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Κοίταζε τον ουρανό που σκοτείνιαζε, απειλούσε με βροχή. 
      «Πολύ σκοτάδι αυτές τις μέρες» σχολίασε. «Πολύ σκοτεινός χειμώνας. Δεν 
την αντέχω τη βροχή ούτε το κρύο, το σκοτάδι πάντως δεν με ενοχλεί». 
        Ο πατήρ Γκρίνγουντ κοίταξε έξω αναστενάζοντας. 
        «Ο περισσότερος κόσμος δεν τον αντέχει τον χειμώνα», είπε. 
       Δεν μπορούσε να σκεφτεί τι να του απαντήσει, έλπιζε ότι θα σηκωνόταν πια 
να φύγει. Εκείνος όμως έσκυψε και τέντωσε τη μία γκρίζα κάλτσα του, έκανε 
διάλειμμα, μετά έλεγξε και την άλλη, την τέντωσε κι αυτήν. 
       «Έχεις καιρό να δεις τον Φρανκ;» την ρώτησε. 
      «Από τα Χριστούγεννα και μετά τον έχω δει μια δυο φορές», του είπε. «Έχει 
πολλή δουλειά στην ενορία, δεν έχει χρόνο να έρχεται να με βλέπει πιο συχνά, 
ίσως τελικά έτσι πρέπει να είναι τα πράγματα. Σκέψου να συνέβαινε το 
αντίθετο, να έβλεπε τη μητέρα του πιο συχνά από τους ενορίτες του. 
Απαράδεκτο. Προσεύχεται για μένα, αυτό το ξέρω, και θα προσευχόμουν κι εγώ 
για εκείνον, αν πίστευα στην προσευχή, αλλά να σου πω, δεν ξέρω αν πιστεύω. 
Τέλος πάντων, τα έχουμε συζητήσει όλα αυτά, τα έχεις ακούσει». 
        «Όλη σου η ζωή είναι μια προσευχή, Μόλυ», της είπε ο πατήρ Γκρίνγουντ 
χαμογελώντας της θερμά. 
        Κούνησε το κεφάλι της με μια κάποια δυσπιστία. 
        «Τα παλιά τα χρόνια οι ηλικιωμένες γυναίκες περνούσαν τις μέρες τους με 
την προσευχή. Τώρα πηγαίνουμε στο κομμωτήριο, παίζουμε μπριτζ, πηγαίνουμε 
στο Δουβλίνο με το ελευθέρας για τους υπερήλικες και λέμε ό,τι μας έρθει. Όμως 
πρέπει να είμαι προσεκτική τι λέω μπροστά στον Φρανκ, είναι άγιος άνθρωπος. 
Από τον πατέρα του το πήρε. Είναι ωραίο πράγμα να έχεις γιο ιερέα και να είναι 
άγιος άνθρωπος. Είναι της παλιάς σχολής. Σε σένα πάντως μπορώ να λέω ό,τι 
θέλω». 
         «Υπάρχουν πολλοί τρόποι να είναι κανείς άγιος άνθρωπος», σχολίασε ο 
πατήρ Γκρίνγουντ. 
         «Στην εποχή μου υπήρχε μόνον ένας», του απάντησε. 
 
 
 
 
Όταν πια έφυγε ο πατήρ Γκρίνγουντ, πήρε το πρόγραμμα της τηλεόρασης και το 
άνοιξε να δει τις βραδινές εκπομπές ρύθμισε το βίντεο για να γράψει το 
Γκλένρο. Το έκανε αργά, φροντίζοντας να είναι συγκεντρωμένη. Αύριο το πρωί, 
αφού θα είχε τελειώσει με τους  Άιρις Τάιμς, θα έβαζε τα πόδια της ψηλά και θα 
παρακολουθούσε το τελευταίο επεισόδιο. Τώρα, στη μία ώρα που της έμενε 
μέχρι να πάει να παίξει μπριτζ, κάθισε στο τραπέζι της τραπεζαρίας κι έριξε μια 
ματιά στην εφημερίδα, κοίταξε τους τίτλους και τις φωτογραφίες, χωρίς να 



διαβάζει τίποτα, χωρίς καν να σκέφτεται τίποτα, περνώντας απλώς την ώρα της 
ευχάριστα. 
        Μόνο όταν πήγε να πάρει το παλτό της από το δωματιάκι πίσω από την 
κουζίνα, πρόσεξε ότι το αυτοκίνητο του πατρός Γκρίγουντ ήταν ακόμη 
παρκαρισμένο μπροστά στο σπίτι σκύβοντας να δει καλύτερα τον διέκρινε 
καθισμένο στη θέση του οδηγού. 
       Η πρώτη της σκέψη ήταν ότι της έκλεινε το δικό της αυτοκίνητο και θα 
έπρεπε να του πει να το μετακινήσει. Αργότερα, αυτή η πρώτη σκέψη θα 
παρέμενε στο μυαλό της σαν ένας ανεξήγητος και αθώος τρόπος να αφήσει 
απέξω όλες τις άλλες σκέψεις ώρες ώρες όταν το θυμόταν, της ερχόταν μέχρι 
και να χαμογελάσει. 
       Βλέποντάς την να πλησιάζει, το πανωφόρι της ακόμη περασμένο αφηρημένα 
στο μπράτσο της, ο πατήρ Γκρίνγουντ άνοιξε την πόρτα του αυτοκινήτου. 
       «Συμβαίνει κάτι;» τον ρώτησε. «Μήπως με τα κορίτσια;» 
       «Όχι, όχι, τίποτα», της απάντησε. 
       Προχώρησε προς το μέρος της, ετοιμαζόταν να μπει ξανά στο σπίτι. Στο 
δευτερόλεπτο που τα βλέμματά τους διασταυρώθηκαν ευχήθηκε να προλάβει 
να το σκάσει, να πάει να περάσει τη βραδιά της παίζοντας χαρτιά με την παρέα 
της, να τον προσπεράσει στα γρήγορα εν ανάγκη, και να σπεύσει στη λέσχη του 
μπριτζ, στο ξενοδοχείο. Οτιδήποτε, σκεφτόταν, που να τον εμποδίσει να της πει 
αυτό που είχε έρθει να της πει. 
       «Ε, δεν πιστεύω με τα αγόρια! Μη μου πεις ότι είχαν ατύχημα τα αγόρια και 
φοβάσαι να μου το πεις». 
       Κούνησε ζωηρά το κεφάλι του, πως όχι. 
      «Όχι, Μόλυ, κάθε άλλο, δεν πρόκειται για ατύχημα». 
      Καθώς την πλησίαζε, της έπιασε το χέρι, λες και παρ’ όλα αυτά θα χρειαζόταν 
να την στηρίξει. 
      «Το ξέρω ότι πρέπει να πας για μπριτζ», της είπε. 
      Τότε εκείνη σχημάτισε την εντύπωση ότι δεν επρόκειτο για κάτι επείγον ούτε 
σημαντικό. Εφόσον μπορούσε να πάει στο μπριτζ, προφανώς ούτε είχε πεθάνει 
κανείς ούτε είχε τραυματιστεί. 
      «Έχω λίγα λεπτά περιθώριο», του είπε. 
      «Λέω να ξανάρθω κάποια άλλη στιγμή. Για να έχουμε περισσότερο χρόνο». 
      «Μήπως έχεις εσύ κάποιο πρόβλημα;» τον ρώτησε. 
       Την κοίταξε σαν να του προκάλεσε αμηχανία η ερώτησή της. 
       «Όχι», της είπε. 
       Άφησε το παλτό της σε μια καρέκλα στο χολ.  
      «Όχι», επανέλαβε, πιο σιγά. 
     «Ε, τότε ας το αφήσουμε για μια άλλη φορά», του είπε ήρεμα και του 
χαμογέλασε όσο καλύτερα μπορούσε. Τον είδε που δίσταζε, οπότε το αποφάσισε 
ότι έπρεπε να φύγει αμέσως. Πήρε το παλτό της, βεβαιώθηκε ότι τα κλειδιά 
ήταν στην τσέπη της.  
       «Εφόσον μπορεί να περιμένει, τότε ας περιμένει», του είπε.  
       Της γύρισε την πλάτη, διέσχισε τον διάδρομο και κατευθύνθηκε προς το 
αυτοκίνητο. 
        «Έχεις δίκιο», της είπε. «Καλή διασκέδαση. Ελπίζω να μην σε τρόμαξα». 
       Η Μόλυ έκλεισε αποφασιστικά την εξώπορτα ξοπίσω της ήδη 
απομακρυνόταν με τα κλειδιά του αυτοκινήτου στο χέρι.   
 



