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ΘΗΤΕΙΑ 
 
 
 [ Εδω~  πάνω, µπορω~  νά πω~ , δέχοµαι πρω~ τος τά καληµερίσµατα. 
Κάθε πρωΐ πιάνει µέ φούρια τήν κουπαστή καί τρέχει νά προλάβη 
\ενα δωµάτιο στ' [ακροούρανα. Στήν [αρχή ]η [ανάσα [ανακαλύπτει τό 
ρυθµό τ~ης καί ξαφνιάζεται. Μετά, \ενα γκόνγκ κτυπ~α µιά φορά τήν 
ω\ ρα, δυό φορές, ]εξήντα φορές, τρε~ ις χιλιάδες τόσες φορές κλπ. 
Τότε σηκώνω τά µηλίγγια µου {ορθια γιά νά γλυτώσω. 
 —{ Εχεις τίποτα ν'  [αναγγείλης; 
 — Α[υτό! 
 Καί χτυπ~α πιό δυνατά καί πιό γρήγορα. Κάποτε θά καταλάβη 
κανείς πόσο ε@ ιναι δύσκολο, νά ξυπνά. 
 [Αρχίζω λοιπόν καί περπατω~ . Πέρα-δω~ θε. Πρω~ τα στό πάτωµα, 
{επειτα στούς τοίχους καί τό ταβάνι. Μέχρι πού ο] ι κάτω, ο] ι δίπλα 
καί ο] ι [απάνω µο ~υ φωνάζουν πώς κάνω θόρυβο. 
 Βέβαια θά µπορο ~υσα νά λύσω τούς [αστραγάλους µου καί νά 
περάσω µαζί µέ τούς προγόνους στήν α[ ιωνιότητα. [Αλλά ε@ ιναι 
[εκεί-νη ]η ε[ ικόνα στόν το~ ιχο.  
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 Πάντα µου {ηξερα νά ζωγραφίζω {εξυπνα. Πότε µέ µολύβι, πότε 
µέ µελάνι, πράγµατα ζωντανά πού τρέχαν µ' ε[υχαρίστηση νά κρε-
µαστο ~υν σ' \ενα καρφί. Τούτη \οµως ]η ε[ ικόνα, µιά γυναίκα ]ο λ ό κ λ η- 
ρ η δέν βολεύεται. { Εχει περάσει τό κεφάλι τ~ης σ' \ενα τελάρο. ] Η 
υπόλοιπη κρέµεται θολή, γιατί κάποιος π~ηγε,, σάλιωσε τό δάχτυλο 
κι {εσβυσε τό περίγραµµα. Τήν ε@ ιχα ζωγραφίσει τελευτα~ ια. [Αφο~υ 
µάζεψα τίς πατηµασιές µου σ' \ενα σκουπιδοντενεκέ. Τήν κρέµασα 
[απεναντι στό κρεββάτι καί ε{ ιτε ξυπνητός {ηµουνα ε{ ιτε κοιµισµένος, 
[ακουµπο~υσα τό βλέµµα µου στό δικό της. Περίµενα νά κλείση τό 
κύκλωµα κα νά τιναχτο ~υµε \ολοι στόν [αέρα. [Αλλά τά χρόνια ε@ ιναι 
[αδυσώπητα. Κι ο] ι [επαφές σκουριασµένες. 
 [ Εκείνη λοιπόν τή µέρα, ε@ ιχε κάτι ν' [αναγγείλη. Μο~υ ε@ ιπε πώς 
@ηταν τόσο το ~υ µηνός κι {επρεπε νά βιαστω~ . Πραγµατικά. Καί τό 
ε@ ιχα ξεχάσει. { Επρεπε νά πεταχτω~  γιά λίγα χρόνια σέ µιά δουλειά. 
Βάζεις [εµπρός τά πόδια σου. Καί πίσω τρέχεις [εσύ, παίζοντας στά 
δάχτυλα \ενα µπαστούνι, σάν τούς καλούς κυρίους το ~υ παλιο ~υ και-
ρο ~υ. Μπορε~ ι βέβαια τό µπαστούνι νά πέση καί νά µήν ξαναγυρί-
σης. Μά το ~υτο  {εχει πάντα τή µικρότερη  σηµασία. 
 { Εκλεισα λοιπόν γρήγορα-γρήγορα τή ζωή µου σ' \ενα συρτάρι,   
φόρεσα τά πιό παλιά µου  ρο ~υχα καί ξεκίνησα. 
 \ Οταν {εφτασα, κε~ ι, στόν τόπο, βρ~ηκα κι \ολους τούς {αλλους . 
Ψηλοί κοντοί, χοντροί [αδύνατοι, µα~υροι κόκκινοι, πολύ καλοί {αν-
θρωποι, πού ε@ ιχαν νίψει τά χέρια τους σέ χρυσές λεκάνες, 
βαλµένοι σέ µιά σειρά, πού φάνταζε [από µακριά σάν φίδι. 
 —{ Ε, γειά σας, ε@ ιπα. [Από δω~  θά φύγουµε; 
 — Ναί, µο ~υ λέει κάποιος. Μόλις διαβ ~ης α[υτή τήν πόρτα, {εχεις 
πιά χαθ~η. 
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 Βέβαια, α[υτό [ακριβω~ ς {ηθελα. Κόλλησα κι [εγώ στήν ο [υρά το ~υ  
φιδιού  καί περίµενα. 
 \ Ολα πήγαιναν καλά. Μόνον α[υτές ο] ι µ~υγες. { Επρεπε νά τίς 
διώχνουµε συνεχω~ ς –κι [ακόµη δέν ε{ ιχαµε γίνει πτώµατα. {Αλλες 
{αρχιζαν µέσα στ' [αυτί σου \εναν παλιό σκοπό, {αλλες σούµπαιναν 
µέσα στό κούτελο, σούπιαναν τό µυαλό καί στόφερναν άνω-κάτω. 
–Α[υτο µ ~ας {ελειπε τώρα. Νοσταλγίες! 
 { Ερχεται ]η σειρά µου. ∆υό χέρια –µέ ωραία δύναµη– µέ σηκώ-
νουν καί χάνοµαι πιά. 
 Πρω~ τος µο ~υ µίλησε \ενας κύριος µέχρι κε~ ι πάνω. Μέ δυό µα-
κριά χέρια, δυό µακριά πόδια, κι \ενα {αδειο κορµί. Μάτια, α[υτιά,   
τίποτα. 
 Μο ~υ ε@ ιπε: 
 —Τί {εκανες στό παρελθόν;  
 Ε@ ιπα: 
 —[ Εργαζόµουν σ' \ενα γαϊτανάκι. 
 —{ Ε, λοιπόν, λέει, θά π~ας νά βαφτιστ ~ης, σ' [εκείνη κε~ ι τή βρύ-
ση, {επειτα θά ντυθ~ης τά καινούρια ρο ~υχα καί θάν τά ξαναπούµε. 
 { Ετρεξα γρήγορα-γρήγορα νά βαφτιστω~ . Μέ [ονόµασαν, {ας 
πο ~υµε, Πρω~ το καί βρ~ηκαν πώς γρήγορα θά γινόµουν \ενας τέλειος 
νεκρός, γιατί ε@ ιχα, λέει, \ολα τά προσόντα. Ε[υχαριστήθηκα. Μετά 
µο ~υ φόρεσαν \ενα καφεδί φόρεµα, κρέµασαν πίσω µου \εναν {αδειο 
ντενεκέ, καί µέ ξανοίξαν στήν πλατε~ ια. Φυσικά [εγώ {αρχισα νά τρέ-
χω. Μ' \ολη µου τή δύναµη. \ Ενας θυµωµένος {ανθρωπος κράταγε 
τό χρόνο καί  θύµωνε περισσότερο. Κι {εγώ {ετρεχα πιό γρήγορα. Κι 
[εκε~ ινος θύµωνε κι [εγώ {ετρεχα. 
 Πόσες µέρες βάστηξε το ~υτο δέν ξέρω. Τά µαλλιά µου µεγάλω-
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σαν, τά γένεια µου µάκρυναν. \ Οσο γιά τό καφεδί φόρεµα ε@ ιχε 
µουσκέψει [απ' τόν ίδρωτα κι ε@ ιχε στεγνώσει τόσες πολλές φορές 
πού φαινόταν πιά παλιωµένο. 
 Τέλος µέ σταµάτησαν, µο~υ ε@ ιπαν, µπράβο καί ε[ ις [ανώτερα. Τό-
τε κι [εγώ γύρισα [ανάποδα καί τίναξα γιά καλά τό κορµί µου, µάζε-
ψα \ολα το~υτα πού πέσανε –καί τούς ] ιδρω~ τες καί τά λίγα α\ ιµατα– 
τά πέταξα µακριά καί ε@ ιπα: 
 —] Ορκίζοµαι ε[ ις τόν Βασιλέα! 
 [Αµέσως µεταµορφώθηκα σ' \εναν ψηλό καί δυνατό {ανθρωπο, 
χωρίς βέβαια, µάτια, α[υτιά καί τά διάφορα τέτοια µικρά πράγµατα. 
 Μούδωσαν τότε \ενα τσούρµο καί µο ~υπαν νά συµπληρώσω µε-
ρικές σελίδες ] ιστορία. 
 { Ετσι {ανοιξα τή µεγάλη παρένθεση κι [αρχισα νά στοιβάζω γε-
γονότα, γεγονότα, τόνα πάνω στ' {αλλο, φτιάνοντας \ενα συνταρα-
κτικό παρελθόν. 
 Παιδί {εκανα σ' \ενα νησί. { Εφηβος κάπου κε~ ι γύρω στό Κοτζά 
[ Ορµάν. Κι {αντρας πάνω στίς πιό ψηλές κορφές τ~ης [ Ηπείρου. 
[ Εκε~ ι [ακριβω~ ς {εµαθα νά τρώω τά νύχια µου καί νά βάζω καί τούς 
{αλ-λους νά τρω~ νε τά δικά τους, µέ [απόλυτη [ηρεµία. { Εµαθα νά 
διακρίνω µόνο τ' [αστέρια κι [ακόµα νά γυρίζω τό κεφάλι µου ]οπου-
δήποτε καί νά λέω: 
 —[ Εσύ, µπορείς νά δοξαστής! 
 — Μά... 
 —Τίποτα. \ Ο,τι λέω δέν ξελέω.  
 Κι {επειτα [από το ~υτο, ]η τελετή: 
 — ∆ώδεκα {αντρες νά ντουφεκίσουν τόν [αέρα. 
 Α [υτό @ηταν \ενα ω] ρα~ ιο σχέδιο, πού τό καρφίτσωνες πίσω στήν 
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πόρτα το ~υ δωµατίου σου καί {ησουν [εν τάξει. ] Υπάρχουν τώρα κι 
{αλλες θεωρίες, \οπως νά φυτεύης κυπαρίσσια, καµώνοντας πώς 
[ασχολε~ ισαι µέ τήν κηπουρική. [Από [αδιέξοδο. Μά το ~υτα ε@ ιναι γιά 
κείνους πού [αποτέλεσαν λάθη. –Ξέχασα νά πω~  \οτι [εκε~ ι [απάνω δέν 
ε{ ιχαµε καθρέφτες. Α[υτό τό είδος [απαγορευόταν. Καί πολύ σωστά. 
 Τά πράγµατα πήγαιναν τόσο καλά πού @ηρθε µιά µέρα κάποιος 
σηµαντικός κύριος καί µο ~υ ε@ ιπε: 
 — Αυτό... κι α[υτό... κι α[υτό... καί διά τα~υτα τά µεγάλα πράγµα-
τα σο ~υ σφίγγω τό χέρι. 
 [ Εγώ βέβαια, {εγινα ]υπερήφανος. 
 Λοιπόν, [αφο ~υ πιά {ηµουνα {αντρας, κατέβηκα στήν πόλη νά κα-
θίσω κι [εκε~ ι. Α [υτό {ητανε µέσα στό πρόγραµµα. \ Ο,τι ε{ ιχαµε 
συµπε-ράνει τόσα χρόνια θάπρεπε νά τά δο ~υµε καί νάν τά 
[αποκλείσουµε. { Ετο ~υτο, [εµένα βέβαια δέν µ' {ενοιαζε, [αφο ~υ ε@ ιχα 
µιά άρτια [εκπαί-δευση. 
 ] Η πόλη {ητανε { ιδια µ' \ολες τίς {αλλες. {Ανθρωποι, {ανθρωποι, 
\ενα σωρό, πού τρέχαν δω~  καί κε~ ι [αναζητώντας τό λόγο. Ο] ι 
περισσότε-ροι φαίνονταν λογικοί. Ο] ι {αλλοι κόντευαν νά γίνουν. 
Πάντως \ολοι τους, κοιµόνταν τή νύχτα \ησυχοι. 
 \ Ολους [ετούτους {ανοιξα τούς [αγκω~ νες µου καί τούς παραµέρι-
σα νά περάσω. Πάνω στό στ~ηθος µου κρέµονταν ο] ι χειραψίες το ~υ 
κυρίου καί {αλλα τέτοια πολλά. Μερικοί µέ κοίταζαν µέ ζήλεια. [ Ε-
λάχιστοι µ' [αποτροπιασµό. [Ακόµα µπορο ~υσα, {αν {ηθελα, νά βγάλω 
τήν καφεδιά κελεµπία καί νά γίνω {αγαλµα, προσπαθώντας νά πα-
ραστήσω κάτι. \ Ολα τ' [αγάλµατα [αγωνίζονται νά παραστήσουν κά-
τι. Λίγο σκυφτό κεφάλι, κάποιο χέρι στήν τσέπη καί β~ηµα στοχασ-
τικό. Μά α[υτός ]ο φα~υλος κύκλος δέν µ' {αρεσε. 
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 Καί τώρα θά πω~  γιά τό πιό σπουδαίο [απ' \ολα. Α [υτό πού µο ~υ 
ξετίναξε τά βλέφαρα καί µ' [αναποδογύρισε γιά νά πατήσω στή γ ~η. 
Θά πω~  δηλαδή γιά τή γυναίκα µου. 
 Τήν γνώρισα \ενα βράδυ πούφτιανε τά µαλλιά της. ] Ετοιµαζό-
ταν γιά µιά γιορτή προσφορ~ας. Θά µπορο ~υσα, βέβαια, νά φωνάξω 
π~υρ ]οµαδόν καί νά γίνουν \ολα µιά ]απλή καί συνηθισµένη στάχτη. 
Μά {ηµουν γόνος γαλάζιας ο[ ικογένειας καί δέν µο~υ {επρεπε νά 
[ασχολο ~υµαι µέ λεπτοµέρειες. Γι' α[υτό ε@ ιπα, µόνο [από καθ~ηκον, 
δυό-τρία [ανεπαίσθητα παραγγέλµατα. Καί βγ ~ηκα γιά τή συνηθι-
σµένη βραδυνή µου συνοµιλία. 
 Τήν {αλλη µέρα, \οταν τήν ξανάδα, κατάλαβα πώς κάτι περίεργο 
συνέβαινε. Φταίει τό σύστηµα τ~ης [εκπαίδευσης. –Κι ο] ι κόγχες πού 
στηρίζανε τά µάτια µου; Α [υτές ο] ι κόγχες πού κατακάθιζαν τά ]ο-
ράµατα καί πνίγονταν καί ξεχειλο ~υσαν;– [Από τή µιά µεριά της 
στεκόταν {ορθιο \ενα πικρό παρελθόν. Μιά περιπέτεια πού τά κα-
τάφερε νά γίνη [οδύνη –µόνο. [Από τήν {αλλη \ενα ταχτοποιηµένο 
µέλλον. Τό παρόν ε@ ιχε κλειστά τά µάτια γιατί προσευχόταν σέ µιά 
γυναικεία θεά καί γιατί [ακόµη δέν ε@ ιχε λήξει ]η νάρκη το ~υ χειµώνα 
(@ηταν ∆εκέµβρης). 
 Κι [εγώ πού πάντα µου κοίταζα {ορθιος, γιά πρώτη φορά {εσκυψα 
βαθιά καί τ~ης σήκωσα τά βλέφαρα. { Ητανε µιά στιγµή ]υπέροχη. 
{ Εφτανες µπρός σέ µιά µολυβένια πόρτα πανύψηλη, τόσο ψηλή 
πού δέν µπορούσες νά δ ~ης τό τέλος – @ηταν καί δίφυλλη.– Τήν 
{ανοιγες κι {εφτανες σε µιάν {αλλη, { ιδιο ψηλή µά πιό φαρδιά. Τήν 
{ανοιγες κι {εφτανες πάλι σέ µιά πιό φαρδιά, σέ πιό φαρδιά, σέ πιό 
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φαρδιά, \οπου στό τέλος γινόταν \ενας το~ ιχος [ατράνταχτος [από µο-
λύβι. [ Εκε~ ι µπροστά φώναζες κι {εκλαιγες καί δερνόσουν καί 
παρακάλαγες. Κι {αρχιζε ξαφνικά \ολο {ετο~υτο τό παραπέτασµα νά 
λιώνη, µέ τάξη, [από πάνω προς τά κάτω. Κι \οσο {ελιωνε τόσο 
κατέβαινε, [αργά, µέ προσοχή, \ Ωστε νά µήν χαλάση ]η [αλφαδιά. Κι 
{εβλεπες σάν τά χοντρά δάκρυα νά τρέχη τό µολύβι πάνω σέ το ~υτο 
τόν το~ ιχο, νά φτάνη ω] ς τά πόδια του, νά κάνη \ενα β~ηµα δισταχτικό, 
νά χώνεται µέσα στή γ ~η καί νά χάνεται. Κι [εσύ περίµενες 
[ακούγοντας τήν καρδιά σου. 
 \ Οταν πιά {ελιωσε \ολο κάτω γιά κάτω ε@ ιδα [απέναντι. @ Ηταν \ολα 
[εκε~ ινα τά διαφηµισµένα πράγµατα. Α [υτό δέν {εχει σηµασία. Μά 
@ηταν κι [εκείνη ]η ε[ ικόνα ]ολόκληρη, µέσα σέ µιά κορνίζα, χωρίς 
νά περισσεύη τίποτα καί καθαρή χωρίς θολά περιγράµµατα κι 
[ανοησίες. 
 Σέ λίγο θάπρεπε κάπου νά κλείση τό κύκλωµα. 
 Τό σω~ µα µου {αρχισε νά µαζεύη σάν τόν [αλατισµένο γυµνοσά-
λιαγκα. \Αρπαξα τήν πανοπλία µου καί διέταξα νά µο ~υ τή γιαλί-
σουν. Φόρεσα τά ψηλά µου τακούνια, τό πιό µεγάλο καπέλο, ε@ ιπα 
τόν \ορκο µιά φορά φωναχτά καί βγ ~ηκα στήν πλατε~ ια. [ Εκε~ ι {εριξα 
µερικές χαµένες µατιές καί διάλεξα τήν πιό καλή φωτογραφία. Μα-
ζί µ' α[υτήν κοιµήθηκα [αρκετές µέρες. 
 Ε@ ιχα πιά α[ ισθανθε~ ι τήν πιό µεγάλη [ανακάλυψη. Τό [αντηχε~ ιο. 
Καί τήν παντρεύτηκα. {Αλλωστε –γιά νά ε{ ιµαστε συνεπε~ ις– {ηµουνα 
καί σέ ]ηλικία γάµου. 
] Η γυναίκα µου @ηταν \ενα κοµµάτι νωπό χω~ µα. Μιά χούφτα [απ' α[υ-
τό {εφτανε γιά νά ραντίση µερικούς κόσµους καί µερικούς θεούς καί 
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νά τούς συνεφέρη. @ Ηταν [ακόµη \ενα πλάσµα τελείως [απληροφό-
ρητο. ∆έν ε@ ιχε [ακούσει ο{υτε ε@ ιχε µάθει τίποτα. Τό µόνο πού {ηξερε 
@ηταν νά φτιάχνη {οµορφες πιθανότητες. Πολλές φορές {ετυχε νά τή 
ρωτήσω γιά το ~υτο. Τότε {ανοιγε καί µούδειχνε τήν κοιλιά της. Καί 
θυµόµουνα [αµέσως πω~ ς ε@ ιχαν τά πράγµατα στήν [αρχή. 
 Τά µαλλιά της µακριά καί ζεστά µ' \ενα χρω~ µα δυνατής ω] ριµό-
τητας. Τά µάτια της πράσινα, βαθιά, πού \οταν σ' [αγκάλιαζαν γίνον-
ταν µα~υρα καί τρέχανε νά βασιλέψουν πίσω [από τά πάνω βλέφαρα. 
Τά χείλη της µισόκλειστα, πάντοτε µπερδεµένα µέ τούς [αντίλαλους 
µι~ας προσευχ~ης. Καί \ολα α[υτά, δεµένα ψηλά σ' \εναν λαιµό χυµένο 
προσεχτικά καί στηριγµένο [ακριβω~ ς στή µέση το ~υ κορµιο ~υ. Μετά 
{ερχονταν τά στήθη, πού πιάναν \ολο τό µπρός µέρος το ~υ στέρνου, 
πλατιά, [ορθά, µέ τή γεύση ]ενός µικρο~υ στόµατος στή ρόγα, στέρεα 
φυτρωµένα πάνω σέ δυό στρογγυλές πλευρές πού στένευαν κατε-
βαίνοντας καί τρέχαν νά χωθο ~υν µέσα στά κόκκαλα τ~ης λεκάνης. 
Α [υτ~ης τ~ης λεκάνης, φαρδι ~ας \οσο κι \ενας ναός, πούψαχνε νά συλ-
λάβη τή νοσταλγία της καί νά ζεστάνη τόν προορισµό της. 
 Α [υτά @ηταν [εκείνη. Τά ]υπόλοιπα {ηµουν [εγώ. 
 Πήγαµε λοιπόν πρω~ τα καί πήραµε \εναν µεγάλο [επιτραπέζιο 
]ηµεροδείχτη. Κατόπιν [αγοράσαµε τόν τρο ~υλλο το ~υ [Αγ. ∆ηµητρίου 
καί στεγαστήκαµε. 
 – [ Εδω~  θέλω νά πω~  κάτι. ] Υπάρχουν \ενα σωρό τρόποι νά τά 
βολέψη κανείς. Φτιάνει διαθ ~ηκες, φτιάνει [ακρίδες καί µέλι, φτιάνει 
ναούς. Ξαφνικά βλέπει τό Θεό κατά πρόσωπο. Τότε σηκώνεται, 
σπρώχνει \ολα α[υτά µέ τούς [αγκω~ νες καί τά ρίχνει στό πάτωµα. 
Α [υτη ε@ ιναι µιά πολύ [ατοµική ]υπόθεση, {εξω [από τήν ]οποιαδήποτε 
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σχέση, κι \οποιος δέν συγκατανεύει., ε@ ιναι {ανθρωπος καθ' ]ολοκλη-
ρίαν. Μπορε~ ι κανείς ε{υκολα νά ζήση. Μά ποιό θά ε@ ιναι τό {ερεισµα; 
Αυτά!– 
 { Ετσι [αρχίσαµε νά ταξινοµο ~υµε τά δεδοµένα καί νά σηµειώ-
νουµε τίς επιδόσεις τους µέ [ενδιαφέρον ] ιστορικό. Τό ζήτηµα ε@ ιναι 
νά µεταχειρίζεται κανείς τό χρόνο, χωρίς ]υστεροβουλία. [Ακόµη κι 
\οταν ]η [αναλογία γίνει [αντίστροφη κι ]η {ενταση τρέχει ν' [απειριστή. 
(Α [υτό ε@ ιναι τό [ανώµαλο σηµε~ ιο, –τω~ ν [εκλεκτω~ ν [ανθρώπων– πού 
[επιφυλάσσει τή µεγαλύτερη {εκπληξη τ~ης καριέρας µας: ]ο χρόνος 
ερχόταν [από τ' [αρνητικά ). ∆έν {εχει σηµασία {αν ]ο µηδενισµός ε@ ιναι 
λογικός ]η [απόλυτος. Στίς µεγάλες τιµές τω~ ν εντάσεων χωράει µιά 
[αίωνιότης. 
 Μ~ας {αρεσε λοιπόν νά συσσωρεύουµε τίς [ανάσες µας µ' \εναν [ο-
δυνηρό τρόπο. Κάπου-κάπου, βγάζαµε τό λουρί κι [αφίναµε τά στή-
θη νά πέσουν [αποκαµωµένα [απ' τόν ρυθµό, σέ µιάν [απόκοσµη [ηρε-
µία. [ Εκείνη µ' [αγαπο ~υσε [από {ενστικτο. Θά µπορο ~υσε νά κάνη ]ότι-
δήποτε γιά µένα. [Ακόµη καί νά γελάση τήν ω\ ρα πού ξαπλώναµε. 
 Τήν τοποθέτησα µέ προσοχή στό διπλανό δωµάτιο. Πάνω κε~ ι 
 –στό πιάνο– εργαζόµουν πολλές ω# ρες. Μέ πάθος θά {ελεγα, {αν δέν 
@ηταν πλεονασµός. { Εκανα \ενα σωρό [ανακαλύψεις κι ]ο καθένας θά 
περίµενε τό {εργο τ~ης ζωής µου µέ [αφέλεια. 
 Τότε [εκείνη ε@ ιπε πώς @ηταν καιρός. Λοιπόν π~ηρα κι [εγώ ]υπό µά-
λης τούς τίτλους, κατέβασα τίς κουρτίνες κι {εσβυσα τά φω~ τα, [εξόν 
\ενα κερί, γιά νά µείνουµε µιά σκιά, {εστω [αµφίβολη, πάνω στόν {α-
σπρο το~ ιχο. Ξαφνικά \οµως γύρισε [απότοµα καί µέ παρακάλεσε νά 
φύγω, γιατί ε{ ιχαµε τέσσερα χέρια καί δέν θά µπορούσαµε νά 
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σηκώ-σουµε τόσες χιλιάδες φωνές. @ Ηταν µιά παρατήρηση τόσο 
σίγου-ρη! [Από [εκε~ ινες πού φέρνει µαζί της στούς [αιω~ νες, σέ 
τέτοιες σηµαντικές στιγµές, γιά νά µ ~ας κάνει νά [αµφιβάλλουµε. 
{ Ισως κι [εγώ νά τ~ης [αρνιόµουνα τό [ελάχιστο ποσοστό π' 
[αντιστοιχο ~υσε στά χέρια της. Μά γρήγορα µετάνοιωσε. Μιά 
χούφτα φω~ ς, πού π~ηρε [από πάνω της καί µούριξε στά µάτια, µ' 
{εκανε [αµέσως νά τή δεχτω~ . 
 { Επειτα ε@ ιναι ο] ι δυό ε[υθε~ ιες πού µ ~ας καταποντίζουν. Μιά οξεία 
γωνία πού µ~ας γυρίζει [απότοµα µερικές µο~ ιρες καί µ ~ας νέµεται. 
 { Ετσι [ανεβήκαµε µαζί ω] ς τίς πηγές, γιά νά πάρουµε µιάν {από-
ψη. Νά δο ~υµε τά νερά, τ' [αθάνατα τά θεϊκά νερά, πού ξεπετάγονται 
µέ δύναµη καί καλπασµό [από τίς φλέβες τ~ης γ ~ης, γεµίζοντας τή λι-
γοστή ψυχή µας µέ [εκείνη τήν [απαραίτητη [ ισορροπία. { Εχω, βέ-
βαια, δ ~η κι {αλλες πηγές – {ας πο ~υµε, το ~υ [Αλιάκµονα– πού πάλι 
λίγοι τίς ε@ ιδαν, γιατί [απαγορεύεται νά φτάσης στά σύνορα. Μά {ετσι 
µέ τόση ορµή καί τόση {ενταση! Λοιπόν α[υτά [εδω~  τά κρυσταλλένια 
πλοκάµια, φτάνουν πιό κάτω στούς νερόλακκους καί τούς βάλτους. 
 [ Εκε~ ι [επάνω, στίς πηγές, φτιάξαµε τό παιδί µας. ∆υνατό καί 
{οµορφο, \οπως {επρεπε στήν πράξη µας. { Ετσι τό πήραµε καί τό φέ-
ραµε πίσω. \ Ολοι φυσικά ε{ ιχανε φρίξει γιά το ~υτο καί ξερρίζωναν 
µερικές τρίχες [απ' τά µαλλιά τους. [Αλλά [εµε~ ις {ηµασταν χαρού-
µενοι. Γιατί ζούσαµε, καί γιατί µπορούσαµε νά κάνουµε παιδιά. 
{Αλλοτε λέγαµε πώς ε@ ιναι µιά ε[υκαιρία νά γεννηθ ~ης. Τώρα λέµε 
πώς ε@ ιιναι µιά ε[υκαιρία νά πεθάνης. [Ακόµα κι [εκείνη πού ε@ ιχε φτι-
αστ~η ]οπωσδήποτε γιά ζωή, µέ τόση προσοχή καί τόση δύναµη, 
συµφωνο ~υσε. 
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 Καί τώρα τό τέλος. 
 Μόλις φτάσαµε κάτω καί φέραµε τό παιδί µας µπροστά στό 
θρόνο το ~υ Πρωθιερέως, {εκλεισε [αργά τά µάτια το ~υ καί ξεψύχησε. 
Γιατί; { Ισως φοβήθηκε τό µα~υρο ράσο καί τά χτενισµένα γένεια. 
{ Ισως φοβήθηκε τό ψηλό του κάθισµα, µέ τά δυό-τρία σκαλιά. 
Μπορε~ ι πάλι νά ε@ ιδε τόν χρυσό σταυρό µέ τά διαµάντια πού κρέ-
µαγε στό στ~ηθος. Ε@ ιναι µιά µεγάλη ] ιστορία. 
 Πάντως ξεψύχησε. 
 \ Ολα, [αµέσως, π~ηραν τήν {οψη το ~υ πιό [επικίνδυνου θανάτου. ] Ο 
χρόνος {εγινε φανερά [ασυνεχής. Μεγάλες, πηκτές σταγόνες, πού 
χτυπ~αν στά στήθεια καί κάνουν \ολα [αναιµικά κι [αβέβαια. Κι ]η δίνη 
τω~ ν [αξόνων καί τω~ ν σπασµένων [επιπέδων. 
 Σέ λίγες µέρες κάποιος {αλλος κύριος @ηρθε καί µο ~υ ε@ ιπε: 
 —[ Επειδή [εµε~ ις {εχουµε καλή καρδιά, σέ διαγράφουµε. 
 — Μά, το ~υ λέω, α[υτό ε@ ιναι [αδύνατον. Γιατί [εγώ τώρα {αρχισα 
νά χρησιµοποιω~  τά χέρια µου. Καί τά χέρια µου, µο ~υ δίνουν τή ζωή 
µου. 
 — Τίποτα, λέει. [ Εµε~ ις {εχουµε καλή καρδιά, \ολοι µας.  
 Καί µοίρασε πάλι χειραψίες. 
 ] Η γυναίκα µου ξήλωνε κάτι µωρουδιακά, φτιάνοντας \ενα µε-
γάλο κουβάρι. Ε@ ιχε σκοπό νά µο ~υ δώση τή µιάν {ακρη. 
 { Εδωσα πίσω τήν καφεδιά φορεσιά καί τόν \ορκο καί µέ ξε-
χρεώσανε. 
 [ Εκείνη χωρίς νά τό καταλαβαίνη, τή νύχτα ξανάπλεκε α[υτά 
πού ξήλωνε. 
 Τούς ε@ ιπα σ~ας ευχαριστω~  καί τώρα µπορω~  νά φύγω. 
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 Τή γυναίκα µου τήν {εθαψα στόν τρο ~υλλο το ~υ [Αγ. ∆ηµητρίου 
 – {αλλωστε ε@ ιχε πεθάνει. 
 Σέ λίγο {ηµουν καθ' ]οδόν. 
 
