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Μυθιστόρημα

Δυο λόγια…
Ήταν Γενάρης, 2012. Ξύπνησα νιώθοντας πως κοιμόμουν
πάνω σε πάγο. Δεν είχα καμία απολύτως συναίσθηση του τι
συνέβαινε γύρω μου. Προσπάθησα να γυρίσω πλευρό, μα δεν
το κατάφερα. Κάτι με εμπόδιζε. Φοβήθηκα ότι κοιμήθηκα σε
κάποιο παγκάκι της πόλης. Μέχρι να ανοίξω τα μάτια μου, να
συνειδητοποιήσω τι έγινε στο ρεβεγιόν, να καταφέρω να φτάσω στο σαλόνι, να βρώ το διαλυμένο μου κινητό, πέρασε ώρα.
Θυμάμαι να φεύγω από το σπίτι και να περπατάω σε μια γκρι
πόλη. Έγραψα αμέτρητα χιλιόμετρα εκείνη την ημέρα, προσπαθώντας να βρω ένα γιατί, μια αιτία που δεν υπήρχε πουθενά.
Ένα γιατί που έμελλε να με βασανίσει για χρόνια. Δεν κατάφερα να γυρίσω στο σπίτι εκείνο το βράδυ.
Το επόμενο απόγευμα άρχισα να γράφω την πρώτη ιστορία.
Δεν είχε ούτε τίτλο, ούτε μορφή. «Διήγημα» το είπα και το ανέβασα στο blog. Το έστειλα απο ‘δω κι από ‘κει. Σε κάποιους
άρεσε, σε άλλους, πάλι, όχι. Δεν μου πήγαινε η καρδιά να μείνω
σε μία μόνο ιστορία. Ήξερα πως έπρεπε να αφηγηθώ τις ζωές
εκείνων των ανθρώπων που τους συνέτριψε η σκληρή πραγματικότητα. Αυτό έκανα. Συνέχισα να γράφω. «Τίποτα σημαντικό
δεν συνέβη σήμερα, διότι δεν το άφησα» είχα γράψει κάπου,
βουρκώνοντας, γνωρίζοντας το νόημα εκείνης της φράσης, συνειδητοποιώντας το τι ακριβώς έχει γίνει στην δική μου ζωή.
Τελείωσα τον Μάρτιο. Το διάβασα και το ξαναδιάβασα. Μου
άρεσε. Ήταν διαφορετικό απ’ όσα είχα γράψει ή διαβάσει μέχρι
τότε. Πραγματευόταν μια πλευρά της πραγματικότητας που,
ενώ ήταν σκληρή και αληθινή, κανείς δεν ήθελε να την κοιτάζει.
Το σελιδοποίησα βιαστικά και το έστειλα σε μερικούς εκδοτικούς. Δεν πήρα ποτέ απάντηση. Όχι, βέβαια, πως την περίμενα
ή ότι ήλπιζα πως θα καταφέρω κάτι. Δεν έμεινα εκεί. Άρχισα να
γράφω κάτι άλλο. Κάτι διαφορετικό, διαλογικό, με περισσότερο

σκληρή θεματολογία. Κι όταν τέλειωσε κι αυτό, συνέχισα να
γράφω. Μου ‘μεινε κουσούρι.
Μέσα στα χρόνια που πέρασαν, οι ιστορίες διευρύνθηκαν, οι
χαρακτήρες ωρίμασαν, το παρελθόν τους, σαν πάζλ, ολοκληρώθηκε και όλα έδεσαν μεταξύ τους. Τέσσερα χρόνια αργότερα,
ενώ είχα αρκετά στο μυαλό μου, είπα πως θα καθόμουν να το
ξαναγράψω. Ξεκίνησα στις αρχές Ιουνίου, έχοντας σαν πατούρα τα παλιά μου γραπτά. Πιάστηκα απο εκείνα τα δύο γράμματα και συνέχισα. Ξαναδιάβασα την «αναστροφή» μου, την
αναστροφή ενός ανδρείκελου που έπλασα για να αντέξω. Δεν
μπορούσα απλώς να διορθώσω κομμάτια. Έπρεπε να γραφτεί
απο την αρχή η ιστορία, να επαναδιατυπωθεί και να στεριωθεί
πάνω σε ακλόνητες βάσεις. Εκείνη η ιστορία που δεν έχει σκοπό να τελειώσει ούτε σήμερα, ούτε αύριο. Εκείνη η ιστορία που
έφτιαξε ένα σύμπαν τεράστιο, με φίλους, γνωστούς, εχθρούς και
νεκρούς.
Θέλω να αφιερώσω αυτές τις ιστορίες σε όσους πίστεψαν
σε εμένα, εκείνα τα χρόνια που αδυνατούσα να πιστέψω στον
εαυτό μου. Είστε πολλοί και ξέρετε ακριβώς ποιοί είστε. Ακόμη κι όσοι χάθηκαν μέσα στο πέρασμα των χρόνων, ακόμη κι
εκείνοι που έφυγαν, ακόμη κι εκείνοι που δεν είναι πια μαζί
μας, έβαλαν το δικό τους λιθαράκι στην δική μου προσπάθεια
να στρώσω έναν κακοτράχαλο δρόμο και να συνεχίσω να περπατάω μπροστά.
Καλή ανάγνωση και καλό κουράγιο. Σίγουρα θα βρεις κάπου εδώ μέσα τον εαυτό σου ή κάποιο παλιό κομμάτι του. Ίσως
να χρειαστεί να τον αντιμετωπίσεις. Μπορεί να σε θίξει η γλώσσα, οι καταστάσεις ή τα άτομα. Αυτός είναι ο κόσμος, όμως, και
τίποτα δεν θα τον αλλάξει.
Αλέξανδρος Κουτρούλης,
Λάρισα 17/7/2016
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Εισαγωγή / Δύο γράμματα

Κ

ι εσύ, κοριτσάκι, να μην έχεις καταλάβει τίποτα. Να είσαι
εκεί. Με υπομονή. Με επιμονή. Με μεθοδικότητα. Να με
χτυπάς και να καρφώνεις πάντα σ’ ανοιχτές πληγές. Σου
έλεγα να μην ανοίγεις τις ίδιες πληγές, μα εσύ δεν μ’ άκουσες
ποτέ. «Κάποια στιγμή θα σηκωθώ απ’ το νεκροκρέβατο», στο
είχα πει, το θυμάσαι; «Και τότε; Ποιος τον είδε τον παλαβό και
δεν τον εφοβήθηκε».
Πέρασα πολλά βράδια μόνος μου, για σένα, μέσα στους δρόμους με αμφίβολες παρέες και αμέτρητο αλκοόλ. Είδα τους
φίλους μου να με σηκώνουν ξημερώματα από το πάτωμα ενός
μαγαζιού που κατέρρευσα. Για χάρη σου. Όλα για χάρη σου.
Κι εσύ εκεί… Να συνεχίζεις να με καρφώνεις, σα να σου είχα
σκοτώσει την οικογένεια. Σαν να με μισούσες θανάσιμα. Συνέχιζες και συνέχιζες. Ποτέ δεν έμαθα το γιατί. Δεν βγήκα πουθενά.
Στο τέλος γύριζα πάντα σε σένα. Ό,τι κι αν έκανα στην ζωή μου.
Νόμιζα πως, δεν θα μπορούσα ποτέ, πραγματικά ποτέ, να σε
προσπεράσω.
Δεν ξέρω πια αν λυπάμαι περισσότερο εσένα ή εμένα. Δεν
ξέρω αν θα έπρεπε να έχουν έρθει έτσι τα πράγματα. Δεν έχω
ακόμη καταλάβει. Κι όμως… Κι όμως σου έδωσα και την τρίτη
ευκαιρία. «Το δις εξαμαρτείν…» έλεγα πάντοτε. Να που όμως
το ξαναέκανα το λάθος. Το τρις εξαμαρτείν λοιπόν…
Ξέρω, αστέρι μου, πρέπει να κάνω την αναστροφή κι ας
τρέχω πολύ, κι ας βρέχει κι ας μην έχω καλά λάστιχα. Όπως
τότε που την είδα στο φανάρι κι έφυγα. Πρώτη και φίδια στην
άσφαλτο, δευτέρα, σούζα, τρίτη και είχα εκατόν ογδόντα χιλιόμετρα στην ρόδα, δεν μ’ ένοιαζε τίποτα άλλο παρά να πέσει
κάποιος πάνω μου.
11
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Σφήνα ο κολλητός μπροστά και ηρέμησα. Κατάλαβα. Να τα
όνειρα καλή μου Έλενα. Εδώ είναι ακόμη. Σε περιμένουν. Ψυχή
βαθιά. Για όσα γίνανε και όσα πέρασαν. Για μια συγνώμη που
περιμένω. Και για ένα μίσησέ με που είχα κάποτε πει.
Δεν θα μάθεις ποτέ τι ακριβώς πέρασα, στα είπα, δεν σ’
ένοιαξε, δεν πρόκειται να ξαναμπώ στην διαδικασία. Αλλά δεν
πειράζει, δεν πειράζει καθόλου. Γιατί κι οι δυο θα επιβιώσουμε.
Δυστυχώς έτσι είμαστε φτιαγμένοι…

Μ

{***}

ην με κρίνεις για ότι ήμουν κάποτε, για ότι ήμουν στα
δεκάξι μου και στα δεκαοχτώ μου. Μυαλό δεν είχα
τότε, δεν ήξερα τι ήθελα. Ακόμη μια ευκαιρία θέλω.
Μια ακόμη ευκαιρία ρε Βασίλη για να σου αποδείξω πως, ναι,
πραγματικά σ’ αγαπάω. Μα εσύ δεν μου την δίνεις πια.
Ποτέ δεν ήταν ότι δεν ήθελα να σε γνωρίσω στις παρέες μου
γιατί δεν ήθελα να ξέρουν για εμάς. Αλλά ζήλευα και ζηλεύω
τις φίλες μου. Θυμάσαι ρε χαζέ εκείνη την μέρα που βγήκαμε
με την Μαρία; Ένας φίλος μου, σε σύστησα και πόνεσα, και
περισσότερο με πόνεσε που θύμωσες. Και περισσότερο ακόμη
με πόνεσε που πιάσατε την κουβέντα και με γράψατε. Βγήκατε
έξω μαζί και γνώρισε τον κολλητό σου. Γίνατε φίλοι. Αλλά εσύ
δεν μπορείς να το καταλάβεις… Ποτέ σου δεν μπορούσες…
Δεν ήμουν ποτέ τόσο αγαπητή όσο εσύ. Κοινωνική μπορεί, μα
όχι αγαπητή. Ποτέ δεν έμαθα το γιατί. Άλλαξα Βασίλη. Άλλαξα
και προσπάθησα να σου μοιάσω. Αλλά ποτέ δεν θα καταφέρω
να έχω το μάτι που έχεις εσύ. Ούτε να δώσω τις συμβουλές που
δίνεις εσύ. Ούτε να πληγώσω τον εαυτό μου για κανένα φίλο
όπως έκανες εσύ. Ο μόνος που σίγουρα κατάφερα να πληγώσω
και το χω κάνει για να είναι κάποιος άλλος καλά, είσαι εσύ.
Έφυγα. Αναγκάστηκα να φύγω για να κάνω την ζωή μου.
Και είπα στην αρχή καλά, πόνεσα κι έκλαψα που έφυγα από
τους φίλους μου και από εσένα. Αλλά μετά, με τον καιρό συνήθισα. Με περίμενες και δεν το εκτίμησα τότε. Μα το εκτιμώ
τώρα. Το βλέπω τώρα.
Όμως τώρα πια, δεν γίνεται τίποτα, δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Προσπαθώ… Προσπαθώ και πάντα χτυπάω σε έναν ατσαλένιο τοίχο. Γυρνάς τον κόσμο μου ανάποδα και δεν μπορώ
να το αποτρέψω ρε Βασίλη. Γύρισαν όλοι εναντίον μου, και το
αστείο είναι ότι δεν τους έβαλες εσύ. Απλά τους έδειξες τον
δρόμο, τι ακριβώς έπρεπε να κάνουν για να είναι εκείνοι καλά.
12
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Τον ίδιο ακριβώς δρόμο που τόσα χρόνια έδειχνες και σ’ εμένα
και αρνιόμουν πεισματικά να ανοίξω τα μάτια…
Και μετά γύρισες ανανεωμένος. Με τέτοια δύναμη που δεν
θα μπορούσα ποτέ να προβλέψω ότι είχες. Λυπάμαι για ακόμη
μια φορά που αρνήθηκα να σε ακολουθήσω. Μου συμπεριφέρθηκες άσχημα όμως και δεν θα στο συγχωρήσω ποτέ. Με χώρισες στις εφτά το απόγευμα και στις τρείς το πρωί κοιμόσουν
με κάποια άλλη. Θα μου το πληρώσεις Βασίλη. Πολύ ακριβά…
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Αναστροφή

Ξ

ύπνησα νιώθοντας πως κοιμόμουν πάνω σε πάγο· είχα
πλήρη απώλεια αισθήσεων, πέραν του κρύου που με περιέβαλλε. Πάλεψα για να ανοίξω τα μάτια μου, να δω που
είμαι, που κοιμήθηκα, που ξύπνησα. Δεν τα κατάφερα. Δεν μπορούσα να συνειδητοποιήσω τι γίνεται γύρω μου. Προσπάθησα
να γυρίσω πλευρό, μα κάτι μ’ εμπόδιζε. «Παγκάκι» σκέφτηκα
και το πίστεψα. Απόλυτη ησυχία γύρω μου. Δεν ήξερα τι μου
γίνεται. Πανικός. «Μπορεί να έχω πεθάνει μαλάκα μου» σκέφτηκα κι ανακουφίστηκα με την ιδέα του θανάτου. Κατάφερα
να ανοίξω τα μάτια και να δώ.
Κοιμόμουν στο δωμάτιό μου, στο πάτωμα, με τα ρούχα που
φορούσα εκείνη ή την προηγούμενη ημέρα. Ακόμη και τα παπούτσια φορούσα. Για κάποιον λόγο που δεν γνωρίζω, είχα πετάξει ένα πάπλωμα κι είχα τυλιχτεί με μια χοντρή κουβέρτα.
Ούτε τι ώρα ήταν δεν μπορούσα να καταλάβω. Νύχτα έβλεπα
απ’ τις τρύπες του παντζουριού. Δεν μπορούσα να συνειδητοποιήσω τι ακριβώς είχε γίνε το προηγούμενο βράδυ. Ούτε τα
τσιγάρα μου δεν κατάφερα να βρω, ούτε το κινητό μου, ούτε τα
γυαλιά μου. Τίποτα.
Σηκώθηκα να κατουρήσω. Κοιτάχτηκα στον καθρέφτη του
μπάνιου και είδα έναν άνθρωπο κομμάτια. «Σαν να σε πάτησε
τραίνο» μουρμούρισα στο είδωλό μου. Πηγαίνοντας προς το σαλόνι, πάτησα κάτι. Κοίταξα στο πάτωμα. Κομμάτια πλαστικού.
«Το κινητό ρε μαλάκα!» αναφώνησα, βλέποντας ό,τι απέμεινε
από το κινητό μου. Ύστερα ήρθαν οι εικόνες. Το ‘σπασα τα
ξημερώματα μέσα σ’ ένα παροξυσμό οργής, μίσους και αλκοολικού παραληρήματος. «Καταπληκτικά. Φανταστικά. Υπέροχα»
σκέφτηκα πικρόγελώντας. Με ήξερα. Έψαξα να βρω το εναπομείναν κινητό για να πάρω την κάρτα, να την βάλω σε μια παλιά
15

