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1
Μάριος

∆

να κλείσουν τη µοναδική τρύπα στον ουρανό, που άφηνε να φαίνεται ένα
µικρό κοµµάτι γαλάζιου. Πάνω που την έκλεισε το ένα,
το άλλο το έσπρωξε µε ορµή, ώσπου στο τέλος νικηµένα
και τα δυο αποµακρύνθηκαν σε αντίθετες κατευθύνσεις,
αφήνοντας ένα γαλάζιο κενό που όσο περνούσε η ώρα µεγάλωνε.
∆εν κουνούσε φυλλαράκι. Υγρή ζέστη, γεµάτη από νωχέλεια και βαριεστηµάρα ήταν η µέρα από το πρωί. Ήλιος
δεν υπήρχε, ούτε καν µια κλεµµένη ακτίνα, και η βαριά
ζεστή ατµόσφαιρα σου έκοβε κάθε διάθεση για οτιδήποτε. Παραζαλισµένοι φαίνονταν οι ελάχιστοι άνθρωποι που
κυκλοφορούσαν πεζοί, τούτο το απόγευµα στη γειτονιά.
Οι διακοπές, για την πόλη που δεν κοιµόταν ποτέ, ήταν
στο φόρτε τους. Το Παρίσι φαινόταν άδειο, ακόµη και τα
βράδια. ∆εν αρκούσαν οι τουρίστες που έβγαιναν οµαδικά
να περιπλανηθούν, να διασκεδάσουν, να φωτογραφίσουν
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το νυχτερινό Σηκουάνα και να γεµίσουν τα στενά του.
Έλειπαν οι Παριζιάνοι, κι αυτό φαινόταν καθαρά.
Ο Μάριος χαµογέλασε µε τις σκέψεις του. Λες κι ο
ίδιος δεν ήταν ξένος! Μπορεί να ήξερε το Παρίσι καλύτερα από την Αθήνα, ακόµη κι από τη γειτονιά που µεγάλωσε, το Παγκράτι, όµως ποτέ δεν µπόρεσε να µπει
τελείως στη ζωή και στη φιλοσοφία της Πόλης του Φωτός. Αναρωτιόταν πολλές φορές για ποιο λόγο το Παρίσι
λεγόταν Πόλη του Φωτός και όπως έµαθε αργότερα, «οι
κεντρικοί δρόµοι του φωτίστηκαν αρχές του δέκατου ένατου αιώνα µε φανούς γκαζιού και ήταν η µόνη φωτισµένη πόλη του κόσµου». Αυτά έλεγε η ιστορία, όµως ο Μάριος ήθελε να πιστεύει ότι ονοµάστηκε έτσι επειδή κάποτε το µάρµαρο των κτιρίων και οι προσόψεις τους
έκλειναν µέσα τους το φως του ήλιου, του φεγγαριού, των
αστεριών, κάτι που τώρα δεν το έβλεπε καθόλου. Είχε
ακούσει ότι καθαρίστηκαν για τελευταία φορά πριν από
τον Β΄ Παγκόσµιο πόλεµο.
Κοντοστάθηκε στο µικρό µπακαλικάκι πριν από το
σπίτι του για να πάρει τα απαραίτητα για το Σαββατοκύριακο. Κυρίως φρούτα, ιδίως ανανά, που άρεσε στην
Υβόν. Έτρεφε την ελπίδα ότι η Υβόν θα ερχόταν να περάσουν δυο µέρες µαζί, όπως του είπε πριν από πέντε µέρες που µίλησαν στο τηλέφωνο. Τόσο µπορούσε, δυο µέρες! Στον ένα µήνα και κάτι που είχε περάσει από την
τελευταία τους συνάντηση, µόνο δυο µέρες µπορούσε να
τον δει. Όµως ούτε κι αυτό ήταν απόλυτα σίγουρο, αφού
µετά από εκείνο το τηλεφώνηµα δεν ξαναµίλησαν.
Μεγάλος καηµός ο έρωτας, σκέφτηκε για πολλοστή
φορά, καθώς άλλαζε χέρι στη βαριά χάρτινη σακούλα, για

