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Ίσως πολύ αργά ενώθηκαν τα όνειρά μας,
στα ψηλά ή στα βαθιά,
στα ψηλά σαν κλαδιά που κουνάει ο ίδιος άνεμος,
στα χαμηλά σαν κόκκινες ρίζες που αγγίζονται.
ΠΑΜΠΛΟ ΝΕΡΟΥΝΤΑ
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Α

Ν ΑΠ’ ΤΟ ΠΡΩΙ ΜΟΥ ΤΟ ΕΙΧΕ ΠΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ότι εκείνη τη

µέρα θα έπεφτα από έκπληξη σε έκπληξη, θα γελούσα στα µούτρα του, και µάλιστα δυνατά. Με την ακινησία
που διαφέντευε τη ζωή µου, τάχα τι το διαφορετικό να ’χε
εκείνη η µέρα; Συνηθισµένη θα ήταν, µε πολλή δουλειά κι
ακόµα περισσότερη µοναξιά, όπως κι όλες οι άλλες, που
έρχονταν κι έφευγαν ίδιες κι απαράλλακτες. Άλλωστε,
εµένα η ζωή µου δεν είχε κάτι το συναρπαστικό. Ούτε
καν ενδιαφέρουσα µπορούσες να την πεις, γιατί δεν περιλάµβανε τίποτε άλλο εκτός από «εργασία και χαρά», λέµε τώρα για χαρά, αφού στην ουσία σκέτη εργασία ήταν.
Κι ήταν ένας Μάιος τουλάχιστον ανώµαλος. Οι µετεωρολόγοι τα είχαν παίξει κανονικά καθώς αναγκάζονταν
να προβλέπουν συνέχεια βροχές και χαµηλές θερµοκρασίες, µια εποχή που όλοι µας είχαµε ανάγκη από λίγο
ήλιο, να βγούµε έξω, να ζεσταθούν τα σώµατα, να ξεµουδιάσουν οι ψυχές. Και τα χελιδόνια επίσης µια κάποια ταραχή πρέπει να την είχαν κι αυτά και δεν έλεγαν να εµφανιστούν στη Θεσσαλονίκη. Όσο για τους υποψήφιους
των πανελλαδικών, εκεί να δεις ταραχή, δέκα ρίχτερ τουλάχιστον, αφού τους έπεφταν κάτι θέµατα σκέτα παλού11

Dromoi palioi NEW:ASHMENIA mesaio

7/2/13

2:39 PM

Page 12

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΚΟΥΝΑ

∆ΡΟΜΟΙ ΠΑΛΙΟΙ

κια κι άντε µετά τα καηµένα τα παιδάκια να γράψουν
καλά.
Όχι! ∆εν είχε φιλότιµο αυτός ο Μάης! Ούτε και µπέσα. Βέβαια, θα µου πει κανείς –και θα ’χει και δίκιο εδώ
που τα λέµε–, στην Ελλάδα του 2011 πού να βρεθεί οµαλότητα και µπέσα; Κι αυτό το φιλότιµο τι ήταν πάλι;
Χρόνια είχαµε να τ’ ακούσουµε, πόσω µάλλον και να το
δούµε.
Ο κόσµος είχε κυριολεκτικά αφηνιάσει. Όπου κι αν
πήγαινες, νόµιζες ότι έπεσες σ’ ένα απέραντο φρενοκοµείο για να θυµηθώ κι έναν αείµνηστο µεγάλο πολιτικό
άντρα – ψυχιατρείο χωρίς κάγκελα, ώστε να µπορούν οι
τρόφιµοι να µπαινοβγαίνουν ανενόχλητοι. Όπου κι αν βρισκόσουνα, σε σπίτια, σε µαγαζιά, σε ιατρεία, σε κοµµωτήρια, µια κουβέντα άκουγες µόνο. Το χάλι της χώρας
µας και της ζωής µας βεβαίως. Και µια αγωνία! Πανεθνική, θα ’λεγα, ανάλογα µε το πού πονούσε ο καθένας.
Κάποιοι τραβούσαν µεγάλα ζόρια για το ασφαλιστικό, καθώς δεν ήξεραν οι χριστιανοί τι θα τους ξηµέρωνε ύστερα από λίγα χρόνια όταν επιτέλους θα είχαν το δικαίωµα
να την κάνουν µε ελαφρά πηδηµατάκια απ’ το µαγκανοπήγαδο που αποκαλείται δουλειά και να το ρίξουν στις
ξάπλες, στους περιπάτους και στα ψαρέµατα. Έψαχναν
µανιωδώς στο Ίντερνετ, ξεκοκάλιζαν τις εφηµερίδες να
δουν αν τους πιάνουν οι ευεργετικές διατάξεις – τυχερός
διορισµένος πριν απ’ το ’82, άτυχος του κερατά µετά το
’82, γκαντέµης που έπιασε δουλειά µετά το ’93 κι από
εκεί που χαιρόταν ότι ήταν ακόµα νέος και ωραίος, άντε
τώρα να ελπίζει να πάρει σύνταξη του αγίου Ποτέ. Έµπαιναν και κάτι άλλα ανάµεσα, κάτι δυσνόητες ρυθµίσεις,
µια µέρα προϋπηρεσία πριν απ’ το ’82, µια µέρα µετά,

ανώτερα µαθηµατικά ήθελαν οι άνθρωποι για να καταλάβουν τι γινόταν.
Οι δηµόσιοι υπάλληλοι πάθαιναν οµαδική παράκρουση, αφού εκτός απ’ τις περικοπές του µισθού τους που είχαν φάει στο κεφάλι µέσα σε µια νύχτα, εκτός του ότι οι
δύο τελευταίοι λατρεµένοι µισθοί έκαναν φτερά και πετούσαν στη χώρα του ∆εΘαΞα∆ωΠαΧ και ΕπΑ –δηλαδή
∆εν Θα Ξαναδείς ∆ώρο Πάσχα, Χριστουγέννων και Επίδοµα Αδείας–, προβληµατίζονταν αν το εφάπαξ θα τους
έβρισκε εν ζωή για να το χαρούν οι ίδιοι και να βουλώσουν και καµιά τρύπα απ’ τις τόσες που έχασκαν ανοιχτές ή µετά θάνατον για να το απολαύσουν οι κληρονόµοι.
Κάποιοι άλλοι τυχεροί-άτυχοι που είχαν χρήµα µετρητό
στις τράπεζες ρωτούσαν τρελαµένοι αν θα ξαναγυρίζαµε
στη δραχµή και θα έχαναν την αξία τους οι καταθέσεις
τους µε πέντε έξι υποτιµήσεις που θα ακολουθούσαν, αν
θα έπρεπε να µεταναστεύσουν τα λεφτουδάκια τους τ’
αγαπηµένα σε τράπεζες του εξωτερικού ή να τα κρύψουν
σε γλάστρες και µπαλκόνια. Τηλεφωνούσαν σε κουνιάδους και µπατζανάκια µήπως και µάθουν πού τελικά είχαν κρύψει οι πλούσιοι τις δικές τους καταθέσεις ή αν είχαν πληροφορίες για το πώς θα µπορούσαν να τα φυγαδεύσουν χωρίς να τους τσακώσει η τσιµπίδα του νόµου,
που ανοιγόκλεινε συνέχεια κι άρπαζε κάτι ψαράκια, µα
τι ψαράκια, σκέτα λαυράκια, που πλούτιζαν τις τράπεζες
της Ελβετίας µε λεφτά ελληνικά, τις περισσότερες φορές
φοροδιαφεύγοντα.
Βέβαια εκτός απ’ τις θεαµατικές συλλήψεις µπροστά
στις κάµερες των τηλεοπτικών καναλιών, δεν µάθαµε ποτέ αν αυτοί οι τύποι πλήρωσαν και πόσα. Τι να πεις; Πρωτόγνωρα πράγµατα στ’ αλήθεια. Και ερωτήµατα αναπά-
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ντητα, γιατί πώς γίνεται να έχεις µισθό χίλια ευρώ το µήνα και οικονοµίες εκατοµµυρίων στην άκρη; Προβληµατιζόµουνα γι’ αυτό το θέµα, προβληµατιζόµουνα πολύ,
αφού κι εγώ µια ζωή δούλευα και µάλιστα σκληρά. Πώς
τα κατάφερναν αυτοί, δηλαδή, ενώ εγώ όχι; Μήπως έκαναν οι άνθρωποι καλό κουµάντο; Μήπως εγώ ήµουνα
βλάκας –µην πω τίποτε άλλο– και δεν ήξερα από διαχείριση; Μπορεί να ήταν θαύµα, καλέ. Κάτι σαν τους πέντε άρτους που πολλαπλασιάστηκαν από µόνοι τους και
χόρτασαν πέντε χιλιάδες πεινασµένους. Σίγουρα θαύµα
ήταν, κατέληγα, απ’ αυτά που µόνο στη χώρα µας συµβαίνουν. Αλλιώς δεν εξηγείται.
Τι λέγαµε;
Α, ναι. Για το µήνα Μάιο λέγαµε.
Ανώµαλος, λοιπόν, αυτός ο µήνας. Στρυφνός και ανελέητος. ∆εν µας έφτανε που είχαµε την Τρόικα να µας
κάθεται στο σβέρκο, να µας κουνάει αυστηρά το δάχτυλο
και να µας λέει πως είµαστε απείθαρχοι ως λαός και δεν
περικόψαµε αυτά που µας είχαν διατάξει – και τι να περικόψεις, ρε γαµώτο, που έτσι όπως το πήγαιναν στο τέλος θα µας έµενε µόνο η πέτσα; ∆εν µας έφτανε που οι
κύριοι του ∆ΝΤ είχαν µόνιµα το µάτι τους στραµµένο πάνω µας και µετρούσαν ακόµα και το πόσα σουβλάκια τρώγαµε στην καθισιά µας, για να δουν αν είµαστε σπάταλοι
και λαίµαργοι και ν’ αποφασίσουν αν θα µας δώσουν και
την επόµενη δόση για να συνεχίσουµε κι εµείς οι ταλαίπωροι το ταξίδι µας στον υπέροχο, υπερχρεωµένο κόσµο
του ευρώ, των spreads, των Greek statistics, του µνηµονίου και των µονάδων βάσης, είχαµε κι ένα ψοφόκρυο του
κερατά, που όχι άνοιξη δεν θύµιζε αλλά κάτι σε προχωρηµένο και µάλιστα πολύ θυµωµένο φθινόπωρο έφερνε.