 Πρόλαβα τό δωµάτιο στ' [ακροούρανα καί µπ~ηκα µέσα.  
 Ε@ ιπα: 
 — Γειά σας. 
 \ Ολα γέλασαν κι {αρχισαν νά φωνάζουν, νά χορεύουν καί νά 
πηδο ~υν γύρω µου. Κι α[υτή ]η ε[ ικόνα καί ο] ι τοίχοι καί τό ταβάνι καί 
τό πάτωµα. \ Ενας σωστός πανζουρλισµός. Νοµίζω πώς ε@ ιπαν: 
 — Καί πο ~υ ήσουνα; 
 — Νά, ε@ ιχα πεταχτ ~η σέ µιά δουλειά. 
 — Καί τί δουλειά... τί δουλειά ... τί δουλειά.... \ Ενας σωρός µε-
χρι κε~ ι πάνω µπερδεµένες φωνές. 
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ΠΑΡΕΝΘΕΣΗ 

 

 Καί τώρα νά µιλήσουµε γιά περιστατικά. 

 \ Οταν κινήσαµε ]ο ο [υρανός @ηταν α{ ιθριος. Σάν κάθε τέτοιαν [επο-
χή τίποτα δέ µπορο ~υσε νά κυριαρχήση, [εκτός [από µ ~ας. ] Ο ο [υρανός 
φαινόταν γαλανός, ]ο [αέρας [ανεπαίσθητος κι ]η θάλασσα \ενα βολικό 
µέσον πού θά µ ~ας πήγαινε. Ποιός, τάχα, θά µπορο ~υσε νά συγκρά-
τηση περισσότερες λεπτοµέρειες [από τήν [ατµόσφαιρα, ]η [από τό 
τοπίο; Βέβαια κάποτε, µπορε~ ι νά {εβρεξε δυνατά, {η νά {εριξε \ενα 
καταστρεπτικό χιόνι. Μπορε~ ι [ακόµη \ενας κεραυνός –ε[ ις {ενδειξιν 
διαµαρτυρίας– νά {εκαψε τό ε[ ικονοστάσι τ~ης διπλαν ~ης καί νά ξερί-
ζωσε τόν πλάτανο το ~υ [απέναντι. { Επειτα κάποτε ]η θάλασσα µπορε~ ι 
νά {ητανε βιαστική, καράβια πολλά δέν {εφτασαν –κι ο] ι {ανθρωποι 
µαζί– {αλλα {εφτασαν τσακισµένα. \ Οµως α[υτά \ολα, [αφορο~υν \εναν 
καζαµία καί {οχι \εναν ταξιδευόµενο. Γι' α[υτόν υπάρχει, [ακόµη, µιά 
θάλασσα βολική κι \ενας ο[υρανός α{ ιθριος. 

Τό καράβι, νοµίζω, λεγόταν [Αλιάκµων. Α [υτό βέβαια [από σύµπτω-
ση, γιατί δέν ε@ ιχε καµιά σχέση µέ τό ποτάµι – \ενα καράβι κι \ενα πο-
τάµι, \οπως [εγώ κι ]ο διπλανός µου {ανθρωπος, µοιάζουνε µόνο στή 
διαδικασία–. @ Ηταν \ενα σκαρί θεόρατο, γεµάτο α# ιµα καί σίδερο, 
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χαρισµένο κι α[υτό σε ω\ ρα [ανάγκης, γιά νά µεταφέρη ]υλικά καί 
{ενοπλο πληθυσµό, στό χρόνο καί στόν τόπο πού σηµαδεύτηκε 
στούς [επιτελικούς χάρτες γιά συζήτηση –πιό κάτω, περιµένει ]η 
∆όξα νά περπατήση µονάχη, {επειτα \ενα µνηµε~ ιο καί ]ο συνήθης 
]εορτασµός.  
 Λοιπόν ]ο ο [υρανός @ηταν α{ ιθριος. 
 Κι [εµε~ις {ηµασταν α{ ιθριοι. Βέβαια, πρέπει { ισως νά πω~ , τό ταξίδι 
πού [αρχίσαµε, µέ τίς [επευφηµίες το ~υ πλήθους, @ηταν [αποκλειστικά 
γιά σπόρτσµεν. [ Εµε~ ις, \οταν διδαχτήκαµε τόν τρόπο το ~υ κολυµβή-
µατος, δέν τό ε{ ιχαµε ]υπ' {οψιν. Γι' α[υτό καί δέν φέραµε [αντίρρηση. 
] Απλώσαµε τά χέρια, ψάξαµε, κι [ανεβήκαµε. Καθήσαµε στό κατά-
στρωµα κατάχαµα, ]ο \ενας πολύ κοντά στόν {αλλον γιά νά χωρέ-
σουµε, µ' \ολα µας τά ]υπάρχοντα \ενα προσεχτικό κουβάρι δίπλα 
στά πόδια µας, κι \ολη µας τήν [ελπίδα \ενα χαµόγελο ]η \ενα χωρατό. 
Καθένας προσπαθο ~υσε νά µιλήση πιό δυνατά γιά ν' [ακουστ~η, κι 
\oλοι µαζί χειρονοµούσανε καί δείχναν καί φιλιόσαντε. 
 [ Εγώ βρ~ηκα τίς πλάτες το ~υ πίσω µου κι [ακούµπησα. ] Ο {αλλος 
{απλωσε τό ψωµί του πάνω στά πόδια µου καί ζήτησε τό παγούρι 
το ~υ διπλανού. Κι α[υτός κατέβασε τόν [αγκω~ να του [από τόν κάποιον 
ω{ µο κι {εφτυσε πρός τή θάλασσα. 

 Ο ] ι γνωστοί γυµνοί {ανδρες, πού σηκώνουν τίς {αγκυρες –νά 
πο ~υµε \ενας Προµηθέας κι \ενας Ηράκλειτος, ]η γιά νά ε{ ιµαστε πιό 
σύγχρονοι, \ενας {ηρωας πολέµου κι \ενας {ηρωας µυθιστορήµατος– 
[αποτελο~υνε πιά θέµατα µακρινά κι [αδιάφορα. [ Εδω~ , πατ ~ας \ενα 
κουµπί κι \ολοι ο] ι ] ιδρω~ τες καί ο] ι α[ ιω~ νες [εξανεµίζονται. 

 Ξεκινήσαµε, χωρίς κι [εµε~ ις νά τό καταλάβουµε. Συνέβη κά-

 18



 

ποιος νά γυρίση στήν [αποβάθρα καί νά τήν δ ~η ν' [αποµακρύνεται. 
] Η ε{ ιδηση διαδόθηκε [αµέσως κι \ολοι, κάναµε τό σταυρό µας καί 
ε[υχηθήκαµε. 
 [Από κε~ ι καί πέρα ]η γ ~η [εξαφανίζεται ]οριστικά, ]η θάλασσα γε-
νικεύεται [ατελείωτα καί µε~ ις, στρωµένοι κοντά-κοντά, µιλάµε. Μι-
λ~αµε συνεχω~ ς, γιά νά περν ~α ]η ω\ ρα καί νά συνηθίζουµε. Τά 
θέµατα, καί τά χρόνια, διαδέχονται τό \ενα τ' {αλλο, χωρίς νά µ ~ας 
[αφίνουν τίποτε. Βέβαια, θά µπορούσαµε γιά λίγο νά σταµατήσουµε 
καί νά συγκεντρωθο ~µε. Μά δέν ]υπάρχει κάτι νά µ ~ας [απασχόληση. 
Μήτε \ενας ψίθυρος, µήτε κ{αν \ενας κρότος. ] Η θάλασσα ε@ ιναι 
[ακίνητη καί πλατιά σάν \ενα κρύο δέρµα. –]η θάλασσα ε@ ιναι 
[απροσποίητη–. Πιό πάνω [απ' τόν ]ορίζοντα, [αρχίζουνε τά βλέφαρα, 
κρύα κι [ακλόνητα. Πιό πάνω [από τά δάχτυλα, [αρχίζουν ο] ι παλά-
µες, χαρακωµένες ]οριστικά. Γι' α[υτό καί µε~ ις µιλ~αµε καί διηγού-
µαστε [ανέκδοτα ε{υθυµα κι [απίθανες Ιστορίες. 
 Κάθε πρωΐ \ενα κουδούνι µ ~ας ειδοποιε~ ι. Κι [ανοίγουµε τά µάτια 
κι [αλλάζουµε τό φύλλο στό ]ηµερολόγιο. Μετά µ ~ας φέρνουν τόν 
καφέ, τόν πίνουµε ρουφηχτά, σαλιώνουµε τό δάχτυλο, τό σηκώ-
νουµε ψηλά, περιµένουµε. Ο ] ι ω# ρες περνο ~υν, τό δάχτυλο δέ στε-
γνώνει, τό κατεβάζουµε. Ξανακαθόµαστε κοντά-κοντά, κι [αρχίζου-
µε πάλι, γιά ] ιστορίες νοσταλγικές. { Επειτα {ερχεται τό µεσηµέρι 
καί τό φαγητό µας. { Επειτα ]η κούραση, τό σούρουπο, τό 
χασµούρηµα. Καί γίνεται ]εσπέρα καί γίνεται πρωΐ, \ηµερα καµία. 
 
 ] Ο {ανθρωπος µέ τό κασκέτο ε@ ιναι το ~υ καραβιο ~υ. \ Ολη τήν ω\ ρα 
βολοδέρνει πάνω [απ' τά κεφάλια µας, πότε µέ τά σκοινιά πότε µέ 
τούς κουβάδες καί τίποτα δέ δείχνει, να µ ~ας πρόσεξε, [ ιδιαίτερα. 
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Σάµπως καί νάµασταν \ενα κασόνι [εργαλεία, ]η \ενα δέµα πρός µετα-
κόµισιν. \ Οταν ζητήσαµε τίς πληροφορίες τίς σχετικές, [απάντησε, 
πώς \ολα καί ]η πορεία µας κι ]η {αφιξη µας, ε@ ιναι \ενα καπρίτσιο το ~υ 
καιρο ~υ καί τω~ ν [ανέµων. Βέβαια, \ολοι σηκώθηκαν {ορθιοι κι {αρχι-
σαν νά φωνάζουν καί νά διαµαρτύρωνται. {Αλλος [εµίλησε γιά τήν 
[αξία τ~ης πυξίδας καί τήν [αξία το ~υ στοχασµο ~υ. {Αλλος, γιά τά δελ-
τία το ~υ [ Αστεροσκοπείου καί τή θέληση. [ Εγώ, νοµίζω, [ανάπτυξα 
µέ στόµφο, τό µυθιστόρηµα "Τά ταξίδια το ~υ Γκιούλλιβερ". 

 Φαίνεται, πώς \ολες το~υτες ο] ι φωνές καί τά καµώµατα, δέν 
πέρασαν µακρύτερα, [από τά χείλη {η [απ' τά χέρια µας. [ Εκε~ ινος 
[εξακολούθησε ν' {ασχολ ~ηται µέ κάποιο κόµπο θαλασσινό, ψάχνο-
ντας µέ τά µάτια τόν ]ορίζοντα, γιά \ενα πλεούµενο {η µιά καταιγίδα. 
Ε@ ιπαν, πώς ε@ ιχε µιά [απογοήτευση, [ερωτική. [ Ετούτη τή γυναίκα 
πού βλέπαµε πάνω στό πετσί του, κάποτε, τήν ε@ ιχε στή καρδιά του 
καί στό κρεββάτι του. \ Οµως, τόν {ερωτα πού συνηθίζεται σέ παρό-
µοιες περιπτώσεις, κανένας δέν τόν [εγγυήθηκε. { Ετσι, πέταξε κι 
α[υτός τήν καρδιά του καί τό κρεββάτι του καί π~ηρε τή θάλασσα. 
 
 \ Οταν πρωτοµίλησαν γιά [ Ισηµερινούς, κανείς δέν @ηταν δυνα-
τόν νά φαντασθ ~η τή συνέχεια. Ε{ ιχαµε [ακούσει \ολοι βέβαια τή θεω-
ρία τ~ης θάλασσας. Γιά [αέρηδες [ανήµερους, γιά κύµατα, –\oταν λέω 
κύµατα, κύµατα, \oπως \oταν λέω quanta quanta, α[ ισθάνοµαι πάρα 
πολύ, τή συγκίνηση τ~ης πρώτης µου διαδηλώσεως– λοιπόν, γιά κύ-
µατα [αφρισµένα πού περπατ ~ανε σέ παράταξη µέ β~ηµα τρατιωτικό, 
γιά δαίµονες, [αστροπελέκια, σηµαδεµένες ω# ρες κ.τ.λ. \ Οµως, α[υτό 
πού ε{ ιδαµε καί πάθαµε, πέρναγε κάθε \οριο. \ Ενα πελώριο χέρι ξε-
φύτρωνε [από δίπλα µας, καί ]υψωνόνταν, καί ]υψωνόνταν, κι [εµε~ ις 
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κατρακυλούσαµε στή µασχάλη του, κι α[υτό ]υψωνόνταν, µέχρι 
πού τέλειωνε τό ψ ~ηλος του, καί γύρναγε καί διαλυόταν πάνω στά 
κεφάλια µας. Λές τότε καί µ ~ας {αδειαζε ]ολόκληρη τή θάλασσα. Καί 
µ ~ας ρουφο ~υσε κείνη ]η [αµασχάλη του, καί µ ~ας µασο~υσε καί µ ~ας 
ξέρναγε. 
 Κάθε ω\ ρα κι \ενας πιό λίγοι, κι \ενας πιό {ενδοξοι. –Ο ] ι {ηρωες πού 
{εχουν [από τη µο~ ιρα ταχθ ~η, {εγιναν τόσοι πολλοί, πού πληµµυρίσα-
µε. Θάπρεπε, { ισως, νά ληφθ ~η κάποιο µέτρον. \ Οπως [εκε~ ινο πού 
[ελήφθη γιά τούς παγκόσµιους πολέµους: ν' [αριθµο ~υνται µέ στοι-
χε~ ια [αραβικά. 
 ] Ο διπλανός µου, ]ο φίλος µου, π~ηρε τήν πλάτη του καί τήν 
[εσκόρπισε στά πέρατα. ] Ο {αλλος, {αφισε γιά [ενθύµιο τό ψωµί του 
στά πόδια µου. Κι \οσοι [απόµειναν, \ολοι πού [απόµειναν, περπατο ~υν 
[απ' τό πρωϊ καί φτύνουν. 
 
