
ΕΝΑ

Βρισκόμουν στο Λουπ* από το πρωί. Εδώ και ώρα είχα καθί-
σει στα τσιμεντένια σκαλιά που οδηγούσαν στο σταθμό του 

υπέργειου ηλεκτρικού σιδηρόδρομου και κανένας δε μου είχε πει 
να σηκωθώ. Εκατοντάδες άλλοι άνθρωποι κάθονταν κι αυτοί στα 
σκαλιά. Για περισσότερο από μία ώρα τα τρένα περνούσαν χω-
ρίς να σταματάνε στο σταθμό και οι πλατφόρμες από πάνω είχαν 
κλείσει. Έβλεπες μόνο αστυνομικούς να περιπολούν.

Έψαχναν για οπλοφόρους.
Η χρονιά των δολοφονιών συνεχιζόταν.
Φεύγοντας από το Μέμφις δεν είχα πει σε κανέναν πού πήγαι-

να. Δε μιλούσα πολύ εκείνες τις μέρες. Δεν ένιωθα πως είχα πια να 
πω κάτι που άξιζε τον κόπο.

Ήταν 4 Σεπτέμβρη του 1968. Μόλις μια εβδομάδα πριν, το 
Σικάγο είχε βυθιστεί στο χάος. Μόλις μια εβδομάδα πριν, είχα 
πάρει μια απόφαση που θα μου φαινόταν αδιανόητη πριν από ένα 
χρόνο.

Μόλις μια εβδομάδα πριν όλα είχαν αλλάξει. Ξανά.
Στο δρόμο μπροστά από το σταθμό επικρατούσε μια περίεργη 

* Το Λουπ είναι μια περιοχή 35 οικοδομικών τετραγώνων στο κέντρο του 
Σικάγου, που περιβάλλεται από τις γραμμές του υπέργειου ηλεκτρικού αστι-
κού σιδηρόδρομου. Η λέξη αναφέρεται γενικότερα στο κέντρο του Σικάγου. 
(Σ.τ.M.)
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ησυχία. Χιλιάδες άνθρωποι ήταν συγκεντρωμένοι κάτω από τους 
ατσάλινους ουρανοξύστες, σιωπηλοί. Η αστυνομία και η Εθνο-
φρουρά κρατούσαν τον κόσμο στα πεζοδρόμια. Στα στενά τριγύ-
ρω υπήρχαν κλούβες της αστυνομίας, σε περίπτωση που επανα-
λαμβάνονταν τα επεισόδια της προηγούμενης εβδομάδας.

Δεν είχα ιδέα για ποιο λόγο είχα κατέβει στο κέντρο. Ένιωθα 
σαν κάτι να με τραβούσε εκεί, σαν εκείνο το μέρος, εκείνοι οι άν-
θρωποι, εκείνη η στιγμή να είχαν κάποιο ιδιαίτερο νόημα, να μου 
έδιναν μια διαφορετική προοπτική.

Υπήρχαν ελάχιστα μαύρα πρόσωπα στο πλήθος. Ξεχωρίζαμε 
εύκολα και η αστυνομία μάς εντόπιζε αμέσως και έστρεφε την 
προσοχή της πάνω μας. Παρέμεινα καθιστός, έτσι ώστε να μη 
διακρίνεται πόσο μεγαλόσωμος ήμουν, και κρατούσα τα χέρια μου 
πάνω στα γόνατά μου, έτσι ώστε να φαίνονται. Δεν ήθελα να τρα-
βήξω την προσοχή των αστυνομικών χωρίς λόγο.

Το Σικάγο είχε δει πολλή βία αυτό το μακρύ, ζεστό καλοκαίρι.
Κι εγώ είχα δει πολλή βία – είχα προκαλέσει πολλή βία – για 

μια ολόκληρη ζωή.
Είχα διαλέξει να ζω στο σκοτάδι, επειδή αυτή ήταν η μόνη επι-

λογή που είχα.
Η χρονιά των δολοφονιών συνεχιζόταν.
Και ανάμεσα σ’ όλες αυτές τις χιλιάδες ανθρώπους ένιωθα πε-

ρισσότερο μόνος από όσο είχα νιώσει ποτέ στη ζωή μου.

 



ΔΥO

Eίχα αρχίσει να βλέπω εκείνα τα όνειρα. Το πρώτο το είχα δει 
στις είκοσι μία Αυγούστου.
Είδα ότι ήμουν ξανά στην Κορέα, ενώ ο πόλεμος πλησίαζε 

προς το τέλος του. Το όρυγμα στο οποίο βρισκόμουν δεν ήταν αρ-
κετά βαθύ και φαρδύ, σίγουρα όχι όσο απαιτούσαν οι κανονισμοί. 
Βρισκόταν σε έναν χαμηλό λόφο σχεδόν χίλια μέτρα μακριά από 
τα πιο κοντινά ορύγματα των Κινέζων. Tριγύρω υπήρχαν ψηλοί 
λόφοι και ορυζώνες, που είχαν πιάσει πάγο από το κρύο.

Οι λόφοι όπου κρυβόταν ο εχθρός δεν είχαν καθόλου βλάστη-
ση. Η αμερικανική αεροπορία είχε κάψει τα πάντα και το τοπίο 
τώρα φάνταζε γυμνό και αφύσικο κάτω από το άσπρο φως του 
φεγγαριού.

Το κρύο ήταν κι αυτό αφύσικο – ανυπόφορο και ακόμη πιο βα-
σανιστικό, επειδή δεν υπήρχε τίποτε που να μας προστατεύει από 
τον αέρα. Περιπολούσαμε και ακούγαμε τους αθέατους εχθρούς 
μας, που έσκαβαν χαρακώματα στο παγωμένο έδαφος. Με κάθε 
χτύπημα της σκαπάνης η έντασή μας μεγάλωνε.