να ξεκλειδώσει την πόρτα του σπιτιού του. Η δροσιά που
τον υποδέχτηκε ήταν δώρο Θεού. Φεύγοντας το πρωί
φρόντιζε να κλείνει πάντα πίσω του όλα τα παντζούρια,
µόνο και µόνο για να απολαµβάνει, επιστρέφοντας, αυτή
την αίσθηση.
Το σπίτι του ήταν ένα παλιό ισόγειο διαµέρισµα σ’ ένα
επίσης παλιό τριώροφο. Είχε δική του είσοδο, µια µικρή
αυλή κι ένα µικρό δωµάτιο που το χρησιµοποιούσε σαν
αποθήκη… και όχι µόνο. Τρεις παλιές µηχανές υπήρχαν
εκεί µέσα, που θα τις έφτιαχνε κάποτε. Όµως εδώ και
πολύ καιρό δεν είχε καθόλου χρόνο ν’ ασχοληθεί µαζί τους.
Τις έβλεπε κάθε φορά που πήγαινε να «παρκάρει» εκεί,
κάτι εξίσου χαλασµένο ή άχρηστο, και χαµογελούσε µελαγχολικά. ∆εν ήθελε όµως να τις πετάξει, ούτε να τις
δώσει σε κάποιον παλιατζή. Καθεµιά απ’ αυτές χαρακτήριζε και µια διαφορετική περίοδο της ζωής του, όχι
χρονική, «επετειακή». Γιατί ο Μάριος έτσι µετρούσε το
χρόνο.
Η πρώτη ήταν κάτι ανάµεσα σε ποδήλατο και µηχανή
κι ήταν το πρώτο πράγµα που αγόρασε µόλις έφτασε στο
Παρίσι. Στα αυτοκίνητα ήταν ακόµη της µόδας το Ντεσεβό, κι ας είχε περάσει από χρόνια η µπογιά του. Οι Παριζιάνοι το είχαν περί πολλού. Το ίδιο και το µοτοποδήλατο
που αγόρασε. Ύστερα από κάνα-δυο χρόνια το άλλαξε, του
φαινόταν πια πολύ παιδικό, και πήρε µια µεταχειρισµένη
µεγαλύτερη µηχανή, που όµως δεν άντεξε και πολύ. Ήταν
ήδη αρκετά παλιά όταν την αγόρασε κι όλη την ώρα τον
άφηνε στα µισά. Η τρίτη, που πήρε πριν από πέντε χρόνια,
ήταν κι αυτή µεταχειρισµένη. Μια κούκλα, κατακόκκινη
και γυαλιστερή. Ένιωθε αληθινός καβαλάρης όταν την οδη-
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γούσε, µέχρι που κάποιο φορτηγό έπεσε πάνω της και τη
βρήκε κοµµατιασµένη έξω από το µπιστρό που την είχε
αφήσει. Την κουβάλησε από κει στο σπίτι του και σ’ όλο
το δρόµο ορκιζόταν ότι αυτή θα την επισκεύαζε οπωσδήποτε. ∆εν το έκανε. Την άφησε εκεί στην αποθήκη µαζί µε
τις άλλες δυο. Πάντα τις κοίταζε µε µελαγχολία… αλλά
µέχρις εκεί. Αρκεί που υπήρχαν.
Τώρα ο Μάριος µετακινούνταν µόνο µε το µετρό ή µε
τα πόδια. ∆εν σκόπευε ν’ αγοράσει τίποτα. ∆εν έκανε καθόλου σχέδια, δεν ήξερε καν αν θα έµενε για πολύ ακόµη
στο Παρίσι. Όλα εξαρτιόνταν από την Υβόν…
Άφησε τη σακούλα µε τα ψώνια στον πάγκο της κουζίνας κι άνοιξε το παράθυρο. Ένα µικρό στενόµακρο παράθυρο που έβλεπε κατευθείαν στην τσιµενταρισµένη αυλή. Έπρεπε να έχω βάλει κάνα-δυο λουλούδια, για να σπάσει το µονότονο γκρι του τσιµέντου, µα πόσες φορές πια
είχε σκεφτεί το ίδιο ακριβώς πράγµα; Πολλές. Όµως, ποτέ του δεν στάθηκε ν’ αγοράσει ούτε µία γλάστρα. Προσπερνούσε βιαστικός τα ανθοπωλεία, χωρίς να ρίχνει µέσα ούτε µια µατιά. Στο βάθος του µυαλού του υπήρχε πάντα η αυλή µε τα λουλούδια και τα δέντρα και µια κούνια
από σκοινί, δεµένη πάνω στο χοντρό κλαδί της πιο ψηλής µουριάς. Αυτή την κούνια έβλεπε πολλές φορές να
τραµπαλίζεται µπροστά στα µάτια του… και κάθε φορά
µαζί µε την εικόνα αυτή υπέροχες µυρωδιές τού τρυπούσαν τη µύτη, και έρχονταν στο νου του οι φωνές των άλλων, του µεγαλύτερου και του µικρότερου: του Ιάκωβου
και του Αργύρη. Θολές εικόνες τις περισσότερες φορές,
γεµάτες µε κοντά παντελονάκια, µια φέτα βιτάµ µε µαρµελάδα στο χέρι, µε γρατζουνισµένα γόνατα, µε µύξα στο

πάνω χείλος, και µε χαµόγελα, πολλά χαµόγελα από φαφουτιασµένα στόµατα.
Αναστέναξε κι έβαλε νερό στην κατσαρόλα. Είχε πεθυµήσει µια κοτόσουπα. Βαρέθηκε να τρώει τις νόστιµες,
είναι αλήθεια, ξεροψηµένες µπαγκέτες και τα ολόκληρα
µαρουλόφυλλα για σαλάτα. Σπάνια µαγείρευε, δεν είχε
άλλωστε την πολυτέλεια του ελεύθερου χρόνου, αφού η
δουλειά του σαν δικηγόρος µεγάλης ασφαλιστικής εταιρείας τον «έτρεχε» ακόµη και τις αργίες στα αυτόφωρα
και στον εισαγγελέα «αγγαρείας» όπως τον έλεγε. Πελάτες του οι «τροχαίοι» ατυχήσαντες, που δεν ήταν λίγοι, παρά τα υψηλά πρόστιµα, τους καλούς δρόµους και τα
πανάκριβα αυτοκίνητα.
∆έκα χρόνια στην ίδια θέση, είδε κι έπαθε να πάρει
µια προαγωγή, µόλις τον περασµένο χειµώνα, και να του
δώσουν και µια µικρή αύξηση. Μαζί µ’ αυτά του έδωσαν
και «βοηθό» έναν ασκούµενο δικηγόρο, που όµως είχε συνήθεια από την Πέµπτη µέχρι τη ∆ευτέρα να έχει είτε
σοβαρές οικογενειακές υποχρεώσεις είτε, κατά σύστηµα,
ν’ αρρωσταίνει. Όµως στον Μάριο δεν έπεφτε λόγος· ο
πατέρας του νεαρού ήταν ο µεγαλύτερος µέτοχος του γραφείου. Είχε συνηθίσει εξάλλου να τρέχει και να µην προλαβαίνει, αφού η περισσότερη δουλειά, κατά έναν περίεργο τρόπο, τα τριήµερα γινόταν τριπλάσια.
Το κοτόπουλο ήταν κατακίτρινο, αρρωστιάρικο, όπως
θα έλεγε η θεία Νίκη, κι έτσι φάνηκε και στον ίδιο καθώς το έπλενε, όµως, όπως του είπε ο Πιερ, τέτοια ώρα
που πήγε να ψωνίσει, αυτό ήταν από τα καλύτερα που είχαν αποµείνει. Βιολογικά προϊόντα είχε ο Πιερ, µόνο βιολογικά, και το παινευόταν κραυγαλέα. «Μη βλέπετε τι-
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µές, µόνο τι αγοράζετε να κοιτάτε», έλεγε στους πελάτες
του καθώς χτυπούσε τριψήφια συνήθως νούµερα στην ταµειακή. Τα βιολογικά προϊόντα ήταν σήµα κατατεθέν του
µπακάλικου-µπουτίκ, πριν ακόµη γίνουν τόσο πολύ της
µόδας και τόσο πολύ ακριβά. Έτσι αν κάποιος, όπως ο
Μάριος, αποφάσιζε να ψωνίζει αποκλειστικά και µόνο
από τον Πιερ, ο µισθός δεν θα του έφτανε ούτε µέχρι τη
µέση του µήνα.
Το τηλέφωνό του παρέµενε βουβό, µε την οθόνη του
θεοσκότεινη. Κλήση καµιά κι από κανέναν. Βέβαια, είναι ακόµη νωρίς, σκέφτηκε, καθώς κοίταξε το µεγάλο ρολόι του τοίχου απέναντι. Ίσως η Υβόν να µην είχε τελειώσει ακόµη την πρόβα, ίσως να ήταν στο µετρό, ίσως στο
ταξί… ίσως και να ξέχασε το ραντεβού. Τον τελευταίο
καιρό κάτι τέτοιο συνέβαινε πολλές φορές. Πάντα τον πίκραινε αυτό, πάντα όµως τη συγχωρούσε.
Έριξε στην κατσαρόλα κατευθείαν από την κατάψυξη
πατάτες, καρότα, αλάτι και πιπέρι και τη σκέπασε. Χαµήλωσε τη φωτιά και προχώρησε προς το γραφείο του.
Μια στοίβα «υποθέσεις» ήταν εκεί, η µια πάνω στην άλλη, που τον περίµεναν µε απειλητική µορφή και επιθετικές διαθέσεις. Όλες µέσα σε γαλάζια ντοσιέ, σαν φαντάροι στη σειρά, περίµεναν να τις ανοίξει και να τις διεκπεραιώσει. Είχαν µαζευτεί πολλές. Ήταν αλήθεια ότι τον
τελευταίο καιρό, µ’ αυτή τη ζέστη και τη χαύνωση, δεν είχε και πολλή διάθεση να δουλέψει. Άλλωστε τα δικαστήρια ήταν ακόµα κλειστά. Είχε λοιπόν χρόνο. «Τώρα
σκέφτοµαι “µεσογειακά”», µονολόγησε και χώθηκε ακόµα πιο βαθιά στη φαρδιά, τριµµένη πολυθρόνα, χουζουρεύοντας και περιµένοντας να γίνει η κοτόσουπα.

