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«Μαμάκα, πώς πεθαίνουν οι άνθρωποι;» την είχε ρωτήσει, και η Μαίρη 
του εξήγησε πώς η ψυχή αφήνει το σώμα και μετά ο Θεός... 
τελοσπάντων ο Θεός παίρνει την ψυχή σου επειδή σε αγαπάει. 
    «Όλοι πεθαίνουν;» 
   «Ναι, Ντέιβιντ». 
   «Ο καθένας μας;» 
  Την διασκέδαζε η επιμονή του, πάντως προσπαθούσε να τον 
αντιμετωπίζει με σοβαρότητα και να του απαντάει όσο καλύτερα 
μπορούσε. Θα πρέπει να ήταν γύρω στα τέσσερα τότε, περνούσε, απ’ 
όσο θυμόταν, το στάδιο των απανωτών ερωτήσεων, ήθελε να ξέρει 
πώς λειτουργούσε το καθετί και γιατί. 
     Ήταν το μοναχοπαίδι τους, γεννήθηκε μετά από σχεδόν είκοσι 
χρόνια γάμου, όταν πια ο Σίμους και η ίδια είχαν χάσει κάθε ελπίδα ότι 
θα αποκτούσαν παιδί. Στην αρχή είχε τρομάξει να το πιστέψει, μετά 
πανικοβλήθηκε: αναρωτιόταν γιατί να της συμβεί τότε και όχι χρόνια 
πριν, αλλά εξήγηση δεν έβρισκε. Φοβόταν μήπως παραήταν μεγάλοι 
και οι δυο τους και όχι όσο ευέλικτοι χρειαζόταν για να μεγαλώσουν 
ένα παιδί. Είχαν συνηθίσει στην ελευθερία τους. Παρά ταύτα η 
παρουσία του Ντέιβιντ δεν έφερε στη ζωή τους το πάνω κάτω, όπως 
το είχε φοβηθεί. Η κυρία Ρέντμοντ που έμενε λίγο πιο κάτω και που 
έχασε τον άντρα της λίγο μετά τη γέννηση του Ντέιβιντ, ερχόταν 
καθημερινά για να την βοηθάει και έκανε τα χρέη μπέιμπι σίτερ τα 
βράδια που ήθελαν να πάνε κάπου. Το σπίτι τους ήταν ακριβώς δίπλα 
στο μικρό, επαρχιακό, δημόσιο σχολείο όπου ήταν διευθυντής ο Σίμους. 
Μεγαλώνοντας ο Ντέιβιντ περνούσε όλο και περισσότερες ώρες με την 
κυρία Ρέντμοντ. Συχνά, όταν η Μαίρη πήγαινε στο σπίτι της κυρίας 
Ρέντμοντ για να τον πάρει, ο μικρός δεν ήθελε να την ακολουθήσει. 
Πάντως, από τη στιγμή που γύριζε σπίτι του, ήταν όλος χαμόγελα, την 



έπαιρνε από πίσω και τη ρωτούσε πολλά και διάφορα ή, 
μεγαλώνοντας, της έλεγε τι γινόταν στο σχολείο.   
 
 
 
Ήταν αργά και δεν ήταν συνηθισμένη να κάνει μεγάλες αποστάσεις 
μέσα στο σκοτάδι. Δυσκολευόταν να συγκεντρωθεί και παρ’ όλο που 
τον ήξερε τον δρόμο, θέλοντας και μη, οδηγούσε αργά. Μάρτης μήνας 
κι ένα λεπτό στρώμα πάχνης είχε αρχίσει να κατακάθεται. Ο δρόμος 
είχε διαπλατυνθεί σε αρκετά σημεία και τα φώτα του αυτοκινήτου 
φώτιζαν πια ξύλινες περιφράξεις αντί για παλιά χαντάκια. Ο δρόμος 
δεν ήταν πια το κρυμμένο εκείνο, σχεδόν ένοχο πράγμα που ήταν 
κάποτε, που στριμωχνόταν κάπου ανάμεσα στα γύρω χωράφια. Τώρα  
θα πρέπει να είχαν λιγοστέψει πλέον τα δυστυχήματα, υπέθετε. 