Μια μέρα, το ξέραμε, θα βρισκόμασταν απέναντί τους. Μια 
μέρα θα έπρεπε να τους σκοτώσουμε.

Η ένταση, το κρύο, η αίσθηση ότι κάτι τρομερό επρόκειτο να 
συμβεί από στιγμή σε στιγμή με έκαναν να μην μπορώ να ανα-
πνεύσω.
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Ξύπνησα πιασμένος πάνω στον στενό καναπέ του Φράνκλιν 
Γκρίμσο, μούσκεμα στον ιδρώτα, εκείνη την αποπνικτική νύχτα 
του Αυγούστου και όμως ένιωθα να τρέμω τόσο πολύ σαν να είχα 
κοιμηθεί γυμνός πάνω στον πάγο.

Το διαμέρισμα ήταν μεγάλο, αλλά η ζέστη κουλουριαζόταν και 
έμενε ακίνητη μέσα σ’ αυτό, σαν να ήταν ζωντανό πλάσμα. Τα 
ανοιχτά παράθυρα δε βοηθούσαν καθόλου – το μόνο που έκαναν 
ήταν να αφήνουν όλους τους θορύβους από το δρόμο να μπαίνουν 
μέσα: άνθρωποι που φώναζαν, ένα ραδιόφωνο που έπαιζε δυνατά 
κάπου πιο κάτω, ένα αυτοκίνητο που μαρσάριζε – ήχους που τους 
έκαναν πιο εκνευριστικούς η ζέστη και η υγρασία.

Ήμουν συνηθισμένος στη ζέστη – στη ζέστη του Νότου –, αλλά 
αυτός ο καιρός του Σικάγου ήταν πολύ χειρότερος από όσους είχα 
γνωρίσει. Ίσως όμως να έφταιγε ο τρόπος με τον οποίο ζούσα. Για 
παραπάνω από τρεις μήνες κοιμόμουν σ’ εκείνον το βουλιαγμένο 
καναπέ και ξυπνούσα αναγκαστικά κάθε φορά που κάποιος έμπαι-
νε στο σαλόνι. Δεν είχα ούτε μια πιθαμή ιδιωτικό χώρο, παρά μόνο 
όταν έβγαινα στην πίσω σιδερένια σκάλα κινδύνου, όπου κι εκεί 
αισθανόμουν σαν να μοιραζόμουν τον εαυτό μου με ολόκληρη την 
υπόλοιπη πόλη.

Σικάγο. Δεν ήταν η πατρίδα μου. Δεν είχα καν έρθει άλλη φορά 
εδώ πριν από την 1η του Μάη, όταν αποφάσισα να σταματήσου-
με να τρέχουμε και να εγκατασταθούμε κάπου μόνιμα μαζί με τον 
Τζίμι. Ο Τζίμι ήταν δέκα χρονών και είχε ανάγκη από σταθερό-
τητα. Όμως, φοβόταν να εγκατασταθεί κάπου κι εγώ δεν ήμουν 
σίγουρος αν υπήρχε ένα ασφαλές μέρος γι’ αυτόν.

Σηκώθηκα από τον καναπέ, πήγα στην τουαλέτα και έριξα λίγο 
νερό στο πρόσωπό μου αφήνοντας την πόρτα ανοιχτή. Το νερό 
είχε μια γεύση σκουριάς, αλλά ήπια λίγο, για να αποφύγω να πάω 
στο ψυγείο και να μπω στον πειρασμό να καταναλώσω και κάτι 
άλλο.

Ήμουν φιλοξενούμενος του Φράνκλιν Γκρίμσο εδώ και πάρα 
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πολύ καιρό. Τον είχα γνωρίσει στο Μέμφις και ήμασταν φίλοι 
αρκετά χρόνια προτού αποφασίσει να πάρει την Άλθεα και να έρ-
θουν βόρεια ψάχνοντας για μια καλύτερη ζωή. Το 1958 το Σικάγο 
έμοιαζε προτιμότερο από το Μέμφις. Τώρα δεν ήμουν καθόλου 
σίγουρος ότι αυτή η πόλη ήταν καλύτερη από οποιαδήποτε άλλη.

Αν και έδινα στον Φράνκλιν ένα είδος ενοικίου για τη διαμονή 
μας εκεί, τα χρήματα δεν ήταν το πρόβλημα. Το πρόβλημα ήταν ο 
χώρος. Το διαμέρισμα είχε τρεις μικρές κρεβατοκάμαρες. Στη μία 
κοιμόταν ο Φράνκλιν και η Άλθεα, στην άλλη οι τρεις κόρες τους 
και την τρίτη τη μοιράζονταν τα δυο τους αγόρια με τον Τζίμι.

Ακούμπησα στο νεροχύτη και ένιωσα στις παλάμες μου τη ζε-
στή λαμαρίνα. Aναρωτήθηκα γιατί είχα ονειρευτεί ότι βρισκόμουν 
στην Κορέα.

Και γιατί είχα νιώσει τέτοια παγωνιά.

Eκείνο το πρωί είχα κανονίσει να πάμε με τον Τζίμι να δούμε 
ένα διαμέρισμα. Σε όλες τις αποφάσεις που τον αφορούσαν είχε 
κι αυτός λόγο. Κανένας μέχρι τώρα δεν του είχε δείξει ότι λάμβανε 
υπόψη τη γνώμη του και η αντίδρασή του, όταν του ζητούσα να 
έρθει μαζί μου, ποίκιλλε από την ευγνωμοσύνη μέχρι την τσατίλα, 
ανάλογα από τι τον διέκοπτα για να τον πάρω μαζί μου.