 
Την άλλη μέρα αφού έφαγε για μεσημέρι, πήρε την ομπρέλα και το αδιάβροχό 
της και πήγε περπατώντας μέχρι τη βιβλιοθήκη, στη Μπακ Ρόουντ. Ήξερε ότι 
τέτοια ώρα θα είχε ησυχία, και η Μίριαμ, η καινούργια υπάλληλος, θα μπορούσε 
να της αφιερώσει λίγο χρόνο, έλπιζε. Υπήρχε ήδη ένα molly@hotmail.com, η 
Μίριαμ της είχε πει στην τελευταία της επίσκεψη να μάθει να χρησιμοποιεί τον 
υπολογιστή της βιβλιοθήκης, οπότε για την πρώτη της ηλεκτρονική διεύθυνση 
θα έπρεπε να προσθέσει κάτι στη λέξη «Μόλυ», έναν αριθμό ίσως, ώστε να είναι 
πρωτότυπη, αποκλειστικά δική της. 
     «Να είναι Molly80;» είχε προτείνει. 
    «Είστε ογδόντα, κυρία Ο’Νηλ;» 
   «Όχι ακόμη, αλλά δεν αργώ» 
   «Δεν σας φαίνεται». 
  Τα δάχτυλά της είχαν την ακαμψία της ηλικίας, πάντως δακτυλογραφούσε με 
την ίδια ταχύτητα και ακρίβεια όπως όταν είκοσι χρόνων. 
      «Αν ήταν να γράφω μόνο, θα ήταν μια χαρά», είπε καθώς η Μίριαμ πλησίασε 
μια καρέκλα του γραφείου κοντά στον κομπιούτερ και κάθισε δίπλα της, «όμως 
αυτό το ποντίκι θα είναι το τέλος μου. Δεν κάνει τίποτε απ’ ό,τι του λέω να 
κάνει. Οι εγγονοί μου το βάζουν να κάνει ό,τι θέλουν. Δεν το αντέχω αυτό το 
κλικ-κλικ. Στον καιρό μου ήταν πιο απλά τα πράγματα. Εμείς ένα γράψιμο 
κάναμε. Δεν είχε κλικ». 
       «Όταν θα αρχίσετε να στέλνετε και να λαμβάνετε emails, θα δείτε την αξία 
του», της είπε η Μίριαμ. 
       «Ναι, τους είπα ότι θα τους στείλω ένα email με την πρώτη ευκαιρία. Πρέπει 
να σκεφτώ τι θα γράψω». 
       Ακούγοντας κουβέντες πίσω της γύρισε και είδε δυο γυναίκες από την πόλη 
που είχαν έρθει να επιστρέψουν βιβλία. Την παρατηρούσαν με απροκάλυπτη 
περιέργεια. 
        «Για δες, η Μόλυ! Εκσυγχρονίστηκες κι εσύ», της είπε η μία. 
        «Πρέπει να παρακολουθεί κανείς τις εξελίξεις», της απάντησε. 
        «Δεν ήθελες να σου ξεφεύγει ποτέ τίποτα, Μόλυ. Τώρα όλα τα νέα θα τα 
μαθαίνεις από εκεί μέσα». 
          Στράφηκε ξανά στην οθόνη και άρχισε να εξασκείται στο άνοιγμα του 
λογαριασμού της στο hotmail, ενόσω η Μίριαμ πήγε να εξυπηρετήσει τις δυο 
γυναίκες. Ούτε που ξαναγύρισε όση ώρα διέτρεχαν τους τίτλους στα ράφια, 
μιλώντας ψιθυριστά μεταξύ τους. 
         Αργότερα, όταν αισθάνθηκε ότι είχε κάνει κατάχρηση της υπομονής της 
Μίριαμ, κατευθύνθηκε προς τον καθεδρικό ναό, κατέβηκε τη Μέιν Στριτ και 
μπήκε στην Άιρις Στριτ. Χαιρέτησε με το μικρό τους διάφορους που συνάντησε 
στον δρόμο, ανθρώπους που τους ήξερε μια ζωή, τα παιδιά των συνομηλίκων 
της, που μερικά ήταν ήδη μεσήλικες, μέχρι και τα δικά τους παιδιά, όλοι γνωστοί 
της. Δεν υπήρχε λόγος να σταθεί να τους μιλήσει. Ήξερε τα πάντα γι’ αυτούς, 
έτσι νόμιζε, και εκείνοι γι’ αυτήν. Όταν θα κυκλοφορούσε ευρέως το νέο ότι 
μάθαινε να χρησιμοποιεί τον υπολογιστή της βιβλιοθήκης, ένας δυο θα την 
ρωτούσαν πώς τα πήγαινε, αλλά για την ώρα μπορούσε να προσπερνάει με έναν 
φιλικό, βιαστικό χαιρετισμό.  
      Η νύφη της καθόταν στο μπροστινό δωμάτιο του σπιτιού, εκεί που έκαιγε το 
τζάκι. Η Μόλυ χτύπησε ελαφρά το τζάμι και περίμενε όση ώρα η Τζέην πάλευε 
με το κοντρόλ. 
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      «Σπρώξε! Τώρα!», άκουσε τη φωνή της από την ενδοσυνεννόηση. 
      Έσπρωξε την πόρτα, που ήθελε ζόρι, και αφού την έκλεισε πίσω της, 
κατευθύνθηκε στο καθιστικό της Τζέην. 
      «Την περιμένω πώς και πώς τη Δευτέρα που έρχεσαι», της είπε η Τζέην. «Δεν 
ξέρεις πόσο χαίρομαι που σε βλέπω». 
      «Κάνει ένα κρύο έξω, αλλά εδώ μέσα είναι ζεστά, μια χαρά είναι, δόξα τω 
Θεώ». 
       Τώρα, σκεφτόταν, αυτό που θα έκανε τα πράγματα ακόμη καλύτερα, που θα 
τις χαλάρωνε, ήταν να φτιάξει η μία από τις δύο τσάι, όμως η Τζέην δεν 
μπορούσε να σταθεί στα πόδια της και από την άλλη ήταν πολύ περήφανη, δεν 
ήθελε τη νύφη της μέσα στην κουζίνα της. Κάθισαν αντικριστά και η Τζέην 
έπιασε να σκαλίζει τη φωτιά αφηρημένη. Δεν είχαν, σκεφτόταν, τίποτε να πουν, 
κι όμως μεταξύ τους δεν υπήρξε ποτέ λεπτό σιωπής. 
     «Πώς πήγε το μπριτζ;», ρώτησε η Τζέην. 
     «Όσο πάω και χειροτερεύω», απάντησε η Μόλυ, «πάντως στα χάλια μερικών 
δεν έχω φτάσει ακόμη». 
      «Μα εσύ ήσουν ανέκαθεν σπουδαία στα χαρτιά», της είπε η Τζέην. 
      «Ναι, αλλά στο μπριτζ πρέπει να θυμάσαι όλους τους κανόνες και τις σωστές 
αγορές κι εγώ παραγέρασα, πάντως το απολαμβάνω κι ακόμη περισσότερο το 
απολαμβάνω άμα τελειώνει». 
      «Απορίας άξιο πώς δεν παίζουν και τα κορίτσια», σχολίασε η Τζέην. 
     «Όταν έχεις μικρά παιδιά, έχεις πολλά στο κεφάλι σου. Δεν έχουν λεπτό 
ελεύθερο». 
       Η Τζέην έκανε ναι με το κεφάλι, σαν να σκεφτόταν κάτι άλλο, και κοίταξε τη 
φωτιά.  
       «Είναι πολύ καλά τα κορίτσια», είπε. «Το χαίρομαι πολύ όταν έρχονται να με 
δουν». 
         «Να σου πω την αλήθεια, Τζέην, κι εγώ χαίρομαι να τις βλέπω κι όλα τα 
σχετικά, αλλά δεν θα με ένοιαζε αν δεν έρχονταν να με δουν κάθε τέλος της 
εβδομάδας. Είμαι απ’ αυτές τις μανάδες που προτιμούν τα εγγόνια τους από τα 
παιδιά τους», της απάντησε η Μόλυ. 
       «Έλα τώρα», έκανε η Τζέην. 
      «Σοβαρά σου μιλάω. Θα μου έστριβε αν περνούσε εβδομάδα χωρίς να έρθουν 
την Τετάρτη οι υπέροχοι εγγονοί μου να πιούμε μαζί τσάι και γίνομαι έξαλλη 
όταν έρχονται οι μανάδες τους για να τους μαζέψουν. Πάντα θέλω να τους 
κρατήσω παραπάνω, τα αγόρια μου». 
        «Σ’ αυτή την ηλικία είναι μια χαρά», είπε η Τζέην. «Είναι πολύ βολικό που 
μένουν τόσο κοντά και τα πάνε τόσο καλά». 
         «Φάνηκε ο Φρανκ καθόλου από εδώ;» ρώτησε η Μόλυ. 
          Η Τζέην την λοξοκοίταξε, περίπου πανικόβλητη. Προς στιγμή το πρόσωπό 
της πήρε μια έκφραση σαν να πονούσε. 
         «Μπα, πού να φανεί!», έκανε. 
         «Από τα Χριστούγεννα και μετά ούτε εγώ τον έχω δει πολύ», είπε η Μόλυ, 
«αλλά συνήθως εσύ είσαι καλύτερα πληροφορημένη. Εσύ διαβάζεις το φυλλάδιο 
της ενορίας. Εμένα σταμάτησε να μου το στέλνει». 
       Η Τζέην έσκυψε το κεφάλι σαν να έψαχνε κάτι στο πάτωμα. 
       «Θα του πω να περάσει να σε δει», είπε η Μόλυ. «Δεν με ενδιαφέρει αν 
παραμελεί τη μάνα του, αλλά να παραμελεί και τη θεία του, τον πιο άγιο 
άνθρωπο στην οικογένεια....» 



