς κάθισαν. 

 Ο Τριμπλ το σκέφτηκε. 
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 “Τα κεφάλια των ανθρώπων από πίσω”, είπε. “Το σβέρκο τους – πώς το 

κεφάλι τους συνδέεται με το σώμα. Θα ήθελα ν’ ακούσω τι λένε εκείνα τα κοριτσάκια 

στον μπαμπά τους. Όχι ακριβώς τι λένε, αλλά να δω αν τα λόγια τους κυλάνε ελεύθερα 

ή είναι πνιχτά, πώς κλείνει το στόμα τους όταν ολοκληρώνουν αυτό που θέλουν να 

πουν. Είναι θέμα ρυθμού – ο Κόλ Πόρτερ γύρισε στην Αμερική το 1928 επειδή 

κατάλαβε ότι υπήρχαν στον αέρα καινούργιοι ρυθμοί.”» 

«“Το βάρος των κουταλιών”, είπε ο Τιμπλ, “είναι τόσο ελαφρό. Μια μικρή 

κούπα συνδεδεμένη με ένα μικρό βραχίονα.” 

“Αυτό που θέλω είναι να δω πώς περπατούν οι άνθρωποι και από τι είναι 

φτιαγμένα τα ρούχα τους, τα παπούτσια τους και τα καπέλα τους. Και να δω τα μάτια 

τους και τα χέρια τους.”» 

 Είναι ένας κόσμος που ανακαλύπτεται ξανά και έχει μια τρομακτική, στιλπνή 

καθαρότητα, όπως ο κόσμος της Αλίκης. Αυτή η ανάδυση του αλκοολικού στον 

κόσμο της νηφαλιότητας μοιάζει να είναι εξίσου ηδονική (ή και εφιαλτική) με την 

κατάδυση στον κόσμο της χρόνιας μέθης. Αυτό αντιλαμβάνεται, ατελώς έστω, ο 

νεαρός ξενέρωτος Όρισον και, για να πειστεί ότι βρίσκεται ακόμη στον πραγματικό, 

γνώριμο κόσμο του, ψαύει το σακάκι του, πιέζει τον αντίχειρα στον γρανίτη του 

κτιρίου δίπλα του.  

 Όταν έγραψε τη «Χαμένη δεκαετία» ο Φιτζέραλντ απείχε ήδη από το ποτό. 

Αλλά είναι σαφές ότι με αυτό το διήγημα ψηλαφεί και δοκιμάζει νέους εκφραστικούς 

τρόπους - μια πρόζα πυκνή, φειδωλή, υπαινικτική, ποιητική (όχι πως τα κλασικότερα 

διηγήματά του στερούνται ποιητικότητας). Δεν πρόλαβε να επεξεργαστεί περαιτέρω 

αυτή τη νέα φόρμα στην οποία δεν αποκλείεται να έδινε δείγματα μιας προωθημένης 

νεοτερικής πεζογραφίας. Σε ένα χρόνο η καρδιά του τον πρόδωσε. 

  


