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Σύμφωνα με τον οικογενειακό μύθο, ο παππούς του Φέργκιου
σον ξεκίνησε πεζός από την ιδιαίτερη πατρίδα του, το Μινσκ, με
εκατό ρούβλια ραμμένα στη φόδρα του σακακιού του, πήγε δυτι
κά στο Αμβούργο μέσω Βαρσοβίας και Βερολίνου, και μετά έκλει
σε εισιτήριο σε ένα πλοίο ονόματι Αυτοκράτειρα της Κίνας, το οποίο
διέσχισε τις άγριες χειμωνιάτικες θύελλες του Ατλαντικού και
άραξε στο λιμάνι της Νέας Υόρκης την πρώτη μέρα του εικοστού
αιώνα. Ενώ περίμενε να του πάρει συνέντευξη ένας υπάλληλος
της υπηρεσίας μετανάστευσης στο Έλις Άιλαντ, έπιασε κουβέντα
με έναν άλλο Ρωσοεβραίο. Αυτός του είπε: Ξέχνα το όνομα Ρέτζνικοφ.
Δεν θα σε ωφελήσει εδώ. Χρειάζεσαι ένα αμερικάνικο όνομα για τη νέα σου
ζωή στην Αμερική, κάτι που να ακούγεται καλό κι αμερικάνικο. Μια και τα
αγγλικά ήταν ακόμη ξένη γλώσσα για τον Ισαάκ Ρέτζνικοφ το
1900, ζήτησε από τον μεγαλύτερο, πιο έμπειρο συμπατριώτη του
να του προτείνει κάτι. Πες τους πως σε λένε Ροκφέλερ, είπε αυτός.
Αποκλείεται να πέσεις έξω μ’ αυτό. Πέρασε μια ώρα, και μετά άλλη μια,
και όταν πια ο δεκαεννιάχρονος Ρέτζνικοφ κάθισε για τη συνέ
ντευξη με τον υπάλληλο της υπηρεσίας μετανάστευσης, είχε ξε
χάσει το όνομα που του είπε ο άντρας. Τ’ όνομά σου; ρώτησε ο
υπάλληλος. Χτυπώντας το κεφάλι του απ’ τη σύγχυση, ο εξαντλη
μένος μετανάστης ξεστόμισε στα γίντις, Ικ χαμπ φαργκέσεν (Το ξέχασα)! Και έτσι ο Ισαάκ Ρέτζνικοφ ξεκίνησε τη νέα του ζωή στην
Αμερική ως Ίκαμποντ Φέργκιουσον.
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Τα βρήκε σκούρα, ειδικά στην αρχή, ακόμα όμως και όταν πια
δεν ήταν η αρχή, στη νέα του πατρίδα τίποτα ποτέ δεν πήγαινε
όπως το είχε φανταστεί. Ήταν αλήθεια ότι κατάφερε να βρει σύ
ζυγο μόλις μετά τα εικοστά έκτα του γενέθλια, και ήταν επίσης
αλήθεια ότι αυτή η σύζυγος, η Φάνι, το γένος Γκρόσμαν, του έκα
νε τρεις γερούς και δυνατούς γιους, η ζωή όμως στην Αμερική
παρέμεινε αγώνας για τον παππού του Φέργκιουσον από τη μέρα
που κατέβηκε από το πλοίο μέχρι τη νύχτα της 7ης Μαρτίου του
1923 που τον βρήκε ο θάνατος πρόωρα και απροσδόκητα στα σα
ράντα δύο – τον πυροβόλησαν σε ένοπλη ληστεία στην αποθήκη
δερμάτινων ειδών στο Σικάγο όπου εργαζόταν ως νυχτοφύλακας.
Φωτογραφίες του δεν σώζονται, σύμφωνα όμως με όλες τις
μαρτυρίες ήταν άντρας μεγαλόσωμος με πλάτη δυνατή και χέρια
πελώρια, αμόρφωτος, ανειδίκευτος, το απόλυτο νεοφερμένο
στραβάδι. Το πρώτο του απόγευμα στη Νέα Υόρκη, έπεσε πάνω
σε έναν πλανόδιο που πουλούσε τα πιο κόκκινα, τα πιο στρογ
γυλά, τα πιο τέλεια μήλα που είχε δει ποτέ του. Ανήμπορος να
αντισταθεί, αγόρασε ένα και το δάγκωσε με λαχτάρα. Αντί της
γλύκας που περίμενε, η γεύση ήταν πικρή και παράξενη. Ακόμα
χειρότερα, το μήλο ήταν αηδιαστικά μαλακό, και όταν τα δόντια
του έσχισαν το φλούδι, το εσωτερικό του φρούτου άρχισε να
τρέχει πάνω στο παλτό του, μια βροχή ανοιχτοκόκκινου υγρού
με πλήθος σπόρια σαν σκάγια. Αυτή ήταν η πρώτη του γεύση από
τον Νέο Κόσμο, η πρώτη, αλησμόνητη συνάντησή του με μια
τομάτα Τζέρσι.
Όχι Ροκφέλερ, άρα, παρά ένας χειρώνακτας με φαρδιές πλάτες,
ένας Εβραίος γίγαντας με παράξενο όνομα και δυο νευρικά πόδια
που δοκίμασε την τύχη του στο Μανχάταν και στο Μπρούκλιν,
στη Βαλτιμόρη και το Τσάρλεστον, στο Ντουλούθ και το Σικάγο,
και δούλεψε κατά καιρούς λιμενεργάτης, ανειδίκευτος ναύτης σε
τάνκερ στις Μεγάλες Λίμνες, θηριοδαμαστής σε πλανόδιο τσίρκο,
εργάτης στη γραμμή παραγωγής μιας κονσερβοποιίας, φορτηγα
τζής, σκαφτιάς, νυχτοφύλακας. Παρά τον μόχθο του, ποτέ δεν
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κέρδισε παραπάνω από πενταροδεκάρες, και επομένως τα μόνα
πράγματα που κληροδότησε στη σύζυγο και στα τρία αγόρια του
ο φτωχός ο Άικ Φέργκιουσον ήταν οι ιστορίες που τους είχε πει
για τις περιπετειώδεις περιπλανήσεις της νιότης του. Μακροπρό
θεσμα, οι ιστορίες μάλλον δεν είναι λιγότερο πολύτιμες από τα
χρήματα, βραχυπρόθεσμα όμως έχουν ξεκάθαρα τα όριά τους.
Η εταιρεία δερμάτινων ειδών προέβη σε έναν μικρό διακανο
νισμό με τη Φάνι ως αποζημίωση για την απώλειά της, και ύστε
ρα εκείνη έφυγε από το Σικάγο με τα παιδιά, και μετακόμισε στο
Νιούαρκ, στο Νιου Τζέρσι, μετά από πρόσκληση των συγγενών
του άντρα της, που της παραχώρησαν το διαμέρισμα του πάνω
ορόφου στο σπίτι τους στην Κεντρική Συνοικία του Νιου Τζέρσι
έναντι συμβολικού ενοικίου. Οι γιοι της ήταν δεκατεσσάρων, δώ
δεκα και εννέα. Ο μεγαλύτερος, ο Λούις, είχε από καιρό γίνει Λου.
Ο Άαρον, ο μεσαίος, είχε αρχίσει να αυτοαποκαλείται Άρνολντ
μετά από έναν ακόμα ξυλοδαρμό στο προαύλιο του σχολείου του
στο Σικάγο, και ο Στάνλεϊ, ο εννιάχρονος, ήταν γνωστός ως Σόνι1.
Για να τα φέρει βόλτα, η μάνα τους έπλενε και μαντάριζε ρούχα,
γρήγορα όμως τα αγόρια άρχισαν κι αυτά να συνεισφέρουν οικο
νομικά στο νοικοκυριό, δουλεύοντας και τα τρία μετά το σχολείο,
δίνοντας και τα τρία ό,τι κέρδιζαν στη μητέρα τους μέχρι δεκάρας.
Οι καιροί ήταν δύσκολοι, και η απειλή της ένδειας γέμιζε τα δω
μάτια του διαμερίσματος σαν πυκνή, μαύρη ομίχλη. Διαφυγή δεν
υπήρχε από τον φόβο, και λίγο λίγο και τα τρία αγόρια ενστερνί
στηκαν τα μαύρα οντολογικά συμπεράσματα της μητέρας τους
περί του νοήματος της ζωής. Αν δεν δουλέψεις, θα λιμοκτονήσεις.
Αν δεν δουλέψεις, θα χάσεις το κεραμίδι πάνω απ’ το κεφάλι σου.
Αν δεν δουλέψεις, θα πεθάνεις. Για τους Φέργκιουσον, η ανόητη
αντίληψη του Όλοι-Για-Έναν-Και-Ένας-Για-Όλους δεν υπήρχε.
Στον μικρό τους κόσμο, ήταν Όλοι-Για-Όλους – ή τίποτα.
Ο Φέργκιουσον καλά καλά δεν ήταν δύο χρόνων όταν πέθανε
1

Sonny, ως προσφώνηση σημαίνει γιόκα μου, μικρέ μου.