Ο Μάριος Χάλαρης ήταν τριάντα πέντε χρονών. Αν
κοίταζες µόνο το µέτωπο, τη βαθιά ρυτίδα που το έκοβε
οριζόντια στη µέση και το γκριζαρισµένο τσουλούφι, που
δεν µπορούσε µε τίποτα να τιθασευτεί, µπορεί και να έλεγες πως ήταν µεγαλύτερος. Αν όµως έβλεπες τις ανασηκωµένες γωνίες των χειλιών του, σαν να χαµογελούσε συνέχεια, και τα λαµπερά καστανά µάτια του, δεν τον έκανες ούτε µια µέρα µεγαλύτερο από τριάντα. Ψηλός,
αδύνατος µε σταρένια επιδερµίδα, µακριά δάχτυλα, και
µε µια κίνηση στο κορµί λες κι ήταν πάντα έτοιµος να
φύγει, να τρέξει µακριά. Αυτή όµως η τελευταία εικόνα
ήταν µια λάθος εντύπωση που σου έδινε όταν τον πρωτογνώριζες, αφού για παραπάνω από δεκαπέντε χρόνια
δεν το είχε κουνήσει από το Παρίσι, εκτός από ελάχιστα
Σαββατοκύριακα.
«Η ζωή µου µια ολόκληρη ιστορία, χωρίς απρόοπτα και
ξαφνικά», έλεγε ένα παλιό λαϊκό τραγούδι που του άρεσε πολύ και το σιγοψιθύριζε συχνά. Ρεµπέτικα και λαϊκά
άκουγε, αλλά κάπου κάπου «ξέφευγε» µε σκληρό ροκ.
«Ισορροπία στην κλωστή», υποστήριζε και… του άρεσε!
Το ακριβώς αντίθετο από την Υβόν, που στη δική της καθηµερινότητα όλα ήταν απόλυτα τακτοποιηµένα.
Άκουγε να λένε συχνά πως οι αντιθέσεις ανάµεσα στο
ζευγάρι προκαλούν συνήθως και πολύ έντονα συναισθήµατα. Αυτός, βέβαια, είναι ο κανόνας, γιατί καµιά φορά οι
αντιθέσεις βάζουν ανυπέρβλητα εµπόδια στις σχέσεις και
δηµιουργούν µεγάλη απόσταση. Κι ο Μάριος ένιωθε ότι
οι δυο τους βρίσκονταν τώρα σ’ αυτό ακριβώς το οριακό
σηµείο. Η διαφορά ηλικίας ανάµεσά τους δεν τους εµπόδισε πριν τρία χρόνια να γίνουν ζευγάρι, να ζήσουν ένα
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θυελλώδη έρωτα, να κάνουν σχέδια ζωής και ν’ αναζητούν σαν τρελοί ο ένας το κορµί του άλλου. Η Υβόν ήταν
τότε είκοσι χρονών κι ο Μάριος τριάντα δύο. Η Υβόν
καλλιτέχνις, χορεύτρια µπαλέτου, κι ο Μάριος δικηγόρος. Η Υβόν µεγαλωµένη µε αστική γαλλική κουλτούρα
και µε κλασικά ακούσµατα, κι ο Μάριος µε τον Τσιτσάνη και τον Βαµβακάρη σαν παρακαταθήκη στις αποσκευές του από την Ελλάδα. Όµως αυτές οι διαφορές δεν
τους εµπόδισαν στο παραµικρό. Ζούσαν έντονα τον έρωτά τους και κάθε µέρα ήταν όπως η πρώτη φορά.
Αυτά µέχρι πριν από ένα χρόνο, γιατί ξαφνικά η Υβόν
άλλαξε… ή µήπως άλλαξε η σχέση τους; Απέφευγαν κι
οι δυο να συζητήσουν σοβαρά τι ακριβώς συνέβαινε, και
φέρονταν λες και όλα ήταν µια χαρά, ενώ τίποτα δεν ήταν
ίδιο πια. Ο Μάριος φοβόταν να προκαλέσει οποιαδήποτε
συζήτηση, ένιωθε πολύ ερωτευµένος και µαζί πολύ δυστυχισµένος. Απέφευγε ακόµη και να σκέφτεται ότι θα
µπορούσε να ζήσει χωρίς την Υβόν δίπλα του. Γι’ αυτό
ανεχόταν απουσίες, υπεκφυγές, ίσως και ψέµατα. ∆εν
άντεχε στη σκέψη ότι θα την έχανε. Του φαινόταν αδιανόητο κάτι τέτοιο, τελείως εξωπραγµατικό. Χωρίς την
Υβόν θα ζούσε µια κενή ζωή, χωρίς ουσία και χωρίς κανένα ενδιαφέρον. Υπέφερε, κι όµως της χαµογελούσε και
προσποιούνταν πως πίστευε, ό,τι κι αν του έλεγε. Και του
έλεγε πολλά… Για επαγγελµατικές υποχρεώσεις, συµβόλαια και παραστάσεις που έπρεπε να τηρηθούν, για
τουρνέ σε πόλεις που δεν είχε σήµα το κινητό… Κι αυτός
έκανε ότι τα πίστευε όλα, όλα!
Είπαµε, ισορροπία στην κλωστή…
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Η