Αναστροφή

συσκευή, να ενημερώσω τα κουμπάρια μου πως είμαι καλά.
Γύριζαν όλα στο μυαλό μου. Σκάλωσα κοιτάζοντας την πόρτα.
«Το παλιό το νούμερο, νούμερο, να το ξεχάσεις» μονολόγησα
πριν πάρω τσιγάρα και κλειδιά και φύγω από το σπίτι.
Κόλλησα. Έπρεπε, σώνει και καλά, να πάρω καινούριο αριθμό και αυτό ακριβώς θα έκανα. Πέρασα απ το γνωστό τυροπιτάδικο που μ’ ήξεραν. Δεν με ρώτησε ο ψηλός αν ήπια, απλώς
γέλασε όταν του ‘πα να βάλει μία με κρέμα. Ένιωθα πως όλο
μου το κορμί ξερνούσε αλκοόλ. Πονούσα, και μέσα μου, κάτω
από τον ανυπόφορο πόνο, υπήρχε ένα απερίγραπτο κενό. Σκάλωσα στην βιτρίνα ενός μαγαζιού, την κοίταζα σαν χαμένος.
Μπήκα μέσα για να πάρω κάτι κι ύστερα βγήκα, δεν ήξερα τι
ήθελα. Τα «καλή χρονιά» έδιναν κι έπαιρναν στον δρόμο. Δεν
είχε ξεκινήσει καλά η δική μου χρόνια. Καθόλου καλά. «Δυστυχισμένο το 2001, Βασίλη» είπα στον εαυτό μου την ώρα που
προσπαθούσα να φάω, περπατώντας προς το άγνωστο.
Έναν καφέ είχα ανάγκη για να έρθω στα ίσια μου. Πήγα
στην τρελή την φιλενάδα μου, που ‘ξερα ότι δουλεύει. «Δεν το
θέλω το νεράκι ρε φιλενάδα, σκουριάζει» της είπα κι έβαλε τα
γέλια. Είχε παλιώσει η ατάκα κι όμως την συνέχιζα. «Πάλιωσε
η ατάκα, πάλιωσες κι εσύ» μουρμούρισα καθώς περίμενα να
πάρω τον καφέ. Ύστερα πήρα την απόφαση. Έπρεπε να σταματήσω την ατάκα και να σταματήσω κι εσένα.
Έφυγα με τον καφέ στο χέρι κι έψαξα για ψιλικατζίδικο,
ήξερα πως του κοντού θα ‘ταν κλειστό πρωτοχρονιάτικα. Έπρεπε να πάρω καινούριο αριθμό και να αρχίσω μια καινούρια ζωή.
Με σιχάθηκε η ψυχή μου, σιχάθηκε και την μίζερη, μέχρι χθες,
ζωή μου. Είχα και τους φίλους που έκραζαν, φώναζαν, έβριζαν
κι όντως είχαν δίκιο. Φώναζαν μέχρι και οι δικοί μου, τα ‘λεγαν
στην αδερφή μου κι εκείνη μου τα μετέφερε. Εγώ στην μέση,
περιτριγυρισμένος απ όλους, να σηκώνω στον εγωισμό μου στα
λάθος άτομα, σε λάθος ώρες και στιγμές. Εγωισμό στα άτομα
που μου έδιναν μια χείρα βοηθείας, που με τραβούσαν απ’ τα
σκατά που κυλιόμουν. Αυτό έκανα. Χρωστούσα συγνώμες κι
ευχαριστώ σε πολύ κόσμο. Ποτέ δεν τους είπα κάτι. Μέχρι κι
εκείνη την στιγμή, την επώδυνη στιγμή της συνειδητοποίησης,
έβαζα το εγώ μου πάνω απ’ όλα.
Στην ανατολή του χρόνου, εγώ δεν είχα καταφέρει να δύσω
ακόμη. Περίμενα, αδίκως, ν’ αλλάξουν τα πράγματα. Αγαπούσα
και πονούσα· έτσι γίνεται πάντοτε όταν υπάρχει αγάπη χωρίς
ανταπόκριση. Πονούσα, γιατί όταν έλεγα να φύγω, γινόταν πά16
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ντα κάτι που θα με τραβούσε πίσω. «Αλλάζει. Σήμερα αλλάζει».
Γυρνάει η κουβέντα στο μυαλό μου· μ’ άλλη τραβούσα καψούρες, μ’ άλλη κοιμόμουν, μ’ άλλη έμπλεξα κι ήθελα να κόψω.
Κι ο καυγάς. Ο γαμημένος ο καυγάς το προηγούμενο βράδυ.
«Στην ζωή μου, ρε, ορκίστηκες πως θα έρθεις να με βρεις κι
όμως δεν ήρθες. Αυτό με καθιστά νεκρό. Νεκρό, ρε, για σένα!
Μόνο που εγώ θα βγω από τον τάφο μου γι ακόμη μια φορά.
Δεν πρόκειται να με ξανασκοτώσεις! Δεν θα σ’ αφήσω» μονολογώ. Τα λόγια που άναψαν τον καυγά.
Σταμάτησα σ’ ένα περίπτερο και πήρα ένα λίτρο χυμό.
Ένιωθα πως δεν είχα ενέργεια, πως μου ‘χε τελειώσει η μπαταρία κι ότι μου ‘χαν πάρει τον φορτιστή. Εκείνη που τον είχε,
ήταν σίγουρο ότι δεν θα μου τον έδινε πίσω. «Δεν πειράζει ρε
μαλάκα. Θα επιβιώσεις» είπα στον εαυτό μου. Ήθελα ν’ ανάψω
τσιγάρο και το σκεφτόμουν. Μέσα στο hangover μ’ είχε πιάσει
πάλι το «να το κόψω; να μην το κόψω;». Το ποτό κομμένο.
Αυτό ήταν το μόνο σίγουρο. Ούτε ένα ποτήρι από εκείνη την
ημέρα. Ούτε για μένα, ούτε για κείνη, ούτε για την άλλη, ούτε
για την παρέα, ούτε για κανένα. Έτσι είχα πει.
Δάκρυζα. Είχα αρχίσει να χάνω την αυτοσυγκράτησή μου.
Καθάριες παρέμεναν οι αναμνήσεις στο μυαλό, τουλάχιστον
όσες δεν κατάφερε να σκοτώσει το αλκοόλ. «Γιατί ρε Λένα;
Γιατί να με σκοτώσεις για άλλη μια φορά;» ψέλισα περνώντας
κάποιο δρόμο. «Φλάς ζώο!» ούρλιαξα σ’ έναν καγκουροδοηγό
που δεν νοιαζόταν για το αν κάποιος πεζός θα κατέληγε στο
καπό του. «Πάτα με κι εσύ να τελειώνουμε, γαμώ!» φώναξα
κουνώντας το χυμό μου. Πέρασα απ’ τη γέφυρα που αράζαμε
μικροί. Ανέβηκα πάνω και κοίταξα τις γραμμές. Με σκοτωνε ο
αστιγματισμός· τα γυαλιά μου δεν τα βρήκα και οι φακοί που
είχα να φορέσω καιρό, σίγουρα θα ‘χαν λήξει. Χάθηκα για λίγο.
Χαμένος στους δρόμους ήμουν εκείνη την πρωτοχρονιά. Χαμένος απ’ την ζωή μου.
Νόμιζα πως είναι καλοκαίρι, δεν κρύωνα, άσχετα με το αν
είχε ξημερώσει η πρώτη μέρα ενός νέου χρόνου. Πίστευα πως
χάραζε κι η ώρα ήταν έξι το απόγευμα. Παράτησα την γέφυρα
και συνέχισα το άσκοπο περπάτημα σαν την άδικη κατάρα σ’
ένα δρόμο που είχα κάνει αμέτρητες φορές. Αμέτρητα βράδια
που έγραψα άπειρα χιλιόμετρα με το μυαλό να γυρίζει στις δώδεκα χιλιάδες στροφές το λεπτό. Περπατούσα και νόμιζα πως
θα καταρρεύσω χωρίς να υπάρχει κανείς εκεί για να με μαζέψει.
Επιλογή μου ήταν να τους αφήσω όλους έξω από την ζωή μου.
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Πρώτη φορά περπατούσα χωρίς να έχω πάνω μου το κινητό.
Πρώτη φορά αισθανόμουν πραγματικά ελεύθερος και χαοτικά
μόνος. Βρήκα ένα παγκάκι, κάθισα κι άναψα τσιγάρο. Αναγούλιασα με την πρώτη τζούρα. Το φτύσα μακριά και σηκώθηκα.
Ένιωσα την καρδιά μου να χτυπάει στα όριά της, φοβήθηκα
πως θα εκραγεί στους διακόσιους είκοσι παλμούς. Προσπέρασα
ακόμη και το αμήν εδώ και πολύ καιρό κι ακόμη είχα κουράγια. Δεν την έκανα την αναστροφή ποτέ. «Μηπως ήρθε η ώρα;»
είπα, επιταχύνοντας το βήμα μου. Προσπέρασα γνωστούς κι
ανταλλάξαμε ευχές. «Σκατά είσαι Βασίλη, καλή χρονιά κι όλα.
Κόφ’ το ρε φίλε το ρημάδι».
«Κόβεται ρε φίλε;» ρώτησα χαμογελώντας.
«Κι όμως, ναι, κόβεται. Η μόνη κακιά συνήθεια που κόβεται
εύκολα».
«Καλή χρονιά ρε».
«Καλή χρονιά φευγάτε».
Όντως. Η μόνη κακή συνήθεια που δεν κατάφερα να κόψω
ήταν εκείνη. Ένα μόνιμο καρκίνωμα μέσα στο μυαλό και την
καρδιά μου, που δεν έλεγε με τίποτα να φύγει. Θα ήταν πάντοτε εκεί για να το ανανεώσει. Όχι ακριβώς αυτή, μα η σκέψη της.
Έπρεπε να υπάρχει, να το διαιωνίζω. Όχι πια. Μόνο μπροστά.
Έπρεπε να αλλάξω ζωή, για μένα, για να νιώσω καλά, για να
σταματήσω να γυρνάω σαν την άδικη κατάρα κάθε φορά που
με σκότωνε και με τσάκιζε.
Το μυαλό δούλευε σπασμωδικά. Μόνο τα πόδια δεν σταματούσαν με τίποτα. Έφευγαν μόνα τους μπροστά, λίγο πιο
γρήγορα τις στιγμές που δάκρυζα, μην τυχόν με πάρει κανένα
μάτι. Σκυμμένο το κεφάλι, σε μια προσπάθεια να μην δείξω το
χάλι μου. Δεν είχα συνειδητοποιήσει, εκείνο το απόγευμα, ποιος
ήμουν και μου φαινόταν πως όλοι μ’ ήξεραν. Κατέβασα την
μάσκα. Κουράστηκα πια να την φοράω. Τόσα χρόνια έπρεπε να
μην δείχνω λυπημένος. Σταμάτησε κι αυτό να με νοιάζει. Βυθίστηκα σε μια απέραντη λίμνη θλίψης. Θυμήθηκα τις κουβέντες.
«Θα έρθεις να με βρεις, στο λόγο της τιμής σου; Ποιας τιμής
ρε Λένα, δεν έχεις τιμή» είχα πει στο τηλέφωνο το προηγούμενο
απόγευμα, για να ακούσω ένα κοφτό «θα έρθω».
«Ορκίσου ρε» συνέχισα κι ορκίστηκε. «Στην ζωή σου ορκίζομαι, Βασίλη, θα έρθω». Ορκίστηκε στην ζωή μου και με
σκότωσε.
«Σκατά» μονολόγησα μπαίνοντας σ’ ένα ανοιχτό ψιλικατζίδικο. Πήρα μια κάρτα, την έβαλα σ’ ένα παλιό κινητό και πήρα
τηλέφωνο τον κουμπάρο μου.
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«Καλά είσαι;» με ρώτησε μόλις άκουσε την φωνή μου.
«Σκατά είμαι. Την μηχανή την έχεις εσύ;»
«Δεν θυμάσαι, ε;»
«Αποσπασματικά και, μαλάκα Βαγγέλη, μην μ’ αρχίσεις.
Πραγματικά δεν έχω διάθεση».
«Ρε συ φευγάτε…».
«Ασε τα φευγάτε και τις μαλακίες. Διέγραψε και το παλιό
νούμερο. Σώσε αυτό. Θα περάσω κάποια στιγμή να πάρω το
μηχανάκι. Λε πουλέ προς το παρόν»
«Βασίλ-» κατάφερα να ακούσω πριν κλείσω το τηλέφωνο.
«Δε γαμιέσαι ρε Βαγγελάκη κι εσύ, να πούμε, κι εγώ μαζί που
κάθομαι και σας ακούω; Ξαναβρές τα με την Χριστίνα, ξαναβρές τα με την Έλενα, ξαναβρές τα με την Μελίνα… Στο διάολο
ρε» είπα στο κλειστό κινητό.
Ήθελα να κλειστώ στο σπίτι και να μην δω κανέναν. Να
γράψω. Πάντα έγραφα στα δύσκολά μου, για να ξεφύγω. Γύρισα στο μπάχαλο. Το σαλόνι ήταν ένα χάος από την χθεσινή
κατάληξη του ρεβεγιόν. Σπασμένα ποτήρια, τραβηγμένα χαλιά,
λερωμένοι καναπέδες. Το χέρι μου μελανιασμένο απ’ τις μπουνιές που μ’ έδωσε το κουμπαράκι μου. Έπεσα στον καναπέ κι
έβαλα τα κλάματα για μία και μόνη στιγμή. Παράταιρο κλάμα.
Δεν μπορούσα να κλάψω. Είχα ξεχάσει πως γίνεται. «Σκατά ρε,
όλα σκατά» ψέλισα κι ύστερα έφυγα απ’ το σπίτι. Πίσω στους
δρόμους. Πίσω στο πουθενά. Σμπαράλια ήταν όλα μέσα μου,
γιατί πίστεψα σε λόγια.
Έφερα ένα γύρο το τετράγωνο και γύρισα σπίτι αποφασισμένος να κλειστώ μέσα. Κλειστά τα πάντα, ούτε τηλεόραση,
ούτε ράδιο, ούτε υπολογιστής, ούτε κινητό. Μόνο αλκοόλ είχα
στο σπίτι κι αυτό το ‘χε σιχαθεί η ψυχή μου. Πήρα χαμπάρι πως
όλα όσα έγιναν το προηγούμενο βράδυ, δεν ήταν όνειρο. Συνέβησαν. Αυτό ήταν το ζόρι μου. Ότι όλα αυτά που γύριζαν στο
κεφάλι μου έγιναν. Ήταν η δική μου σκληρή πραγματικότητα.
Παραμονή πρωτοχρονιάς, έξι και κάτι το απόγευμα. Εικοσι
πέντε ώρες και κάτι, πίσω. Το τηλέφωνο απ’ τον κουμπάρο.
«Θα έρθει και η Λένα το βράδυ στο ρεβεγιόν, κοίτα ρε μαλάκα
να τα ξαναβρείτε, σ’ αγαπάει πραγματικά το Λενάκι».
«Εγώ εδώ κι η Λένα στο Σαράγεβο, ρε, πας καλά;»
«Φευγάτε, κατάλαβες τι λέω».
«Μάστορα, χέσε με, δεν πείθομαι. Το συζήτησα ήδη μαζί της,
τρείς φορές μέσα στον Δεκέμβριο. Δεν μας έβγαλε πουθενά. Και
το γαμημένο το «μαζί» κράτησε μια βδομάδα. Τι να βρούμε;»
19