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η γιαγιά του, πράγμα που σήμαινε ότι δεν είχε συνειδητές ανα
μνήσεις από αυτήν, σύμφωνα με τον οικογενειακό μύθο, ωστόσο,
η Φάνι ήταν μια γυναίκα δύσκολη και απρόβλεπτη, επιρρεπής σε
βίαιες φωνές και μανιακά ξεσπάσματα ανεξέλεγκτου κλάματος,
που κοπανούσε τα αγόρια της με τη σκούπα όποτε έκαναν ατα
ξίες και της είχαν απαγορεύσει να μπαίνει σε κάποια καταστήμα
τα της περιοχής επειδή παζάρευε μεγαλόφωνα. Κανείς δεν ήξερε
πού είχε γεννηθεί, λεγόταν όμως πως είχε έρθει στη Νέα Υόρκη
ορφανό δεκατεσσάρων χρόνων και είχε περάσει αρκετά χρόνια σε
ένα ανήλιαγο λοφτ της Λόουερ Ιστ Σάιντ φτιάχνοντας καπέλα. Ο
πατέρας του Φέργκιουσον, ο Στάνλεϊ, σπανίως μιλούσε για τους
γονείς του στον γιο του, απαντώντας στις ερωτήσεις του αγοριού
με τις πλέον αόριστες, σύντομες και επιφυλακτικές αποκρίσεις
μονάχα, και οι όποιες μικροπληροφορίες κατάφερε να μάθει ο
νεαρός Φέργκιουσον για τον παππού και τη γιαγιά του από τη
μεριά του πατέρα του προέρχονταν αποκλειστικά από τη μητέρα
του, τη Ρόουζ, την κατά πολύ μικρότερη από τις τρεις νύφες της
δεύτερης γενιάς των Φέργκιουσον, η οποία με τη σειρά της είχε
μάθει τις περισσότερες πληροφορίες της από τη Μίλι, τη σύζυγο
του Λου, μια γυναίκα που της άρεσε να κουτσομπολεύει και ήταν
παντρεμένη με έναν άντρα πολύ λιγότερο κρυψίνου και πολύ πιο
ομιλητικό από τον Στάνλεϊ και τον Άρνολντ. Όταν ήταν δεκαοκτώ
ο Φέργκιουσον, η μητέρα του του είπε μια από τις ιστορίες της
Μίλι, την οποία παρουσίασε ως απλή φήμη, μια ανεπιβεβαίωτη
εικασία που μπορεί να ήταν αλήθεια – αλλά και πάλι, μπορεί και
να μην ήταν. Σύμφωνα με όσα είχε πει ο Λου στη Μίλι, ή όσα η
Μίλι είπε ότι της είχε πει, υπήρχε κι ένα τέταρτο παιδί στην οι
κογένεια των Φέργκιουσον, ένα κορίτσι που γεννήθηκε τρία ή
τέσσερα χρόνια μετά τον Στάνλεϊ, τον καιρό που η οικογένεια
έμενε στο Ντουλούθ και ο Άικ έψαχνε δουλειά ως ναύτης σε κά
ποιο πλοίο στις Μεγάλες Λίμνες, κάποιους μήνες που η οικογέ
νεια ζούσε σε ακραία φτώχεια, και επειδή ο Άικ έλειπε όταν η
Φάνι γέννησε το παιδί, και επειδή ο τόπος ήταν η Μινεσότα και
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η εποχή ήταν χειμώνας, ένας ιδιαίτερα παγερός χειμώνας σε έναν
ιδιαίτερα κρύο τόπο, και επειδή το σπίτι όπου ζούσαν είχε μόνη
θέρμανση μια ξυλόσομπα, και επειδή τα χρήματα τότε ήταν τόσο
λίγα που η Φάνι και τα αγόρια είχαν καταντήσει να τρώνε μια
φορά τη μέρα μονάχα, η σκέψη της φροντίδας ενός ακόμα παι
διού τη γέμισε με τέτοιο τρόμο που έπνιξε τη νεογέννητη κόρη
της στην μπανιέρα.
Μπορεί ο Στάνλεϊ να έλεγε ελάχιστα για τους γονείς του στον
γιο του, όμως ούτε και για τον εαυτό του έλεγε πολλά. Αυτό έκα
νε δύσκολο για τον Φέργκιουσον να διαμορφώσει μια εικόνα για
το πώς ήταν ο πατέρας του ως παιδί, ή ως έφηβος, ή ως νέος
άντρας, ή ως οτιδήποτε γενικώς ώσπου να παντρευτεί τη Ρόουζ
δύο μήνες αφότου έκλεισε τα τριάντα. Από ξεκάρφωτα σχόλια που
περιστασιακά έβγαιναν από τα χείλη του πατέρα του, παρ’ όλα
αυτά, ο Φέργκιουσον κατάφερε να συναγάγει τα εξής: ότι τον
Στάνλεϊ συχνά τον κορόιδευαν και τον παίδευαν οι μεγαλύτεροι
αδελφοί του, ότι ως ο μικρότερος των τριών, και επομένως αυτός
που είχε περάσει τον λιγότερο χρόνο με τον πατέρα του εν ζωή,
ήταν ο πιο δεμένος με τη Φάνι, ότι είχε υπάρξει επιμελής μαθητής
και αναμφίβολα ήταν ο καλύτερος αθλητής μεταξύ των τριών αδελ
φών, ότι έπαιζε ακραίος στην ομάδα φούτμπολ και έτρεχε τετρα
κόσια σαράντα μέτρα στην ομάδα στίβου του λυκείου, ότι το τα
λέντο του με τα ηλεκτρονικά τον είχε οδηγήσει να ανοίξει ένα
μαγαζάκι που επισκεύαζε ραδιόφωνα το καλοκαίρι του 1932, με
τά την αποφοίτησή του από το λύκειο (μια τρύπα στην Οδό Ακάντεμι
στο κέντρο του Νιούαρκ, όπως έλεγε, μεγαλύτερη από το κασελάκι ενός
λούστρου), ότι είχε χτυπήσει το δεξί του μάτι στη σκούπα σε μια
από τις κρίσεις της μητέρας του όταν ήταν έντεκα (χτύπημα που
τον τύφλωσε μερικώς και τον κατέστησε έτσι 4F, ακατάλληλο για
στράτευση2 κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο), ότι απεχθα

2

4-F στο πρωτότυπο, κλάση κατάταξης που αντιστοιχεί στο δικό μας Ι5. Ο

συγγραφέας παίζει, σε όλο το κείμενο, με την αντιστοιχία 4F – 4 Φέργκιουσον.
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νόταν το παρατσούκλι Σόνι και το παράτησε με το που άφησε το
σχολείο, ότι του άρεσε να χορεύει και να παίζει τένις, ότι ποτέ δεν
είπε κακό λόγο για τους αδελφούς του, όσο ανόητα ή περιφρονη
τικά και να του φέρονταν, ότι ως παιδί μετά το σχολείο παρέδιδε
εφημερίδες, ότι σκεφτόταν σοβαρά να σπουδάσει νομική αλλά
εγκατέλειψε την ιδέα ελλείψει χρημάτων, ότι ήταν γνωστός γυναι
κάς στα είκοσί του και έβγαινε με πλήθος Εβραιοπούλες χωρίς να
προτίθεται να παντρευτεί καμιά τους, και ότι πήγε πολλές εκδρο
μές στην Κούβα στη δεκαετία του τριάντα όταν η Αβάνα ήταν η
αμαρτωλή πρωτεύουσα του Δυτικού Ημισφαιρίου, ότι η μεγαλύ
τερη φιλοδοξία της ζωής του ήταν να γίνει εκατομμυριούχος,
πλούσιος σαν τον Ροκφέλερ.
Τόσο ο Λου όσο και ο Άρνολντ παντρεύτηκαν στα είκοσί τους,
αποφασισμένοι και οι δυο να δραπετεύσουν από το παλαβό σπι
τικό της Φάνι το γρηγορότερο δυνατό, να ξεφύγουν από τη φωνα
κλού ηγεμόνισσα που διαφέντευε τους Φέργκιουσον από τον θά
νατο του πατέρα τους το 1923, ο Στάνλεϊ όμως, ακόμη έφηβος
όταν την έκαναν οι αδελφοί του, δεν είχε άλλη επιλογή παρά να
μείνει. Καλά καλά δεν είχε τελειώσει το λύκειο, στο κάτω κάτω,
ύστερα όμως πέρασαν τα χρόνια, έντεκα χρόνια, το ένα μετά το
άλλο, και συνέχισε να μένει, να μοιράζεται ανεξήγητα το ίδιο
διαμέρισμα του πάνω ορόφου με τη Φάνι καθ’ όλη την Ύφεση και
το πρώτο μισό του πολέμου, ίσως κολλημένος εκεί από αδράνεια
ή τεμπελιά, ίσως παρακινημένος από μια αίσθηση καθήκοντος ή
ενοχής προς τη μητέρα του, ή ίσως ωθούμενος από όλα αυτά τα
πράγματα, τα οποία το έκαναν αδύνατο να φανταστεί ότι θα ζού
σε κάπου αλλού. Τόσο ο Λου όσο κι ο Άρνολντ απέκτησαν παιδιά,
στον Στάνλεϊ όμως έμοιαζε να αρκεί που ήταν ελεύθερο πουλί,
εξαντλώντας το μεγαλύτερο μέρος της δραστηριότητάς του στο
να κάνει τη μικρή του επιχείρηση μεγαλύτερη, και επειδή δεν
έδειχνε καμιά πρόθεση για γάμο, καθώς χορεύοντας από εικοσι
πεντάρης κόντευε ήδη τριαντάρης, ήταν σχεδόν σίγουρο πως θα
παρέμενε εργένης για όλη του τη ζωή. Έπειτα, τον Οκτώβριο του
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1943, λιγότερο από μια βδομάδα αφότου ο Αμερικάνικος Στρατός
πήρε τη Νάπολη από τους Γερμανούς, στο μέσο εκείνου του αισιό
δοξου διαστήματος που ο πόλεμος επιτέλους έμοιαζε να γυρίζει
υπέρ των Συμμάχων, ο Στάνλεϊ γνώρισε τη Ρόουζ Άντλερ, είκοσι
ενός ετών, σε ένα ραντεβού στα τυφλά στη Νέα Υόρκη, και η
γοητεία της εργένικης ζωής πέθανε άπαξ και διά παντός.
