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´Ορθιοv, στην ¾χθη, ο Αντον¬ κοιτοËσε ευθε¬α εµπρ¾v

του.

 Στην ηρεµ¬α του �λιου, το νερ¾ τηv λ¬µνηv �µοιαζε

βαρË σαν πετρ�λαιο. Π¾τε π¾τε, αυτ¾ το βελοËδο τσα-

λακων¾ταν καθÞv περνοËσε �ναv κυπρ¬νοv � �να λα-

àρ�κι. Το αγ¾ρι ξεφËσηξε. Ο α�ραv �ταν φορτωµ�νοv

µε τη µυρωδι� λ�σπηv, µολυàωµ�νου απ¾ ζ�στη χÞµα-

τοv. Στην �δη φαρδι� πλ�τη του, ο ΙοËλιοv ε¬χε σπε¬ρει

παν�δεv. ∆εν φοροËσε παρ� �να παλι¾ αθλητικ¾ σορτv

και �να ζευγ�ρι µαϊµοË Ray-ban. ´Εσκαγε ο τζ¬τζικαv,

αλλ� αυτ¾ δεν εξηγοËσε τα π�ντα.

 Ο Αντον¬ µ¾λιv ε¬χε κλε¬σει τα δεκατ�σσερα. Για

απογευµατιν¾, καταàρ¾χθιζε µια ολ¾κληρη µπαγκ�τα

µε La Vache qui Rit. Τιv νËχτεv, καµι� φορ�, �γραφε

τραγοËδια, φορÞνταv ακουστικ�. Οι γονε¬v του �ταν

µαλ�κεv. Στο τ�λοv των διακοπÞν θα π�γαινε στην

τρ¬τη.

´Οσο για τον ξ�δερφο, δεν σκοτιζ¾ταν για τ¬ποτα.

Ξαπλωµ�νοv στην πετσ�τα του, αγορασµ�νη σε τιµ� ευ-

καιρ¬αv στο παζ�ρι του Καλà¬, τη χρονι� που ε¬χαν π�ει

κατασκ�νωση, µισοκοιµ¾ταν. Ακ¾µη και ξαπλωµ�νοv,

φαιν¾ταν ψηλ¾v. ´Ολοι τον �καναν �νετα ε¬κοσι δËο �

ε¬κοσι τριÞν ετÞν. Ο ξ�δερφοv εξ�λλου �παιζε µε αυτ�

την υπ¾νοια για να πηγα¬νει σε µ�ρη ¾που δεν θα �πρεπε
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να βρ¬σκεται. Σε µπαρ, σε νυχτεριν� κ�ντρα, σε πουτ�-

νεv.

 Ο Αντον¬ �àγαλε �να τσιγ�ρο απ¾ το πακ�το που ε¬χε

β�λει κρυφ� στο σορτv του και ζ�τησε απ¾ τον ξ�δερφ¾

του τη γνÞµη του, αν καµι� φορ� κι εκε¬νοv θεωροËσε

πωv �πλητταν µ�χρι εκε¬ που δεν �παιρνε.

 Ο ξ�δερφοv δεν �àγαλε �χνα. Κ�τω απL το δ�ρµα

του, µποροËσεv να διακρ¬νειv το ακριà�v περ¬γραµµα

των µυÞν. ΠοË και ποË, µια µËγα καθ¾ταν στο βαθοË-

λωµα τηv µασχ�ληv του. Τ¾τε η επιδερµ¬δα του αναρι-

γοËσε, σαν το δ�ρµα εν¾v αλ¾γου ενοχληµ�νου απ¾ µια

αλογ¾µυγα. Ο Αντον¬ θα �θελε πολË να ε¬ναι �τσι λε-

πτ¾v, µε γραµµÞσειv στο στ�ρνο. Κ�θε βρ�δυ �κανε �λ-

ξειv και κοιλιακοËv στο δωµ�τι¾ του. Αλλ� δεν �ταν

στο στυλ του. Παρ�µενε τετρ�γωνοv, ογκÞδηv, σκ�το

κρ�αv. Μια φορ�, στο σχολε¬ο, �ναv επ¾πτηv τοË την

ε¬χε σπ�σει για µια ξεσκισµ�νη µπ�λα ποδοσφα¬ρου. Ο

Αντον¬ τοË ε¬χε δÞσει ραντεàοË στην �ξοδο. Ο επ¾πτηv

δεν �ρθε ποτ�. Επιπλ�ον, τα Ray-ban του ξ�δερφου

�ταν αληθιν�.

 Ο Αντον¬ �ναψε το τσιγ�ρο του και αναστ�ναξε.

Ο ξ�δερφοv �ξερε πολË καλ� τι �θελε. Ο Αντον¬ τον

�πρηζε µ�ρεv ολ¾κληρεv να π�νε µια β¾λτα απ¾ τη µερι�

τηv παραλ¬αv των ξεàρ�κωτων, που την ε¬χαν βαφτ¬σει

�τσι απ¾ υπερàολικ� αισιοδοξ¬α, γιατ¬ εκε¬ �àλεπεv τ�χα

µ¾νο κορ¬τσια τ¾πλεv, και ¾χι µ¾νο. ´Ετσι κι αλλιÞv, ο

Αντον¬ γιν¾ταν π�ρα για π�ρα φορτικ¾v.

 «Άντε, π�µε».

 «´Οχι», µουρµοËρισε ο ξ�δερφοv.

 «´Ελα. Σε παρακαλÞ».
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 «´Οχι τÞρα. Π�γαινε εσË να κολυµπ�σειv».

 «´Εχειv δ¬κιο. . .»

 Ο Αντον¬ β�λθηκε να κοιτ�ζει τη σηµαδοËρα µε το

λοξ¾ του βλ�µµα. Μια κ�ποια τεµπελι� κρατοËσε το

δεξ¬ του βλ�φαρο µισ¾κλειστο, στραàÞνονταv το πρ¾-

σωπ¾ του, δ¬νοντ�v του �να διαρκÞv κατσουφιασµ�νο

Ëφοv. Κ�τι δεν π�γαινε και τ¾σο καλ�. ´Οπωv αυτ�

η ζ�στη στην οπο¬α αισθαν¾ταν παγιδευµ�νοv και το

στεν¾, αρρωστι�ρικο σÞµα, το νοËµερο παπουτσιÞν 43

και ¾λα τα σπυρι� που φËτρωναν στο πρ¾σωπ¾ του.

Να κολυµπ�σει. . . ´Εκανε πλ�κα, ο ξ�δερφοv. Ο Αντον¬

�àρισε µ�σα απL τα δ¾ντια του.

´Ενα χρ¾νο νωρ¬τερα, ε¬χε πνιγε¬ ο γιοv των Κολ�ν.

Μια 14η Ιουλ¬ου· �ταν εËκολο να το θυµ�σαι. Εκε¬νη τη

νËχτα, οι �νθρωποι τηv γειτονι�v ε¬χαν φτ�σει µπουλοË-

κια στιv ¾χθεv τηv λ¬µνηv και στα δ�ση για να δουν τα

πυροτεχν�µατα. Ε¬χαν αν�ψει φωτι�v, �ψηναν στα κ�ρ-

àουνα. Ωv συν�θωv, λ¬γο µετ� τα µεσ�νυχτα ε¬χε ξε-

σπ�σει καàγ�v. Οι αδειοËχοι του στρατÞνα τα ε¬χαν β�-

λει µε τουv Άραàεv τηv ΖÞνηv Οικιστικ�v Αν�πτυξηv

(ΖΟΑ), και Ëστερα ε¬χαν ανακατευτε¬ οι φραγκ�τοι του

ΕνικοËρ. Τελικ�, θαµÞνεv του κ�µπινγκ, κυρ¬ωv νεα-

ρο¬, αλλ� και κ�ποιοι οικογενει�ρχεv, κοιλαρ�δεv Β�λ-

γοι µε εγκαËµατα απL τον �λιο, �ρχισαν και εκε¬νοι να

µπλ�κονται µε τη σειρ� τουv. Την εποµ�νη βρ�θηκαν

λαδωµ�να χαρτι�, α¬µα σε κλαρ�κια, σπασµ�να µπου-

κ�λια, ακ¾µη και �να σ�µα του ΝαυτικοË Οµ¬λου σφη-

νωµ�νο σL �να δ�ντρο· δεν �ταν κ�τι συνηθισµ�νο. Αντι-

θ�τωv, ο γιοv των Κολ�ν δεν ε¬χε βρεθε¬.

 Και ¾µωv, εκε¬νοv ε¬χε περ�σει το βρ�δυ στην ¾χθη

15



τηv λ¬µνηv. ´Ολοι �ταν σ¬γουροι γιL αυτ¾, γιατ¬ ε¬χε �ρ-

θει µε τα φιλαρ�κια του, που στη συν�χεια ε¬χαν κα-

ταθ�σει. Εφηà�κια, χωρ¬v τ¬ποτε το ιδια¬τερο, που ονο-

µ�ζονταν Αρν¾, Αλεξ�ντρ � Σεµπαστι�ν· ε¬χαν απλÞv

τελειÞσει το σχολε¬ο και δεν ε¬χαν καν δ¬πλωµα οδ�-

γησηv. Βρ�θηκαν εκε¬ για να παρακολουθ�σουν τον πα-

ραδοσιακ¾ καàγ�, χωρ¬v συγκεκριµ�νη πρ¾θεση να �ρ-

θουν στα χ�ρια. Μ¾νο που, κ�ποια στιγµ�, παρασËρ-

θηκαν στη συµπλοκ�. Η συν�χεια �πλεε σε θολ� νερ�.

Πολλο¬ µ�ρτυρεv ε¬παν πωv ε¬χε π�ρει το µ�τι τουv �να

αγ¾ρι που �µοιαζε τραυµατισµ�νο. ΜιλοËσαν για �να τ¬-

σερτ γεµ�το α¬µατα και για µια πληγ� στον λαιµ¾, σαν

στ¾µα ανοιχτ¾, µια υγρ� και σκοτειν� �àυσσο. Μ�σα

στη σËγχυση, κανε¬v δεν ε¬χε προσπαθ�σει να τον βοη-

θ�σει. Το πρω¬, το κρεà�τι του γιου των Κολ�ν �ταν

�δειο.
 Τιv επ¾µενεv µ�ρεv ο νοµ�ρχηv ε¬χε οργανÞσει

�ρευνα στα γειτονικ� δ�ση, ενÞ οι δËτεv σ�ρωναν τη λ¬-

µνη. Για Þρεv ολ¾κληρεv, οι αργ¾σχολοι παρατηροËσαν

τα πηγαιν�λα τηv πορτοκαλ¬ Zontiac. Οι δËτεv �γερ-

ναν προv τα π¬σω τα κορµι� τουv, �καναν �να υπ¾-

κωφο πλουφ και Ëστερα �πρεπε να περιµ�νειv, σε νε-

κρικ� σιγ�.

´Ελεγαν πωv η µητ�ρα Κολ�ν βρισκ¾ταν στο νοσοκο-

µε¬ο µε ηρεµιστικ�. ´Ελεγαν επ¬σηv πωv ε¬χε κρεµα-

στε¬. ´Η ¾τι την ε¬χαν δει να τριγυρ¬ζει στουv δρ¾µουv

µε τη νυχτικι�. Ο πατ�ραv Κολ�ν δοËλευε στη δηµο-

τικ� αστυνοµ¬α. ΚαθÞv �ταν κυνηγ¾v, κι ¾λοι π¬στευαν

φυσικ� ¾τι το χτËπηµα το ε¬χαν κ�νει οι Άραàεv, �λ-

πιζαν λ¬γο-πολË να �ταν ξεκαθ�ρισµα λογαριασµÞν. Ο

16



πατ�ραv �ταν εκε¬νοv ο κοντ¾χοντροv τËποv, ¾ρθιοv στο

πλο¬ο των διασωστÞν, µε γυµν¾ κραν¬ο κ�τω απ¾ τον

καυτ¾ �λιο. Οι �νθρωποι τον παρατηροËσαν απ¾ την

¾χθη, αυτ¾ν και την ακινησ¬α του, την ανυπ¾φορη ηρε-

µ¬α του και το κραν¬ο του που σιγοψην¾ταν. Η υποµον�

του ε¬χε για ¾λουv κ�τι το σκανδαλÞδεv. Θα �θελαν να

κ�νει κ�τι, τουλ�χιστον να κουνηθε¬, να β�λει �να κα-

σκ�το.

 Αυτ¾ που στη συν�χεια ε¬χε αναστατÞσει πολË το

πλ�θοv �ταν το πορτρ�το που ε¬χε δηµοσιευτε¬ στην

εφηµερ¬δα. Στη φωτογραφ¬α, ο γιοv Κολ�ν ε¬χε µια φ�-

τσα �χαρη, χλωµ�, που εν�πνεε εµπιστοσËνη και, εν

ολ¬γοιv, τα¬ριαζε σε θËµα. Τα µαλλι� του κατσ�ρωναν

στο πλ�ι, ε¬χε κασταν� µ�τια και φοροËσε κ¾κκινο τ¬-

σερτ. Το �ρθρο �λεγε πωv ε¬χε π�ρει το απολυτ�ρι¾ του

µε �ριστα. Για να λ�µε την αλ�θεια, ¾ταν γνÞριζεv την

οικογ�νει� του, αυτ¾ �ταν κατ¾ρθωµα. Κ�τι που ε¬χε

δηλÞσει και ο πατ�ραv τοË Αντον¬.

 Τελικ� το πτÞµα δεν βρ�θηκε και ο πατ�ραv Κολ�ν

π�ρε και π�λι τον δρ¾µο για τη δουλει�, χωρ¬v πολλ�

πολλ�. Η γυνα¬κα του οËτε κρεµ�στηκε, οËτε τ¬ποτε.

Αρκ�στηκε να πα¬ρνει χ�πια.