Αναστροφή

«Ρε πασά μου, την χώρισες επειδή δεν μπόρεσε να έρθει
στον αρραβώνα του Άκη, επειδή της έτυχε κάτι και σε κρέμασε;
Πας καλά; Σοβαρέψου. Δώσε ακόμη μια ευκαιρία».
«Αν έρθει θα το συζητήσουμε».
«Καλώς».
«Το νού σου ρε, θα έρθω κατά τις δέκα».
«Σε περιμένουμε Μπίλ».
«Μιλάμε».
Ύστερα κάθισα κι έγραψα την «τελευταία καληνύχτα». Το
κοίταξα δέκα φορές το κείμενο, μέχρι τις εννιά. Κοίταξα το
ρολόι του υπολογιστή, έτρεξα στο μπάνιο κι ετοιμάστηκα σαν
τον ταρζάν, για να μην χάσω το ρεβεγιόν. Καβάλησα την μηχανή
και πήγα στους κουμπάρους. Εμείς κι εμείς θα ήμασταν. Πέντ’
– έξι άτομα όλοι κι όλοι. Οι περισσότεροι δούλευαν κι όσοι δεν
δούλευαν είχαν ξεμακρύνει. Περίμενα την Λένα και δεν ήξερα
γιατί την περίμενα.
Σκάσαμε την σαμπάνια στις δώδεκα. Ήδη είχαμε γίνει φέσια. Με πήρε τηλέφωνο η Λίλιαν. Ψυχάρα αυτό το κορίτσι. «Τι
έγινε μικρέ; Μίλησες με την πρώην;» με ρώτησε γελώντας και
θυμάμαι να της απαντάω ότι ορκίστηκε στην ζωή μου πως θα
ερχόταν να με βρει. Είχαμε μιλήσει κάποια στιγμή ενώ έγραφα.
«Ήπιες, Βασίλη;»
«Όχι ρε, τι ήπια; Ακους εκεί ήπια! Πες ρε Βαγγελάκο, ήπιαμε ρε φίλε;»
«Αστο, κατάλαβα, δεν ήπιες απλά…»
«Καλή χρονιά, κοριτσάρα».
«Καλή χρονιά, μικρέ».
Κατά τις τρείς πρέπει να ήρθε το μήνυμα πως θ’ αργούσε η
Λένα. Μετά ήρθε ακόμη ένα, από έναν παλιό γνωστό. Μαζί με
το χρόνια πολλά, μου ήρθε και η πληροφορία πως η Έλενα ήταν
με κάποιον άλλο, χαμουρευόταν σε κάποιο μαγαζί στο κέντρο.
Διαλύθηκε το είναι μου εκείνη την στιγμή. Την κοροϊδία δεν
άντεξα. Αναθεμάτισα το άπαν σύμπαν κι έφυγα. Είχα προνοήσει να πάρω και το δεύτερο κλειδί της μηχανής, γιατί ήξερα πως
το πρώτο θα το καβάτζωνε ο κολλητός, για να μην φύγω πιωμένος. Προφασίστηκα πως ήθελα να πάρω λίγο αέρα, βγήκα απ’
το σπίτι, καβάλησα την μηχανή κι έφυγα. Πήγαινα να την βρω.
Κακήν κακώς την έβγαλα από το μαγαζί. Ούτε και που θυμάμαι τι της έσουρα. «Ώ, Θεέ, πόσο ξεφτιλίκι;» μονολόγησα
δακρύζοντας, καθώς ξαναζούσα την σκηνή. Εγώ κι η Λένα στην
μέση του δρόμου, εγώ να βρίζω, εκείνη να παρακαλάει, ο κόσμος γύρω να κοιτάει.
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«Έχεις την εντύπωση ρε, πως είμαι η τελευταία πουτάνα
του πεζοδρομίου;» θυμάμαι να ουρλιάζω, μα δεν άκουσα την
απάντησή της. «Σου μιλάω ρε! Έχεις την εντύπωση πως είμαι
πουτάνα;»
«Βασίλη, όχι. Όχι. Πραγματικά όχι».
«Γιατί με γαμάς έτσι τότε ρε;»
«Συγγνώμη…»
«Στην ζωή μου, ρε, ορκίστηκες πως θα έρθεις να με βρεις κι
όμως δεν ήρθες. Αυτό με καθιστά νεκρό. Νεκρό, ρε, για σένα!
Μόνο που εγώ θα βγω από τον τάφο μου γι ακόμη μια φορά.
Δεν πρόκειται να με ξανασκοτώσεις! Δεν θα σ’ αφήσω! Μαλακισμένο πλάσμα, στην ζωή μου ορκίστηκες!»
Δεν πρόλαβε να πει δεύτερη συγνώμη. Την έφτυσα, με χαστούκισε, την έριξα κάτω κι έφυγα. Καβάλησα την μηχανή και
βγήκα στην εθνική. Σμπαράλια όλα στο μυαλό μου. Κομμάτια
πήγαινα, όσο με πήγαινε ο δρόμος. Δεν ήθελα να πάω πουθενά
κι όμως ήθελα να πάω παντού. «Γαμώώώ!» ούρλιαξα κάποια
στιγμή, όταν είχα πιάσει πια τα διακόσια. Φρέναρα και γύρισα πίσω. Πίσω στην παλιά μου γειτονιά, πίσω στις αναμνήσεις
μου. Πίσω εκεί που ερωτεύτηκα και σκοτώθηκα. Ήθελα να δω
την Λίνα. Μετά δεν ήθελα. Έπιασα το παγκάκι μας. Έβγαλα το
κινητό που βαρούσε σαν δαιμονισμένο. Κλήσεις, κλήσεις, κλήσεις αναπάντητες. Με έψαχναν όλοι. Βαγγέλης, Μαρία, Έλενα,
Λίλιαν, χαμός.
«Ανησυχώ, πάρε τηλέφωνο. Θέλω να σε δω αύριο και όχι σε
φέρετρο» μου έγραφε η Λίλιαν. Την πήρα.
«Βασίλη μου;» έκανε δειλά.
«Εγώ, κορίτσι μου, κουράστηκα να τραβάω το σχοινί. Το
έκοψα σήμερα. Από αύριο μπροστά. Μόνο μπροστά» της είπα
ενώ κλαψούριζα.
«Που είσαι παλικάρι μου; Να έρθω να σε βρω;»
«Στο πάρκο μου. Θα πάω σπίτι μου. Δεν θέλω να σου χαλάσω την βραδιά. Πέρνα καλά. Αυτό θέλω. Να περνάς καλά.
Να σε βλέπω να γελάς. Θα πάω σπίτι» της είπα πριν το κλείσω
απότομα και καβαλήσω την μηχανή.
Έφτασα σπίτι και ήδη με περίμεναν από κάτω οι κουμπάροι μου. Καθίσαμε στο σαλόνι. Δεν μιλούσε κανείς. Άρχισε σε
κάποια φάση να με ψέλνει ο Βαγγέλης. Μαλώσαμε. Ύστερα
ήρθε το μήνυμα. «Σ’ αγαπάω. Μου λείπεις». Πήρα φόρα και
βρόντηξα το κινητό στον τοίχο. Το κομμάτιασα. Δεν πρόλαβαν
να με κρατήσουν. Βούτηξα το σταθερό και πήρα στο σπίτι της.
Το σήκωσε η μάνα της. Κάτι μου ‘πε. Θόλωσα.
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«Από πουτάνα μάνα, πουτάνα κόρη βγαίνει μόνο!» ούρλιαξα στο σταθερό. Χάνονται μετά οι αναμνήσεις. «Μαλακισμένο
τσουλί, γαμώ το σπίτι σου!» θυμάμαι να λέω και να βουτάω τα
κλειδιά της μηχανής.
«Που θα πας ρε ηλίθιε σε τέτοιο χάλι;» μου φώναξε ο Βαγγέλης.
«Θα της σπάσω το κεφάλι!»
«Κάτσε κάτω μωρέ!»
«Ρε άσε με, άσε με σου λέω, θα πεταχτώ να της ανοίξω το
κεφάλι και θα γυρίσω».
«Βασίλη, σοβαρέψου ρε!»
«Γαμήσου ρε!»
Κενό. Όλα μαυρίζουν. Μόνο ο πόνος παραμένει και οι μώλωπες. Ναι, σίγουρα παίξαμε ξύλο. Βγάζω το κινητό. Τον αριθμό τον ξέρω απ’ έξω. «Θέλω να σε δω».
«Μπα! Τι έγινε, Βασιλάκη; Μας έφτυσε η Έλενα και θυμηθήκαμε πως υπάρχει και η Μελίνα κάπου;»
«Λίν-»
«Μη με λες Λίνα ρε ηλίθιε! Διακόσιες φορές στο έχω πει!»
βρυχήθηκε στο τηλέφωνο.
«Μην φωνάζεις, πεθαίνω, διαλύεται το κεφάλι μου».
«Δεκάρα δεν δίνω. Τι θες;»
«Πείσμα;»
«Γιατί, μπέμπη, κι εσύ έτσι δεν κάνεις;»
«Μπέμπη;»
«Σε χαλάει;»
«Ωχου ρε Μελίνα, μεγάλωσε λίγο!»
«Εγώ να μεγαλώσω ή εσύ που ‘θελες το χάραμα να πας να
σφάξεις την Έλενα;»
«Τι έγινε; Δεν είναι εκεί ο ποζεράς να σ’ ακούσει και στάζεις χολή;»
«Τι έγινε; Χώρισες το Χριστινάκι σου, που ‘θελες να το παντρευτείς και πήρες σβάρνα τις πρώην;»
«Άντε γαμήσου, Λίνα» της είπα με μένος πριν κλείσω το
τηλέφωνο. Το μετάνιωσα αμέσως. Την πήρα ξανά. «Άντε γαμήσου, Βασίλακη» μου ‘πε κοφτά πριν μου το κλείσει στα μούτρα.
«Ωραία» μονολόγησα. «Πολύ, πολύ ωραία. Εξαίσια, καταπληκτικά, υπέροχα». Βρήκα τα γυαλιά, την παλιά την κάρτα του
κινητού και κάτι κομμάτια μου στο σπίτι. Ξέθαψα ακόμη κι
εκείνη την παλιά φωτογραφία με την Λίνα. Την γύρισα ανάποδα. «Μόνο Σήμερα, 27/3/1997». Στα γενέθλιά της. Η μόνη μας
φωτογραφία. Μου καρφώθηκε στο μυαλό να την κάψω και να
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την σκίσω. Δεν μου πήγαινε η καρδιά όμως. Αναστέναξα. Βούτηξα τα κλειδιά κι έφυγα σαν κυνηγημένος. Πίσω στον δρόμο.
Ήθελα παρέα. Είχα ανάγκη να μιλήσω σε κάποιον. Δεν άντεχα
να μείνω σπίτι. Ένιωθα πως μύριζε το άρωμά της και σάλευε
το μυαλό μου.
«Πού είσαι ρε Βασίλη;» με ρώτησε αγριεμένα η Λίλιαν, όταν
την πήρα τηλέφωνο.
«Μη φωνάζεις, το κεφάλι μου είναι έτοιμο να κάνει μπαμ.
Στο δρόμο είμαι. Θες παρέα;»
«Έλα απ’ το σπίτι» μου είπε πριν το κλείσει. Το έκοψα για
το σπίτι της. Δεν ήταν μακριά. Ήταν σαν να με πήγαιναν μόνα
τους τα πόδια μου.
«Πως είσαι έτσι χαζέ;» με ρώτησε όταν μου άνοιξε την πόρτα.
«Χάλια;»
«Χάλια; Μπροστά σου, τα χάλια, μοιάζουν με αριστουργήματα, Βασιλάκη».
«Δεν κόβεις την πλάκα;» της είπα πριν καθίσω στο τραπέζι
της κουζίνας. Οι μόνες δύο καρέκλες του σπιτιού, υπήρχαν στην
κουζίνα.
«Τι έγινε;» με ρώτησε κοφτά καθώς έφτιαχνε καφέδες.
«Τέλειωσαν τα ψέματα, τέλειωσε και η Έλενα και το παλιό
το νούμερο να το ξεχάσετε όλοι. Γράψε το καινούριο».
«Τι έγινε;» με ξαναρώτησε με εκείνο τον μαμαδίστικο τόνο
της.
«Μήνυμα έγινε. Πολλοί οι ρουφιάνοι σε τούτη δω την ζωή,
κοριτσάρα. Πήγα, την βρήκα, την έβγαλα από το μαγαζί, τα είπαμε, δεν κατέληξα πουθενά, μία ευκαιρία ακόμα δεν είχα να
δώσω. Με σκότωσε για τελευταία φορά. Τελείωσαν τα ψέματα,
τελείωσαν όλα» της είπα πριν με πιάσει το παράπονο.
«Είσαι ηλίθιο, το ξέρεις;» μουρμούρισε προτού καθίσει στα
πόδια μου και με αγκαλιάσει σφιχτά.
«Το ξέρω».
«Καλά κάνουμε και σε βρίζουμε;»
«Καλά κάνετε».
«Ο εγωισμός σου, Βασίλη, πήγε περίπατο;»
«Ο εγωισμός μου; Κατάλαβα πως τον σήκωνα μόνο για να
προστατεύσω την Έλενα. Ποτέ εμένα, ποτέ τον εαυτό μου».
«Τι να σου πω, μικρέ;»
«Να κοιμηθώ εδώ;»
«Δεν μπορείς να γυρίσεις σπίτι, ε;» με ρώτησε χαμογελαστά
καθώς με σήκωνε από την καρέκλα.
23