Κι εκεί λοιπόν που περιµέναµε να ’ρθει ο χιλιοτραγουδισµένος µήνας των ανθών και των ερώτων, µήπως ερωτευτούµε κι εµείς και δούµε άσπρη µέρα, µήπως και γλυκάνει κι ο καιρός για να κλείσουµε επιτέλους τα καλοριφέρ και να µας µείνει κανένα ευρώ στην τσέπη, όχι µόνο
δεν µας γλύκανε µα µας πίκρανε κιόλας.
Καλά, τώρα, δεν µιλάω για Πρωτοµαγιά και βόλτες
στα λιβάδια. Σκέτη απογοήτευση! Κατ’ αρχάς έπεσε Κυριακή και χάθηκε µια σίγουρη αργία. Ούτε για στεφανάκια µε παπαρούνες και µαργαριτούλες του αγρού όµως
µπορούσαµε να µιλήσουµε και φυσικά ούτε λόγος για αρνιά στη σούβλα και δηµοτικά τραγούδια στη διαπασών
απ’ το φορητό σιντί πλέιερ, και να γίνεται χαµός από χορό κάτω απ’ τα πλατάνια και «Άντε, γεια µας», και «Να
πεθάνει ο χάρος», και «Γαµώ τα χρέη µου» πάνω στα
τσουγκρίσµατα σε πλαστικά ποτήρια µιας χρήσεως, γιατί πώς να πας στους αγρούς υπό καταρρακτώδη βροχή;
Κι άντε, πες ότι σταµατούσε για λίγο, πώς να οδηγήσεις
µες στη λασπουριά, που ήθελες τρακτέρ; Μείναµε στα
σπίτια µας λοιπόν και χορτάσαµε τηλεόραση, να ’ναι καλά τα κανάλια. Ευτυχώς που σ’ αυτόν τον ανοιξιάτικο ορυµαγδό είχαµε και τα τυχερά µας, αφού ο Απρίλης µας αποχαιρέτισε µε σούπερ θέαµα, τους Βασιλικούς Γάµους (µε
κεφαλαία!) του γοητευτικού εγγονού της σεβαστής βασίλισσας της πολύ φίλης –λέµε, τώρα– και αγαπηµένης
µας χώρας Αγγλίας, που µας έκαναν για λίγο τη ζωή
όµορφη και ανατάραξαν πολυτελώς τις µουδιασµένες απ’
τα χρέη ψυχές µας. ∆ιότι, πώς να το κάνουµε; ∆εν είναι
και λίγο να κάθεσαι στον καναπέ που αγόρασες µε πιστωτική κάρτα και σαράντα οχτώ δόσεις, έντοκες παρακαλώ, και να γίνεσαι ίδιος κι όµοιος µε όλη τη βαριά αρι-
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στοκρατία της Ευρώπης. Αλήθεια, τώρα που το σκέφτοµαι, γιατί λέµε Γάµους και όχι γάµο, όπως για εµάς τους
κοινούς θνητούς; Επειδή είναι γαλαζοαίµατοι, µέχρι εκεί
θα τους κυνηγάει ο πληθυντικός;
Τέλος πάντων. Λέγαµε ότι εµείς, οι περισσότεροι Έλληνες ή µάλλον Ελληνίδες, για να µην αδικούµε και τους
κυρίους, µια αγωνία για το γεγονός την είχαµε. Την είχαµε και την παραείχαµε. Να µην ξέρουµε πώς θα χτένιζε τα µαλλιά της η Κέιτ Μίντλετον; Να µη µαθαίναµε
πόσα µέτρα ουρά είχε το νυφικό της; Να µη µας πουν αν
θα την κρατάει η αδελφή της νύφης, η δεσποινίς Πίπα –
ωραίο όνοµα!– ή κάποια άλλη σούπερ τυχερή κοπέλα;
Εµ, το άλλο, πού το πάτε το άλλο; Πού θα πάει ταξίδι το
τυχερό ζεύγος; Θα το τσιµπήσουν πουθενά οι διεθνείς παπαράτσι για να µάθουµε κι εµείς σε ποιες εξωτικές παραλίες θα ξάπλωναν τα βασιλικά κορµιά ή όχι; Τον αγάπησε τον πρίγκιπα η Κέιτ ή τον πήρε από συµφέρον; Του
πάτησε το πόδι µέσα στην εκκλησία; Όχι, βρε. Τι λέω
κι εγώ η χαζή... Το πόδι το πατάµε µόνο εµείς εδώ στη
χώρα µας. Γι’ αυτό και πολλές φορές το πιστεύω πως είµαστε ξεχωριστός λαός. Μέχρι και στην τελετή του γάµου διαφέρουµε, αφήνουµε το εθνικό µας στίγµα κι εκεί.
Μπουµπουλίνες κανονικές εµείς οι νύφες. Αδούλωτες.
Περιµένουµε τον παπά να πει το θρυλικό «Η δε γυνή να
φοβείται τον άντρα», και µόλις το ακούσουµε αγριεύουµε, γυρίζει το µάτι µας και παίρνουµε φόρα. Κοιτάζουµε
πρώτα την πεθερά µε νόηµα τύπου «Μπορεί να µε ζόρισε ο γιόκας σου για να µε πάρει, µπορεί κι εσύ να σιγοντάριζες, µαντάµ, από δίπλα αφού δεν µε γούσταρες επειδή δεν είχα προίκα, αλλά από δω και πέρα θα σας χορέψω στο ταψί. Όλους!» κι ύστερα σκίζουµε τη γάτα στο

τσακ µπαµ και δίνοντας µια γερή συνθλίβουµε τον όποιον
κάλο είχε την ατυχία να βρεθεί στο αριστερό πόδι του γαµπρού. Τους υπόλοιπους κάλους, αυτούς του εγκεφάλου
δηλαδή, τους ανακαλύπτουµε στη συνέχεια, όταν πια είναι πολύ αργά για να δράσουµε, αφού σέρνουµε κι από
δυο τρία κουτσούβελα πίσω µας συν πέντ’ έξι υπερφορτωµένες πιστωτικές, µαζί µε τις τριακόσιες εξήντα δόσεις του στεγαστικού δανείου που πήραµε για να εγκιβωτίσουµε σε µια νόστιµη µεζονέτα την ευτυχία µας.
Πού µείναµε; Α, ναι. Στους Βασιλικούς Γάµους. Και
στους αλαλαγµούς που ακολούθησαν τα καινούργια ερωτήµατα, αγωνιώδη µάλιστα, που µας γεννήθηκαν µετά
την τελετή κι έπρεπε να απαντηθούν άµεσα. Άραγε η µακαρίτισσα, η πανέµορφη πλην άτυχη Νταϊάνα, ήταν ευχαριστηµένη έτσι όπως απ’ τον ουρανό κοίταζε τους νεόνυµφους µέσα στο κάµπριο να χαιρετάνε το πλήθος που
παραληρούσε απ’ την οµορφιά του ζεύγους και το µεγαλείο της πατρίδας; Φοβερά ερωτήµατα, µην πω κιόλας
υπαρξιακά, έτσι δεν είναι; Χώρια που επιβεβαίωναν πανηγυρικά και την πετυχηµένη παροιµία µας, «Εδώ καράβια χάνονται, βαρκούλες αρµενίζουν», για να µην αναφέρω και µια άλλη βερσιόν µ’ αυτό που χτενίζεται. Ευτυχώς για µένα, εκείνες τις µέρες είχε αραιώσει λίγο η
πελατεία στο ινστιτούτο µου, αφού οι περισσότερες γυναίκες έµειναν στο σπίτι να παρακολουθούν µετά µανίας
τα προεόρτια του γάµου, την τελετή αλλά και τα µεθεόρτια, τα οποία συζητήθηκαν διεξοδικά σε πρωινές και
µεσηµεριανές εκποµπές της τηλεόρασης και µπόρεσα κι
εγώ να ενηµερωθώ από πρώτο χέρι και να ησυχάσω η γυναίκα γιατί µου λύθηκαν όλες µου οι απορίες. Η µία άποψη υποστήριζε πως ναι, η πριγκίπισσα ήταν ευτυχής επει-
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δή ο διάδοχος έχεσε πατόκορφα τα πρωτόκολλα και παντρεύτηκε «δόξη και τιµή» το µεγάλο έρωτα της ζωής
του. Από κάπου αλλού ειπώθηκε –λέτε να είχαν βάσιµες
πληροφορίες απ’ τον Άλλο Κόσµο;– ότι όχι, δεν πρέπει
να ήταν και τόσο ευχαριστηµένη, γιατί της φάνηκε πολύ
απλό το νυφικό της νύφης σε σύγκριση µε το δικό της που
κραύγαζε από αρχοντιά και αθωότητα.
Πέρα όµως απ’ αυτά, έζησα κι άλλα πολλά εκείνες τις
µέρες. Μπερδεύτηκα κι εγώ νοερά µ’ όλο αυτό το σεµνό
και πολύχρωµο πλήθος των εστεµµένων και όσων άλλων
υψηλών προσωπικοτήτων είχαν την τύχη να πάρουν το
πολυπόθητο προσκλητήριο στα χέρια τους, υψώθηκα ίσα
µε τις οξυκόρυφες αψίδες της γοτθικής οροφής του αβαείου του Ουεστµίνστερ όπου έγινε η τελετή, µέχρι και τι
µάρκα καπέλο φορούσαν κάποιες κυρίες στο γάµο έµαθα.
Επίσης, είδα και όλα τα µοντελάκια των µεγάλων αλλοδαπών µόδιστρων και ενηµερώθηκα για την τάση που
επικρατεί, µήπως θελήσω κι εγώ να αγοράσω κανένα τέτοιο – εντάξει, τώρα, λέµε και κάνα αστειάκι να περνάει
η ώρα. Εν ολίγοις, ανέβηκα πολιτισµικά πολλά σκαλοπάτια. Μορφώθηκα κοινωνικά και αριστοκρατικά, πώς
να το πω αλλιώς;
Και µόλις κατάπιαµε αµάσητα όλα τα σχόλια, ασχέτων
και ειδικών, και αφού έσβησε κι ο τελευταίος απόηχος απ’
τους γαµήλιους ύµνους, τις µποµπονιέρες και τα τούλια, η
τύχη µας, η τύχη των φτωχών και ταλαιπωρηµένων εργαζόµενων γυναικών, συνεχίστηκε κανονικά, αφού οσονούπω έφτανε η επόµενη πνευµατική µας ηδονή, η Γιουροβίζιον, καλέ. Θα την απολαµβάναµε σε λίγες µέρες, µε
τους τραγουδιστάδες και τις ευρω-εθνικές εκκολαπτόµενες ντίβες ή πολυµελή συγκροτήµατα κουστουµάτα, ηµί-