Ήταν τόσο όμορφη η μητέρα του Φέργκιουσον, τόσο ωραία,
με τα γκριζοπράσινα μάτια της και τα μακριά καστανά μαλλιά της,
τόσο αυθόρμητη και ξύπνια και χαμογελαστή, τόσο λαχταριστή
στο ένα εξήντα οκτώ που της είχε δοθεί για ύψος, που ο Στάνλεϊ,
στην πρώτη χειραψία μαζί της, ο απόμακρος και συνήθως απαθής
Στάνλεϊ, ο εικοσιεννιάχρονος που μήτε μια φορά δεν τον είχε
κάψει η φλόγα του έρωτα, ένιωσε να διαλύεται μπροστά στη Ρόουζ,
λες και είχαν αδειάσει τον αέρα από τα πνευμόνια του και δεν θα
ξανακατάφερνε να ανασάνει.
Ήταν κι εκείνη παιδί μεταναστών, πατέρα γεννημένου στη
Βαρσοβία και μητέρας γεννημένης στην Οδησσό, που είχαν κι οι
δύο έρθει στην Αμερική πριν τα τρία χρόνια τους. Οι Άντλερ επο
μένως ήταν μια οικογένεια πιο ενσωματωμένη από τους Φέργκιου
σον, και οι φωνές των γονιών της Ρόουζ ποτέ δεν είχαν ούτε ίχνος
ξενικής προφοράς. Είχαν μεγαλώσει στο Ντιτρόιτ και στο Χάντσον
της Νέας Υόρκης και τα γίντις, τα πολωνικά και τα ρωσικά των
γονιών τους είχαν δώσει τη θέση τους σε άπταιστα ιδιωματικά
αγγλικά, ενώ ο πατέρας του Στάνλεϊ πάσχιζε να τελειοποιήσει τη
δεύτερη γλώσσα του μέχρι τη μέρα που πέθανε, και ακόμα και
τώρα, στα 1943, κοντά μισό αιώνα αποκομμένη από τις ανατολι
κοευρωπαϊκές της ρίζες, η μητέρα του ακόμη διάβαζε την Jewish
Daily Forward αντί των αμερικανικών εφημερίδων και εκφραζόταν
σε μια παράξενη, ανάκατη γλώσσα που οι γιοι της αποκαλούσαν
γίνγκλις, μια σχεδόν ακατάληπτη διάλεκτο που συνδύαζε γίντις
και αγγλικά σχεδόν σε κάθε πρόταση που έβγαινε από το στόμα
της. Αυτή ήταν μια ουσιώδης διαφορά μεταξύ των προγόνων της
Ρόουζ και του Στάνλεϊ, ακόμα σημαντικότερο όμως από το πόσο
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πολύ ή πόσο λίγο είχαν προσαρμοστεί οι γονείς τους στον αμερι
κάνικο τρόπο ζωής, ήταν το ζήτημα της τύχης. Οι γονείς και οι
παππούδες της Ρόουζ είχαν καταφέρει να ξεφύγουν από τα βά
ναυσα παιχνίδια της μοίρας που είχαν βρει τους κακόμοιρους Φέρ
γκιουσον, και η ιστορία τους δεν περιλάμβανε δολοφονίες σε
ένοπλες ληστείες σε αποθήκες, ούτε φτώχεια μέχρι λιμοκτονίας
και απόγνωσης, ούτε μωρά πνιγμένα σε μπανιέρες. Ο παππούς
από το Ντιτρόιτ ήταν ράφτης, και ο παππούς στο Χάντσον ήταν
μπαρμπέρης, και ενώ το να κόβεις ρούχα και να κόβεις μαλλιά
δεν ήταν δουλειές που σε οδηγούσαν στον δρόμο του πλούτου και
της υλικής επιτυχίας, παρείχαν ένα αρκετά σταθερό εισόδημα για
να βάζεις φαγητό στο τραπέζι και να ντύνεις τα παιδιά σου.
Ο πατέρας της Ρόουζ, ο Μπέντζαμιν, γνωστός και ως Μπεν
και Μπέντζι, έφυγε από το Ντιτρόιτ μια μέρα αφότου τέλειωσε
το λύκειο το 1911 και κίνησε για τη Νέα Υόρκη, όπου ένας μα
κρινός συγγενής τού είχε βρει μια θέση υπαλλήλου σε ένα κατά
στημα ρουχισμού στο κέντρο, ο νεαρός Άντλερ όμως παράτησε τη
δουλειά μέσα σε δυο βδομάδες, ξέροντας ότι δεν ήταν γραφτό του
να ξοδέψει τον λιγοστό καιρό του επί γης πουλώντας αντρικές
κάλτσες και εσώρουχα, και τριάντα δύο χρόνια αργότερα, μετά
από διαστήματα ως πωλητής πόρτα πόρτα για απορρυπαντικά σπι
τιού, διανομέας δίσκων γραμμοφώνου, στρατιώτης στον Πρώτο
Παγκόσμιο Πόλεμο, πωλητής αυτοκινήτων και συνιδιοκτήτης
μάντρας μεταχειρισμένων στο Μπρούκλιν, τώρα έβγαζε το ψωμί
του ως ένας εκ των τριών μειοψηφικών μετόχων ενός μεσιτικού
γραφείου στο Μανχάταν, με εισόδημα αρκετά μεγάλο ώστε να έχει
μεταφέρει την οικογένειά του από το Κράουν Χάιτς του Μπρούκλιν
σε ένα νέο κτίριο στη Δυτική Πεντηκοστή Όγδοη Οδό το 1941,
έξι μήνες πριν μπει στον πόλεμο η Αμερική.
Σύμφωνα με όσα είχαν πει στη Ρόουζ, οι γονείς της γνωρίστη
καν σε ένα κυριακάτικο πικ νικ στα βόρεια της πολιτείας της Νέας
Υόρκης, όχι μακριά από το σπίτι της μητέρας της στο Χάντσον,
και μέσα σε μισό χρόνο (τον Νοέμβριο του 1919) παντρεύτηκαν.
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Όπως εξομολογήθηκε αργότερα στον γιο της η Ρόουζ, ο γάμος
αυτός ανέκαθεν την προβλημάτιζε, διότι σπανίως είχε δει ανθρώ
πους πιο αταίριαστους από τους γονείς της, και το γεγονός ότι ο
γάμος τους άντεξε παραπάνω από τέσσερις δεκαετίες ήταν αναμ
φίβολα ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια στα χρονικά των ανθρώ
πινων ζευγαριών. Ο Μπέντζι Άντλερ ήταν ένας καταφερτζής εξυ
πνάκιας, κανονικός κομπιναδόρος με σωρό τα σχέδια στο τσεπά
κι, που όλο έλεγε ανέκδοτα, ένας φιλόδοξος τύπος που πάντα
ήθελε να είναι στο επίκεντρο, και να τος εκείνο το απόγευμα στο
κυριακάτικο πικ νικ στα βόρεια της πολιτείας της Νέας Υόρκης,
να δαγκώνει τη λαμαρίνα για μια ντροπαλή γυναίκα ονόματι Έμ
μα Μπρόμοβιτς, μια στρουμπουλή εικοσιτριάχρονη με πλούσιο
στήθος και κατάχλωμο λευκό δέρμα και ένα στεφάνι ογκώδη κόκ
κινα μαλλιά, τόσο παρθενική, τόσο άβγαλτη, τόσο βικτoριανή στη
συμπεριφορά που αρκούσε να την κοιτάξεις για να συμπεράνεις
πως τα χείλη της ούτε μια φορά δεν τα είχαν αγγίξει αντρικά χείλη.
Ο γάμος τους δεν είχε λογική, όλα τα σημάδια υποδείκνυαν πως
ήταν καταδικασμένοι σε μια ζωή συγκρούσεων και παρεξηγήσεων,
παντρεύτηκαν όμως παρ’ όλα αυτά, και παρότι ο Μπέντζι δυσκο
λευόταν να μείνει πιστός στην Έμμα αφότου γεννήθηκαν οι κόρες
τους (η Μίλντρεντ το 1920, η Ρόουζ το 1922), η καρδιά του της
ήταν πιστή, και εκείνης, παρότι αδικημένη ξανά και ξανά, ποτέ
δεν της βαστούσε να του εναντιωθεί.
Η Ρόουζ λάτρευε τη μεγάλη αδελφή της, δεν είναι βέβαιο όμως
πως ίσχυε και το αντίστροφο, διότι η πρωτότοκη Μίλντρεντ είχε
φυσικά αποδεχτεί τη θεόσταλτη θέση της ως πριγκίπισσα του σπι
τιού, και η μικρή αντίζηλη που είχε εμφανιστεί έπρεπε να μάθει
–ξανά και ξανά αν χρειαζόταν– ότι υπήρχε ένας μόνο θρόνος στο
διαμέρισμα των Άντλερ στη λεωφόρο Φράνκλιν, ένας θρόνος και
μια πριγκίπισσα, και όλες οι απόπειρες σφετερισμού του θρόνου
θα αντιμετωπίζονταν με κήρυξη πολέμου. Όχι πως η Μίλντρεντ
ήταν απροκάλυπτα εχθρική προς τη Ρόουζ, η καλοσύνη της όμως
ήταν μετρημένη με το σταγονόμετρο, όχι περισσότερη από τόση
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καλοσύνη ανά λεπτό ή ανά ώρα ή ανά μήνα, και πάντα παραχω
ρημένη με μια δόση υπεροπτικής συγκατάβασης, καταπώς ταίρια
ζε σε έναν άνθρωπο της δικής της βασιλικής θέσης. Ψυχρή και
συνετή η Μίλντρεντ· καλόκαρδη και απερίσκεπτη η Ρόουζ. Όταν
πια τα κορίτσια έκλεισαν τα δώδεκα και τα δέκα, ήταν ήδη ολο
φάνερο ότι η Μίλντρεντ είχε εξαιρετικό μυαλό, ότι η επιτυχία της
στο σχολείο δεν ήταν αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς μονάχα αλλά
και ανώτερων διανοητικών προσόντων, και ενώ η Ρόουζ ήταν αρ
κετά έξυπνη και έπαιρνε απολύτως αξιοπρεπείς βαθμούς, δεν
ήταν παρά μια υποσημείωση σε σύγκριση με την αδελφή της.