Είχε περάσει κι εκείνος ένα δύσκολο βράδυ και έδειξε να χαίρε-
ται που θα πηγαίναμε να δούμε ένα καινούργιο διαμέρισμα.

Του έκανα ένα είδος επιθεώρησης προτού βγούμε έξω. Είχε 
πάρει λίγο βάρος από τότε που είχαμε έρθει στο Σικάγο – τα φα-
γητά της Άλθεας ήταν και νόστιμα και χορταστικά – αλλά κάτω 
από τα μάτια του είχε ακόμη μαύρους κύκλους.

Είχε να κοιμηθεί όπως πρέπει από το βράδυ που είχε δολοφο-
νηθεί ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ ο νεότερος. Ο Τζίμι ήταν μάρτυρας 
της δολοφονίας. Είχε δει τον δολοφόνο – και δεν ήταν αυτός που 
είχε συλλάβει η αστυνομία τον Ιούνη.
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Εκείνο το ίδιο βράδυ είχα πάρει τον Τζίμι και είχαμε φύγει από 
το Μέμφις. Ήταν ο μόνος τρόπος για να τον σώσω.

Δεν είχαμε κανενός είδους συγγένεια, αλλά σ’ εκείνο το διά-
στημα είχαμε δεθεί πολύ και όταν φτάσαμε στο Σικάγο έλεγα σε 
όλους ότι είναι γιος μου.

Τακτοποίησα λίγο το κοντομάνικο πουκάμισό του, κοίταξα αν 
φορούσε καθαρό παντελόνι και αν τα παπούτσια του ήταν δεμένα 
καλά. Ήξερα ότι είχαμε περισσότερες πιθανότητες να πάρουμε 
το διαμέρισμα, αν κάναμε και οι δυο μας καλή εντύπωση.

Ο Τζίμι δυσανασχέτησε λίγο για την επιθεώρηση. «Φόρεσα 
όλα αυτά τα ρούχα και ζεσταίνομαι, Σμόκι. Πάμε προτού σκάσω».

Tου χαμογέλασα. Κατάλαβα ότι ανυπομονούσε να φύγουμε 
από εκεί όσο κι εγώ. Άρεσε και στους δυο μας η ησυχία και το γε-
γονός ότι ζούσαμε μαζί με τόσο πολλούς ανθρώπους είχε αρχίσει 
να μας τρελαίνει.

«Είμαστε εντάξει», είπα και σηκώθηκα ακουμπώντας το χέρι 
μου στην πλάτη του. Είχε πάρει κάνα δυο κιλά και ήμουνα χαρού-
μενος που δεν ένιωθα πια τα κόκαλά του κάτω από το δέρμα του. 
«Πάμε».

Ο Τζίμι άνοιξε την πόρτα του διαμερίσματος και βγήκαμε 
στον φαρδύ διάδρομο. Ήταν ψηλοτάβανος και καθαρός παρ’ όλο 
που έμεναν τόσοι άνθρωποι στο κτίριο. Ήταν μια καλή περιοχή. 
Ωστόσο, χρειάστηκε να κλειδώσω τρεις κλειδαριές στην πόρτα 
του διαμερίσματος προτού βάλω τα κλειδιά στην τσέπη μου.

Η Μαρβέλα Γουόκερ ανέβαινε από τη σκάλα. Φορούσε μια 
κοντή εξώπλατη μπλούζα και ένα στενό σορτς που τόνιζε τις κα-
μπύλες της. Έμοιαζε δροσερή παρ’ όλη τη λάβρα.

«Γεια σου, Μπιλ», είπε χρησιμοποιώντας το όνομα με το οποίο 
με ήξεραν όλοι στην πολυκατοικία.

Ο Φράνκλιν τούς είχε πει ότι ήμουν ένας ξάδερφός του από το 
Μέμφις. Δεν ανέφερε σε κανέναν το επώνυμό μου και με αποκα-
λούσε πάντα Μπιλ, όταν βρισκόμασταν μπροστά σε άλλους. Το 
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κανονικό μου όνομα είναι Μπίλι Ντάλτον, αλλά όλοι με φώναζαν 
Σμόκι από τότε που ήμουν μικρός. Το Σμόκι όμως, σκέφτηκα, 
ήταν πολύ χαρακτηριστικό και εύκολο να το εντοπίσει κανείς και 
το Μπίλι δεν ένιωθα ότι μου ταίριαζε από τότε που μεγάλωσα και 
έγινα αυτός που έγινα. Έτσι υιοθέτησα το Μπιλ.

Ο Τζίμι είχε σταματήσει στο κεφαλόσκαλο. Ποτέ του δε συ-
μπαθούσε τους ξένους και τους έβλεπε με ακόμη πιο καχύποπτο 
μάτι έπειτα από τη μέρα της δολοφονίας του Κινγκ. Είχε πιάσει 
φιλίες με τους περισσότερους ένοικους της πολυκατοικίας, αλλά 
είχε ακόμη πρόβλημα με τις γυναίκες – κάτι το οποίο το απέδιδα 
στη σχέση του με την αδιάφορη και σχεδόν πάντα απούσα μητέρα 
του.

Πήγα και στάθηκα δίπλα του. «Πώς πάει, Μαρβέλα;» είπα.
Έβγαλε έναν μικρό αναστεναγμό και πιάστηκε από το κάγκε-

λο, σαν ξαφνικά να ήθελε να στηριχτεί. «Αν δε σταματήσει αυτή 
η ζέστη, θα λιώσω».