γυµνα, να τα δίνουν όλα επί σκηνής στην «Arena» του
Ντίσελντορφ της Γερµανίας, σ’ ένα απογειωτικό και
άκρως ποιοτικό συνονθύλευµα από ποπ-ροκ-έθνικ αριστουργήµατα. Φυσικά εµείς, ως αυθεντικοί πατριώτες, θα
κραυγάζαµε την επόµενη µέρα για άλλη µια φορά και θα
διατυµπανίζαµε προς όλες τις κατευθύνσεις ότι το δικό
µας τραγούδι ήταν το καλύτερο, µε δεύτερο αυτό της γλυκιάς µας αδελφούλας της Κύπρου βέβαια. Και θα καταριόµαστε για άλλη µια φορά εκείνες τις µυστικές και ανίερες συµµαχίες των κρατών της Βόρειας Ευρώπης, αυτών
των «God damn it», αναίσχυντων ανθελλήνων που δεν µας
συµπαθούν καθόλου και µας στερούν διαχρονικά τα πολυπόθητα δωδεκάρια, επειδή δεν µας θέλουν πρώτους και
µε διαφορά, όπως δικαιούµαστε µε βάση την ανωτερότητα της φυλής µας και το παλλαϊκό µας δίκαιο, και µας κατεβάζουν στα µαύρα τάρταρα της ψηφοφορίας. Σκέτη εθνική αγανάχτηση ένα πράµα! Να σου ’ρχεται να βάλεις τις
φωνές και να τις φτάσεις στα πέρατα της οικουµένης, και
να τ’ ακούσουν µέχρι και οι κουφοί. Ναι, ρε. Είµαστε οι
πρώτοι! Πρώτοι στα ποδόσφαιρα, πρώτοι στο µπάσκετ,
στους Ολυµπιακούς µε ή άνευ ντόπινγκ, πρώτοι στη Γιουροβίζιον –ό,τι τραγούδι και να στείλουµε, ακόµα και µαλακία–, πρώτοι στο κάπνισµα, στο σεξ, στη µοιχεία, στη
µίζα, στη λαµογιά, στην οµορφιά, στη µαγκιά, στην ακρίβεια και την αισχροκέρδεια, στο δηµόσιο χρέος. Ξέχασα
κανένα; Α, ναι. Τη φοροδιαφυγή ξέχασα. Πρώτοι, λοιπόν,
σε όλα. Και καλά κάνουµε, ρε αδερφέ. Ή να είσαι ή να
µην είσαι. Μακριά από µας οι µετριότητες. Κι ας βρεθεί
άλλος λαός να µας παραβγεί και θα του βγάλω το καπέλο,
λέµε τώρα, γιατί εγώ καπέλο δεν φοράω παρά µόνο κάτι
νόστιµα ψαθάκια τα καλοκαίρια στις παραλίες.
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Αυτά περίπου άκουγα καθηµερινά απ’ τις πελάτισσές
µου στο ινστιτούτο αισθητικής που διατηρώ κάπου στο
κέντρο της Θεσσαλονίκης και πάνω που µου ερχόταν να
τις βάλω στη σειρά και να τις χαστουκίζω µε τις ώρες,
κρατιόµουνα και µάζευα το χέρι µου, που το άτιµο ήταν
κάθε στιγµή έτοιµο να πεταχτεί σαν ελατήριο αστράφτοντας δυο τρεις πετυχηµένες στα βαµµένα τους µάγουλα. «Κρατήσου, Ρίτα», έλεγα στον εαυτό µου, γιατί
από κάτι τέτοιες κυρίες ζούσα και κυκλοφορούσα αξιοπρεπώς στο µάταιο ετούτο κόσµο. Απ’ αυτές σπούδαζα
την κόρη µου στο Μόναχο της Γερµανίας, η οποία κάθε
φορά που τηλεφωνιόµασταν, µόλις ρωτούσε τι κάνω και
πώς είµαι, έµπαινε κατευθείαν στο φλέγον ζήτηµα το παιδί, ζητούσε λεφτά δηλαδή, καθώς ήταν νέο κορίτσι σε µια
πανάκριβη πόλη κι είχε ένα σωρό ανάγκες και επιθυµίες.
Και εκτός απ’ τα παραπάνω, αυτές οι κυρίες µού τροφοδοτούσαν τις δόσεις του στεγαστικού µου δανείου για το
σπίτι που είχα φτιάξει στη Θέρµη, γέµιζαν το ρεζερβουάρ
του αυτοκινήτου µου µε 100άρα «V-Power» βενζίνη, µ’
έντυναν, µου πλήρωναν φως, νερό και τηλέφωνο, κινητό
και σταθερό, όπως επίσης και πολλά άλλα. Χαµογελούσα,
λοιπόν, µ’ όσα έλεγαν, τις παίνευα για την εξυπνάδα και
τη µόρφωσή τους, ενθουσιαζόµουνα µε την κριτική τους
ικανότητα, συµφωνούσα µε τα πολιτικά τους φρονήµατα
που κάλυπταν όλο το φάσµα των κοµµάτων, εντός ή εκτός
Βουλής, µέχρι και το Κόµµα Κυνηγών υποσχέθηκα να
ψηφίσω στις επόµενες εκλογές, αφού ο άντρας µιανής
ήταν πρόεδρος στον κυνηγετικό σύλλογο της πόλης µας.
Βέβαια από µέσα µου έβραζα και τα ’ριχνα και τα καντήλια µου, το έξω µου όµως ήταν ευγενέστατο και χαριτωµένο κι έτσι, εν µέσω παγκόσµιας κρίσης και κυρίως

εγχώριας οικονοµικής καταστροφής, οι δουλειές µου ακόµα πήγαιναν κανονικά και όµορφα, σαν ρολόι ελβετικό,
και µάλιστα καλοκουρδισµένο. Όχι ρολόι τοίχου ασφαλώς, γιατί αν θέλω οπωσδήποτε να σπάσω κάτι σ’ αυτήν
τη ζωή, εκτός απ’ το κεφάλι µου, είναι ένα τέτοιο που
έχω στο χολ του σπιτιού µου µ’ έναν ηλίθιο κούκο τόσο
θρασύ, ώστε να σκούζει και τις ώρες που κοιµάµαι και να
µε ξυπνάει κόβοντάς µε πάνω στα πιο όµορφά µου όνειρα, όπως αυτά που τελευταία όλο και πιο συχνά βλέπω,
εγώ να ’µαι όµορφη, νέα, σ’ ένα µέρος ειδυλλιακό, µια παραλία ερηµική, και δίπλα µου ένα οµορφόπαιδο –η χαµένη
αγάπη της ζωής µου–, ερωτευµένος µέχρι εκεί που δεν
παίρνει άλλο, να µε κρατάει στην αγκαλιά του σφιχτά, πολύ σφιχτά και να µου λέει ότι µ’ αγαπάει, ότι δεν θα χωρίσουµε ποτέ.
Εκείνη την ηµέρα λοιπόν, διαλυµένη απ’ την ακατάσχετη φλυαρία που είχα υποστεί απ’ το πρωί, πτώµα στην
κούραση, γύρισα αργά το βραδάκι στη µικρή αλλά πανέµορφη µονοκατοικία µου στη Θέρµη. Ήµουνα πολύ στρεσαρισµένη, µαύρο χάλι δηλαδή, γιατί σ’ όλη τη διαδροµή, αντί να ακούω τραγούδια όπως έκανα πάντα όταν
οδηγούσα και ν’ ανεβάζω µερικές σκάλες το κέφι µου,
έπεσα σε µια εκποµπή τοπικού ραδιοσταθµού, όπου κάποιοι κύριοι ενηµέρωναν τον κόσµο για την εγκληµατικότητα της εποχής µας και της περιοχής µας κι είχα κυριολεκτικά τροµοκρατηθεί. Και µε το δίκιο µου η καηµενούλα, µόνη γυναίκα που ήµουνα! Να µη φοβηθείς όταν
ακούς για γριούλες που τις σάπισαν στο ξύλο για να τους
πάρουν το κατοστάρικο που έκρυβαν για φάρµακα κάτω
απ’ το στρώµα του κρεβατιού τους, για παππούδες που
για µια φρικαλέα σύνταξη των τριακοσίων ευρώ τους
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έστειλαν στα θυµαράκια πάνω στην ακµή της τρίτης και
τέταρτης ηλικίας, όπως επίσης και για γυναικείες τσάντες που ξαφνικά κάνουν φτερά και τις βλέπεις ν’ ανεµίζουν στα χέρια µηχανόβιων οι οποίοι εξαφανίζονται µε
ιλιγγιώδη ταχύτητα. Και τι να πρωτοκλάψεις µετά; Τον
ώµο που σου βγήκε απ’ το τράνταγµα και χρειάζεσαι επειγόντως ορθοπεδικό; Τα λεφτά που έσκασες για τη φιρµάτη τσάντα; Το δερµάτινο πορτοφόλι µε το περιεχόµενό του; Χώρια τα ακριβά γυαλιά της πρεσβυωπίας, τα πανάκριβα του ηλίου, το κινητό µε σύνδεση και την αστυνοµική ταυτότητα µ’ όλες τις παρενέργειες που µπορεί να
έχεις στη συνέχεια.
Βγήκα απ’ το αµάξι σφίγγοντας γερά στον ώµο την
τσαντούλα µου, µε τις εισπράξεις της ηµέρας κλεισµένες
σ’ ένα πονηρό τσεπάκι στο ένα πλάι, γιατί όπως είχα ενηµερωθεί υπάρχουν κάτι όντα, µα κάτι όντα, που ξεφυτρώνουν µπροστά σου σαν διάβολοι, σε κοιτάζουν µε µάτι µοχθηρό κι ένα κακό χαµόγελο στα χείλη και πάντα, µα
πάντα, µε άπλυτα δόντια, λες και τους χρωστάµε τίποτε
εµείς οι χριστιανοί εκτός απ’ την τροµάρα που παίρνουµε
να βλέπουµε κι αυτήν την αηδία. Και σαν να µην έφτανε
αυτό το οπτικό µαρτύριο, ορµάνε πάνω σου να σου πάρουν τα λεφτά, τα χρυσαφικά, το κινητό και ό,τι άλλο κουβαλάς που να αξίζει έστω και δέκα σεντς. ∆ηλαδή, οι αθεόφοβοι είναι ικανοί να το παίξουν και οδοντίατροι και να
σου τραβάνε µε καµιά τανάλια ακόµα και τα δόντια άπαξ
και ψυλλιαστούν ότι έχεις στο στόµα χρυσή κορόνα – οδοντιατρικώς µιλάω όταν λέω κορόνα και όχι βασιλικώς,
γιατί άµα µιλούσα περί βασιλέων και άλλων τέτοιων
υπερτυχερών θνητών, δεν θα έκανα ούτε νύξη για το
ασφαλιστικό, τα χρέη, την ανεργία. Αυτοί µόνο από ξά-