Θυμήθηκε τον παλιό, στενό δρόμο κι η σκέψη της άρχισε να γλιστράει 
προς τα πίσω, ώσπου διαπίστωσε ότι για μια ακόμη φορά 
προσπαθούσε να εντοπίσει τη μέρα που είχε αρχίσει αυτό, τη μέρα που 
για πρώτη φορά παρατήρησε ότι ο Ντέιβιντ είχε πια μεγαλώσει και 
είχε απομακρυνθεί, είχε γίνει εσωστρεφής και βαρύθυμος. Να 
έφταιγαν αυτοί, ο Σίμους και εκείνη, και σε τι, για το γεγονός ότι ο 
εικοσάχρονος γιος τους, τον οποίο τώρα έφερνε σπίτι από το 
νοσοκομείο, είχε περάσει εκεί τους τελευταίους επτά μήνες 
υποφέροντας από σιωπή, όπως το έλεγε εκείνη οι γιατροί το έλεγαν 
κατάθλιψη. Ο Ντέιβιντ είχε αρνηθεί να καθίσει στο μπροστινό κάθισμα 
δίπλα της και δεν έλεγε να της μιλήσει. Καθόταν πίσω και άναβε το ένα 
τσιγάρο μετά το άλλο από το πακέτο που της είχε ζητήσει να του 
αγοράσει κάνοντας μια στάση στο Μπρέι. Έμεινε με την απορία αν 
ήταν απόφασή του να μην της μιλάει ή αν του ερχόταν φυσικό, αν η 
σιωπή τον έκανε να νιώθει άνετα, όπως εκείνη την έκανε να μη νιώθει 
άνετα, την κούραζε. Τελικά αποφάσισε ότι έπρεπε να κάνει εκείνη την 
αρχή. 
     «Ο πατέρας σου δεν είναι καλά, Ντέιβιντ», του είπε. 
     Δεν πήρε απάντηση. Ένα αυτοκίνητο ερχόταν από την αντίθετη 
κατεύθυνση, οπότε έσπευσε να χαμηλώσει τα φώτα της, όμως τα 
φώτα που πλησίαζαν ήταν πολύ δυνατά, αναγκάστηκε να στυλώσει τα 
μάτια της στην άκρη του δρόμου για να τα αποφύγει. 



      «Είχε κι άλλο εγκεφαλικό την περασμένη εβδομάδα», του είπε όμως 
ακούστηκε ψεύτικο, στημένο, σαν να το είχε βγάλει από το μυαλό της 
μόνο και μόνο για να τον σοκάρει και να τον εξαναγκάσει να της 
μιλήσει.  Εκείνος όμως δεν μίλησε τον άκουγε να τραβάει γερές 
ρουφηξιές στο τσιγάρο του. 
      Ο μακρός κεντρικός δρόμος του Άρκλοου ήταν έρημος, έμενε πια το 
Γκόρι, το Κάμολιν και το Φερνς και όλοι οι δρόμοι από το ένα στο άλλο 
και μετά φτάσανε. Οι προβολείς του αυτοκινήτου φώτιζαν μια μικρή 
απόσταση και απ’ όσο φαινόταν δεν υπήρχε απολύτως τίποτα 
μπροστά τους. Η κίνηση ήταν ελάχιστη. Όλος αυτός ο καπνός από τα 
τσιγάρα της έφερνε αναγούλα. Πάνω στην ώρα φάνηκε και το φεγγάρι. 