 Εν π�ση περιπτÞσει, ο Αντον¬ δεν ε¬χε καµ¬α δι�-

θεση να κολυµπ�σει εκε¬ µ�σα. Η γ¾πα του �àγαλε

�να µικρ¾ σφËριγµα καθÞv �γγιζε την επιφ�νεια τηv

λ¬µνηv. Σ�κωσε τα µ�τια προv τον ουραν¾ και, τυ-

φλωµ�νοv, �σµιξε τα φρËδια. Τα βλ�φαρ� του, για µια

στιγµ�, εναρµον¬στηκαν. Ο �λιοv κατευθυν¾ταν ψηλ�·

�ταν γËρω στιv τρειv. Το τσιγ�ρο τοË ε¬χε αφ�σει µια

δυσ�ρεστη γεËση στη γλÞσσα. ΠροφανÞv η Þρα δεν
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περνοËσε. Ταυτ¾χρονα, η ν�α σχολικ� χρονι� �φτανε

ολοταχÞv.

 «ΓαµÞτο. . .»

 Ο ξ�δερφοv ανασηκÞθηκε.

 «Ε¬σαι τËφλα».

 «Σκυλοàαρι�σαι, χωρ¬v πλ�κα. Κ�θε µ�ρα να µην

κ�νειv τ¬ποτα».

 «Καλ�, εντ�ξει. . .»

 Ο ξ�δερφοv �àαλε την πετσ�τα στουv Þµουv του, κα-

à�λησε το VTT του κι ετοιµαζ¾ταν να φËγει.

 «Άντε, κουν�σου. Π�µε».

 «ΠοË ;»

 «Κουν�σου, σου λ�ω».

 Ο Αντον¬ �χωσε την πετσ�τα στο παλι¾ του σακ¬διο

Chevignon, µ�ζεψε το ρολ¾ι του απ¾ το �να αθλητικ¾

παποËτσι και ξαναντËθηκε γρ�γορα. ∆εν πρ¾λαàε καλ�

καλ� να β�λει µπροστ� το BMX του, και ο ξ�δερφοv

εξαφαν¬στηκε στον δρ¾µο που �κανε τον γËρο τηv λ¬-

µνηv.

 «Περ¬µεν� µε, γαµÞτο !»

 Απ¾ τ¾τε που �ταν παιδι�, ο Αντον¬ �ταν κολλη-

µ�νοv π�νω του. Και οι µαν�δεv τουv, ¾ταν �ταν πιο

ν�εv, �ταν κÞλοv και βρακ¬. Οι αδερφ�v Μουγκ�λ, ¾πωv

τιv αποκαλοËσαν. Για καιρ¾ δεν ε¬χαν αφ�σει χορ¾ για

χορ¾, σL ¾λη την επαρχ¬α. Κι Ëστερα, ε¬χε �ρθει ο µε-

γ�λοv �ρωταv. Η Ελ�ν, η µητ�ρα του Αντον¬, ε¬χε δια-

λ�ξει �ναν γιο τηv οικογ�νειαv Καζατ¬. Η Ελ�ν ε¬χε

π�σει ακ¾µη πιο χαµηλ�. ´Οπωv και να Lχε, τα κορ¬-

τσια Μουγκ�λ, οι �ντρεv τουv, τα ξαδ�ρφια, οι συµπ�-

θεροι, προ�ρχονταν απ¾ τα ¬δια κοινωνικ� στρÞµατα.
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Για να καταλ�àειv, αρκοËσε να δειv πÞv συµπεριφ�-

ρονταν στουv γ�µουv, στιv κηδε¬εv, τα ΧριστοËγεννα.

Οι �ντρεv µιλοËσαν λ¬γο και π�θαιναν νωρ¬v. Οι γυνα¬-

κεv τραàοËσαν πολλ� και κο¬ταζαν τη ζω� µε µια αι-

σιοδοξ¬α που σιγ� σιγ� αποχρωµατιζ¾ταν. ´Οταν γερ-

νοËσαν, κρατοËσαν την αν�µνηση των ανδρÞν τουv που

ε¬χαν ψοφ�σει στη δουλει�, στο καφενε¬ο, � ε¬χαν φË-

γει απ¾ πνευµον¾κοκκο, των γιων τουv που ε¬χαν σκο-

τωθε¬ στην �σφαλτο, χωρ¬v να υπολογ¬ζουµε εκε¬νουv

που την ε¬χαν κοπαν�σει. Η Ιρ�ν, η µητ�ρα του ξα-

δ�ρφου, αν�κε σL αυτ� την κατηγορ¬α, των εγκαταλειµ-

µ�νων συζËγων. Ο ξ�δερφοv ε¬χε µεγαλÞσει γρ�γορα,

απ¾τοµα. Στα δεκ�ξι, �ξερε να κλαδεËει, να οδηγε¬ χω-

ρ¬v δ¬πλωµα, να µαγειρεËει. Ε¬χε µ�λιστα το δικα¬ωµα

να καπν¬ζει στο δωµ�τι¾ του. ´Ηταν ατρ¾µητοv και σ¬-

γουροv. Ο Αντον¬ θα τον ακολουθοËσε και στην κ¾λαση.

Αντιθ�τωv, εν�κρινε ¾λο και λιγ¾τερο το οικογενειακ¾

του περιà�λλον. Τουv πολË δικοËv του τοËv θεωροËσε

ολ¾τελα ασ�µαντουv· �φταιγε το αν�στηµ� τουv, η κα-

τ�στασ� τουv, οι προσδοκ¬εv τουv, ακ¾µη και οι δυστυ-

χ¬εv τουv. Τουv �àρισκε κοινοËv, αδËναµουv, �ρµαια τηv

τËχηv. Στο σπ¬τι του οι π�ντεv �ταν απολυµ�νοι, χω-

ρισµ�νοι, κερατ�δεv � καρκινοπαθε¬v. Με λ¬γα λ¾για,

�ταν κανονικο¬ και ¾,τι συν�àαινε στον �ξω κ¾σµο θεω-

ροËνταν µ�λλον απαρ�δεκτο. ´Ετσι φËτρωναν οι οικο-

γ�νειεv, σαν µεγ�λεv οργισµ�νεv πλ�κεv, σαν συµπαγ�

βουν� θλ¬ψηv που, υπ¾ την επ¬δραση του παστ¬v, µπο-

ροËσαν να ξεπηδ�σουν µονοµι�v στη µ�ση του φαγητοË.

Ο Αντον¬ ολο�να και πιο πολË φανταζ¾ταν ανÞτερο τον

εαυτ¾ του. Ονειρευ¾ταν να την κοπαν�σει.
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 ΣËντοµα �φτασαν στιv παλι�v σιδηροδροµικ�v γραµµ�v

και ο ξ�δερφοv �φησε το ποδ�λατ¾ του στιv τσουκν¬-

δεv. ´Υστερα κ�θισε οκλαδ¾ν στιv ρ�γεv και ατ�νισε για

�να λεπτ¾ το κ�ντρο αναψυχ�v Λε¾-Λαγρ�νζ, που βρι-

σκ¾ταν ακριàÞv κ�τω απ¾ την πλαγι� του σταθµοË. Το

υπ¾στεγο για τιv β�ρκεv �ταν ορθ�νοιχτο. ∆εν υπ�ρχε

ψυχ�. Ο Αντον¬ �φησε το BMX για να π�ει να τον βρει.

 «∆εν ε¬ναι κανε¬v», ε¬πε ο ξ�δερφοv. «Θα π�ρουµε

�να καν¾ και φËγαµε».

 «Ε¬σαι σ¬γουροv ;»

 «∆εν θα π�µε κολυµπÞνταv».

 Και ο ξ�δερφοv κατρακËλησε την πλαγι� πηδÞνταv

αν�µεσα σε β�τα και αγρι¾χορτα. Ο Αντον¬ ακολοË-

θησε. Φοà¾ταν· �ταν υπ�ροχο.

´Οταν �φτασαν στο υπ¾στεγο, χρει�στηκαν µερικ�

δευτερ¾λεπτα για να συνηθ¬σουν το µισοσκ¾ταδο. Εκε¬

υπ�ρχαν βαρκοËλεv, �να 420�ρι και καν¾ σε µεταλλικ�v

κρεµαστ�v θ�κεv. Μια �ντονη µυρωδι� µοËχλαv ανα-

δυ¾ταν απ¾ τα σωστικ� γιλ�κα που �ταν κρεµασµ�να

στουv γ�ντζουv. Απ¾ τιv ορθ�νοιχτεv π¾ρτεv �àλεπεv

την ¾χθη, τη λ¬µνη που λαµποκοποËσε, το µον¾τονο το-

π¬ο σαν οθ¾νη κινηµατογρ�φου που αναδυ¾ταν µ�σα απ¾

την υγρ� σκι�.

 «´Ελα, θα π�ρουµε αυτ¾».

 Ξεκρ�µασαν το καν¾ που ε¬χε διαλ�ξει ο ξ�δερφοv

µε µια συγχρονισµ�νη κ¬νηση, Ëστερα �ρπαξαν �να ζευ-

γ�ρι κουπι�. Πριν αφ�σουν τη δροσι� του υπ¾στεγου,

�καναν �να δι�λειµµα. ´Ηταν ευχ�ριστα. Στον ορ¬ζοντα,

µια ιστιοσαν¬δα χ�ραζε �να ασηµ�νιο αυλ�κι στην επι-

φ�νεια τηv λ¬µνηv. ∆εν ερχ¾ταν κανε¬v. Ο Αντον¬ �νιωθε
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εκε¬νον τον µεθυστικ¾ ¬λιγγο που σε πι�νει πριν απ¾ τιv

αποκοτι�v. Το ¬διο �νιωθε ¾ταν σοËφρωνε πρ�γµατα στο

σοËπερ µ�ρκετ � �κανε παλικαρι�v µε τη µοτοσικλ�τα.

 «Άντε, π�µε», ε¬πε ο ξ�δερφοv.

 Και �τρεξαν γρ�γορα, µε το καν¾ στον Þµο, τα κου-

πι� στο χ�ρι. Σε γενικ�v γραµµ�v, στο κ�ντρο αναψυ-

χ�v Λε¾-Λαγρ�νζ σËχναζαν µ�λλον �συχα παιδι�, που

οι γονε¬v τουv τα π�ρκαραν εκε¬ περιµ�νονταv νL ανο¬-

ξουν π�λι τα σχολε¬α. ´Ετσι, αντ¬ να ψ�χνουν µπλεξ¬-

µατα στην π¾λη, ε¬χαν την ευκαιρ¬α να κ�νουν ιππα-

σ¬α � θαλ�σσιο ποδ�λατο. Στο κ�τω κ�τω �ταν γιορτ�

και ¾λοι φιλιοËνταν στο στ¾µα κι �πιναν στα κρυφ� αλ-

κο¾λ· οι πιο καπ�τσοι κατ�φερναν µ�λιστα να ρ¬ξουν

και καµι� εκπαιδεËτρια. Αλλ�, µ�σα στο σωρ¾, υπ�ρχαν

π�ντα κ�ποιοι ολ¾τελα παλαàο¬, κ�τι σκληρ� αντρ�κια

που ε¬χαν κατ�àει απL τα βουν�, µαθηµ�νοι στα ζ¾ρια,

που κρατοËσαν λοστοËv. Αν σου την �πεφταν αυτο¬, το

πρ�γµα µπορε¬ να ε¬χε �σχηµη κατ�ληξη. Ο Αντον¬

προσπαθοËσε να µην το πολυσκ�φτεται. Το καν¾ ε¬χε το

απαιτοËµενο β�ροv. ´Επρεπε να αντ�ξει να το κουàαλ�-

σει µ�χρι την ¾χθη, καµι� τριανταρι� µ�τρα το πολË.

Η β�ρκα τοË �κοàε τον Þµο. ´Εσφιξε τα δ¾ντια. Εκε¬ ο

ξ�δερφοv σκ¾νταψε σε µια ρ¬ζα και η πλÞρη του καν¾

χÞθηκε στο �δαφοv. Ο Αντον¬ πισωπ�τησε και αισθ�ν-

θηκε το χ�ρι του να σκ¬ζεται π�νω σε κ�τι σκληρ¾, µια

αγκ¬δα � �να καρφ¬ που προεξε¬χε στο εσωτερικ¾. Γο-

νατισµ�νοv, κο¬ταξε την ανοιχτ� παλ�µη του. Αιµορρα-

γοËσε. Ο ξ�δερφοv �ταν κι¾λαv ¾ρθιοv.

 «´Ελα, δεν �χουµε χρ¾νο».

 «∆υο λεπτ�. ΧτËπησα».
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´Εφερε την πληγ� στα χε¬λη του. Η γεËση του α¬µα-

τοv γ�µισε το στ¾µα του.

 «Βι�σου !»

 Οι φων�v πλησ¬αζαν. Π�ραν ξαν� τον δρ¾µο µε β�µα

ταχË, κρατÞνταv τη β�ρκα ¾πωv ¾πωv, µε το βλ�µµα

καρφωµ�νο στα π¾δια τουv. Σπρωγµ�νοι απ¾ τη φ¾ρα

που ε¬χαν π�ρει, µπ�καν στο νερ¾ µ�χρι τη µ�ση. Ο

Αντον¬ σκ�φτηκε τα τσιγ�ρα, το γου¾κµαν του στο σα-

κ¬διο.

 «Αν�àα !» ε¬πε ο ξ�δερφοv, που �σπρωχνε το καν¾

στο νερ¾. «Γρ�γορα».

 «Ε !» φÞναξε κ�ποιοv απ¾ π¬σω.

 Σ¬γουρα ανδρικ� φων�. ΑκολοËθησαν και �λλεv, ¾λο

και πιο κοντιν�v.

 «Ε, γυρ¬στε π¬σω ! Ω !»

 Ο Αντον¬ αν�àηκε ¾πωv ¾πωv στο καν¾. Ο ξ�δερ-

φοv �δωσε µια τελευτα¬α σπρωξι� πριν να σκαρφαλÞσει

κι αυτ¾v µε τη σειρ� του. Στην ¾χθη, απ¾ π¬σω τουv,

�να πιτσιρ¬κι µε µαγι¾ και δυο προπονητ�v ξελαρυγγι�-

ζονταν.

 «Τρ�àα κουπ¬. ΦËγαµε τÞρα. Άντε !»