       «Έλα, μην αρχίζεις τώρα!» της είπε η Τζέην. 
       «Θα το κάνω, Τζέην. Θα του γράψω ένα σημείωμα. Δεν έχει νόημα να του 
τηλεφωνήσω. Μπαίνει, βλέπεις, μπροστά το μηχάνημα κι εγώ δεν αντέχω να 
μιλάω σε κάτι τέτοια μηχανήματα».  
       Έτσι όπως παρατηρούσε τη νύφη της που καθόταν απέναντί της, 
συνειδητοποίησε ξαφνικά ότι ο τόσος χρόνος που έμενε μόνη της στο σπίτι είχε 
αρχίσει να της αλλοιώνει το πρόσωπο, οι αντιδράσεις της είχαν γίνει πιο αργές, 
το σαγόνι της είχε σκληρύνει. Τα μάτια της είχαν χάσει πια εκείνη τη λάμψη της 
καλοσύνης. 
       «Σου το έχω πει άπειρες φορές», της είπε καθώς σηκωνόταν να φύγει, «να 
αγοράσεις ένα βίντεο. Είναι σπουδαία συντροφιά. Θα σου φέρνω εγώ κασέτες». 
       Πρόσεξε ότι η Τζέην έβγαλε ένα κομποσκοίνι από ένα πορτοφολάκι και της 
πέρασε από το μυαλό μήπως το έκανε σκόπιμα, μήπως ήταν ένας εύσχημος 
τρόπος να της δείξει ότι είχε πιο σημαντικά πράγματα να κάνει. 
       «Σκέψου το πάντως», της είπε. 
       «Θα το σκεφτώ, Μόλυ. Θα το κάνω κι αυτό». 
 