Έσπρωξα τον Τζίμι ελαφρά προς τον τοίχο. Υποψιαζόμουν 
με ποιον τρόπο θα μπορούσε να αντιδράσει, αν δοκίμαζα να τον 
κάνω να κατέβει τη σκάλα, ενώ η Μαρβέλα βρισκόταν ακόμη σ’ 
αυτή.

«Σε καταλαβαίνω», είπα. «Νομίζω ότι μέσα κάνει πιο πολλή 
ζέστη απ’ όσο έξω».

Χαμογέλασε. Τα καστανά μάτια της φωτίστηκαν και το πρό-
σωπό της έλαμψε ολόκληρο. Σκέφτηκα πως αν έκοβε τα μαλλιά 
της κοντά, δεν τα ίσιωνε και τα άφηνε να πέφτουν στους ώμους 
γυρίζοντάς τα προς τα έξω, θα έμοιαζε με Αφρικανή πριγκίπισσα, 
σαν εκείνα τα αγαλματάκια που πουλούσε ένα μαγαζί κοντά στο 
Πάρκο Ουάσινγκτον.

«Νόμιζα ότι είσαι συνηθισμένος στη ζέστη», είπε η Μαρβέλα.
«Εδώ μου φαίνεται χειρότερη».
Ο Τζίμι σήκωσε το κεφάλι του και με κοίταξε χωρίς να μπορεί 

να κρύψει το ικετευτικό του ύφος. Ήθελε να φύγουμε.
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Ύστερα το χαμόγελο της Μαρβέλας έσβησε από το πρόσωπό 
της. Έριξε μια ματιά μπροστά και πίσω, σαν να ήθελε να βεβαιω-
θεί ότι δε θα άκουγε κανένας αυτό που επρόκειτο να πει.

«Μπιλ», είπε χαμηλώνοντας τη φωνή της. «Δεν είσαι ένας από 
αυτούς τους ξένους ταραξίες, έτσι δεν είναι;»

Ένιωσα τον Τζίμι δίπλα μου να σφίγγεται και να μένει ακίνη-
τος σαν λαγός που είχαν πέσει πάνω του οι προβολείς κάποιου 
αυτοκινήτου.

«Ξένους ταραξίες είπες;»
Τον είχα ακούσει ξανά αυτό τον όρο, αλλά σήμαινε διαφορετι-

κά πράγματα σε διαφορετικά μέρη. Στο Μισισιπί, για παράδειγ-
μα, κατά τη διάρκεια του κινήματος για τα πολιτικά δικαιώματα, 
οι αστυνομικοί χρησιμοποιούσαν αυτόν το χαρακτηρισμό για να 
φυλακίσουν τους λευκούς διαδηλωτές με την κατηγορία ότι ήταν 
κομμουνιστές.

Ανασήκωσε τους ώμους της κάπως ντροπαλά. «Ξέρεις τον ξά-
δερφό μου τον αστυνομικό, έτσι δεν είναι;»

Δεν τον ήξερα, αλλά ο Φράνκλιν μου είχε πει ότι ένας ξάδερ-
φός της ήταν αστυνομικός. Αντίθετα με το Μέμφις, όπου στην 
αστυνομία υπηρετούσαν ελάχιστοι μαύροι, στο Σικάγο υπήρχαν 
νέγροι αστυνομικοί εδώ και εκατό περίπου χρόνια.

Ο Τζίμι δίπλα μου έτρεμε. Έβαλα το χέρι μου στον ώμο του για 
να τον καθησυχάσω.

«Δεν τον έχω συναντήσει, αλλά έχω ακούσει γι’ αυτόν», είπα.
«Τέλος πάντων», είπε η Μαρβέλα σαν να μην είχε σημασία 

αν τον γνώριζα ή όχι. «Ο ξάδερφός μου, αυτός μου είπε, δηλαδή, 
ότι μυστικοί του Εφ Μπι Άι παρακολουθούν όλους τους πιθανούς 
ταραχοποιούς».

Ένιωσα την αναπνοή μου να κόβεται.
«Εσύ όμως δεν είσαι ταραχοποιός, έτσι δεν είναι, Μπιλ;»
Κατάφερα να χαμογελάσω. «Είμαι ένας απλός, φτωχός εργα-

ζόμενος. Γιατί ρωτάς;»
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Η φωνή της χαμήλωσε ακόμα πιο πολύ. «Μου φάνηκε ότι είδα 
κάποιον να σε έχει πάρει από πίσω χθες. Έκανε ό,τι μπορούσε για 
να μην τον δεις και αυτό μου φάνηκε πολύ παράξενο».

Προσπάθησα να παραμείνω ήρεμος, αλλά ένιωσα την καρδιά 
μου να χοροπηδάει δυνατά. Από τον προηγούμενο Απρίλιο φοβό-
μουν ότι κάποια στιγμή θα μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο.

«Δεν είναι παράξενο, Μαρβέλα», είπα. «Αν παρακολουθούν πι-
θανούς ταραξίες, έχουν λόγους να μη θέλουν να γίνουν αντιληπτοί».

«Όχι. Ο ξάδερφός μου μου είπε ότι επιδιώκουν να τους δουν, 
για να ξέρουν ότι τους παρακολουθούν και έτσι να μην τολμήσουν 
να δημιουργήσουν επεισόδια όταν θα έρθουν οι Δημοκρατικοί».

Το Εθνικό Συνέδριο των Δημοκρατικών θα άρχιζε σε τέσσερις 
μέρες, αλλά ήδη αποτελούσε πηγή δυστυχίας για μένα.