ΥΒΟΝ ΑΝΑΣΗΚΩΘΗΚΕ ΝΩΧΕΛΙΚΑ ΣΤΟ ΚΡΕΒΑΤΙ, έριξε
µια µατιά στο ρολόι του κινητού της κι ύστερα αναδίπλωσε το πουπουλένιο µαξιλάρι της και ξαναβυθίστηκε στην απαλότητά του. Ήταν πολύ πρωί ακόµη για ν’
αντιµετωπίσει τη µέρα. Μετά το χθεσινό πάρτι, χρειαζόταν τουλάχιστον άλλη µια ώρα ύπνου. Ήταν υπέροχη
βραδιά κι οι άνθρωποι που την περιστοίχισαν επώνυµοι
και πολύ λαµπεροί. Χαµογέλασε µε αυταρέσκεια στη σκέψη πόσο όµορφη ένιωθε, πόσο επιθυµητή, πόσο µοναδική. «Η πιο όµορφη απ’ όλες», της ψιθύρισε ο Ζαν σε µια
στιγµή που τα χείλη του ξέφυγαν απ’ το λαιµό της κι
ακούµπησαν το στόµα της. Για ατέλειωτη ώρα, σε βαθµό πρόκλησης, χόρευαν µόνο οι δυο τους. Σίγουρα θα τους
σχολίασαν αρκετοί, σίγουρα θα κρυφογέλασαν και θα υπέθεσαν διάφορα πράγµατα για τη σχέση τους. Πολύ καλά
έκαναν, δεν την ένοιαζε καθόλου.
∆εν θα κοιµόταν άλλο. Με το που έφερε στο νου της
τη χθεσινή βραδιά, κάθε διάθεση για ύπνο πέταξε µα-
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κριά. Και µόνο τα µισά να πραγµατοποιούνταν απ’ όσα
της υποσχέθηκε ο Ζαν, σ’ ελάχιστο καιρό από τώρα θα
γινόταν διάσηµη. Παγκοσµίως διάσηµη. Χαµογέλασε µε
την ιδέα, αν και το µόνο που την απασχολούσε προς το
παρόν ήταν να κατακτήσει ολοκληρωτικά τον ίδιο. Τον
ήθελε τόσο πολύ, που ο πόθος έκανε όλο της το σώµα να
καίει.
Από την πρώτη φορά που τον γνώρισε, ένιωσε γι’ αυτόν ένα διαφορετικό συναίσθηµα, που τα τελευταία χρόνια είχε ξεχάσει. Έναν άγριο, εξουσιαστικό πόθο. Πέρασε τρεις ολόκληρους µήνες µε την ανασφάλεια, αν πέρα
από τα επαγγελµατικά σχέδια που της ανέλυε µε τις
ώρες, του άρεσε σαν γυναίκα, αν την ήθελε στο κρεβάτι
του, στη ζωή του. Θύµωνε πολύ όταν τον έβλεπε µε την
τότε ερωµένη του, ένα διάσηµο τοπ µόντελ, ενώ οι γκόσιπ εφηµερίδες καθηµερινά και µε πρωτοσέλιδους, πηχυαίους τίτλους πρόβαλαν τον επικείµενο γάµο τους. Όλοι
έλεγαν ότι επιτέλους βρέθηκε κάποια να του κλέψει την
καρδιά και να τον κάνει να εγκαταλείψει την εργένικη
ζωή.
Έτσι είχαν τα πράγµατα όταν ένα βράδυ, κι ενώ σχεδίαζαν µέχρι αργά την επόµενη περιοδεία της, η Υβόν
τον ξελόγιασε και τον παρέσυρε µε τα χάδια και τα φιλιά
της. Ο έρωτας που της έκανε ήταν αποκάλυψη! Κάπως
έτσι είχε φανταστεί την πρώτη φορά που θα βρισκόταν
µαζί του. Εκείνο το βράδυ δεν άφησαν τον ύπνο να τους
χωρίσει ούτε για ένα λεπτό. Τα κορµιά τους έκαναν σαν
τρελά το ένα για το άλλο και η ένταση του πάθους τους
δεν είχε κανένα όριο. Το πρωί τη βρήκε εντελώς άυπνη
µα χορτασµένη από ηδονή.