 
Είχε αρχίσει να σκοτεινιάζει καθώς πλησίαζε στο σπίτι της, πάντως διέκρινε 
ολοκάθαρα το αυτοκίνητο του πατρός Γκρίνγουντ παρκαρισμένο πάλι μπροστά 
στο δικό της. Κατάλαβε ότι θα την είχε δει κι εκείνος από κάποιον καθρέφτη την 
ώρα που τον είδε και εκείνη, άρα δεν είχε νόημα να γυρίσει μπρος πίσω. Αν δεν 
ήμουνα χήρα, σκέφτηκε, δεν θα μου το έκανε αυτό. Θα μου έκανε πρώτα ένα 
τηλεφώνημα, θα πρόσεχε τους τρόπους του. 
       Βλέποντάς την να πλησιάζει ο πατήρ Γκρίνγουντ βγήκε από το αυτοκίνητο. 
      «Πέρασε πάτερ Γκρίνγουντ», του είπε. «Να, είμαι με το κλειδί στο χέρι». 
Κούνησε το κλειδί σαν να το έβλεπε για πρώτη φορά. 
       Είχε από πριν ρυθμίσει την ώρα στη θέρμανση, οπότε τα καλοριφέρ ήταν 
ήδη ζεστά. Έπιασε προς στιγμή το σώμα στο χολ και σκέφτηκε να τον μπάσει 
στο καθιστικό, τελικά αποφάσισε ότι στην κουζίνα θα ήταν πιο εύκολα τα 
πράγματα. Θα μπορούσε να μείνει όρθια και να βρει κάποια απασχόληση αν δεν 
ήθελε να καθίσει να τον ακούει. Στο καθιστικό θα παγιδευόταν απέναντί του. 
       «Θα σου φαίνεται περίεργο, Μόλυ, που ξανάρχομαι έτσι δα», της είπε ο 
πατήρ Γκρίνγουντ και κάθισε στο τραπέζι της κουζίνας. 
        Δεν του απάντησε. Κάθισε απέναντί του και ξεκούμπωσε το παλτό της. 
Αστραπιαία της πέρασε από το νου ότι ίσως ήταν η επέτειος του θανάτου του 
Μόρις και ότι ο ιερέας είχε έρθει  μήπως και της χρειαζόταν λίγη στήριξη, λίγη 
παρηγοριά, μετά όμως εξίσου αστραπιαία θυμήθηκε ότι ο Μόρις είχε πεθάνει 
καλοκαίρι και ότι πάνε χρόνια που πέθανε και κανείς δεν θυμόταν την επέτειο 
του θανάτου του.  Δεν μπορούσε να σκεφτεί τίποτε άλλο, σηκώθηκε έβγαλε το 
παλτό της και το άφησε προσεκτικά στην πολυθρόνα, στη γωνία.  Ο πατήρ 
Γκρίνγουντ, παρατήρησε, είχε τα χέρια δεμένα μπροστά του πάνω στο τραπέζι, 
σαν να ετοιμαζόταν να προσευχηθεί.  Ότι και να συνέβαινε, σκέφτηκε, θα 
φρόντιζε να του δώσει να καταλάβει ότι δεν έπρεπε να ξανάρθει στο σπίτι της 
χωρίς να την έχει ειδοποιήσει. 
         «Μόλυ, ο Φρανκ με παρακάλεσε – » 
        «Έπαθε τίποτα ο Φρανκ;» τον έκοψε. 
        Ο πατήρ Γκρίνγουντ της χαμογέλασε με μισή καρδιά. 
        «Έχει προβλήματα», της είπε. 



        Αυτομάτως η Μόλυ κατάλαβε τι εννοούσε, μετά σκέφτηκε, αποκλείεται, η 
πρώτη της αντίδραση σε όλα τα άλλα ήταν λάθος, γιατί να μην είναι και τούτη, 
σκέφτηκε, μπορεί να μην ήταν αυτό που της πέρασε αυτομάτως από το μυαλό. 
         «Είναι.....;» 
            «Θα παραπεμφθεί σε δίκη, Μόλυ». 
            «Κακοποίηση;» Πρόφερε τις λέξεις που ήταν σε καθημερινή χρήση στις 
εφημερίδες και στην τηλεόραση, με τους ιερείς να εμφανίζονται κουκουλωμένοι 
με τα μπουφάν τους, για να μην τους αναγνωρίσουν, καθώς τους έπαιρναν με τις 
χειροπέδες από το δικαστήριο. 
             «Κακοποίηση;» ξαναρώτησε. 
             Τα χέρια του πατρός Γκρίνγουντ έτρεμαν. Ένευσε καταφατικά. 
              «Πολύ δυσάρεστο, Μόλυ». 
              «Στο πρεσβυτέριο;» τον ρώτησε. 
             «Όχι, στο σχολείο. Πάει καιρός. Από την εποχή που δίδασκε». 
            Κάρφωσαν ξαφνικά ο ένας τον άλλον με ένα βλέμμα όλο έχθρα. 
            «Το ξέρει κανείς άλλος;» τον ρώτησε. 
            «Ήρθα χτες να σου το πω αλλά δεν βρήκα το κουράγιο». 
            Κράτησε για μια στιγμή την ανάσα της, μετά αποφάσισε ότι έπρεπε 
οπωσδήποτε να σηκωθεί, να σπρώξει πίσω την καρέκλα της κι ας έπεφτε κάτω, 
χωρίς να χάνει από τα μάτια της το πρόσωπο του επισκέπτη της. 
          «Το ξέρει κανείς άλλος; Δεν μπορείς να απαντήσεις στα ίσια μια ερώτηση;» 
         «Έχει κυκλοφορήσει, Μόλυ», της είπε μαλακά ο πατήρ Γκρίνγουντ. 
         «Τα κορίτσια το ξέρουν;» 
         «Το ξέρουν, Μόλυ». 
          «Η Τζέην το ξέρει;» 
         «Της το είπαν τα κορίτσια την περασμένη εβδομάδα». 
         «Το ξέρει όλη η πόλη;» 
         «Συζητείται ευρέως», απάντησε ο πατήρ Γκρίνγουντ καρτερικά, σχεδόν με 
επιείκεια. «Να σου φτιάξω ένα τσάι;» πρόσθεσε. 
           «Όχι, ευχαριστώ» 
          Ο πατήρ Γκρίνγουντ αναστέναξε.  
          «Θα υπάρξει ακροαματική διαδικασία πριν από το τέλος της εβδομάδας. 
Έγιναν προσπάθειες να πάρει αναβολή, αλλά απ’ ό,τι φαίνεται, θα γίνει την 
Πέμπτη οκτώ». 
         «Ο Φρανκ πού βρίσκεται;» 
         «Παραμένει στο πρεσβυτέριο αλλά δεν πολυβγαίνει, όπως είναι ευνόητο». 
         «Κακοποίησε μικρά παιδιά;» τον ρώτησε. 
         «Έφηβους», της απάντησε. 
         «Που τώρα ενηλικιώθηκαν; Σωστά;» τον ρώτησε. 
         «Θα χρειαστεί κάθε –» 
         «Δεν θέλω να μου πεις τι θα χρειαστεί», τον διέκοψε. 
        «Θα είναι πολύ δύσκολο για σένα», της είπε, «και αυτό τον σκοτώνει». 
        Πιάστηκε από την άκρη του τραπεζιού με τα δυο της χέρια. 
         «Και το ξέρει όλη η πόλη, σωστά; Η μόνη που δεν το ήξερε ήταν η γριά. Με 
γελοιοποιήσατε, όλοι σας!» 
          «Δεν ήταν εύκολο να σου το πούμε, Μόλυ. Προσπάθησαν και τα κορίτσια 
προ καιρού και εγώ χτες». 
          «Και να ψιθυρίζουν όλοι πίσω από την πλάτη μου! Και η Τζέην με το 
κομποσκοίνι της!» 