πλες ξέρουν, ιππασίες, µεταξωτά και κοινωνικό έργο...
Τέλος πάντων. Ας όψονται οι γονείς µου που επέµειναν
να µε γεννήσουν αυτοί και µε ανάγκασαν να κάνω µια
ζωή άχρωµη, άοσµη κι ασήµαντη σε µια κοινωνία που
µόνο τους σηµαντικούς γουστάρει.
Αυτά τους έλεγα γελώντας όταν τους πείραζα γι’ αυτό
το θέµα, αφού µεγάλωσα κάπως και κατάλαβα τι παίζει
σ’ αυτήν την επίγεια ζωή µέχρι να αποδηµήσουµε και να
πάµε στην άλλη, την αιώνια, για να απολαύσουµε υποτίθεται όσα στερηθήκαµε εδώ. Μη γελάσω τώρα. Σιγά που
θα απολαύσουµε! Τιµωρηµένοι κι εκεί θα είµαστε για κάθε Τετάρτη που φάγαµε τυρί και λουκάνικα Φρανκφούρτης, κάθε Παρασκευή που περιποιηθήκαµε κανονικά µια
µπριζόλα χοιρινή (και τα παϊδάκια ενοχοποιούνται το
ίδιο!) και για κάθε Κυριακή που έπρεπε να σηκωθούµε
για να πάµε στην εκκλησία, αλλά πάνω που το σκεφτήκαµε προτιµήσαµε ν’ αλλάξουµε πλευρό και να συνεχίσουµε τον ύπνο µας, εργαζόµενοι έξι µέρες τη βδοµάδα
και κουρασµένοι άνθρωποι. Εγώ λοιπόν, για να επανέλθω στο θέµα της καταγωγής µου, όταν είχα κέφια κι ήθελα να αστειευτώ µε τους γονείς µου, τους ζητούσα εξηγήσεις. ∆ηλαδή, τι τους πείραζε, έλεγα, να µ’ άφηναν να
µε γεννήσει κάποιος άλλος, ας πούµε ένας εφοπλιστής,
κανένας βιοµήχανος ή µεγαλοµέτοχος πολυεθνικής, γιατί όχι ένας διάσηµος ηθοποιός του πάλαι ποτέ δοξασµένου Χόλιγουντ, και να ’µαι σήµερα µια µεγαλοκληρονόµος, µια σελέµπριτι –εθνική ή αλλοδαπή, δεν έχει σηµασία–, που η µόνη µου έγνοια θα ήταν αν θα ασπαστώ
το βουδισµό, αν θα κρατήσω µυστικό ότι έπαθα κατάθλιψη, που είναι και πολύ sic αρρώστια στους εκλεπτυσµένους και σκεπτόµενους πλούσιους, αν θερµάνθηκε επαρ-
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κώς το νερό στην πισίνα ή αν ενεργήθηκε κανονικά ο σκύλος µου. Ναι. Ας µη γελάµε. Προβλήµατα είναι κι αυτά.
Αν προσθέσουµε και το άγχος που θα είχα µήπως βάλω
κάνα παραπανίσιο γραµµάριο ή µήπως αρχίσει και εγκαθίσταται καµιά κακούργα κυτταρίτιδα στα καλογυµνασµένα µου πόδια, γίνεται αντιληπτό ότι και οι πλούσιοι
έχουν τα βασανάκια τους. Μόνο που σαν κοπέλα δεν θα
µε απέρριπτε κανείς επειδή δεν θα είχα περιουσία και
υψηλούς γονείς. Και σαν επαγγελµατία δεν θα µ’ ένοιαζε πού θα βρω τα λεφτά να πληρώσω το µισθό και το ΙΚΑ
των δύο υπαλλήλων µου κάθε τέλος του µηνός. Αχ! Αυτό
κι αν είναι βάσανο! Τέλος πάντων. Τι τα σκέφτοµαι τώρα αυτά τα δυσάρεστα; Ό,τι έγινε, έγινε. Κατόπιν εορτής τίποτε δεν µπορείς να κάνεις. Κάποια πράγµατα ή
τα προλαβαίνεις ή άσ’ τα να πάνε...
Τι λέγαµε; Όλο ξεχνάω.
Α, ναι. Λέγαµε για κείνη τη φάση που είχα φτάσει µε
το αυτοκίνητο στο σπίτι µου και ετοιµαζόµουνα να µπω
µέσα.
Από νωρίτερα φρόντισα να κρατάω τα κλειδιά στο χέρι µε προεξέχον αυτό που θα χρησιµοποιούσα για ν’ ανοίξω την πόρτα, κατά τις συστάσεις της Αστυνοµίας που
λίγες µέρες πριν είχαν κυκλοφορήσει στο Ίντερνετ, ώστε
να µη χρειαστεί να στέκοµαι µπροστά της ψαχουλεύοντας
την τσάντα µου, για να µε βλέπουν οι κακοποιοί από µακριά, να µυρίζονται πορτοφόλι και να τους ανοίγει η όρεξη για γιουρούσι, ληστεία εννοώ. Κι εκεί που πήγα να γυρίσω το κλειδί και να τρυπώσω στην ασφάλεια του ιδιωτικού ασύλου µου, είδα το κουτί της αλληλογραφίας µου
φουλ στο χαρτικό να µε κοιτάζει παραπονεµένο. Γυρίζοντας δεξιά και αριστερά µήπως ακούσω κανέναν ύποπτο

θόρυβο, ψαχούλεψα τα κλειδιά µέχρι να διαλέξω το κατάλληλο για τη θυρίδα κι ύστερα πλησίασα το γραµµατοκιβώτιο για να πάρω την αλληλογραφία µου. Ξαφνικά
άκουσα έναν ανεπαίσθητο θόρυβο από βήµατα, ενώ την
ίδια στιγµή ένα ρίγος διαπέρασε το κορµί µου και µε τρελή ταχύτητα γειώθηκε στα παπούτσια µου σαν κεραυνός.
Έµεινα ακίνητη. Μου κόπηκαν τα ήπατα. Κάποιος είχε
έρθει αθέατος και τώρα βρισκόταν πίσω µου, σε απόσταση αναπνοής, σίγουρα κακοποιός µ’ ένα καλάσνικοφ, κατά πάσα πιθανότητα εισαγόµενο από Αλβανία, να σηµαδεύει τον αυχένα µου. Έριξα µια πλάγια µατιά ώστε να
µην πάρει χαµπάρι ο παλιάνθρωπος ότι τον αντιλήφτηκα και κάνει καµιά σπασµωδική κίνηση, κι αµέσως µετά µε κόπο κατάπια µια χοντρή βρισιά µόλις είδα τα πόδια του. «Γιατί δεν γάβγισες, άχρηστο σκυλί, και µε κοψοχόλιασες;» επιτέθηκα άγρια στη Λολίτα µου, ένα τρίχρονο, θηλυκό λαµπραντόρ, στο χρώµα του χρυσαφιού,
σκέτη γλύκα. Η σκυλίτσα µε κοίταξε µε απορία κι ύστερα γρύλισε παραπονεµένη. «Με τρόµαξες, ρε χαζό», µαλάκωσα αµέσως βλέποντας τα θλιµµένα µατάκια της και
τη χάιδεψα στο µουσουδάκι της. Ύστερα άνοιξα το κουτί, πήρα παραµάσχαλα όλα εκείνα τα γράµµατα και µπήκα στο σπίτι, µε την αγαπηµένη κολλητή µου να µε ακολουθεί κατά πόδας.
∆έκα λεπτά αργότερα καθόµουνα στη βεράντα µε µια
κούπα καφέ στο χέρι, τη Λολίτα, επί το χαϊδευτικότερον
Λόλυ, αραγµένη στα πόδια µου και την αλληλογραφία στο
τραπεζάκι µπροστά µου. Ψυχρούλα είχε, κανονικά δεν
ήταν για έξω, µα όλο τον προηγούµενο χειµώνα είχα εθιστεί να πίνω τον καφέ µου ενώ ταυτόχρονα τα δόντια µου
χτυπούσαν απ’ το κρύο, µια και το τσιγάρο σε κλειστούς
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χώρους ήταν απαγορευµένο διά νόµου απ’ την κυβέρνηση που νοιάστηκε για την υγεία µας και µάλιστα µετά
βαρέως προστίµου, παρακαλώ, στους παραβάτες, σετάκι
λυπητερής και στην καφετέρια αλλά και στον ίδιο το θεριακλή και απείθαρχο καπνιστή. Γι’ αυτό κι εγώ µε τις
φίλες µου, καπνίστριες οι ανόητες –και οι τέσσερις–, πιάναµε τραπεζάκια υπαίθρια, αν ήµασταν λίγο τυχερές κοντά σε κάποια σόµπα υγραερίου, άντε και πίσω από κανένα αντιανεµικό από διαφανές νάιλον, και περνούσαµε
ζωή χαρισάµενη µε τους γιακάδες απ’ τα επανωφόρια σηκωµένους, τις περισσότερες φορές τουρτουρίζοντας από
έναν Βαρδάρη που κατέβαινε βάρβαρος απ’ τα βόρεια ξυρίζοντας κανονικά όποιον είχε το θράσος να βρίσκεται
µπροστά του. Κάποιες φορές γελούσαµε µε το κατάντηµά µας και απαγγέλλαµε οµαδικά εκείνο το ποιηµατάκι
που µας είχαν µάθει στο δηµοτικό: «Ήταν νύχτα και στη
στέγη εβογκούσε ο βοριάς που τα αρνάκια παγώνει». Άµα
µας έπιανε και λίγος οίστρος ποιητικός, αλλάζαµε κάπως
τους στίχους σε έκδοση πιο σύγχρονη, κοµµένη και ραµµένη στα µέτρα µας: «Στη Σαλονίκη εβογκούσε ο βοριάς
που εµάς τις χαζοπροβατίνες παγώνει», γιατί εδώ που τα
λέµε τι ήµασταν αν όχι πρόβατα, αφού δεχόµασταν να
πληρώνουµε πανάκριβα έναν καφέ µες στ’ αγιάζι;
«Κρυώνεις;» ρώτησα τρυφερά τη Λόλυ µου µόλις καθίσαµε, έτσι, για να πω κάτι, κι εκείνη αφού µου ’ριξε ένα
γλυκύτατο γαβ όρµησε στην αγκαλιά µου. «Κάτσε ήσυχα», τη διέταξα αµέσως µετά αφήνοντας ένα απαλό χάδι
στο µουτράκι της και µόλις το πειθαρχηµένο µου µωρό
κατέβηκε και ξαναξάπλωσε στα πόδια µου, έπιασα την
αλληλογραφία. ∆ιαφηµιστικά από επιπλάδικα µε πενήντα τοις εκατό έκπτωση ήταν τα πρώτα. Έγινα πυρ και