Χωρίς να καταλαβαίνει τα κίνητρά της, χωρίς στιγμή να το σκεφτεί
συνειδητά ή να το προσχεδιάσει, η Ρόουζ σταδιακά έπαψε να
παίζει με τους όρους της Μίλντρεντ, επειδή ενστικτωδώς κατα
λάβαινε ότι το να προσπαθήσει να τη συναγωνιστεί μόνο σε απο
τυχία θα οδηγούσε, και επομένως, αν ήταν να βρει την ευτυχία,
έπρεπε να τραβήξει άλλο δρόμο.
Βρήκε τη λύση στη δουλειά, στην προσπάθεια να κατακτήσει
μια δική της θέση κερδίζοντας τα δικά της χρήματα, και όταν
έκλεισε τα δεκατέσσερα και ήταν αρκετά μεγάλη για να βγάλει
άδεια εργασίας βρήκε την πρώτη της θέση, η οποία σύντομα οδή
γησε σε μια σειρά από άλλες θέσεις, και στα δεκάξι της πια ήταν
πλήρως απασχολούμενη τη μέρα και πήγαινε στο λύκειο τη νύχτα.
Η Μίλντρεντ ας αποσυρόταν στο μοναστήρι του γεμάτου με βιβλία
μυαλού της, ας έφευγε στο κολέγιο κι ας διάβαζε ό,τι βιβλίο είχε
γραφτεί τα περασμένα δυο χιλιάδες χρόνια, αλλά αυτό που ήθελε
η Ρόουζ, αυτό στο οποίο ανήκε η Ρόουζ, ήταν ο πραγματικός
κόσμος, ο πυρετός και ο σαματάς των νεοϋορκέζικων δρόμων, η
αίσθηση του να υπερασπίζεται τον εαυτό της και να τα βγάζει
πέρα μόνη της. Όπως οι θαρραλέες και ξύπνιες ηρωίδες στις ται
νίες που έβλεπε δυο και τρεις φορές την εβδομάδα, στην ατέλειω
τη παρέλαση των κινηματογραφικών παραγωγών με πρωταγωνί
στριες την Κλοντέτ Κολμπέρ, την Μπάρμπαρα Στάνγουικ, την
Τζίντζερ Ρότζερς, την Τζόαν Μπλοντέλ, τη Ρόζαλιντ Ράσελ και
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την Τζιν Άρθουρ, η Ρόουζ ανέλαβε τον ρόλο του νεαρού, αποφα
σισμένου κοριτσιού καριέρας και τον ενστερνίστηκε σαν να ζούσε
στη δική της ταινία, Η ιστορία της Ρόουζ Άντλερ, εκείνη τη μεγάλη,
απείρως περίπλοκη ταινία που ακόμα ήταν στην πρώτη της μπο
μπίνα αλλά άφηνε πολλές υποσχέσεις για το μέλλον.
Όταν γνώρισε τον Στάνλεϊ τον Οκτώβριο του 1943, δούλευε
επί δυο χρόνια για έναν φωτογράφο ονόματι Εμάνουελ Σνάιντερ
μαν, του οποίου το στούντιο βρισκόταν στη Δυτική Εικοστή Έβδο
μη Οδό κοντά στην Έκτη Λεωφόρο. Η Ρόουζ είχε αρχίσει ως ρε
σεψιονίστ-γραμματέας-λογίστρια, όταν όμως ο βοηθός φωτογρά
φος του Σνάιντερμαν κατετάγη στον στρατό τον Ιούνιο του 1942,
η Ρόουζ πήρε τη θέση του. Ο γερο-Σνάιντερμαν ήταν εξηνταπε
ντάρης τότε, ένας Γερμανοεβραίος μετανάστης που είχε έρθει στη
Νέα Υόρκη με τη γυναίκα του και τους δυο γιους του μετά τον
Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, άνθρωπος κυκλοθυμικός με συχνούς
παροξυσμούς γκρίνιας και ωμής προσβλητικής γλώσσας, όμως με
τον καιρό είχε αναπτύξει μια απρόθυμη αδυναμία για την όμορφη
Ρόουζ, και επειδή γνώριζε πόσο προσεκτικά παρακολουθούσε τη
δουλειά του από τις πρώτες της μέρες στο στούντιο, αποφάσισε
να την κάνει μαθητευόμενη βοηθό και να της μάθει ό,τι ήξερε για
τις μηχανές, τον φωτισμό και την εμφάνιση του φιλμ – όλη την
τέχνη και την τεχνική της δουλειάς του. Για τη Ρόουζ, που ως
τότε δεν καλοήξερε προς τα πού πήγαινε, που είχε κάνει διάφορες
δουλειές γραφείου για τον μισθό και για άλλο τίποτα, δηλαδή
χωρίς να ελπίζει σε κάποια βαθύτερη ευχαρίστηση, ήταν λες και
ξαφνικά βρέθηκε μπροστά σε μια κλίση – όχι απλώς σε μια ακόμα
δουλειά, μα σε έναν νέο τρόπο ύπαρξης: να κοιτάζει τα πρόσωπα
των άλλων, κάθε μέρα κι άλλα πρόσωπα, κάθε πρωί και κάθε
απόγευμα διαφορετικά πρόσωπα, κάθε πρόσωπο διαφορετικό από
όλα τα άλλα, και σύντομα η Ρόουζ κατάλαβε ότι αγαπούσε αυτή
τη δουλειά τού να κοιτάζει τους άλλους και ότι ποτέ δεν θα τη
βαριόταν, δεν γινόταν να τη βαρεθεί.
Ο Στάνλεϊ εκείνη την εποχή συνεργαζόταν με τους αδελφούς
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του, που είχαν πάρει απαλλαγή από τον στρατό κι εκείνοι (πλατυ
ποδία και προβλήματα όρασης), και μετά από διάφορες αναδια
μορφώσεις και επεκτάσεις, το μικρομάγαζο του 1932 που επι
σκεύαζε ραδιόφωνα είχε γίνει ένα μεγάλο κατάστημα επίπλων και
οικιακών ειδών στη Λεωφόρο Σπρίνγκφιλντ που διέθετε όλα τα
θέλγητρα και τις πατέντες του σύγχρονου αμερικανικού λιανεμπο
ρίου: μακροπρόθεσμα προγράμματα δόσεων, προσφορές δύο συν
ένα δώρο, ξεπούλημα δύο φορές τον χρόνο, υπηρεσία για νεόνυμ
φους και ειδικές προσφορές στη Γιορτή της Σημαίας. Ο Άρνολντ
ήταν ο πρώτος που ήρθε στην επιχείρησή του, ο ατζαμής, όχι
ιδιαίτερα έξυπνος μεσαίος αδελφός που τον είχαν διώξει από πολ
λές δουλειές στις πωλήσεις και ζοριζόταν να συντηρήσει τη γυ
ναίκα του, την Τζόαν, και τα τρία παιδιά τους, και μετά από κάνα
δυο χρόνια μπήκε στο μαντρί κι ο Λου, όχι επειδή τον ενδιέφεραν
τα έπιπλα ή οι συσκευές αλλά επειδή ο Στάνλεϊ μόλις είχε ξεπλη
ρώσει τα χρέη του Λου στα χαρτιά για δεύτερη φορά μέσα σε πέντε
χρόνια και τον είχε αναγκάσει να μπει στην επιχείρηση ως ένδειξη
καλής πίστης και μεταμέλειας, με την υπόνοια ότι ο όποιος δι
σταγμός από την πλευρά του Λου θα σήμαινε πως δεν θα ξανά
βλεπε δεκάρα από αυτόν για όλη του τη ζωή. Έτσι γεννήθηκε η
επιχείρηση που ήταν γνωστή ως «Ο κόσμος του σπιτιού: Τα 3
αδέλφια», η οποία ουσιαστικά τελούσε υπό τη διεύθυνση ενός
αδελφού, του Στάνλεϊ, του νεότερου και πιο φιλόδοξου γιου της
Φάνι, ο οποίος, από μια διεστραμμένη αλλά ακλόνητη πεποίθηση
ότι η αφοσίωση στην οικογένεια επισκίαζε όλα τα άλλα ανθρώπι
να χαρακτηριστικά, είχε πρόθυμα αναλάβει το βάρος των δυο
αποτυχημένων του αδελφών, που του εξέφραζαν την ευγνωμο
σύνη τους αργώντας επανειλημμένα στη δουλειά, ξαφρίζοντας
δεκάρικα και εικοσάρικα από το ταμείο όποτε άδειαζαν οι τσέπες
τους, και, τους ζεστούς μήνες, φεύγοντας για να παίξουν γκολφ
μετά το μεσημεριανό. Αν τον Στάνλεϊ τον αναστάτωναν οι πράξεις
τους, ποτέ δεν παραπονέθηκε, διότι οι νόμοι του σύμπαντος απα
γόρευαν τα παράπονα για τους αδελφούς σου, και παρότι τα έσο
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δα του καταστήματος ήταν κάπως λιγότερα από όσα θα ήταν χωρίς
τα έξοδα για τους μισθούς του Λου και του Άρνολντ, ο ισολογισμός
ήταν ξεκάθαρα θετικός, και άπαξ και τέλειωνε ο πόλεμος σε ένα
δυο χρόνια, τα πράγματα θα ήταν ακόμα ευνοϊκότερα, διότι τότε
θα ερχόταν οι τηλεοράσεις, και τα αδέλφια θα ήταν οι πρώτοι στη
γειτονιά που θα τις πουλούσαν. Όχι, ο Στάνλεϊ δεν ήταν ακόμη
πλούσιος, εδώ και κάμποσο καιρό όμως το εισόδημά του αυξανό
ταν σταθερά, και όταν γνώρισε τη Ρόουζ εκείνη τη βραδιά του
Οκτώβρη του 1943, ήταν βέβαιος ότι τα καλύτερα έρχονταν.