Τον ήθελε για πάντα κοντά της, όµως παράλληλα σκεφτόταν ότι από δω και πέρα όφειλε να βαδίζει πολύ προσεχτικά. ∆εν έπρεπε να του δώσει την εντύπωση της εύκολης γυναίκας που θα την είχε όποτε ήθελε, και που θα
έτρεχε πίσω του σαν ξελιγωµένη, όπως έβλεπε να κάνουν
τόσες και τόσες. Γι’ αυτό και το διάστηµα που ακολούθησε, δεν τον άφησε να προχωρήσει, εκτός µόνο από κάποια φιλιά. Αποφάσισε να «παίξει» σκληρά για να τον
κερδίσει. Τον ήθελε ολοκληρωτικά δικό της κι όχι περιστασιακό εραστή της.
Τις επόµενες µέρες, κι έπειτα από κάµποσες ανώφελες
απόπειρές του να την παρασύρει, φάνηκε να το παίρνει
τελικά απόφαση. Κράτησε τις σχέσεις τους τυπικές, περίπου όπως ήταν, πριν από το φλογερό εκείνο βράδυ που
έζησαν. Όλα έµοιαζαν να κυλούν µε τον ίδιο πάντα ρυθµό κι όµως όλα είχαν αλλάξει. Χάθηκε εκείνη η χαλαρή
σχέση που είχαν µέχρι τότε, και καθηµερινά υπήρχε µια
ένταση που η Υβόν την ερµήνευε σαν ερωτικό κάλεσµα,
και µάλιστα έντονο. Με µεγάλη ικανοποίηση τον έπιανε να έχει το βλέµµα του καρφωµένο πάνω της όταν νόµιζε ότι δεν τον κοίταζε και καταλάβαινε ότι αναζητούσε αφορµές να µένει µόνος µαζί της. Άρχισε ν’ αναβάλλει
δείπνα και συναντήσεις µε την «αγαπηµένη του», προφασιζόµενος δικαιολογίες και ψέµατα, και µάλιστα µπροστά της! Όσο η Υβόν αρνιόταν τις καθηµερινές πια προσκλήσεις του, τόσο η πίεση που της ασκούσε γινόταν ολοένα και µεγαλύτερη. Καµιά φορά ήταν τόσο αστείες
αυτές οι προσπάθειές του, που την έκαναν να δαγκώνεται για να µη γελάσει.
Όµως υπήρχαν και µέρες που δεν τον έβλεπε καθόλου
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ή µάθαινε ότι ήταν σε ταξίδι µε το τοπ µόντελ. Τότε
έβγαινε εκτός εαυτού. Νευρίαζε µε το παραµικρό, κλεινόταν στον εαυτό της και δεν ήθελε να δει κανέναν, και
ιδιαίτερα τον Μάριο, που τον ένιωθε πια ασήκωτο βάρος
στη ζωή της. Το τελευταίο διάστηµα σκεφτόταν συνέχεια µε ποιον τρόπο, και χωρίς µεγάλο κόστος, θα µπορούσε ν’ απαλλαγεί από την παρουσία του. Το µυαλό της
δεν έλεγε να ξεκολλήσει από τον Ζαν, που όσο καταλάβαινε ότι αντιδρούσε και της ξέφευγε, τόσο περισσότερο
αφιονιζόταν µαζί του. Μα κι όταν επέστρεφε, λες και το
’κανε για να την τιµωρήσει, τη µια µέρα ήταν τελείως
αδιάφορος απέναντί της και την άλλη το φλερτ και η πίεση που της ασκούσε γίνονταν ακόµα µεγαλύτερα.
Αυτό το πάνω-κάτω συνεχίστηκε για κάµποσο καιρό.
Τα συναισθήµατα της Υβόν ήταν πλέον έντονα, αβάσταχτα. Ο πόθος και το πάθος της πολλές φορές ξέφευγαν
τελείως από τα όριά τους και ο ύπνος της γέµιζε κάθε
βράδυ µε απαγορευµένα καυτά φιλιά… Κάτι έπρεπε να
κάνει. ∆εν µπορούσε να µένει µε τα χέρια σταυρωµένα,
κι ο καθένας τους να συνεχίζει τη ζωή τους, σαν να µη
συνέβαινε τίποτα! Ήταν πια απόλυτα σίγουρη ότι και ο
Ζαν ένιωθε το ίδιο έντονα. Μάλλον έφτασε η ώρα να
«τρέξω» κάπως τα πράγµατα, σκεφτόταν συνεχώς, όµως
οι εξελίξεις την πρόλαβαν.
Ο Ζαν και το τοπ µόντελ επιτέλους χώρισαν… Έτσι
έγραφε σε πρωτοσέλιδο τίτλο η εφηµερίδα που πήρε στα
χέρια της το επόµενο κιόλας πρωί. ∆ιάβαζε και ξαναδιάβαζε τον τίτλο και δεν πίστευε στα µάτια της. Όταν συνειδητοποίησε ότι ήταν αλήθεια, σηκώθηκε απότοµα από
τη θέση της και η κραυγή ικανοποίησης που βγήκε από

µέσα της πρέπει ν’ ακούστηκε ώς την πλατεία. ∆εν κάθισε να διαβάσει το πώς και το γιατί. Τα ήξερε καλύτερα από
τους δηµοσιογράφους. Τώρα έφτασε η δική της στιγµή.
Ντύθηκε, στολίστηκε και πήγε στο ραντεβού που είχαν
µε τον Ζαν, κάνοντας ότι δεν ήξερε απολύτως τίποτα.
Τον άφησε να της µιλήσει αυτός. «Όλα έγιναν για χάρη
σου», της είπε. «Μου έχεις γίνει εφιάλτης, έτσι όπως σε
σκέφτοµαι συνέχεια». Την τράβηξε απαλά κοντά του.
Τώρα πια µπορούσε να γίνει χαλαρή και γλυκιά, δεν
υπήρχε λόγος να κρατάει άλλο τα προσχήµατα, και γι’ αυτό δέχτηκε το βαθύ φιλί του µε αναστεναγµό και του
έσφιξε µε νόηµα το χέρι. Όλα πλέον θα έπαιρναν τη σειρά τους κι η Υβόν ήξερε ποια θα ήταν η συνέχεια. Τώρα
δεν βιαζόταν καθόλου. Άλλωστε για ένα διάστηµα έπρεπε να είναι πολύ προσεκτικοί. Κανείς δεν έπρεπε να συνδέσει τη σχέση τους µε το χωρισµό του Ζαν.
Φρόντιζε όµως να είναι συνεχώς κοντά του, να του δείχνει ότι της ήταν απολύτως απαραίτητος κι ότι χωρίς την
καθοδήγησή και την παρουσία του δεν µπορούσε ν’ αποφασίσει µόνη της για τίποτα. Έτσι τον έκανε να αισθάνεται σπουδαίος, µοναδικός και αναντικατάστατος. Κι
από την άλλη, στον έρωτα που έκαναν, τα έδινε όλα. ∆εν
υπήρχαν όρια, αναστολές κι απαγορεύσεις! Αντίθετα, στο
ερωτικό τους παιχνίδι όλα επιτρέπονταν, κι αυτή ήταν
τελείως απελευθερωµένη.
«Σε θέλω µάνατζερ, εραστή και σύντροφο», του είπε
µόλις χθες βράδυ, κι αυτός µ’ έναν αναστεναγµό ανακούφισης την αγκάλιασε σφιχτά.
«Νόµιζα ότι δεν θα µου το έλεγες ποτέ», της είπε ανάµεσα σε υγρά φιλιά και ερωτικά χάδια.
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«Τι νόµιζες, ότι σε ήθελα µόνο για εραστή; Όχι, σε θέλω αποκλειστικά δικό µου», του απάντησε παθιασµένα
και τον τράβηξε ακόµη πιο βαθιά µέσα της.