´Υστερα απ¾ κ�ποιεv �στοχεv απ¾πειρεv, τα αγ¾-

ρια βρ�καν τη σωστ� µ�θοδο. Ο Αντον¬ να κωπηλατε¬

απL τα αριστερ�, ο ξ�δερφοv απL τα δεξι�. Στην παρα-

λ¬α �àλεπεv µια ολ¾κληρη στρατι� απ¾ πιτσιρ¬κια που

στρ¬γκλιζαν σε υπερδι�γερση. Οι προπονητ�v ¾ρµησαν

στο υπ¾στεγο. Ξαναàγ�καν µε τρ¬α καν¾. ΕυτυχÞv η

β�ρκα των ξαδ�ρφων �σχιζε την επιφ�νεια τηv λ¬µνηv

καθησυχαστικ�. ´Ενιωθαν την αντ¬σταση του νεροË να

σκαρφαλÞνει στουv Þµουv τουv και µια µεθυστικ� α¬-
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σθηση ταχËτηταv κ�τω απL τα π¾δια τουv. Ο Αντον¬

ε¬δε πωv �να µικρ¾ αυλ�κι α¬µατοv κυλοËσε σε µια τε-

θλασµ�νη γραµµ� στο µπρ�τσο του. Για µια στιγµ�

�φησε το κουπ¬.

 «Ε¬σαι εντ�ξει ;» ρÞτησε ο ξ�δερφοv.

 «∆εν ε¬ναι τ¬ποτε».

 «Ε¬σαι σ¬γουροv ;»

 «Ναι».

 Κ¾κκινεv σταγ¾νεv που ε¬χαν π�σει αν�µεσα στα π¾-

δια του σχηµ�τιζαν �να κεφ�λι Μ¬κυ Μ�ουv. Στην πα-

λ�µη του �χασκε µια λεπτ� χαρακι�. Την �φερε στο

στ¾µα του.

 «Τρ�àα κουπ¬ !» ε¬πε ο ξ�δερφοv.

 Οι διÞκτεv τουv �ταν δËο � τρειv αν� β�ρκα, µαζ¬ µε

τουv εν�λικεv. ∆εν βρ¬σκονταν τ¾σο µακρι� και ο Αντον¬

ξαν�ρχισε να κωπηλατε¬ ¾λο και πιο γρ�γορα. Π�νω

στα σκοËρα νερ� τηv λ¬µνηv ο �λιοv τËφλωνε, σαν �να

εκατοµµËριο ασηµ�νιεv λ�µψειv. Αισθαν¾ταν τον ιδρÞτα

να κυλ�ει στο µ�τωπο, κατ� µ�κοv των πλευρÞν του.

Στην πλ�τη του το φανελ�κι ε¬χε γ¬νει �να µε το δ�ρµα

του. ΑνησυχοËσε. ´Ισωv να ε¬χαν ειδοποι�σει τουv µπ�-

τσουv.

 «Τι θα κ�νουµε ;»

 «∆εν θα µαv ακολουθ�σουν».

 «Ε¬σαι σ¬γουροv ;»

 «Τρ�àα κουπ¬, γαµÞτο !»

 ´Υστερα απ¾ λ¬γο, ο ξ�δερφοv �λλαξε κατεËθυνση,

για να αρµεν¬σει πλ�ι στην ¾χθη. ´Ηλπιζε �τσι να προ-

σεγγ¬σει πιο γρ�γορα το ΠουαντË, τη λεπτ� λωρ¬δα

γηv που �κοàε στα δËο τη λ¬µνη. ´Οταν θα περνοË-
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σαν το ακρωτ�ρι, για λ¬γα λεπτ�, δεν θα τουv �àλεπαν.

 «Κο¬τα», ε¬πε ο ξ�δερφοv.

 Στιv γËρω παραλ¬εv, λου¾µενοι ε¬χαν σηκωθε¬ για να

βλ�πουν καλËτερα και σφËριζαν � τουv εµψËχωναν. Ο

Αντον¬ και ο ξ�δερφοv ε¬χαν τη συν�θεια να πηγα¬νουν

π�ντοτε στην ¬δια γωνι�, µια παραλ¬α µε µ�λλον εË-

κολη πρ¾σàαση, που την �λεγαν Σκουπιδ¾τοπο. Υπο-

τ¬θεται πωv βρισκ¾ταν κοντ� σε µια �ξοδο υπον¾µων,

πρ�γµα που εξηγοËσε την ηρεµ¬α τηv, ακ¾µα και στο

φ¾ρτε τηv καλοκαιριν�v περι¾δου. Η λ¬µνη ε¬χε κι �λ-

λεv. Π¬σω τουv, η παραλ¬α του κ�ντρου Λε¾-Λαγρ�νζ.

Πιο κει, αυτ� του κ�µπινγκ. Πιο µακρι�, η αµερικα-

νικ� παραλ¬α, ¾που σËχναζαν οι µεγαλοκαρχαρ¬εv. Απ¾

την �λλη πλευρ� του ΠουαντË, ο Ναυτικ¾v ´Οµιλοv, το

ωραι¾τερο µ�ροv, µε �λατα, �µµο σχεδ¾ν χρυσ�, καµπ¬-

νεv και �να µπαρ, ¾πωv στη θ�λασσα.

 «Αυτ¾ �ταν, φτ�νουµε», ε¬πε ο ξ�δερφοv.

 Εκατ¾ µ�τρα πιο κ�τω, στα δεξι� τουv, το περ¬-

γραµµα απ¾ �να κατεστραµµ�νο καλυà�κι, που παλι�

αν�κε στο υπουργε¬ο Περιà�λλοντοv, ¾ριζε την αρχ� του

ΠουαντË. Στρ�φηκαν λοιπ¾ν για να υπολογ¬σουν την

απ¾σταση που τουv χÞριζε απ¾ τουv διÞκτεv τουv. Οι

τελευτα¬οι δεν προχωροËσαν πια και, απL ¾,τι µποροË-

σεv να διακρ¬νειv, οι προπονητ�v ε¬χαν πολË �ντονη συ-

ζ�τηση. Ακ¾µη και απ¾ µακρι�, αντιλαµàαν¾σουν τον

εκνευρισµ¾, τιv διαφων¬εv τουv. Κ�ποια στιγµ�, κ�-

ποιοv σηκÞθηκε ¾ρθιοv για να δÞσει αξ¬α στην �ποψ�

του και κ�ποιοv �λλοv τον αν�γκασε να ξανακαθ¬σει.

Τελικ� ξαναγËρισαν προv το κ�ντρο αναψυχ�v. Τα ξα-

δ�ρφια αντ�λλαξαν χαµ¾γελα και ο Αντον¬ βρ�κε ευ-
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καιρ¬α να κ�νει το σ�µα του κωλοδ�χτυλου, τÞρα που

ε¬χαν την πλ�τη γυρισµ�νη.

 «Τι κ�νουµε ;»

 «ΕσË τι λεv ;»

 «Σ¬γουρα θα φων�ξουν τουv µπ�τσουv».

 «Και λοιπ¾ν ; Τρ�àα κουπ¬».

 ΕξακολοËθησαν να προχωροËν πολË κοντ� στην

¾χθη, αν�µεσα σε καλαµι�v. Η Þρα �ταν περασµ�νεv

τ�σσεριv και το φωv γιν¾ταν λιγ¾τερο ανελ�ητο. Θ¾ρυ-

àοι, κο�σµατα βατρ�χων αν�àαιναν απ¾ το σËµπλεγµα

φËλλων και κλαδιÞν που λ¬µναζαν κατ� µ�κοv τηv

ακροποταµι�v. Ο Αντον¬, που �λπιζε να δει βατρ�χια,

δεν �φηνε απL τα µ�τια του την επιφ�νεια.

 «Εντ�ξει το χ�ρι σου ;»

 «Ναι. Φτ�νουµε ¾που να Lναι ;»

 «∆�κα λεπτ� ακ¾µα».

 «ΓαµÞτο, ε¬ναι τελικ� σοËπερ µακρι�».

 «Σου το Lχα πει. Σκ�ψου τιv ξεàρ�κωτεv για να πα-

ρηγορηθε¬v».

 Ο Αντον¬ φανταζ¾ταν �δη το µ�ροv, λιγ�κι σαν το

τµ�µα µε τιv ταιν¬εv πορν¾ στο βιντεοκλ�µπ. ΤρË-

πωνε καµι� φορ� στα κρυφ�, µε την ψυχ� στο στ¾µα,

πα¬ρνονταv µ�τι ¾,τι µποροËσε, προτοË τον ξαποστε¬-

λει καν�ναv εν�λικαv. Γενικ�, ποτ� δεν τον εγκατ�-

λειπε η ¾ρεξη να µπαν¬ζει τα κορµι� των γυναικÞν.

Στα συρτ�ρια του και κ�τω απ¾ το κρεà�τι του �κρυàε

περιοδικ� και βιντεοκασ�τεv, για να µην αναφερθοËµε

στα χαρτοµ�ντηλα. Στο σχολε¬ο, ¾λα τα φιλαρ�κια

του βρ¬σκονταν στο ¬διο χ�λι, συν�χεια καàλωµ�να. Με

τον καιρ¾ χαζεËανε. Άλλωστε, αν το καλοσκεφτε¬v, οι
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περισσ¾τερεv συµπλοκ�v �τσι εξηγοËνται. Μια µατι�

στουv διαδρ¾µουv, αν�àαιναν οι τ¾νοι και, χοπ, καàγ�v,

να κυλιοËνται στα πλακ�κια και να βρ¬ζει ο �ναv τον

�λλον. Μερικο¬ τËποι κατ�φερναν να βγ�λουν γκοµε-

ν¬τσεv. Και ο Αντον¬ µια φορ� ε¬χε φιλ�σει �να κορ¬-

τσι, στη γαλαρ¬α του λεωφορε¬ου. ´Οµωv εκε¬νη δεν τον

�φησε να τηv αγγ¬ξει το στ�θοv, κι αυτ¾v τα παρ�τησε

στη στιγµ�. ΤÞρα µετ�νιωνε· την �λεγαν Σ�ντρα, ε¬χε

γαλ�ζια µ�τια και �να ν¾στιµο κωλαρ�κι, στριµωγµ�νο

στο C17 τηv.

 Απ¾ τιv σκ�ψειv του τον απ�σπασαν οι θ¾ρυàοι απ¾

εξ�τµιση· �ρχονταν π¬σω απ¾ το δ�σοv· κ�ποιοι ανηφ¾-

ριζαν. Αυτ¾v και ο ξ�δερφοv π�γωσαν. Τουv πλησ¬α-

ζαν. Ο Αντον¬ αναγνÞρισε εËκολα τα Piwi 50 απ¾ το

κ�ντρο αναψυχ�v, µηχαν�κια για µοτ¾ κροv, δËστροπα

και παιδαριÞδη. ΕδÞ και πολË καιρ¾ το κ�ντρο πρ¾τεινε

µια δραστηρι¾τητα µε µηχαν�v. Αυτ� συν�àαλε �λλωστε

στην επιτυχ¬α του, πολË περισσ¾τερο απ¾ τα ηλεκτρο-

νικ� µαστορ�µατα � τουv αγÞνεv προσανατολισµοË.

 «Κ�νουν τον κËκλο απL τον δρ¾µο».

 «Μαv ψ�χνουν, να Lσαι σ¬γουροv».

 «Λογικ�, δεν µποροËν να µαv δουν».

 Ωστ¾σο τα ξαδ�ρφια δεν �καναν τουv �ξυπνουv. Ζα-

ρωµ�νοι στο καν¾ τουv, αφουγκρ�ζονταν και η καρδι�

τουv χτυποËσε.

 «Βγ�λε το τ¬σερτ σου», µουρµοËρισε ο ξ�δερφοv.

 «Τι ;»

 «Το τ¬σερτ σου. ΜποροËν να σε δουν απ¾ χιλι¾µε-

τρα».

 Ο Αντον¬ π�ρασε το φανελ�κι Chicago Bulls π�νω
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απ¾ το κεφ�λι του και το γλ¬στρησε κ�τω απ¾ τον πι-

σιν¾ του. Οι διαπεραστικο¬ τριγµο¬ απ¾ τα µοτοποδ�-

λατα στριφογËριζαν π�νω απ¾ τα κεφ�λια τουv σαν αρ-

πακτικ�. ΣÞπαιναν, ανυπ¾µονοι, ακ¬νητοι. Μια γλυκερ�

µυρωδι� αναδυ¾ταν απ¾ τη βλ�στηση που σ�πιζε στην

επιφ�νεια. Γαντζων¾ταν στον ιδρÞτα τουv, τουv προξε-

νοËσε φαγοËρα. Στη σκ�ψη ¾λων ¾σα κατ�κλυζαν εκε¬νο

τον βαλτ¾τοπο, ο Αντον¬ αναρρ¬γησε.

 «Θα φτ�σουµε πολË αργ�», ε¬πε.

 «ΒοËλωσL το. . .»

 Τα µηχαν�κια τελικ� αποµακρËνθηκαν, αφ�νονταv

π¬σω τουv �ναν α¾ριστο τρεµουλιαστ¾ �χο. Τα αγ¾ρια

ξαναπ�ραν τον δρ¾µο τουv µε τερ�στιεv προφυλ�ξειv,

π�ρασαν το ΠουαντË και ο ορ¬ζονταv �νοιξε στο �λλο

µισ¾ τηv λ¬µνηv. Η περιà¾ητη παραλ¬α των ξεàρ�κωτων

επιτ�λουv φαιν¾ταν, απ¾ τη δεξι� πλευρ� του σκ�φουv.

´Ηταν γκρ¬ζα, χωστ�, απροσπ�λαστη απ¾ τον δρ¾µο

και λ¬γο-πολË �ρηµη. ´Ενα µηχανοκ¬νητο πλοι�ριο τα-

ρακουνι¾ταν καµι� τριανταρι� µ�τρα στL ανοιχτ�. ´Ηταν

τελε¬ωv µ�πα.

 «ΓαµÞτο, δεν ε¬ναι κανε¬v», αναστ�ναξε ο Αντον¬.

 Στην πραγµατικ¾τητα, υπ�ρχαν δËο κοπ�λεv, φοροË-

σαν ¾µωv το µαγι¾ τουv, Þv και το π�νω µ�ροv. Απ¾

µακρι�, �ταν δËσκολο να καταλ�àειv αν �ταν ¾µορφεv

� ¾χι.

 «Τι κ�νουµε ;»

 «ΤÞρα που ε¬µαστε εδÞ. . .»