«Είσαι σίγουρη ότι έχουν βάλει στο μάτι εμένα;» ρώτησα. «Αν 
δεν κάνω λάθος ο εγγονός της κυρίας Γουιτκάβερ που μένει από 
πάνω είναι στους Μπλακστόουν Ρέιντζερς».

Ο Τζίμι έτρεμε τόσο πολύ που ήμουν σίγουρος ότι η Μαρβέλα 
θα το πρόσεχε. Έσφιξα τον ώμο του λίγο πιο δυνατά.

«Μπορεί να παρακολουθούν αυτόν, όπως λες. Μου φάνηκε 
όμως παράξενο και σκέφτηκα να σου το πω».

«Σ’ ευχαριστώ για το ενδιαφέρον. Αυτό τον τύπο που λες, τον 
είδες μια φορά ή περισσότερες;»

«Τον έχω δει εδώ τριγύρω αρκετές φορές. Φροντίζει να μη δίνει 
στόχο, αλλά περιφέρεται συνέχεια στην περιοχή. Ήταν μαύρος, 
Μπιλ. Ο ξάδερφός μου μου είπε ότι οι περισσότεροι απ’ τους μυ-
στικούς που κάνουν τις παρακολουθήσεις είναι λευκοί».

«Για να αποκλείσουν την πιθανότητα να αναπτύξουν φιλίες με 
αυτούς που παρακολουθούν».

Κούνησε το κεφάλι της συμφωνώντας. «Κοιτούσε το διαμέρι-
σμα του Φράνκλιν».

«Και το μυαλό σου πήγε αμέσως σε μένα; Γιατί δε σκέφτηκες 
ότι μπορεί να ενδιαφέρεται για τον Φράνκλιν;»
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Γέλασε δυνατά. Μου αρέσουν οι ωραίες γυναίκες που γελούν 
βαθιά και αυθόρμητα.

«Για τον Φράνκλιν; Ο Φράνκλιν δεν είναι μπλεγμένος σε τίπο-
τε και αυτό το ξέρουν πολύ καλά. Εσύ όμως δεν έχεις όψη αθώου 
ανθρώπου, Μπιλ».

«Έχεις δίκιο», είπα. «Δεν έχω όψη αθώου ανθρώπου. Ευχαρι-
στώ για την πληροφορία, Μαρβέλα».

Άρχισα να κατεβαίνω τη σκάλα τραβώντας τον Τζίμι μαζί μου. 
Ένα παγωμένο χέρι έσφιξε το στομάχι μου. Πώς μας είχαν βρει 
τόσο γρήγορα; Ή μήπως η παρακολούθηση δεν αφορούσε εμένα, 
αλλά ήταν μια δουλειά ρουτίνας μέσα στα πλαίσια της γενικής 
παράνοιας που επικρατούσε τις τελευταίες μέρες σ’ εκείνη την 
ανήσυχη πόλη;

«Πρέπει να την κοπανήσουμε, Σμόκι», είπε ο Τζίμι μόλις φτά-
σαμε στα τελευταία σκαλιά. Ευτυχώς η είσοδος της πολυκατοικί-
ας ήταν άδεια. Κάτω από τις γραμματοθυρίδες ήταν πεταμένες 
διαφημιστικές επιστολές, πράγμα που σήμαινε ότι είχε περάσει ο 
ταχυδρόμος. Η εξώπορτα ήταν κλειστή και η ζέστη αποπνικτική.

«Αυτό ακριβώς κάνουμε», είπα χαμηλόφωνα. Οι φωνές όσων 
μιλούσαν στην είσοδο ακούγονταν μέχρι τον τελευταίο όροφο. Δεν 
ήταν ένα μέρος όπου μπορούσες να μιλήσεις άφοβα.

«Όχι, εννοώ να την κοπανήσουμε απ’ αυτή την πόλη. Αυτοί 
θα...»

Έβαλα το δάχτυλό μου πάνω στα χείλη του. «Πάμε στο αυτο-
κίνητο. Έχουμε αργήσει».

Άνοιξα την εξώπορτα και βγήκα έξω. Η πολυκατοικία είχε 
χτιστεί τη δεκαετία του ’20 και η πρόσοψή της ήταν από τού-
βλο. Ξύλο υπήρχε μόνο στους εσωτερικούς χώρους – προφανώς 
κανένας δεν είχε ξεχάσει στο Σικάγο τη Μεγάλη Πυρκαγιά που 
είχε καταστρέψει το μεγαλύτερο μέρος της πόλης πριν από εκατό 
χρόνια. Η πολεοδομία δεν έδινε άδεια για ξύλινα κτίρια μέσα στα 
όρια της πόλης.
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Οι πολυκατοικίες από τούβλο έδιναν στο Σικάγο μια όψη με-
γαλείου που δεν την άξιζε, ιδιαίτερα στις πιο φτωχές συνοικίες. 
Αυτή που μέναμε εμείς, ακριβώς νότια από το Χάιντ Παρκ, ήταν 
υποτίθεται μεσοαστική συνοικία, αν και δεν ξέρω σύμφωνα με 
ποια κριτήρια.

Στο δρόμο υπήρχαν πολλοί άνθρωποι, τους περισσότερους 
από τους οποίους τους γνώριζα. Οι υπόλοιπες πολυκατοικίες στο 
τετράγωνο ήταν παρόμοιες με τη δική μας – άσπρο τούβλο και 
μπεζ περβάζια, φαρδιά βεράντα μπροστά στην είσοδο και πέτρινα 
σκαλιά μέχρι κάτω το πεζοδρόμιο. Το γρασίδι στην πρασιά ήταν 
απεριποίητο και οι θάμνοι χρειάζονταν κλάδεμα. Οι πολυκατοικί-
ες είχαν τέσσερις ή πέντε ορόφους και η οικονομική κατάσταση 
των ενοίκων φαινόταν από τις κουρτίνες στα παράθυρα (ή την 
απουσία τους), τα πράγματα που ήταν αφημένα στη βεράντα της 
εισόδου και στις σιδερένιες σκάλες κινδύνου, αλλά και από τα αυ-
τοκίνητα που ήταν παρκαρισμένα μπροστά.