Αναστροφή

«Μου μυρίζει το άρωμά της».
«Της Έλενας;»
«Της Μελίνας».
Ξάπλωσε μαζί μου κι αναστέναξε. Λυπημένα με κοιτούσε.
«Αφού, ρε χαζό, την αγαπάς, γιατί δεν ρίχνεις λίγο τα μούτρα
σου, για να πας να της ζητήσεις μια συγγνώμη;»
«Λίλιαν, δεν θα το συζητήσω ξανά».
«Εσύ το ανέφερες».
«Ξέχασέ το».
«Η Χριστίνα; Εμφανίστηκε καθόλου;»
«Δεν πρόκειται να εμφανιστεί η Χριστίνα».
«Μα είναι…»
«Δεν το ξέρει. Άφησέ το».
«Αγκαλιά θες;»
«Ναι».
Αποκοιμήθηκα. Έβλεπα την Μελίνα στον ύπνο μου κι εκείνο
το βράδυ που κοιμηθήκαμε μαζί για πρώτη φορά. Σηκώθηκα
την επόμενη μέρα το μεσημέρι, λουσμένος στον ιδρώτα. Βρωμούσα σαν πεθαμένος. Ξερνούσε το σώμα μου ό,τι αλκοόλ δεν
είχε καταφέρει να μεταβολίσει.
«Ερείπιο σκέτο είσαι. Ηρέμησες καθόλου;» με ρώτησε αντί
καλημέρας. Της χαμογέλασα και κάθισα δίπλα της, στην τεράστια μαξιλάρα που είχε στο σαλόνι. «Καφέ θες;» συνέχισε.
«Αν έχεις την ευγενή καλοσύνη, ναι» της απάντησα. Σηκώθηκε κι έφυγε για την κουζίνα και έπεσε το μάτι μου πάνω σ’
ένα σκίτσο που ήταν παρατημένο πάνω στο τραπέζι. «Ζωγραφίζεις;»
«Ενίοτε. Είναι ένας τρόπος για να βγάλω κάποια πράγματα
από μέσα μου»
«Το έχεις, το ξέρεις;»
«Το έχω παρατήσει, αυτό ξέρω. Μόνο όταν δεν είμαι καλά
το πιάνω»
«Σήμερα, δηλαδή, δεν είσαι καλά;»
«Ναι, Βασίλη, σήμερα δεν είμαι καλά. Δεν έχω διάθεση».
«Ούτε εγώ. Κοίτα με. Ένα απομεινάρι του εαυτού μου είμαι».
Γύρισε από την κουζίνα και με κοίταξε. Κάγχασε. «Δεν θα
μπορούσες να το διατυπώσεις καλύτερα, μικρέ»,
«Τι φτιάχνεις ακριβώς;»
«Εσένα».
«Μόνο εμένα δεν βλέπω εδώ» της είπα. Μου έφερε τον
καφέ. «’Φχαριστώ ρε».
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«Έχεις γυρισμένη πλάτη» συνέχισε πριν καθίσει δίπλα μου.
Πήρε το χαρτί στα χέρια της και το κοίταξε λυπημένα. «Η μηχανή, το παγκάκι, ο Βασίλης με γυρισμένη την πλάτη, τα δέντρα
και ο καπνός του τσιγάρου του».
«Σε ποιον έχω γυρισμένη πλάτη;»
«Σε όλους και όλα».
«Δεν γύρισα ποτέ την πλάτη μου».
«Μπορείς να μου πεις τι σκατά έγινε με την Έλενα και είσαι
σε τέτοιο χάλι;»
«Αναστροφή έγινε» της απάντησα νωχελικά.
«Αναστροφή;» με ρώτησε κι ύστερα πήρε ένα κομμάτι χαρτί
κι ένα μολύβι. Άρχισε να σκιτσάρει γρήγορα. Άναψα τσιγάρο
και κόλλησα το βλέμμα μου στο χαρτί. Έπαιρνε μορφή το σχέδιο.
«Αναστροφή… Ξέρεις τι σημαίνει αναστροφή; Αναστροφή
σημαίνει μετακίνηση προς την αντίθετη κατεύθυνση. Ανέβηκα
στην μηχανή, έτρεχα πολύ και έκανα αναστροφή. Αν το δεις
απ’ την πλευρά της φυσικής, ήταν ένα πολύ δύσκολο κόλπο,
πάρα πολύ δύσκολο· δυνάμεις να σε τραβάνε από δω κι από
κει. Αναστροφή και το μόνο που φοβόμουν τόσα χρόνια ήταν η
αδράνεια. Εκείνη η δύναμη που υπάρχει παντού και πάντα. Φοβόμουν την αδράνεια και την αντίδρασή της, φοβόμουν να κάνω
αναστροφή, έτρεχα πολύ και δεν μ’ έπαιρνε, έτσι τουλάχιστον
νόμιζα. Μα χθες το βράδυ αλλάξανε όλα. Έβλεπα ότι πλησίαζα σε τοίχο, με πολλά χιλιόμετρα, δεν μ’ έπαιρνε να το αφήσω
άλλο, δεν υπήρχε πια φρένο, το ήξερα, το είχα δει. Μια ροδιά
και μια στάμπα αίμα θα έμεναν στην άσφαλτο και στον τοίχο
που έμελλε να είναι το τελευταίο μέρος που θα ξεκουραζόμουν.
Ο χρόνος περνούσε σαν κάποιος να τον επιβράδυνε τόσο πολύ,
που τα δευτερόλεπτα μου φαινόντουσαν σαν ώρες, και το μόνο
που είχα στο μυαλό μου ήταν η ρημάδα η αναστροφή. Ο τοίχος
ερχόταν πιο κοντά, ή εγώ πήγαινα κατά πάνω του, δεν ξέρω
πια τι απ’ τα δυο συνέβαινε. Το αλκοόλ μουδιάζει το μυαλό και
τσακίζει τις αισθήσεις, μόνο ο πόνος μου είχε μείνει να νιώσω. Ο
πόνος και ο επικείμενος θάνατος· το ήξερα, αν δεν έκανα αναστροφή, δεν θα γύριζα ποτέ πίσω. Θα γινόμουν ένα με τον τοίχο.
«Ή τώρα ή ποτέ Βασίλη» είπα στον εαυτό μου, το επιχείρησα
και φοβήθηκα, πραγματικά φοβήθηκα την ρημάδα την αναστροφή· ή που θα έπεφτα στον τοίχο με το κεφάλι ψηλά και το χέρι
μου κοκαλωμένο στο φρένο, ή που θα έκανα τούμπες, σε κάθε
περίπτωση ο τοίχος ήταν εκεί για να με περιμένει. Ξεκίνησα να
βγάλω ένα κόλπο που κατά ενενήντα εννιά τοις εκατό θα απέ25
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βαινε μοιραίο. Όμως ποτέ δεν είδα ότι θα το κατάφερνα από
κείνη την στιγμή που πάρθηκε η απόφαση να κάνω αναστροφή.
Και τα κατάφερα, τα κατάφερα γαμώτο μου, την έκανα την
αναστροφή…»
«Κλαίς;» με ρώτησε χωρίς να με κοιτάξει.
«Φοβάμαι».
«Το παραλήρημά σου;»
«Εμένα».
«Και μετά την αναστροφή, τι;»
«Μετά; Μετά απλά δοκίμασα την ίδια τύχη που δοκίμασα
στην αναστροφή, ήταν η στιγμή που ένιωσα τόσο ζωντανός όσο
δεν μου άξιζε, πήρα όλες τις ευχές απ’ όλους, σας είδα όλους
μπροστά μου κι έφυγα. Αλκοόλ κι αδρεναλίνη, οδηγούσα σε
πίστα, όχι σε πόλη».
«Μπορείς να αφήσεις λίγο την ποίηση, ή το παραλήρημα και
να έρθεις στην πραγματικότητα;»
Της είπα την ιστορία. Της αφηγήθηκα όλα όσα κατάφερε
να συγκρατήσει το μυαλό μου. Ώρα αργότερα, αφού τελείωσα,
γύρισε και με κοίταξε. Μου χαμογέλασε. «Ξέρεις κάτι μικρέ;»
μου είπε κρατώντας στα χέρια της το σκίτσο. «Ορίστε η αναστροφή σου».
«Απομεινάρι του εαυτού μου;» ρώτησα χαζεύοντας τον μηχανόβιο στο χαρτί.
«Απομεινάρι μέχρι και σήμερα. Μόνο σήμερα, έτσι δεν είχες
πει;»
«Μόνο σήμερα. Από αύριο αλλάζουν όλα» της είπα και την
πήρα αγκαλιά. Χαμογελούσε. Είχε καταλάβει κάτι που δεν θα
μπορούσα να καταλάβω εκείνη την περίοδο.
Βγήκαμε, περπατήσαμε, φάγαμε έξω, συζητήσαμε, την άφησα στο σπίτι της κι έβαλα πλώρη για το σπίτι του κολλητού.
Τελείωνε η Τρίτη και την επόμενη το πρωί δούλευα. Ακόμη
κομμάτια ήμουν.
«Τα κλειδιά» είπα στον Βαγγέλη κοφτά, όταν μου άνοιξε
την πόρτα.
«Πες κι ένα καλησπέρα ρε φευγάτε» μου απάντησε.
«Τα κλειδιά, μάστορα, δεν έχω όρεξη για συζήτηση».
«Δεν στα δίνω αν δεν ακούσεις δυο – τρία πραγματάκια».
«Τελείωσε το παραμύθι παλιόφιλε. Τέρμα η Έλενα».
«Ωραία. Θα μ’ ακούσεις;»
«Όχι γιατί ξέρω που θα το πας. Δεν γυρνάω στην Χριστίνα.
Τα κλειδιά».
«Ρε πασά μου…»
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«Όχι».
«Ρε θα μ’ ακού-»
«Είπα όχι, μην με διαολίζεις. Τα κλειδιά. Δεν το ξαναλέω».
«Ωραία. Μισό» μου είπε και πήγε προς την κουζίνα του
σπιτιού.
«Κουμπάρε, έχεις γράμμα» πετάχτηκε η Μαρία από μέσα.
«Απ’ το Λενάκι. Εμείς κόψαμε παρτίδες κι επαφές μαζί
της μετά το πρωτοχρονιάτικο. Το έφερε το πρωί στην Μαρία.
Κοιμόμουν, δεν της τα έψαλλα. Πάρ’ το κι αυτό και πάρε και
τα κλειδιά σου».
Πήρα κλειδιά και γράμμα κι έφυγα. Βγήκα στο δρόμο, καβάλησα την μηχανή και γύρισα στο σπίτι. Αχούρι. «Αύριο τώρα»
μονολόγησα πετώντας τα κλειδιά στο τραπεζάκι του σαλονιού.
Έβαλα ξυπνητήρι και έπεσα σαν τσουβάλι στο κρεβάτι κι εκείνη
την στιγμή ήμουν πεπεισμένος ότι εκείνος ο ύπνος, θα ήταν ο
ηρεμότερος ύπνος στην ζωή μου.
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Διακοπες στο Σαράγεβο