 ΚαθÞv πλησ¬αζαν, οι κοπ�λεv �ρχισαν να ανα-

δεËονται. ΤÞρα που διαγρ�φονταν πιο καθαρ� οι σι-

λου�τεv τουv, φα¬νονταν πολË νεαρ�v, ευκ¬νητεv, µ�λλον
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αν�συχεv. Η πιο µικρ� σηκÞθηκε τελικ� για να φω-

ν�ξει προv την κατεËθυνση του µηχανοκ¬νητου πλοι�-

ριου. ΣφËριξε αν�µεσα στα δ�χτυλα, µε τα π¾δια στο

νερ¾, πολË δυνατ�, αλλ� χωρ¬v επιτυχ¬α. Ξαφνικ�, π�ρε

αστραπια¬α την πετσ�τα τηv και κ¾λλησε στη φ¬λη τηv.

 «ΦοàοËνται», ε¬πε ο Αντον¬.

 «ΕσË ¾χι ;»

 Τα ξαδ�ρφια πλεËρισαν, �àαλαν το καν¾ στη σκι�,

Ëστερα κ�θισαν πλ�ι στην ¾χθη. ΚαθÞv δεν �ξεραν πια

τι να κ�νουν, �ρχισαν να καπν¬ζουν. ∆εν ε¬χαν ανταλ-

λ�ξει οËτε µατι� µε τα κορ¬τσια που ε¬χαν �ρθει πρÞτεv

και ε¬χαν καταλ�àει το µ�ροv. ´Ενιωθαν ωστ¾σο την πα-

ρουσ¬α π¬σω τουv, τη συγκαλυµµ�νη, αγεφËρωτη �χθρα

τουv. Ο Αντον¬ �νιωθε �àολα τÞρα, σκεφτ¾ταν µ�λι-

στα να φËγει. Κι ¾µωv θα �ταν κρ¬µα, Ëστερα απ¾ τ¾σο

κ¾πο. Θα �πρεπε να µ�θουν να τα βγ�ζουν π�ρα.

´Υστερα απ¾ µερικ� λεπτ�, τα κορ¬τσια µετ�φεραν τα

πρ�γµατ� τουv στην �λλη �κρη τηv παραλ¬αv. Πραγ-

µατικ� �ταν υπ�ροχεv, µε τιv αλογοουρ�v τουv, τα κο-

ριτσ¬στικα π¾δια και οπ¬σθια, τα στ�θη τουv, τα π�ντα.

Εκε¬νεv ξαν�ρχισαν να φων�ζουν προv την κατεËθυνση

του µηχανοκ¬νητου πλοι�ριου. Ο Αντον¬ �ριχνε κλεφτ�v

µατι�v. Του την ε¬χε σπ�σει που ανησυχοËσαν τ¾σο

πολË.

 «Ε¬ναι η κ¾ρη των Ντιρ¬πτ», ξεφËσησε ο ξ�δερφοv.

 «Ποια ;»

 «Η µικρ�, µε το �σπρο µαγι¾».

 «Και η �λλη ;»

 Εκε¬νη δεν τη γνÞριζε ο ξ�δερφοv. Ωστ¾σο, δεν γιν¾-

ταν να µην την προσ�ξειv. Απ¾ την κορφ� Þv τα νËχια,
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�ταν σαν µ¬σχοv, µε γραµµ�v ξεκ�θαρεv, αδρ�v, και τα

µαλλι� τηv, πιασµ�να πολË ψηλ�, δηµιουργοËσαν, ξανα-

π�φτονταv, µια εκπληκτικ� α¬σθηση β�ρουv. Κορδελ�-

κια συγκρατοËσαν το µαγι¾ στουv γοφοËv τηv. Πρ�πει

να �φηναν στο δ�ρµα τηv πολË �ντονο σηµ�δι ¾ταν θα

τα �λυνε. Ο πισιν¾v τηv κυρ¬ωv �ταν απ¬στευτοv.

 «Ναι. . .» παραδ�χτηκε ο ξ�δερφοv που, καµι� φορ�,

δι�àαζε τιv σκ�ψειv.

 Οι τËποι απ¾ το σκ�φοv επιτ�λουv αντ�δρασαν. Προ-

φανÞv �ταν ζευγ�ρι· ο τËποv µε αθλητικ� κορµοστα-

σι�, η γκ¾µενα σχεδ¾ν δυσ�ρεστα ξανθι�. Τακτοπο¬η-

σαν βιαστικ� τα ροËχα τουv, ο αθλητικ¾v τËποv τρ�-

àηξε δυνατ� τη µ¬ζα και ευθËv αµ�σωv το πλοι�ριο �λ-

λαξε κατεËθυνση ξερνÞνταv �να µακρ¾συρτο βογκητ¾

σαν µ¬ξερ. Κατ�φθασαν σε χρ¾νο µηδ�ν. Ο αθλητικ¾v

τËποv ρÞτησε τα κορ¬τσια αν �ταν εντ�ξει, απ�ντησαν

ναι. ´Οσο για την ξανθι�, κοιτοËσε τα ξαδ�ρφια µε τ�-

τοιον τρ¾πο που θα ορκιζ¾σουν ¾τι ε¬χαν εισà�λει στην

κ�µαρ� τηv µε µηχαν�κι. Ο Αντον¬ παρατ�ρησε πωv ο

τËποv φοροËσε ολοκα¬νουργα Nike Air. ∆εν ε¬χε µπει

καν στον κ¾πο να τα βγ�λει πριν πηδ�ξει στο νερ¾.

´Ηρθε προv το µ�ροv τουv, απ¾ π¬σω οι γκ¾µενεv. Το

�νιωθαν ¾τι προσπαθοËσε να το πα¬ξει εξουσ¬α. Ο ξ�-

δερφοv σηκÞθηκε να τον αντιµετωπ¬σει. Μεµι�v κι ο

Αντον¬.

 «Τι κ�νετε εδÞ ;»

 «Τ¬ποτε».

 «Τι θ�λετε ;»

 ´Εµπαιναν σε επικ¬νδυνα µονοπ�τια. Ο αθλητικ¾v τË-

ποv �ταν σ¬γουρα λιγ¾τερο ψηλ¾v απ¾ τον ξ�δερφο, ε¬χε
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¾µωv δËστροπο Ëφοv, πολË σ¬γουροv για τον εαυτ¾ του.

∆εν θα �φηνε το πρ�γµα �τσι. Ο Αντον¬ ε¬χε �δη σφ¬ξει

τιv γροθι�v του. Με µια φρ�ση, ο ξ�δερφοv �κανε την

κατ�σταση ακ¬νδυνη:

 «Μ�πωv �χετε χαρτ�κια ;»

 Ξαφνικ�, κανε¬v δεν απ�ντησε. Ο Αντον¬ στεκ¾ταν

παρ�µερα, µε το κεφ�λι γερµ�νο, µια συν�θεια που ε¬χε

αποκτ�σει για να κρËàει το θλιµµ�νο µ�τι του. Ο ξ�-

δερφοv �àγαλε �να µουσκεµ�νο πακ�το χαρτ�κια OCB
και τουv το �δειχνε.

 «Κατ�στρεψα τα δικ� µου στο νερ¾».

 «´Εχετε κ�τι να στρ¬ψετε ;» ρÞτησε ο αθλητικ¾v τË-

ποv.

 Ο ξ�δερφοv τρ�àηξε απ¾ την τσ�πη του �να κουτ�κι

Kodak και �κανε να κουδουν¬σει o σàÞλοv του µαËρου

που βρισκ¾ταν µ�σα. Μονοµι�v χαλ�ρωσαν οι π�ντεv,

ιδ¬ωv ο αθλητικ¾v τËποv. ´Εγιναν �να, χωρ¬v να το κα-

ταλ�àουν καλ� καλ�. Εκε¬νοv ε¬χε χαρτ�κια. ΤÞρα ¾λοι

βρ¬σκονταν σε υπερδι�γερση.

 «ΠοË το βρ�κεv αυτ¾ ; ∆εν υπ�ρχει τ¬ποτε αυτ¾ τον

καιρ¾».

 «´Εχω και µαριχου�να», ε¬πε ο ξ�δερφοv. «Σαv εν-

διαφ�ρει ;»

 ΠροφανÞv, ναι. ∆υο βδοµ�δεv νωρ¬τερα, τα πιτσι-

ρ¬κια τηv ΖΟΑ �καναν κατ�ληψη στην Αστυνοµ¬α και,

ωv αντ¬ποινα, οι µπ�τσοι, βασισµ�νοι σε �γκυρεv πλη-

ροφορ¬εv, ε¬χαν οργανÞσει επιδροµ� σε ορισµ�να δια-

µερ¬σµατα του πËργου Ντεγκ�. ΚυκλοφοροËσαν φ�µεv

πωv λ¬γο-πολË η µισ� οικογ�νεια Μερι�µ ε¬χε περ�σει

απL τη στεν� και απ¾ τ¾τε δεν �àρισκεv οËτε γραµµ�ριο
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σε ολ¾κληρη την π¾λη. Μεv στο κατακαλ¾καιρο, σκ�τη

συµφορ�.

 Ε¬χαν καταστραφε¬ και �λλα δ¬κτυα. Οι αρχηγο¬ πη-

γαινο�ρχονταν στο Μ�αστριχτ και ο ξ�δερφοv ε¬χε βρει

στο κ�µπινγκ �να σχεδι�γραµµα των επαφÞν, µαζ¬ µε

τουv Β�λγουv, δυο αδ�ρφια µε π¬ρσινγκ, που περνοËσαν

τη ζω� τουv θαυµ�ζονταv τουv generation X κι ακοË-

γονταv τ�κνο. Για καλ� τουv τËχη, συναντ�θηκαν και

π�λι στο Εγι�νζ, ¾που ε¬χαν π�ει δεκαπ�ντε µ�ρεv για

οικογενειακ�v διακοπ�v. Χ�ρη σε εκε¬νουv, �ναv «αγ-

γελιαφ¾ροv» ε¬χε κ�νει τη διαδροµ� απ¾ το Μον στιv

Κ�τω ΧÞρεv κι �φερε σκανκ, �να σχεδ¾ν κ¾κκινο µα-

ροκιν¾ που σε �κανε να θ�λειv να µουσκ�ψειv µπισκ¾τα

σε ζεστ¾ γ�λα βλ�πονταv ταιν¬εv µε τη Μεγκ Ρ�ιαν. Ο

ξ�δερφοv το ποËλαγε στη διπλ� τιµ� απ¾ την κανονικ�,

100 φρ�γκα το γραµµ�ριο, στη συνοικ¬α τηv Γκραπ και

στα περ¬χωρα. Οι χρ�στεv γκρ¬νιαζαν λ¬γο, προτιµοË-

σαν ¾µωv να τα σκ�σουν απ¾ το να βρεθοËν στεγνο¬.

 Κ�θε βρ�δυ, την Þρα που ο Αντον¬ �κανε µια τελευ-

τα¬α β¾λτα µε ποδ�λατο στη γειτονι� του, οσφραιν¾ταν

τη µυρωδι� απL αυτ¾ το ξεχωριστ¾ «πρ�µα» που ξε-

χυν¾ταν απ¾ τα µισ�νοιχτα παραθυρ�κια στιv σοφ¬τεv.

Στιv στ�γεv, πιτσιρ¬κια, ελ�χιστα µεγαλËτερα απ¾ εκε¬-

νον, φτι�χνονταν πα¬ζονταv Street Fighter. Στο ισ¾γειο,

ο πατ�ραv τουv παρακολουθοËσε Intervilles µε µια µπ¬ρα

στο χ�ρι.

 Ο ξ�δερφοv �ναψε �να τρ¬φυλλο και το �δωσε στον

αθλητικ¾ τËπο που ονοµαζ¾ταν Αλ�ξ και γιν¾ταν ολο�να

και πιο συµπαθητικ¾v. ´Υστερα �ταν η σειρ� του

Αντον¬. Εκε¬νοv τρ�àηξε λ¬γεv τζοËρεv και το τσιγα-
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ριλ¬κι �λλαξε χ�ρια. Την κ¾ρη των Ντιρ¬πτ ο Αντον¬

την �ξερε κατL ¾νοµα. Ο πατ�ραv τηv �ταν γιατρ¾v κι

εκε¬νη ε¬χε τη φ�µη µ�λλον τολµηρ�v. ´Ελεγαν πωv �να

Σαààατ¾àραδο ε¬χε διαλËσει τη BMW του γ�ρου τηv,

πρ�γµα που �ταν µ�λλον αξιοσηµε¬ωτο για κ�ποιον που

δεν ε¬χε πι�σει τιµ¾νι οËτε καν µε επ¬àλεψη συνοδη-

γοË. ´Ελεγαν επ¬σηv πωv κοιµ¾ταν µε δι�φορουv. Κοι-

τ�ζοντ�v την ο Αντον¬ φανταζ¾ταν δι�φορα.

 Αντ¬θετα, η �λλη κοπ�λα ερχ¾ταν απ¾ το πουθεν�.

Επιπλ�ον, καθ¾ταν ακριàÞv δ¬πλα του. ´Ετσι πρ¾σεξε

τιv φακ¬δεv, το χνοËδι στουv µηροËv και εκε¬νη τη στα-

γ¾να ιδρÞτα που ε¬χε γλιστρ�σει απ¾ τον αφαλ¾ τηv

µ�χρι το λ�στιχο του µαγι¾ τηv.

 Ο ξ�δερφοv �στριψε αµ�σωv �λλο �να τσιγαριλ¬κι και

ο Αλ�ξ τοË αγ¾ρασε 200 φρ�γκα σκανκ. ´Ολοι τÞρα ε¬-

χαν χαλαρÞσει, µπ�ρδευαν τα λ¾για τουv και γελοËσαν

συν�χεια. Οι κοπ�λεv, που ε¬χαν φ�ρει µπουκ�λια Vit-
tel, τουv πρ¾σφεραν να πιοËν.

 «Στην αρχ� �ρθαµε να δοËµε κορ¬τσια τ¾πλεv».
 «Αυτ� ε¬ναι µαλακ¬εv. Κανε¬v δεν βγ�ζει το βρακ¬

του εδÞ».

 «Μπορε¬ πιο παλι�».