πρόσχαρη µε όλους. Πρέπει να µάθεις να κρατάς αποστάσεις, να χαµογελάς λιγότερο και να δίνεις πάντα διφορούµενες απαντήσεις».
«∆ηλαδή σνοµπ, αυτό µου λες να γίνω;»
«Αυτό ακριβώς, αλλιώς δεν θα σε σέβεται κανείς».
«Μα θα µοιάζω ψεύτικη, δεν µου ταιριάζει καθόλου αυτός ο τρόπος, ούτε και ξέρω αν θα µπορέσω να τον πετύχω».
«Θα σου µάθω εγώ, µην ανησυχείς, αυτό είναι το πιο
εύκολο πράγµα. Για να διαπρέψεις στον κόσµο του θεάµατος και να µη χαθεί ποτέ η λάµψη σου, είναι απολύτως
απαραίτητο να κάνεις αυτό που σου λέω».
«Μα εγώ, καλέ µου, είµαι χορεύτρια κλασικού µπαλέτου, ούτε ηθοποιός είµαι, ούτε µοντέλο».
Ο Ζαν χαµογέλασε µε νόηµα.
«Θα σε κάνω πρώτο όνοµα, Υβόν, θα χορέψεις µε τον
καλύτερο χορευτή του κόσµου, µε το πρώτο µπαλέτο, και
πάντα θα είσαι η πρώτη χορεύτρια. Όλοι θα µιλάνε για
σένα, όλοι θα παρακολουθούν κάθε σήκωµα του ώµου σου,
όλοι θα τρέχουν στο παραµικρό νεύµα σου. Για σένα θα
ανοίξουν οι µεγαλύτερες πόρτες, οι πιο σπουδαίες σκηνές. Το µιούζικαλ που έχω υπόψη µου θα σε κάνει περιζήτητη στα µεγαλύτερα κινηµατογραφικά στούντιο. Θα
γίνει “πόλεµος” δολαρίων, ποιο απ’ όλα θα σε κερδίσει.
Περίµενε µόνο λίγο. Όλα εξαρτώνται από την παρουσίασή σου τον Οκτώβριο, στο Μετροπόλιταν της Νέας Υόρκης. Στη συνέχεια όλα τα άλλα είναι απλώς θέµα χρόνου».
Τον άκουγε µαγεµένη, ξελογιασµένη. Έβλεπε τον πυρετό στο βλέµµα του, άκουγε την ένταση της φωνής του


Η Υβόν χαµογέλασε µε τις σκέψεις της και τύλιξε αισθησιακά το σεντόνι γύρω απ’ το ολόγυµνο κορµί της.
Έκλεισε τα µάτια και σκέφτηκε το άγγιγµά του και το
ερωτικό παραλήρηµα που της προκαλούσε κάθε φορά που
έµπαινε µέσα της, όταν αυτή χόρευε πάνω του κι όταν ο
Ζαν αναστέναζε µε ασυγκράτητο πόθο πάνω στη λακκουβίτσα του λαιµού της. Πάντα ένιωθε την ίδια ένταση, πάντα κάτι καινούργιο είχε να της µάθει… και µόνο
µ’ αυτές τις σκέψεις ένιωθε να ξυπνά και ν’ ανάβει ερωτικά όλο της το είναι κι αυτές οι φλόγες να την κάνουν να
τρέµει από αναµονή.
Αχ, πότε θα γινόταν αυτό; Πότε θα ήταν πάλι κοντά
της; Σύντοµα, αλλά όχι τόσο, όσο θα ήθελε. Ο Ζαν ήδη
πέταγε για τη Νέα Υόρκη, αφού έπρεπε να οριστικοποιήσει το φθινοπωρινό της πρόγραµµα. Αυτό το ταξίδι ήταν
προγραµµατισµένο εδώ και πολλές µέρες και δεν γινόταν ν’ αναβληθεί, ούτε ήταν σωστό να πάει η ίδια µαζί
του. Αναστέναξε µε προσµονή και µε τη σκέψη στα γυµνά κορµιά τους, γύρισε µπρούµυτα στο κρεβάτι. Στο
µυαλό της ήρθε η κουβέντα που έκαναν λίγες ώρες πριν
φύγει. Είχε δίκιο σ’ αυτά που της είπε, η τακτική και η
συµπεριφορά της έπρεπε ν’ αλλάξουν.
«Πρέπει να σκέφτεσαι πλέον τελείως διαφορετικά κάποια πράγµατα. Θέλω να πάψεις να είσαι δεκτική και
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και τον κοίταζε σαν Θεό. Τον πίστευε απόλυτα. Τούτη
την ώρα ό,τι κι αν θα της ζητούσε θα το έκανε.

Αποφάσισε να τον κάνει να το καταλάβει από µόνος του
κι άρχισε να τον αποφεύγει ολοένα και περισσότερο. ∆είλιαζε µεν να του µιλήσει, παράλληλα όµως ήταν αποφασισµένη να τελειώσει οριστικά µαζί του. Έτσι άρχισε να
του δίνει ραντεβού κι ύστερα να προφασίζεται διάφορες
αστείες δικαιολογίες για να µην πηγαίνει. Του υποσχόταν
Σαββατοκύριακα αποκλειστικά για τους δυο τους κι ύστερα έκλεινε το κινητό της και χανόταν στην αγκαλιά του
Ζαν, χωρίς να τον σκεφτεί ούτε µισό λεπτό. Όταν όµως
τον ξανάβλεπε, εξακολουθούσε να του χαµογελά και να τον
αφήνει στην αναµονή της πίκρας και της απορίας του. Κάποιες φορές δεν κατάφερνε να τον αποφύγει και ενέδιδε…
και τότε µοιράζονταν ερωτικές στιγµές που την άφηναν
τελείως αδιάφορη και σιωπηλή. «Το σεξ για το σεξ», έλεγε και δικαιολογούσε τον εαυτό της. ∆εν γινόταν από τη
µια στιγµή στην άλλη να βάλει την υπογραφή «τέλος» σε
µια σχέση που διαρκούσε ήδη τρία χρόνια. «Καθετί», όπως
έλεγε ο Ζαν, «πρέπει να γίνεται στο σωστό χρόνο».
Πίστευε ότι το ταξίδι του Ζαν στη Νέα Υόρκη θα ήταν
γι’ αυτήν µια χρυσή ευκαιρία, για να ξεκαθαρίσει την κατάσταση µε τον Μάριο. Άλλωστε ο χρόνος την πίεζε
ασφυκτικά, δεν είχε πολλά περιθώρια πια. Μετά την υπογραφή του συµβολαίου, που θα έφερνε ο Ζαν επιστρέφοντας, η Υβόν έπρεπε για ένα αρκετά µεγάλο διάστηµα να
εγκατασταθεί στη Νέα Υόρκη. Είχε πρόβες, προµόσιον,
συνεντεύξεις, φωτογραφήσεις, επαφές και µια µεγάλη καριέρα µπροστά της, που σ’ αυτήν ο Μάριος δεν είχε κανέναν απολύτως ρόλο, δεν χωρούσε πουθενά.
«Ουφ, επιτέλους, γιατί µου δυσκολεύει τη ζωή;» Η φωνή της ακούστηκε έντονη, εκνευρισµένη και διέλυσε την