       Προσπαθούσε να μη σκέφτεται, να έχει το νου της αποκλειστικά 
και μόνον στο δρόμο, όμως σκόρπιες εικόνες από μέρη συνδεδεμένα με 
το παρελθόν της έρχονταν η μία μετά την άλλη και δεν μπορούσε να 
κάνει τίποτα για να τις εμποδίσει. Το ξενοδοχείο Μοντ Κλέαρ του 
Δουβλίνου, όπου πέρασαν το μήνα του μέλιτος έφερνε στο νου της την 
εικόνα του δωματίου τους και τους περίεργους ήχους από το δρόμο το 
πρωί.  Προσπαθούσε να ανασυνθέσει την εντύπωση που της είχε κάνει 
η πόλη, που τότε την ήξερε ελάχιστα, όμως παρεισέφρεαν άλλες 
σκηνές και η εικόνα θόλωνε. Τα αμέτρητα δρομάκια γύρω από το Κους, 
όπου πήγαιναν συνήθως τα καλοκαίρια και τα κουνούπια που άρχιζαν 
να βολτάρουν με το σούρουπο και τρύπωναν στα μαλλιά σου. Έβλεπε 
και το πορτρέτο της μητέρας της, που το είχαν κρεμάσει μετά το 
θάνατό της στο διάδρομο όπου δεν πατούσε κανείς και μύριζε 
κλεισούρα, πάνω από το μαγαζί του πατέρα της στο Φερνς. 
      Είδε και τη σκηνή τότε που αντίκρισαν για πρώτη φορά το δίπατο 
σπίτι δίπλα στο σχολείο, που τους αγόρασε ο πατέρας της για το γάμο 
τους. Θυμήθηκε την ατμόσφαιρα στο εσωτερικό του σπιτιού τη μέρα 
που πήγαν να ρίξουν μια ματιά, όλο γυμνοί τοίχοι και κούφιοι ήχοι από 
τα βήματά τους. Τώρα ο Σίμους ήταν στο κρεβάτι στον επάνω όροφο 
του ίδιου σπιτιού. Όλη του η δεξιά πλευρά είχε παραλύσει. Αυτή τη 
σκηνή η Μαίρη την έφερνε μπροστά στα μάτια της πιο καθαρά από 
κάθε άλλη. Ακόμη και όταν του διάβαζε την εφημερίδα, δεν έδειχνε 
κανένα ενδιαφέρον. 
       Στο πίσω κάθισμα ο Ντέιβιντ άναψε άλλο ένα τσιγάρο. 
      «Θέλεις να έρθεις να καθίσεις για λίγο μπροστά;» τον ρώτησε. 
Σιωπή για λίγο και μετά ένας πνιχτός ήχος. 



      «Όχι, ευχαριστώ». 
      Η Μαίρη σταμάτησε απότομα το αυτοκίνητο σε μια άκρη. Δεν τον 
έβλεπε καλά όταν γύρισε πίσω, έτσι άναψε το θαμπό φωτάκι πάνω 
από το κεφάλι της.  Ο Ντέιβιντ κατέβασε το τζάμι να φύγει ο καπνός. 
Είχε κληρονομήσει τα πυκνά, ξανθά μαλλιά της αλλά τίποτα από το 
πρόσωπό της με τα έντονα ζυγωματικά. Στο αχνό φως της θύμισε τον 
Σίμους τον πρώτο καιρό της γνωριμίας τους, μόνο που το πρόσωπο 
του Ντέιβιντ ήταν ακόμη πιο λεπτό. Η έκφρασή του μαρτυρούσε 
ένταση. Από τον τρόπο που γύρισε και την κοίταξε της έκανε σαφές ότι 
δεν είχε καμιά διάθεση να της μιλήσει. 
       «Τι σκοπεύεις να κάνεις τώρα; Έχεις καμιά ιδέα;» τον ρώτησε και 
τα βλέμματά τους διασταυρώθηκαν για κλάσμα του δευτερολέπτου. 
Μετά ο Ντέιβιντ έστρεψε αλλού τα μάτια. 
        «Δεν ξέρω. Απλά μη μου κάνεις ερωτήσεις, σύμφωνοι; Μη ρωτάς 
τίποτα». 
       «Θα μπορούσες να μείνεις σπίτι για ένα διάστημα. Μπορεί να βρεις 
κάποια δουλειά που να την κάνεις από το σπίτι». 