Σε αντίθεση με τον Στάνλεϊ, η Ρόουζ είχε ήδη καεί απ’ τις φλό
γες ενός παθιασμένου έρωτα. Αν δεν ήταν ο πόλεμος, που της
είχε κλέψει εκείνον τον έρωτα, οι δυο τους δεν θα είχαν συναντη
θεί ποτέ, διότι θα είχε παντρευτεί κάποιον άλλον πολύ πριν από
εκείνη τη νύχτα του Οκτώβρη, ο νεαρός όμως με τον οποίο ήταν
αρραβωνιασμένη, ο Ντέιβιντ Ράσκιν, ο γεννημένος στο Μπρού
κλιν μέλλων γιατρός που είχε μπει στη ζωή της στα δεκαεφτά της,
είχε σκοτωθεί σε μια ασυνήθιστη έκρηξη κατά τη διάρκεια μιας
άσκησης στη βασική του εκπαίδευση στο Φορτ Μπένινγκ της
Τζόρτζια. Η είδηση είχε έρθει τον Αύγουστο του 1942, και για
πολλούς μήνες μετά η Ρόουζ πενθούσε, πότε μουδιασμένη και
πότε πικραμένη, αδειανή, απελπισμένη, μισότρελη απ’ τον πόνο∙
να καταριέται τον πόλεμο καθώς τσίριζε στο μαξιλάρι της τη νύχτα,
ανήμπορη να αποδεχτεί το γεγονός ότι ο Ντέιβιντ δεν θα την άγ
γιζε ποτέ ξανά. Το μόνο που την κρατούσε εκείνους τους μήνες
ήταν η δουλειά της στον Σνάιντερμαν, η οποία της πρόσφερε μια
παρηγοριά, μια ευχαρίστηση, έναν λόγο να σηκώνεται από το
κρεβάτι το πρωί, δεν είχε όμως όρεξη για συναναστροφές πια
ούτε διάθεση να γνωρίσει άλλους άντρες, η ζωή της περιορισμένη
σε μια στεγνή ρουτίνα, δουλειά, σπίτι και έξοδοι στο σινεμά με
τη φίλη της τη Νάνσι Φάιν. Λίγο λίγο, ωστόσο, ειδικά τους τελευ
ταίους δύο τρεις μήνες, η Ρόουζ είχε αρχίσει σταδιακά να ξανα
βρίσκει τον εαυτό της, να ξανανακαλύπτει ότι το φαγητό που
έβαζες στο στόμα σου είχε γεύση, για παράδειγμα, και ότι όταν
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στην πόλη έπεφτε βροχή δεν έπεφτε μόνο πάνω της, ότι κάθε
άντρας, γυναίκα και παιδί έπρεπε να πηδήξουν πάνω από τις
ίδιες λακκούβες με εκείνη. Όχι, ποτέ δεν θα συνερχόταν από τον
θάνατο του Ντέιβιντ, θα παρέμενε για πάντα το κρυφό φάντασμα
που θα είχε μαζί της στο αθέλητό της μέλλον, στα είκοσι ένα σου
όμως παραείσαι νέος για να γυρίσεις την πλάτη σου στον κόσμο,
και αν δεν έκανε μια προσπάθεια να ξαναμπεί σε αυτόν τον κόσμο,
ήξερε πως θα ζάρωνε και θα πέθαινε.
Το ραντεβού στα τυφλά με τον Στάνλεϊ της το κανόνισε η Νάν
σι Φάιν, η καυστική, καλαμπουρτζού Νάνσι με τα μεγάλα δόντια
και τα κοκαλιάρικα χέρια, η καλύτερη φίλη της Ρόουζ από τα
παιδικά τους χρόνια στο Κράουν Χάιτς. Η Νάνσι είχε γνωρίσει τον
Στάνλεϊ ένα Σαββατοκύριακο σε έναν χορό στα Κάτσκιλ, ένα από
εκείνα τα πολυπληθή πάρτι στο ξενοδοχείο Μπράουν για τους
νέους Εβραίους από την πόλη που ήταν αδέσμευτοι-μα-στο-ψά
ξιμο, η κόσερ κρεαταγορά, όπως το έθεσε η Νάνσι, και ενώ η ίδια η
Νάνσι δεν ήταν στο ψάξιμο (ήταν αρραβωνιασμένη με έναν στρα
τιώτη στρατοπεδευμένο στον Ειρηνικό ο οποίος βάσει των πιο
πρόσφατων ενδείξεων ακόμη ζούσε), είχε πάει παρέα με μια φίλη
για πλάκα και κατέληξε να χορέψει μια δυο φορές με έναν τύπο από
το Νιούαρκ που τον λένε Στάνλεϊ. Ήθελε να την ξαναδεί, είπε η Νάνσι,
αφού όμως του είπε πως είχε ήδη τάξει την παρθενιά της σε άλλον,
αυτός χαμογέλασε, έκανε μια ωραία κωμική υποκλισούλα, και
ήταν έτοιμος να φύγει όταν η Νάνσι άρχισε να του λέει για τη
φίλη της τη Ρόουζ, τη Ρόουζ Άντλερ, το ομορφότερο κορίτσι από την
αποδώ μεριά του Δούναβη και τον καλύτερο άνθρωπο σε οποιαδήποτε μεριά.
Τέτοια ήταν τα γνήσια αισθήματα της Νάνσι για τη Ρόουζ, και
όταν ο Στάνλεϊ κατάλαβε ότι αυτά που έλεγε τα εννοούσε, την
ενημέρωσε ότι αυτή τη φίλη της θα ήθελε να τη γνωρίσει. Η Νάν
σι ζήτησε συγγνώμη στη Ρόουζ που ανέφερε το όνομά της, η
Ρόουζ όμως απλώς ανασήκωσε τους ώμους, γνωρίζοντας ότι η
Νάνσι δεν το είχε κάνει για κακό, και έπειτα ρώτησε: Για πες, πώς
είναι; Σύμφωνα με τη Νάνσι, ο Στάνλεϊ Φέργκιουσον ήταν γύρω
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στο ένα ογδόντα ύψος, ωραίος, λίγο γέρος, αφού στα μάτια της
των είκοσι ένα χρόνων όταν κόντευες τα τριάντα ήσουν γέρος, με
δική του επιχείρηση που, όπως όλα έδειχναν, πήγαινε καλά, γοη
τευτικός, ευγενικός και πολύ καλός χορευτής. Μόλις εμπέδωσε
η Ρόουζ αυτές τις πληροφορίες, σώπασε για λίγο, διερωτώμενη
αν ήταν έτοιμη για ένα ραντεβού στα τυφλά, και έπειτα, στη μέ
ση αυτών των συλλογισμών, ξαφνικά της πέρασε από το μυαλό
ότι ο Ντέιβιντ είχε πάνω από χρόνο πεθαμένος. Ήθελε δεν ήθελε,
είχε έρθει η στιγμή να δοκιμάσει ξανά. Κοίταξε τη Νάνσι και είπε:
Μάλλον πρέπει να τον δω αυτόν τον Στάνλεϊ Φέργκιουσον, δεν
νομίζεις;
Χρόνια αργότερα, όταν η Ρόουζ είπε στον γιο της για τα συμ
βάντα της νύχτας εκείνης, παρέλειψε το όνομα του εστιατορίου
όπου συναντήθηκαν με τον Στάνλεϊ για δείπνο. Παρ’ όλα αυτά,
αν δεν τον απατούσε η μνήμη του, ο Φέργκιουσον πίστευε πως
ήταν κάπου στο Κεντρικό Μανχάταν, Ιστ Σάιντ ή Γουέστ Σάιντ
άγνωστο, πάντως ένα κομψό μέρος με λευκά τραπεζομάντιλα και
σερβιτόρους με παπιγιόν και κοντά μαύρα σακάκια, που σήμαινε
ότι ο Στάνλεϊ συνειδητά επιχειρούσε να της κάνει φιγούρα, να
αποδείξει ότι είχε τα χρήματα για υπερβολές σαν και τούτη όποτε
ήθελε, και ναι, τον βρήκε εμφανισιακά ελκυστικό, την εντυπω
σίασε πόσο ανάλαφρος ήταν, η χάρη και η ρευστότητα των κινή
σεων του σώματός του, αλλά και τα χέρια του, το μέγεθος και η
δύναμη των χεριών του, αυτό το πρόσεξε αμέσως, και τα ατάραχα,
ήρεμα μάτια που στιγμή δεν έπαψαν να την κοιτούν, καστανά
μάτια, μήτε μεγάλα μήτε μικρά, και τα παχιά μαύρα φρύδια από
πάνω τους. Δίχως να ξέρει την τρομερή επίδρασή της στον άναυ
δο συνδαιτυμόνα της, τη χειραψία που είχε οδηγήσει στην πλήρη
διάλυση του εσωτερικού κόσμου του Στάνλεϊ, είχε σαστίσει κάπως
από το πόσο ελάχιστα μίλησε εκείνος στην αρχή του γεύματος,
και επομένως τον πέρασε για άνθρωπο υπέρμετρα ντροπαλό, που
δεν ήταν ακριβώς αλήθεια. Επειδή ήταν και η ίδια αγχωμένη, και
επειδή ο Στάνλεϊ εξακολουθούσε να κάθεται εκεί κατά κύριο λόγο
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σιωπηλός, η Ρόουζ κατέληξε να μιλά και για τους δυο τους, για
την ακρίβεια μιλούσε πάρα πολύ, και όσο περνούσαν τα λεπτά
τρόμαζε όλο και πιο πολύ με τον εαυτό της που φλυαρούσε σαν