µανία. Οι άτιµοι, τα ξεπουλούσαν λόγω κρίσης αφού πρώτα εγώ τα ’χα πληρώσει χρυσά. Παραδίπλα βρήκα επιστολές από τράπεζες: «… αγαπητή κυρία Τάδε. Έχουµε
τη χαρά ...», για έκδοση πιστωτικής µε επιτόκιο που µόνο να το βλέπεις ζαλίζεσαι, πόσω µάλλον και να το πληρώσεις. Παρακάτω έντυπα από καταστήµατα παπουτσιών
µε δέκα µηνιαίες δόσεις το ζευγάρι, προσφορές στα δύο
ζευγάρια ένα τρίτο δώρο – σίγουρα απ’ αυτά που τους είχαν µείνει στοκ από την τελευταία εικοσαετία κι ήθελαν
να αδειάσουν τις αποθήκες τους. Αυτό δεν το έλεγε βέβαια, αλλά το ήξερα από µια φορά που είχα πάρει ένα τέτοιο «δώρο», πέδιλα µε µουσειακή αξία, κατάλληλα για
έκθεµα σε κάποιο µουσείο µόδας των υποδηµάτων...
Στη συνέχεια περιεργάστηκα αρκετά ιλουστρασιόν δισέλιδα από εταιρείες κινητής τηλεφωνίας µε τα πακέτα
τους και τα δωρεάν τηλέφωνα. Τα πέταξα στην άκρη και
προχώρησα στα κανονικά γράµµατα. Άι στο καλό! Ούτε
σοκολατένιο αυγό «Κinder» ν’ άνοιγα. Όλο εκπλήξεις
ήταν αυτό το κουτί. Και φυσικά δυσάρεστες! Ένας λογαριασµός της ∆ΕΗ και µάλιστα ενισχυµένος, ένας του ΟΤΕ
να µε κλαίνε οι ρέγκες, αφού σαν αγχώδης µάνα που είµαι έπαιρνα συνέχεια την κόρη µου στο κινητό της στο
εξωτερικό –κάθε «καληµέρα» κι ένα ευρώ–, καθώς επίσης κι ένα µπιλιέτο απ’ την Εταιρεία Ύδρευσης-Αποχέτευσης. Αγανάχτησα. Βρε τι κακό κι αυτό! Πώς ήρθαν
όλοι µαζί την ίδια µέρα; Ούτε συνεννοηµένοι να ήταν.
Παράτησα για λίγο τα γράµµατα και στράφηκα χαµογελώντας στη σκυλίτσα, στη γλυκιά παρηγοριά της ζωής
µου. Ήθελα να δω κάτι όµορφο για να πάρω κουράγιο.
Νωρίτερα είχε πέσει το µάτι µου σ’ έναν φάκελο µε τις
γαλάζιες σφραγίδες του Ελληνικού ∆ηµοσίου, ύστερα εί-
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δα ότι ήταν απ’ την εφορία, αλλά δεν τόλµησα να το ανοίξω γιατί θέλει πολύ κουράγιο...
Τελικά επιστολή απ’ την εφορία και για καλό, µόνο σε
ταινία επιστηµονικής φαντασίας science fiction, πού λέµε εµείς οι γενικά αγγλοµαθείς και κινηµατογραφικά αµερικανοτραφείς Έλληνες, θα το βρεις. Λεφτά ήθελαν κι αυτοί. Περαίωση των ανεξέλεγκτων χρήσεων, οριστικό
κλείσιµο των εκκρεµών φορολογικών υποθέσεων. Κι όταν
ακούς αυτή τη λέξη, το πιάνεις το υπονοούµενο. Περαίωση ίσον θα µου τα σκάσεις χοντρά, αλλιώς µπαίνω στο
µαγαζί σου και σ’ τα κάνω φύλλο και φτερό. Τα βιβλία
σου, τα φορολογικά εννοείται, και ο νοών νοείτω.
Άναψα τσιγάρο, µήπως και πάνε τίποτε φαρµάκια κάτω, χρηµατικά δηλαδή, και συνέχισα να κοιτάζω τα υπόλοιπα γράµµατα. Μια καρτ ποστάλ απ’ το Βερολίνο µε το
σύµβολο της πόλης, την Πύλη του Βρανδεµβούργου, µεγαλόπρεπη σε εκτυφλωτικά λευκό µάρµαρο, που δεν σου
πήγαινε καν ο νους να σκεφτείς σε τι µαυρίλα εξυπηρετούσε κάποτε όλη αυτή η άσπιλη οµορφιά, και στην πάνω
δεξιά άκρη της µέσα σε µια θήκη από διαφανές πλαστικό
µια µικρή σκούρα πέτρα σαν φοντανάκι, κοµµάτι του Τείχους, που κάποιοι έξυπνοι το αξιοποίησαν τουριστικά και
επιχειρηµατικά, για να ξέρω κι εγώ από τι υλικό ήταν αυτό που για πάνω από σαράντα χρόνια φυλάκιζε µέσα του
ανθρώπινες ζωές. Την είχε στείλει µε αγάπη η Μόνικα
Ράινχαρτ, βέρα Ανατολικοβερολινέζα, πωλήτρια στο φηµισµένο «Ka De We» της γερµανικής πρωτεύουσας, φίλη
από το facebook, µε την οποία όλο τον προηγούµενο χειµώνα είχαµε ξεσκιστεί να παίζουµε «Τreasure Isle
Adventures» και να ανταλλάσσουµε τάχα µου πολύχρωµα διαµάντια που µετακινούν βράχους κι ανοίγουν στο δευ-