        «Δεν ξέρω». Πέταξε έξω το μισοκαπνισμένο τσιγάρο. 
       «Με κουράζει πια πολύ να οδηγώ νύχτα. Γερνάω, φαίνεται», του 
είπε γελώντας κι εκείνος ανταποκρίθηκε μ’ ένα σφιγμένο χαμόγελο.  
       «Τελοσπάντων, ας μην χασομεράμε». 
      Άπλωσε το χέρι της να σβήσει το φως, μετά έβαλε μπροστά τη 
μηχανή. 
       «Θα μας περιμένει ο πατέρας σου». 
       Θα είναι ξαπλωμένος με τα μάτια ανοιχτά, σκεφτόταν, ούτε θα 
γυρίσει να με κοιτάξει την ώρα που θα μπω. Χαμογέλασε με τη σκέψη 
ότι τώρα θα είχε δύο τάλε κουάλε στο σπίτι. Όμως ήθελε να μείνει ο 
Ντέιβιντ στο σπίτι, κι ας της είναι δυσάρεστες οι σιωπές του, κι ας 
περνάει μέρες ολόκληρες στο κρεβάτι με τις κουρτίνες κλειστές. 
Ονειρευόταν να ξαναπάει στο Κους μαζί του, ονειρευόταν μια λαμπερή 
καλοκαιριάτικη μέρα και το φως από τη θάλασσα να του δίνει κάτι 
από πολύ καιρό χαμένο, την παλιά του ζωντάνια που λες και την είχε 
ενσυνείδητα απαρνηθεί. Σκεφτόταν ότι αν του δινόταν η ευκαιρία να 
περπατήσει ξυπόλητος στην άμμο, μπορεί το κέφι του να έφτιαχνε, 
μετά όμως αναστέναξε, κατάλαβε πως τίποτα δεν θα γινόταν τόσο 
γρήγορα ούτε τόσο απλά. Επρόκειτο, αυτό το ήξερε, για αρρώστια, κι 
ας μην της φαινόταν. Είχε την αίσθηση ότι ήταν κάτι που ο Ντέιβιντ 



δεν επρόκειτο να απαρνηθεί, ένα ιδιαίτερο, σκοτεινό χάρισμα που του 
είχε δοθεί. Κάτι που τον ανακούφιζε και που το είχε αποδεχτεί. 
       «Πώς ήταν, Ντέιβιντ, στο νοσοκομείο; Να σου πω την αλήθεια, δεν 
κατάφερα ποτέ να σχηματίσω καθαρή εικόνα, τότε που ερχόμασταν 
και σε βλέπαμε. Ήταν αδύνατον να καταλάβω πώς περνούσες». 
      «Όχι ερωτήσεις, μαμά, είπαμε, όχι ερωτήσεις». 
      «Καλά, αλλά πες μου». 
      «Μαύρο χάλι ήτανε». Τον άκουσε να αναστενάζει, να φυσάει τον 
καπνό. «Απ’ όπου και να το δεις. Μαύρο χάλι».  
      «Ναι, αλλά για τότε ήταν η καλύτερη λύση, έτσι; Θέλω να πω, δεν 
υπήρχε κάτι άλλο να κάνουμε».  
      «Μάλλον». 
      Ήξερε ότι ο Ντέιβιντ έπαιρνε χάπια, δεν ήξερε όμως για ποιο σκοπό. 