Υπήρχε βέβαια ένα µικρό πρόβληµα σ’ όλα τα σχέδια που
έκαναν και το πρόβληµα αυτό είχε το όνοµα «Μάριος». Η
σχέση τους διαρκούσε εδώ και τρία χρόνια. Ο Μάριος πάντοτε ήταν τρυφερός και γλυκός, όµως η Υβόν δεν είχε
αισθανθεί ποτέ µαζί του αυτό το πάθος, τον άγριο πόθο
που ένιωθε µε τον Ζαν, που την έκανε να τρέµει και να
φτάνει σε οργασµό, πριν µπει καν µέσα της.
Αναστέναξε και µόνο µε τη σκέψη και γύρισε ανάσκελα κοιτάζοντας το ταβάνι. Πώς θα του πω ότι η σχέση µας τέλειωσε οριστικά; Πώς θ’ αντιµετωπίσω την πίκρα, το θυµό και τη ζήλια του; ∆εν ήταν ακόµη έτοιµη να
του µιλήσει. Κατά βάθος τον λυπόταν, γιατί ήξερε πόσο
πολύ την αγαπούσε. Τη λάτρευε κυριολεκτικά, της το είχε δείξει µ’ όλους τους τρόπους. Την ανεχόταν, κι ενώ
ήξερε ότι του έλεγε συνεχώς ψέµατα, έκανε ότι δεν καταλάβαινε, µόνο και µόνο για να µη χωρίσουν. Φοβόταν.
Η Υβόν ένιωθε το φόβο του, τον µύριζε πάνω του. Συνέχιζε όµως να του χαµογελά και να συµφωνεί σιωπηλά µαζί του σε υποσχέσεις ζωής, ενώ δεν πίστευε απολύτως τίποτα κι έψαχνε τρόπους να φύγει οριστικά… Κι αυτός,
λες και το έκανε επίτηδες, τελευταία, όλο για προοπτικές
ζωής της µιλούσε. ∆ίσταζε να του ξεκαθαρίσει τα πράγµατα κι ενώ σκεφτόταν ότι την επόµενη µέρα που θα τον
έβλεπε θα του ζητούσε να χωρίσουν, πάντα ανέβαλε την
κουβέντα.

26

ΑΝΝΑ ΓΑΛΑΝΟΥ

αρµονία της σιωπής µέσα στο φωτεινό λευκό δωµάτιο.
«Κάνει ότι δεν καταλαβαίνει, όµως ξέρει πολύ καλά ότι
συµβαίνει κάτι σοβαρό… Όχι άλλο, δεν µπορώ πια! Σήµερα κιόλας θα κάνουµε αυτή την κουβέντα, που έπρεπε
να έχει γίνει εδώ και πολλούς µήνες». Στο µυαλό της ήρθε το αστραφτερό χαµόγελο του Ζαν και το σάλιο στέγνωσε στο λαιµό της. Τον ήθελε πολύ. Από τότε που τον
γνώρισε, κάθε «Μάριος» έπρεπε να ξέρει τη θέση του,
αυτή ήταν η τελευταία σκέψη της, πριν πετάξει το σεντόνι και σηκωθεί απότοµα από το κρεβάτι.
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Ο

ΚΟΝΤΟΣ ΜΕΛΑΨΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ,

µε το βλέµµα γεµάτο
ικεσία, παρακολουθούσε τον Μάριο που έψαχνε το
συµβόλαιο της ασφάλειάς του. Ο Μάριος περνούσε στα
γρήγορα τις αραιογραµµένες σελίδες, κι όταν έκλεισε το
ντοσιέ, ο ανθρωπάκος βούλιαξε οριστικά στην απόγνωση.
Έβαλε το κεφάλι του ανάµεσα στα χέρια κι έσκυψε ακουµπώντας µέχρι τα γόνατα. Είχε δει το αρνητικό νεύµα που
του έκανε ο δικηγόρος. ∆εν υπήρχε ασφάλεια κλοπής.
«Τι θα κάνω τώρα; Πώς θα δουλέψω;» Η φωνή του
ακούστηκε µοιρασµένη στα δυο από έναν κοφτό λυγµό
και τα σπασµένα γαλλικά του έµοιαζαν µε µπερδεµένο
θρήνο απόγνωσης.
Ο Μάριος δεν µπορούσε να του απαντήσει. ∆εν ήξερε
τι να του πει. Ξαναπήρε το ντοσιέ στα χέρια του κι έφτασε µεµιάς στην τελευταία σελίδα. Είδε τις υπογραφές και
κούνησε το κεφάλι του. ∆εν ήταν η πρώτη φορά, κι ασφαλώς ούτε κι η τελευταία, που έβλεπε το ίδιο όνοµα κάτω
από τα ελλιπή συµβόλαια κάποιων δυστυχισµένων ανθρώπων, που τα υπέγραφαν χωρίς να ξέρουν τι ακριβώς
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υπογράφουν. Ανθρώπων που δεν ήξεραν καλά τη γλώσσα,
ή δεν την ήξεραν καθόλου, και που πίστευαν σ’ ό,τι τους
έλεγε η όµορφη Κατρίν. Γιατί, για την Κατρίν υπέγραφαν, και µόνο γι’ αυτήν. Το «αστέρι» του γραφείου, µε τα
περισσότερα συµβόλαια και τα µεγαλύτερα ποσοστά. Η
Κατρίν µε τα γαλαζοπράσινα µάτια και τα σαν στάχυα
µαλλιά, που στα προσόντα της δεν συγκαταλέγονταν η
ανθρωπιά κι ο οίκτος! Ασφαλώς και δεν θα ήταν η τελευταία φορά! ∆ικηγόρος και ασφαλίστρια µαζί, µε τον αέρα
της πλούσιας και δυναµικής γυναίκας, τους έπειθε όλους.
Αύριο, που ο Μάριος θα της µιλούσε για την τραγική παράλειψη σ’ ένα ακόµη δικό της συµβόλαιο, όπως είχε κάνει ήδη πολλές φορές, θα του κουνούσε το κεφάλι µε το
µαγικό της τρόπο, θα του έδινε ένα φιλάκι στο µάγουλο
και θα του χαµογελούσε τσαχπίνικα. «Συµβαίνουν κι “ατυχήµατα”, µον αµί, τι να κάνουµε τώρα;», αυτό ήξερε ότι θ’
άκουγε και πάλι. Ήταν η γλυκιά της «απολογία».
Ο ίδιος τι θα έκανε τώρα µε το φουκαρά που είχε µπροστά του; Αυτό αναρωτιόταν. Του είχαν κλέψει το µοναδικό περιουσιακό στοιχείο που είχε αποκτήσει στη Γαλλία µετά από τριάντα χρόνια σκληρή δουλειά. Ένα σαραβαλιασµένο φορτηγάκι, που όµως µ’ αυτό έβγαζε το
φαγητό δύο οικογενειών, όπως του έλεγε και του έδειχνε
την τσαλακωµένη φωτογραφία κλαίγοντας. Μ’ αυτό το
σαράβαλο, που δεν ξεχώριζες αν το χρώµα του ήταν
άσπρο, γαλάζιο ή γκρι…
«Θα προτείνω να σας αποζηµιώσει το γραφείο, τουλάχιστον αυτό θα το προσπαθήσω, αφού ήταν δική µας παράλειψη να µη συµπεριληφθεί στο συµβόλαιό σας η κλοπή
αυτοκινήτου», του είπε αφήνοντάς του ένα µικρό παράθυ-