 Σωθήκαµε, [εκε~ ινοι πού προλάβαµε κι [αδειάσαµε τό σκάφος [απ' 
τούς ]υπόλοιπους. Γιατί {επρεπε ]η πορεία νά συνεχιστ ~η. Καί γιατί 
[εµε~ ις ε{ ιµασταν ο] ι {ανθρωποι τ~ης α{υριον. 
 ∆εν ξέρω πω~ ς τά κατάφερα νά περπατήσω. Σάν {αρχισε ν' 
[αγγίζη ]η κουπαστή τήν κουπαστή κι ]η πρύµνη τήν πλώρη καί τό 
κατάστρωµα νά [ερηµώνεται [απ' τούς [ανθρώπους, κι [από τά {ονειρα 
τω~ ν [ανθρώπων, φαίνεται πώς κατάλαβα τόν κίνδυνο. Νά πάρης 
[απάνω σου τά γεγονότα, [απαγγέλλοντας κουβέντες ] ιστορικές, 
ε@ ιναι \ενα [επιχείρηµα, µόνο γιά χρήση δηµόσια. {Αλλωστε, [εγώ, 
ε@ ιχα {ηδη καταναλώσει \ολα µου τά δάκρυα, πρίν φθάσουµε στό 
[αποκορύφω-µα το ~υ δραµατικο ~υ γεγονότος, – [από {ελλειψη 
συντονισµο ~υ. 
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 Λοιπόν τότε, µήν {εχοντας νά προσφέρω τίποτα, π~ηρα τήν πρώ-
τη σκάλα πού ξεχώρησα µέσα [από νερά κουρέλια κι [εξαρτήµατα 
καί κατέβηκα στήν τραπεζαρία. [ Εκε~ ι, πάνω σ' \ενα πάγκο, ξάπλω-
σα τό κορµί µου [ανάσκελα, {εκλεισα τά µάτια ]ερµητικά καί περίµε-
να τή θάλασσα. 

 Σκέπτοµαι πότε-πότε, πόσες [αφόρητες στιγµές {εχει κανένας ν' 
[αντιµετωπίση στούς [ Ισηµερινούς –δέν [εξετάζω βέβαια, τό γλέντι 
τό τρικούβερτο πού συνηθίζεται– καί πω~ ς τάχα, θά @ηταν δυνατόν, 
ν' [ανταπεξέλθη καλύτερα. ∆ύο ε@ ιναι τά [ενδεχόµενα. Πρω~ τον, νά 
π~ης πώς [εγώ ε@ ιµαι \ενας ∆ηµόσιος ]υπάλληλος καί παρακαλώ νά µέ 
[αφίσετε \ησυχο. ∆εύτερον, ε{ ιτε τό θέλησε ε{ ιτε {οχι, νά γίνη µάρτυ-
ρας µι~ας σοβαρ~ης [ανακαλύψεως. [ Εκείνης πού συνήθως [ονοµά-
ζουµε, [αναίρεση {η [αµφιβολία {η γενική {αποψη. Στήν πρώτη περί-
πτωση, τά πράγµατα [εξελίσσονται κατ' ε[υχήν, µπορο ~υµε νά µιλή-
σουµε γιά συνέπεια κι \εναν δίκαιο \υπνο. Στή δεύτερη, ]η γνώµη τω~ ν 
κριτικω~ ν διχάζεται. Ο ] ι µέν ]υποστηρίζουν πώς ]η {εκδοση καί ]η 
δηµόσια [ανάγνωση τ~ης Παγκοσµίου [ Εγκυκλοπαίδειας, ε@ ιναι µιά 
λύση ]υπέροχη γιά ]οποιαδήποτε φιλοµάθεια. Ο] ι δέ, πιστεύουν, πώς 
\οποιος πέρασε µιάν ]ολόκληρη µέρα µέ τό κεφάλι του στά χέρια, 
δέν θά [ησυχάση ποτέ. Α [υτό τό τελευτα~ ιο {εχει πολύ µεγάλη 
σηµασία, γιατί, [ενω~  {εξω [από τήν πόρτα µας ε@ ιν' \ετοιµη ]η θάλασσα 
–περίπου \οπως τήν περιέγραψα πιό πάνω– [εµε~ ις ε{ ιµαστε ]υπο-
χρεωµένοι νά περιµένουµε νά {ερθουν νά µ ~ας [αναγγείλουν \oτι ]ο 
Κύριος [ανέστη. Α[υτή ]η [αναµονή, ξοδεύει \ολη µας τή ζωή, {αστοχα 
καί {αδικα καί {απρεπα. ] Ο κόπος µας κι ]ο µόχθος, µένει γιά πάντα 
µιά προετοιµασία. 

 \ Ολες λοιπόν [εκε~ ινες ο] ι [απορίες, πού δέν λένε νά σκορπίσουν 
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περνώντας [από τά χείλη στήν καρδιά κι [απ' τήν καρδιά στά µάτια 
καί τά δάκρυα, {εφτασαν τότε [εκε~ ι, δίπλα µου, παίζοντας µέ τή θα-
λασσα, \ενα παιχνίδι προτεραιότητος. Κι [εγώ, [ανήµπορος νά κινη-
θω~ , τίς {εβλεπα νά χαχανίζουν, [ανακατεύοντας τήν ψυχή µου, µέ 
τόν Θεό καί µέ τούς [εµετούς πού κύλαγαν στό πάτωµα. 

 { Εψαξα πρω~ τα τίς α[ ισθήσεις µου, καί τίς βρ~ηκα [απαίσιες. Τί νά 
καταλογίσω; [ Εκε~ ινο τό [αρχα~ ιο κουπί πού λυγίζει καί τεντώνεται 
κολυµπώντας, α[υτές τίς σιδηροτροχιές πού σµίξανε στόν ]ορίζοντα, 
{η νά δικαιολογηθο ~υµε µέ συστήµατα [αδρανείας καί παρατηρητάς; 
 Γύρισα τότε στό µυαλό µου κι ε[υχαριστήθηκα. Καί πέσαµε 
[ακάθεκτοι στό βρόντο! 

 { Επειτα [ακολουθε~ ι ]η {αλλη ]υπόθεση, γιά τήν [Αρχή καί τό Λόγο 
της. [ Εκείνη πού γίνεται γιά νά ταχτοποιήσουµε τόν ]εαυτό µας µε-
σα στό παρόν, µέ µιά δικαιολογία γιά τό µέλλον. 

 ∆εν {ηµουνα βέβαια πρω~ τος [εγώ, ο {υτε ]ο µόνος. \ Ενας συρφετός 
[ανθρώπων, ξεκίνησε γιά τόν παπά τ~ης [ενορίας. Κι α[υτός, στήν [αρ-
χή µ ~ας ξόρκισε, {επειτα µ ~ας {εδωσε τήν ε[υχή το ~υ κι [απήλθαµε. 
 Ε@ ιναι [ακόµη, κι [εκείνη ]η [αµφιβολία το ~υ ]ενός γιά τόν {αλλον. Γιά 
το ~υτο κάθοµαι πολλές φορές καί [αφουγκράζουµαι τήν [αναπνοή 
σου. Γιά το ~υτο {ηρθα χτές βράδυ, καί σ' [ακούµπησα µέ τό δάχτυλο. 
Μο ~υ ε@ ιπες νά σέ [αφίσω \ησυχο. \ Οµως, [εγώ, δέν τά κατάφερα νά 
πεισθώ [απόλυτα. Γιατί ε@ ιµαι ε[ ιλικρινής. 
 

 { Ετσι βρεθήκαµε στόν [ Ισηµερινό. [Ακίνητοι, ω[ χροί, µέ µιάν 
[ηρεµία θανάτου. [Αδειάζουµε τό στοµάχι µας στο πάτωµα [από προ-
χτές. Κι {ερχεται ε[υθύς ]η θάλασσα καί τά ξεπλένει \ολα, µέχρι τό 
κόκκαλο. 
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 \ Οµως, πρέπει ]οπωσδήποτε κάτι νά βάλουµε µέσα µας {η τουλά-
χιστον πάνω µας. Γιατί ]ο ]ηλιος, ε@ ιναι βαθύς κι [απότοµος. 
 Σήµερα κι {αλλος παρουσιάστηκε στόν καπετάνιο καί ζήτησε νά 
προσληφθ ~η καί νά παραµείνη. Τό νέο {εδωσε καί π~ηρε [ανάµεσα 
µας. \ Ολοι σηκώσαµε – \οπως µπορούσαµε– τό δάχτυλο κατ' [επάνω 
του, µ' [αποτροπιασµό. \ Ενας τόν κατηγόρησε δειλό. {Αλλος [επικα-
λέστηκε τό ο[ ικογενειακό του {ονοµα {η τά πεπρωµένα το~υ ε{ ιδους. 
\ Οµως [εκε~ ινος @ηταν [ανένδοτος. Ε@ ιχε µπορέσει νά κράτηση τήν [α-
γάπη σέ λογικά \ορια καί δέν ε@ ιχε µετανοιώσει. Ε@ ιπε πώς µ ~ας λυπ~α-
ται καί πώς α[υτός στό δεύτερο ταξίδι θά συνήθιζε, [ενω~  [εµε~ ις δέ θά 
συνηθίζαµε ποτέ. Ε@ ιχε βέβαια δίκιο γι' α[υτό πού {ελεγε { ισως καί γι' 
α[υτό πού {εκανε. 
 Πάντως κι [εµε~ ις δέν ε{ ιµασταν τυχαίοι. Ε{ ιχαµε µιάν ] ιστορική 
[εντολή, καί µιά µεγάλη παράδοση. Ε{ ιπαµε, λοιπόν πολύ καλά, θά 
προχωρήσουµε. Καί ξαπλωθήκαµε [αναπαυµένοι. 
 

 [ Εδω~ , θά σταµατήσω τήν [αφήγηση το ~υ περιστατικού. Τά παρα-
κάτω, µέ λεπτοµέρειες, µπορε~ ιτε νάν τά βρ~ητε, στό ]οποιοδήποτε, 
]εβδοµαδιαίο, σύγχρονο, περιοδικό. 

Πάντως 
το ταξίδι συνεχίστηκε 
σέ µιά προκυµαία – [ενδιάµεση– 
µ ~ας περιµέναν ο] ι µεγαλύτεροι 
µ' \ενα φλυτζάνι τσάϊ 
καί µ' \ενα µισθό 

γιά τά τρεχούµενα {εξοδα. 
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ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΓΟΥΒΑ 
 
 Ε{ ιµαστε πέντε \ολοι κι \ολοι ο] ι [επιβάτες. [ Εγώ, κρατώ ]ολόκληρο 
τό πρω~ το κάθισµα. Βέβαια ε@ ιναι φτιαγµένο γιά δύο. Μά πολλές 
φορές ε@ ιµαι δύο {η καί περισσότεροι. (Το ~υτο τό ξέρουνε καλύτερα 
[εκε~ ινοι πού {ητανε µαζί µου στήν Καβάλα. Ποτέ δέν {επαιρνα δωµά-
τιο µόνο µ' \ενα κρεββάτι, σέ ]οποιοδήποτε ξενοδοχε~ ιο –µιά γυναίκα 
καλύπτει \ενα [ασήµαντα µικρό µέρος.– { Ετσι γιά νά µπορω~  νά σκη-
νοθετο ~υµαι µέ µεγαλύτερη ε[υχέρεια). 

 Α [υτή τή διαδροµή τήν κάνωκάθε µέρα, µεταφέροντας τό κεφά-
λι µου στόν τόπο τ~ης [εργασίας. Ποτέ σχεδόν δέν ]υπάρχει µεγάλη 
κίνηση, \εκτος [από τίς µέρες πού ε@ ιναι Ψυχοσάββατα. Τότε, ]η στα-
ση "Νεκροταφε~ ιον" δίνει καί παίρνει. ] Ο ε[ ισπράκτορας δέν προ-
φθαίνει τά ε[ ισιτήρια κι [εγώ τά χασµουρητά. Κάποτε, σκέπτοµαι, νά 
γίνω [ ιδιοκτήτης ]ενός νεκροταφείου. 

 Λοιπόν σήµερα δέν ε@ ιναι Ψυχοσάββατο. Είµαστε πέντε {ανδρες. 
Τό κρύο ε@ ιναι πολύ. Τό λεωφορε~ ιο [απέραντο. 

 —Καληµέρα, [αγαπητέ µου φίλε. {Αν θέλησης νά µο ~υ µιλήσης, 
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δέν θά συναντηθο ~υµε ποτέ. { Οχι πώς [εγώ δέν θά τό {ηθελα. [Αλλά 
{εχεις τίς παλάµες σου γεµάτες ρόζους καί γεµάτες χω~ µα [από χτές. 
{ Εχεις στήν τσέπη τό µεσηµεριανό σου φαγητό καί τρέχεις νά φι-
ληθ~ης µέ τόν [επιστάτη. [ Εγώ, συνοδεύω τό µυαλό µου στή Γούβα. 
[ Εκε~ ι πού θά τό βάλω νά [εργασθ ~η µέ µιάν ω] ρισµένη ταχύτητα, 
µέχρι νά σκοτεινιάση. Μέ τί τρόπο µπορε~ ις νά µέ [ανεχθ ~ης; 
 Κι \οµως θά πρέπει νά {εχουµε γνωριστε~ ι [από τόν καιρό τ~ης δη-
µιουργίας. Τότε, πού σήκωνες τή γ ~η στά χέρια σου, γιά νά τή µετά-
θεσης. Τότε πού [εγώ {ηµουν \ενας [ασήµαντος παιδαγωγός, κραδαί-
νοντας τίς συνταγές τ~ης µάννας µου τ~ης γιάτρισσας καί τό καλάµι 
µέ τά κουδούνια. [Αργότερα, \ ιδρυσα τούς [ανθρώπους µου καί τίς 
περιπλανήσεις στό Κολοράντο. [ Εκε~ ι, πού σέ κάλεσα νά 
δούλεψης, γιά νά φτιάξης µιά ζωή [αξιοπρεπ~η. 

 Μη µέ κοιτάζεις {ετσι. Α [υτό τό \υφος δέν πρέπει νά τό χρησιµο-
ποι~ης. Σήµερα, ε@ ιµαι [εδω~  κοντά σου µέ τά µάτια \ετοιµα νά σο ~υ 
δοθο ~υν. Α [υτά τά { ιδια µάτια, πού ξέπλυνα κάποτε στόν [Αχέροντα, 
πού τά σερβίρισα µέ δυό ]οδοντογλυφίδες στή Θήβα καί πού προ-
χθές τά [επισκεύασα σ' \ενα [ Οφθαλµιατρε~ ιο ∆ηµόσιο. { Ισως {ετσι 
µο ~υ γίνης µιά συνήθεια, { ισως καί µιά λατρεία. 

 —[ Εσ~ας, µεγάλε µου κύριε, σ~ας θυµο ~υµαι, στό [εργαστήριο. 
Ε{ ιχατε παραπονεθ ~η γιά τήν ποιότητα τω~ ν σκελετω~ ν. Τόσο πού πή-
ραµε στό τηλέφωνο τήν Ε[υρώπη. Ο] ι τιµές βέβαια @ηταν [ασύµφορες 
καί προτιµήσαµε τήν [εγχώριο παραγωγή, πλήν \οµως φανήκατε 
\ενας λαµπρός [επιστήµων. Κάθε πρωΐ ]η {ασπρη σας µπλούζα µο~υ 
{εφερνε στό νου τήν [αρένα τ~ης Σεβίλλης καί συµφωνο ~υσα γιά τόν 
τόπο καί τό χρόνο το ~υ [ Εµπρησµο ~υ. [Ακόµη [εκε~ ινο τό ταλέντο σας 
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στό χειρισµό το ~υ δοξαριο ~υ –ε{ ιχαµε, [αλήθεια, µοιράσει, [αρκετά χέ-
ρια καί πόδια– κι [εκείνη ]η λεπτή σας α{ ισθηση γιά τήν καταλληλό-
τητα τ~ης σάλτσας, µέ ε@ ιχαν κάνει νά σ~ας θαυµάζω [απόλυτα. Κάπο-
τε σ~ας [εκάλεσαν σ' \εναν [ανεµοδείκτη [ελαττωµατικό. ∆ιατάξατε νά 
τόν γυρίζουν µέ τό χέρι. Κι ]ορίσατε τίς βάρδιες. Ε@ ισθε, κύριε, \ενας 
{ασσος. Σ~ας ]υπολήπτοµαι. 
 ] Η ω\ ρα ε@ ιναι οκτώώώ καί ε{ ικοσι τρία... [οκτώώώ καί ε{ ικοσι 
τρία... 

 Σέ λίγα λεπτά – [οκτώµιση, µέ τό χειµερινό πρόγραµµα– \ολος ]ο 
κόσµος θά πάρη τή θέσητου, καί τό πρω~ το κουδούνι θά χτυπήση 
στό διάδροµο. Πρέπει νά {εχης προλάβη τό µολύβι σου. Γιά νά 
]υπάρχης στό τέλος το ~υ µηνός. 
 Σο ~υ ε@ ιχα µιλήσει κάποτε. ∆έ θά θυµάσαι. @ Ηταν \ενα πρωΐ γιά 
κάποια ]υπόθεση καί κάποιον [αριθµό. Βέβαια, \οταν ]ο καφές ε@ ιναι 
κρύος {εχεις κάθε δικαίωµα νά [ερεθιστής. Γιά το ~υτο δέ σο ~υ κρά-
τησα κακία. Μαζί σου θά µπορο ~υσα νά συνεννοηθω~  καλύτερα  
—[οκτώώώ καί ε{ ικοσι τέσσερα... {Αλλωστε τρέχω κι [εγώ γιά τό 
µολύβι µου. 

 ∆ιαβάζεις [ακόµη τήν { ιδια [εφηµερίδα; [ Εγώ τήν {αλλαξα. { Οχι 
γιατί τ~ης βρ~ηκα τίποτα κακό, [αλλά γιατί βαρέθηκα τό µάκρος καί 
τό σχ~ηµα καί τό χρω~ µα... Τήν Κυριακή πού θάσαι ε{υκαιρος, {ελα νά 
συζητήσουµε γιά θέµατα πολιτικά. Θά σέ περιµένω. 

 —[ Εσένα \οταν σε ε@ ιδα χτές στά χαρακώµατα, µέ τό θάνατο στά 
δάχτυλα, δέν µπόρεσα νά σέ γνωρίσω. { Εχεις [αλλάξει, [αγαπη-µένε 
µου [αδελφέ. { Εχεις [αλλάξει [ανεπανόρθωτα. Πίσω [απ' τά µά-τια 
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σου κυλάει τό α# ιµα σά λιπαντικό. Ζήτησα κάποιο χέρι καί µού-
δωσες τ' [αριστερό. ∆έν ξέρω τ' {αλλο σου τί {εκρυβε στήν τσέπη. 
Ζήτησα \εναν λόγο καί µούδωσες τό σύνθηµα. [Αλλοίµονο! 

 Τότε, πού σέ κράταγα στά γόνατα, τήν [εποχή τω~ ν σεισµών, δέν 
{ηξερα πω~ ς θά χρησιµοποίησης τήν ε[υχή µου, ο {υτε καί τή φωτιά 
πού σούδωσα νά δείξης στόν ο [υρανό. Κατάντησες [απόλυτα σύµ-
φωνος µέ τίς συνθήκες. Ξέρω µέ τί [αγωνία περιµένεις νά γίνη τ' 
{ονοµά σου θρ~υλος, {η {εστω \ενα {εκτακτο παράρτηµα. Σο ~υ ε{υχοµαι 
νά [επιτύχης. Μόνο, [αγαπηµένε µου [αδερφέ, µή µο ~υ ξαναµιλήσης 
γιά τήν τέχνη µου. {Αν θέλης τούς κανόνες τ~ης βλητικ ~ης νά στούς 
διδάξω \οπως τούς {εµαθα. Αν θέλης πάλι τή φωνή µου, γιά τήν 
[αποψινή διαδήλωση, {η τή γροθιά γροθιά µου γιά τό Τιέν Μπιέν 
Φού, νά σο~υ τίς δώσω. \ Οµως, µή µο~υ ξαναµιλήσης γιά ]οµορφιά. 

 

 Σήµερα, πού δέν ε@ ιναι Ψυχοσάββατο, κάναµε πρώτη στάση 
στο ~υ Μακρυγιάννη. [ Εκε~ ι [ανέβηκε. Τόσο [απρόοπτη τόσο [επιβλη-
τική. Μέ κε~ ινα τά [απίθανα πόδια. ∆υό γόβες [από λουστρίνι πού σέ 
παραλαµβάνουν καί σέ σηκώνουν σιγά-σιγά µέχρι τά γόνατα, µέχρι 
τή λεκάνη καί σέ ] ιδρώνουν καί σέ σφίγγουν καί σέ περιδινο ~υν. 

 Πέντε πρωΐνοί {αντρες κι \ενα σύρµα καυτό πού τυλίγεται. ] Ο 
\ενας κοντά στόν {αλλον, ]ο \ενας πάνω στόν {αλλον, τόσο, πού δέν 
]ορίζαµε τά µέλη καί τίς σκέψεις µας. 
 { Εκανε κάποιο β~ηµα δισταχτικό, [επάνω στά νε~υρα µας, τίναξε 
στόν α[υχένα τά µαλλιά καί κάθησε, µ' \ολοκληρο τό βάρος στό 
στ~ηθος µας. 
 Α [υτό τό χνω~ το το ~υ [απέναντι κυρίου µο ~υ καίει τό πρόσωπο. Θα-
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θελα νά το ~υ [επιστήσω τήν προσοχή γιά τόν τρόπο πού [αναπνέει, 
{αλλα  ]η φωνή µου ε@ ιναι [ανίκανη. 