Ο γιατρός, με τον οποίο είχε μιλήσει, αναφερόταν συστηματικά στον 
Ντέιβιντ ως  «ο ασθενής» και της είπε ότι ίσως να ήταν επ’ ωφελεία 
του μία δεύτερη νοσηλεία στο μέλλον.  Δεν της έδωσε την εντύπωση 
ότι ήταν σε θέση να της απαντήσει σε πολύ συγκεκριμένες ερωτήσεις,  
γι’ αυτό και η Μαίρη δεν του τις είχε κάνει. Κανείς δεν πρόκειται να τον 
προσλάβει τον Ντέιβιντ, σκεφτόταν,  δεν έχει απολύτως καμιά 
ειδίκευση. Άρχισε να φαντάζεται πως όταν θα ήταν γριά, θα τον είχε 
στο πάνω δωμάτιο. Ήθελε να τον ρωτήσει κάτι ακόμη, αλλά 
συγκρατήθηκε, δεν ήθελε να τον εκνευρίσει. Η σιωπή στο πίσω 
κάθισμα εξέπεμπε όλο και περισσότερη ετοιμότητα, όλο και 
περισσότερη εχθρότητα. Σχεδόν ένιωθε ότι τη σημάδευε, κι εκείνη 
πατούσε όλο και περισσότερο γκάζι. Δεν έβλεπε την ώρα να φτάσουν.  
          Οι προβολείς έπεσαν στο λιτό τετράγωνο κωδωνοστάσιο της 
προτεσταντικής εκκλησίας του Φερνς. Προτού αποκτήσουν 
αυτοκίνητο κάθε Κυριακή πήγαιναν με τον Σίμους στην πόλη με τα 
ποδήλατά τους και μετά με τρένο στο Φερνς, όπου περνούσαν την 
ημέρα με τον πατέρα της. Τους μήνες που όδευε προς το τέλος, τότε 
που ήταν τόσο γλυκός και καλοδιάθετος, η Μαίρη δεν έφευγε, έμενε 
μαζί του και του έκανε παρέα. Ήταν μια ευτυχισμένη περίοδος και για 
τους δυο τους, σκεφτόταν. 
          Καθώς οι προβολείς φώτισαν το τζάμι της κοντόφαρδης, 
μοντέρνας Καθολικής εκκλησίας πάνω στη διασταύρωση, θυμήθηκε  
ότι ο γάμος τους είχε γίνει στην παλιά εκκλησία κι αναρωτήθηκε τι να 
είχε απογίνει το κτίριο.  Είχε ακόμη τα γυαλιά του πατέρα της με τον 



ατσάλινο σκελετό κάπου, σε κάποιο συρτάρι. Όταν πέθανε, πούλησαν 
το μαγαζί του και έχτισαν μια προέκταση στο δικό τους σπίτι, 
αγόρασαν και το αυτοκίνητο. Προς στιγμήν ονειρεύτηκε ότι δεν το 
είχαν πουλήσει, σκέφτηκε ότι ίσως να τον βοηθούσε τον Ντέιβιντ η 
καθημερινή δουλειά εκεί, κι η ίδια θα μπορούσε να τον επιβλέπει, να 
έχει το νου της να μην παρακουράζεται. Όταν ήταν μικρή, τρελαινόταν 
να δουλεύει στο μαγαζί. 
           «Είναι συνέχεια στο κρεβάτι;» τη ρώτησε ξαφνικά ο Ντέιβιντ. 
           «Βασικά, ναι», του είπε. «Κανονικά έπρεπε να είχε πάει στο 
νοσοκομείο αλλά δεν ήθελε, οπότε έρχεται κάθε βράδυ η κυρία 
Ρέντμοντ. Πρέπει να τον σηκώνουμε και είναι πολύ βαρύς. Έχει 
γεράσει κι αυτή πολύ. Θα διανυκτερεύσει στο σπίτι μας απόψε». 
          Μιλούσε και μέσα της προσποιούνταν ότι σε όλο το ταξίδι 
κουβέντιαζαν με τον Ντέιβιντ με απόλυτη φυσικότητα. 
         «Ξέρεις τι θα ‘θελα τώρα;» τον ρώτησε ανάλαφρα. «Θα ‘θελα ένα 
τσιγάρο. Χρόνια και ζαμάνια έχω να βάλω τσιγάρο στο στόμα μου. Του 
πατέρα σου δεν του αρέσει καθόλου να με βλέπει να καπνίζω. Κάνεις 
τον κόπο να μου ανάψεις ένα και να μου το δώσεις;» 
        Άκουσε τον ήχο του αναπτήρα, μετά ο Ντέιβιντ της έτεινε το 
τσιγάρο. 