καμιά άμυαλη γλωσσοκοπάνα, να κοκορεύεται για την αδελφή
της, για παράδειγμα, και να του λέει τι λαμπρή φοιτήτρια ήταν η
Μίλντρεντ, που αποφοίτησε μετά πλείστου επαίνου από το Χάντερ
πέρυσι και τώρα είχε γραφτεί στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του
Κολούμπια, η μόνη γυναίκα στο τμήμα της αγγλικής φιλολογίας,
μία εκ των τριών μονάχα Εβραίων, φαντάσου πόσο περήφανη ήταν
η οικογένεια, και με το που ανέφερε την οικογένεια άρχισε για
τον θείο της τον Άρτσι, τον μικρότερο αδελφό του πατέρα της,
τον Άρτσι Άντλερ, τον πιανίστα του Downtown Quintet, που
αυτή την ώρα έπαιζαν στο Moe’s Hideout στην Πεντηκοστή Δεύ
τερη Οδό, και τι συναρπαστικό να έχεις έναν μουσικό στην οικο
γένεια, έναν καλλιτέχνη, έναν επαναστάτη που σκεφτόταν και
κάτι άλλο εκτός από το να βγάλει λεφτά, ναι, τον αγαπούσε τον
θείο της τον Άρτσι, ήταν μακράν ο αγαπημένος της συγγενής, και
έπειτα, αναπόφευκτα, άρχισε να λέει για τη δουλειά της στου
Σνάιντερμαν, απαριθμώντας όλα όσα της είχε μάθει τον τελευταίο
ενάμιση χρόνο, ο στριμμένος, βρομόστομος Σνάιντερμαν που τα
κυριακάτικα απογεύματα την πήγαινε στο Μπάουερι για να βρουν
γερο-μέθυσους και αλήτες, πλάσματα κατεστραμμένα με τα άσπρα
γένια και τα μακριά άσπρα μαλλιά τους, κεφάλια έξοχα, κεφάλια
αρχαίων προφητών και βασιλιάδων, και ο Σνάιντερμαν σ’ αυτούς
τους άντρες έδινε λεφτά για να έρθουν στο στούντιο να του ποζά
ρουν, κατά κύριο λόγο μεταμφιεσμένοι, οι γέροι φορώντας τουρ
μπάνια και τηβέννους και βελούδινες ρόμπες, όπως έντυνε ο
Ρέμπραντ τους άκληρους του Άμστερνταμ τον δέκατο έβδομο
αιώνα, και αυτό το φως χρησιμοποιούσαν για εκείνους τους
άντρες, το φως του Ρέμπραντ, φως και σκοτάδι μαζί, βαθιά σκιά,
μόνο σκιά με ένα ελάχιστο άγγιγμα φωτός, και πλέον ο Σνάιντερ
μαν της είχε αρκετή εμπιστοσύνη ώστε να της επιτρέπει να στήνει
τα φώτα μόνη της, είχε κάνει αρκετές δεκάδες από αυτά τα πορ
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τρέτα μόνη της, και έπειτα χρησιμοποίησε τη λέξη κιαροσκούρο,
και κατάλαβε ότι ο Στάνλεϊ δεν είχε ιδέα περί τίνος πράγματος
μιλούσε, ότι και ιαπωνικά να μιλούσε το ίδιο θα του έκανε, και
πάλι όμως συνέχιζε να την κοιτάζει, να την ακούει, καθηλωμένος
και βουβός, κεραυνοβολημένος.
Ήταν μια συμπεριφορά επαίσχυντη, ένιωθε η Ρόουζ, μια ντρο
πή. Ευτυχώς, ο μονόλογος διακόπηκε από την άφιξη του κυρίως
πιάτου, που της έδωσε λίγες στιγμές για να συγκεντρωθεί, και
όταν πια άρχισαν να τρώνε (άγνωστο τι) είχε ηρεμήσει αρκετά ώστε
να συνειδητοποιήσει ότι η ασυνήθιστη φλυαρία της ήταν ένα πα
ραπέτασμα για να την προστατεύσει από το να μιλήσει για τον
Ντέιβιντ, διότι αυτό ήταν το μοναδικό θέμα για το οποίο δεν ήθε
λε να μιλήσει, για το οποίο θα αρνούνταν να μιλήσει, και επομέ
νως είχε καταβάλει μεγάλη και γελοία προσπάθεια για να αποφύ
γει να φανερώσει το τραύμα της. Ο Στάνλεϊ Φέργκιουσον καμιά
σχέση δεν είχε με αυτό. Φαινόταν καλός άνθρωπος, και δεν έφται
γε εκείνος που δεν τον είχαν δεχτεί στον στρατό, που καθόταν σε
αυτό το εστιατόριο ντυμένος με καλοραμμένα πολιτικά ρούχα αντί
να τσαλαβουτά στις λάσπες κάποιου μακρινού πεδίου μάχης ή να
ανατινάζεται σε μια άσκηση βασικής εκπαίδευσης. Όχι, δεν έφται
γε εκείνος, και θα ήταν άκαρδη αν τον κατηγορούσε που τη γλί
τωσε, και ωστόσο πώς να μην κάνει τη σύγκριση, πώς να μην
αναρωτιέται γιατί τούτος ο άντρας να ζει και ο Ντέιβιντ να έχει
πεθάνει;
Παρ’ όλα αυτά, το δείπνο πήγε αρκετά καλά. Μόλις ξεπέρασε
ο Στάνλεϊ το αρχικό του σάστισμα και μπόρεσε να ξανανασάνει,
αποδείχθηκε συμπαθής τύπος, όχι εγωκεντρικός όπως ήταν τόσοι
άντρες, αλλά περιποιητικός και ευγενικός, πνεύμα όχι και τόσο
σπινθηροβόλο, ίσως, όμως άνθρωπος δεκτικός στο χιούμορ, ο
οποίος γελούσε όποτε έλεγε η Ρόουζ και το παραμικρό αστείο, κι
όταν μιλούσε για τη δουλειά του και τα σχέδιά του για το μέλλον,
ήταν ξεκάθαρο στη Ρόουζ ότι είχε κάτι αξιόπιστο, φερέγγυο. Πο
λύ κρίμα που ήταν επιχειρηματίας αδιάφορος για τον Ρέμπραντ ή
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τη φωτογραφία, μα τουλάχιστον υποστήριζε τον Φ. Ντ. Ρ. (βασι
κό) και φαινόταν αρκετά τίμιος ώστε να παραδεχτεί ότι ήξερε
ελάχιστα ή και τίποτα για πολλά πράγματα, συμπεριλαμβανομένης
της ζωγραφικής του δέκατου έβδομου αιώνα και της φωτογραφι
κής τέχνης. Τον συμπάθησε. Τον βρήκε ευχάριστο στην παρέα,
παρότι όμως διέθετε όλα ή τα περισσότερα χαρακτηριστικά του
κατά το κοινώς λεγόμενο κελεπουριού, ήξερε ότι ποτέ δεν θα την
πατούσε μαζί του όπως ευελπιστούσε η Νάνσι. Μετά το τραπέζι
στο εστιατόριο, περιπλανήθηκαν στα πεζοδρόμια του κέντρου για
μισή ώρα, πήγαν για ένα ποτό στο Moe’s Hideout, όπου χαιρέτη
σαν τον θείο Άρτσι, ενώ τα έδινε όλα στα πλήκτρα του πιάνου του
(αποκρίθηκε με ένα πλατύ χαμόγελο κι ένα κλείσιμο του ματιού),
και έπειτα ο Στάνλεϊ τη συνόδευσε πίσω στο πατρικό της στην
Δυτική Πεντηκοστή Ογδόη. Ανέβηκε μαζί της με το ασανσέρ,
όμως δεν τον προσκάλεσε να μπει. Απλώνοντας το χέρι της για να
τον καληνυχτίσει διά χειραψίας (επιδέξια αποτρέποντας την πιθα
νότητα ενός προεξοφλητικού φιλιού), τον ευχαρίστησε για την
υπέροχη βραδιά και μετά γύρισε, ξεκλείδωσε την πόρτα και μπή
κε στο διαμέρισμα, σχεδόν βέβαιη ότι δεν θα τον ξανάβλεπε.
Ήταν αλλιώς για τον Στάνλεϊ, φυσικά, ήταν αλλιώς γι’ αυτόν
από την πρώτη στιγμή εκείνου του πρώτου ραντεβού, και επειδή
δεν ήξερε τίποτα για τον Ντέιβιντ Ράσκιν και το πένθος στην
καρδιά της Ρόουζ, υπέθεσε ότι έπρεπε να δράσει γρήγορα, καθώς
κοπέλες σαν τη Ρόουζ δεν έμεναν αδέσμευτες για πολύ, αναμφί
βολα οι άντρες θα την πολιορκούσαν, ήταν ακαταμάχητη, και το
παραμικρό πάνω της φανέρωνε χάρη και ομορφιά και καλοσύνη,
και για πρώτη φορά στη ζωή του ο Στάνλεϊ έβαλε στόχο να επιτύ
χει το αδύνατο, να νικήσει την ολοένα και διευρυνόμενη ορδή των
μνηστήρων της Ρόουζ και να την κατακτήσει ο ίδιος, μια και
αυτή ήταν η γυναίκα που είχε αποφασίσει ότι έπρεπε να παντρευ
τεί, και αν δεν γινόταν γυναίκα του η Ρόουζ, δεν θα γινόταν καμιά.