 «Θ�λετε µ�πωv να γδυθοËµε ;»

 Ο Αντον¬ στρ�φηκε στη διπλαν� του. Εκε¬νη ε¬χε

ρωτ�σει. ´Ηταν εντυπωσιακ�. Με την πρÞτη µα-

τι� φ�νταζε κ�πωv νωθρ�, µε µιαν αδιαφορ¬α σχεδ¾ν

ζωÞδη και, βλ�ποντ�v την �τσι, µελαγχολικ�, αν�κ-

φραστη, θα π¬στευεv ¾τι περ¬µενε το τρ�νο στην απο-

à�θρα κ�ποιου σταθµοË. Ταυτ¾χρονα �ταν µισοµεθυ-

σµ�νη, παιχνιδι�ρα, αστε¬α, αποφασισµ�νη να περ�σει
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καλ�. Ε¬χε γλαρÞσει για τα καλ� µε την πρÞτη τζοËρα.

Επ¬σηv �νιωθε πολË ¾µορφα.

 «Ε, ακοËστε !»

 Απ¾ µακρι�, ακοËγονταν βογκητ� απ¾ µηχαν�v πε-

νηντ�ρεv, µε τσιριχτ� ηχητικ� ανεà�σµατα και βροντε-

ρ� κατεà�σµατα, ¾µοια µε πριν.

 «Μαv ψ�χνουν».

 «Ποιοv ;»

 «Οι τËποι απ¾ το κ�ντρο».

 «Φτου, ε¬ναι σκληρ� καρËδια φ�τοv».

 «Α ναι ;»

 «Εκε¬νοι κ�νουν βαàοËρα».

 «Μα ¾χι, ε¬ναι οι φραγκ�τοι».

 «Και σαv ψ�χνουν γιατ¬ ;»

 «Το καν¾. Το βουτ�ξαµε απ¾ το κ�ντρο».

 «Σοàαρ� ; Κ�νατε κ�τι τ�τοιο ;»

 Σκ�σανε στα γ�λια, προφυλαγµ�νοι, λιÞµα και ικα-

νοποιηµ�νοι. Η ζ�στη ε¬χε λιγοστ�ψει και κ�τι απαλ¾,

µια µυρωδι� απ¾ κ�ρàουνο, απ¾ δ�σοv, απ¾ κατ�ξερα

�λατα �γγιζε τα ρουθοËνια τουv. Το ηλιοàασ¬λεµα ε¬χε

κ�νει τα �ντοµα να σωπ�σουν και απ�µεναν µον�χα ο

παφλασµ¾v τηv λ¬µνηv, ο µακριν¾v θ¾ρυàοv του αυτο-

κινητ¾δροµου, οι εκρηκτικο¬ �χοι απ¾ τα δ¬κυκλα που

�σχιζαν κατ� διαστ�µατα τον υµ�να τηv ατµ¾σφαιραv.

Τα κορ¬τσια ε¬χαν φορ�σει τ¬σερτ και ε¬χαν βγ�λει το

π�νω µ�ροv του µαγι¾ τουv. Κ�τω απ¾ το Ëφασµα

µ�ντευεv την κ¬νηση του στ�θουv τουv. ΑδιαφοροËσαν

γιL αυτ¾, ¾σο για τα αγ¾ρια, προσποιοËνταν ¾τι δεν τουv

καιγ¾ταν καρφ¬. Ο Αντον¬ στο τ�λοv �àγαλε τα γυαλι�

ηλ¬ου. Κ�ποια στιγµ�, �πιασε το βλ�µµα τηv διπλα-
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ν�v του, που προσπαθοËσε προφανÞv να καταλ�àει πÞv

στρ�àωνε �τσι αυτ¾ το πρ¾σωπο. ´Υστερα, λ¬γο µετ� τιv

�ξι, εκε¬νη �ρχισε να ανυποµονε¬. Σ¬γουρα ε¬χε �ρθει η

Þρα τηv επιστροφ�v, κι �ρχισε να αναδεËεται. Και, κα-

θÞv καθ¾ταν οκλαδ¾ν πολË κοντ� του, το γ¾νατ¾ τηv

�γγιξε το γ¾νατο του Αντον¬. ´Ενα κορ¬τσι ε¬ναι τρο-

µερ� απαλ¾, ποτ� σου δεν το συνηθ¬ζειv εντελÞv.

 Την �λεγαν Στεφαν¬ Σοσου�.

 Ο Αντον¬ ζοËσε το καλοκα¬ρι των δεκατεσσ�ρων

χρ¾νων του. Ε¬χε �ρθει η Þρα νL αρχ¬σουν ¾λα.



2

 ΑφοË �κρυψαν το καν¾, τα δυο αγ¾ρια γËρισαν µε πο-

δ�λατο απ¾ το δ�σοv του Πτι-Φουζερ�. Ωv συν�θωv, ο

Αντον¬ διασκ�δαζε κ�νονταv σλ�λοµ στη διαχωριστικ�

γραµµ�, καταµεσ�v του δρ¾µου. Αυτ� η µαν¬α να σπ�ει

τα νεËρα του ξ�δερφου ! Μερικ�v µ�ρεv νωρ¬τερα, την

Þρα που σκαρφ�λωναν την ανηφ¾ρα κοντ� στιv αποθ�-

κεv, ο Αντον¬ βρ�θηκε µοËρη µε µοËρη µL �να βαν�κι

VW. Ο τËποv ε¬χε αναγκαστε¬ να κ�νει �ναν ελιγµ¾.

´Οταν τον ρÞτησε ο ξ�δερφοv αν �ξερε πωv µερικ�v φο-

ρ�v γιν¾ταν λ¬γο µαλ�καv, ο Αντον¬ τοË απ�ντησε πωv

ε¬χε προτεραι¾τητα.

 «Προτεραι¾τητα σε τι ; Βρισκ¾σουν στη µ�ση του

δρ¾µου».

 Μερικ�v φορ�v ο Αντον¬ τον �àγαζε απ¾ τα ροËχα

του. ΣL �κανε νL αναρωτι�σαι αν �ταν στα συγκαλ� του.

 Για την Þρα ¾µωv ο δρ¾µοv �ταν �ρηµοv και τα δυο

αγ¾ρια �καναν γρ�γορα πετ�λι, κ¾ντρα στον �λιο, κυ-

νηγηµ�να απ¾ τη σκι� τουv. ´Υστερα απ¾ τιv απογευ-

µατιν�v ζ�στεv, τα γËρω δ�ση επαν�ρχονταν στην προη-

γοËµενη κατ�σταση µε �ναν αναστεναγµ¾ και �ρχιζε η

αντ¬στροφη µ�τρηση για τη δËση του �λιου. Γιατ¬, στο

τ�λοv, ο Αλ�ξ ο αθληταρ�v τοËv ε¬χε προτε¬νει κ�τι :

´Ενα φιλαρ�κι οργ�νωνε µεγ�λο γλ�ντι στο σπ¬τι των

γονιÞν του. Αν �θελαν, ο Αντον¬ και ο ξ�δερφοv µπο-
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ροËσαν να π�νε, µε την προϋπ¾θεση, β�àαια, να φ�ρουν

«πρ�µα». ΠροφανÞv η γιορτ� θα γιν¾ταν σε µια µε-

γ�λη β¬λα µε πισ¬να. Θα ε¬χε ποτ�, κορ¬τσια, µουσικ�,

νυχτεριν¾ µπ�νιο. Ο Αντον¬ και ο ξ�δερφοv ε¬χαν πει

οκ�υ, θα δοËµε αν µποροËµε. Πραγµατικ�, το να µε¬-

νειv κουλ απαιτοËσε αρκετ� αυτοσυγκ�ντρωση.

 Απ¾ εκε¬νη τη στιγµ�, το πρ�γµα χ�λασε γιατ¬ η εν

λ¾γω γιορτ� γιν¾ταν στο Ντρεµπλου�. ´Ηταν, ¾πωv και

να το κ�νειv, σαρ�ντα χιλι¾µετρα ποδηλατ�δα πηγαι-

ν�λα. Εκτ¾v αν �παιρναν την ΥΖ του πατ�ρα. Σ�πιζε στο

β�θοv του γκαρ�ζ εδÞ και χρ¾νια, κ�τω απ¾ µια λιν�-

τσα. ΚαλËτερα ¾µωv να µην το σκ�φτονταν. Τον Αντον¬

δεν τον �νοιαζε καθ¾λου να φ�ει στα µοËτρα �να βαν�κι

VW, αλλ�, ¾ταν επρ¾κειτο για τον γ�ρο του, του κ¾-

àονταν µαχα¬ρι τα γ�λια.

 «∆εν θα το δει καν, σκοτιστ�καµε», συνηγοροËσε ο

ξ�δερφοv.

 «´Οχι, αγχÞνοµαι πολË», απ�ντησε ο Αντον¬. «Να

δοκιµ�σουµε µε τα ποδ�λατα».

 «Σταµ�τα, �χει π�ει κι¾λαv 7, την �χουµε πατ�σει».

 «∆εν µπορÞ, αλ�θεια. Θα µε τσακ¬σει αν π�ρω τη

µηχαν� του. ∆εν τον ξ�ρειv».

 Στην πραγµατικ¾τητα, ο ξ�δερφοv τον �ξερε πολË

καλ�. Ο Πατρ¬κ Καζατ¬ �ταν καλοκ�γαθοv τËποv, κα-

µι� φορ� ¾µωv αρκοËσε µια δαχτυλι� στην τηλε¾ραση

για να βγει εκτ¾v εαυτοË, �τσι που ντρεπ¾σουν να τον

βλ�πειv. Το χειρ¾τερο ερχ¾ταν µετ�, ¾ταν το συνειδη-

τοποιοËσε. Μπερδεµ�νοv, διαλυµ�νοv συναισθηµατικ�,

αν¬κανοv να ζητ�σει συγγνÞµη, προσπαθοËσε να δικαιο-

λογηθε¬ µιλÞνταv �ρεµα και προτε¬νονταv να σκουπ¬σει
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τα πι�τα. Η µητ�ρα του Αντον¬ ε¬χε φτι�ξει τιv βα-

λ¬τσεv τηv πολλ�v φορ�v για να βρει καταφËγιο στην

αδερφ� τηv. ´Οταν επ�στρεφε, η ζω� συνεχιζ¾ταν, λεv

και δεν ε¬χε συµàε¬ τ¬ποτε. Κι ¾µωv, αν�µεσ� τουv

�µενε �να β�ροv, κ�τι που δεν �δινε στL αλ�θεια την α¬-

σθηση τηv οικογενειακ�v ζω�v.

 «Θα ε¬ναι και η γκοµεν¬τσα σου», επ�µεινε ο ξ�δερ-

φοv. «Πρ�πει να π�µε».

 «Ποια ;»

 «´Ελα τÞρα, ξ�ρειv πολË καλ�».

 «Ναι. . .»

 Η Στεφ �µοιαζε �δη επαναλαµàαν¾µενη µελωδ¬α που

σου πα¬ρνει το κεφ�λι µ�χρι να σε τρελ�νει. Η ζω� του

Αντον¬ ε¬χε γ¬νει τελε¬ωv �νω-κ�τω. Τ¬ποτε δεν ε¬χε

κουνηθε¬ και τ¬ποτε πια δεν �ταν στη θ�ση του. Υπ�-

φερε· �ταν ωρα¬α.

 «Ε¬ναι σαλεµ�νη η γκ¾µενα, χωρ¬v πλ�κα».

 «Μα ναι».

 Ο ξ�δερφοv ξερ�θηκε απL τα γ�λια. ΑναγνÞριζε αυ-

τ�ν τη φατσοËλα: �ταν ¬δια µε τ¾τε στην Α´ Γυµνασ¬ου,

¾ταν ο Αντον¬ ε¬χε ξετρελαθε¬ µε τη Νατασ� Γκλασµ�ν,

�να κορ¬τσι µε ψαρ¬σια µατ�κια και παπουτσ�κια Kic-
kers. Βαθι� ενοχληµ�νοv, ο Αντον¬ αν�àηκε στο ποδ�-

λατ¾ του. Ε¬χε αν�γκη να σκορπ¬σει ¾λη αυτ� την εν�ρ-

γεια. ´Εφυγε κ�νονταv ορθοπεταλι�v, στη µ�ση του δρ¾-

µου φυσικ�.

 Ο ξ�δερφοv ζοËσε µε τη µητ�ρα και την αδερφ� του

σε �να δ¬πατο σπ¬τι, στριµωγµ�νο αν�µεσα σε δËο �λλα,

µε γερ�νια στα παρ�θυρα. Ο σοà�v στην πρ¾σοψη ξε-

φλοËδιζε. Μ¾λιv �φτασαν µπροστ�, τα αγ¾ρια �φησαν
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τα ποδ�λατ� τουv στα χαλ¬κια και �τρεξαν στο εσω-

τερικ¾. Στο σαλ¾νι, η µητ�ρα του ξ�δερφου �àλεπε το

Σ�ντα Μπ�ρµπαρα. Ε¬χε αυτ� τη µαν¬α να β�ζει τ�ρµα

την �νταση τηv τηλε¾ρασηv. Με τον �χο στη διαπα-

σÞν, η φων� του Κρουζ Καστ¬γιο �παιρνε µια απρ¾-

σµενα προφητικ� χροι�. ΑκοËγοντ�v τουv να τρ�χουν

στη σκ�λα, εκε¬νη φÞναξε :

 «Βγ�λτε τα παποËτσια σαv πριν ανεàε¬τε !»

 Φυσικ¾, εφ¾σον ο ¾ροφοv �ταν καλυµµ�νοv µε µο-

κ�τα. Φτ�νονταv στο κεφαλ¾σκαλο, ο Αντον¬ �ριξε µια

µατι� στο δωµ�τιο τηv Καρ¬ν, τηv αδερφ�v του ξ�-

δερφου. Απ¾ τη µισ�νοιχτη π¾ρτα, ε¬δε µια µορφ� κα-

θισµ�νη κατ�χαµα, µε απλωµ�να π¾δια, και σορτσ�κι.