 [ Οκτώώώ καί ε{ικοσι ]επτά... [οκτώώώ καί ε{ ικοσι ]επτά... 

 —Σ~ας παρακαλω~  δεσποινίς. Θά µο ~υ [επιτρέψετε νά σ~ας φιλήσω; 

 —Μά [επί τέλους, κύριε... 
 —Καλά, τότε {ας τραγουδήσουµε \ολοι µαζί. 
 ] Ο φίλος µου, [εκε~ ι πίσω, τρίβει τά χέρια του, [ανυπόµονα. [Α-
κούω τό θόρυβο τω~ ν ]υποσχέσεων πού κάνουν ο] ι ρόζοι. Μένει 
[ακόµη µιά της λέξη καί θ' [αρχίση τή φυσική του [απασχόληση. Ν' 
[ανακατεύη µέ τίς µεγάλες του παλάµες, τή γ ~η του, τήν ψυχή το ~υ 
καί τό σπόρο του. Μέχρι νά γίνουν µιά µ ~αζα. ] Η µ ~αζα τ~ης {εκτης 
µέρας. 
 ] Ο [αγαπηµένος µου [αδελφός, τάχει χαµένα. Τόση ω\ ρα κυνηγ ~α 
τόν ]εαυτό του, χωρίς [αποτέλεσµα. [Από τή ρίζα στό κλαδί, [από 
τήν πέτρα στό ρυάκι, [από τό θάµνο στό ψηλό τριφύλλι πού σέ πο-
τίζει µ' \ενα ρ~ ιγος µέ µιάν [αναδροµή. Καί \οµως πρόκειται γιά µιά 
παρείσακτη... 

 Πέντε [ολόιδιοι {ανθρωποι, [αγωνιζόµαστε νά χωρέσουµε µέσα σέ 
το ~υτο τό λεωφορείο. Καί κάνει τόση ζέστη! 

 { Εχουµε \ολοι κοιµηθ~η χτές βράδυ µέ µιά παράλειψη. Καί προ-
χθές. Ο] ι παραλείψεις βέβαια ε@ ιναι [ανεπανόρθωτες. [Αλλά, {εχουµε 
]υπέρ ]ηµω~ ν τίς προβλέψεις τω~ ν ] Ωροσκόπων καί τίς στατιστικές 
πού δηµοσιεύτηκαν τίς προάλλες, στόν τύπο τόν καθηµερινό. Φαί-
νεται πώς θά {ερθουν ε[υνοϊκοί καιροί γιά γονιµοποίηση. 

 

 \ Ολοι [απάντησαν µ' \ενα νε~υµα καταφατικό. Καί ο] ι τέσσερις. 
Τήν {εµπνευση βέβαια τήν ε@ ιχα [εγώ. Ε@ ιπα: 
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 —Σέ παρακαλω~ , ε[ ισπράκτωρ, κάνε µιά στάση νά κατεβο ~υµε. 
 [ Εκε~ ινος σταµάτησε, π~ηρε τό δέµα –πέντε {ανθρωποι καί µ ~ας 
µετέφερε σάν πούπουλο– [εσήκωσε τή σχάρα, καί µ ~ας πέταξε στόν 
]υπόνοµο.  
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ΕΝΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΛΟΓΙΚΟΣ 

 

 Παίρνω κάθε πρωΐ, τό τρα~ ινο Νο 4. Φθάνει στίς 8 καί δύο καί 
[αναχωρε~ ι στίς 8 καί τρία. Στή Βικτώρια ε@ ιναι, στίς 8 καί πέντε καί 
στήν [ Οµόνοια στίς 8 καί ]επτά [ακριβω~ ς. 
 Στήν ε{ ισοδο τ~ης πλατφόρµας στέκει ]ο [ελεγκτής, πού τρυπάει τά 
[εισιτήρια. \ Ενας {ανθρωπος –πάντα ]ο { ϊδιος– κοντός καί πολύ [αδύ-
νατος. { Ορθιος, πηγαινοφέρνει τό κορµί του, συνεχω~ ς, ζυγίζοντάς 
το, [απ' τόνα πόδι στ' {αλλο, µέ ταχύτητα συνηθισµένου [εκκρεµούς. 
Φοράει \ενα µεγάλο πηλήκιο – ]υπηρεσίας– πού κατεβαίνει µέχρι τόν 
µα~υρο σκελετό τω~ ν γυαλιω~ ν. 

 ∆εν {εχουµε ποτέ [ ιδωθ~η κατά πρόσωπο – {αλλωστε δέν {εχουµε 
πρόσωπα.– Τό κεφάλι το ~υ ε@ ιναι συνεχω~ ς σκυµµένο, παρακολουθώ-
ντας µέ βουλιµία τήν [εργασία τω~ ν χεριω~ ν. Τό [αριστερό κρατά τό 
τρυπητήρι. Τό δεξί, δέχεται τό [εισιτήριο καί τό ξαναδίνει µετά τό 
τρύπηµα. 

 Στό τρα~ ινο µπαίνω πάντα [από τήν { ιδια πόρτα. Ε@ ιναι ]η \εκτη [απ' 
τήν [αρχή καί στέκεται [ανάµεσα στίς δυό κολω~ νες. Τέσσερα βήµα-
τα [από τή µιά καί τρία [από τήν [άλλη – ]η [απόσταση [ανάµεσα στίς 
δυό κολω~ νες ε@ ιναι [ακριβω~ ς ]επτά βήµατα [αναµονής.– \ Οταν τό 
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βαγόνι ε@ ιναι [απ' τά καινούρια ]η θύρα [ανοίγει µόνη της. { Αν ε@ ιναι 
[απ' τά παλιά, τήν [ανοίγει κάποιος πού [αφίνω πάντοτε νά προηγηθ ~η. 

 Οι θέσεις ε@ ιναι \ολες {αδειες. Γιατί [εδω~  ε@ ιναι τό τέρµα τ~ης δια-
δροµ ~ης. [ Εγώ κάθοµαι στή πρώτη [αριστερά, κοντά στό παράθυρο. 
– {εχω πάντα τήν [επιθυµία νά δω~  {εξω \οµως τό τρα~ ινο ε@ ιναι ]υπόγειο. 
{Αν τύχη \ενας {αλλος καί καθίση στή θέση µου, στέκοµαι {ορθιος. 
Στήν [ Οµόνοια, βγαίνω [απ' τήν [αριστερή {εξοδο. Κι [απ' τήν [αριστε-
ρή σκάλα α[υτην ~ης. Ε@ ιναι ο µακρύτερος δρόµος γιά νά φτάσω [εκε~ ι 
πού πρέπει. 
 Στό πρω~ το σκαλοπάτι συναντώ τόν [εφηµεριδοπώλη. Λέει µόνο 
"[Ανακοίνωση τ~ης Κυβερνήσεως, {εχουµε νέα σοβαρά. [ Επροχτές 
πού κηρύχτηκε πόλεµος χρησιµοποίησε κι {αλλα λόγια, [ανόητα. 

 Το τελευτα ~ιο, καµιά φορά καί τό προτελευτα~ ιο, σκαλί, τό πατ ~α-
µε µαζί. { Επειτα χωρίζουµε. [ Εκείνη πηγαίνει πρός τά πάνω. [ Εγώ 
πρός τά κάτω –προσωρινά. 

 Α [υτά \ολα, καί {αλλα πολλά, γίνονται κάθε µέρα, µ' \εναν τρόπο 
{ηρεµο καί ε[υθύ. Βέβαια χρειάζεται κάποια ]ετοιµασία, καί κάποια 
µέθοδος, νά µπορ~ης νά βαδίζης \οταν τά µέλη σου ε@ ιναι στό γύψο. 
[ Ιδίως, ]η [ακαµψία το~υ λαιµο ~υ κι ]η [ακαµψία τ~ης γλώσσας – ]ο γύψος 
δέν {εχει γεύση, [ευτυχ~ως. \ Οµως ο] ι {ανθρωποι {εµαθαν, χρόνια, 
τώρα, νά προσαρµόζωνται. { Οχι \oπως [εκε~ ινος ]ο ]υπαίθριος [αθλη-
τής, πού τόν δένουν µέ ]αλυσίδες καί λύνεται, [αλλά, \oπως ]ο σκύλος 
µου ]o Ντίκ, {η \ενα δέµα συστηµένο. 

 

 Λοιπόν, ταξιδεύουµε στό { ιδιο βαγόνι µερικούς α[ ιω~ νες. Τό βλέµ-
µα µου συναντ~α τό δικό της, µετά τή διαφήµιση γιά τίς βενζινοµη-
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χανές, καί τό σ~ηµα κινδύνου, πού βρίσκεται δίπλα της. { Επειτα, 
γυ-ρίζω στόν τίτλο τ~ης [εφηµερίδας το ~υ [απέναντι "Η ΑΛΗΘΕΙΑ", 
καί διαφωνω~  γιά τά στοιχε~ ια, τά τυπογραφικά. [ Εκείνη, νοµίζω, 
κάνει τήν [αντίθετη διαδροµή, \οµως, α[υτό δέν {εχει σηµασία. 

 Μιλήσαµε κάποια µέρα, κάποιο χρόνο, ξαφνικά. 

 [ Εγώ ε@ ιπα: 

 —] Ο καιρός ε@ ιναι {ασχηµος. 
 [ Εκείνη ε@ ιπε: 
 —Ναί, α[υτό συµβαίνει συχνά.  
 [ Εγώ ε@ ιπα: 

 —[ Εµε~ ις ε{ ιµαστε µετρηµένοι.  
 [ Εκείνη ε@ ιπε: 
 —Ναί, α[υτό συµβαίνει πάντα. 

 Καί βγήκαµε κατόπιν µαζί. Καί περπατήσαµε δίπλα. 

 Τήν ]εποµένη, τήν κοίταξα πάλι µέ µιά πρόθεση. { Ηµουν \ετοι-
µος κάτι νά πώ, [εκείνη \ετοιµη κάτι ν' [απάντηση, \οµως, 
σκεφτήκαµε ξαφνικά κι ο] ι δυό πόσο µ ~ας κούρασε ]η συζήτηση τ~ης 
προηγουµέ-νης καί σταµατήσαµε. 
 Την τρίτη µέρα [εγώ [αρρώστησα. [Από α[ ιτία βέβαια, διαφορετι-
κή. { Εχει ]ο γύψος \ενα µεγάλο µειονέκτηµα. Ραΐζει ε{υκολα καί τότε 
ε@ ιναι [αδύνατον πιά νά κρατηθ ~η. Πρω~ τα πέφτει τό \ενα κοµµάτι, {ε-
πειτα τό {αλλο κι ]υπάρχει φόβος µέσα σέ λίγη ω\ ρα, νά µείνης {αναυ-
δος. Σέ µένα, {εφταιξε κάποια πέτρα. Σκόνταψα κι {επεσα. Καί γίνη-
καν \ολα, κοµκάτια. –Σήµερα, µαθαίνω, πώς \ολοι ο] ι δρόµοι [ασφαλ-
τοστρώνονται, µέχρι τά σύνορα. Κι {ετσι µπορε~ ις νά κυλ ~ας, χωρίς 
νά [επεµβαίνης καί χωρίς νά νοιάζεσαι.– Συνέβηκε λοιπόν α[υτό, 
τότε πού [ανακάλυψα τό νούµερο \ενα καί θέλησα ν' [αλλάξω τόν 
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τρόπο [αριθµήσεως. ∆ηλαδή, συγκεκριµένα, [ενω~  ]η κλασσική [αριθ-
µητική, λογαριάζει µέ τά σύνολα, καί λέει α+α=α, [εγώ, ε@ ιχα τήν 
[ ιδέα, νά ε[ ισαγάγω τή θεωρία τ~ης µονάδος, καί νά πω~  1+1=2 (δια-
βάζεται, \ενα κι \ενα κάνουν δύο). \ Οµως τότε {εγινε µεγάλος σάλος, 
τό δύο θεωρήθηκε [απαράδεχτο, \ολοι {αρχισαν νά φωνάζουν, [εγώ 
µετανόησα, τά φτιάξαµε, καί τώρα ε{ ιµαστε \ολοι καλά. 

 Λοιπόν, ε@ ιδαν κι {επαθαν νά µέ µαζέψουν ο] ι καλοί µου {ανθρω-
ποι. Βέβαια, γύρισα τούς γνωστότερους γιατρούς. Καθηγητάς. Κι 
α[υτοί µέ ταχτοποίησαν, \οπως {επρεπε. 
 \ Οταν τήν ε@ ιδα πάλι, {επειτα [από καιρό, χαρήκαµε κι ο] ι δύο 
[αφάνταστα. 

 —] Ο καιρός ε@ ιναι καλύτερος, ε@ ιπα. 

 —Ναί, [απάντησε. Α[υτό συµβαίνει γιά πρώτη φορά. 

 —\ Οµως, [εµε~ ις ε{ ιµαστε µετρηµένοι. 
 —Ναί, ε@ ιπε, α[υτό συµβαίνει πάντα. [Αλλά [εγώ {ηµουν πολύ 
χλωµός, πρέπει νά φυλάγωµαι, ο] ι [επιδηµίες δίνουν καί παίρνουν 
τώρα τελευτα~ ια... 

 Μετά, τή ρώτησα γιά τό κασκόλ πού φόραγε πέρσυ. Πήγαινε 
πολύ µέ τό κάθισµα. Καί συµφωνήσαµε, κι ω] ρίσαµε συνάντηση, 
γιά τό { ιδιο βράδυ. 

 

 ∆έν µπόρεσα ποτέ νά συνηθίσω νά περιµένω. Βέβαια, \οταν 
{ηµουν νέος, περίµενα, χρόνια πολλά. \ Οµως, ]η {αλλη µέρα δέν @ηρ-
θε, [εγώ στό µεταξύ µεγάλωσα καί {εγινα λογικός. Τώρα πιά δέ µπο-
ρω~ . { Ισως καί δέν ξέρω. Τά πράγµατα στέκουν τοποθετηµένα, [εγώ 
πηγαίνω πρός τά πράγµατα, ]ο χρόνος πηγαίνει δίπλα σέ µένα. Κι 
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\ολες α[υτές ο] ι διαδροµές, ρυθµίζονται [απόλυτα, µέ σήµατα φωτεινά 
καί δε~ ιχτες [ατσαλένιους. 
 [ Εκείνη @ηρθε δυόµιση λεπτά [αργότερα. Μ' \ενα πράσινο φόρε-
µα, \ενα κόκκινο µαντήλι κι \ενα χαµόγελο [απίθανο. 

 Ε@ ιπα, καλησπέρα σας, πώς ε@ ισθε – {επειτα [εγκαταλείψαµε τόν 
πληθυντικό [από πεποίθηση– [εκείνη ε@ ιπε, ε[υχαριστω~  κ.τ.λ. 

 Πήραµε τό δρόµο πρός τό νοτιά. [ Εκε~ ι πού κάνει ζέστη, πολύ 
ζέστη. Πού ε@ ιναι τά κίτρινα χορτάρια καί τά µεγάλα µηρµήγκια. 
Πού ο] ι {ανθρωποι µουλιάζουν στόν \ ιδρω~ τα τούς καί τά σκυλιά ξα-
πλώνονται στόν \ηλιο, τόνα δίπλα στ' {αλλο, γεµ~ατα τσιµπούρια. 
Κρατούσαµε τά χέρια καί περπατούσαµε συζητώντας. 
 —[ Εγώ, {αρχισα, ε@ ιµαι πολύ νέος καί πολύ σοβαρός. Γράφω 
τούς [αριθµούς πρωτοκόλλου µέ [εξαιρετικό χαρακτήρα, κι {εχω δια-
λέξει σάν \ονειρο, ν' [ασχοληθώ µέ τό συντελεστή θερµοπερατότη-
τος "λ". 

 [ Εκείνη, ε@ ιπε, καταγίνοµαι µέ τή µοδιστρική. Τίς 
[απογευµατινές βέβαια ω# ρες, \εκτος ∆ευτέρας καί Παρασκευ ~ης πού 
{εχω ] Υπουργε~ ιο. ] Η µητέρα µου ε@ ιναι {αρρωστη, ]η [αδελφή µου 
καλά, τό Γραφε~ ιο βο-ρεινό. Τά νοίκια [ακρίβηναν, ]η κάλτσα ε@ ιναι 
σαλιωµένη στό γόνατο, καί ντοµάτες δέν φέρνουν πιά [απ' {εξω. 

 Την {επιασα σφιχτά [απ' τή µέση ({εβαλα τά τσιγάρα στήν {αλλη 
τσέπη νά µήν [ενοχλο ~υν) καί προσπαθο ~υσα νά συγχρονίσω τό β~ηµα 
µου µέ τό δικό της. Ε@ ιχε [αρχίσει νά σκοτεινιάζη. [ Εγώ, τάχα, α[ ι-
σθανόµουν. Κι [εκείνη, τάχα, [επίσης. 
 \ Ενας {ανθρωπος πέρασε καί µ ~ας κοίταξε, [επίµονα. ∆έν βρ~ηκα, 
φυσικά, τό λόγο. Κι α[υτός θάχε φιλήσει γυναίκα, κάποτε. Τώρα 
µαζεύει χόρτα, στό περιβόλι. 
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 ∆εν ξέρω, [αλλά µιά συνέντευξη [απογευµατινή, µπορε~ ι νά κρα-
τηθ~η σέ λογικά \ορια. Πάντως δέν {εκανα καµιά [ ιδιαίτερη προσπά-
θεια. Μίλησα γιά τόν {ερωτα ]απλά, µέ τό συνηθισµένο τρόπο, {εχο-
ντας τά χέρια στίς τσέπες καί τό βλέµµα στή γ ~η. {Αρχισα µέ τά παι-
δικά µου χρόνια –τά βρήκαµε { ιδια– καί µέ τά ψάρια το ~υ γλυκο ~υ 
νερο ~υ πού συνηθίζονται. Κατόπιν ε@ ιπα γιά τήν Κατοχή, γιά τά γερά 
µου δόντια καί τά µεγάλα µου α[ ισθήµατα. Ε@ ιπα πώς ε{ ιµαστε \ολοι 
{ανθρωποι ε[ ιλικρινε~ις καί τίµιοι –ντάλα καλοκαίρι– πώς τά χαντά-
κια πού ρωτ~ας τ' [ανοίξαµε γιά νά φεύγουν γρήγορα τά νερά της 
βροχ~ης, καί {αλλα. Ε@ ιχα ]υπ' {οψιν µου νά καταλήξω, µ' \ενα σχετικά 
συγκινητικό τρόπο, [αλλά [εκείνη µο ~υ ε@ ιπε ξαφνικά πώς δέν 
χρειάζεται γιατί ε@ ιχε {ηδη πεισθ ~η. –Τό πράσινο φόρεµα, [αλήθεια, 
θά µπορο ~υσε νά @ηταν γκρί {η µα~υρο {η ]οτιδήποτε. 
 

 [ Εκε~ ινο τό δωµάτιο πού βάζω καί γυρίζει, µπροστά στά µάτια 
µου, {εχει \ολα τά [εξαρτήµατα. \ Ενα φω~ ς µέ α[υτορυθµιζόµενη {εντα-
ση –καί χρώµατα– \ενα µπουκάλι πού περιµένει σφραγισµένο, κι 
\ενα καθρέφτη ε{υκολο στή µετακίνηση. ∆ίπλα, σ' \ενα τραπέζι 
µικρό, τό πορτατίφ κι ]η γυάλινη ε[ ικόνα το ~υ Παρθενω~ να γιά τ' 
[αποτσίγαρα. 

 Καθίσαµε πάνω στό {ασπρο σεντόνι, κοντά-κοντά. Τράβηξα τά 
γοβάκια της, βοήθησα στό φερµουάρ, –µου ε@ ιπε νά βγάλω τό που-
κάµισο, @ηταν φρεσκοσιδερωµένο καί θά τσαλάκωνε- ε@ ιπα ε{ ιµαστε 
τώρα µόνοι, µ' αγκάλιασε. Τακτοποιήσαµε τά κορµιά µας µέ σύ-
νεση, κι [αρχίσαµε νά λειτουργο ~υµε, φυσιολογικά. Κάποτε, τάχα, 
φω~ ς, κάποτε σκοτάδι, λίγες, µικρές, σταγόνες \ ιδρωτα, µιά [ερώτη-
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ση, – [επιβεβληµένη–, µιά απάντηση, –καταφατική–, καί κάποιο µα-
ξιλάρι πού κατρακύλισε στό πάτωµα, –{αδικα. 
 Φάνηκε γιά µιά στιγµή πώς ε{ ιχαµε τήν πρόθεση νά [επιµείνουµε 
µέχρι τέλους καί νά \υποκριθο ~υµε. \ Οµως [εγώ βαρέθηκα πιό γρήγο-
ρα. {Αλλωστε κι [εκείνη δέν ε@ ιπε {οχι. Ξάπλωσα λοιπόν δίπλα, [ανα-
παυτικά, {εβγαλα τήν [απογευµατινή [εφηµερίδα καί διάβασα φωνα-
χτά τά τελευτα~ ια τηλεγραφήµατα. 

 

 Πέρασαν µ ~ηνες πολλοί {ετσι. Μέχρι πού µιά µέρα [εκείνη δέν 
@ηρθε, γιατί κάποιο [εµπόδιο τ~ης {ετυχε. Βέβαια τό πρ~αγµα @ηταν 
]απλό. \ Ενα [απόγευµα [ακόµη, σάντά παλιά προηγούµενα. Θά 
µπορο ~υσα πάλι νά κάνω ]οτιδήποτε, π.χ. µιά παρτίδα µπιλλιάρδο {η 
µιά φιλική [επίσκεψη. Θά µπορο ~υσα [ακόµη νά µείνω σπίτι, µέ τίς 
µπιτζάµες, ταχτοποιώντας τή χτεσινή τσάκιση {η ξύνοντας τ' α[υρια-
νό µολύβι. \ Οµως τίποτα. 

 Π ~ηρα τό δρόµο, τόν {αδειο, κι {εφτασα σ' [εκε~ ινο τό δωµάτιο. Τό 
κλειδί δυσκολεύτηκε \οπως πάντα. Σκόνταψα στό χαλί. Τόφτιαξα. 
{Αδειασα τά κόκκινα τσιγάρα καί ξάπλωσα στό κρεββάτι [ανάσκε-
λα. Κι ε@ ιχα τή γνώµη –θέλω νά πω~  τήν πεποίθηση– πώς [απόψε θά 
µπορο ~υσα γιά πρώτη φορά νά ]υποκριθω~  καί νά [επιµείνω. 