Τους επόμενους τέσσερις μήνες την καλούσε συχνά, όχι τόσο
συχνά που να της γίνει κολλητσίδα αλλά τακτικά, επίμονα, με
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αμείωτη αφοσίωση και αποφασιστικότητα, εξουδετερώνοντας
τους φανταστικούς του αντίζηλους με αυτό που φανταζόταν ως
στρατηγική πανουργία, αλλά η αλήθεια ήταν πως δεν υπήρχαν
σοβαροί αντίζηλοι εν όψει στον ορίζοντα, μόνο δυο ή τρεις άλλοι
με τους οποίους την είχε προξενέψει η Νάνσι αφού γνώρισε τον
Στάνλεϊ τον Οκτώβριο, αυτούς τους άλλους όμως η Ρόουζ τον έναν
μετά τον άλλον τους είχε βρει ανεπαρκείς, είχε απορρίψει περαι
τέρω προσκλήσεις τους, και συνέχιζε με το πάσο της, που σήμαι
νε ότι ο Στάνλεϊ ήταν ένας ιππότης που εφορμούσε σε ελεύθερο
πεδίο, την ίδια ώρα που έβλεπε παντού γύρω του φανταστικούς
εχθρούς. Τα αισθήματα της Ρόουζ γι’ αυτόν δεν είχαν αλλάξει,
προτιμούσε όμως τη συντροφιά του Στάνλεϊ από τη μοναξιά του
δωματίου της ή το ραδιόφωνο που άκουγε με τους γονείς της
μετά το βραδινό φαγητό, και έτσι σπανίως έλεγε όχι όταν της
ζητούσε να βγουν το βράδυ, δεχόταν προσκλήσεις να πάνε για
πατινάζ, για μπόουλινγκ, για χορό (ναι, ήταν τρομερός χορευτής),
να παρακολουθήσουν ένα κονσέρτο με έργα Μπετόβεν στο Κάρ
νεγκι Χολ, δύο μιούζικαλ στο Μπροντγουέι, και αρκετές ταινίες.
Γρήγορα έμαθε ότι τα δράματα καμιά επίδραση δεν είχαν στον
Στάνλεϊ (τον πήρε ο ύπνος στην Ουράνια οπτασία και στο Για ποιον
χτυπά η καμπάνα), τα μάτια του όμως σταθερά έμεναν ανοιχτά στις
κωμωδίες, το Άστεγοι ερωτευμένοι, για παράδειγμα, ένα αφράτο
γλύκισμα για τη στεγαστική ανεπάρκεια στην Ουάσινγκτον την
περίοδο του πολέμου που τους έκανε και τους δυο να γελάσουν,
όπου πρωταγωνιστούσαν ο Τζόελ Μακρέι (τι ωραίος) και η Τζιν
Άρθουρ (από τις αγαπημένες της Ρόουζ), εκείνο όμως που της
έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση ήταν κάτι που έλεγε ένας από τους
άλλους ηθοποιούς, μια ατάκα του Τσαρλς Κόμπερν, μιας φιγούρας
κάπως σαν τον θεό Έρωτα με εμφάνιση Αμερικανού γερο-τόφα
λου, που την επαναλάμβανε ξανά και ξανά στην ταινία: ένας κυριλάτος, περιποιημένος, καλός νεαρός – λες και ήταν ξόρκι που εξυμνού
σε τις αρετές του τύπου ανδρός που κάθε γυναίκα έπρεπε να θέλει.
Ο Στάνλεϊ ήταν περιποιημένος, καλός και ακόμα σχετικά νέος,
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και αν το κυριλάτος σήμαινε ευυπόληπτος, προσηνής και νομοτα
γής, ήταν και όλα αυτά τα πράγματα, η Ρόουζ όμως δεν ήταν σε
καμιά περίπτωση σίγουρη ότι αυτές τις αρετές αναζητούσε, όχι
μετά τον έρωτα που είχε ζήσει με τον σφοδρό κι ευέξαπτο Ντέιβιντ
Ράσκιν, ο οποίος ενίοτε ήταν ένας έρωτας εξοντωτικός, αλλά ζωη
ρός και πάντα απροσδόκητος στις διαρκώς μεταβαλλόμενες μορ
φές του, ενώ ο Στάνλεϊ φαινόταν τόσο ήπιος και προβλέψιμος,
τόσο ακίνδυνος, και η Ρόουζ αναρωτιόταν αν η τόση σταθερότητα
στον χαρακτήρα ήταν εντέλει αρετή ή ψεγάδι.
Από την άλλη, δεν της ορμούσε, και δεν απαιτούσε από εκείνην
φιλιά που γνώριζε ότι δεν ήταν πρόθυμη να δώσει, παρότι ήταν
ολοφάνερο πια ότι ήταν τσιμπημένος μαζί της και κάθε φορά που
βρισκόντουσαν έπρεπε να προσπαθεί για να μην την αγγίξει, να
μην τη φιλήσει, να μην της ορμήσει.
Από την άλλη, όταν του είπε πόσο όμορφη έβρισκε την Ίνγκριντ
Μπέργκμαν, αποκρίθηκε με ένα απαξιωτικό γέλιο, την κοίταξε
κατάματα και είπε, με την πιο ήρεμη των ήρεμων βεβαιοτήτων,
ότι η Ίνγκριντ Μπέργκμαν μπροστά της δεν έπιανε μία.
Από την άλλη, ήταν εκείνη η κρύα μέρα στα τέλη του Νοέμβρη
που εμφανίστηκε απροειδοποίητα στο στούντιο του Σνάιντερμαν
και ζήτησε να φωτογραφηθεί – όχι από τον Σνάιντερμαν, αλλά από
εκείνη.
Από την άλλη, οι γονείς της τον ενέκριναν, ο Σνάιντερμαν τον
ενέκρινε, και ακόμα και η Μίλντρεντ, η Δούκισσα του Μεγάρου
της Σνομπαρίας, εξέφρασε τη θετική της κρίση δηλώνοντας ότι η
Ρόουζ μπορούσε και πολύ χειρότερα.
Από την άλλη, είχε πράγματι τις εμπνευσμένες στιγμές του,
ανεξήγητα φασαριόζικα ξεσπάσματα όπου κάτι εντός του προσω
ρινά αφηνόταν και ο Στάνλεϊ γινόταν ένας πλακατζής, ριψοκίνδυ
νος φαρσέρ, όπως, για παράδειγμα, τη νύχτα που της έκανε φι
γούρα στην κουζίνα του πατρικού της παίζοντας με τρία ωμά
αυγά, χορεύοντάς τα στον αέρα με μαγική ταχύτητα και ακρίβεια
για δύο γεμάτα λεπτά πριν του πέσει το ένα χάμω με ένα πλατς,
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οπότε άφησε τα άλλα δυο να πέσουν με ένα πλατς επίτηδες, ζη
τώντας συγγνώμη για το χάλι με ένα σήκωμα των ώμων σαν κω
μικός του βωβού και μια μονολεκτική δήλωση: Ωχ.
Βλέπονταν μια ή δυο φορές τη βδομάδα στη διάρκεια αυτών
των τεσσάρων μηνών, και παρότι η Ρόουζ δεν μπορούσε να χαρί
σει την καρδιά της στον Στάνλεϊ όπως εκείνος της είχε χαρίσει τη
δική του, του ήταν ευγνώμων που την είχε σηκώσει από χάμω και
την είχε βοηθήσει να ξανασταθεί στα πόδια της. Αν έμεναν τα
πράγματα ως είχαν, θα ήταν ευχαριστημένη να συνεχίσουν έτσι
για κάμποσο καιρό, πάνω όμως που είχε αρχίσει να αισθάνεται
άνετα μαζί του, ο Στάνλεϊ απότομα άλλαξε τους κανόνες.
Ήταν τέλη Ιανουαρίου του 1944. Στη Ρωσία, οι εννιακόσιες
μέρες της πολιορκίας του Λένινγκραντ είχαν μόλις τελειώσει· στην
Ιταλία, οι Γερμανοί είχαν στριμώξει τους Συμμάχους στο Μόντε
Κασίνο· στον Ειρηνικό, τα αμερικανικά στρατεύματα ετοιμάζονταν
να εξαπολύσουν επίθεση στα νησιά Μάρσαλ· και στο μέτωπο της
πατρίδας, στην άκρη του Σέντραλ Παρκ στην πόλη της Νέας Υόρ
κης, ο Στάνλεϊ ζητούσε τη Ρόουζ σε γάμο. Από πάνω τους έκαιγε
ένας φωτεινός χειμωνιάτικος ήλιος, ο ανέφελος ουρανός είχε ένα
γαλανό χρώμα βαθύ κι αστραφτερό, το κρυστάλλινο γαλανό που
τυλίγει τη Νέα Υόρκη μόνο κάποιες μέρες του Γενάρη, και εκείνο
το ηλιόλουστο κυριακάτικο απόγευμα χιλιάδες μίλια από το αιμα
τoκύλισμα και τη σφαγή του ατέρμονου πολέμου, ο Στάνλεϊ της
έλεγε ότι ήταν γάμος ή τίποτα, ότι τη λάτρευε, ότι δεν είχε ποτέ
του νιώσει έτσι για καμιά, ότι όλη η μορφή του μέλλοντός του
εξαρτιόταν από κείνη, και αν του έλεγε όχι, δεν θα την ξανάβλεπε,
και μόνο στη σκέψη να την ξαναδεί δεν θ’ άντεχε, και επομένως
θα χανόταν από τη ζωή της για πάντα.
Του ζήτησε μια εβδομάδα. Ήταν τόσο ξαφνικό όλο αυτό, του
είπε, τόσο απροσδόκητο, ήθελε λίγο χρόνο να το σκεφτεί. Φυσικά,
είπε ο Στάνλεϊ, πάρε μια εβδομάδα να το σκεφτείς, θα της τηλε
φωνούσε την άλλη Κυριακή, μια βδομάδα από τώρα, και τότε,
ακριβώς πριν αποχωριστούν, στην είσοδο του πάρκου στην Πε
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ντηκοστή Ενάτη, φιλήθηκαν πρώτη φορά, και πρώτη φορά από
όταν γνωρίστηκαν, η Ρόουζ είδε στα μάτια του Στάνλεϊ να γυαλί
ζουν δάκρυα.