          «Η γνώμη μου είναι ότι ο κόσμος θα δείξει μεγάλη κατανόηση», της είπε. 
          «Ε, τότε δεν τους ξέρεις καθόλου», του απάντησε. 
 
 
Την άφησε μόνη της μόνον όταν εκείνη επέμεινε ότι έπρεπε να την αφήσει. Έριξε 
μια ματιά στην εφημερίδα της να δει το πρόγραμμα της τηλεόρασης και έφτιαξε 
το τσάι της σαν να ήταν μια Δευτέρα σαν όλες τις άλλες και είχε όλο το 
περιθώριο να χαλαρώσει. Έβαλε λιγότερο γάλα απ’ όσο συνήθως στο καυτό 
τσάι της και ανάγκασε τον εαυτό της να το πιει, αποδεικνύοντάς του έτσι ότι 
τώρα πια μπορούσε να κάνει οτιδήποτε, να αντιμετωπίσει οτιδήποτε. Όταν 
άκουσε ένα αυτοκίνητο να σταματάει απέξω, κατάλαβε ότι ήταν τα κορίτσια, οι 
κόρες της. Προφανώς τις είχε ειδοποιήσει ο ιερέας και θέλησαν να έρθουν τώρα 
που το νέο ήταν φρέσκο, και να έρθουν μαζί ώστε να μην χρειαστεί να την 
αντιμετωπίσει μόνη της η καθεμιά. 
          Συνήθως έκαναν τον γύρο του σπιτιού και έμπαιναν από την πόρτα της 
κουζίνας, σήμερα όμως η Μόλυ έσπευσε στο διαδρομάκι, έφτασε στην 
μπροστινή πόρτα, άναψε το φως της βεράντας και άνοιξε την πόρτα. Τις 
παρακολουθούσε που πλησίαζαν, οι ώμοι της στητοί. 
        «Περάστε, να μην κρυώνετε», τους είπε. 
       Κοντοστάθηκαν για μια στιγμή στο χολ αμήχανες, μη ξέροντας σε ποιο 
δωμάτιο να καθίσουν. 
      «Στην κουζίνα», τους είπε ξερά και προπορεύτηκε, ευχαριστημένη που είχε 
αφήσει τα ποτήρια πάνω στην ανοιχτή εφημερίδα στο τραπέζι, οπότε θα 
καταλάβαιναν αμέσως ότι την ώρα που ήρθαν την διέκοψαν από κάποια 
ασχολία. 
         «Ετοιμαζόμουν να λύσω το σταυρόλεξο», τους είπε. 
        «Είσαι εντάξει;» τη ρώτησε η Αϊλήν. 
        Κοίταξε την κόρη της ανέκφραστα. 
        «Χαίρομαι που σας βλέπω και τις δυο μαζί», τους είπε. «Τι κάνουν τα 
αγόρια;» 
        «Μια χαρά είναι», απάντησε η Αϊλήν. 
       «Να τους πείτε ότι όπου να ‘ναι θα μπορώ να λαμβάνω τα μηνύματά τους 
μέσω e-mail. Η Μίριαμ μου είπε ότι άλλο ένα μάθημα και τέρμα». 
        «Δεν ήρθε από εδώ ο πατήρ Γκρίνγουντ;» ρώτησε η Αϊλήν. 
        Η Μάργκαρετ είχε αρχίσει να κλαίει και έψαχνε μέσα στην τσάντα της να 
βρει τα χαρτομάντιλα. Η Αϊλήν έβγαλε ένα χαρτομάντιλο από την τσέπη της και 
της το έδωσε. 
        «Α, ναι, και σήμερα και χτες», είπε η Μόλυ. «Οπότε είμαι πλήρως 
ενημερωμένη». 
        Ξαφνικά της πέρασε από το νου ότι και οι εγγονοί της θα υποχρεώνονταν να 
το ζήσουν αυτό, ο θείος τους στην τηλεόραση και στις εφημερίδες, ο θείος τους, 
ο παιδόφιλος ιερέας. Τουλάχιστον είχαν διαφορετικό επίθετο, τουλάχιστον η 
ενορία του Φρανκ ήταν μίλια μακριά. Η Μάργκαρετ πήγε στο μπάνιο. 
        «Μη με ρωτήσεις αν θέλω τσάι, δεν θέλω», είπε η Μόλυ. 
        «Δεν ξέρω τι να πω», της είπε η Αϊλήν. «Είναι ό,τι χειρότερο» πρόσθεσε 
πηγαίνοντας να καθίσει στην πολυθρόνα. 
         «Το είπατε στα αγόρια;» ρώτησε η Μόλυ. 
        «Αναγκαστήκαμε να τους το πούμε γιατί φοβηθήκαμε μήπως το ακούσουν 
στο σχολείο». 