´Ηταν η Βανεσ�. Αµ�σωv �πεσαν τα µπινελ¬κια, αγ�-
µητο, ανÞµαλο, �ει τρ�àα καµι� µαλακ¬α. Η Κα-

ρ¬ν �ταν δεκαοχτÞ χρονÞν και, µε τη Βανεσ� Λεον�ρ,

την καλËτερ� τηv φ¬λη που �ταν µ¾νο δεκ�ξι, ¾λη την

Þρα �ταν µαζ¬, κουτσοµπ¾λευαν, δεν �καναν τ¬ποτα και

φαντ�ζονταν λυπητερ�v ερωτικ�v ιστορ¬εv. Το καλοκα¬ρι

συνδËαζαν αυτ�v τιv δραστηρι¾τητεv µε το µαËρισµα,

γυµν¾στηθεv στον κ�πο των Λεον�ρ. ΠοË και ποË ο

πατ�ραv τηv Βανεσ� εµφανιζ¾ταν απροειδοπο¬ητα. Τα

κορ¬τσια γελοËσαν, παρL ¾λL αυτ� η Βανεσ� το �àρισκε

λιγ�κι σιχαµ�νο. Αντ¬θετα, αγνοοËσαν πωv ο Αντον¬,

που �µενε στο ¬διο οικ¾πεδο, ερχ¾ταν καµι� φορ� να τιv

κατασκοπεËσει µ�σα απL τουv θ�µνουv. ´Ηταν φαρµα-

κερ�v σαν οχι�v και ο Αντον¬ τιv φοà¾ταν για τα καλ�.

ΥποχÞρησε προτοË να του ορµ�σουν. Ε¬χε �δη συµàε¬

στο παρελθ¾ν. ´Ηταν µ�λλον σκληρ�v.

´Οταν �φτασε στο δωµ�τιο του ξ�δερφου, σωρι�στηκε
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στο κρεà�τι. Ο χÞροv βρισκ¾ταν κ�τω απL τη στ�γη

και, παρL ¾λο τον ανεµιστ�ρα, �κανε κολασµ�νη ζ�στη.

Στουv το¬χουv, ρ�φια µε βιντεοκασ�τεv, µερικ�v φω-

τογραφ¬εv του Baywatch και µια αφ¬σα του Μπρουv

Λι, παραδ¾ξωv σε χαλαρ� π¾ζα. Εκτ¾v απ¾ αυτ�, µια

µεγ�λη τηλε¾ραση σε τραπεζ�κι απ¾ αποµ¬µηση ξË-

λου, �να β¬ντεο µε τ�σσεριv κεφαλ�v, �να �δειο ενυ-

δρε¬ο, ¾που ε¬χε ζ�σει για λ¬γο �ναv νευρασθενικ¾v πË-

θωναv. Στιv γων¬εv βρ¾µικεv κ�λτσεv, περιοδικ� για

µοτοσικλ�τεv, �δεια µπουκ�λια µπ¬ραv, �να µπαστοËνι

του µπ�ιζµπολ. Ο ξ�δερφοv �δη �στριàε �να δ¬φυλλο

τσιγαριλ¬κι.

 «ΓαµÞτο. . .»

 «Ναι. . .»

 «Τι θα κ�νουµε ;»

 «∆εν ξ�ρω».

´Εµειναν για µια στιγµ� �τσι, καπν¬ζονταv εναλλ�ξ,

χωρ¬v να κ�νουν τ¬ποτα παρ� µον�χα να σκ�φτονται,

ενÞ ο ανεµιστ�ραv σκ¾ρπιζε τον καπν¾. Κοιτ�ζονταν,

ιδρωµ�νοι, νευρικο¬.

 «Για µια φορ� που �χουµε �να σχ�διο. . .»

 «Ναι, αλλ� ο πατ�ραv µου θα µε διÞξει αν αγγ¬ξω

τη µηχαν� του».

 «Χωρ¬v πλ�κα, το ε¬δεv αυτ¾ το γκοµεν�κι ;»

 «Σου λ�ω πωv δεν γ¬νεται».

 Ο Αντον¬ �ταν τσαντισµ�νοv. Ο ξ�δερφοv �ξερε πÞv

να το χειριστε¬.

 «Στη χειρ¾τερη, τι διακινδυνεËειv ; Σοàαρ� τÞρα, εν-

νι� στιv δ�κα πιθαν¾τητεv, δεν θα το καταλ�àει ποτ�.

Αδιαφορε¬ πια τελε¬ωv γιL αυτ� τη µηχαν�».
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´Ηταν εν µ�ρει αλ�θεια. Ο πατ�ραv του δεν �θελε πια

να ακοËει να µιλ�νε για τη µηχαν�. Του �φερνε στον

νου π�ρα πολλ�v αναµν�σειv, απαρν�σειv, εκε¬νο το κ�τι

που θα µποροËσε να µοι�ζει µε την ελευθερ¬α του. Κι

¾µωv αυτ¾ δεν �λλαζε τ¬ποτε. Η απαγ¾ρευση �ταν απα-

γ¾ρευση. Μηχανικ�, ο Αντον¬ �φερε το χ�ρι στο δεξ¬ του

βλ�φαρο. Του ε¬χε µπει λ¬γοv καπν¾v στο µ�τι.

 «Τι θ�λειv ;» ε¬πε ο ξ�δερφοv.

 «Τι δηλαδ� ;»

 «Ποτ� δεν βγ�κεv µε γκ¾µενα».

 «Τι λεv ;»

 «Η ιστορ¬α σου στη γαλαρ¬α του λεωφορε¬ου δεν πι�-

νει. ΟËτε κι η κ¾ρη των Γκλασµ�ν· µαv τα �πρηξεv δυο

χρ¾νια. Και στο τ�λοv, τζ¬φοv».

 Ο Αντον¬ αισθ�νθηκε τον λαιµ¾ του να δ�νεται

κ¾µποv. Αυτ� την γκ¾µενα, τη σκεφτ¾ταν αδι�κοπα

απ¾ την Α´ ∆ηµοτικοË µ�χρι το τ�λοv τηv Α´ Γυµνα-

σ¬ου. Στην τ�ξη �ψαχνε π�ντα να καθ¬σει κοντ� τηv.

Στη Γυµναστικ�, την παρατηροËσε µε µ�τια δαρµ�νου

σκËλου. Τηv �φτιαχνε συλλογ�v µε επιτυχ¬εv σε κασ�-

τεv, ηχογραφÞνταv κοµµ�τια απ¾ το ραδι¾φωνο: Scor-
pions, Μπαλαàου�ν, Τζ¾νι. Ε¬χε µ�λιστα π�ει κρυφ�

Þv το σπ¬τι τηv µε το ποδ�λατο. Και ποιο �ταν το απο-

τ�λεσµα των διαδροµÞν ; ∆εν ε¬χε καν τολµ�σει να τη

ρωτ�σει αν �θελε να βγουν µαζ¬. Στο τ�λοv, τα ε¬χε

φτι�ξει µαζ¬ τηv ο Σιρ¬λ Μεντραν�, ο γιοv τηv καθηγ�-

τριαv των ΜαθηµατικÞν. Ο Αντον¬ �θελε να του σπ�σει

τα µοËτρα. Τελικ� του βοËτηξε µον�χα το σακ¬διο και

το π�ταξε στο ποτ�µι. Με τον καιρ¾ την ξεπ�ρασε· δεν

�ταν παρ� µια µαλακισµ�νη.
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 «Καλ�. . .»

 Ο ξ�δερφοv τρ�àηξε µια τελευτα¬α τζοËρα, �σàησε

µε δËναµη το τσιγαριλ¬κι, �ναψε το Mega Drive. Π�ει,

τελε¬ωσε. Ο Αντον¬ θα �àαζε τα κλ�µατα.

 «Ε λοιπ¾ν σκατ�. . .»

 Π�δηξε απL το κρεà�τι, βγ�κε απL το δωµ�τιο και

κατ�àηκε τ�σσερα τ�σσερα τα σκαλοπ�τια. Στην προο-

πτικ� να ξεσκ�σει �λλο �να βρ�δυ πα¬ζονταv Sonic ενÞ

τα κορ¬τσια θα π�γαιναν να πιουν, να γκοµεν¬σουν και

να αφ�σουν �λλεv γλÞσσεv να µπλεχτοËν µε τιv δικ�v

τουv, προτιµοËσε ακ¾µη και να διακινδυνεËσει �ναν ξυ-

λοδαρµ¾. ´Εφυγε σφα¬ρα µε το ποδ�λατ¾ του. ´Ηταν

αποφασισµ�νοv. Στην �κρη του δρ¾µου ¾µωv ε¬δε την

ξαδ�ρφη του και τη Βανεσ� που επ�στρεφαν απ¾ το

Derch, µε τσ�ντεv τ¬γκα στιv µπ¬ρεv. ´Εκοψε ταχËτητα.

Βρ¬σκονταν π�νω στον δρ¾µο του. ´Εβαλε το π¾δι του

καταγ�v.

 «ΠοË παv ;»

 «Βι�ζεσαι ;»

 «Ε, κο¬τα µε ¾ταν σου µιλ�ω».

 Η Βανεσ� τοË ε¬χε ανασηκÞσει το σαγ¾νι. Με την

ξαδ�ρφη, ε¬χαν παρ¾µοιο χτ�νισµα: µακρι� µαλλι�,

τσουλοËφι πιασµ�νο π¬σω µε στ�κα. ΦοροËσαν φανελ�-

κια, σορτσ�κια, σαγιον�ρεv και µËριζαν λ�δι καρËδαv.

Μια χρυσ� αλυσιδοËλα �λαµπε στον αστρ�γαλο τηv Βα-

νεσ�. Ο Αντον¬ πρ¾σεξε πωv η ξαδ�ρφη του δεν φοροËσε

σουτι�ν. Το νοËµερ¾ τηv �ταν 95D. Το �ξερε, γιατ¬ ψα-

χοËλευε ξαν� και ξαν� στο δωµ�τι¾ τηv ¾ταν εκε¬νη δεν

�ταν εκε¬.

 «´Ελα, ποË παv ;» επαν�λαàε η Βανεσ� σφηνÞνονταv
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τη ρ¾δα του ποδηλ�του αν�µεσα στα π¾δια τηv, για να

τον εµποδ¬σει να περ�σει.

 «Σπ¬τι».

 «Κι¾λαv ;»

 «Να κ�νειv τι ;»

 «∆εν θεv να πιειv λιγ�κι ;»

 «Τι κοιτ�v ;»

 «Τ¬ποτα. . .»

 Ο Αντον¬ �νιωσε να κοκκιν¬ζει. Χαµ�λωσε και π�λι

το βλ�µµα.

 «∆ιεστραµµ�νε. Θεv να δειv αν �χω σηµ�δι ;»

 Και η Βανεσ� τοË �δειξε στον γοφ¾ τηv το πιο ανοι-

χτ¾χρωµο δ�ρµα. Ο Αντον¬ οπισθοχÞρησε για να απε-

λευθερÞσει τη ρ¾δα του.

 «Πρ�πει να φËγω».

 «´Ελα, κ¾φL το. Άσε τα ποËστικα».

 Η ξαδ�ρφη, που ε¬χε �δη ξεκιν�σει µL �να τεταρτ�κι

µπ¬ρα, αστειεËτηκε π¬σω τηv. ΠαρL ¾λα αυτ�, �σπευσε

να τον βοηθ�σει.

 «Εντ�ξει, παρ�τα τον».

 ΡοËφηξε �λλη µια γουλι� µπ¬ρα και λ¬γο υγρ¾

�λαµψε στο σαγ¾νι τηv. Ο Αντον¬ προσπ�θησε �λλη µια

φορ� να ξεφËγει, αλλ� η Βανεσ� δεν τον �φηνε. Χαµο-

γελοËσε αυτ�ρεσκα.

 «Αντον¬. . .»

´Ετεινε το �να χ�ρι στο µ�γουλ¾ του και το αγ¾ρι

�νιωσε την παλ�µη τηv. Η επιδερµ¬δα του κοριτσιοË

�ταν εκπληκτικ� δροσερ�. Κυρ¬ωv τα ακροδ�χτυλ� τηv.

Του χαµογ�λασε. Εκε¬νοv αισθ�νθηκε π�ρα πολË περ¬-

εργα. Εκε¬νη �σκασε στα γ�λια.
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 «Άντε, δ¬νε του !»

 Ξεκ¬νησε να φËγει, χωρ¬v να διαµαρτυρηθε¬.

 Για λ¬γο αισθαν¾ταν τα βλ�µµατ� τουv στην πλ�τη

του και παραà¬ασε το στοπ προτοË να π�ρει την οδ¾

Κλεµ�ν-Αντ�ρ. Εκε¬νη την Þρα �ταν εντελÞv �δεια κι

�φυγε σφα¬ρα προv το κ�ντρο τηv π¾ληv. Στον ορ¬ζοντα,

ο ουραν¾v ε¬χε π�ρει υπερàολικ� χρÞµατα. Ζαλισµ�νοv,

�φησε το τιµ¾νι και �νοιξε τα χ�ρια του. Η ταχËτητα

�κανε τα πλευρ� του να σε¬ονται µ�σα απL το φανελ�κι.

´Εκλεισε τα µ�τια µια στιγµ�· ο α�ραv σφËριξε στα αυ-

τι� του. Σε αυτ� τη µισοπεθαµ�νη π¾λη, την αλλ¾κοτα

µαλακισµ�νη, τη χτισµ�νη σε µια ¾χθη και κ�τω απ¾

µια γ�φυρα, ο Αντον¬ �τρεχε σαν να βρισκ¾ταν σε π¬-

στα, γεµ�τοv ρ¬γη, ν�οv µ�χρι θαν�του.



3

 Ο Αντον¬ αναγνÞρισε αµ�σωv το γ�λιο του πατ�ρα

Γκραντεµ�νζ. Οι γε¬τονεv µ�λλον θα �παιρναν ακ¾µη

το απεριτ¬φ µε τουv γονε¬v του στη βερ�ντα. ´Εκανε

τον γËρο για να π�ει να τουv βρει. Το σπ¬τι των Κα-

ζατ¬ �ταν χτισµ�νο χωρ¬v θεµ�λια, δ¬χωv τ¬ποτε τρι-

γËρω, µ¾νο µια µισοξεραµ�νη πρασι�, ¾που τα β�µατα

του αγοριοË �καναν �ναν �χο τσαλακωµ�νου χαρτιοË.

Ο πατ�ραv του, που δεν �ντεχε πια τη συντ�ρηση και

το ξεχορτ�ριασµα, ε¬χε αποδÞσει την αιτ¬α γιL αυτ¾ το

χ�λι στο εντοµοκτ¾νο Round Up. Απ¾ τ¾τε µποροËσε

να παρακολουθε¬ το Grand Prix τιv Κυριακ�v µε �συχο

µυαλ¾. Μαζ¬ µε τιv ταιν¬εv του Κλιντ ´Ιστγουντ και

Τα Καν¾νια του Ναàαρ¾νε, �ταν µ�λλον το µοναδικ¾

πρ�γµα που λειτουργοËσε ωv β�λσαµο στην ψυχ� του.