Η έκβαση, βεβαίως, γράφτηκε πριν από καιρό. Όχι μόνο εμ
φανίζεται ως καταχώριση στην πλήρη, εγκεκριμένη έκδοση του
Βιβλίου της επίγειας ζωής, βρίσκεται επίσης στο Μητρώο του Μαν
χάταν, όπου το αρχείο μάς πληροφορεί ότι η Ρόουζ Άντλερ και ο
Στάνλεϊ Φέργκιουσον παντρεύτηκαν στις 6 Απριλίου του 1944,
ακριβώς δύο μήνες πριν από την απόβαση των Συμμάχων στη
Νορμανδία. Ξέρουμε τι αποφάσισε η Ρόουζ, οπότε∙ το πώς και
γιατί πήρε την απόφασή της όμως ήταν ζήτημα περίπλοκο. Εμπλέ
κονταν πολλά στοιχεία, το καθένα σε συμφωνία και αντίθεση με
τα άλλα, και επειδή ήταν διχασμένη για όλα τους, κατέληξε να
είναι μια δύσκολη, βασανιστική εβδομάδα για τη μελλοντική μη
τέρα του Φέργκιουσον. Πρώτον: Ξέροντας ότι ο Στάνλεϊ τον λόγο
του τον κρατούσε, κλοτσούσε στη σκέψη να μην τον ξαναδεί.
Καλώς ή κακώς, μετά τη Νάνσι ο Στάνλεϊ ήταν τώρα ο καλύτερός
της φίλος. Δεύτερον: Ήταν ήδη είκοσι ενός, αρκετά νέα ακόμη
για να θεωρείται νέα, αλλά όχι τόσο νέα όσο οι περισσότερες νύφες
τότε, εφόσον δεν ήταν ασυνήθιστο οι κοπέλες να φορούν το νυ
φικό στα δεκαοκτώ ή τα δεκαεννιά, και το τελευταίο πράγμα που
ήθελε η Ρόουζ ήταν να μείνει ανύπαντρη. Τρίτον: Όχι, δεν τον
αγαπούσε τον Στάνλεϊ, ήταν όμως αποδεδειγμένο γεγονός πως
δεν ήταν ευτυχισμένοι όλοι οι γάμοι από έρωτα, και σύμφωνα με
κάτι που είχε διαβάσει κάπου, οι γάμοι από προξενιά που ήταν
συνηθισμένοι σε παραδοσιακές ξένες κουλτούρες δεν ήταν λιγό
τερο ή περισσότερο ευτυχισμένοι από τους γάμους στη Δύση.
Τέταρτον: Όχι, δεν τον αγαπούσε τον Στάνλεϊ, η αλήθεια όμως
ήταν πως κανέναν δεν μπορούσε να αγαπήσει, όχι με τη Μεγάλη
Αγάπη που είχε νιώσει για τον Ντέιβιντ, εφόσον η Μεγάλη Αγάπη
έρχεται μια φορά μονάχα στη ζωή σου, και επομένως θα έπρεπε
να αποδεχτεί κάτι όχι και τόσο ιδανικό αν δεν ήθελε να περάσει
την υπόλοιπη ζωή της μονάχη. Πέμπτον: Τίποτα στον Στάνλεϊ δεν
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την ενοχλούσε ή την αηδίαζε. Η σκέψη να κάνει σεξ μαζί του δεν
την απωθούσε. Έκτον: Την αγαπούσε με πάθος και της φερόταν
με καλοσύνη και σεβασμό. Έβδομον: Σε μια υποθετική συζήτηση
μαζί του περί γάμου μόλις πριν από δυο εβδομάδες, της είχε πει
ότι οι γυναίκες θα έπρεπε να είναι ελεύθερες να επιδιώξουν τα
ενδιαφέροντά τους, ότι οι ζωές τους δεν θα έπρεπε να περιστρέ
φονται αποκλειστικά γύρω από τους συζύγους τους. Για τη δουλειά
μιλούσε; ρώτησε η Ρόουζ. Ναι, για τη δουλειά, απάντησε εκείνος
– μεταξύ άλλων. Το οποίο σήμαινε ότι ο γάμος με τον Στάνλεϊ δεν
συνεπαγόταν πως θα άφηνε τον Σνάιντερμαν, ότι θα μπορούσε να
συνεχίσει να μαθαίνει πώς να γίνει φωτογράφος. Όγδοον: Όχι,
δεν τον αγαπούσε τον Στάνλεϊ. Ένατον: Τον θαύμαζε για πολλά,
δεν υπήρχε αμφιβολία πως τα καλά του ξεπερνούσαν κατά πολύ
τα όχι-και-τόσο-καλά, γιατί όμως όλο τον έπαιρνε ο ύπνος στο
σινεμά; Ήταν κουρασμένος από τις πολλές ώρες που δούλευε στο
μαγαζί του ή αυτά τα βλέφαρα που όλο έκλειναν υποδείκνυαν μια
ελλιπή σύνδεση με τον συναισθηματικό κόσμο; Δέκατον: Νιού
αρκ! Θα ήταν δυνατό να ζήσει εκεί; Ενδέκατον: Το Νιούαρκ ήταν
οπωσδήποτε πρόβλημα. Δωδέκατον: Καιρός της ήταν να φύγει
από τους γονείς της. Πλέον παραήταν μεγάλη για να ζει σε εκείνο
το διαμέρισμα, και όσο και αν νοιαζόταν τη μητέρα και τον πατέ
ρα της, τους απεχθανόταν και τους δυο για την υποκρισία τους
– τον πατέρα της για το αμετανόητο κυνήγι του ποδόγυρου, τη
μητέρα της επειδή παρίστανε πως δεν έδινε σημασία. Μόλις τις
προάλλες, τελείως τυχαία, ενώ πήγαινε για φαγητό στο ότοματ3
κοντά στο στούντιο του Σνάιντερμαν, είχε πάρει το μάτι της τον
πατέρα της να περπατάει αλαμπρατσέτα με μια γυναίκα που δεν
είχε ξαναδεί, μια γυναίκα δεκαπέντε ή είκοσι χρόνια νεότερή του,
και είχε νιώσει τόση αηδία και θυμό, που ήθελε να ορμήξει στον
πατέρα της και να του χώσει μπουνιά στη μούρη. Δέκατο τρίτον:

3

Ταχυφαγείο όπου τα φαγητά και τα ποτά τα παίρνουν οι πελάτες από

αυτόματα μηχανήματα.
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Αν παντρευόταν τον Στάνλεϊ, επιτέλους θα κέρδιζε σε κάτι τη
Μίλντρεντ, κι ας μην ήταν ξεκάθαρο αν η Μίλντρεντ ενδιαφερόταν
καθόλου να παντρευτεί. Για την ώρα, η αδελφή της έδειχνε να τα
περνάει φίνα κάνοντας τη μια σύντομη σχέση μετά την άλλη.
Μπράβο στη Μίλντρεντ, η Ρόουζ όμως καμιά διάθεση δεν είχε να
ζει έτσι. Δέκατο τέταρτον: Ο Στάνλεϊ έβγαζε λεφτά, και όπως
έδειχναν τα πράγματα τώρα, θα έβγαζε κι άλλα λεφτά όσο περ
νούσε ο καιρός. Ήταν παρήγορη η σκέψη αυτή, αλλά και κάπως
αγχωτική. Για να βγάλεις λεφτά, έπρεπε να σκέφτεσαι τα λεφτά
όλη την ώρα. Θα ήταν δυνατό να ζήσει με έναν άντρα που μόνη
του έγνοια ήταν ο τραπεζικός του λογαριασμός; Δέκατο πέμπτον:
Ο Στάνλεϊ τη θεωρούσε την ομορφότερη γυναίκα στη Νέα Υόρκη.
Ήξερε πως δεν ήταν αλήθεια, όμως δεν είχε αμφιβολία πως ο
Στάνλεϊ το πίστευε ειλικρινά. Δέκατο έκτον: Άλλος κανένας δεν
υπήρχε στον ορίζοντα. Ακόμα κι αν ο Στάνλεϊ δεν θα μπορούσε
ποτέ να γίνει δεύτερος Ντέιβιντ, ήταν απείρως ανώτερος από
όλους αυτούς τους γκρινιάρηδες κακόμοιρους που της είχε πασά
ρει η Νάνσι. Τουλάχιστον ο Στάνλεϊ ήταν ώριμος. Τουλάχιστον ο
Στάνλεϊ δεν παραπονιόταν ποτέ. Δέκατο έβδομον: Ο Στάνλεϊ ήταν
Εβραίος με τον τρόπο που ήταν κι εκείνη Εβραία, πιστό μέλος της
φυλής, αλλά χωρίς να ενδιαφέρεται να ασκήσει τη θρησκεία ή να
ορκιστεί υποταγή στον Θεό, το οποίο θα σήμαινε μια ζωή απρό
σκοπτη από τελετουργικά και προλήψεις, τίποτα περισσότερο από
δώρα το Χάνουκα, ματσά και τις τέσσερις ερωτήσεις4 μια φορά
τον χρόνο, την άνοιξη, περιτομή για το αγόρι, αν έκαναν ποτέ
αγόρι, αλλά όχι προσευχές, όχι συναγωγές, όχι να παριστάνουν
πως πιστεύουν σε κάτι που εκείνη δεν πίστευε, σε κάτι που εκεί
νοι δεν πίστευαν. Δέκατο όγδοον: Όχι, δεν τον αγαπούσε τον
Στάνλεϊ, ο Στάνλεϊ όμως την αγαπούσε. Ίσως αυτό να αρκούσε για
αρχή, ένα πρώτο βήμα. Μετά από αυτό, ποιος ήξερε;

4

Οι ερωτήσεις που κάνει το νεότερο μέλος της οικογένειας κατά τον εορ

τασμό του εβραϊκού Πάσχα.
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