         «Και δεν φοβηθήκατε μήπως το ακούσω εγώ;» 
         «Εσένα δεν θα σου το ‘λεγε κανείς», είπε η Αϊλήν. 
         «Δεν είχατε το θάρρος, ούτε η μία ούτε η άλλη». 
         «Ακόμη δεν μπορώ να το πιστέψω. Θα δημοσιοποιήσουν το όνομα του κι 
όλα τα σχετικά». 
           «Και βέβαια θα δημοσιοποιήσουν το όνομά του», είπε η Μόλυ. 
         «Είχαμε την ελπίδα ότι δεν θα το έκαναν. Έχει παραδεχτεί την ενοχή του. 
Οπότε σκεφτήκαμε ότι ίσως δεν τον κατονομάσουν. Αλλά τα θύματα σκοπεύουν 
να ζητήσουν τη δημοσιοποίηση του ονόματός του. 
           «Ώστε έτσι», έκανε η Μόλυ. 
         Η Μάργκαρετ ξανάρθε στην κουζίνα. Η Μόλυ την είδε να βγάζει ένα 
πολύχρωμο φυλλάδιο από την τσάντα της. Το άφησε πάνω στο τραπέζι της 
κουζίνας. 
          «Κάναμε μια κουβέντα με τη Νάνσυ Μπρόφι», είπε η Αϊλήν, «και μας είπε 
ότι ευχαρίστως να σε συνοδεύσει, αν θέλεις να πας στα Κανάρια Νησιά. Ο καιρός 
θα είναι θαύμα. Έχουμε κοιτάξει τιμές και τα σχετικά. Δεν είναι ακριβά και θα 
αναλάβουμε εμείς τα έξοδα του εισιτηρίου, του ξενοδοχείου και όλα τα άλλα. 
Σκεφτήκαμε ότι ίσως θέλεις να  πας».  
        Η Νάνσυ Μπρόφι ήταν η καλύτερή της φίλη. 
        «Αλήθεια;» έκανε η Μόλυ. «Αχ, ωραία, θα το κοιτάξω». 
        «Εννοώ όταν θα γίνει η δίκη. Θα το γράψουν όλες οι εφημερίδες», συνέχισε η 
Αϊλήν. 
        «Όπως και να ΄χει, ευγενικό από μέρους σας που το σκεφτήκατε. Και από 
μέρους της Νάνσυ», είπε η Μόλυ χαμογελώντας. «Σας ευχαριστώ που με 
σκέφτεστε». 
        «Θέλεις να σου φτιάξω ένα τσάι;» την ρώτησε η Μάργκαρετ. 
       «Όχι, Μάργκαρετ, δεν θέλει», της είπε η Αϊλήν. 
       «Για τα αγόρια θα έπρεπε να ανησυχείτε, και οι δυο σας», είπε η Μόλυ. 
      «Όχι, όχι», έκανε η Αϊλήν. «Τους ρωτήσαμε αν έγινε ποτέ κάτι....δηλαδή αν ο 
Φρανκ......» 
       «Τι;» είπε η Μόλυ. 
       «Αν τους πείραξε ποτέ», είπε η Μάργκαρετ. Είχε πια στεγνώσει τα δάκρυά 
της και ατένιζε θαρρετά τη μητέρα της. «Δεν τους πείραξε». 
       «Κάνατε και στον Φρανκ την ίδια ερώτηση;», θέλησε να μάθει η Μόλυ. 
       «Ναι, τον ρωτήσαμε. Ό,τι έγινε, έγινε πριν από είκοσι χρόνια. Από τότε δεν 
ξανάγινε τίποτα, έτσι λέει», είπε η Αϊλήν. 
       «Δεν επρόκειτο όμως για μεμονωμένο επεισόδιο», πρόσθεσε η Μάργκαρετ. 
«Και απ’ ό,τι διάβασα, ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις». 
       «Τελοσπάντων, να προσέξετε πολύ με τα αγόρια», είπε η Μόλυ. 
       «Θα ήθελες μήπως να ξανάρθει ο πατήρ Γκρίνγουντ να σε δει;» την ρώτησε η 
Αϊλήν. 
        «Επ’ ουδενί!», απάντησε η Μόλυ. 
       «Ξέρεις, σκεφτήκαμε.....» άρχισε η Μάργκαρετ. 
      «Ναί;» 
      «Μήπως θα ήθελες να έρθεις να μείνεις για λίγο είτε σε μένα είτε στης Αϊλήν», 
συνέχισε η Μάργκαρετ. 
        «Και τι θα κάνω στο σπίτι σου, Μάργκαρετ;» τη ρώτησε. «Άσε που η Αϊλήν 
δεν έχει χώρο». 
        «Μήπως θέλεις να πας στο Δουβλίνο», είπε η Αϊλήν. 



       Η Μόλυ πλησίασε στο παράθυρο και έριξε μια ματιά έξω, στη νύχτα. Είχαν 
αφήσει τα φώτα αναμμένα στο αυτοκίνητό τους. 
       «Κορίτσια, αφήσατε τα φώτα αναμμένα και θα σας τελειώσει η μπαταρία 
και κάποιος ταλαίπωρος σύζυγος θα πρέπει να έρθει να σας ξελασπώσει», τους 
είπε. 
         «Πάω εγώ να τα σβήσω», είπε η Αϊλήν. 
        «Έτσι κι αλλιώς θα βγω κι εγώ», είπε η Μόλυ. «Οπότε βγαίνουμε παρέα». 
        «Θα βγεις;» τη ρώτησε η Αϊλήν. 
        «Ναι, Αϊλήν, θα βγω», είπε η Μόλυ. 
        Οι κόρες της αλληλοκοιτάχτηκαν απορημένες. 
        «Μα δεν βγαίνεις συνήθως Δευτέρα βράδυ», είπε η Αϊλήν. 
        «Το βέβαιο είναι ότι δεν θα μπορέσω να βγω προτού μετακινήσετε το 
αυτοκίνητό σας, γιατί έχετε κλείσει το γκαράζ. Άρα πρέπει να φύγετε πρώτες. 
Πάντως χάρηκα που σας είδα και πολύ ευχαριστήθηκα που μου φέρατε το 
φυλλάδιο. Δεν έχω πάει, άλλωστε, στα Κανάρια Νησιά». 
       Πήρε το μάτι της ότι έκαναν η μια στην άλλη νόημα πως ώρα να φεύγουν. 
 