 ∆έν ε@ ιµαι [απ' τούς [ανθρώπους τούς πρωτοποριακούς. {Αλλωστε 
δέν ]υπάρχουν τέτοιοι. Τά πρωϊνά [ασχολο ~υµαι µέ καταχωρήσεις καί 
τ' [απογεύµατα, µέ τήν [ Οργάνωση Ε[υρωπαϊκής [ Ενότητας. Πίνω 
τόν καφέ µου µέτριο βαρύ –\εκτος {αν τό παιδί κάνη λάθος– καί [αγο-
ράζω τά κουστούµια µου, στό τέλος τ~ης [εποχ~ης, \ετοιµα. Παίζω τό 
τάβλι µου προσεχτικά καί στή συζήτηση δέν [επιµένω, [επειδή ε@ ιµαι 
βέβαιος. 
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 Α [υτά, \οπως τό ε@ ιπα στό τελευτα~ ιο συνέδριο τ~ης[ Οργανώσεως 
ε@ ιναι, κατάσταση φυσική κι [ανθρώπινη. Γι' α[υτό ε{ ιµαστε \ολοι 
[αδέρφια καί τίποτα ε[ ις τό {ονοµα το ~υ Πατρός καί το ~υ Υ] ιο ~υ. Γι' α[υτό 
δέν {εχω [ανάγκη [από luminal {η bellalumine {η ζεστό τήλιο. Γι' α[υτό 
ζητωκραυγάσαµε τά {ενοπλα τµήµατα στή χτεσινή παρέλαση, καί 
γι' α[υτό [ακόµη ]η σύνταξη βγαίνει µετά 25ετή ε[υδόκιµον ]υπηρε-
σίαν. Βέβαια \ολοι ο] ι σύνεδροι συµφώνησαν καί µέ χειροκροτή-
σανε. 
 ∆εν [επιχείρησα ποτέ µου νά πιστέψω \οτι ]o χρόνος – ]ο χρόνος 
]ο δικός µας– ε@ ιναι [απέραντος. Γιατί ]υπάρχουν τά περιστατικά, α[υ-
τά πού τόν µετρο ~υν µέ µιά συγκεκριµένη ]ορολογία. Ποιός µπορε~ ι, 
{ας πο ~υµε, νά ]υποστήριξη, \οτι ]η ∆ηµιουργία {η ]η Μεταµόρφωση, 
γίνονταν προχτές, τή στιγµή, πού [εγώ {ηµουνα ξαπλωµένος... [Αδύ-
νατον. 

 ∆εν πρέπει κανείς νά παρατηρ ~η πολύ ω\ ρα, τό ταβάνι, [ανάσκε-
λα. \ Ενα ταβάνι µπορε~ ι νά γίνη βενζινοµηχανές, τίτλοι [εφηµερίδας 
καί [ασσορτί καθίσµατα. Μπορε~ ι νά γίνη µακριά µαλλιά, κόκκινο 
µαντήλι καί περαστικός {ανθρωπος. \ Ενα ταβάνι µπορε~ ι νά γίνη, 
µιά πλάκα µάρµαρο, πού κατεβαίνει. Καί τότε ]ο [αέρας ε@ ιναι 
δύσκο-λος κι ]ο κόσµος βουβός. Ο] ι {αλλοι {ανθρωποι πέθαναν. ∆έν 
{αφισαν { ιχνη, µήτε [ηχώ. Μονάχα µιά φουρκέτα, στό διπλανό 
προσκέφαλο. 

 Βάζω τά δάχτυλα στό στόµα. Τά δόντια µου ε@ ιναι σκληρά καί 
κόβουν. 

 

 Την {αλλη µέρα, ε{ ιδαµε τά µάτια µας [ελεύθερα. –τά µάτια µπο-
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ρο ~υν καί ξεπερνο ~υν τίς δυσκολίες τ~ης γλώσσας καί τίς [ελλείψεις 
της.– Μ' [εκε~ ινο τό δέος τ~ης ]υποψίας. Μ' [εκείνη τήν {εκπληξη το ~υ 
[απρόοπτου. 

 { Ε, λοιπόν, {οχι, δέν δέχοµαι νά σέ κοιτάζω. [ Εγώ ε@ ιµαι {ανθρω-
πος \ησυχος κι ε[υχαριστηµένος. Περπατω~  µέ τό κορµί µου τεντωµέ-
νο καί τό κεφάλι ]υπερήφανο –πίσω µου {εχω \εναν { ισκιο, πού δέν 
τόν χρειάζοµαι.– Μιλω~  µέ {αρθρωση {αψογη, σαν [ασηµένιο θυµιατή-
ρι. Σκεπάζω τούς γοφούς µου µέ πεταλίδες – ]ο {αλλος ε@ ιµαι γυµνός– 
καί κουβαλω~  στήν πλάτη τήν ε[ ικόνα τ~ης Μεγαλόχαρης. Στά χέρια 
µου κρατω~  \ενα µάτσο κορδέλλες. \ Ενα κουβάρι µπερδεµένο κι 
[αλλοπρόσαλλο. \ Οµως θάρθη καιρός – {εχω {ηδη [αρχίσει– πού θά τίς 
κατατάξω κατά µεγέθη καί χρώµατα. Τότε, θά πλέξω τά µαλλιά 
µου µέ τίς κόκκινες. Τίς µα~υρες καί τίς µαβιές, θά τίς πουλήσω στό 
διπλανό Γραφε~ ιο Κηδειω~ ν καί \οσο γιά τίς κίτρινες –α[υτές κανείς 
δέν τίς θέλει– θά τίς χαρίσω, µέ [αφιέρωση, στούς {απορους τ~ης 
[ενορίας. 
 { Οχι, δέν δέχοµαι νά σέ κοιτάζω. [Αφο ~υ ε{ ιµαστε \ολοι [εδω~  µαζί 
γιατί νά προσπαθήσω νά σο ~υ γνέψω [από τό {απειρο; [ Ετούτη τήν 
[απόσταση πού προτείνης τήν [απορρίπτω. ∆έν ε@ ιµαι καθόλου 
µόνος. [Ανήκω, φυσιολογικά, σέ κάθε {ανθρωπο. Στό συνάδελφο 
το ~υ Γρα-φείου, στούς τρε~ ις {αλλους τ~ης πρέφας, {η ]οπουδήποτε. Τό 
βράδυ, θά πάω στό Θέατρο – {εχει δύο χιλιάδες θέσεις.– Καί µετά 
στο ~υ κυρίου τάδε – {εχει συγκέντρωση.– ∆έν ε@ ιµαι καθόλου 
{αρρωστος. Γι' α[υτόν τόν πονοκέφαλο φταίει ]ο γιακάς το ~υ πουκάµι-
σου. Θά στείλω νά τόν φαρδύνω. Καί θά κοιµηθω~  \ησυχος. Γιατί 
{εχω Γραφε~ ιο α{υριο, στίς ]επτά. 

 39



 

 Τ~ης ε@ ιπα [ακόµη, δέν ξέρω {αν ε@ ισαι σίγουρη –ε@ ιπε, δέν {εχω 
[ ιδέα– \οµως {αν πρόκειται µέσα σου, νά λησµονήσω τήν ]υψηλή µου 
κατάγωγή, καί τήν σοβαρή µου [εκπαίδευση, τότε νά περιοριστο ~υµε 
σ' \εναν {αλλο τρόπο. Μπορε~ ις {αν θέλης, νά γυρίζης τά βράδυα µόνη 
σου. Μπορε~ ις [επίσης ν' [αφίνεις [αξύριστες τίς µασχάλες. [Αδιαφο-
ρω~ . [Ακόµη {εχουµε τίς κοινωνικές µας ]υποχρεώσεις ... τό νέο φάρ-
µακο γιά τούς κάλους... ]ο µεθαυριανός {ερανος ... 
 

 ∆έν µπορω~  νά καταλάβω, γιατί \ολος α[υτός ]ο σάλος,, [αφο ~υ {ηµα-
σταν σύµφωνοι, [απ' τήν [αρχή. 

 

Τήν ξανάδα, {επειτα [από πολύν καιρό, τυχα~ ια.  
Ε@ιπα: {Α, ναί, {αλλαξα Γραφε~ ιο καί ω# ρες.  
Ε@ ιπε: Χαίρετε. 
Ε{ ιµαστε \ολοι ]υπέροχα. 
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ΕΠΕΤΕΙΟΣ 
 

 
 Ξύπνησα πρωΐ-πρωΐ [από µιά σειρά δυνατές ντουφεκιές. { Επει-
τα ο] ι καµπάνες, \ολες µαζί, {αρχισαν νά χτυπο ~υν συνεννοηµένα. 

 Το πρ~αγµα µου φάνηκε παράξενο, γιατί, \οπως ε@ ιχα πληροφορη-
θ~η, ]ο πόλεµος ε@ ιχε τελειώσει πρίν [από πολλά χρόνια καί ]η ε[υκαιρία 
]ενός {αλλου καινούριου, δέν φαινόταν κοντά. 

 {Ανοιξα τό παράθυρο κι {εσκυψα πρός τό δρόµο. {Ανθρωποι 
πολλοί καί διάφοροι πήγαιναν κι {ερχονταν βιαστικά, {αλλοι σέ σει-
ρές α[υστηρά παρατεταγµένοι, {αλλοι σέ ]οµάδες τ~ης { ιδιας νοσταλ-
γίας {η το ~υ { ιδιου γούστου {η τ~ης { ιδιας ]υπόληψης, \ολοι κραδαίνοντας 
τά ]υψωµένα τους χέρια {η διάφορα πανιά πολύχρωµα, τραγουδώ-
ντας [ Εθνικά {ασµατα καί ζητωκραυγάζοντας [απεγνωσµένα. Κά-
ποιος µέ ε@ ιδε καί µο~υ {εγνεψε µέ τό κοντάρι του. Γύρισα κι [εγώ, 
π~ηρα [απ' τήν κρεµάστρα τήν τραγιάσκα µου καί το ~υ τήν κούνησα. 
Στό διπλανό παράθυρο, ]η νοικοκυρά µου, σφάδαζε κι α{υτη, µισή 
µέσα µισή {εξω. 
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 Τ~ης ε@ ιπα καληµέρα σας, µήπως µπορε~ ιτε νά µέ πληροφορή-
σετε... Τότε γύρισε κατ' [απάνω µου τό χείµαρρο τω~ ν ζητωκραυγω~ ν 
της, µέ [αποκάλεσε \ηρωα καί δοξασµένο καί ε@ ιπε πώς {ερχεται, στή 
στιγµή νά µέ ]ετοιµάση, γιατί \οπου νάταν {εφθανε ]η συνοδεία πού θά 
µέ παραλάβαινε. 
 { Ετρεξα καί γύρισα, [ακόµη µιά φορά, τό κλειδί στήν πόρτα. Τά 
ραδιόφωνα \ολων τω~ ν δωµατίων ω[ ρύονταν, διαφηµίζοντας τό πε-
ριστατικό. 

 @ Ηταν ]η [επέτειος τ~ης µεγάλης µέρας. Μι~ας µέρας, πού [εγώ κά-
ποτε ε@ ιχα [εκµεταλλευθ ~η θαυµάσια. Τώρα τήν [εκµεταλλεύονται ο] ι 
{αλλοι, µέ τό δικό τούς τρόπο. 
 
 ] Η πόρτα µου χτύπησε δυνατά. Σκέφτηκα πώς λογικώτερο @ηταν 
ν' [ανοίξω. 

 \ Ολος ]ο διάδροµος ε@ ιχε γεµίσει [ανθρώπους Κυριακάτικους. Μέ 
καθαρά κολλάρα καί ξυρισµένα µάγουλα. Μέ χαµόγελα διάφορα, 
\ολων τω~ ν τύπων καί τω~ ν [εκτάσεων καί καπέλλα διάφορα, \ολων 
τω~ ν µεγεθω~ ν καί τω~ ν σχηµάτων. [Απ' τή συνηθισµένη χαρτοσακού-
λα τ~ης µι~ας [οκ~ας, µέχρι [εκε~ ινα τω~ ν ταχυδακτυλουργω~ ν καί τω~ ν 
πιερόττων. –Μεταξύ α[υτω~ ν, πρέπει νά νοηθο ~υν, µπερέδες, πηλή-
κια, τρικαντό καί διάφορα {αλλα. 

 Μόλις µέ ε@ ιδαν, ]ο πρω~ τος [αποκαλύφτηκε, ο] ι {αλλοι ζήλεψαν κι 
{εκαναν τό { ιδιο, καί \ολοι µαζί φώναξαν τρε~ ις φορές "ζήτω". Πρίν 
προφτάσω νά δικαιολογηθω~ , ]ο Σύλλογος Παλαιω~ ν Πολεµιστω~ ν 
{αρχισε νά διαβάζη \ενα χαρτί, [ενω~  ο] ι {αλλοι µέ τά χέρια \ετοιµα, πε-
ρίµεναν τά σηµε~ ια στίξεως, νά χειροκροτήσουν. 

 42



 

 Σάν τέλειωσε α[υτός, {αρχισε ]ο Σύλλογος [ Εργολάβων Κηδειω~ ν, 
]ο Σύλλογος Συντηρήσεως Μνηµείων καί {αλλοι. πολλοί. { Επειτα, 
[εκε~ ινος πού κράταγε τή βαλίτσα τήν {ανοιξε καί µο ~υ προσέφερε τή 
µεγάλη στολή µέ τά παράσηµα. Ε@ ιπα, σ~ας ε[υχαριστω~  πολύ, \οµως 
προτιµω~  τό σπόρ µου τό σακάκι. Ε@ ιπαν, {οχι [αδύνατον, κι {αρχισαν 
νά µο ~υ τήν φορο ~υν. 

 Σέ λίγη ω\ ρα παρουσιάστηκα, ντυµένος ταυροµάχος, θαυµάσια. 
{Αρεσε περισσότερο τό ψηλό µου µα~υρο κολλάρο, ]η µακριά µου 
 – [επίσης µαύρη– µπέρτα, πού {εκανε µιά ζωηρή [αντίθεση µέ τά 
κόκκαλα καί τό καµπύλο µου σπαθί, τό τίµιό µου σπαθί, πού @ηταν 
[από τότε κατατεθειµένο, σέ λαϊκό προσκύνηµα. 

 \ Ολα @ηταν \ετοιµα –κάποιος ξεσκόνισε τό κρανίο µέ τό µαντήλι 
καί διόρθωσε τόν πήχυ το~υ δεξιο ~υ χεριο ~υ– καί µέ ξεκίνησαν. Πρω-
τοστατο ~υντος το ~υ κλήρου. 

 Σ' \ολο τό µ ~ηκος το ~υ δρόµου, παρατεταγµένος ]ο λαός, [ετούτης {η 
[εκείνης τ~ης χώρας, µ ~ας {εραινε µέ {ανθη καί δάκρυζε συγκινηµένος. 
Κάθε κυκλοφορία ε@ ιχε σταµατήσει ο] ι καµπάνες χτυπο ~υσαν δυνα-
τώτερα, ]η µουσική παιάνιζε τόν [επιτάφιο καί γενικω~ ς \ολοι, {εκαναν 
τό καθ~ηκον τους,, [επιτυχηµένα. Σέ µιά στιγµή κάποιος ξέφυγε [από 
τά σύρµατα κι {αρχισε νά τρέχη πρός τό µέρος µου. ∆ύο βήµατα 
[ακόµη καί θά µέ [ακουµπο ~υσε. \ Οµως, ]η [αστυνοµία πρόφτασε καί 
τόν συνέλαβε. Το ~υ {εκαναν σωµατική {ερευνα. Μές στήν κοιλιά το ~υ 
βρήκανε βλήµατα [από [οβίδα πυροβολικο ~υ. Τόν {εστειλαν [αµέσως 
στό τρελλοκοµε~ ιο. 

 [ Επί τέλους ]η συνοδεία σταµάτησε. Τρε~ ις-τέσσερις µέ π~ηραν 
στά χέρια καί µέ µετάφεραν κοντά στό {αγαλµα. \ Ενας κύριος πού 
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ε@ ιχε τό γενικό πρόσταγµα, πλησίασε, µίλησε λίγο σ' α[υτό, {επειτα 
µο ~υ π~ηρε τό χέρι, µο ~υ τό κούνησε καί πέρασε στό λαιµό µου τούς 
15 νεκρούς στρατιω~ τες τ~ης ∆ιµοιρίας µου. Περίµενα φυσικά, \οτι ]η 
καταδίκη θα @ηταν ε[ ις θάνατον. \ Οµως τά πλήθη γύρω, χειροκρο-
το ~υσαν. { Εκανα µιά βαθιά ]υπόκλιση –ο] ι 15 νεκροί στρατιω~ τες πή-
γανε κι {ηρθανε, µ' \ενα χτύπο, πάνω στό στ~ηθος µου.– Τούς ταχτο-
ποίησα µέ τό χέρι πού µο ~υ κούνησαν. 
 ] Η χορωδία {αρχισε νά ψέλνη πολεµικά θούρια κι \ολα τά µάτια 
{εγειραν δακρυσµένα. Τότε, κάποιος µέ παρακίνησε, νά πω~  κι [εγώ 
µερικά λόγια στό {αγαλµα. 

 Τό πρ~αγµα βέβαια, {επαιρνε διαστάσεις. { Οχι πώς [εγώ δέν 
{ηµουν διατεθειµένος νά συνηγορήσω, [αλλά α[υτή ]η [επιµονή καί τά 
δάκρυα, γιά µιά περασµένη χρονολογία πού ε@ ιχε γίνει µάρµαρο, 
µο ~υ @ηταν [ακατανόητα. Ε@ ιπα, κύριοι µέ συγχωρε~ ιτε, [αλλά κάποιο 
λάθος {εγινε. [ Εγώ µόλις πρίν [από µιά στιγµή γεννήθηκα. Τά δάχτυ-
λά µου ε@ ιναι νωπά, ]η µνήµη µου {αδεια. Λοιπόν α[υτό τό {αγαλµα, 
δέν τό γνωρίζω καί δέν τό δέχοµαι. { Οχι, λένε, σο~υ µοιάζει. [ Εγώ 
ε@ ιπα, [αδύνατον, α[υτοί [επέµεναν κι {ετσι σηκώθηκε µεταξύ µας \ενας 
καυγάς τρικούβερτος. 
 Ψίθυροι {αρχισαν νά κυκλοφορο ~υν, στήν [αρχή σιγανοί, {επειτα 
δυνατώτεροι κι \ολα τά βλέµµατα συµµαζεύονταν [απογοητευµένα, 
γιατί ]η τελετή φαινόταν πώς [αποτύχαινε. Κι \οµως, ε@ ιχε γίνει τόση 
προετοιµασία καί τόσα {εξοδα. { Επειτα @ηταν καί ο] ι [επίσηµοι, ντυ-
µένοι στά µα~υρα, πού [ανυποµονούσανε νά φορέσουν πάλι τό ψηλό 
καπέλλο καί τό περήφανο [εθνικό χαµόγελο καί νά κινήσουν γιά τό 
µεγάλο προορισµό. \ Ενα [ανοιχτό βιβλίο, περίµενε τήν ]υπογραφή 
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τους. ] Η πέννα @ηταν βουτηγµένη, ]ο γραµµατέας ε@ ιχε σαλιώσει τό 
δάχτυλο, ]η µουσική ε@ ιχε πάρει τό λά. Τί θά γίνονταν \ολα το ~υτα; 
Καί πω~ ς θά {εδικαιολογε~ ιτο, ]η [αργία τω~ ν ∆ηµοσίων ] Υπηρεσιών; 

 { Ισως α[υτό τό τελευτα~ ιο νά µέ συγκίνησε καί δέχτηκα. Κι { ισως 
{ετσι νά @ηταν καλύτερα, γιατί µο ~υ δόθηκε ]η ε[υκαιρία νά πω~ , µιά καί 
καλή, τήν ] ιστορία το ~υ ρολογιο ~υ. ∆ηλαδή, πω~ ς κάποτε [εφευρέθηκε 
γιά λόγους διακοσµητικούς, πω~ ς {εγινε ]η παρανόηση καί τό χρησι-
µοποίησαν στή µέτρηση το ~υ χρόνου –το ~υ δικο ~υ µας– καί πω~ ς 
τώρα, \ολα ταχτοποιήθηκαν, καταλάβαµε τό σφάλµα µας, βάλαµε 
τά ρολόγια στίς τσέπες κι [αφίσαµε τ' [αστεία τά δραµατικά γιά τό 
πρίν καί γιά τό ]υστέρα. 

 ] Η [αλήθεια ε@ ιναι πώς µ' {ακουσαν µέ προσοχή. \ Οµως, \οταν 
τέλειωσα, [εζήτησαν νά τούς διηγηθω~ , καί πω~ ς {εγινε τό πολεµικό 
κατόρθωµα. [ Εσκούπισα τόν ] ιδρω~ τα µου καί ε@ ιπα πώς προτιµώ τό 
τάβλι. { Οχι, ε@ ιπαν, τό κατόρθωµα. Τότε παράγγειλα καφέδες γιά 
\ολους, [ανάψαµε τσιγάρο, κάτσαµε σταυροπόδι κατάχαµα, κι {αρχι-
σα πάλι [απ' τήν [αρχή, τήν ] ιστορία το ~υ ρολογιο ~υ, γιά \οσους @ηταν 
[απόντες, καί γιά \οσους δέν τήν κατάλαβαν. 