Ο Τζίμι έτρεμε ακόμη. Δεν είδα κανέναν ύποπτο τύπο που να 
προσπαθεί να κρυφτεί στις σκιές, αλλά πάλι βέβαια δεν ήμουν 
σίγουρος τι σόι φάτσα περίμενα να δω. Ένιωθα ότι είχα ένα τε-
ράστιο μειονέκτημα σ’ αυτή την πόλη. Στο Μέμφις ήξερα όλα τα 
κατατόπια. H παραμικρή λεπτομέρεια είχε μεγάλη σημασία και 
μου έλεγε πολύ περισσότερα πράγματα από όσα θα μπορούσε να 
φανταστεί κανείς.

Εδώ έβλεπα τις λεπτομέρειες, αλλά δεν ήμουν σίγουρος τι μπο-
ρούσαν να σημαίνουν. Τα πρόσωπα που θεωρούσα γνωστά μπο-
ρούσαν να είναι τόσο καινούργια στη γειτονιά όσο κι εγώ. Ήταν 
δυνατόν να παρακολουθεί κανείς εμένα και τον Τζίμι για μήνες 
χωρίς να τον έχουμε αντιληφθεί;

«Σμόκι, πρέπει να...»
«Το ξέρω», τον διέκοψα βιαστικά. «Πάμε τώρα, γιατί έχουμε 

αργήσει».
Κατεβήκαμε τα σκαλιά και πλησιάσαμε το σκουριασμένο μπλε 
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Ιμπάλα που ήταν παρκαρισμένο λίγα μέτρα πιο κάτω στο δρόμο. 
Δεν ήταν κανένα σπουδαίο αυτοκίνητο, αλλά ήταν το καλύτερο 
που μπορούσα να πάρω όταν έδωσα το πράσινο Ολντσμόμπιλ, με 
το οποίο είχαμε φύγει ο Τζίμι κι εγώ από το Μέμφις. Είχα στα-
ματήσει στο δρόμο σε μια μάντρα αυτοκινήτων που έκανε ανταλ-
λαγές και πρόσφερα το Ολντσμόμπιλ μου σε μια τιμή που δεν 
μπόρεσαν να αρνηθούν.

Ξεκλείδωσα την πόρτα του συνοδηγού, την άνοιξα και έσπρω-
ξα τον Τζίμι μέσα. Ύστερα κάθισα στο τιμόνι.

«Πρέπει να την κάνουμε από δω», είπε ο Τζίμι με σκυμμένο το 
κεφάλι. «Μας βρήκαν».

«Μπορεί να μας βρήκαν, αλλά μπορεί και όχι», είπα βάζοντας 
το κλειδί στη μίζα. «Γίνονται πολλά πράγματα στην πόλη αυτές 
τις μέρες και δεν αποκλείεται η Μαρβέλα να μην αξιολόγησε καλά 
αυτό που είδε».

«Όμως, Σμόκι, αν με βρουν θα με σκοτώσουν».
Κοιτούσε έξω από το παράθυρο και τα χέρια του ήταν σφιγ-

μένα σε γροθιές. Δεν το είχε πει αυτό το πράγμα άλλη φορά. 
Δεν ήξερα αν πίστευε κάτι τέτοιο. Όμως είχε δίκιο. Αυτά που 
είχε δει ήταν αρκετά για να ενοχοποιήσουν την αστυνομία του 
Μέμφις. Και καταλάβαινα πως αν ήταν αναμεμειγμένη η αστυ-
νομία στη δολοφονία του Κινγκ, τότε ήταν αναμεμειγμένες και 
οι πολιτικές αρχές του Μέμφις και το Εφ Μπι Άι. Το Εφ Μπι Άι  
είχε ισχυρούς δεσμούς με τις δημαρχιακές αρχές του Μέμφις και 
η μεγαλύτερη ανησυχία μου ήταν αυτή η πιθανή εμπλοκή του  
Εφ Μπι Άι.

Προφανώς ο Τζίμι ψυλλιαζόταν περισσότερα πράγματα από 
όσα φανταζόμουν.

Μου έριξε μια πλάγια ματιά προβληματισμένος που δεν απα-
ντούσα.

«Έτσι δεν είναι;» με ρώτησε. «Δε θα με σκοτώσουν;»
«Κανένας δεν πρόκειται να σε πειράξει, Τζίμι. Σου το ορκίζομαι».
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«Πώς μπορείς να το ορκιστείς; Συμβαίνουν τόσα πράγματα 
κάθε μέρα».

Ο κόμπος στο στομάχι μου σφίχτηκε ακόμη πιο πολύ. Το παιδί 
ήξερε περισσότερα για τον κόσμο απ’ όσα θα νόμιζε κανείς.

«Θα τα ελέγξω όλα», είπα. «Δε θα αγνοήσω τίποτε».
«Όμως, τι θα γίνει τα βράδια που είσαι στη δουλειά; Αν συμβεί 

κάτι, ο Φράνκλιν δε θα μπορέσει να κάνει τίποτα. Αυτός δεν προ-
σέχει ούτε όταν είναι όλα τα παιδιά του στο σπίτι. Το μόνο που 
τον νοιάζει είναι τα βιβλία και τα χαρτιά του».