 
Την επόμενη εβδομάδα η πόλη φάνταζε στα μάτια της σχεδόν άγνωστη. Τίποτα 
δεν ήταν πια τόσο οικείο, όσο το νόμιζε κάποτε. Δεν ήταν βέβαιη τι μπορεί να 
έκρυβε μια ματιά ή ένας χαιρετισμός και, με το που έβγαινε από το σπίτι της, 
πρόσεχε να μην γυρίζει πολύ απότομα ούτε να κοιτάζει πολύ προσεκτικά, γιατί 
όλο και κάποιος μπορεί να έλεγε κάτι γι’ αυτήν. Μερικές φορές που την 
σταμάτησαν κάποιοι γνωστοί για να της πιάσουν κουβέντα, δεν ήταν βέβαιη αν 
είχαν ακούσει για τα αίσχη του γιου της ή αν είχαν γίνει τόσο ξεφτέρια στις 
κοινοτοπίες της ψιλοκουβέντας ώστε να μπορούν να κρύψουν την κάθε τους 
σκέψη, το κάθε σημάδι από εκείνην, όπως αντίστοιχα κι εκείνη από αυτούς. 
       Κατέστησε σαφές στις κόρες της ότι δεν είχε καμιά διάθεση να πάει 
διακοπές οπουδήποτε ή να κάνει την οποιαδήποτε αλλαγή στην 
καθημερινότητά της. Συνέχισε να παίζει μπριτζ Τρίτη και Κυριακή βράδυ, όπως 
πάντα. Τις Πέμπτες πήγαινε στη Λέσχη Γραμμοφώνου και τις Τετάρτες, όπως 
πάντα, την επισκέπτονταν μετά το σχολείο τα τέσσερα εγγόνια της και έβλεπαν 
βίντεο όλοι μαζί και τρώγανε ψαροκροκέτες και τσιπς και παγωτό και έκαναν 
κάποια από τα μαθήματά τους, ώσπου ερχόταν πότε η μία πότε η άλλη κόρη της 
για να τους μαζέψει. Την Κυριακή έβλεπε τις φιλενάδες της, χήρες κι αυτές που 
έμεναν στην πόλη, έπαιρνε το αυτοκίνητό της και πεταγόταν στα σπίτια τους. Η 
μέρα της ήταν γεμάτη και συχνά, την εβδομάδα αφότου είχε μάθει τι τους 
περίμενε, διαπίστωνε ότι είχε για λίγο λησμονήσει περί τίνος επρόκειτο, ποτέ 
όμως για πολύ. 
           Μια μέρα που πήγε επίσκεψη στο σπίτι της Νάνσυ Μπρόφι, η Νάνσυ τη 
ρώτησε αν ήταν οριστική η απόφασή της να μην πάνε στα Κανάρια Νησιά. 
          «Θα συνεχίσω τη ζωή μου όπως συνήθως», αποκρίθηκε η Μόλυ. 
         «Πρέπει να μιλήσεις με κάποιον γι’ αυτό το ζήτημα, τα κορίτσια λένε ότι 
πρέπει οπωσδήποτε να μιλήσεις». 
         «Τηλεφωνιέστε;» 
        «Ναι», της είπε η Νάνσυ. 
        «Για τα παιδιά τους πρέπει να ανησυχούν», είπε η Μόλυ. 
       «Τι να γίνει, όπως βλέπεις, ανησυχούν όλοι για σένα». 



       «Το ξέρω. Με κοιτάζουν κι αναρωτιούνται πώς να περάσουν μάνι μάνι από 
δίπλα μου, μην πάει και τους δαγκώσω ή κι εγώ δεν ξέρω τι άλλο. Ο μόνος 
άνθρωπος που με πλησίασε στη λέσχη του μπριτζ ήταν η Μπέτυ Φάρελ, ήρθε και 
μ’ έπιασε από το χέρι, κι οι άλλες να κοιτάνε, και μου είπε να της τηλεφωνήσω ή 
να της στείλω μήνυμα ή να της κάνω επίσκεψη αν είχα κάτι ανάγκη. Και 
φαινόταν να το εννοεί».  
         «Μερικοί άνθρωποι είναι πολύ καλοί», είπε η Νάνσυ. «Και τα κορίτσια, η 
Αϊλήν και η Μάργκαρετ, είναι πολύ καλά. Τώρα που θα σταθούν δίπλα σου, θα 
είσαι πολύ ευχαριστημένη, θα το δεις». 
        «Α, τώρα πια έχουν τη δική τους ζωή», είπε η Μόλυ. 
        Έμειναν για λίγο σιωπηλές. 
        «Τι να πω, μεγάλο σοκ αυτή η ιστορία», αποφάσισε τελικά η Μάργκαρετ να 
συνεχίσει. «Είναι το μόνο που έχω να πω. Για ολόκληρη την πόλη ήταν σοκ.  Ο 
Φρανκ ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που θα φανταζόταν κανείς....Θα πρέπει να 
βρίσκεσαι σε δεινή θέση, Μόλυ». 
      «Να σου πω, όσο είναι χειμώνας, τα βγάζω πέρα», είπε η Μόλυ. «Τα πρωινά 
ξυπνάω αργά και φροντίζω να έχω απασχόληση. Εκείνο που φοβάμαι είναι το 
καλοκαίρι. Εγώ δεν είμαι από εκείνους που υποφέρουν απ’ αυτήν την διαταραχή 
όταν δεν υπάρχει φως. Τις τρέμω αυτές τις μακρές καλοκαιριάτικες μέρες, όταν 
ξυπνάω μόλις χαράζει και κάνω τις πιο μαύρες σκέψεις. Αχ, τις πιο μαύρες 
σκέψεις. Τελοσπάντων, μέχρι τότε θα είμαι εντάξει». 
         «Αχ, Θε μου, δεν πρέπει να το ξεχάσω αυτό. Είναι κάτι που δεν ήξερα για 
σένα, Μόλυ. Ίσως θα μπορούσαμε να φύγουμε τότε». 
          «Θα μου κάνεις μια χάρη, Νάνσυ;» ρώτησε η Μόλυ καθώς σηκωνόταν να 
φύγει. 
         «Ναι, βεβαίως, Μόλυ». 
        «Θα πεις στον κόσμο να μου μιλάει γι’ αυτό το θέμα, εννοώ στον κόσμο που 
με ξέρει; Εννοώ, να μην φοβούνται να το αναφέρουν». 
        «Θα το κάνω, Μόλυ, μείνε ήσυχη». 
        Τη στιγμή που χώριζαν η Μόλυ παρατήρησε ότι η Νάνσυ ήταν έτοιμη να 
βάλει τα κλάματα. 
 