      «Είσαι βέβαιος ότι δεν θέλεις να καθίσεις μπροστά;» τον ρώτησε. 
«Όπου να ΄ναι φτάνουμε». 
      «Όχι, εντάξει είμαι εδώ». 
      Μπήκαν στην πόλη από το στενό δρομάκι δίπλα στο ποτάμι, 
αψιδωμένο από τα δέντρα. Το φεγγάρι φάνηκε πάνω από το λόφο, η 
Μαίρη διέκρινε τα γυμνά κλαριά και τ’ αστέρια της πάχνης στο δρόμο. 
Διαπίστωσε ότι δεν μπορούσε να το τελειώσει το τσιγάρο, το έσβησε 
στο τασάκι. Στην πόλη τα φώτα του δρόμου είχαν ένα βρόμικο, ζοφερό 
κίτρινο. Τη στιγμή που περνούσαν μπροστά από το ταχυδρομείο με 
κατεύθυνση προς το μύλο, ο Ντέιβιντ απέσπασε το τασάκι από τη 
βάση του στην πίσω πόρτα και το άδειασε έξω από το ανοιχτό 
παράθυρο. Η Μαίρη αισθάνθηκε τον κρύο αέρα να μπαίνει στο 
αυτοκίνητο. 
       «Φτάσαμε», του είπε. 
       Έστριψε από τον κεντρικό και ανέβηκε το ασφαλτοστρωμένο 
δρομάκι που έβγαζε στην πόρτα τους. Υπήρχαν φώτα αναμμένα, η 



κυρία Ρέντμοντ άνοιξε την πόρτα να τους υποδεχτεί. Ο Ντέιβιντ πήρε 
την τσάντα του από το πίσω κάθισμα. 
      «Πώς πέρασε;» ρώτησε η Μαίρη χαμηλόφωνα. 
      «Τον είχε πάρει για λίγο ο ύπνος νωρίτερα, αλλά τώρα είναι ξύπνιος. 
Ήταν πολύ στα κάτω του όλη μέρα». 
       Προχώρησαν μέσα και η κυρία Ρέντμοντ επέμεινε να πάει μαζί της 
ο Ντέιβιντ στην κουζίνα. Την ακολούθησε κρατώντας σφιχτά την 
τσάντα του σαν να επρόκειτο να συνεχίσει για κάπου αλλού. Η Μαίρη 
στάθηκε στη βάση της σκάλας και τους παρακολούθησε, μετά έκανε 
στροφή και ανέβηκε στην κρεβατοκάμαρα. 
     Οι κουρτίνες ήταν κλειστές, δίπλα στην ηλεκτρική σόμπα υπήρχε 
ένα μπολ με νερό. Το δωμάτιο ήταν πολύ ζεστό. 
      «Είναι εδώ;» τη ρώτησε ο Σίμους. 
      Δεν του απάντησε, διέσχισε το δωμάτιο και κάθισε σ’ ένα σκαμπό 
μπροστά στον καθρέφτη της τουαλέτας, απ’ όπου τον έβλεπε καθαρά. 
Παρατήρησε πόσο αταίριαστα έδειχναν τα καλοχτενισμένα ξανθά  
μαλλιά της δίπλα στις ρυτίδες που κύκλωναν τα μάτια και το στόμα 
της. Οι σούρες της, όπως τις έλεγε ο Ντέιβιντ. Καιρός είναι, σκέφτηκε, 
να τα αφήσω άσπρα. Ο Σίμους την κοίταζε επίμονα από το κρεβάτι, κι 
όταν τα βλέμματά τους διασταυρώθηκαν, είδε να περνάει σαν 
αστραπή μπροστά της μια εκδοχή του μέλλοντός της, τότε που θα 
έπρεπε να συντηρεί ευλαβικά και το τελευταίο ψίχουλο εγωισμού που 
είχε μέσα της. Έκλεισε τα μάτια και στράφηκε προς το μέρος του. 
       «Γύρισε; Τον έφερες;» τη ρώτησε ξανά.     
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