ρο ελπίδας. Ήξερε βέβαια ότι δεν θα µπορούσε να καταφέρει και πολλά πράγµατα, µιας κι ο πελάτης είχε υπογράψει κι αποδεχτεί το συµβόλαιο. Κανένας απ’ αυτούς
δεν είχε δικαιωθεί ποτέ, όπως έπρεπε. Όποτε συνέβαινε
κάτι παρόµοιο, τους έδιναν κάποια, ελάχιστα, χρήµατα,
ώστε να µη µιλήσουν κι επηρεάσουν κι άλλους συµπατριώτες τους, µόνο και µόνο για να µη δυσφηµιστεί το γραφείο. Αυτό έκαναν συνήθως, ή σε κάποιες άλλες περιπτώσεις έβρισκαν και τους αγόραζαν κάποιο ίδιο, εξίσου σαράβαλο, µε ακόµη πιο λίγα χρήµατα απ’ όσα τους όφειλαν.
Ο κοντός ανθρωπάκος πήγε να του φιλήσει το χέρι, καθώς ο Μάριος τον συνόδευε µέχρι την πόρτα. ∆εν τον
άφησε, ήδη ένιωθε πολύ άσχηµα. Κατρίν, θέλεις σκότωµα, σκέφτηκε κι επέστρεψε στο γραφείο του. Μια ζωή
αδιάφορη, ανέµελη κι επιπόλαιη! Έτσι ήταν η Κατρίν.
Νευρίαζε και µόνο που σκεφτόταν αυτό το µον αµί, που
θα άκουγε αύριο.
Ο καφές του δεν πινόταν µε τίποτα. Ένα µαύρο νεροζούµι ήταν πια, χωρίς καµιά γεύση. Ο Μάριος όµως είχε
ακόµα αρκετή δουλειά κι έπρεπε επειγόντως να πιει έναν
καλό, δυνατό καφέ. Καθώς έβαζε νερό στην καφετιέρα, ο
ήχος του τηλεφώνου του ακούστηκε σαν παράταιρη µελωδία µέσα στο θλιβερό γραφείο. Η «Φραγκοσυριανή»,
αυτός ήταν ο ήχος του κινητού του, θύµιζε θάλασσες κι
άσπρα σπίτια στο λόφο, φωτιές στην παραλία και φουλάρια χρωµατιστά ν’ ανεµίζουν στον αέρα.
Τελευταία σκεφτόταν πολύ την Ελλάδα. Από τότε που
έφυγε, εκτός από τη θητεία του στο στρατό, µόνο µια φορά επέστρεψε πίσω, για τρεις µέρες, κι όλες τις πέρασε
στο νοσοκοµείο, δίπλα στον «µικρό» που ήταν πολύ άρ-
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ρωστος. ∆εν πρόλαβε να κάνει, έστω, µια βόλτα στην παραλιακή, να µυρίσει τον αέρα της θάλασσας. ∆εν πήγε
ούτε στο πατρικό του. Από το αεροδρόµιο κατευθείαν στο
νοσοκοµείο κι από κει και πάλι πίσω στ’ αεροδρόµιο.
Τρεις µέρες όλες κι όλες, µέχρι να τους βεβαιώσουν ότι
τελικά ο Αργύρης είχε ξεπεράσει τον κίνδυνο, ότι δεν κινδύνευε πια η ζωή του. Αναστέναξε βαθιά. Μάλλον έπρεπε να κάνει επιτέλους αυτό το ταξίδι που ανέβαλε εδώ
και χρόνια. Μάλλον έπρεπε να τελειώνει µε την αδικαιολόγητη «άρνηση» που τον βασάνιζε καιρό.
Στην οθόνη είδε το όνοµα της Υβόν και σκέφτηκε προς
στιγµήν να µην το σηκώσει. Η χθεσινοβραδινή απουσία
της, και µάλιστα χωρίς να τον πάρει καν τηλέφωνο, χωρίς καν να µπει στον κόπο ν’ απαντήσει στις δικές του
κλήσεις, τον είχε θυµώσει πολύ. Πάλι θα του έλεγε δικαιολογίες, θα του έκανε την κουρασµένη, την ταλαιπωρηµένη, πάλι θα του έδινε ένα νέο ραντεβού και πάλι δεν
θα πήγαινε. Τελικά όµως δεν άντεξε και το σήκωσε. Η
«Φραγκοσυριανή» και το τρίχορδο µπουζούκι του Βαµβακάρη δεν έλεγαν να σταµατήσουν…
«Τι δικαιολογία θα µου πεις σήµερα, Υβόν;» Η φωνή του
ακούστηκε πολύ θυµωµένη, ακόµη και στα δικά του αυτιά.
«Πότε µπορείς να συναντηθούµε, Μάριε;… Πρέπει να
τελειώσει πια αυτό το παιχνίδι των δικαιολογιών, όπως
πολύ σωστά είπες». Η φωνή της ακούστηκε ψυχρή κι
αποφασισµένη. Το οριστικό τέλος σκέφτηκε ο Μάριος
και τρόµαξε. Τώρα, δεν ήθελε να τη συναντήσει.
«∆εν µπορώ σήµερα, έχω πολλή δουλειά… κι αύριο θα
είµαι εκτός πόλης. Συνέβη κάτι πολύ σηµαντικό και πρέπει να πάω επιτόπου, ίσως λείψω µερικές µέρες…»

«Απόψε το βράδυ λοιπόν θα έρθω από το σπίτι σου…»
τον έκοψε απότοµα κι έκλεισε το τηλέφωνο πριν προλάβει να της πει άλλο ένα «όχι».
Το ήξερε, το περίµενε, το ψυχανεµιζόταν εδώ και πολύ καιρό. Είναι όµως αλλιώς να το βλέπεις µπροστά σου.
Άφησε την καφετιέρα και µάζεψε όπως όπως τα χαρτιά του. Τα έβαλε στη µεγάλη δερµάτινη τσάντα κι ετοιµάστηκε να φύγει. Το µετάνιωσε. Ξαναγύρισε κι άδειασε όλο το χαρτοµάνι επάνω στο γραφείο του. Έβαλε µέσα στην αδειανή τσάντα µόνο το κινητό του κι έφυγε
σιωπηλός.