                                        * 
 
Δυο μέρες πριν από τη δίκη, εκεί που περπατούσε προς το σπίτι της με την 
πρωινή εφημερίδα στο χέρι, την πλεύρισε το αυτοκίνητο του Φρανκ και 
σταμάτησε δίπλα της. Το μάτι της πήρε ένα πάκο φυλλάδια της ενορίας στο 
πίσω κάθισμα. Άνοιξε την πόρτα και κάθισε στη θέση του συνοδηγού χωρίς να 
γυρίσει να τον κοιτάξει. 
       «Νωρίς βγήκες», της είπε. 
      «Μόλις σηκώθηκα», απάντησε η Μόλυ. «Η πρώτη μου δουλειά είναι να 
βγαίνω και να πηγαίνω να πάρω εφημερίδα. Ως άσκηση». 
       Όταν έφθασαν στο σπίτι, ο Φράνκ πάρκαρε και μπήκαν μαζί από την 
κουζίνα. 
        «Θα έχεις φάει πρωινό, υποθέτω», του είπε. 
       «Ναι, έφαγα», της απάντησε. Η Μόλυ παρατήρησε ότι δεν φορούσε το λευκό 
του κολάρο του ιερέα. 
        «Ε, τότε ρίξε μια ματιά στην εφημερίδα ώσπου να φτιάξω μια φρυγανιά κι 
ένα τσάι». 



       Ο Φρανκ κάθισε στην πολυθρόνα στη γωνιά και η Μόλυ τον άκουγε να 
γυρίζει τα φύλλα της εφημερίδας καθώς εκείνη πηγαινοερχόταν στην κουζίνα. 
Όταν ετοιμάστηκαν η φρυγανιά και το τσάι, τα έφερε στο τραπέζι, μαζί με ένα 
φλιτζάνι και ένα πιατάκι για τον καθένα τους. 
        «Ο πατήρ Γκρίνγουντ μου είπε ότι πέρασε και σε είδε», της είπε ο Φρανκ. 
       «Ναι, πέρασε», του απάντησε. 
«Λέει ότι είσαι υπόδειγμα για τους ανθρώπους της ηλικίας σου, ότι βγαίνεις 
κάθε βράδυ». 
         «Όπως ξέρεις, φροντίζω πάντα να έχω ασχολίες». 
        «Κάνεις πολύ καλά». 
       Η Μόλυ πήρε είδηση ότι είχε ξεχάσει να φέρει το βούτυρο. Σηκώθηκε και 
πήγε να το φέρει από το ψυγείο. 
      «Τα κορίτσια έρχονται να σε δουν;» την ρώτησε. 
     «Αν τις χρειαστώ, ξέρω πού να τις βρω», του είπε. 
    Την παρατηρούσε να αλείφει βούτυρο στη φρυγανιά της. 
    «Σκεφτήκαμε μήπως πήγαινες για λίγο διακοπές», της είπε. 
     Άπλωσε το χέρι της να πάρει τη μαρμελάδα, που ήταν ήδη στο τραπέζι, χωρίς 
να δώσει απάντηση. 
       «Έχε υπόψη σου, θα γλιτώσεις τη μεγάλη ένταση», πρόσθεσε. 
      «Το ίδιο μου είπαν και τα κορίτσια». 
      Δεν ήθελε να συνεχιστεί για πολύ η σιωπή που έπεσε ανάμεσά τους, από την 
άλλη ό,τι και να της περνούσε από το μυαλό να του πει, τελικά το έβρισκε 
περιττό. Θα ήθελε να τον δει να φεύγει. 
      «Να με συγχωρείς που δεν ήρθα μόνος μου να σου πω τι συνέβαινε», της είπε. 
      «Τελοσπάντων, τώρα είσαι εδώ και χαίρομαι που σε βλέπω», του απάντησε. 
      «Νομίζω ότι θα είναι....» Δεν απόσωσε τη φράση του, μόνο έσκυψε το κεφάλι. 
Η Μόλυ δεν ήπιε το τσάι της ούτε έφαγε τη φρυγανιά της. 
       «Μπορεί να βγουν πολλές λεπτομέρειες στις εφημερίδες», της είπε. «Απλώς 
ήθελα να σε προειδοποιήσω ο ίδιος γι’ αυτό». 
       «Να μην ανησυχείς καθόλου για μένα, Φρανκ», του είπε. 
       Προσπάθησε να χαμογελάει για την περίπτωση που θα σήκωνε το κεφάλι 
του. 
       «Είναι άσχημο», της είπε κουνώντας το κεφάλι του.  
      Η Μόλυ αναρωτήθηκε αν θα του επέτρεπαν να κάνει τη λειτουργία στο 
διάστημα που θα έμενε στη φυλακή, αν θα τον άφηναν να έχει τα άμφια και τα 
βιβλία των προσευχών. 
       «Θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για σένα, Φρανκ», του είπε. 
       «Τι εννοείς;» τη ρώτησε. 
       Όταν σήκωσε το κεφάλι του και της έριξε μια φευγαλέα ματιά, η έκφρασή 
του ήταν μικρού παιδιού. 
       «Εννοώ πως ό,τι περνάει από το χέρι μας να κάνουμε, θα το κάνουμε και 
κανείς από εμάς δεν πρόκειται να φύγει. Εγώ θα είμαι εδώ». 
       «Είσαι σίγουρη ότι δεν θέλεις να φύγεις;» τη ρώτησε σχεδόν ψιθυριστά. 
      «Απολύτως, Φρανκ». 
       Εκείνος δεν σάλεψε. Η Μόλυ ακούμπησε το χέρι της πάνω στο φλιτζάνι, το 
τσάι ήταν ακόμη ζεστό. Ο Φρανκ χαμογέλασε αχνά και σηκώθηκε. 
      «Έτσι κι αλλιώς ήθελα να έρθω να σε δω», της είπε. 
     «Χαίρομαι που ήρθες», του είπε. 



      Δεν σηκώθηκε από την καρέκλα της ώσπου τον άκουσε να βάζει μπροστά το 
αυτοκίνητο. Τότε σηκώθηκε και πήγε στο παράθυρο και τον παρακολούθησε να 
κάνει όπισθεν και να στρίβει, προσέχοντας όπως πάντα να μην της πατήσει το 
παρτέρι. Έμεινε όρθια μπροστά στο παράθυρο και παρακολούθησε το 
αυτοκίνητο να απομακρύνεται. Έμεινε εκεί ώσπου ο ήχος του αυτοκινήτου του 
έσβησε.  
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