Ο Αντον¬ δεν µοιραζ¾ταν σπουδα¬α πρ�γµατα µε τον

γ�ρο του, ¾µωv ε¬χαν τουλ�χιστον κ�τι κοιν¾ : την τη-

λε¾ραση, τα ρ�λι, τιv πολεµικ�v ταιν¬εv. Στο ηµ¬φωv

του σαλονιοË, ο καθ�ναv στη γωνι� του, �ταν το µ�-

ξιµουµ τηv οικει¾τηταv που επ�τρεπαν στουv εαυτοËv

τουv.

 ΣL ¾λη τουv τη ζω�, οι γονε¬v του Αντον¬ ε¬χαν τη

µοναδικ� φιλοδοξ¬α να χτ¬σουν το τσαρδ�κι τουv και

κουτσ�-στραà� τα ε¬χαν καταφ�ρει. ´Εµεναν µ¾νο ε¬-

κοσι χρ¾νια δ¾σειv για να περι�λθει ολοκληρωτικ� στην
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κατοχ� τουv. Οι το¬χοι �ταν απ¾ γυψοσαν¬δεv, η στ�γη

επικλιν�v, ¾πωv σε ¾λεv τιv περιοχ�v που το µισ¾ χρ¾νο

βρ�χει. Τον χειµÞνα η ηλεκτρικ� θ�ρµανση �φερνε ελ�-

χιστη ζ�στη και αστρονοµικοËv λογαριασµοËv. ∆Ëο δω-

µ�τια, ανοιχτ� κουζ¬να, �ναv δερµ�τινοv καναπ�v και

�να σκρ¬νιο µε πορσελ�νινα µπιµπελ¾. Τον περισσ¾τερο

καιρ¾, ο Αντον¬ αισθαν¾ταν σαν στο σπ¬τι του.

 «Να, ορ¬στε ο κοËκλοv».

 Η Εàελ¬ν Γκραντεµ�νζ τον ε¬χε δει πρÞτη. ΓνÞριζε

τον Αντον¬ απ¾ τ¾τε που �ταν πολË µικρ¾v. Ε¬χε κ�νει

µ�λιστα τα πρÞτα του β�µατα στο µονοπ�τι του κ�που

τουv.

 «´Οταν σκ�φτοµαι πωv �κανε τα πρÞτα του β�µατα

στο µονοπατ�κι. . .»

 Ο �ντραv τηv συµφÞνησε µε �να κοËνηµα του κε-

φαλιοË. Ο οικισµ¾v τηv Γκραπ �ταν παλι¾v, π�νω απ¾

δεκαπ�ντε χρ¾νων τÞρα πια. ΖοËσαν σαν σε χωρι¾, �

σχεδ¾ν. Ο πατ�ραv του Αντον¬ κο¬ταξε το ρολ¾ι του.

 «ΠοË �σουν ;»

 Ο Αντον¬ απ�ντησε πωv ε¬χε περ�σει το απ¾γευµα

µε τον ξ�δερφο.

 «Ξαναπ�ρασα απ¾ τουv Σµιτ το πρω¬», �κανε ο πα-

τ�ραv.

 «Τα ε¬χα τελειÞσει ¾λα πριν φËγω. . .»

 «Ναι, αλλ� ε¬χεv ξεχ�σει τα γ�ντια σου. ´Ελα να κα-

θ¬σειv».

 Οι εν�λικεv ε¬χαν π�ρει θ�ση σε καρ�κλεv κ�µπινγκ

γËρω απ¾ �να πλαστικ¾ τραπ�ζι κ�που. Το ε¬χαν γυρ¬-

σει σε µπ¬ρα µε πικ¾ν, εκτ¾v απ¾ την Εàλ¬ν, που �πινε

π¾ρτο.
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 «Μυρ¬ζειv βοËρκο», παρατ�ρησε η Ελ�ν, η µητ�ρα

του Αντον¬.

 «Κ�ναµε µπ�νιο».

 «Ν¾µιζα πωv σε αηδ¬αζε η λ¬µνη. Θα βγ�λειv σπυ-

ρι�. Το νερ¾ ε¬ναι γεµ�το λËµατα».

 Ο πατ�ραv παρατ�ρησε πωv κ�τι τ�τοιο δεν θα τον

σκ¾τωνε.

 «Π�γαινε καλËτερα να π�ρειv µια καρ�κλα», ε¬πε η

µητ�ρα.

 Αστει¾τητεv. . . Ο πατ�ραv Γκραντεµ�νζ τοË �κανε

ν¾ηµα να π�ει να καθ¬σει στα γ¾νατ� του, χτυπÞνταv

το µποËτι του µε την παλ�µη.

 «´Ελα να κ�τσειv εδÞ, ε¬ναι στ�ρεα».

 Ο τËποv ε¬χε Ëψοv σχεδ¾ν δËο µ�τρα, µε σκληρ�

σαν ξËλο χ�ρια, απ¾ τα οπο¬α �λειπαν τρειv φ�λαγγεv.

Για να κυνηγ�ει, χρησιµοποιοËσε �να ειδικ¾ τουφ�κι

που του επ�τρεπε να πατ�ει τη σκανδ�λη µε τον πα-

ρ�µεσο. ´Ηταν �ναv αδι¾ρθωτοv πλακατζ�v, που δεν σε

�κανε ακριàÞv να γελ�v. Ο Αντον¬ γνÞριζε �να σωρ¾

τ�τοιουv τËπουv, που αστειεËονταν περισσ¾τερο απ¾ ευ-

γ�νεια παρ� απ¾ πραγµατικ¾ κ�φι.

 «´Ετσι κι αλλιÞv, δεν θα µε¬νω».

 «ΠοË λογαρι�ζειv να παv ;»

 Ο Αντον¬ στρ�φηκε προv τον πατ�ρα του, που το

πρ¾σωπ¾ του ε¬χε σκληρËνει. ´Οταν συν�àαινε αυτ¾,

ξαφνικ� η επιδερµ¬δα τεντων¾ταν, πα¬ρνονταv την ¾ψη

αρκετ� ωρα¬ου σκοËρου δ�ρµατοv.

 «ΑËριο ε¬ναι Σ�ààατο», απ�ντησε ο Αντον¬.

 «Μα �φησ� τον πια, ε¬ναι διακοπ�v».

 Ε¬χε παρ�µàει ο γε¬τοναv. Ο πατ�ραv αναστ�ναξε.
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Εκε¬νοv και ο Λικ Γκραντεµ�νζ ε¬χαν δουλ�ψει µαζ¬ στο

παρελθ¾ν στην αποθ�κη Ρεξ�λ, λ¬γο καιρ¾ αφ¾του ε¬χαν

σà�σει για τα καλ� οι τσιµινι�ρεv. Αν�καν στην οµ�δα

αυτÞν που αποχÞρησαν εθελοντικ�, επανεκπαιδεËτη-

καν, κι �γιναν οδηγο¬ φορτηγÞν, σËµφωνα µε κ�ποιο

πρ¾γραµµα. Την εποχ� εκε¬νη τοËv ε¬χε φανε¬ καλ� ευ-

καιρ¬α· να οδηγοËν ¾λη τη µ�ρα µηχαν�µατα, �µοιαζε

παιχνιδ�κι. Απ¾ τ¾τε ο Πατρ¬κ Καζατ¬ �ταν ¾λο κα-

àγ�δεv. Ε¬χε χ�σει την �δεια και τη δουλει� του την ¬δια

µ�ρα και για τον ¬διο λ¾γο. Την �δει� του ε¬χε κατα-

φ�ρει να την ξαναπ�ρει Ëστερα απ¾ �ξι µ�νεv γραφειο-

κρατικ�v ταλαιπωρ¬αv και µια πρακτικ� εξ�σκηση στον

Κυαν¾ Σταυρ¾. Αντιθ�τωv, η εργασ¬α �ταν δυσεËρετη

στην κοιλ�δα και τ�λοv αναγκ�στηκε να στ�σει τη δικ�

του δουλει�. Ε¬χε αγορ�σει �να φορτηγ�κι Iveco µε κα-

ρ¾τσα, µια µηχαν� κοπ�v, εργαλε¬α, φ¾ρµα εργασ¬αv µε

το ¾νοµ� του ραµµ�νο π�νω τηv. ΤÞρα �κανε απ¾ δω

κι απ¾ κει κ�τι µικροδουλει�v και πληρων¾ταν κυρ¬ωv

µαËρα. Τουv καλοËv µ�νεv κατ¾ρθωνε να µαζεËει 4 � 5

χιλι�δεv φρ�γκα. Με τον µισθ¾ τ�v Ελ�ν λ¬γο-πολË τα

�φερναν β¾λτα. Το καλοκα¬ρι η δουλει� βρισκ¾ταν στο

αποκορËφωµ� τηv και ε¬χε β�λει τον Αντον¬ να βοηθ�ει

για να κουρεËουν το γρασ¬δι, να καθαρ¬ζουν τιv πισ¬νεv.

Αυτ� η συνεισφορ� αποδεικνυ¾ταν ιδιαιτ�ρωv χρ�σιµη

¾ταν �ταν τËφλα στο µεθËσι. Το ¬διο πρω¬, ο Αντον¬

ε¬χε κλαδ�ψει τουv θ�µνουv στο σπ¬τι του κ. Σµιτ.
 Τελικ� ο πατ�ραv �ψαξε µια µπ¬ρα στο ψυγει�κι που

βρισκ¾ταν στα π¾δια του, �àγαλε το καπ�κι και την

�δωσε στον Αντον¬.

 «Το µ¾νο που σκ�φτεται, ε¬ναι να βγει».
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 «Ε¬ναι τηv ηλικ¬αv», ε¬πε ο γε¬τοναv, φιλοσοφÞνταv.

 Το τ¬σερτ του �φηνε να φανε¬ λ¬γο η κοιλι� του: �ναv

ωχρ¾v, αρκετ� απωθητικ¾v ¾γκοv. ´Ηδη σηκων¾ταν για

να δÞσει τη θ�ση του.

 «Άντε, κ�τσε κ�τω δυο λεπτ�. Λ�γε µαv».

 «Ψ�λωσε κι �λλο, �τσι δεν ε¬ναι ;» ε¬πε η Εàλ¬ν.

 Η Ελ�ν Καζατ¬ επ�µεινε επ¬σηv να µε¬νει λιγ�κι, θυ-

µ¬ζοντ�v του πωv το σπ¬τι δεν �ταν ξενοδοχε¬ο. Κ�θε

στιγµ� που περνοËσε, το γλ�ντι στο Ντρεµπλου� γλι-

στροËσε µ�σα απ¾ τα δ�χτυλ� του.

 «Τι �παθε το χ�ρι σου ;»

 «∆εν ε¬ναι τ¬ποτα».

 «Το απολËµανεv ;»

 «∆εν ε¬ναι τ¬ποτα, σου λ�ω».

 «Π�γαινε π�ρε µια καρ�κλα», ε¬πε ο πατ�ραv.

 Ο Αντον¬ τον κο¬ταξε. Σκεφτ¾ταν τη µηχαν�. Υπ�-

κουσε. Η µητ�ρα του τον ακολοËθησε µ�χρι την κου-

ζ¬να. ∆εν χρειαζ¾ταν παρ� λ¬γο καθαρ¾ οιν¾πνευµα κι

�ναv επ¬δεσµοv.

 «Μην µπα¬νειv στον κ¾πο», ε¬πε εκε¬νοv.

 «´Εχω �ναν ξ�δερφο που �χασε �να δ�χτυλο �τσι».

 Η µητ�ρα του ξεφοËρνιζε π�ντα διδακτικ�v ιστο-

ριοËλεv αυτοË του τËπου, απερισκεψ¬εv που κατ�ληγαν

σε δρ�µατα, αξιοζ�λευτα πεπρωµ�να που σταµ�τησαν

απ¾τοµα απ¾ λευχαιµ¬α. ´Ηταν σχεδ¾ν φιλοσοφ¬α ζω�v·

�ταν υπερàολικ�.

 «Για δÞσε να το δω».

 Ο Αντου�ν �δειξε το χ�ρι του. ´Ηταν �ψογο. Μπο-

ροËσαν να ξαναàγοËν στη βερ�ντα.

 Καθισµ�νοι εκε¬ �πιαν κι Ëστερα η Εàλ¬ν �ρχισε να
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του κ�νει ερωτ�σειv. ´Ηθελε να µ�θει πÞv π�γαινε το

σχολε¬ο, πÞv περνοËσε στιv διακοπ�v του. Ο Αντον¬

απαντοËσε διφοροËµενα και εκε¬νη τον �κουγε µε κα-

λ¾καρδο χαµ¾γελο, µαυρισµ�νο απL τη νικοτ¬νη. Για

να βγ�λει τη βραδι� ε¬χε π�ρει δυο πακ�τα Gauloi-
ses. ´Οταν διακοπτ¾ταν η συζ�τηση, �κουγεv την αν�σα

τηv· �να βραχν¾, οικε¬ο σφËριγµα, Ëστερα �ναàε και-

νοËργιο τσιγ�ρο. Κ�ποια στιγµ�, ο πατ�ραv θ�λησε να

διÞξει µια χοντρ� σφ�κα που ζουζοËνιζε γËρω απ¾ τιv

συσκευασ¬εv των τυριÞν Apéricube. Αλλ�, καθÞv δεν

�λεγε να φËγει, ο πατ�ραv π�γε κι �φερε µια ηλεκτρικ�

µυγοσκοτÞστρα. ´Εκανε µπζζζ, µια µυρωδι� καµ�νου

και το ζωËφιο �πεσε τ�ζα.

 «Σκ�τη αηδ¬α», ε¬πε η Ελ�ν.

 Αντ¬ �λληv απ�ντησηv, ο πατ�ραv ροËφηξε το πι-

κ¾ν του και αναζ�τησε �λλη µια µπ¬ρα στο ψυγε¬ο.