«Θα φροντίσω να έχεις προστασία και όχι από τον Φράνκλιν 
αλλά από κάποιον άλλον», είπα.

Η γνώμη μου για τον Φράνκλιν ήταν η ίδια με του Τζίμι. Τον 
αγαπούσα σαν φίλο μου, αλλά δεν είχα εμπιστοσύνη στις σωμα-
τικές του ικανότητες. Πήγαινε σε μια νυχτερινή σχολή. Ήθελε 
να γίνει δικηγόρος και, πράγματι, αυτή η δουλειά τού ταίριαζε. Ο 
Φράνκλιν έδινε τις μάχες του με λέξεις και όχι με γροθιές.

Έβαλα πρώτη και ξεκίνησα ρίχνοντας μια ματιά στον καθρέ-
φτη μου. Είχα να το κάνω αυτό από τα μέσα Ιουνίου. Μέχρι σήμε-
ρα, για κάποιο λόγο, πίστευα ότι ήμασταν καλά κρυμμένοι και δεν 
μπορούσε να μας βρει κανείς.

Δεν είδα κανένα αυτοκίνητο να μας ακολουθεί, αλλά έριχνα κά-
που κάπου μια ματιά στον καθρέφτη καθώς οδηγούσα προς τα 
βόρεια κι ενώ διέσχιζα τη Μαύρη Ζώνη κατευθυνόμενος προς το 
Μπρόνζβιλ.

Το μεγαλύτερο μέρος του Μπρόνζβιλ ήταν ένα γκέτο: παλιά 
εξαθλιωμένα σπίτια, ρημαγμένα κτίρια, συμμορίες στους δρόμους. 
Υπήρχαν όμως κάποια σημεία που αντανακλούσαν τη μακρόχρο-
νη, υπερήφανη παρουσία των μαύρων στο Σικάγο – μεγάλα νεο-
κλασικά σπίτια και φαρδιές λεωφόροι. Στο σαλόνι μάλιστα ενός 
από αυτά τα σπίτια στεγαζόταν ένα είδος μουσείου της ιστορίας 
των νέγρων. Η ιδιοκτήτρια του σπιτιού προσπαθούσε να συγκε-
ντρώσει χρήματα προκειμένου να μεταστεγαστεί το μουσείο σε 
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ένα κατάλληλο κτίριο και ο Φράνκλιν τη βοηθούσε σ’ εκείνη την 
προσπάθειά της.

Οι ταραχές στο Σικάγο μετά τη δολοφονία του Μάρτιν Λούθερ 
Κινγκ ξέσπασαν κυρίως στις συνοικίες των μαύρων στην περιοχή 
Νίαρ Γουέστ Σάιντ. Πολλά κτίρια είχαν πυρποληθεί, λεηλατηθεί 
και καταστραφεί. Η περιοχή είχε υποβαθμιστεί τόσο πολύ που 
δεν έψαχνα να βρω διαμέρισμα εκεί. Παρέμεινα όμως στο Σά-
ουθ Σάιντ, γιατί είχα ακούσει τρομακτικές ιστορίες για το τι είχαν 
πάθει κάποιοι νέγροι που είχαν τολμήσει να ζήσουν έξω από τη 
Μαύρη Ζώνη.

Ο Τζίμι κι εγώ είχαμε αρκετά προβλήματα. Δε χρειαζόμασταν 
συμμορίες από οπλισμένους λευκούς που θα μας έκλειναν το δρό-
μο για το σπίτι μας.

Το διαμέρισμα που πηγαίναμε να δούμε ήταν στην Τεσσαρα-
κοστή Έκτη Οδό, δίπλα από τον καινούργιο αυτοκινητόδρομο 
Νταν Ράιαν. Από το τηλέφωνο ο διαχειριστής του κτιρίου με είχε 
διαβεβαιώσει ότι το διαμέρισμα βρισκόταν σε καλή περιοχή, ήσυ-
χη και καθαρή. Είπα τη διεύθυνση στον Φράνκλιν κι εκείνος ανα-
σήκωσε τους ώμους του.

«Έτσι όπως είναι προς το παρόν η κατάσταση με τα σπίτια, 
Σμόκι, νομίζω ότι πρέπει να νοικιάσεις οτιδήποτε μπορέσεις να 
βρεις εδώ γύρω», ήταν η απάντησή του.

Μου το είχε πει αυτό από την αρχή και ήξερα ότι είχε δίκιο. 
Ήταν ότι είχα δικό μου σπίτι στο Μέμφις – ένα σπίτι που έμενε 
κλειστό και άδειο από τον Απρίλη – που με έκανε απρόθυμο να 
δεχτώ να νοικιάσω, χωρίς να κάνω κόνξες, οτιδήποτε υπήρχε δι-
αθέσιμο. Το σπίτι μου βρισκόταν σε μια καλή γειτονιά, όπου τα 
παιδιά έπαιζαν ακόμη αμέριμνα στο δρόμο.

Δεν μπορούσα να γυρίσω πίσω σ’ αυτό ακόμα και ήμουνα 
απρόθυμος να θυσιάσω την αίσθηση ασφάλειας που ένιωθα στο 
διαμέρισμα του Φράνκλιν, για να έχω απλώς έναν οποιοδήποτε 
δικό μου χώρο. Θα εξακολουθούσα να ψάχνω το κατάλληλο δια-
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μέρισμα για εμένα και τον Τζίμι για όσο καιρό ακόμη ανεχόταν ο 
Φράνκλιν να μένουμε στο δικό του.

Ο Τζίμι είχε γυρίσει πάνω στο κάθισμά του και κοιτούσε έξω 
από το πίσω παράθυρο.