Κ

όντευε να βγει ο Μάρτιος με τις παραξενιές του, μια κρύο
και βροχή, μια αφόρητη ζέστη. Είχε ξεφύγει το μυαλό του
Βασίλη από τις αναστροφές και το παρελθόν του. Πότε
κοιμόταν στο σπίτι του και πότε στης Λίλιαν. Δεν τους έλεγες
σχέση, γιατί δεν γούσταραν να βάλουν ταμπέλα σ’ όλο αυτό
που είχαν. Δύο φίλοι, ίσως και κάτι παραπάνω, που περνούσαν
μαζί τις μέρες και τις νύχτες τους. Έφευγαν τα σαββατοκύριακα
με την μηχανή και έκαναν κοντινά ταξίδια. Ανάγκη του Βασίλη
ήταν, το να φεύγει από μια πόλη που τον έπνιγε.
«Μικρέ; Τι θα κάνεις;» ρώτησε στο τηλέφωνο εκείνο το μεσημέρι της Δευτέρας η Λίλιαν, για να ακούσει τον Βασίλη να
γελάει. «Θες να ‘ρθω να σε πάρω απ’ το σχολείο;»
«Θ’ αργήσεις;»
«Κοντά είμαι, στο τσακ – μπαμ θα ‘μαι εκεί».
«Άντε, περιμένω».
Πέντε λεπτά αργότερα, ο Βασίλης καθόταν πάνω στην μηχανή με το κράνος στα χέρια και την περίμενε. «Πως και τόσο
νωρίς;» τον ρώτησε η Λίλιαν χαμογελαστά.
«Πες και μια καλησπέρα».
«Άσε τις καλησπέρες, Βασίλη, γιατί οι μαθητές μου χαλβαδιάζουν την μηχανή και οι μαθήτριές μου εσένα» του είπε καθώς
ανέβαινε.
«Να κάψω λίγο λάστιχο δηλαδή;» την πείραξε.
«Γιατί; Θες να κάνεις μόστρα στις μικρές;»
«Φυσικά και όχι. Για να σχολιάζουν εσένα αύριο».
«Αν θες να με σχολιάζουν, κατέβα» του είπε κατεβαίνοντας
και στάθηκε δίπλα του. «Άντε, κατέβα να την πάρω εγώ» επέμεινε.
«Ξέρεις;» ρώτησε σαστισμένα ο Βασίλης.
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«Ξέρω. Να την πάρω;» του απάντησε με νάζι.
«Να σε δω» της είπε κοφτά κι έπειτα κατέβηκε από την
μηχανή και της έδωσε τα κλειδιά. Ανέβηκε η Λίλιαν, φόρεσε το
κράνος, την έβαλε μπροστά και περίμενε τον Βασίλη να καβαλήσει την μηχανή. «Ανέβα» του είπε κι εκείνος την υπάκουσε.
«Δεν το έχω, Βασίλη, φοβάμαι» μουρμούρισε η Λίλιαν.
«Το έχεις, κορίτσι μου, αρκεί να το πιστέψεις. Πίστεψέ το.
Όπως έκανες κι εμένα να πιστέψω στον εαυτό μου. Φύγε» της
είπε και η Λίλιαν έφυγε. Πίστεψε για μία και μόνη στιγμή ότι
θα τα καταφέρει, ξεκίνησε κι ύστερα της έμεινε η πεποίθηση.
Συνέχισε να φοβάται μα ο φόβος έσβηνε σταδιακά, όσο οδηγούσε προς το σπίτι της με συνοδηγό τον Βασίλη. Συνειδητοποίησε
πως τα πόδια της έτρεμαν, μόλις πάτησαν γη. Κατέβηκε ο Βασίλης και κατέβηκε κι εκείνη. Ύστερα έβαλε τα γέλια και η Λίλιαν
τον στραβοκοίταξε.
«Γιατί γελάς, χαζέ;»
«Γιατί κατάπια την καρδιά μου» της απάντησε χαμογελαστά.
«Φοβήθηκες;» τον ρώτησε μπαίνοντας στην πολυκατοικία.
Το ασανσέρ, παραδόξως ήταν στο ισόγειο. «Μετά από σας» της
είπε ο Βασίλης, ανοίγοντας την πόρτα.
«Φοβήθηκες;» επέμεινε η Λίλιαν ενώ πατούσε το κουμπί του
τρίτου.
«Την ανάσα μου κρατούσα σε όλο το δρόμο».
«Τόσο χάλια το πήγαινα;»
«Όχι, κοριτσάρα. Εσύ μια χαρά πήγαινες».
«Τότε;»
«Είναι θέμα εμπιστοσύνης».
«Δηλαδή δεν μ’ εμπιστεύεσαι;»
«Σαν οδηγό; Μόνο τον εαυτό μου εμπιστεύομαι».
«Δηλαδή, δεν με εμπιστεύεσαι σαν οδηγό;»
«Την αλήθεια θέλεις;»
«Την αλήθεια».
«Δεν σ’ εμπιστεύομαι σαν οδηγό ούτε στην μηχανή μου,
ούτε και στην ζωή μου»
«Γιατί ρε Βασίλη;» τον ρώτησε με παράπονο.
«Θα ανοίξεις την πόρτα την ρημάδα ή θα τα πούμε έξω από
το σπίτι;»
Άνοιξε σιωπηλά την πόρτα η Λίλιαν και πέταξε τα κλειδιά
πάνω στο τραπεζάκι του σαλονιού. Την στραβοκοίταξε ο Βασίλης. «Τι;» του έκανε.
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«Εγώ το έχω γδάρει το δικό μου. Μην αντιγράφεις τις κακές
μου συνήθειες».
«Μ’ αρέσει».
«Οι κακές συνήθειες του Βασίλη…» μουρμούρισε εκείνος
και ύστερα κάθισε στην μαξιλάρα. Άναψε τσιγάρο και κοίταξε
το ταβάνι, όταν είδε το ύφος της που προμήνυε κήρυγμα. «Και,
για να ‘χουμε καλό ερώτημα, κύριε Βασίλη, με τις κακές σου
συνήθειες, γιατί δεν μ’ εμπιστεύεσαι σαν οδηγό στην ζωή σου;»
«Ξέρεις τι δεν έχουμε εμείς οι δύο».
«Κοινό;»
«Το παίζεις χαζή;»
«Δεν το παίζω χαζή, χαζέ! Με μπερδεύεις!» του φώναξε.
«Η χημεία μας λείπει και το ξέρουμε και οι δύο» της απάντησε ήρεμα.
«Αυτό το συμπέρασμα από πού το έβγαλες;» ρώτησε σταυρώνοντας τα χέρια της.
«Κάτσε».
«Δεν θέλω».
«Κάτσε ρε κορίτσι μου».
«Αν δεν μου εξηγήσεις δεν κάθομαι πουθενά!» συνέχισε να
φωνάζει η Λίλιαν. Την βούτηξε απ’ τη μέση και την έβαλε να
καθίσει πάνω του.
«Άσε με ρε!»
«Αν δεν σ’ αφήσω τώρα ξέρω ότι θα κάνεις το λάθος και θα
σηκώσεις το ξερό σου και να είσαι σίγουρη ότι θα γίνει πανικός
σήμερα. Κάτσε εδώ και άκουσέ με, δεν χρειάζεται να φωνάξω».
«Βασίλη είναι η τελευταία φορά που σου λέω άσε με!»
«Δεν σ’ αφήνω!» φώναξε κι ο Βασίλης και η Λίλιαν είδε
το πρόσωπό του να κυριεύεται από οργή. «Αν δεν καθίσεις να
ακούσεις δυο πράγματα όπως θέλω εγώ, δεν πας πουθενά. Ακόμη κι αν χρειαστεί να πλακωθούμε στο ξύλο! Καταλαβαίνεις τι
λέω ή να αρχίσω να βρίζω, μπας και το νιώσεις λίγο;»
«Μην μου φωνάζεις εμένα!» του φώναξε κι εκείνη.
«Καλά. Εντάξει. Σήκω» της είπε και την άφησε. Δεν κουνήθηκε η Λίλιαν, μόνο απέμεινε εκεί να τον κοιτάζει. «Σήκω ρε,
τελείωνε» άρχισε να φωνάζει ο Βασίλης.
«Γιατί;»
«Για να φύγω. Έχω κουραστεί με τις φωνές και τους καυγάδες στην ζωή μου. Μ’ έχει κουράσει η γκρίνια. Αφού δεν είσαι
διατεθειμένη να ακούσεις ήρεμα κι ωραία, αφού το μόνο που
νομίζεις πως μπορείς να κάνεις είναι να μουλαρώνεις και να
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φωνάζεις, σήκω από πάνω μου, να πάω σπίτι μου και να φωνάξεις όσο θέλεις».
«Σ’ ακούω Βασίλη. Μίλα, ηρέμησα».
«Η γαμημένη η χημεία μας λείπει! Ορίστε! Το βλέπεις τώρα;»
«Γιατί μου φωνάζεις τώρα;» τον ρώτησε με παράπονο.
«Γιατί κορίτσι μου, εγώ δεν είμαι κυκλοθυμικός σαν εσένα,
δεν αρπάζω με το παραμικρό και δεν ηρεμώ εύκολα. Γι αυτό
σου φωνάζω. Μήπως και καταλάβεις…»
«Να καταλάβω τι;»
«Το προαναφερθέν!»
«Τι εννοείς;»
«Άντε πάλι τι εννοώ. Δεν εννοώ κάτι. Το λέω ξεκάθαρα. Δεν
σ’ αφήνω να οδηγήσεις την ζωή μου, γιατί δεν υπάρχει χημεία
μεταξύ μας, ασχέτως των καταστάσεων που περνάμε μαζί. Ορίστε. Το κατάλαβες τώρα;»
«Εγώ το έχω καταλάβει εδώ και καιρό μικρέ. Αλλά δεν
παύει να περνάμε καλά μαζί. Γιατί όμως αυτή η συζήτηση;»
«Καλά ρε Λίλιαν με δουλεύεις; Εσύ δεν με ρώτησες γιατί
δεν σ’ εμπιστεύομαι;»
Γύρισε και κοίταξε τον χώρο η Λίλιαν κι ένιωσε σαν να τον
έβλεπε για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό. Όλα ήταν ίδια κι
όμως της φαινόταν όλα τόσο διαφορετικά μετά από εκείνη την
συζήτηση. Είχε αρχίσει να τρέφει συναισθήματα για τον Βασίλη,
όσο κι αν ήξερε πως δεν υπήρχε μεταξύ τους χημεία και πως
δεν θα κατέληγαν πουθενά. Ίσως να έφταιγε το ότι ήταν ο εαυτός του. Σίγουρα έφταιγε που της θύμιζε κάποιον που ‘χε προ
πολλού χάσει.
«Κλαις κοριτσάκι;» την ρώτησε χαϊδεύοντάς της το μάγουλο. Δεν ήθελε να απαντήσει η Λίλιαν, που σκεφτόταν πως είχε
αφήσει τον εαυτό της να ξαναμπεί στην διαδικασία του να ερωτευτεί κάποιον. Την ζόριζε ο εαυτός της να πει κάτι, μα δεν
ήθελε να δείξει αδυναμία.
«Σ’ αγαπάω, μου φώναξες ένα πρωί καθώς έφευγες από το
σπίτι μου και μετά έκλεισες βιαστικά την πόρτα. Το θυμάσαι
κοριτσάκι;» την ρώτησε κι εκείνη έγνεψε καταφατικά. Το είχε
πει και το είχε μετανιώσει. Το ένιωθε, αλλά δεν ήξερε πώς να
το εξωτερικεύσει. Μετά της πέρασε κι ύστερα το ξαναβίωσε.
«Έπρεπε εκείνη τη μέρα να σε κυνηγήσω και να σε φέρω
πίσω, να σου πω κι εγώ το ίδιο; Έπρεπε να μην σε ξαναπάρω
τηλέφωνο και να τα αφήσω όλα εκεί;»
Είχε τόσα να πει η Λίλιαν που προτίμησε να σωπάσει. «Αυτό
το τρίμηνο, έπραξα όσο καλύτερα μπορούσα για να ισορροπή32
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σω μια κατάσταση. Τα θέλω μας κυρίως. Τέλος πάντων, άσ’
το αυτό. Δεν θα μας βγάλει πουθενά, μια χαρά είμαστε, τι το
συζητάω;» κατέληξε ο Βασίλης κι ύστερα, για αρκετή ώρα, παρέμειναν σιωπηλοί και αγκαλιασμένοι στην τεράστια μαξιλάρα
του σαλονιού.
«Να τη, πάλι, αυτή η περίεργη θλίψη στα μάτια του» σκέφτηκε η Λίλια,ν όταν γύρισε να τον κοιτάξει. Τον είδε να ανάβει
τσιγάρο και να έχει κολλήσει το βλέμμα του στο παράθυρο.
Κοίταζε στο άπειρο, όπως κάθε φορά που σκεφτόταν κάτι.
«Φεύγω αύριο, πάω διακοπές» μονολόγησε ο Βασίλης.
«Μόνος;» τον ρώτησε.
«Ναι. Μόνος. Έχω ανάγκη να ξεφύγω».
«Από εμένα Βασίλη;»
«Όχι κορίτσι μου. Όχι από εσένα. Από την υπόλοιπη καθημερινότητα. Να δω φίλους. Να ζήσω λίγο εκτός».
«Που θα πας;»
«Σαράγεβο. Στον κολλητό μου. Για μια βδομάδα λογικά. Θα
δείξει».
«Κι εγώ;»
«Τι κι εσύ ρε ερωτευμένο;» της είπε γελώντας.
«Δεν είμαι ερωτευμένο και το ξέρουμε και οι δυο μας» του
απάντησε θιγμένα εκείνη, αλλά βαθιά μέσα της ήξερε πως δεν
ίσχυε.
«Ερωτευμένο δεν είσαι, αλλά κολλημένο σίγουρα».
«Σίγουρα».