τερόλεπτο πύλες σπηλαίων ερµητικά κλεισµένες. Στέλναµε η µια στην άλλη «φρούτα» για να παίρνουµε ενέργεια, εµείς οι εξαντληµένες σκαπανείς του παιχνιδιού, και
να συνεχίζουµε την εξερεύνηση στα νησιά των θησαυρών,
µπας και γεµίσουµε τις άδειες ώρες και τις ακόµα πιο
άδειες καρδιές µας. Αυτά τα ’χαµε αρχίσει έναν χρόνο
πριν, όταν σαν σύγχρονη γυναίκα έκανα κι εγώ λογαριασµό στο fb, οπότε µπήκα στον πλανήτη της αόρατης
πραγµατικότητας και της ακόµα πιο αόρατης φιλίας. Στη
συνέχεια είχαµε ανταλλάξει διευθύνσεις και τηλέφωνα και
τα λέγαµε καµιά φορά µε τα σπασµένα αγγλικά που κι οι
δυο µας ξέραµε.
Άφησα στην άκρη την κάρτα κι έπιασα έναν φάκελο µε
ελληνικό γραµµατόσηµο. Κοίταξα τον αποστολέα. Παπαδοπούλου Μιράντα και ταχυδροµική διεύθυνση από Εκάλη, Αθήνα. «Πα-πα-δο-πού-λου», επανέλαβα αργά. Όχι.
∆εν ήξερα καµιά µε τέτοιο ονοµατεπώνυµο. Τον άνοιξα
µε βιαστικές κινήσεις και την περιέργειά µου να χτυπάει
κόκκινο, πήρα στα χέρια µου το χαρτονάκι που γλίστρησε απ’ το φάκελο και διάβασα τα καλλιγραφικά γράµµατα. «Πέρασαν τριάντα δύο χρόνια από τότε που αφήσαµε
το λύκειο. Πότε κιόλας καβατζάραµε τα πενήντα, βρε κορίτσια!» Έλα, ντε! Πότε κιόλας; «Πότε, ρε γαµώτο;» ρώτησα φωναχτά την άγνωστή µου Μιράντα και συνέχισα
το διάβασµα. «Καιρός να µαζευτούµε, να γυρίσουµε για
λίγο το χρόνο πίσω και να τα πούµε. Σ’ αυτήν τη συνάντηση θα είµαστε µόνες µας. Μόνο γυναίκες. Στην επόµενη θα καλέσουµε τους άντρες µας και τα παιδιά µας».
Στη συνέχεια ακολουθούσε η µέρα, η ώρα και ο τόπος.
Τέλος Ιουνίου, κάπου κοντά στη θάλασσα. Παρακάτω
ένας αριθµός κινητού για να ενηµερώσουµε αν θα συµ-
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µετείχαµε ή όχι, µια και το µαγαζί ήταν πολύ σπέσιαλ κι
έπρεπε να κλείσουν τραπέζια έγκαιρα. Και τέλος, µια
φαρδιά υπογραφή αυτηνής που µάλλον είχε τη φαεινή ιδέα
να γίνει το reunion, όπως λέµε εσχάτως εµείς εδώ και εννοούµε µια συνάντηση για να βρεθούν ξεχασµένοι φίλοι,
συµµαθητές, συν-φαντάροι, χαµένοι συγγενείς και να ξαναενωθούν µε καινούργιους δεσµούς. Βέβαια το δικό µας,
µόνο γυναίκες, θα έµοιαζε περισσότερο µε φεµινιστική
συγκέντρωση, αλλά αφού έτσι το είχε αποφασίσει αυτή
η Παπαδοπούλου τι να ’λεγα εγώ;
Άναψα τσιγάρο κι έµεινα σκεφτική. Reunion! ∆ηλαδή
θα µαζευόµασταν όλες µαζί οι παλιές συµµαθήτριες, τα
πρώην εφηβάκια, πενηντάρες τώρα πια, πρώην φίλες µα
άγνωστες τώρα πια. Θα φιλιόµασταν δήθεν, µε φιλιά του
αέρα βέβαια που ’ναι και πολύ της µόδας τα τελευταία χρόνια, και θα χαριεντιζόµασταν τρώγοντας και πίνοντας σε µια
προσπάθεια να κάνουµε ατµόσφαιρα και να ξανααγαπηθούµε όπως τότε, ενώ ταυτόχρονα θα κοιτάζαµε ποια χόντρυνε πολύ, ποια είναι γυµνασµένη και δεν κρέµασε στα µπράτσα, ποιανής οι ρυτίδες είναι βαθιές και ποια αντιστάθηκε
ικανοποιητικά στο πέρασµα του χρόνου. Και θα ρωτούσαµε η µια την άλλη πώς πήγε η ζωή της, αν καλοπαντρεύτηκε, αν πέτυχε στα επαγγελµατικά ή τα έκανε σαλάτα.
Κι εγώ η καηµενούλα τι να ’λεγα όταν θα µε ρωτούσαν;
Πώς να πω για µια ζωή που ξεκίνησε στραβά και κατέληξε
ακόµα πιο στραβά; Και ποια ήταν αυτή που αποφάσισε να
οργανώσει αυτό το σµίξιµο, γιατί εγώ Μιράντα Παπαδοπούλου µόνο κάτι µπισκότα ήξερα που τα ’βαζα στις τούρτες µου αντί για παντεσπάνι. Και γιατί δεν τη θυµόµουνα
καθόλου; Άµα είχα αρχίσει να ξεχνάω απ’ τα πενήντα, τι θα
έκανα στα εξήντα πέντε, στα εβδοµήντα πέντε; Κι αν πή-

γαινα και παραπάνω σαν τη γιαγιά µου τη Βασίλαινα, που
πάτησε αισίως τα ενενήντα έξι πριν αποδηµήσει;
Αυτά ακριβώς σκεφτόµουνα καπνίζοντας κι έστελνα κάθε τόσο, ηδονικά θα έλεγα, µια βόλτα τον καπνό και τη
νικοτίνη στα πνευµονάκια µου τα καηµένα, λες και µε τα
τσιγάρα θα τον εξασφάλιζα τον αιώνα που σκόπευα να εξαντλήσω, όταν χτύπησε το τηλέφωνο. Πήγα βαριεστηµένη
στο καθιστικό, σήκωσα το φορητό απ’ τη βάση του, έβαλα την ανοιχτή ακρόαση και επέστρεψα στη βεράντα. Είπαµε! Άγρια και αθεράπευτα εθισµένη στο κρύο. Και στο
τσιγάρο. Ακόµα και τα τηλεφωνήµατά µου έξω τα έκανα.
«Ριτάκι µου...»
Η φωνή της Στέλλας µού τρύπησε τ’ αυτιά.
«Μη φωνάζεις τόσο, καλέ. Θα χρειαστώ ωριλά όπου
να ’ναι».
«Μια ζωή γκρινιάρα! Και µην τα βάζεις µαζί µου. Είµαι σίγουρη πως έχεις ανοιχτή ακρόαση γιατί φοβάσαι να
πλησιάσεις το ακουστικό στ’ αυτί µην κολλήσεις κάνα µικρόβιο».
«Έλα, συγγνώµη, ένα αστειάκι έκανα. Μίλα όπως θες»,
την καλόπιασα µετανιωµένη.
«Πολύ κρύο το αστείο σου αλλά σε συγχωρώ. Είµαι χαρούµενη φιλενάδα και το δείχνω, γι’ αυτό φωνάζω».
«Τι έγινε, Στελλίτσα; Έχασες κάνα κιλό;»
«Κάτι καλύτερο». Σταµάτησε για λίγο, χαχάνισε µόλις
κατάλαβε αυτό που της είχα πει και συνέχισε: «∆εν θα
το πιστέψεις. Θα κάνουµε ρεγιούνιον».
«Ε, και;»
«Τι λες τώρα; Θα συναντηθούµε όλες οι συµµαθήτριες
µετά από τόσα χρόνια, σου λέω. ∆εν ξέρεις πόσο χαίροµαι».
«Και γιατί τόσος ενθουσιασµός;» ρώτησα στυφά.
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«Μα θα ξαναβρεθούµε όλες µαζί. Λίγο είναι; Θα θυµηθούµε το σχολείο, τα νιάτα µας, βρε Ρίτα».
«Μόνο που λες τις λέξεις “θυµάµαι’’ και “νιάτα’’, αυτό είναι στενάχωρο, δεν είναι για να κάνεις τέτοιες χαρούλες».
«Επιτέλους, κυρία Γκρίνια! Σταµάτα να κάνεις την κακιά πεθερά και άκου. Πριν από λίγο που ’ρθα στο σπίτι
χάρηκα πολύ. Γύρισα χρόνια πίσω. ∆εν θα το πιστέψεις.
Βρήκα ένα γράµµα που µε καλούσε–»
«Άσε», την έκοψα απότοµα. «Μην κουράζεσαι. Βρήκα
κι εγώ ένα ίδιο».
«Ε, πες το, ντε. Με βάζεις και σ’ τα λέω τζάµπα».
«Αφήνεις κανέναν άλλον να µιλήσει;»
«Ωραία. Μίλα εσύ».
«Σκέφτοµαι να µην έρθω», είπα ύστερα από µια µικρή
σιωπή.
«∆εν είσαι στα καλά σου, µου φαίνεται. Θα χάσεις τέτοια ευκαιρία;»
«Σιγά την ευκαιρία», ειρωνεύτηκα πικρόχολα.
«Μαργαρίτα, είσαι τουλάχιστον απαράδεκτη!» επιτέθηκε η άλλη πλευρά.
Το είχα από χρόνια καρατσεκαρισµένο. Όταν η Στέλλα θύµωνε, µε φώναζε Μαργαρίτα. Όταν ήταν στις γλύκες της, έκοβε τ’ όνοµά µου στη µέση, κρατούσε το πίσω
κοµµάτι κι έβρισκε και τα χαϊδευτικά του, όπως Ριτάκι
και Ριτούλα.
«Και γιατί, παρακαλώ, έγινα Μαργαρίτα έτσι στα ξαφνικά;» την πείραξα γελώντας.
«Επειδή µ’ έχεις εκνευρίσει. Και επειδή καταλαβαίνω
και το λόγο που δεν θέλεις να έρθεις», µου εξήγησε µε
το ίδιο απότοµο ύφος.
«Αφού καταλαβαίνεις, γιατί κάνουµε τέτοια κουβέντα;