 \ Οµως, \οσο σιγά-σιγά µπαίναν στό πνε~υµα τούτης τ~ης {εξοχης 
[ανασκόπησης, κι \οσο πρόσεχαν κι [αντιλαµβάνονταν τίς λεπτο-
µέρειες, τόσο κι {αρχιζαν νά [ερεθίζονται. Πρω~ τος {εµπηξε τίς φωνές 
\ενας συνταξιο ~υχος, {επειτα, \ενας παπάς. Κι [αµέσως \ολοι µαζί ο] ι 
]υπόλοιποι, ξέσπασαν σέ βρισιές καί σ' [αναθέµατα. Μερικοί ρωτο ~υ-
σαν {εξαλλοι, πω~ ς θά κοιµηθο~υν [απόψε {η α{υριο, χωρίς [απογευµατι-
νή [εφηµερίδα, {αλλοι διαµαρτύρονταν πού δέν χρησιµοποιω~  σωστά 
τήν κλασσική σύνταξη κι {αλλοι ]ορκίζονταν, µέ τό δεξί τούς χέρι 
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τεντωµένο, πάνω σέ µιά φωτογραφία τ~ης [αγαπηµένης τους. Πιο 
δυνατά, φώναζε κε~ ινος πούχε τό γενικό πρόσταγµα. Γιατί τόβλεπε 
σίγουρο, πώς @ηταν καταδικασµένος. Γρήγορα-γρήγορα, µέ κατέβα-
σαν [από τόν {αµβωνα. \ Ενας {αλλος –χειροδύναµος– π~ηρε τό λόγο. 
 —Α [υτός ]ο {ανθρωπος, κύριοι, {ελεγε, ε@ ιναι {ενδοξος. Κανείς δέν 
θά µπορο ~υσε νά [επιθυµήση µεγαλύτερη κ.τ.λ. [από \ενα τέτοιο πα-
ρελθόν.– [ Εγώ, φυσικά, διαµαρτυρήθηκα γιά τήν τελευταία λέξη 
καί ζήτησα [επισήµως νά διαγραφή, \οµως [εκε~ ινοι ε@ ιχαν [αντίθετη 
γνώµη.– @ Ηταν, συνέχισε, µιά νύχτα γεµάτη τρόµο καί γεµάτη θα-
νατο, \οταν µιά χούφτα {ανθρωποι ω\ ρµησαν... 
 \ Οσο µπορο ~υσα τόν διόρθωνα στίς λεπτοµέρειες. Στήν [αρχή 
δέν {εφερνε [αντίρρηση. \ Οµως κάποτε, κατάλαβε ξαφνικά, πώς 
@ηταν πιά πολύ µακριά, [από [εκε~ ινα πού [αναφέρονταν στά ]εβδοµα-
διαία φυλλάδια. Γύρισε τότε καί µέ κοίταξε τροµαγµένος. Ε@ ιπε, µά 
δέν {εγιναν {ετσι. Ε@ ιπα, τί θά π~η {εγιναν, τώρα γίνονται. 
 —Τώρα γίνονται; ε@ ιπε µέ µιά φωνή περίεργη. 

 —Τώρα γίνονται; ρώτησε \ενας {αλλος πιό πέρα. 

 Μιά γενική κατάπληξη [απλώθηκε, µέχρι µακριά, τό συρµατό-
πλεγµα. \ Ολοι, γυρίσανε στούς διπλανούς τους, κοιτάχτηκαν, π~η-
γαν κάτι νά πο ~υν, δέν τό ε@ ιπαν, βάλαν τά κοµπολόγια στίς τσέπες 
καί στράφηκαν πρός [εµένα. Τά λάβαρα βγ ~ηκαν [από τίς θ~ηκες κι 
[ακουµπήστηκαν κατάχαµα, α[υτός πού πούλαγε τό χαρτοπόλεµο, 
σταµάτησε νά ξεχωρίζη τά φράγκα [από τά δίφραγκα, τό [απόσπα-
σµα ε@ ιπε [ακόµη µιά βρισιά, κι ο] ι [αστυνοµικοί λύσαν τά χέρια [από 
µπρός καί τάδεσαν πίσω. 

 { Ητανε µιά στιγµή, [από [εκε~ ινες τίς µετέωρες, πού συνηθίσαµε 
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νά θεωρο ~υµε [αποφασιστικές, {ετσι γιά νάχουµε κάποια ] ιστορική 
ποικιλία. ∆εν {εµενε παρά \ενας λόγος, \ενα σύνθηµα κι ]η σωτηρία {η 
]ο χαµός, παίρνανε πάλι τό σωστό τους δρόµο –γιά \ενα διάστηµα. 

 Βέβαια, ε@ ιχα καί {εχω πάντοτε γνώση τω~ ν χρονικω~ ν πλαισίων, 
\οµως δέ µπόρεσα ν' [αντισταθώ µπροστά σ' [εκείνη, τήν καταπλη-
κτική σαγήνη τ~ης πιθανότητας. 
 Σηκώθηκα {ορθιος, \απλωσα, τίς παλάµες, µάζεψα τήν καρδιά, 
τήν ταλαιπωρηµένη τω~ ν [ανθρώπων, {εβαλα µαζί καί τή δική µου 
καί ξαναµίλησα: 

  —Αγαπητοί µου φίλοι, {ας γίνουµε σπλαχνικοί. {Ας µείνουµε γιά 
λίγο χωρίς ]υπόληψη. Τά χέρια σας ε@ ιναι [ατροφικά [από λειψή µετα-
χείριση, τά πρόσωπά σας µα~υρα, [από τήν [ασφυξία. [ Εγώ, φυσικά, 
δέν ε@ ιµαι ορθοπεδικός, ο {υτε {εχω ]υπ' {οψη µου νά λύσω, µέ τό στα-
νιό, τά ω] ρα~ ια σ~ας σφιχτά κολλάρα. \ Οµως, {ας γράψουµε λίγη ω\ ρα 
στό περιθώριο. Σ' α[υτό τό περιθώριο πού ποτέ δέ χρησιµοποιε~ ιτε, 
γιατί {εχετε πάρει µιά καλή [εκπαίδευση καί γιατί ε{ ισαστε ταχτικοί. 
[ Εγώ, ]υπόσχοµαι νά µήν ξαναµιλήσω [απόψε γιά ]ηµερολόγια. 
\ Οµως κι [εσε~ ις, [αφίστε µε νά [οργανώσω [εδω~  τά πράγµατα, \οπως 
πρέπει. Λοιπόν λέγοµαι τούτη τή στιγµή {ετσι, ταυροµάχος µέγας τό 
[επάγγελµα {η χασάπης {η πανοραµιτζής –τό ζήτηµα ε@ ιναι νά συµφω-
νήσουµε. ] Ο κύριος [από δω~  θά γυρίζη τό χερούλι καί θά διηγιέται 
τά περιστατικά. "Πω~ ς ]ο Μέγας Κωνσταντίνος... {η τό Ύποβρύχιον 
Παπανικολής... {η ]ο [Ατρόµητος Κατσαντώνης...". Βέβαια, [επειδή 
τό πρ~αγµα ε@ ιναι πρόχειρο, δέν πρέπει νά {εχετε ]υπερβολικές [αξιώ-
σεις. Πάντως, δέχοµαι πο ~υ καί πο ~υ νά παρεµβαίνω, κάνοντας τήν 
]υπόθεση περισσότερο συγκινητική. 
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 Φυσικά, \ολοι τούς φάνηκαν λογικοί. Γιατί {ηξεραν καλά τή 
στιγµή καί τήν [αξία της, µονάχα [αγνοο ~υσαν τή µέθοδο. Το ~υτο τό 
ε@ ιχα [αντιληφθ ~η [απ' τήν [αρχή, γι' α[υτό καί {αλλωστε, [επέµεινα. 

 { Ετσι µπορέσαµε καί φτιάξαµε πράγµατι, µιά παράσταση ]υπέ-
ροχη. Χωρίς [ ιαχές καί πεπρωµένα. Χωρίς [ελπίδες καί {ονειρα. [Αφί-
νοντας τό χρόνο σέ µιάν [ακµή. 

 Στό τέλος, διπλώσαµε τά λάβαρα, χαιρετιστήκαµε [εγκάρδια 
 –χωρίς νά λησµονήσουµε καί τήν ]ενός λεπτο ~υ σιγή- καί δώσαµε 
ραντεβο ~υ γιά τόν {αλλο χρόνο. 
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ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΨΗΛΑΦΗΤΑ 
 
 Πέρασε πολύς καιρός [απ' τήν ]ηµέρα πού {αρχισε νά νυχτώνη. 
Τόσος καιρός, πού δέ θυµ~αµαι πιά τίποτα. 

 Στήν [αρχή, \οπως µ~ας λένε τά βιβλία κι ο] ι γεροντότεροι, ο] ι νύ-
χτες @ηταν γιά µ ~ας σύντοµες. Σέ µιά γωνιά τ~ης γ ~ης, {αρχιζε ξαφνικά, 
νά [εκδηλώνεται λίγο σκοτάδι, πού σιγά-σιγά ]απλωνόταν καί µεγά-
λωνε. \ Οµως, κανείς δέν {εδινε σηµασία στό γεγονός. Γιατί \ολοι 
{ηξεραν, πώς ο] ι νύχτες ε@ ιναι δικές µας, κι ε@ ιναι γνωστή [εκ τω~ ν 
προτέρων ]η µο~ ιρα τους. Βέβαια, το ~υτο τό σκοτάδι, σκέπαζε \ολη 
τήν περιφέρεια, {εφτανε στή µέση µας, στήν κορυφή µας, στή στέγη 
το ~υ σπιτιο ~υ, τ~ης [εκκλησίας µας, πλησίαζε στά πόδια το ~υ λόφου το ~υ 
[ανακούρκουδου, τά {εφτανε, { ισως τά πέρναγε, κι [ανέβαινε ]ορµητι-
κό πρός τήν κορφή. \ Οµως τά {εργα τω~ ν [ανθρώπων δέν ε@ ιχαν κα-
τορθώσει νά πάρουν σηµαντική σπουδαιότητα. [Ακόµη περισσό-
τερο, \οταν {ερχονταν [αντιµέτωπα πρός τή φύση. Κάποια σταγόνα 
χλωµό φω~ ς πού ξόµενε στήν {ακρη τ~ης κορυφής, {ητανε [αρκετή νά 
ξεσηκώση α{υριο, µιά καινούρια µέρα. 
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 Μα κάποτε, ο] ι {αξονες τ~ης γης µετατοπίστηκαν, κι ο] ι {αξονες ο] ι 
δικοί µας [επίσης. Καί {αρχισε ]η νύχτα, ]η µιά νύχτα, ]η [απέραντη. 
Χωρίς ο@ ικτο, χωρίς φραγµό. Χωρίς [αµφιβολία, χωρίς [αναίρεση. 
Τότε, τραβήξαµε καί µε~ ις [από τό χω~ µα τή φωνή µας. τή βάλαµε σ' 
\ενα βάζο µέ λίγο φρέσκο νερό. Τραβήξαµε [απ' τήν ε[ ικόνα τά µάτια 
µας. Τά βάλαµε σέ µιά κρυστάλλινη βιτρίνα. Πήραµε τίς παλάµες 
[από τό σω~ µα το ~υ {ερωτα καί τίς τοποθετήσαµε στά µάγουλά µας. 
 Βλέπεις, µ ~ας βρ~ηκε τούτη ]η κατάσταση τελείως [απροετοίµα-
στους. Κανείς δέν {ητανε σέ θέση νά π~η. Ε@ιχαν τά χρόνια µας περά-
σει σ' \ενα λιβάδι, ζητώντας τρίποδα σκουλήκια, µ' \ενα ζευγάρι 
γάντια γιά νά µή λερώσουν, γυρνώντας σ' \ενα µαγγανοπήγαδο, µ' 
\εναν [επίδεσµο στά µάτια γιά νά µή ζαλιστο~υν. \ Οταν µ ~ας τόπαν κι 
[εγκαταλείψαµε τά σκουλήκια καί λύσαµε τόν [επίδεσµο, {ητανε πιά 
δώδεκα περασµένες. 
 

 [Αλήθεια δέ θυµ ~αµαι πότε {αρχισε νά νυχτώνη. { Ισως {ηµουν 
[αγέννητος { ισως {ηµουν παιδί, { ισως [ακόµη {ηµουνα γέρος. \ Οταν τό 
α# ιµα µας {αρχισε νά θαµπώνη καί τό µυαλό µας [επίσης. \ Οταν τά 
χείλη µας {αρχισαν νά µαυρίζουν καί τό κορµί µας νά [εξαφανίζεται. 
\ Οταν ο] ι {ανθρωποι γίναν σκιές καί ο] ι σκιές [ανάµνηση. \ Ενα σκο-
τάδι ]ορµητικό κι [αχόρταγο, ξεχείλισε [απ' τούς πόρους µας, π~ηρε 
τόν κόσµον \ολον, τόν γύρισε, τόν βούλιαξε, καί πάλι ξεχείλισε, καί 
ξαναέφτασε σέ µ ~ας καί µ ~ας περόνιασε, [ακόµη µιά φορά, βαθιά, 
µέχρι τό κόκκαλο. 

 Ε{ ιπαµε, βρίσαµε, καταραστήκαµε. { Επειτα κλείσαµε τά µάτια 
καί νοσταλγήσαµε. { Έπειτα κουραστήκαµε, κάτσαµε καλύτερα, 
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µιά [ ιδέα µ~ας @ηρθε, [ανοίξαµε τά µάτια, ψάξαµε, ψάξαµε τά σεντού-
κια, βρήκαµε τίς λαµπάδες τ~ης περσιν ~ης κηδείας καί τίς [ανάψαµε. 
] Ο καιρός σιγά-σιγά πέρασε, µετά τίς λαµπάδες @ηρθε τό πετρέλαιο, 
µετά @ηρθε ]ο [ηλεκτρισµός, [εµε~ ις σκεφτήκαµε νά βάλουµε κι \ενα 
βραβε~ ιο, τό βάλαµε, τό πήραµε, καί τώρα ε{ ιµαστε \ολοι καλά. 

 —Καλησπέρα σας κύριε, ε@ ιπε. { Εχετε καµιά σχέση µέ τήν 
ποίηση; 

 Ε@ ιχα βγ ~η νά περπατήσω λίγο. Θόρυβος κανείς δέν [ακουγόταν. 
Ο ] ι δρόµοι @ηταν –πιθανω~ ς– {ερηµοι. Φυσικά δέν µπόρεσα νά τόν 
διακρίνω. \ Ολες [ετο ~υτες ο] ι [εφευρέσεις καί τά βραβε~ ια µας, {εχουνε 
πέραση µονάχα µέσα στούς τοίχους τούς κλειστούς ]ενός [επιστηµο-
νικο~υ δοκίµιου {η ]ενός προσεχτικο ~υ δωµατίου. { Εξω, στό \υπαι-
θρον, ε{ ιµαστε µόνον µιά πιθανότητα. Συµφωνήσαµε λοιπόν νά 
περ-πατ ~αµε µέ τά µάτια [ορθάνοιχτα –τά µάτια λάµπουν µ' [εκε~ ινο 
τό περίεργο φω~ ς τ~ης πυγολαµπίδας. Βέβαια, πολλές φορές, 
µπερδευό-µαστε µέ τίς γάτες καί γίνονται πολλά φαιδρά [επεισόδια. 
{Αλλοτε πάλι, σκοντάφτουµε στίς πλάτες το ~υ µπροστινο ~υ καί 
ζητ~αµε τά ρέστα {η τή συγνώµη του.Πάντως, λένε, \οταν κανείς 
βαδίζει [αργά καί σταθερά καί {ηρεµα, δέν πρόκειται τίποτα, µά 
[απολύτως τίποτα, νά το~υ συµβ~η. 

 —Καλησπέρα σας, κύριε. { Εχετε καµιά σχέση µέ τήν ποίηση; 

 Φυσικά [εγώ, δέν συνηθίζω νά µιλω~  σέ {αγνωστα πρόσωπα. Γι' 
α[υτό { ισως, δέν µιλω~  σέ κανένα. Π ~ηγα λοιπόν νά προσπεράσω 
[αδιάφορα. \ Οµως, α[υτά τά δυό [αναµµένα κάρβουνα, ε{ ιχανε 
φορτω-θε~ ι [απάνω µου, [απελπιστικά. 

  Ε@ ιπα, {οχι ε[υχαριστω~ . Καί {ετριψα τίς παλάµες χαρούµενα. 
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 ] Επτά χιλιάδες πετεινοί, [από τρε~ ις φορές ]ο καθένας, κάνουν 
ε{ ικοσι τόσες χιλιάδες φωνήµατα. ∆έν φέρνουν \οµως τό ξηµέρωµα. 
] Η νύχτα ε@ ιναι τόσο βαριά \οσο καί ο] ι ω@ µοι µας. 
 [ Εκε~ ινος µέ κοίταξε λυπηµένα. 

 —Μά δέ βλέπετε, ε@ ιπε, \ολο α[υτό τό {ερεβος; Φυσικά, ε@ ιναι κάτι 
πού [εντελ ~ως προσωπικά σ~ας [αφορ~α, \οµως {ας ]υποθέσουµε γιά µιά 
στιγµή \οτι σ~ας κρατω~  σφιχτά [απ' τό χέρι -µπορο ~υµε νά χρησιµο-
ποιήσουµε κι \ενα µαντήλι {αν θέλετε- καί σ~ας ]οδηγω~  σ' \ενα [ Εθνικό 
ξεφάντωµα. 

 Το ~υτος ]ο {ανθρωπος {ηθελε βοήθεια. [ Εγώ σκέφτηκα {αν ε@ ιχα 
καιρό πού νά µήν ε@ ιναι γιά πέταµα, δέν βρ~ηκα καί δέχτηκα. 

 —[Αδιάφορο, ε@ ιπα. Στό σπίτι µου κατασκευάζω [ηλεκτρικά κυ-
κλώµατα καί µαγνητικά πεδία. [Αρκε~ ι νά γυρίσω λίγο τό διακόπτη, 
κι \ολη [ετούτη ]η µαύρη µου [επικάλυψη πάει περίπατο. Βέβαια πρέ-
πει νά κλείσω τά παράθυρα, ]ερµητικά. \ Οµως α[υτό δέν {εχει σηµα-
σία. Μέ λίγη κυβερνητική ]υποστήριξη καί κάποια πίστωση χρόνου, 
θά [ηλεκτροφωτίσω τήν πόλη \ολόκληρη. 

 Π ~ηρε λίγο σκοτάδι, τό µάλαξε µέ τά δάχτυλα, τό σήκωσε ψηλά 
καί τ' {αφισε νά πέση. ] Ο κρότος τράνταξε \ολη τήν {εκταση. 

 —Κύριε, ε@ ιπε, θέλησα νά µιλήσουµε γιά [ Εθνικούς χορούς καί 
{οχι γιά πυροτεχνήµατα. 

 ] Ο τόνος τ~ης φωνής του µο ~υ θύµισε τόν πρω~ το µου {ερωτα. ∆εν 
θέλησα νά τόν πληγώσω, \οπως τότε. 
 Ε@ ιπα, \οταν {ηµουνα νέος [εχόρευα [ Ηπειρώτικο. \ Οµως, [απ' 
\οταν πηδήξαµε \ολοι µαζί στό βάραθρο –θά {εχετε [ακούσει τή 
σχετική ] ιστορία– καί @ηρθε µετά ]ο [ Ιµπραήµ καί µ ~ας [εσήκωσε καί 
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µ ~ας [εδίδαξε τήν [ηλεκτρική τέχνη, [αλλάξαµε [επάγγελµα. Τώρα πιά 
δέ θυµ ~αµε τίποτα. [Αλλά, [ακόµα κι {αν δεχτο ~υµε πώς ξαναβρίσκω 
τήν πρώτη µου [εκείνη νεανική δύναµη καί τό χαρτί µέ τά λόγια, 
δέν ω[ φελε~ ι. Ε@ ιναι \ενας µάταιος χορός στό σκοτάδι. Κανείς δέ 
µπορε~ ι νά µ ~ας δ ~η, κανείς δέ µπορε~ ι νά µ~ας [ακούση. 

 —\ Οµως τότε, ε@ ιπε, τί νά κάνουµε; Καλύτερα νά πέσουµε [ανά-
σκελα καί νά καπνίζουµε τσιγάρα; 

 Μόλις ε{ ιχαµε σηκωθε~ ι καί ε{ ιχαµε χορτάσει τά τσιγάρα. 

 —{ Η µήπως προτιµ~ατε νά κλείσουµε τά βλέφαρα καί νά [εξα-
λείψουµε κάθε { ιχνος; 
 [ Εδω~ , χρειάστηκε µιά µικρή δοκιµή. Περπατήσαµε προσεκτικά 
πιασµένοι [από τό χέρι, γιά νά µή χαθο ~υµε καί νά µή δειλιάσουµε. 
Στήν [αρχή \ολα πήγαιναν καλά. [Απασχοληθήκαµε λίγο µέ τήν 
]οµορφιά καί τήν ]υπόληψη –τό θέµα @ηταν µικρό καί γρήγορα [εξαν-
τλήθηκε– {επειτα µαζευτήκαµε, κάναµε τά σχέδια καί χτίσαµ' \ενα 
κεντρικό πελώριο καφενε~ ιο, {επειτα [οργανώσαµε \εναν πόλεµο καί 
σκοτωθήκαµε, {επειτα ε{ ιπαµε {οχι κάποιο λάθος {εγινε, καταδικάσαµε 
α[υτόν τόν πόλεµο καί φτιάξαµε \εναν καινούριο, στό µεταξύ ε{ ιχαµε 
πε~ ι [αρκετά πάνω στήν [Αρχή καί τό Λόγο [από [ορθογραφική {αποψη, 
καί γενικά, πέρναγε ]ο καιρός µας ε[υχάριστα. 

 Κάποτε \οµως τά βλέφαρα µας {αρχισαν νά πονο ~υν. Τόσων 
α[ ιώνων βλέµµατα ε{ ιχανε µαζευτεί. Θέλαµε ν' [αναπνεύσουµε καί 
δέν ε{ ιχαµε {αλλο τρόπο. 

 Κάποιος χτύπησε πάνω µας [απότοµα. Γύρισε καί µ ~ας ε@ ιπε \ενα 
σωρό. 

 —Νοµίζετε, τόν ρώτησα, θά µ ~ας [επιτρέψουν; 
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 [ Εκε~ ινος µο ~υ ζήτησε συχώρεση. Ε@ ιχε [ανοίξει λίγο τά µάτια του 
γιά νά σκουπίση τά δάκρυα του. 