«Θα φάμε;» ρώτησε ο Βασίλης χαϊδεύοντας το χέρι της.
«Δεν έχω όρεξη».
«Θα μαγειρέψω εγώ όμορφη».
«Το ίδιο μου κάνει».
«Τώρα γιατί γίνεσαι έτσι;»
«Πως έτσι;»
«Σαν εμένα. Στο είπα και παλιά, αλλάζεις κι όσο αλλάζεις
γίνεσαι το ίδιο άτομο με εμένα. Είμαι αυτοκαταστροφικός, μην
γίνεσαι κι εσύ έτσι».
«Μακάρι να ήταν αλλιώς τα πράγματα Βασίλη. Μακάρι…»
«Μόνο που δεν είναι τα πράγματα αλλιώς κορίτσι μου. Είναι έτσι όπως είναι. Και κανείς από τους δύο δεν θα κάνει κάτι
για να τα αλλάξει. Γιατί μας λείπει η χημεία».
«Γιατί πρέπει πάντα να έχεις δίκιο, μικρέ;»
«Δεν ξέρω. Ίσως έτσι έπρεπε να γίνει. Άντε τώρα, σήκω, να
πάω να μαγειρέψω για να φάμε».
«Δεν ξέρω…» μουρμούρισε η Λίλιαν.
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«Τι δεν ξέρεις; Αν θέλεις να φας;»
«Όχι. Αν θέλω παρέα ή αν θέλω να μείνω μόνη μου».
«Θέλεις να φύγω Λίλιαν;»
«Θέλω;»
«Με ρωτάς;»
«Δεν ξέρω ρε Βασίλη, αρχίζει και μοιάζει όλο αυτό, σαν ένα
όνειρο που θα τελειώσει άδοξα».
«Μα έχει ήδη τελειώσει κορίτσι μου. Από την αναστροφή
μου».
«Δηλαδή;»
«Να σου φτιάξω ένα καφέ και να σου πω ένα παραμύθι;»
«Ρε Βασίλη, δεν είμαστε έφηβοι…» ξεκίνησε εκείνη
«Εγώ είκοσι δύο, εσύ είκοσι οχτώ… Μια χαρά έφηβοι ήμαστε».
«Βασίλη…» άρχισε εκείνη μα την διέκοψε.
«Ξέρεις πόσες φορές το έχω ακούσει αυτό το Βασίλη, με
αυτό τον τόνο; Άπειρες. Κουράστηκα. Όχι μαζί σου. Με την συμπεριφορά όλων. Θέλω να φύγω μερικές μέρες, να ξελαμπικάρω. Πριν το κάνω όμως θέλω να σου πω μερικά πράγματα. Ίσως
πιστέψεις ότι ήμουν δειλός ή ότι σε χρησιμοποίησα και στα λέω
τώρα. Δεν μπορώ να σου αποδείξω ότι δεν είμαι ελέφαντας.
Και δεν θα σε αποτρέψω από το να πιστέψεις ότι θέλεις να πιστέψεις. Είσαι διατεθειμένη όμως να με ακούσεις;»
«Ναι».
«Έτσι ξερά ναι;» με ρώτησε.
«Τώρα τι άλλο θες;»
«Αγκαλιά. Έλα. Τώρα» της είπε με νάζι κι εκείνη του χαμογέλασε. Αναστέναξε. Τον αγκάλιασε σφιχτά και τον φίλησε στο
μάγουλο. «Πες, χαζό».
«Ο βασικός λόγος που φεύγω είναι ότι έχω κουραστεί σ’
αυτή την πόλη, μ’ αυτή τη ρουτίνα που ζω τόσα χρόνια. Θέλω
να κάνω διακοπές, να ηρεμήσω λίγο…»
«Η ρουτίνα είμαι κι εγώ;» τον διέκοψε.
«Όχι ρε κορίτσι. Εσύ με βγάζεις από την ρουτίνα. Μόνο που
δεν αρκεί αυτό για εμένα. Μου λείπει κάτι και τώρα μπορώ να
το ψάξω για να το βρω. Τώρα μόνο μπορώ να πω ότι θα σηκωθώ και θα περπατήσω ξανά μπροστά».
«Τι σου λείπει από την ζωή σου Βασίλη;»
«Να είμαι ερωτευμένος. Αυτό μου λείπει. Πραγματικά ερωτευμένος. Έχω την δουλειά μου, την μηχανή μου, το σπίτι μου,
τους φίλους μου. Το μόνο που δεν έχω και πραγματικά θέλω
είναι αυτό. Να νιώσω ερωτευμένος».
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«Και τι βλακείες είναι αυτές περί δειλίας και εκμετάλλευσης;».
«Τόσο καιρό είμαι εδώ…» ξεκίνησε ο Βασίλης, μα δεν τον
άφησε να μιλήσει.
«Πας με τον σταυρό στο χέρι, μικρέ. Πιστεύεις πως αν δεν
ήθελα να είσαι στην ζωή μου, έτσι όπως είμαστε, θα σε άφηνα;
Ή ότι δεν θα σου μιλούσα; Περάσανε οι εποχές που το έπαιζα
χαζή. Τώρα ζητάω αυτά που θέλω και φεύγω από αυτά που δεν
θέλω».
«Εντάξει ρε Λίλιαν» της απάντησε χαμογελώντας.
«Πότε φεύγεις;»
«Αύριο το πρωί».
«Θα γυρίσεις;»
«Αναπόφευκτα».
«Θα μαγειρέψεις;»
«Θα μαγειρέψω» της είπε κι ύστερα βυθίστηκαν στην σιωπή
και απέμειναν να κοιτάζονται στα μάτια.
«Γιατί δεν σηκώνεσαι;» την ρώτησε, ώρα αργότερα, σπάζοντας εκείνη την περίεργη σιωπή που τους είχε τυλίξει.
«Η τελευταία μας αγκαλιά, ας κρατήσει λίγο παραπάνω»
του απάντησε.
«Το ξέρεις πως είναι η τελευταία μας αγκαλιά;» ρώτησε
γελώντας ο Βασίλης.
«Δεν το ξέρω. Αλλά το πιστεύω. Πες το προαίσθημα μικρέ».
Μαγείρεψε ο Βασίλης, έφαγαν, ξάπλωσαν, και κοιμήθηκαν
μέχρι που τους ξύπνησε ένα απαλό αεράκι, που ‘πιασε κατά τα
μεσάνυχτα. Σηκώθηκε από το κρεβάτι ο Βασίλης και την σκέπασε. Άνοιξε τα μάτια της και τον κοίταξε νυσταγμένα. «Κοιμήσου, ομορφιά μου, θα φύγω» της είπε θλιμμένα.
«Μείνε» τον παρακάλεσε.
«Και μετά;» την πείραξε εκείνος.
«Μείνε μέχρι το πρωί και φύγε από δω».
Ξημέρωσαν αγκαλιά στο μπαλκόνι. «Συνειδητοποίησα τα
λόγια σου» του είπε, κοιτάζοντας τα χρώματα της χαραυγής.
«Κατάλαβα τι εννοείς όταν λες πως κυνηγάς τις ανατολές» συνέχισε κι ο Βασίλης απλώς κούνησε θλιμμένα το κεφάλι του.
«Κάποτε τις είχα. Ξάπλωνα κατά το χάραμα και κοίταζα,
δίπλα μου, εκείνο το απίστευτο μουτράκι που κοιμόταν χαμογελώντας. Μου άρεσε να την παρατηρώ, όπως μου άρεσε και να
την προσέχω. Να την κακομαθαίνω. Να της φιλάω τα δάχτυλα
και να ανοίγει τα μάτια της και να μου λέει με παράπονο «έλα
ρε μπέμπη, δεν χάραξε ακόμη». Κι ύστερα σηκωνόμουν, έβγαι35
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να στο μπαλκόνι, άναβα ένα τσιγάρο, δήθεν να την αφήσω να
κοιμηθεί. Σηκωνόταν κι εκείνη κι ερχόταν να μου κάνει παρέα.
Όλη την βδομάδα περίμενα εκείνα τα Σάββατα με το κορίτσι
μου. Ξενυχτούσαμε τα Σάββατα. Κυνηγούσαμε τις ανατολές
παρέα. Ύστερα ήρθαν όλα ανάποδα».
«Μου έχεις πει για τα πάντα, εκτός απ’ αυτή. Γιατί; Σε
πονάει ακόμη;»
«Νομίζω πως θα με πονάει για πάντα».
«Πως ήταν, Βασίλη;»
«Στο ύψος μου, όχι περίπου, ακριβώς. Είχαμε το ίδιο ύψος.
Καστανή, έπιανε τα μαλλιά της αλογοουρά, χαμογελαστή, γαλανομάτα, αδύνατη, αυτή μ’ έβαλε στο τριπ του γυμναστηρίου
και μου ‘μεινε από τότε… Απίστευτη γυναίκα».
«Δηλαδή, μπροστά της, δεν πιάνω μία;»
«Αυτή σου η ανασφάλεια… Όχι, Λίλιαν, δεν μπορώ να κάνω
τέτοιες συγκρίσεις. Κάθε άνθρωπος είναι ξεχωριστός».
«Ξέρεις τι, μικρέ;»
«Τι;»
«Μοιάζεις πολύ στον Μιχάλη. Και οι ιστορίες μας μοιάζουν
πολύ. Εσύ έχασες την Μελίνα από έναν εγωισμό, εγώ έχασα τον
Μιχάλη από καθαρή ηλιθιότητα…»
«Δεν θέλω να το σκέφτομαι, Λίλιαν».
«Γιατί Σαράγεβο;»
«Γιατί εκεί μένει ο κολλητός μου».
«Γιουγκοσλάβος;»
«Όχι, σπουδάζει εκεί η γυναίκα του».
«Η κοπέλα του» τον διόρθωσε εκείνη.
«Όχι. Η γυναίκα του. Παντρεύτηκαν τον Οκτώβριο».
«Πόσο είναι;»
«Ίσα με μένα».
«Καλά, είναι χαζός; Πήγε και παντρεύτηκε απ’ τα είκοσι
δύο του; Το ίδιο και η κοπέλα του; Αν είναι δυνατόν! Και γιατί
πήγαν εκεί;» ξεκίνησε τους ψαλμούς η Λίλιαν και ο Βασίλης
έβαλε τα γέλια.
«Τον Βαγγέλη τον φωνάζαμε μάστορα στο λύκειο, έπιαναν
τα χέρια του. Είναι ορφανός, σκοτώθηκαν οι γονείς του και τα
αδέρφια του σ’ αυτοκινητιστικό, όταν ήταν μικρός. Δεν νομίζω
πως έχει αναμνήσεις απ’ αυτούς. Τον μεγάλωσε η γιαγιά του.
Στα δεκαοχτώ κληρονόμησε μια διόλου ευκαταφρόνητη ακίνητη
περιουσία και έβγαλε γούστα. Στα είκοσι τα είχε βαρεθεί όλα.
Ύστερα γνώρισε την Μαρία. Φίλη της Έλενας. Δεν περίμενα πως
θα κρατήσει αυτή η σχέση, πίστευα πως ήξερα τον φίλο μου και
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πως δεν αλλάζει ο άνθρωπος, δεν έχει μείνει με την ίδια γυναίκα για περισσότερο από δύο βδομάδες. Ε, μ’ αυτή κόλλησε.
Τώρα, γιατί παντρεύτηκαν, μην με ρωτάς. Κι εγώ ήμουν έτοιμος
να παντρευτώ την Χριστίνα, όταν με το καλό θα τελείωνα με την
σχολή. Αλλά… Τέλος πάντων».
Τα τσιγάρα της Λίλιαν είχαν τελειώσει κι έπαιρνε δανεικά από τον Βασίλη. «Δανεικά τσιγάρα, δανεικά λόγια, δανικές
στιγμές, ο Βασίλης γουστάρει να δίνει δανεικά και μετά να μετανιώνει για όλα όσα έδωσε» σκέφτηκε η Λίλιαν κι ήλπιζε ότι
δεν θα την έβαζε κι εκείνη σ’ εκείνη την λίστα των ανθρώπων
που έδωσε γιατί απαίτησαν.
Κατά τις εφτά πήγε να ετοιμαστεί για την δουλειά η Λίλιαν
κι ο Βασίλης έμεινε μόνος του στο μπαλκόνι, με μια κούπα
καφέ, να χαζεύει τις πολυκατοικίες. Ήθελε και δεν ήθελε να
φύγει. Όπως και η Λίλιαν που φλέρταρε με την ιδέα να τα παρατήσει όλα και να του ζητήσει να την πάρει μαζί του.
Βγήκαν μαζί από το σπίτι κι ο Βασίλης της έδωσε τα κλειδιά
της μηχανής.
«Μ’ εμπιστεύεσαι;»
«Αυτό θέλω να μάθω. Μας δοκιμάζω».
«Καλά, μικρέ» είπε η Λίλιαν, αφού ανέβηκε στην μηχανή.
Οδηγούσε χωρίς να ξέρει που θέλει να πάει. Έπρεπε να
πάει για δουλειά, ήθελε να αλητέψει μαζί του. Τελικά πήγε στο
σχολείο. Κατέβηκαν και του έδωσε το κράνος. «Την έκανα για
Σαράγεβο, κούκλα» της είπε κι εκείνη τον φίλησε με πάθος.
«Για καλή αντάμωση;» την ρώτησε σαστισμένα.
«Ναι, μικρέ. Θα μου λείψεις».
«Κι εμένα».
«Φύγε».
«Έφυγα».
Είχε νυχτώσει όταν μπήκε στο Σαράγεβο ο Βασίλης. Έκανε
μόνο μια στάση στα Σκόπια για καφέ και τουαλέτα και η επόμενη θα ήταν στον τελικό του προορισμό. Δεν ήξερε καν που
έμενε ο Βαγγέλης, ούτε τηλέφωνο τον είχε πάρει για να του
κάνει έκπληξη.
«Που ‘σ’ εξαφανισμένος ρε σκατάνθρωπε, που δεν σηκώνεις
κινητά;» ρώτησε ο Βαγγέλης μόλις σήκωσε το τηλέφωνο.
«Μόλις πέρασα το Butmir. Εσύ;»
«Το… Όπα. Στάκα. Σαράγεβο είσαι;»
«Ω ναι!»
«Πες μου ότι δεν μου κάνεις πλάκα;»
37