Πήγαινε εσύ µε τις άλλες δύο κι αφήστε µε εµένα», την
έκοψα.
«Επιτέλους, βρε Ρίτα! Πότε θα σταµατήσεις να σκέφτεσαι έτσι;»
Γέλασα. Πότε θα σταµατούσα, ντε; Ποιος ξέρει; Ίσως
ποτέ.
«∆εν θα την κάνουµε τώρα αυτήν την κουβέντα. Άλλωστε µέχρι τότε έχουµε πολύ καιρό µπροστά µας. Μπορεί να αλλάξω γνώµη και να έρθω τελικά», είπα µαλακά.
«Τώρα µιλάς κάπως σωστά».
«Είδες που βιάστηκες να µε αποπάρεις;»
«Μην παίρνεις και πολύ θάρρος. Είπα κάπως, δεν είπα ότι µιλάς σωστά».
«Μάλιστα, boss. Ό,τι πείτε!» παραδόθηκα δήθεν φοβισµένα.
Απ’ την άλλη µεριά της γραµµής ακούστηκε το δυνατό
της γέλιο. Όλα έτσι τα ’κανε στη ζωή της η Στέλλα. Με
δύναµη. Μιλούσε δυνατά και χειρονοµούσε ασταµάτητα
κάνοντας το λόγο της πιο παραστατικό και την παρέα µαζί της σκέτη απόλαυση. Περπατούσε γρήγορα και στη βιασύνη της έπαιρνε σβάρνα όσα πράγµατα είχαν την ατυχία
να βρίσκονται στο δρόµο της. Σίφουνας σκέτος. Αυτή η
γυναίκα δεν θα γερνούσε ποτέ.
Οι άλλες δύο φίλες µου µου τηλεφώνησαν αµέσως, η
µία µετά την άλλη.
«Μου ’πε η Στέλλα ότι δεν θα έρθεις. Γι’ αυτό πήρα»,
µου εξήγησε η Μίνα µε το που άκουσε το «εµπρός».
«Καλά, πότε πρόλαβε κιόλας;» ρώτησα απορηµένη. ∆εν
είχαµε πάνω από δέκα λεπτά που κλείσαµε το τηλέφωνο.
«Ρίτα, το θέµα µας δεν είναι πότε πρόλαβε. Το θέµα είναι ότι πρέπει να ξεπεράσεις κάποια πράγµατα και νοµί-
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ζω ότι αυτό το ρεγιούνιον είναι η πιο κατάλληλη ευκαιρία».
«∆εν νοµίζω ότι–»
Μ’ έκοψε πριν προλάβω να ολοκληρώσω την πρόταση.
Να της πω ότι εκεί θα ένιωθα πολύ άβολα, δίπλα σε άλλες γυναίκες, παλιές συµµαθήτριες, οι οποίες θα ήταν πετυχηµένες κι ευτυχισµένες, τη στιγµή που εγώ αισθανόµουν ότι είχα ξοφλήσει απ’ τα πρώτα κιόλας νιάτα µου.
«Τώρα είναι η ώρα. Και δεν δέχοµαι κουβέντα πάνω σ’
αυτό», ξεκαθάρισε.
Χαµογέλασα. Σπάνια η Μίνα ήταν έτσι κάθετη.
«Πολύ τσεκουράτα µας τα λες απόψε, ούτε στρατιωτικός να ’σουνα! Πες µου όµως κάτι τώρα. Ποια είναι αυτή
η Παπαδοπούλου που είχε τη φαεινή ιδέα;»
«∆εν ξέρω κι ούτε µε νοιάζει. Εµένα µε νοιάζει που θα
δω κόσµο απ’ τα παλιά και το ίδιο πρέπει να κάνεις κι εσύ».
Κλείσαµε µισή ώρα αργότερα, αφού της υποσχέθηκα
ότι θα το ξανασκεφτόµουνα.
«∆εν το πιστεύω ότι θα κωλώσεις από πράγµατα που
έγιναν την εποχή του Νώε», προσπάθησε να µε χτυπήσει
στον εγωισµό η Ντέπυ, η οποία τηλεφώνησε τελευταία.
«Ε όχι και την εποχή του Νώε», διαµαρτυρήθηκα.
«Καλά, πριν από πενήντα χρόνια, τότε», το διόρθωσε.
Γέλασα.
«Παλαβή είσαι, µου φαίνεται. Πενήντα είµαστε τώρα».
«Αυτό τι ήθελες να το πεις; Μπορείς να µου εξηγήσεις;»
«Αφού τόσο είµαστε», επέµεινα.
«Και πρέπει να µου το θυµίζεις σε κάθε ευκαιρία;»
«Εσύ άρχισες. Κάτι για Νώε είπες και µ’ ανάγκασες να
σου θυµίσω την ηλικία σου, που κάνεις πως την ξέχασες».
«Ό,τι κι αν λες, όσες κακίες κι αν εκτοξεύεις εναντίον

µου, εγώ είµαι σαράντα κι εκεί θα µείνω για το υπόλοιπο
της ζωής µου. Και για να δεις τι καλή που είµαι, εσένα
σου επιτρέπω να γεράσεις κανονικά, αν υποθέσουµε βέβαια πως υπήρξες και ποτέ σου νέα».
«Αδιόρθωτη είσαι, το ξέρεις;»
«Γιατί, µήπως είναι ψέµα ότι τρέµεις να δεις ανθρώπους από παλιά, µην τυχόν και σε ρωτήσουν γιατί δεν
σέρνεις πίσω σου κι έναν χοντροκοιλαρά σύζυγο, ή µήπως είναι ψέµα ότι µέχρι και σήµερα που µιλάµε πέρασες
όλη σου τη ζωή σαν κοσµοκαλόγρια;»
«Μια χαρά την πέρασα. Και τώρα είµαι έτοιµη και να
γεράσω, σε αντίθεση µε σένα που µετράς τα χρόνια προς
τα πίσω. Αλλά σε καταλαβαίνω, καλή µου. Με σύντροφο
τόσα χρόνια νεότερο, µην πω και ανήλικο, τι να κάνεις κι
εσύ, καηµενούλα µου», ανταπέδωσα κανονικά το πείραγµα.
«Μη µου αλλάζεις θέµα. Για σένα µιλάµε τώρα, όχι
για µένα».
Της υποσχέθηκα κι αυτηνής ότι θα το ξανασκεφτόµουνα, ότι ίσως και να πήγαινα στη µάζωξη των συµµαθητριών, όχι τόσο επειδή το πίστευα αλλά για να µ’ αφήσει στην ησυχία µου και στη µοναξιά µου. Άλλωστε είχαµε καιρό µέχρι τότε.
Είχε βραδιάσει για τα καλά κι εγώ καθόµουνα ακόµα
έξω, µε το φως της βεράντας σβηστό ώστε να αντιληφθώ
την οποιαδήποτε ύποπτη κίνηση στο µικρό µου κήπο.
«Έλα, γλύκα. Πάµε µέσα», είπα κάποια στιγµή στη Λόλυ και σηκώθηκα. Καιρός να λουφάξω στην ασφάλεια του
εσωτερικού σπιτιού, αγκαλιά µε την τηλεόραση.
Είχα ήδη ανοίξει την µπαλκονόπορτα, όταν ξαναστράφηκα στο σκυλί. «Πάµε», της ξαναείπα µόλις είδα ότι δεν
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είχε σκοπό να κουνήσει από κει που καθόταν. Η Λόλυ µ’
έγραψε κανονικά και συνέχισε ξαπλωµένη στα πλακάκια
να ξύνει κάτι µε το πόδι της.
Πήγα κοντά της κρατώντας το δίσκο µε το άδειο φλιτζάνι, το ποτήρι και το πιατάκι µε το υπόλοιπο απ’ το
κέικ που µασουλούσα όσην ώρα έπινα τον καφέ µου. «Τι
κάνεις, χαζούλα µου; Παίζεις µε το χαρτί;» τη ρώτησα
καθώς διέκρινα κάτι λευκό µπροστά της. Η Λόλυ µετακίνησε το ποδαράκι της και τότε είδα ότι ένα ακόµα
γράµµα µε περίµενε, που πιθανότατα κάποια στιγµή έπεσε απ’ το τραπέζι και δεν το είχα προσέξει.
Μόλις µπήκα µέσα, άφησα το δίσκο και ασχολήθηκα
µε το γράµµα. Σκληρό ήταν, σίγουρα κάποια κάρτα θα
είχε, συµπέρανα πριν ακόµα το ανοίξω. Κοίταξα προσεκτικά το φάκελο. Γερµανικό γραµµατόσηµο, ίδιο κι απαράλλακτο µ’ εκείνο της Μόνικας Ράινχαρτ, χωρίς αποστολέα. Ένα λεπτό αργότερα κρατούσα µια κάρτα, ένα
πανέµορφο τοπίο, µια µικρή γαλαζοπράσινη λίµνη µε νούφαρα λευκά και γύρω υπέροχα καταπράσινα δέντρα. Ασυναίσθητα χαµογέλασα. Μ’ αρέσει πολύ ο Μονέ, λατρεύω
τα έργα του κι αυτό που έβλεπα µου θύµιζε πίνακά του,
από εκείνους που µέσα από υδάτινα κρίνα και αντανακλάσεις πάνω στην ήρεµη επιφάνεια του νερού αφήνουν
µε µια χαλαρή τεχνική µια ζωγραφική µαγεία γεµάτη
από φως και χρώµατα της φύσης. Έµεινα µόνο για λίγο
να θαυµάζω την υπέροχη εικόνα. Ήθελα πολύ να δω τι
έγραφε µια κόλλα χαρτί µε πυκνά ελληνικά γράµµατα
που ήταν κι αυτή στον ίδιο φάκελο. Πήρα τα γυαλιά πρεσβυωπίας και κάθισα δίπλα σε µια επιτραπέζια λάµπα να
διαβάσω το γράµµα, απορηµένη. Απ’ ό,τι θυµόµουνα στη
Γερµανία, εκτός από τη φίλη µου τη Μόνικα και την κό-

ρη µου βέβαια, που και ποτέ δεν µου ’γραφε αλλά και διαφορετικό γραφικό χαρακτήρα είχε, δεν υπήρχε κανένας
δικός µου που να µου γράφει, και µάλιστα στη διεύθυνση
ενός σπιτιού που είχα αποκτήσει µόλις τρία χρόνια πριν
και που ελάχιστοι άνθρωποι ήξεραν πού βρισκόταν. Και
διάβασα.