«Βλέπεις κανέναν;» τον ρώτησα.
«Μπα».
Η πολυκατοικία ήταν στην Τεσσαρακοστή Έκτη Οδό. Έψαξα 

για το νούμερο οδηγώντας αργά κατά μήκος του δρόμου. Υπήρ-
χαν πολλές πολυκατοικίες, αλλά δεν είδα ενοικιαστήριο σε κα-
νένα παράθυρο. Δεν ήμουν σίγουρος ότι μου άρεσε η γειτονιά. 
Yπήρχαν ελάχιστα δέντρα και στον αέρα πλανιόταν η μυρωδιά 
από τις μάντρες των ζώων. Ήμουν σίγουρος ότι τη μυρωδιά την 
έκανε ακόμη πιο άσχημη η ζέστη. Oι μάντρες, όπου φυλάσσονταν 
τα ζώα μέχρι να μεταφερθούν με το τρένο, είχαν σταματήσει να 
λειτουργούν εδώ και μερικά χρόνια, αλλά η μυρωδιά της κοπριάς 
δεν έλεγε να σβήσει ακόμη εντελώς.

«Κι εγώ έλεγα ότι αυτό θα ήταν καλό», είπε ο Τζίμι απογοη-
τευμένος.

Ένιωθα κι εγώ όπως αυτός. Είχα ελπίσει ότι θα βρίσκαμε κάτι 
καλό. Το δημοτικό σχολείο ήταν κοντά και η τιμή που μου είχε 
πει ο διαχειριστής από το τηλέφωνο μου είχε φανεί λογική. Τα 
ενοίκια στο Σικάγο μού φαίνονταν εξωφρενικά, αν και δεν είχα 
μέτρο σύγκρισης με τα ενοίκια στο Μέμφις, γιατί δεν είχα μείνει 
σε νοικιασμένο σπίτι τα τελευταία έντεκα χρόνια.

Τελικά, είδα το νούμερο που έψαχνα – μπρούντζινοι αριθμοί 
στην εξώπορτα μιας δεκαόροφης πολυκατοικίας από ατσάλι και 
γυαλί. O ελεύθερος χώρος μπροστά ήταν ελάχιστος: σκέτο χώμα 
με αραιές τούφες ξεραμένο γρασίδι. Δέντρο δεν υπήρχε ούτε για 
δείγμα και η απέναντι θέα ήταν μερικές παραμελημένες μονοκα-
τοικίες. Πιο πίσω οι εγκαταλειμμένες μάντρες των ζώων.

«Μπορεί να είναι εντάξει μέσα», είπα.
«Άμα είναι σαν το τελευταίο που είδαμε, βράσε».
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Είχε δίκιο. Είχαμε δει ουκ ολίγα άσχημα κτίρια στην αναζήτη-
σή μας για ένα μέρος να μείνουμε. Όμως, μου είχαν πει από το 
τηλέφωνο ότι αυτό το διαμέρισμα είχε κάποια προσόντα. Άξιζε 
τον κόπο να ρίξουμε μια ματιά, αφού είχαμε κάνει εξάλλου τον 
κόπο να πάμε μέχρι εκεί.

«Για πάμε να ρίξουμε μια ματιά».
Έκανα να βγω από το αυτοκίνητο και τα πόδια μου πάτησαν 

πάνω σε γυαλιά. Μπουκάλια μπίρας ήταν σπασμένα στο δρόμο 
και στο πεζοδρόμιο. Τα γυαλιά ήταν δύσκολο να τα διακρίνεις 
πάνω στην γκρίζα άσφαλτο. Έλπιζα να μην είχαν πάθει τίποτα 
τα λάστιχά μου.

Ο Τζίμι άνοιξε την πόρτα του και βγήκε κι αυτός. Τα μάτια 
του, ανήσυχα και προσεχτικά, έκαναν τον γύρο της γειτονιάς. 
Ήθελε να κοιτάξει και μόνος του. Δεν ήταν σίγουρος ότι εγώ θα 
έβλεπα όλα όσα έπρεπε να δω.

Είχα κοιτάξει κι εγώ και, σ’ αυτό τον άδειο δρόμο, ήμουν βέ-
βαιος ότι δε μας είχε ακολουθήσει κανένας. Δεν είχα δει κανένα 
αυτοκίνητο από πίσω μας στα τελευταία τετράγωνα.

Δε μου άρεσε εκείνη η περίεργη ησυχία που επικρατούσε στο 
δρόμο και σκέφτηκα ότι, ευτυχώς, το αυτοκίνητό μου δε διέθετε 
τίποτε που να άξιζε κάποιος να κλέψει – εκτός ίσως από το τρι-
ανταοχτάρι μου που είχα κλειδωμένο στο ντουλαπάκι του συνο-
δηγού. Φυλούσα το πιστόλι μου εκεί, επειδή δεν ήθελα να το έχω 
μέσα σε ένα διαμέρισμα γεμάτο με παιδιά. Αν το έβγαζα τώρα, 
ίσως με έβλεπε κάποιος να προσπαθώ να το βάλω στην τσέπη μου 
και αν το είχα πάνω μου και το αντιλαμβανόταν ο διαχειριστής, 
ίσως σχημάτιζε λάθος εντύπωση για μένα.

«Έλα», είπα στον Τζίμι και ξεκίνησα.
Ο Τζίμι έμεινε δίπλα μου, πιο κοντά από άλλες φορές. Αν ήταν 

κάνα δυο χρόνια μικρότερος, ίσως να αρπαζόταν από πάνω μου. 
Στα δέκα του χρόνια η υπερηφάνειά του του επέτρεπε μόνο να 
περπατάει σχεδόν κολλητά πλάι μου.