Διακοπες στο Σαράγεβο

«Τελείωνε ρε και πες που μένεις να έρθω να σε βρω, θα μου
φας όλη την κάρτα να πούμε».
«Κάτσε στο αεροδρόμιο, θα έρθω να σε μάσω» του είπε κι ο
Βασίλης έκλεισε το τηλέφωνο, κατέβηκε από την μηχανή, άναψε
τσιγάρο και κοίταξε τον γεμάτο κίνηση δρόμο.
«Μια ζωή και σήμερα, ηλίθιος» σχολίασε, όταν είδε τον
Βαγγέλη να έρχεται με την μηχανή και να φοράει παντόφλες.
«Με το πασούμι, πασά μου, ναι, έτσι! Πασούμι και βερμούδα,
παλιοελληναρά!» του φώναξε.
«Τι λέει ρε τρελέ; Πώς και πήρες την απόφαση;» ρώτησε ο
Βαγγέλης χαμογελώντας.
«Είμαι δεν ξέρω κι εγώ πόσες ώρες στους δρόμους και ξενυχτισμένος. Πάμε σπίτι και θα σου πω» απάντησε ο Βασίλης,
που δεν είχε διάθεση για κουβέντα. Ήθελε να κάνει ένα μπάνιο,
να χαλαρώσει και να κοιμηθεί. Έφυγαν για το σπίτι, μπροστά ο
ένας, πίσω ο άλλος. Ένα τέταρτο αργότερα ανέβαιναν το στενό
κλιμακοστάσιο μιας πολυκατοικίας. «Χαλασμένο το ανεβατόρι» μουρμούρισε γελώντας ο Βαγγέλης κι ο Βασίλης κούνησε
θλιμμένα το κεφάλι του.
«Καλωσήρθες, Βασίλη» του είπε η Μαρία όταν τον είδε να
μπαίνει στο σπίτι.
«Ρε Μαράκι, τι κάνουν μωρή τρελή οι σιλικόνες σου;» την
ρώτησε γελώντας ο Βασίλης.
«Σου στέλνουν θερμούς χαιρετισμούς σε μηδέν και ένα» του
απάντησε εκείνη.
«Λοιπόν, κουμπαρούλη, πλύσου, ξυρίσου, κολονιαρίσου,
κάνε τα δικά σου και πάμε να κροκοδειλιάσουμε» είπε κοφτά
ο Βαγγέλης και ο Βασίλης τον στραβοκοίταξε. «Ξέχασε το, σέρνομαι».
«Έλα ρε φίλε, μην είσαι τέτοιος».
«Για ένα ποτό».
«Ρε Μαράκι, πες του κι εσύ κάτι»
«Είπα, για ένα ποτό» επέμεινε ο Βασίλης.
«Έστω. Μην τα πούμε εδώ. Να πιούμε καμιά ποτάρα ενώ
μας λες τα νέα απ’ την πατρίδα» συνέχισε ο Βαγγέλης. Κάγχασε ο Βασίλης που σκεφτόταν πως έπρεπε να είχε πάρει αεροπλάνο και να μην ταξιδέψει με την μηχανή, γιατί τον φίλο του
τον ήξερε καλά.
«Καλά είσαι;» ρώτησε η Μαρία τον Βασίλη.
«Σκατά είναι, δεν τον βλέπεις;» πετάχτηκε ο Βαγγέλης.
«Πνιγμένος είμαι. Δεν μπορούσα να μείνω άλλο εκεί. Πήρα
δέκα μέρες άδεια απ’ την δουλειά κι έφυγα. Φευγάτος μια
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ζωή» μουρμούρισε ο Βασίλης κι ύστερα κοίταξε τον φίλο του
που ήταν έτοιμος να μιλήσει. «Όχι. Μην το πας εκεί. Τέλος».
«Η Χριστίνα σ’ αγαπάει ρε βλάκα…»
«Ρε, δεν καταλαβαίνεις; Τι θες; Να πάω να μείνω σε κανένα
ξενοδοχείο;»
«Εντάξει. Πάσο».
«Δεν πιστεύω να πετύχουμε καμιά Έλενα έξω;»
«Σε νοιάζει;» τον ρώτησε η Μαρία.
«Φασαρίες δεν θέλω. Αρκετές είχα για μία ζωή» απάντησε
ο Βασίλης. «Μπάνιο;»
«Από εκεί. Θα σου φέρω πετσέτες».
«Άντε. Μια ψυχή που ‘ναι να βγει, ας βγει μια ώρα αρχύτερα» σχολίασε γελώντας κι ύστερα μπήκε στο μπάνιο.
Κοίταξε τον εαυτό του στον καθρέφτη και δεν μπορούσε
πια να τον αναγνωρίσει. Είχε αφήσει γένια, είχε παρατήσει το
μαλλί στην μοίρα του κι είχε φουντώσει, είχε παρατήσει και
το γυμναστήριο και η κακή ζωή που έκανε, άρχισε να φαίνεται
πάνω του. «Πανικός» συλλογίστηκε όταν άνοιξε το νερό και το
άφησε να τρέξει. Ούτε ο ίδιος είχε καταφέρει να καταλάβει πώς
είχε μπλέξει τόσο πολύ η ζωή του. Από τότε που πρωτοέμπλεξε
με την Έλενα ήξερε πως δεν θα δουλέψει τίποτα. Είχαν περάσει
κοντά τέσσερα χρόνια από τον οριστικό τους χωρισμό κι όμως
εκείνη επέμενε. Συνέχιζε να ενοχλεί. «Γιατί;» αναρρωτιόταν ο
Βασίλης που δεν μπορούσε να καταλάβει πού αποσκοπούσε
εκείνο το παιχνίδι της γάτας με το ποντίκι. Έλεγε πως θα κόψει
παρτίδες, έκοβε, τον τούμπαρε η Έλενα, φλέρταρε με την ιδέα
της επανασύνδεσης και τότε κάτι γινόταν και χαλούσαν όλα.
Και, μέσα σ’ όλο αυτό το χάλι, του έλειπε η Μελίνα.
«Μπες για μπάνιο, μην σκέφτεσαι» είπε στον εαυτό του
πριν μπει στο ντους.
Ατσαλάκωτος βγήκε από το μπάνιο. Ένιωθε σαν να μην είχε
κάνει τόσες εκατοντάδες χιλιόμετρα, πως ήταν ξεκούραστος,
σαν να είχε μόλις ξυπνήσει. Οι φίλοι του ήταν ήδη έτοιμοι. Βγήκαν με τα πόδια και περπάτησαν στην πόλη. Δεν είχε όρεξη να
δει τα αξιοθέατα ο Βασίλης. Ήθελε απλά να πιεί ένα ποτό και
να γυρίσει στο σπίτι για να κοιμηθεί.
Στην διαδρομή τον ενημέρωσε η Μαρία πως θα ερχόταν και
κάποια φίλη της, μα ούτε και σ’ αυτό έδωσε σημασία. Δεν είχε
εκείνη την μέρα την απαιτούμενη όρεξη για να δώσει σημασία
σε τίποτα.
Κατάμεστο ήταν το μαγαζί, όπου επικρατούσε μια κατάσταση «πατείς με, πατώ σε». Η μουσική έπαιζε στην διαπασών
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και ο κόσμος χόρευε. «Ρε πού με φέρατε;» γκρίνιαξε ο Βασίλης
στον Βαγγέλη που χαμογελούσε, προσπαθώντας να συνεννοηθεί
με μια σερβιτόρα στο βοσνιακά. Ύστερα έπιασαν την πάρλα.
Όλα τα παραλειπόμενα των τελευταίων τριών μηνών που είχαν
να ειδωθούν, έπρεπε να πέσουν στο τραπέζι και να συζητηθούν.
Μέχρι που ήρθε το μπουκάλι με το ρούμι κι ο Βασίλης έβαλε
τα γέλια.
«Ναι, εσύ πιες ένα μόνο άμα δεν θες» τον πείραξε ο Βαγγέλης.
Δεν απάντησε ο Βασίλης, παρά έβγαλε τα γυαλιά του και
έκλεισε τα μάτια του. «Κουρασμένος είμαι. Όχι απ’ το ταξίδι.
Γενικά» σχολίασε όταν τον σκούντηξαν.
«Μην σκας. Θα χαλαρώσεις. Γκαραντί» είπε γελώντας ο
Βαγγέλης.
«Πώ ρε φίλε, δεν έχω διάθεση, μην με κρανιώνεις!»
«Θα δεις» συνέχισε ο Βαγγέλης, που κοιτούσε προς την είσοδο.
Κόντεψαν να του βγούν ποτό και θραύσματα πάγου από την
μύτη του Βασίλη, όταν είδε εκείνη την καστανόξανθη αλογοουρά να κινείται μέσα στο πλήθος. «Καλά είμαι» έκανε μόνος του,
πνιγμένος από το ποτό του. Το κατέβασε με την μία και ξαναγέμισε το ποτήρι. Τις συστάσεις τις έκανε ο Βαγγέλης. Μισά
ελληνικά, μισά βοσνιακά. «Ναταλία».
«Χάρηκα» πέταξε ο Βασίλης κοφτά.
Γύρισαν την κουβέντα στα αγγλικά για να συννενοηθούν.
Έτρωγαν ο ένας τον άλλο με τα μάτια. Η Ναταλία όλο και
του κολλούσε, μα εκείνος κρατούσε απόσταση. Του θύμιζε πολύ
την Μελίνα στους τρόπους και την συμπεριφορά. Δεν έμοιαζαν
καθόλου. Μπλε μάτια η Μελίνα, πράσινα εκείνη. Ντροπαλή η
Μελίνα, επιθετική εκείνη. Όμως κάτι του έβγαζε, κάτι παράξενο
που δεν μπορούσε να το προσδιορίσει ακριβώς.
Η Ναταλία είχε ακούσει πολλά για εκείνον απ’ την Μαρία. Σπούδαζαν και οι δύο μικροηλεκτρονική κι έκαναν παρέα
απ’ την πρώτη μέρα που συναντήθηκαν στο πανεπιστήμιο. Είχε
ακούσει αμέτρητες φορές τις αφηγήσεις της φίλης της, τις ιστορίες του φευγάτου, ιστορίες που της είχε πει ο Βαγγέλης για τα
χρόνια που ήταν παιδιά. Ήξερε τις τρέλες του και τον θαύμαζε.
Πίστευε ακράδαντα πως εκείνος ο άνθρωπος είχε χάρισμα. Ήταν
ακριβώς όπως της τον είχαν περιγράψει. Σοβαρός, μετρημένος,
ολιγόλογος, ήρεμος, εύστροφος. Του πρότεινε να συνεχίσουν κάπου αλλού, μόνοι τους, πιο ήρεμα, να μην τους παίρνει τα αυτιά
η μουσική, να συζητήσουν σαν άνθρωποι. Δέχτηκε. Έφυγαν μαζί.
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«Στίχοιμα ότι θα εμφανιστεί κατά την άλλη βδομάδα» είπε ο
Βαγγέλης στο αυτί της Μαρίας, όταν τους ανακοίνωσαν ότι θα
φύγουν.
Βγήκαν στο δρόμο και περπάτησαν μέχρι το σπίτι του Βαγγέλη. Πήραν την μηχανή και γύρισαν την πόλη. Κατέληξαν σε
κάποια ήρεμη μπυραρία. Έπιασαν την συζήτηση. Ολοένα και
του κολλούσε η Ναταλία, μα εκείνος έδειχνε να την αποφεύγει.
Την προειδοποίησε μια φορά. Στην δεύτερη δεν της χαρίστηκε.
Μία που κόλλησε πάνω του και μία που της δάγκωσε το αυτί.
«Godspeed, Βασίλη» μονολόγησε την ώρα που χάραζε, ενώ
κοίταζε έξω από το παράθυρό του δωματίου της. Η Ναταλία
κοιμόταν τυλιγμένη μ’ ένα σεντόνι σ’ ένα μικρό κρεβάτι, που
μετά βίας θα τους χωρούσε και τους δύο, κι εκείνος κάπνιζε
αγναντεύοντας τα σύννεφα που ‘χαν σχηματιστεί στον ουρανό.
Έγραφε τριάντα και πλέον ώρες ξύπνιος, μα κάτι τον κρατούσε
ξάγρυπνο και σκεφτικό. Ούτε το χαμομήλι που έφτιαξε κατάφερε να τον ηρεμήσει. Δούλευε στο κόκκινο το μυαλό του. Πάντοτε
αιχμηρό στα άκρα. Πάντοτε έπρεπε να έχει ένα εφεδρικό σχέδιο
για να ξέρει πώς θα δράσει. Εκείνο το χάραμα ήταν η τρίτη και
η τελευταία φορά στην ζωή του που θα έλεγε στον εαυτό του
πως διέγραφε για πάντα, από μέσα του, το παρελθόν του.
«Μυαλό, ρε, να πάρω» μουρμούρισε καθώς πήγαινε προς
το κρεβάτι. Ξάπλωσε δίπλα στην Ναταλία και έκλεισε τα μάτια
του. Δεν κατάλαβε πόση ώρα έμεινε ξύπνιος πριν αποκοιμηθεί.
Ούτε κατάλαβε πως όταν ξανάνοιξε τα βλέφαρά του είχε ήδη
σουρουπώσει. Τον είχε αφήσει να ξεκουραστεί η Ναταλία, γιατί
ήξερε πως ήταν ταλαιπωρημένος από το ταξίδι.
Τον ρώτησε αν ήθελε καφέ ή φαγητό, μα δεν πήρε καμία
απάντηση. Τον είδε να κάθεται δίπλα στο παράθυρο και να την
χαζεύει. «Σκέφτομαι» της είπε νωχελικά.
«Τι σκέφτεσαι;»
«Δεν έχω απολύτως καμία ιδέα. Οι σκέψεις μου είναι χαώδεις. Δεν βγάζω άκρη».
«Θα φύγεις;»
«Που να πάω;»
«Δεν ξέρω».
«Μα… Φεύγεις. Γι αυτό δεν σε λένε φευγάτο;» ρώτησε η
Ναταλία κι εκείνος έβαλε τα γέλια με την προσπάθειά της να
προφέρει την λέξη στα ελληνικά. «Φευγάτος δεν είναι αυτός
που φεύγει, αλλά αυτός που έχει ήδη φύγει».
«Έφυγες;»
«Έφυγα».
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«Θα γυρίσεις;»
«Δεν έχω κάπου να γυρίσω» απάντησε αδιάφορα.
«Άρα;» του έκανε χαμογελαστά εκείνη και πήγε να τον
αγκαλιάσει.
«Άρα, λέω να μείνω».
«Τόσο απλά;»
«Με θες;»
«Άπειρα, με άπειρους τρόπους» του απάντησε γελώντας
πονηρά.
«Θα μείνω» δήλωσε ο Βασίλης κι αυτή ήταν η τελευταία
κουβέντα που ειπώθηκε μέχρι να τους πάρει αγκαλιά ο ύπνος,
αργά το βράδυ.
Έστρωσε το σχέδιο στο μυαλό του ο Βασίλης. Την Πέμπτη
έψησαν μαζί με τον Βαγγέλη και την Μαρία κι ύστερα καβάλησαν την μηχανή κι έφυγαν για Ελλάδα, για να κλείσει λογαριασμούς ο Βασίλης. Έφτασαν το πρωί της Παρασκευής, η Ναταλία
έμεινε στο σπίτι του Βασίλη για να κοιμηθεί κι εκείνος έφυγε