Σταµάτησα απότοµα την ανάγνωση. Ποιος ήταν αυτός που µου έγραφε; Και µ’ έλεγε και «µικρή µου». Μήπως ήταν ο… «Όχι. ∆εν είναι δυνατόν!» φώναξα και πέταξα στον καναπέ το γράµµα τη στιγµή που η µόνη πιθανή απάντηση ήρθε και στρογγυλοκάθισε µέσα µου
τροµακτική. Όχι. ∆εν ήταν δυνατόν. ∆εν µπορούσε να
’ναι αλήθεια. Τέτοια πράγµατα γίνονται µόνο στη φαντασία.
∆έκα λεπτά αργότερα καθόµουνα στην ίδια θέση, µ’ ένα
ποτήρι ουίσκι στο χέρι. Μ’ έτσουζε στο λαιµό όπως κατέβαινε, όµως συνέχισα να το πίνω µε µεγάλες γουλιές αφού
χρειαζόµουνα τη σπιρτάδα του αλκοόλ µήπως και µπορέσω να διαχειριστώ µια συναισθηµατική κατάσταση που
παραήταν δύσκολη. Να βρω το κουράγιο να συνεχίσω το
διάβασµα και κυρίως να κοιτάξω στην πίσω µεριά της κόλλας για να δω το όνοµα του αποστολέα. Ξανάβαλα µια δόση στο ποτήρι µου, ήπια µια γερή γουλιά και έπιασα πάλι το χαρτί. Το χέρι µου έτρεµε. Και τα γράµµατα έτρεµαν κι αυτά, µάλλον χόρευαν σαν τρελά µπροστά στους
φακούς των γυαλιών µου.
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Μικρή µου Μαργαρίτα
Είµαι σίγουρος ότι δεν περίµενες να λάβεις γράµµα από µένα, ειδικά µετά από τόσα χρόνια.
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Νίκος, χωρίς επώνυµο! Τι το χρειαζόταν άλλωστε;
Ένας ήταν στη ζωή µου. Ένας και µοναδικός!
∆εν θυµάµαι πόσες φορές διάβασα το γράµµα του – σίγουρα δέκα δώδεκα... Την πρώτη µε µισές ανάσες, ακί-

νητη απ’ το σοκ, άγαλµα που σµιλεύτηκε σε σκληρή πέτρα, µε τα µάτια µόνο να περιφέρονται λαίµαργα πάνω
στις γραµµές. Τη δεύτερη µε τα φρύδια ανασηκωµένα
και τους δύο κοπτήρες µου καρφωµένους στο κάτω χείλος,
όπως ακριβώς µε είχε φανταστεί και περιγράψει ο επίδοξος «επαναπατριζόµενος» Νίκος. Από κει και πέρα οι
αναγνώσεις έγιναν µε µάτια που κατά διαστήµατα καθάριζαν λίγο για να τρέξουν τρελαµένα πάνω σ’ ένα λευκό τοπίο διάστικτο από σκούρα µπλε γράµµατα, θολό απ’
τα ποτάµια των δακρύων που ξεσπούσαν ανεξέλεγκτα καταλήγοντας πάνω στο χαρτί που κρατούσα.
Στις δώδεκα προσπαθούσα ακόµα να ηρεµήσω, να γαληνέψω την καρδιά µου που χτυπούσε άρρυθµα στο στήθος µου. Έπρεπε οπωσδήποτε να κάνω κάτι για ν’ απασχολήσω το µυαλό µου. Έριξα µια γρήγορη µατιά γύρω
µου κι άρπαξα το τηλεκοντρόλ. Άνοιξα την τηλεόραση
και προσπάθησα να παρακολουθήσω, τρόπος του λέγειν,
µια πολιτική εκποµπή. Αγανάχτησα στο πρώτο δεκάλεπτο. Τι κατάσταση κι αυτή, Θεέ µου! ∆εν µου έφταναν
όλα τα προηγούµενα που έκαναν το µυαλό µου σαν δυναµίτη έτοιµο να εκραγεί, είχα και κάτι κυρίους, µε τα κοστούµια τους τα φιρµάτα και τις µεταξωτές γραβάτες, να
µαλώνουν για το ποιοι σπατάλησαν πιο πολύ το χρήµα
του λαού. Να µας λένε τι χρωστούσαµε εµείς –ο λαός,
δηλαδή, κι εγώ µέσα–, να ωρύονται αναµεταξύ τους και
να µας κάνουν και τον καλό, να κοκορεύονται ότι είναι
έντιµοι κι ότι λόγω αυτής της εντιµότητας µας λένε την
πάσα αλήθεια και µας ενηµερώνουν µε όλη την ειλικρίνεια
που διαθέτουν για το µέγεθος του προβλήµατος, πως ότι
ούτε λίγο ούτε πολύ πάµε για φούντο.
Έκλεισα την τηλεόραση οργισµένη κι έµεινα για ώρα
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Όµως τελευταία σε σκέφτοµαι πολύ, δηλαδή δεν θα ’ναι
υπερβολή αν πω ότι το µυαλό µου είναι συνέχεια κολληµένο σε σένα. Θα ’θελα να ήµουν δίπλα σου τώρα που διαβάζεις, να δω την έκπληξή σου ζωγραφισµένη στο πανέµορφο πρόσωπό σου, αν και µπορώ να σε φανταστώ, να φτιάξω µια εικόνα σου, να δαγκώνεις το κάτω χείλος σου και τα
φρύδια ελαφρά ανασηκωµένα µες στην απορία, όπως ακριβώς έκανες και τότε, κάθε φορά που γινόταν κάτι που σε
τάραζε και σ’ έβγαζε έξω απ’ τα νερά σου.
Ελπίζω να καταλαβαίνεις πόσο δύσκολο είναι να πεις «σ’
αγαπώ» σε µια γυναίκα που εγκατέλειψες και πρόδωσες
δύο φορές, και µάλιστα µετά από τόσα χρόνια, µια ολόκληρη ζωή, λέω εγώ, όµως θέλω να το ξέρεις. Πάντα σ’ αγαπούσα, µικρή µου Ρίτα, άσχετα µε τα όσα έγιναν και πείθουν για το αντίθετο. Ποτέ δεν σε ξέχασα. Και απόψε δεν
άντεξα ο χαζός κι αποφάσισα να σ’ το πω. Θέλω να επαναπατριστώ, κοριτσάκι µου. Όχι στην Ελλάδα βέβαια, αφού η
δουλειά µου είναι εδώ και θα µε κρατήσει για µερικά χρόνια ακόµα. Στη µεγάλη θάλασσα της αγάπης σου θέλω να
βρεθώ, να βυθιστώ στα γλυκόνερά της και να γαληνέψω.
Κάτι µου λέει πως το δώρο που δυο φορές µού χάρισες µε
τόση γενναιοδωρία, παραµένει ακόµα ζωντανό και κρατάει
ατόφυο το άρωµά του. Πες µε ηλίθιο, αν θες, εγωιστή, και
θα το δεχτώ, όµως νιώθω ότι είσαι δική µου, όπως κι εγώ
είµαι δικός σου. Πάντα! Βιάσου να µου απαντήσεις ότι είναι έτσι, όπως µια φωνή µέσα µου µου το φωνάζει. Πες µου
ότι δεν µε ξέχασες κι εσύ. Βιάσου!
Νίκος
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µε το βλέµµα στυλωµένο στη µαύρη οθόνη. Και ξαφνικά
η µνήµη η χαζή, που σαν να είχε δική της αυτοτελή οντότητα, άρχισε να ζωντανεύει, θαρρείς κι έβγαλε σπίθες άρχισε, να τρέχει προς τα πίσω, ξέθαψε εικόνες παλιές, πολύ παλιές που τις είχα για πεθαµένες, κι εγώ ανήµπορη
της παραδόθηκα για να µου ανασταίνει αισθήµατα που
νόµιζα πως δεν θα ξανανιώσω στη ζωή µου.
Περασµένες τρεις, συνδέθηκα µε το χώρο και το χρόνο και ξαναβρέθηκα στο σαλόνι του σπιτιού µου, που µόνη µου και µε στεγαστικό δάνειο είχα φτιάξει. Αναστέναξα. Τι ήταν και τούτο πάλι; Γιατί ύστερα από τόσα χρόνια έπρεπε να ξαναγυρίσω στο παρελθόν, να αναµετρηθώ
µαζί του για άλλη µια φορά και να διαπιστώσω ότι παρέµενε ζωντανό, σαν να ήταν µόλις χτες; Και πώς βρέθηκε
ο Νίκος στη Γερµανία; Τι δουλειά είχε εκεί; Στην Αµερική ήξερα εγώ πως είναι, να ριζώνει σε επιχειρήσεις, πανεπιστήµια και απογόνους. Άραγε πόσους τόπους, πόσα
γεγονότα, πόσους ανθρώπους έβαλε ανάµεσά µας η ζωή
από τότε που τον είδα για τελευταία φορά;
Η Λόλυ µάλλον κάτι διαισθάνθηκε. ∆ιέκοψε τον ύπνο
της, µισοσηκώθηκε στα µπροστινά της πόδια και µε κοίταξε βαθιά στα µάτια, σαν να µου ’λεγε µε κατανόηση:
«Σε καταλαβαίνω, Ρίτα µου». Σηκώθηκα κι εγώ απ’ τον
καναπέ. Την άλλη µέρα είχα το πρώτο µου ραντεβού στις
δέκα. Έπρεπε να κοιµηθώ στο επόµενο δευτερόλεπτο αν
ήθελα να µπορώ να στέκοµαι όρθια και να είµαι εντάξει
στη δουλειά µου. «Πάµε», είπα στο σκυλί που µε κοίταξε σαν να µην πίστευε στ’ αυτιά του όταν µε είδε να κατευθύνοµαι προς το υπνοδωµάτιο. Πάντα λίγο πριν πέσω
για ύπνο την έστελνα στον κήπο, σ’ ένα σπιτάκι δίπλα
στην εξωτερική σκάλα. Γρύλιζε µε παράπονο επειδή της

έλεγα να φύγει, µα όσο κι αν την είχα παραχαϊδεµένη,
πάντα ήµουνα ανένδοτη στα παρακάλια της να µείνει µέσα. Εκείνο το βράδυ όµως δεν ήταν απ’ τα συνηθισµένα
µας. Όλα ήταν διαφορετικά. Η µέρα των εκπλήξεων, και
η νύχτα πολύ δύσκολη και µοναχική, δεν θα την άντεχα
χωρίς παρέα. Κι αφού δεν είχα έναν άνθρωπο δίπλα µου,
το κενό αυτό θα το κάλυπτε ένα σκυλί. Άλλωστε κι αυτό
ψυχή είναι και µάλιστα µια ψυχή που µε καταλάβαινε καλύτερα απ’ τον καθένα, αφού µόνο µπροστά του µπορούσα να γελάω ή να κλαίω ελεύθερα και να ’µαι ο αληθινός
εαυτός µου, αυτόν που µε δεξιοτεχνία έκρυβα απ’ τους
άλλους.
Κατάπληκτη η Λόλυ, µε παρακολούθησε να της στρώνω ένα χαλάκι στο πάτωµα δίπλα στο κρεβάτι µου και
ύστερα να βάζω τις πιτζάµες µου και να πέφτω για ύπνο.
Λίγα λεπτά αργότερα ήταν ακόµα όρθια και µε κοίταζε
απορηµένη. «Κοιµήσου, µωρό µου», της είπα κι έσβησα
τη λάµπα στο κοµοδίνο µου. Είχα µπροστά µου την πρώτη από µια σειρά άγρυπνες νύχτες.
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