Κι �ρχισαν να συζητ�νε µε τον γε¬τονα για το ατË-

χηµα που ε¬χε συµàε¬ πριν απ¾ λ¬γο καιρ¾ στο Φου-

ριαν¬. ΣËµφωνα µε τον Λικ Γκραντεµ�νζ, αυτ� η σφαγ�

δεν ε¬χε τ¬ποτε παρ�ξενο. Τουv ΚορσικανοËv τοËv ε¬χε

δει στα εργοτ�ξια και κ�γχαζε. Ωv συν�θωv, µιλοË-

σαν για ποδ¾σφαιρο, ΚορσικανοËv και Άραàεv. Η Εàλ¬ν

�λλαξε θ�ση· δεν τηv �ρεσε ¾ταν ο �ντραv τηv �χανε

το µυαλ¾ του µε αυτοË του ε¬δουv τιv ιστορ¬εv. Πρ�-

πει να ποËµε πωv οι πρ¾σφατεv συµφορ�v τηv περιο-

χ�v τηv γ�φυραv συγκινοËσαν πολË τον οικισµ¾. Η ΖΟΑ

δεν απε¬χε και πολË. Φαντ�ζονταν �δη τουv κουκου-

λοφ¾ρουv Άραàεv να κα¬νε τα αυτοκ¬νητα, ¾πωv στο

Βο-αν-Βελ�ν. Ο γε¬τοναv και ο πατ�ραv δεν µποροËσαν

παρ� να διαπιστÞσουν την αËξηση των κινδËνων και
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φαντ�ζονταν τουv εαυτοËv τουv ωv το τελευτα¬ο οχυρ¾.

 «Εσε¬v θα �πρεπε να δρ�σετε», ε¬πε ο γ¬γανταv, δε¬-

χνονταv µε το σαγ¾νι τον Αντον¬.

 «´Εχουµε συν�χεια προàλ�µατα µε αυτοËv τουv αν-

θρÞπουv», συµφÞνησε ο πατ�ραv.

 «´Οταν �µουν εθελοντ�v πυροσà�στηv, ε¬χαµε συχν�

πυρκαγι�v στη ΖΟΑ. Κι �ταν και κ�τι σκυλ�ραπεv που

προσπαθοËσαν να µαv βουτ�ξουν τα κλειδι� του φορτη-

γοË».

 «Και λοιπ¾ν ;»

 «Λοιπ¾ν τ¬ποτα, σà�ναµε τη φωτι�, τι θεv να κ�-

ναµε ;»

 «Αυτ¾ �ταν το λ�θοv».

 Π�θαναν στα γ�λια, ¾χι ¾µωv κι ο Αντον¬, που ε¬χε

σηκωθε¬ για να την κοπαν�σει χωρ¬v να τον δει κανε¬v.

 «ΠοË παv ;»

 Αυτ� τη φορ� τον σταµ�τησε η Ελ�ν, η µητ�ρα του.

 «Πρ�πει να φËγω».

 «Με ποιον ;»

 «Με τον ξ�δερφο».

 «Ε¬δεv την Ιρ�ν ;»

 Οι αδερφ�v ε¬χαν π�ψει να µιλοËνται. Για µια ιστορ¬α

υποθ�κηv για το σπ¬τι στο οπο¬ο κατοικοËσε η Ιρ�ν και

οι αδερφ�v το ε¬χαν κληρονοµ�σει εξ αδιαιρ�του. Π�ντα

το χρ�µα.

 «Ναι».

 «Και ; Τι κ�νει ;»

 «∆εν ξ�ρω. Καλ�».

 «∆ηλαδ� ;»

 «Τι να πω ; Καλ�».
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 «´Ωχου, φËγε, αν ε¬ναι να ε¬σαι δυσ�ρεστοv».

 Ο πατ�ραv δεν αντ�δρασε. Με τον γε¬τονα, �àαζαν

�δη να πιοËν �λλο �να ποτ�ρι πικ¾ν. Ο θυµ¾v τουv �ταν

αλληλ�γγυοv µε τη νËχτα που �πεφτε και τον αναθ�ρ-

µαιναν �τσι ¾πωv κ�θονταν πολË κοντ�, συν�νοχοι και

�γριοι.

 Ο Αντον¬ το εκµεταλλεËτηκε για να π�ει στο δωµ�-

τι¾ του, παρ¾τι �ταν πολË λιγ¾τερο κουλ απ¾ εκε¬νο του

ξ�δερφου. Ο πατ�ραv του τοË ε¬χε βρει �να κρεà�τι µε

ουραν¾ και δι�σπαρτα αυτοκ¾λλητα Παν¬νι, πορτρ�τα

Γ�λλων και Αργεντ¬νων ποδοσφαιριστÞν, καθÞv και

του Βαντλ µε τη φαν�λα τηv Olympique de Marseille.
Μια σαν¬δα στηριγµ�νη σε τρ¬ποδα τοË χρησ¬µευε ωv

γραφε¬ο. ∆εν ε¬χε καν δικ� του καρ�κλα. Π¾σο µ�λ-

λον που υπ�ρχε π�ντα κ¾σµοv στο σπ¬τι : �ναv θε¬οv,

φ¬λοι � κ�ποιοv γε¬τοναv που �ρχονταν να πιοËν �να

ποτηρ�κι. Β�λθηκε να ψαχουλεËει στην ντουλ�πα του

για να βρει ροËχα τηv προκοπ�v. ∆εν βρ�κε τ¬ποτα κα-

λËτερο απ¾ �να µαËρο τζην και �να �σπρο Polo, µε-

γ�λο νοËµερο. Στο στ�θοv ε¬χε τη στ�µπα τηv Agrigel.
Κοιτ�χτηκε στον καθρ�φτη που βρισκ¾ταν στο δωµ�τιο

των γονιÞν του. Αν δεν ε¬χε ξοδ�ψει ¾λα του τα λεφτ�

στο πανηγËρι και στο Métro, θα µποροËσε να προσφ�ρει

στον εαυτ¾ του ροËχα τηv προκοπ�v. Πρ�πει να ποËµε

πωv, µ�χρι τ¾τε, τα προàλ�µατα τηv γκαρνταρ¾µπαv

δεν τον ε¬χαν απασχολ�σει. ´Οµωv, εδÞ και λ¬γο καιρ¾,

ε¬χε δει τιv συζητ�σειv να πα¬ρνουν ασυν�θιστη πορε¬α

στο σχολε¬ο. Τα αγ¾ρια ενθουσι�ζονταν µε �να ζευ-

γ�ρι Torsion � �να τ¬σερτ Waikiki. Κοιτ�ζονταv προ-

σεκτικ� την αξιοθρ�νητη, γελο¬α εµφ�νισ� του στον κα-
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θρ�φτη, υποσχ�θηκε στον εαυτ¾ του να κ�νει οικονοµ¬εv.

 Στο γκαρ�ζ, η µηχαν� YZ βρισκ¾ταν στη συνηθισµ�νη

θ�ση τηv, στριµωγµ�νη στο β�θοv, π¬σω απ¾ το παλι¾

τραπ�ζι του πινγκ-πονγκ. ΑφοË δ¬πλωσε προσεκτικ� το

προστατευτικ¾ κ�λυµµα, ο Αντον¬ εισ�πνευσε την ωρα¬α

µυρωδι� του καËσιµου, ψηλ�φισε τουv οδοντωτοËv τρο-

χοËv. ´Ηταν µοντ�λο του L82, κ¾κκινο και �σπρο, µε

το νοËµερο 16. Ο πατ�ραv του ε¬χε λ�àει µ�ροv σε µε-

ρικοËv αγÞνεv. ´Οταν �ταν στιv καλ�v του, τον �àαζε

να κ�νει γËρουv στη γειτονι�. Τηv Ελ�ν δεν τηv �ρεσε

αυτ¾. ´Ολοι οι µηχαν¾àιοι στο τ�λοv τσακ¬ζονταν στιv

νησ¬δεv· δεν χρειαζ¾ταν να �χει µελετ�σει κανε¬v στα-

τιστικ� για να ξ�ρει κ�τι τ�τοιο. Κι ¾µωv: Ο Αντον¬

ε¬χε τη µηχαν� στο α¬µα του, ακ¾µη κι ο πατ�ραv του

το �λεγε. ´Οταν �λλαζε ταχËτητεv � �γερνε στιv στρο-

φ�v, βρισκ¾ταν στο στοιχε¬ο του. Μια µ�ρα, �ταν φωv

φαν�ρι, θα ε¬χε τη δικ� του µηχαν�. Στο µυαλ¾ του,

αυτ� η �µµονη ιδ�α µπερδευ¾ταν µε εικ¾νεv απ¾ παρα-

λ¬εv, ηλιοàασιλ�µατα, κορ¬τσια µε µαγι¾, µε υπ¾κρουση

τραγοËδια των Aerosmith.
 ΤσοËλησε την ΥΖ στο σκοτ�δι, προσ�χονταv να µη

χτυπ�σει το Opel τηv µητ�ραv του. ´Υστερα �νοιξε προ-

σεκτικ� την π¾ρτα του γκαρ�ζ. Τ¾τε µια φων� γλ¬-

στρησε στον σà�ρκο του.

 «Καλ� µοË φ�νηκε πωv �κουσα θ¾ρυàο».

 Η µητ�ρα του κ�πνιζε �να τσιγ�ρο �ξω. ΜποροËσε

να τη δει πλαισιωµ�νη απ¾ τιv παραστ�δεv τηv π¾ρταv,

στο µπλε φ¾ντο του σοËρουπου. ΚοιτοËσε αλλοË, µε �να

ζακετ�κι ριχτ¾ στουv Þµουv τηv και σταυρωµ�να χ�ρια.
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 Ο Αντον¬ δεν ε¬πε τ¬ποτα. Ε¬χε τα χ�ρια στο τιµ¾νι

και του ερχ¾ταν να κλ�ψει. Σκ�φτηκε τη Στεφαν¬.

 Η µητ�ρα του �φησε το τσιγ�ρο τηv να π�σει και

π�τησε τη γ¾πα κ�τω απ¾ το δερµ�τινο σαµπ¾ τηv.

 «Σκ�φτηκεv τη σκην� που θα µαv �κανε ο πατ�ραv

σου ;»

´Οπωv ε¬χε πλησι�σει, µποροËσε να νιÞσει τη µυ-

ρωδι� τηv, κε¬νο το µε¬γµα µπαγι�τικου καπνοË,

σαµπου�ν µε �νθη φλαµουρι�v, ιδρÞτα, και του αλκο¾λ

που ε¬χε κατεà�σει. Ο Αντον¬ τ�v υποσχ�θηκε να προ-

σ�χει. Την ικ�τευε.

 «Ξ�ρειv, λυκ�κι µου. . .»

 Στεκ¾ταν πολË κοντ�, παραπα¬ονταv. Το φωv απ¾

τη λ�µπα του δρ¾µου �πεφτε στουv µηροËv τηv, τον¬-

ζονταv µε µια φωτειν� δ�σµη τη γραµµ� τηv γ�µπαv

τηv, το καλ�µι του ποδιοË τηv στο µισοσκ¾ταδο. Ν¾-

τισε τον αντ¬χειρ� τηv για να αφαιρ�σει �να υπ¾λειµµα

απ¾ κ�τι που βρισκ¾ταν στο µ�γουλο του Αντον¬. Το

αγ¾ρι τραà�χτηκε.

 «Τι ;»

 Εκε¬νη �µοιαζε να βρ¬σκεται αλλοË. Συν�χισε :

 «´Ηµουν στην ηλικ¬α σου ¾ταν χ�σαµε τη µαµ�».

 ΑκοËµπησε τα µπρ�τσα τηv στουv Þµουv του γιου

τηv και �δεσε τα χ�ρια τηv π¬σω απ¾ τον σà�ρκο του.

 «Ξ�ρειv, η ζω� δεν ε¬ναι µ¾νο χαàαλ�v».

 Ο Αντον¬ σÞπαινε. Απεχθαν¾ταν αυτοË του ε¬δουv

τιv συζητ�σειv, ¾ταν η µητ�ρα του �ψαχνε δικαιολογ¬εv,

συµµ�χουv.

 «Μαµ�, σε παρακαλÞ. . .»

 «Τι ;»
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 ΑφοË αµφιταλαντεËτηκε για µια στιγµ�, τον φ¬λησε

στο µ�γουλο, και παραλ¬γο να π�σει και να σπ�σει τα

µοËτρα τηv. ´Εδινε την εντËπωση πωv παραπατοËσε σε

ξυλοπ¾δαρα και πι�στηκε για λ¬γο απL τον το¬χο. Αυτ¾

την �κανε να γελ�σει. Γ�λιο πιτσιρ¬καv, διαπεραστικ¾,

φευγαλ�ο.

 «Μου φα¬νεται πωv το παρ�κανα λ¬γο. Σαν να µην

�φτανε αυτ¾, χτËπησα κι¾λαv».

 ΑκοËµπησε στο στ¾µα τηv το δαχτυλ�κι που ε¬χε

σχ¬σει στο τσιµ�ντο. ΡοËφηξε το α¬µα, κο¬ταξε το δ�-

χτυλ¾ τηv, το �φερε ξαν� στο στ¾µα τηv χαµογελÞνταv.

 «Γκοµενοδουλει�, �τσι ;»

 Ο Αντον¬ δεν απ�ντησε. Εκε¬νη χαµογ�λασε και π�-

λι· Ëστερα �φυγε για να ξαναπ�ει στη βερ�ντα. Τελικ�

περπατοËσε ¬σια. ´Ηταν ψηλ�, πολË λεπτ�. Στον οικι-

σµ¾, την �λεγαν τσουλ¬.

´Οταν βρ�θηκε σε κατ�λληλη απ¾σταση, ο Αντον¬

�àαλε µπροv την ΥΖ µε το π¾δι. ´Εναv τσιριχτ¾v κρ¾-

τοv �σκασε στο σκοτ�δι κι εκε¬νοv αποµακρËνθηκε µ�σα

στο γεµ�το αντηχ�σειv βρ�δυ. Π�γαινε γρ�γορα, χω-

ρ¬v κρ�νοv. Ο α�ραv φοËσκωνε την πολË µεγ�λη, για τα

µ�τρα του, µπλοËζα. Ο καιρ¾v �ταν ακ¾µη καλ¾v. ΠολË

γρ�γορα, �παψε να σκ�φτεται οτιδ�ποτε. Ταξ¬δευε.