 Τα βλέφαρά µου [απόκαµαν. Το ~υ ε@ ιπα παραιτο ~µαι, {ας συνεχί-
σουµε \οπως λέγατε, µ' \ενα [ Εθνικό τραγούδι. 
 —\ Οσο ]ο καιρός περν~α, ε{ ιπε, ]η καρδιά µας βαραίνει καί γίνεται 
δυσκολώτερη ]η προσαρµογή. Κάποια φορά νοσταλγήσαµε µέ 
συντριβή. Κάποια {αλλη [απαιτήσαµε µέ στόµφο. Νά λοιπόν πού 
 -θέλοντας ]η {οχι- περάσαµε. Τώρα πιά τά νερά κλείσανε πίσω µας. 
] Η  Σιών ε@ ιναι [αµετάκλητη. Πρέπει λοιπόν νά κάνουµε µιά σοβαρή 
σκέψη. Νά πάρουµε µιά σύγχρονη [απόφαση. Ε@ ιναι ο] ι [αρθρώσεις 
µας καυτές σάν χόβολη. Τά νε~υρα µας [ασύδοτα σάν \ενα µακρύ 
ποτάµι. {Ας τ' [αφίσουµε νά πάρουν τό δρόµο τους πάνω στό κορµί 
µας. [ Εκε~ ινο τό δρόµο πού θά µ ~ας τινάξη [απ' τή µιά µιά πέτρα 
στήν {αλλη, [απ' τή µιάν {οχθη στην {αλλη, [απ' τήν µιάν [αγάπη στήν 
{αλλη. Κι \οταν \ολα τά κόκκαλα µας λυθο ~υν καί πέσουν, {ας τά 
µαζέψουµε προσεκτικά κι {ας τά ταιριάξουµε στό σχ~ηµα πάλι το ~υ 
κορµιο ~υ µας, πάνω σ' \ενα {ετσι κοµµένο χαρτόνι. Κι {ας µετρήσουµε 
µ' \ενα κουµπάσο, τά µήκη, τίς [αποστάσεις καί τά πάχη τους. {Ας 
µετρήσουµε {επειτα καί τά δικά µας. Πρέπει κάτι νά µένη. 

 Βέβαια θά µπορο ~υσε νά π~η κανείς, πώς γίνεται πολύ κακό γιά 
τό τίποτα. \ Ολα [ετο ~υτα τά στοιχε~ ια –κι ο] ι [αποστάσεις καί τά 
κόκκαλα– {εχουν [από καιρό γραφτ ~η, σ' [επιστηµονικά βιβλία. Καί 
πώς {αν θέλουµε κάτι πολύ σωστό καί σίγουρο, δέν {εχουµε παρά νά 
βγάλουµε σιγά-σιγά, \ολα µας τά φορέµατα, µπροστά σ' \εναν [επί-
πεδο καθρέφτη. \ Οµως, θαυµάσαµε πολλές φορές α[υτή τή γύµνια 
µας. Τήν [αγγίξαµε µέ τά δάχτυλα, τήν πήραµε στά χέρια –γέµισαν 
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τα χέρια– τή σφίξαµε. [Αλλά δέν ε@ ιναι α[υτό. [ Εµε~ ις, πού δέν [ενδια-
φερθήκαµε γιά τόν Παράδεισο, \οπως ]ο πρω~ τος {ανθρωπος, {αλλα γι' 
α[υτή τή γ ~η, \οπως ]ο δεύτερος, τό ξέρουµε. 
 Το ~υ ε@ ιπα, κάνετε λάθος γιά τόν {ανθρωπο καί τό ]αµάρτηµα το ~υ 
[ανθρώπου. 

 —Γενικά, ε@ ιπε, δέν [ενδιαφέρουµαι γιά θέµατα πού παραγρά-
φτηκαν. \ Οµως [εδω~  πρέπει νά ]οµολογήση κανείς, πώς τό πρω~ το 
]αµάρτηµα το ~υ {ανθρωπου, @ηταν ]η πρώτη νίκη το ~υ Θεο~υ. Κι ]η πρώ-
τη του δικαίωση. Κι {ετσι καθόµαστε \ολοι µαζί του { ισοι, γύρω [απ' 
τό στρογγυλό τραπέζι, τ~ης ∆ηµιουργίας κι ο[ ικτίρουµε τή µο~ ιρα του 
καί τή δική µας. { Ελεγα λοιπόν, πώς δέν ε@ ιναι ]η γύµνια πού ζητ~αµε 
[αλλά τό σχ~ηµα τ~ης γύµνιας. [ Εκε~ ινο τό σχ~ηµα πού παίρνει µέσα 
στίς πτυχές το ~υ κορµιο~υ µας. [ Εκε~ ινο πού γεννιέται µαζί του, \οπως 
]η ]οµορφιά µέ τά µάτια µας καί χάνεται µαζί του \οπως τό χρω~ µα µέ 
τό σκοτάδι. Α [υτό δέν πιάνεται ποτέ σάν ο [υσία, [αλλά σάν ]υπόλοιπο. 

 —\ Οµως, ε@ ιπα, [εγώ θά {ηθελα... 

 —Κι [εγώ θά {ηθελα, [απάντησε. Μά βλέπετε ]ο χορός µας ε@ ιναι 
[αόρατος [από κατασκευ ~ης. Ο{υτε νά µ ~ας δο~υν ο {υτε νά τούς δο ~υµε. 
[Αλλά α[υτό δέν {εχει σηµασία. Ε@ ιναι ]η διαδικασία ]η { ιδια. Κι [ακόµη 
µπορο ~υµε νά α[ ισθανθο~υµε τό χτύπηµα το ~υ [αέρα , τή µυρουδιά το ~υ 
] ιδρω~ τα, τό κάψιµο τ~ης [ανάσας τους. Α[υτή τή βεβαίωση κι α[υτή τ~?η 
βοήθεια. Θάθελα τότε, \ολοι µαζί, νά κάνουµε \ενα νούµερο. { Ισως 
\εναν τεράστιο κύκλο πιασµένοι [απ' τά δάχτυλα. Μιά στροφή µιάν 
[αντιστροφή κι \ενα στάσιµο. Κι {επειτα, πάλι τό { ιδιο [απ' τήν [αρχή, 
πολλές φορές, µ' \ενα ρυθµό \ολο πιό γρήγορο. Μέχρι νά ] ιδρώσουνε 
τά σώµατα, ν' [ανάψουνε τά πόδια. Καί τότε, ν' [αφίσουµε τά δάχτυ-
λα, καί νά ριχτο ~υµε πρός τό κέντρο, [ακάθεκτοι. Κι \ο,τι γίνει. 
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 Μο ~υ µίλησε [ακόµη γιά τό τελευτα~ ιο του [επεισόδιο. 

 —Περπάτησα, βιαστικά, \ολον τόν κόσµο. \ Ολος ]ο κόσµος, \ενα 
σκοινί [απλωµένα [εσώρρουχα. Ε@ ιπα νά µαζέψουµε τά [εσώρρουχα, 
ν' ]απλώσουµε τήν [αναπνοή µας, νά τή στεγνώσουµε. Ε{ ιπανε, {οχι, 
τά [εσώρρουχα {εχουνε τή δική τούς χάρη καί τή δική τους περι-
έργεια. \ Ολοι σκαρφαλώνουν στή µάντρα νά τά δο ~υν. Τά µικρά 
παδιά [ακονίζοντας τόν πόθο τους, ο] ι µεγάλοι ταΐζοντας τόν δικό 
τους. { Επειτα ε@ ιναι καί ο] ι δαντέλλες πού στολίζουνε µέ κάποια 
[αξίωση. Ε@ ιναι τ' [ανοίγµατα – [εγκεκριµένα– πού βάζουν κάποιο \οριο 
καί κάποιο περιορισµό. Ε@ ιναι καί ]η ε[υγενική \αµιλλα τω~ ν Βιοµηχα-
νιω~ ν γιά τό πιό λεπτό καί τό πιό ε[υαίσθητο. Κι {ετσι δέν µπορο ~υν 
\ολοι νά παρασυρθο ~υν, κατασκευάζοντας ψωµί {η νοµίσµατα. 

 Περπάτησα \ολον τόν κόσµο ζητώντας τούς [αποστόλους µου. 

 Ε@ ιπα, τά [εσώρρουχα παγώσανε, κοκκάλωσαν. { Επειτα δέν µ ~ας 
χρειάζονται πιά, [αφίνουµε τά στήθη µας {αντυτα, τά µέλη µας γυ-
µνά. {Ας π~αµε λοιπόν νά τά σηκώσουµε, νά µείνη τό σκοινί [ελεύ-
θερο, νά ρίξουµε πάνω του τήν κλασσική µας συνείδηση, ν' ]απλώ-
σουµε τό [ Εθνικό µας τραγούδι. 
 Ε@ ιπαν, δέν τά γνωρίζουν α[υτά τά πράγµατα. 

 { Εβγαλα, τούς τά {εδειξα, τά καρφίτσωσα στά δάχτυλα, τά σή-
κωσα ψηλά, τ' [ανέµισα. 

 Ε@ ιπαν, δέν {εχουν σχ~ηµα καί χρώµατα. 

 Κι \οµως, τώρα ε@ ιναι ]ο κρίσιµος καιρός. Γιατί χορτάσαµε τά 
τσι-γάρα καί γιατί τά βλέφαρα µας πονο ~υν. 
 

 Τόν {ανθρωπο α[υτόν τόν συνάντησα τήν ω\ ρα τ~ης κρίσεως. Τότε 
πού {ηµουν \ετοιµος νά [ενηµερώσω τό χαρακτήρα µου καί ν' [ανοίξω 
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µιά κουβέντα καθώς πρέπει. Α [υτη τήν ω\ ρα τ~ης κρίσεως, πού δέν 
πέρασε [ακόµη. 

 – [Αλήθεια, πόσες φορές δέν προσπαθήσαµε. Πόσες φορές δέν 
πήραµε τά [οδυνηρά νυστέρια καί δέν χωρίσαµε τίς [ενωµένες πλά-
τες µας, γιά ν' [αλλάξουµε τή στάση, νάρρθουµε [αντιµέτωποι, νά 
συνεννοηθο ~υµε προσωπικά. [ Εγώ, κι [εγώ, µές στό α[ ιώνιο χάος πού 
µ ~ας {εθρεψε. Μέ τήν [ελπίδα ν' [ανδρωθο ~υµε σέ µιά συναίρεση. Μέ 
τήν [ανάγκη ν' [ακουστο ~υµε προσεχτικά. 

 

 Χτές βράδυ ε@ ιδα \ενα \ονειρο. Πιασµένοι [από τά δάχτυλα. Μιά 
στροφή, µιά [αντιστροφή κι \ενα στάσιµο. Κι {επειτα πάλι [απ' τήν 
[αρχή, µ' \εναν ρυθµό \ολο πιό γρήγορο. Τό κορµί µας {αρχισε νά 
φωτίζεται, {επειτα σιγά-σιγά [εκτυφλωτικά νά λάµπη, νά πυρπολ~η-
ται, νά χάνη τίς γραµµές του µέσα στό τόσο θάµπος, νά [εξαφανί-
ζεται. Κι {εγινε ]ο καθένας µας µιά µ ~αζα φω~ ς, πού στροβιλιζόταν 
]ορµητικά, καί φούσκωνε στήν περιφέρεια, καί στροβιλιζόταν, καί 
φούσκωνε, καί γινόταν πιό λαµπρό, πιό πηχτό, πιό [επίµονο. Κι 
[αγωνιζόταν νά χωρέση καί χτύπαγε στά διπλανά του καί στ' [αντί-
κρυ του, καί γέµιζε [από σπίθες ]η [επαφή. 

 Καί λύσαµε τά δάχτυλα κι ]ορµήσαµε στό κέντρο [ακάθεκτοι. 
 Κι {εγινε [εκείνη ]η {εκρηξη, ]η [εκτυφλωτική. 
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ΦΡΑΓΜΑ ΣΙΩΠΗΣ 
 
 ∆έχτηκα τήν [ ιδέα τ~ης συγκέντρωσης χωρίς προκατάληψη. Γιατί 
τά χρόνια τά γεµάτα κεφάλια –το ~υ [ Ιωάννου το ~υ Προδρόµου, το ~υ 
Σακυαµούνι καί τ~ης Μητέρας µου– ε@ ιχαν περάσει καί τά λόγια τά 
γεµάτα {εξαρση, µαζί. {Αλλωστε δέν @ηταν ]η πρώτη φορά. [Από τότε 
πού συµπήξαµε τά α[ ισθήµατα µας σέ σύλλογο καί [οργανώσαµε 
πανηγυρικάς [επετείους, [από τότε πού [αφίσαµε τά δωµάτια καί πιά-
σαµε τά πεζοδρόµια, [από τότε πού πήραµε τή σκέψη µας καί τήν 
καρδιά µας καί τήν φέραµε στούς διάφορους διαγωνισµούς καλλο-
ν ~ης, δέν κάνουµε τίποτ' {αλλο παρά νά γυρν ~αµε [ανάµεσα σέ φιλικές 
συγκεντρώσεις, νά ραντίζουµε τά πτώµατα {η νά συγχαιρόµαστε 
[αλλήλους καί νά σηκώνουµε γύρω µας µιά κουβέρτα λέγοντας: 
"[ Εµ ~ας, θά µ ~ας [επιτρέψετε ν' [αλλάξουµε". 

 ∆έχτηκα λοιπόν τήν πρόφαση, χωρίς ]υστερισµούς καί χωρίς 
]υστεροβουλία. Μέ τόν τρόπο πού συνηθίζεται σήµερα. Μετά τό 
βραδυνό φαγητό καί τό τελευτα~ ιο τσιγάρο. [Αφο ~υ πλύνουµε τά 
δόντια κι [αφίσουµε στό κοµοδίνο τά [επιτεύγµατα. 
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 Μο ~υ {ανοιξε τήν πόρτα καί µέ κατεφίλησε. 
 Ε@ ιπα: 

 —Με συγχωρε~ ιτε πού {αργησα. Περιµένοντας τή χρυσή βροχή, 
µέσα στά χάλκινα δωµάτια, δέν πρόσεξα τά χρόνια. 

 [ Εκείνη ξεκαρδίστηκε καί διηγήθηκε \ενα [ανέκδοτο πού {ακουσε 
χτές. Ρώτησα γιά τόν Σίµωνα τόν Κυρηνα~ ιο, δέν @ηταν [εκε~ ι. 
 { Εβαψα τά µαλλιά µου κόκκινα, σήκωσα τά παντελόνια ω] ς τόν 
[αστράγαλο καί τήν [ακολούθησα. Τό πρω~ το πρ~αγµα –θυµάµαι– πού 
µο ~υ {εκανε [εντύπωση καθώς {εµπαινα, @ηταν ]η [απόλυτη ]ησυχία. 

  —Μά πού ε@ ιναι ο] ι Σταυροφόροι; ρώτησα. 

 Γιατί ε@ ιχα πληροφορηθε~ ι πώς ο] ι { ιδιοι [εκε~ ινοι Σταυροφόροι πού 
ξεπροβόδισα, α[υτοί πού ντύσαν τά κορµιά τούς µέ σίδερα καί κόλ-
λησαν στά πλαϊνά τω~ ν σπαθι ~ων τους χαλκοµανίες το ~υ Χριστο~υ, 
ε{ ιχανε {ηδη φτάσει στούς {Αγιους τόπους –τή Θήβα, τήν [Αθήνα, 
τήν Πελοπόννησο. 

 —{Α, [εδω~  ε@ ιναι, ε@ ιπε, µήν [ανησυχείτε. [ Εκτος [από τ' [αλόγατα 
πού τά θυσιάσαµε καί τά α\ ιµατα πού τά βάλαµε στό ψυγε ~ιο, γιά νά 
ε@ ιναι νωπά. 

 Μπήκαµε στόν προθάλαµο, [εκείνη µπροστά, [εγώ πίσω. Χον-
τρές σταγόνες ]υγρασίας κύλαγαν στά τοιχώµατα. Λές, καί τά [ελά-
φια καί τά µαµούθ ε@ ιχαν ] ιδρώσει [απροσδόκητα. Σήκωσα \ενα µικρό 
ε[ ιδώλιο, γιά νά κρεµάσω στά κλειδιά µου. Σέ κάθε β~ηµα µου καί 
σκόνταφτα, πάνω σέ κρανία το ~υ Νιέντερνταλ, α[ ισθ~ητες µεταξωτές, 
ρεβόλβερ, ρόπαλα, λεπρούς [ανθρώπους, [ Ιφιγένειες, δισκοπότηρα 
καί {αλλα τέτοια πολλά. 

 59



 

 ] Η κυρία πού προηγε~ ιτο µέ κρατο ~υσε [από τό µέτωπο. 

 Ε@ ιπα: 
 —[Απέχουµε πολύ; 

 —{ Οχι,, [αδύνατον, [απάντησε. ] Η [ατµόσφαιρα ε@ ιναι κορεσµένη. 
Καί σήκωσε τό χέρι κι {επιασε τίς κουρτίνες καί τίς τράβηξε. 
 — Ο]ι φίλοι σας, µο ~υ ε@ ιπε καί µ' {εµπασε στό σαλόνι. 
 \ Ενα πλ~ηθος {ανθρωποι, µέ βραδυνά [ενδύµατα καί τουαλέττες, 
σκυφτοί, γονατιστοί, {η µπρούµουτοι, {εψαχναν νευρικά καί [ακατά-
παυστα \ενα στρω~ µα {αχυρα, πού σκέπαζε \ολο τό πάτωµα. ] Ο \ενας 
κολλητά στόν {αλλον, ]ο \ενας σπρώχνοντας τόν {αλλον, νά δ ~η πίσω 
[απ' τά πόδια του, κάτω [απ' τά πόδια του, κάτω [απ' τήν κοιλιά του. 
Καµιά φωνή δέν [ακουγόταν, µόνο ο] ι γρήγορες [αναπνοές, τά σώ-
µατα πού [ανακατεύονταν κι ]ο ] ιδρώτας πούτρεχε ποτάµι. ∆ύο τρε~ ις 
]υπηρέτες µέ κάνιστρα πήγαιναν πέρα-δω~ θε καί συµπληρώνανε τά 
µέρη, \οπου τά χέρια ]η τά πόδια, γύµνωναν τό παρκέ. 
 Πλησίασα τόµ φίλο τω~ ν παιδικω~ ν µου χρόνων καί τόν σκούντη-
ξα. Έγύρισε, µέ κοίταξε καί µούδωσε [ελεηµοσύνη. Π~ηρα κι [εγώ νά 
ξεσκονίζω τίς προτοµές καί νά δορθώνω τά κάδρα. 

 Ξαφνικά τό ρολόι χτύπησε µισή, ]η µέσα πόρτα {ανοιξε διάπλατα 
κι \ενας ]υπηρέτης ε@ ιπε: 
 —Κύριοι, τό τραπέζι ε@ ιν' \ετοιµο. 

 Τότε σηκώθηκαν \ολοι {ορθιοι, τινάξανε τά χέρια καί τά φορέµα-
τα, {αρχισαν νά µιλ~ανε ζωηρά, νά γελο ~υνε χαρούµενα, καί βάδισαν 
πρός τήν τραπεζαρία. 

 ] Η ο[ ικοδέσποινα πού µόλις κείνη τή στιγµή µέ πρόσεξε, @ηρθε 
νά µέ καλωσορίση. 

 —@ Ω , [αγαπητέ µου, λέει, π~ως {αργησες! { Ετσι, {εχασες τήν ε[υ-
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καιρία µι~ας [ενέργειας. 
 Ρώτησα τί συνέβαινε. 
 —Νά, λέει, ε{ ιπαµε ν' [απασχοληθο ~υµε, µέχρι νά γίνη τό φαΐ. ]Α-
πλώσαµε στό πάτωµα {αχυρα καί ψάχναµε γιά τή βελόνα. 

 [ Ερώτησα: 

  —Τήν βρήκατε; 
 —Μά, τί νά βρούµε; 
 —Τή βελόνα. 

 —@ Ω , µά χρυσέ µου δέν ]υπ~ηρχε καµιά βελόνα. 

 Μο ~υ {εδειξαν τή θέση µου, [ανάµεσα σέ δυό κυρίες, καθωσ-
πρέπει. 
 Σέ λίγο µ ~ας φέραν τά φαγητά, τά ε{ ιδαµε, χαρήκαµε πολύ, καί 
σηκωθήκαµε [απ' τό τραπέζι. 
 ] Η µουσική {αρχισε νά παίζη χορευτικούς ρυθµούς. Παρέες-
παρέες σχηµατίστηκαν, {αλλες καπνίζοντας τά µακριά τούς τσιγά-
ρα, {αλλες {επιχειρώντας παιχνίδια διάφορα {η [οργανώνοντας τά 
περιστατικά. Μερικά ζευγάρια, σηκώνονταν, πήγαιναν στή µέση 
το ~υ δωµατίου, {επαιρναν δυό στροφές καί ξαναγύριζαν στή θέση 
τους. 
 ] Η κυρία {Αλβινγκ καθόταν σέ µιάν {ακρη καί κάθε λίγο φώναζε: 
 —Νά, [επί τέλους καί µιά [αληθινή πράξη.  
 {Ανθρωποι {ερχονταν κατά διαστήµατα καί µ ~ας πλέναν τά χέρια. 

 —Τήν πρώτη φορά πού κοιµηθήκαµε [ανάσκελα, ε@ ιπε ]η χοντρή 
κυρία. Θύελλα τά χειροκροτήµατα. 

 —] Υπέροχο, ]υπέροχο, φώναζαν \ολοι µαζί. 
 —Θά µο ~υ [επιτρέψετε, [αγαπητή µου, νά σ~ας συγχαρω~  [εκ µέρους 
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τω~ ν α[ ιώνων. Ε@ ιπε ]ο κύριος µέ τή χρυσή καρφίτσα. 

 ] Η νύχτα προχωρο ~υσε σιγά-σιγά, µέ τόν [ανεξίτηλο [εκε~ ινο τρό-
πο πού συνηθίζει νά περν~α. ] Ο θόρυβος τ~ης πανηγύρεως, \οσο 
πήγαινε καί µεγάλωνε. Σήκωνα τά κοµµάτια το ~υ κεφαλιο ~υ µου καί 
τά φορο ~υσα \οπως-\οπως. ∆ιόρθωνα τήν πανοπλία µου –α[υτή πού 
ντουφεκίστηκε τόσες φορές– καί περπατο ~υσα µέ µεγάλα βήµατα, 
δρασκελώντας τίς φωνές καί τά πεπρωµένα. 

 —Μά κύριε, δέν µπορε~ ιτε νά λιποθυµήσετε. Τό πάτωµα ε@ ιναι 
σκληρό. 

 [ Εκε~ ινος [επέµενε νά λιποθυµήση. Το ~υ στρώσανε τότε \ενα χαλί. 
 \ Ενας {αλλος, νέος 10 [ετω~ ν, π~ηγε στή µέση το ~υ δωµατίου, \υψω-
σε τό ποτήρι το ~υ καί ε@ ιπε ε[ ις ]υγείαν. \ Ολοι [απάντησαν, τόν Βαρα-
βάν, καί συνέχισαν τό παιχνίδι. 
 Μπ~ηκαν ο] ι φωτογράφοι καί µ ~ας καθήλωσαν. Φυσικά δέν γίνα-
µε περισσότερο προσιτοί. {Αλλωστε δέν ε{ ιχαµε καί [ανάγκη. 

 Σέ λίγο τό µπαλλέτο τ~ης Μαρίας Κανάλε {εκανε τήν [εµφάνισή 
του καί {αρχισε νά χορεύη \εναν γυµνό χορό. \ Ολοι, ο] ι {αντρες σήκω-
σαν [αµέσως τά µανίκια καί πήρανε νά ψαύουν τά γυναικε~ ια σώµα-
τα, µέ πολύ προσοχή, νά πιέζουν τούς µ ~υς, νά κοιτάζουν τά δόντια, 
νά παίρνουν τίς θερµοκρασίες, τά µήκη τω~ ν βλεφαρίδων καί τή 
σκληρότητα τω~ ν νυχιω~ ν. Ε[ ιδικό συνεργε~ ιο µετρο ~υσε τίς τρίχες τω~ ν 
µαλλι~ων, [ενω~  \ενα {αλλο κατέστρωνε τούς στατιστικούς πίνακες. 
 —@ Ω , πάρε µέ µαζί σου, το~υ ψιθύρισε ]η πρώτη, ]η ξανθιά µέ τά 
µεγάλα µάτια. 

 Τότε [εκε~ ινος παράγγειλε µιά βούρτσα, γιά τή στάχτη πού ε@ ιχε 
πέσει στό παντελόνι του. 
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 ] Ο χορός τελείωσε µέσα σέ µιά φρενίτιδα [ενθουσιασµο ~υ. ] Ο 
νέος κύριος φώναξε µιά κοντή γεροδεµένη στο τραπέζι το ~υ καί 
διέταξε κάποια µάρκα σαµπάνιας ε[υρωπαϊκ ~ης. 
 —[Απ' \ολες τίς κοπέλλες, διαλέξατε τήν πιό {ασχηµη το ~υ ε{ ιπα. 

 —∆έ διάλεξα τήν κοπέλλα, διάλεξα τήν σαµπάνια, [απάντησε. 
Καί σηκώθηκε, ζητώντας τό παλτό του καί τήν [οµπρέλλα του. 

 [ Εν τω~  µεταξύ τά κόκκινα φω~ τα [αναβόσβησαν τρε~ ις φορές καί 
τό βλ~ηµα πού γύριζε [απ' τή σελήνη, προσγειώθηκε στό γρασίδι 
]οµαλώτατα. Τότε, κοίταξαν \ολοι τά ρολόγια τούς –πήγαιναν καλά– 
κοίταξαν καί τήν καρδιά τούς –πήγαινε καλά [επίσης. Ε@ ιπαν, λοιπόν, 
µπράβο τους ε@ ιναι [αφάνταστο. Κι [εγύρισαν στό λουτρό {η στό 
κυλικε~ ιο... 
 

 Τώρα γιατί νά συνεχίσω τά [επεισόδια; Τί σηµασία {εχουν τά 
[επεισόδια κι ο] ι προσπάθειες κι ο] ι σύγχρονες] ιστορίες; 

 hypocrite lecteur: --mon semblable mon frère. 

 \ Οµως {ας [εξαντλήσουµε καί τούτη πιθανότητα πιθανότητα. 
{ Αλλωστε, ε@ ιναι ]η τελευταία. 
 

 Λοιπόν, σέ µιά στιγµή σηκώθηκα. ] Η γηραιά ο[ ικοδέσποινα µέ 
πλησίασε. 

 —∆έν διασκεδάζετε, µο ~υ ε{ ιπε, σ~ας παρακολουθω~ . 

 { Εσκυψα καί τ~ης φίλησα τό χέρι. 
 —[ Εµένα θά µο ~υ [επιτρέψετε, ε@ ιναι [αργά. 

 Καί {ανοιξα τά χέρια µου κι ]ετοιµαζόµουνα νά πετάξω. \ Οµως, 
]η µουσική ξαφνικά σταµάτησε, σταµάτησαν ο] ι λόγοι, τά παιχνίδια, 
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τά τρεχάµατα, \ολοι γύρισαν πρός τό µέρος µου καί µέ κοίταξαν σα-
στισµένοι. ∆εν {εδωσα πολύ σηµασία. Τίναξα τά πόδια καί ε@ ιχα [αρ-
χίσει {ηδη νά [ανυψώνουµαι, \οταν, µέ µι~ας, σάν συνεννοηµένοι, 
ο [υρ-λιάζοντας ]υστερικά, \ολοι, \ορµησαν κατ' [επάνω µου. {Αλλοι 
κρεµάστηκαν [από τά χέρια, {αλλοι [από τά πόδια, {αλλοι [από τά 
ρο ~υχα µου κι ο] ι ]υπόλοιποι, γύρω µου στριµωγµένοι χειρονοµο ~υσαν 
καί διαµαρτύρονταν. 

 [Αγωνίστηκα νά [ελευθερωθω~ . [Αγωνίστηκα νά τούς [ηρεµίσω. 

 —Μά σ~ας παρακαλω~ , τούς ε@ ιπα, κύριοι, [ακο ~υστε µε. ∆έχτηκα 
καί δεχτήκαµε \ολοι τή µεγάλη µας παρέα καί [επιζήσαµε. Τώρα ]η 
ω\ ρα πέρασε, α[υτή δέν µ~ας χρειάζεται πιά, πρέπει ν' [αποχωρήσου-
µε, νά τακτοποιηθο ~υµε. 
 —{ Οχι, µο~υ ε{ ιπανε, {εχουµε ]υποχρέωση ] ιερή, δέν [επιτρέπεται ν' 
α[υτοκτονήσης. 
 Μά, τούς [εξήγησα πώς δέν θ' α[υτοκτονήσω, α[υτό πιά σήµερα 
ε@ ιν' [αδύνατον, µέ τίς προόδους τ~ης συγκοινωνίας, τίς πολυόροφες 
ο[ ικοδοµές, τούς φιλανθρωπικούς συλλόγους. Μόνο θέλω νά πάω 
σπίτι µου, ν' [αδειάσω τό τασάκι πού γέµισε, νά κλείσω τή βρύση 
πού στάζει. 
 Τίποτα, µο ~υ ε@ ιπαν, ]υπάρχει [επάρκεια [αγαθω~ ν καί κοινωνικόν 
πρόγραµµα. 

 Μόνος λοιπόν, κι [ανήµπορος µέσα στήν [ηρεµία το ~υ δάσους τω~ ν 
[ Ελαιω~ ν, [εδάκρυσα, γι' [ακόµη µιά φορά καί τελευταία. 

 —{ Εϊ, α[υτός ]ο {ανθρωπος συγκινήθηκε, φώναξε [αµέσως ]ο 
µπροστινός καί µ' {εδειξε µέ τό δάχτυλο. 

 —Α [υτός ]ο {ανθρωπος συγκινήθηκε... α[υτός ]ο {ανθρωπος συγκι-

 64



 

νήθηκε, {αρχισαν νά φωνάζουν µέ τή σειρά, σπρώχνονταν πιό κοντά 
νά δο ~υν, {εβλεπαν, {εβαζαν τά γέλοια, ξεκαρδίζονταν, χτύπαγαν τίς 
παλάµες, χτύπαγαν τά µεριά, {επεφταν κάτω, σφάδαζαν. 

 Καί τότε, @ηταν περίπου τότε, πού ξαφνικά, τό δυνατό [εκε~ ινο 
τρίξιµο –σάν [από κόκκαλα χίλιων µαζί [ανθρώπων– [ακούστηκε. Τό 
α# ιµα µου, χοντρές κρύες σταγόνες, µο ~υ νότισε τό µέτωπο. 

 Τό φράγµα, σκέφτηκα. Κοίταξα γύρω µου. Ο ] ι πρω~ τοι {ανθρω-
ποι πού [απόµεναν κι ο] ι πρω~ τοι ποντικοί, τρέχανε νά µετακοµίσουν. 
 —Τό φράγµα, φώναξα. [Ακούσατε; Τό φράγµα ράϊσε!  
 \ Ολοι στάθηκαν καί µέ κοίταζαν. 

 —Τί [ανοησίες ε@ ιναι α[υτές πού λέτε, ε@ ιπε κάποιος. ∆έν [ακούσα-
µε τίποτα. ∆έν ]υπάρχει κανένα φράγµα. 

 

 ∆εν µπορώ νά πω~  πώς @ηταν [αναπάντεχο. Τό ε@ ιχα ]υποψιαστε~ ι 
[από καιρό. Μάλιστα, ε@ ιχα κι [εγώ [εργαστε~ ι γιά το ~υτο. [Από τότε 
πού [αντικρύσαµε γιά πρώτη φορά τά µα~υρα µας βλέφαρα. [Από 
τότε πού [αρχίσαµε τίς [ατέλειωτες διαλέξεις στά {αδεια δωµάτια, 
πρίν χτυπήσουµε τό κεφάλι µας στόν το~ ιχο. [Από τότε πού 
]απλώσαµε τό χέρι νά πιάσουµε τόν διπλανό {ανθρωπο καί πιάσαµε 
τόν [αέρα . 
 ∆έν @ηταν, λοιπόν, καθόλου [αναπάντεχο. Ο] ι πρω~ τοι µας χείµαρ-
ροι µπορο ~υσαν νά κυλο ~υν κάποτε [ασύδοτοι, νά πληµµυρίζουνε 
τούς κήπους καί τά µάτια µας καί νά ξεπλένουνε τά ]ονειρά µας. 
\ Οµως σιγά-σιγά ]ο καιρός πέρασε, ]η µεγάλη παρέα τω~ ν φιλικω~ ν 
σπιτιω~ ν [ανδρώθηκε, µ ~ας [απείλησε µέ τό δάχτυλο, µ ~ας {εδεσε µέ 
σκληρά κολλάρα καί χρυσές καδένες, µ ~ας κατάργησε τούς κήπους 
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τά µάτια καί τά \ονειρα. Τότε, \ολοι [εµε~ ις, \οσοι γνωρίσαµε πόσο 
ε{ ιµασταν γυµνοί καί δέν σηκώσαµε γύρω µας τίς κουβέρτες \οσοι 
[εγκαταλείψαµε τό στέρφο δάσος Ο [υραβέλα καί δέν δεχτήκαµε νά 
πάρουµε [απ' τούς δίσκους –που περιφέρανε ο] ι ]υπηρέτες– καί νά 
πιο ~υµε, τά προσχήµατα, πέσαµε στή δουλειά κι ]υψώσαµε, µέ τά 
λόγια πού ρίχναµε µέσα µας, τό µεγάλο [εκε~ ινο φράγµα. Πίσω του 
πιά συνωστίζονταν ο] ι παλιοί µας χείµαρροι. Πίσω του λίµνιαζαν τά 
νερά τους καί κατακάθιζαν τά σπλάχνα τους, σιγά-σιγά, µέχρι νά 
φτάσουν στόν πάτο, ν' [ακουµπήσουν στή λάσπη, νά πληθύνουν τή 
λάσπη, νά λησµονηθο ~υν. 
 \ Οταν λοιπόν ξαφνικά [ακούστηκε τό τρίξιµο, \ολοι µας καταλά-
βαµε καλά τί συνέβαινε. Ε{ ιχαµε ]υπερβε~ ι τήν [αντοχή το ~υ \υψους 
µας, ε{ ιχαµε [εξαντλήσει τήν χωρητικότητα µας. Ε{ ιχαµε φτάσει στό 
τέλος τ~ης [αναίρεσης, στό τέλος τ~ης [ανακοπ ~ης. Σέ λίγο, τά νερά θά 
πληµµυρο ~υσαν καί θά µ~ας {επνιγαν. 
 Πετάχτηκα στό δρόµο κι {αρχισα νά τρέχω. [Ανάµεσα στό πλ~η-
θος ξεχώρισα \εναν κύριο πού φαινότανε σοβαρός. 
 —Σ~ας παρακαλω~ , το ~υ ε@ ιπα, κύριε, βοηθ~ηστε µε. [Αναγνωρίζω 
τό σφάλµα µου, \οµως, τώρα πρέπει κάτι νά γίνη. 
 Μ' [εκοίταξε, [εµειδίασε, καί µέ χτύπησε στήν πλάτη. Πιό κάτω 
σταµάτησα \εναν {αλλον. 
 —Τό φράγµα, το ~υ ε@ ιπα. 
 —Με συγχωρε~ ιτε, λέει, δέν [ενδιαφέροµαι. { Εχω συµβούλιο σέ 
λίγο, στήν Κοινωνία τω~ ν [ Εθνω~ ν. 
 Τά βήµατά µου χάσανε τό ρυθµό τους, χάσανε τήν κατεύθυνση, 
στριφογύρισαν, γύρισαν πίσω, σταµάτησαν. Σέ µιά στιγµή κάποιος 
µέ {επιασε [απ' τό χέρι. 
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 —Πόσων χρόνων ε@ ισθε; µέ ρώτησε. 
 —Τριάντα τριω~ ν. 
 —Κι [εγώ [ακριβω~ ς τό { ιδιο. Λοιπόν µήν κάνετε {ετσι. [Ακολου-
θ~ηστε µε. 
 [Ανεβήκαµε τή σκάλα τή γυριστή, φτάσαµε τό δωµάτιο, στ' 
[ακροούρανα. Μπήκαµε µέσα. { Ητανε κι {αλλοι δυό-τρε~ ις. Πήραµε 
τά σκαµνιά τω~ ν [εδωλίων, καθήσαµε. Σκύψαµε τό κεφάλι, σταυρώ-
σαµε τά χέρια καί περιµέναµε. 
 ] Η ω\ ρα πέρασε. Ε@ ιχε σκοτεινιάσει πιά πολύ. Κάποιος σηκώθη-
κε καί {αναψε τή λάµπα. Τότε γυρίσαµε στά µάτια µας, τά ε{ ιδαµε 
θαµπωµένα, τά σκουπίσαµε, τ' [αφίσαµε ν' [ακουµπήσουν νά παρη-
γορηθο ~υν. 

 —[ Εγώ, [εκείνη τή στιγµή, ε@ ιπε \ενας, {επρεπε νά βιαστω~ . [ Εκεί-
νη τή στιγµή πού ε@ ιχα πλησιάσει τ' α[υτί καί ε@ ιχα µισανοίξει τά χεί-
λη. Πρίν προλάβει ν' {ανακλαδιστ ~η καί νά σβήση τό τσιγάρο. Πρίν 
προλάβει νά π~η: "Τί πληχτικά πού ε@ ιναι [εδω~ , π~αµε καλύτερα στόν 
Κινηµατογράφο. 

 \ Ολοι θυµήθηκαν κι [αναστέναξαν. 

 —Τό φράγµα, ψιθύρισε ]ο {αλλος, δέν {επρεπε νά τό σηκώσουµε 
τόσο ψηλά. 

 ∆εχτήκαµε τήν {αποψη καί κουνήσαµε τό κεφάλι. \ Οµως ξαφνι-
κά µιά σκέψη µ ~ας @ηρθε. Ν' [αναζητήσουµε τόν ]υπεύθυνο, νά το ~υ 
φορτώσουµε τά λόγια, [εκε~ ινα πού δέν ε{ ιπαµε καί τά α[ ισθήµατα, 
α[υτά πού ε{ ιχαµε κλειδωµένα. Νά τόν στείλουµε πέρα µακριά, [εκε~ ι 
πού περίµεναν νά συλληφθ ~η {η [εκε~ ι πού περίµεναν νά [αφορίση. Κι 
[εµε~ ις, νά περάσουµε \ησυχοι στήν {αλλη µεριά, παίρνοντας τή σειρά 
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µας γιά τήνκατάταξη, τήν κατάταξη στίς σελίδες {η στά ]ηµερολόγια 
{η {εστω [ακόµα στά κάδρα, τά µεγάλα, το ~υ σαλονιο ~υ. 

 "Τόν ]υπεύθυνο, τόν ]υπεύθυνο, σκεφτήκαµε \ολοι κι [απ' τόν 
]υπεύθυνο τήν ε[υθύνη καί τά κλειστά µας µάτια. καί τά ζαρωµένα 
µας µέτωπα". Καθ' \ενας γύρισε λοιπόν στόν διπλανό του κι {αρχισε 
νά τόν ψάχνη. Στήν [αρχή προσεχτικά καί {ηρεµα, {επειτα βιαστικά 
σπασµωδικά [ακατάστατα, κι \οσο δέν ε\υρισκε α[υτό πού ζήταγε, νά 
τόν τραβάη, νά τόν σκίζη, νά τόν ποδοπατ ~α. Μείναµε δίχως ρο ~υχα, 
δίχως σάρκες, δίχως α\ ιµατα. Μονάχα µέ τά κόκκαλα, στεγνοί. Καί 
\οµως ψάχναµε. [Ακόµα ψάχναµε. [Ανάµεσα στίς κν ~ηµες, τίς λεκά-
νες καί τούς σπόνδυλους. [Ανάµεσα. στά χνω~ τα καί τά λόγια καί τά 
περιστατικά. 

 Τότε χτύπησε τό κουδο ~υνι, ]ο [επιστάτης {η ]ο δεσµοφύλακας. Ζη-
τήσαµε λοιπόν συγνώµην µεταξύ µας καί [επιστρέψαµε στίς θέσεις 
µας. 
 [ Εκείνη, [ανασηκώθηκε [απ' τό κρεββάτι, σκεπάζοντας τό στ~η-
θος της καί φτιάνοντας τά µαλλιά της. 
 —Καί \οµως µο ~υ ε@ ιχες ]υποσχεθ ~η, τ~ης ψιθύρισα. Μέ τή ζεστή 
σου φωνή, µέ τά βαθιά σου µάτια. 

 Προχώρησε τήν καλωσύνη της καί το ~υ χάϊδεψε τό κεφάλι. 
 —∆έν ε@ ιχα ]υποσχεθή περισσότερα [απ' \οσα σο ~υ {εδωσα, το ~υ 
ε@ ιπε. Καί σο~υ {εδωσα \οσα διέθετα.  
 ] Ο {αλλος [απ' [απέναντι τήν κοίταξε µέ κατάνυξη. 

 —Τή στιγµή πού ε@ ιχα τήν πρόθεση νά βγάλω τό πουκάµισο, 
τ~ης [απάντησε. [Ακόµη κι α[υτή τή χοντρή µου φανέλλα πού δέν {εχω 
βγάλει [απ' τό στρατό. 
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 Σταµάτησε µπροστά στόν νέο πού καθόταν πλάϊ µου. 

 —∆έν φταίω [εγώ, το ~υ ε{ ιπε, {αν ]η σόµπα δέν {αναψε καί τό δωµά-
τιο @ηταν κρύο. Ο {υτε {αν ]η ω\ ρα µας @ηταν λίγη καί {επρεπε νά πάω 
στά µαγαζιά. Πάντως ε@ ιχα βάλει τήν πρόθεσή σου στή τσάντα µου, 
µαζί µέ τή δική µου. [Αλλά στή φούρια µου νά µπω~  σ' \ενα ταξί, λη-
σµόνησα τήν τσάντα στήν [αγορά. 

 Μιά σταγόνα [ακόµη προστέθηκε. Μιά σταγόνα κρίσιµη.  
 Κάτω στή σάλλα ο] ι {ανθρωποι συνέχιζαν τίς [ασχολίες τους, τίς 
καθηµερινές. Καλλιεργο ~υσαν τά φρο ~υτα τ~ης [εποχ~ης, [οργάνωναν 
[εκθέσεις καί λαϊκές [αγορές, [ανέβαιναν στίς καρέκλες, τά [επιδεί-
κνυαν. [Ακούγαµε τό θόρυβο τω~ ν λιθοβολισµω~ ν, τό θόρυβο τω~ ν 
χειροκροτηµάτων. Τά ]ηµερήσια φύλλα γίνονταν [ανάρπαστα, ο] ι 
σπόροι µοιράζονταν στοργικά, καί τό χω~ µα περίµενε ποτισµένο, 
γιά τά καινούρια σκιάχτρα, τά καινούρια κεριά. 

 Κάποιος µας [επιχείρησε νά σκεφτ ~η, τό µετάνοιωσε. Κάποιος [ε-
πιχείρησε νά φύγη. Σηκώθηκε [απ' τή µιά µεριά, περπάτησε καί κά-
θισε [απέναντι. 
 Τό ρολόϊ το ~υ τοίχου {εκοψε τήν [ανάσα µ ~ας δώδεκα φορές. 
 Σαλιώσαµε ξανά τά χείλη, [αλλάξαµε τή θέση τω~ ν µατιω~ ν, πή-
ραµε τό κεφάλι [από τή µιά παλάµη µας καί τ' [ακουµπήσαµε στήν 
{αλλη. ] Η σιωπή µας στεκόταν {ορθια, µέ τό µαχαίρι ]υψωµένο, περι-
µένοντας, [ακίνητη. 

 ∆υό-τρε~ ις σταγόνες πέσανε στό πάτωµα. { Επειτα {ετριξε ]η κα-
ρέκλα. Κι {επειτα, ξαφνικά, ]η νύχτα, [αναστατώθηκε. Ο ] ι καµπάνες 
τ~ης [ Οικουµένης \ολης, ε@ ιχαν [αρχίσει νά χτυπο ~υν, δυνατά καί πα-
ρατεταµένα. Συγχρόνως, ]η πόρτα {ανοιξε διάπλατα κι \ενας κύριος 
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µέ χαµόγελο καί [ανοικτές [αγκάλες µπ~ηκε. 
 —[Ανάσταση! µ ~ας ε@ ιπε καί µ ~ας ξαναφίλησε. 
 —[Ανάσταση! φωνάζανε ο] ι {οχλοι [από κάτω. 

Πεταχτήκαµε \ολοι {ορθιοι, {εντροµοι, ω[ χροί. Τό µαχαίρι κατέβηκε 
[ακάθεκτο, βυθίστηκε ]ως τόν [αγκώνα. 

 —Μή πρός θεο ~υ... 

 —[Αδύνατον... 

 —Πάει πολύ... 

 Μια {εγκατη βοή σκέπασε τήν [αηδία µας. Τά νερά ξεχύθηκαν 
[αφρίζοντας, γκρεµίσανε τούς τοίχους, γκρεµίσανε τούς κόσµους 
καί µ ~ας παρέσυραν. 

 

 Πλέουµε πρός τήν ν ~ησον Α[ ιαίαν. Θάλασσα {ηρεµος, [ανά τό κλει-
στόν πέλαγος. {Ανεµοι θά πνεύσουν ε[υνοϊκοί, γιά ]οτιδήποτε. 
www 
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