για να κανονίσει τα όσα είχε στο μυαλό του. Να κόψει φως,
νερό και τηλέφωνο, να ξενοικιάσει το σπίτι, να παραιτηθεί απ’
την δουλειά, να πουλήσει ό,τι είχε και δεν είχε για να έχει μια
καβάτζα, για να μπορεί να κινηθεί μέχρι να μάθει την γλώσσα
και να βρει δουλειά.
Πρώτη στάση στο νοσοκομείο για να συναντήσει έναν φίλο
του, που είχε μέσα τον πατέρα του. Τον είδε να στέκεται δίπλα απ’ την κεντρική είσοδο μ’ ένα χάρτινο ποτήρι καφέ στα
χέρια, κουστουμαρισμένος, όπως είχε φύγει απ’ την δουλειά
κι αναστέναξε. «Σαν να μας σημαδεύει ο θάνατος, ένα πράγμα» μουρμούρισε ο Βασίλης καθώς πήγαινε προς το μέρος του.
Έγνεψε με το κεφάλι όταν έφτασε μπροστά του κι ο Θανάσης
έκανε ακριβώς το ίδιο.
«Ο κυρ-Αλέκος;»
«Σε καταστολή»
«Εσύ;»
«Που ξέρω… Εσύ δεν δουλεύεις;»
«Άδεια. Διακοπές».
«Τα ‘μαθα, μου τα πρόλαβε ο κοντός. Πότε πήγες, πότε
γύρισες;»
«Φεύγω, Σάκη. Φεύγω μόνιμα» είπε ο Βασίλης χαμογελώντας.
«Επιβάλλεται;»
«Έχουν γίνει πολλά, παλιόφιλε. Την απόφαση την πήρα
μετά που έδιωξα την Χριστίνα, τώρα μπορώ να την υλοποιήσω.
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Θα φύγω για όσο χρειαστεί. Θα γυρίσω κάποια στιγμή πίσω.
Αναπόφευκτα» είπε αναστενάζοντας ο Βασίλης κι έπειτα άναψε τσιγάρο.
«Λεφτά;»
«Γι αυτό ήρθα».
«Πόσα;»
«Την προίκα του σπιτιού και τη μηχανή. Ίσα να ξεχρεώσω
δόσεις και να μου μείνει κάτι στην άκρη».
«Δυόμισι μύρια. Δευτέρα πρωί» απάντησε κοφτά ο Σάκης.
«Θα τα κανονίσεις εσύ;»
«Θα στείλω τον κοντό. Ταξιδεύει για ‘δω. Άδεια απολύσεως. Από Δευτέρα γυρνάει στην δουλειά, αναλαμβάνει αφεντικό.
Φεύγω σε είκοσι μέρες. Τεθωρακισμένα».
«Μακάρι…»
«Μην το σκέφτεσαι, Βασίλη. Δεν μπορείς να βοηθήσεις.
Φύγε. Δεν χωράς πια εδώ. Αν δεν είχα το μαγαζί θα ‘φευγα κι
εγώ. Μας κυνηγάνε φαντάσματα, φευγάτε, φαντάσματα που
δεν μπορούμε να τους ξεφύγουμε. Αυτή είναι η μοίρα μας».
«’Φχαριστώ ρε» είπε ο Βασίλης κι ύστερα έφυγε για την
μηχανή του.
«Είμαστε ακόμη οικογένεια, Βασίλη. Με τον ένα ή τον άλλο
τρόπο» του απάντησε ο Θανάσης κι ύστερα έγνεψε. Πέταξε μακριά το ποτήρι με τον καφέ και μπήκε στο νοσοκομείο.
Ο Βασίλης ανέβηκε στην μηχανή κι άρχισε τις βόλτες μέσα
στην πόλη. Πέρασε από τον σπιτονοικοκύρη του για να του ανακοινώσει πως ξενοικιάζει το σπίτι, από την δουλειά του για να
δηλώσει παραίτηση, έκοψε το νερό και το τηλέφωνο και γύρισε
στο σπίτι κατά τις δύο. Βρήκε την Ναταλία να τον περιμένει
στην κουζίνα πίνοντας καφέ.
«Ντύσου. Θα φάμε έξω» της είπε ο Βασίλης με όσο κουράγιο είχε, αλλά η Ναταλία επέμενε να κοιμηθεί. Σαν τσουβάλι
έπεσε ο Βασίλης στο κρεβάτι κι όταν σηκώθηκε, είδε την Ναταλία ξαπλωμένη δίπλα του.
«Βγήκα και πήρα μερικά ρούχα» του είπε χαμογελώντας
κι εκείνος την φίλησε. Κανόνισε βιαστικά να βγει το βράδυ με
την παρέα του για να τους χαιρετήσει και μαζεύτηκαν όλοι στο
μαγαζί που δούλευε η Νίκη. Στο παλιό στέκι του Βασίλη και
του Βαγγέλη. Μαζεύτηκαν όσοι είχαν απομείνει από την παρέα,
μαζί με τα ταίρια τους.
Η τύχη ή καλύτερα, η μοίρα, εκείνο το βράδυ έπαιξε ένα
παράξενο παιχνίδι. Κόντευε τρεις τα χαράματα όταν μπήκε στο
μαγαζί ο Πάνος, ένας παλιός τους συμμαθητής, μεθυσμένος μέ43
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χρι εκεί που δεν πήγαινε. Πήγε και κάθισε στο μπαρ με την
Νίκη που δούλευε.
«Καλώς τα μάτια μας τα δυο» του είπε η Νίκη όταν τον
είδε.
«Βάλε…» ξεκίνησε ο Πάνος κι η Νίκη με το αυστηρό της
ύφος τον έκοψε. «Δεν σερβίρω σουρωμένους, ποζερά. Πήγαινε
σπίτι σου και κοιμήσου».
«Ρε βάλε ένα που σου λέω!» της φώναξε ο Πάνος και έπιασε
το χέρι της για να την τραβήξει προς το μέρος του. Η Νίκη παρέμεινε ψύχραιμη και φόρεσε το ειρωνικό της χαμόγελο. «Δυο
τραπέζια πίσω κάθονται κάποιοι παλιοί σου φίλοι» του ψιθύρισε η Νίκη στο αυτί κι έπειτα έβαλε τα γέλια. «Άσε το χέρι μου
τώρα» συνέχισε κοφτά και είδε τους άντρες της παρέας να σηκώνονται. Ο Πάνος της άφησε το χέρι και έδειξε πως ηρέμησε.
«Βάλε ένα ποτό να πιώ» είπε στην Νίκη κι εκείνη κούνησε το
κεφάλι της αρνητικά.
«Καθίστε κάτω ρε!» φώναξε ο Βασίλης στον Τάσο και τον
Θανάση και ο Πάνος γύρισε και τον κοίταξε παράξενα.
«Χάρες από σένα, φευγάτε, δεν γουστάρω!» του φώναξε ο
Πάνος κι ο Θανάσης με τον Τάσο γύρισαν στο τραπέζι και κάθισαν μαζί με τον Βασίλη.
«Έλα έξω να μιλήσουμε σαν άνθρωποι» του απάντησε ο
Βασίλης κι έκανε να σηκωθεί, όταν τον σταμάτησε το χέρι του
Τάσου. «Δεν μαλώσατε τόσα χρόνια και θα σκοτωθείτε σήμερα;» ρώτησε κι ο Βασίλης γέλασε. «Δεν υπάρχει περίπτωση»
του απάντησε πριν βγει έξω, στον παγωμένο αέρα
Ο Βασίλης άναψε τσιγάρο και είδε τον Πάνο να βγαίνει σχεδόν τρεκλίζοντας από το μαγαζί. Κούνησε θλιμμένα το κεφάλι
του και του πρόσφερε τσιγάρο. «Έχεις να μου πεις κάτι;» ρώτησε ο Βασίλης κι ο Πάνος απάντησε μ’ ένα κοφτό «όχι».
«Τίποτα απολύτως;» συνέχισε ο Βασίλης, μα το ήξερε κι ο
ίδιος πως ο Πάνος δεν ήταν διατεθειμένος να ξεκινήσει συζήτηση. Ότι είχε να πει, πάντοτε το έλεγε πίσω από τις πλάτες των
υπολοίπων.
«Γιατί με την Μελίνα, ρε μαλάκα;» ρώτησε δακρύζοντας ο
Πάνος κι ο Βασίλης χαμογέλασε μοχθηρά.
«Αυτό ήταν το πρόβλημα σου πάντοτε. Να έχεις ότι γουστάρεις χωρίς να σε νοιάζει τι θέλουν οι γύρω σου. Θα σου
απαντήσω, αλλά πριν το κάνω, θα σε ρωτήσω κι εγώ κάτι» του
είπε ο Βασίλης. Ο Τάσος, βλέποντας εκείνη την σκηνή, κατάλαβε
πως θα έπεφτε ξύλο και βγήκε σχεδόν τρέχοντας από το μαγαζί.
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Είχε δει τον Βασίλη να σφίγγει τις γροθιές του κι αυτό δεν ήταν
ποτέ καλό σημάδι.
«Κατάπια πολλά τα τελευταία χρόνια, ποζερά…» ξεκίνησε
να λέει ο Βασίλης με πίκρα. «Κατάπια τις πλάτες που έκανες
τότε στην Έλενα. Κατάπια το θάψιμο που μου έριχνες στην
Μελίνα. Κατάπια τις απειλές που κατά καιρούς έφταναν στα
αυτιά μου. Κατάπια τις απιστίες σου. Πίστευα, ο χαζός, πως θα
την έκανες ευτυχισμένη κι εσύ την κερατώνεις με την μία και
με την άλλη. Κατάπια ακόμη και το γεγονός πως εκεί που κάποτε έγλειφες, τώρα πας και φτύνεις. Θες ρε παλιομαλάκα να
σταματήσω να καταπίνω και να αρχίσω να φτύνω;» φώναξε ο
Βασίλης με μίσος κι εκείνη ακριβώς την στιγμή ο Πάνος όρμησε
κατά πάνω του.
«Μαχαίρι!» ούρλιαξε ο Τάσος που έβλεπε την παράξενη
σκηνή να διαδραματίζεται μπροστά στα μάτια του. Ο Βασίλης
κουνήθηκε λίγο στο πλάι κι ο Πάνος σωριάστηκε στην μέση του
πεζοδρομίου.
«Τζάνκι και βαπόρι της κακιάς ώρας είσαι ρε» είπε στον
Πάνο ο Βασίλης κι έπειτα πήγε προς τον Τάσο. «Κοίτα ένα
μαλάκα ρε, που κάποτε τον κάναμε και παρέα» μονολόγησε ο
Βασίλης. Ο Τάσος κούνησε το κεφάλι του με θλίψη και σταύρωσε τα χέρια.
Ο Πάνος, όμως, δεν το έβαλε κάτω. Ξαναόρμησε με φόρα
στον Βασίλη κι εκείνος του έπιασε το χέρι και τον ακινητοποίησε. Ο Τάσος κλώτσησε μακριά το μαχαίρι και γύρισε προς το
μαγαζί, τους κοιτούσαν όλοι από μέσα. «Φευγάτε, τελείωνε, θα
πλακώσουν τίποτα μπάτσοι και θα ψαχνόμαστε» μουρμούρισε
ο Τάσος στον Βασίλη που γελούσε σατανικά.
«Ποζερά, να το θυμάσαι, στην φυλάω. Κανόνισε την πορεία
σου. Τον δρόμο σου τον διάλεξες, τον δρόμο μου τον διάλεξα.
Την Μελίνα την έχεις, την ζωή σου την έχεις και μέχρι τώρα δεν
σ’ έχει ενοχλήσει κανείς μας. Κόψε το τσαμπουκαλίκι γιατί θα
τα χάσεις όλα. Εμείς είμαστε ακόμη οικογένεια» του είπε ο
Βασίλης κι έπειτα τον σήκωσε από το πεζοδρόμιο.
«Τράβα σπίτι να ξεμεθύσεις κι αν θες, αύριο, μπορούμε να
πιούμε ένα καφέ και να τα πούμε ήρεμα» συνέχισε ο Βασίλης.
«Φευγάτε, θα σε φάω. Να το θυμάσαι» του απάντησε ο Πάνος καθώς απομακρυνόταν από το μαγαζί κι ο Βασίλης έπιασε
τον Τάσο από το πέτο καθώς πήγαινε να ορμήσει.
«Ποιον θα φας ρε σκουπίδι; Εμείς θα σε φάμε!» φώναξε ο
Τάσος και γύρισε προς τον Βασίλη. «Άσε με Βασίλη, άσε με να
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τον αρχίσω στα κλωτσίδια, τον βλάκα, που έχει το θράσος να
μας το παίξει κι ιστορία…»
«Κοντέ, μην ανακατεύεσαι. Αυτό είναι μεταξύ μας. Δεν χωράς» τον διέκοψε ο Βασίλης.
«Σκαμνάκι θες για να με φτάσεις ρε!» φώναξε από απόσταση ο Πάνος κι ο Τάσος ένιωσε ένα βαρύ χέρι να πέφτει πάνω
του. «Δεν αξίζει» ακούστηκε η φωνή του Θανάση που είχε βγει
έξω απ’ το μαγαζί.
«Φευγάτε; Τι έγινε ρε; Φοβάσαι; Φοβάσαι μην σε κλάψει η
μανούλα σου;» συνέχισε να ρίχνει λάδι στην φωτιά ο Πάνος. Ο
Βασίλης έβαλε τα γέλια μα δεν απάντησε.
«Γαμάω την γυναίκα που αγαπάς ρε βλάκα! Πουτάνα μου
την έχω κάνει!» φώναξε ο Πάνος και ακριβώς εκείνη την στιγμή
το μυαλό του Βασίλη σταμάτησε. Δεν πρόλαβε να ξεκινήσει να
τρέχει για να αρπάξει τον Πάνο. Είδε ένα πιστόλι με την άκρη
του ματιού του να στρέφεται προς το κεφάλι του και άκουσε
την ήρεμη φωνή του Θανάση να λέει «μην διανοηθείς να κουνηθείς»
Στην θέα του πιστολιού ο Πάνος το έβαλε στα πόδια και
πήρε σβάρνα αυτοκίνητα και βιτρίνες. Μέσα στην μέθη και την
τρομάρα του δεν κατάλαβε τι ακριβώς είχε γίνει. Απλά άρχισε
να τρέχει σαν να τον κυνηγούσε ο ίδιος ο Θεός.
«Σε κρατητήριο θα το βγάλουμε το βράδυ» σχολίασε ατάραχα ο Βασίλης. Ο Θανάσης έκρυψε το όπλο και άνοιξε το
πορτοφόλι του. Έδωσε λεφτά στον Τάσο για να πληρώσει τον
λογαριασμό και να φέρει τις γυναίκες της παρέας έξω για να
συνεχίσουν στο δικό του μαγαζί.
«Μόλις σε είδε ένα ολόκληρο μαγαζί να τραβάς όπλο» είπε
ο Βασίλης.
«Και; Παρεξηγήθηκες;» του απάντησε ο Θανάσης.
«Εγώ; Για σένα το λέω που θα μπλέξεις!» του γύρισε ο
Βασίλης.
«Νομίζω πως είναι μακράν καλύτερο απ’ το να χτίσουν τον
ποζερά με μάρμαρο και να σου φέρνω τσιγάρα στην φυλακή.
Είμαστε φαμίλια, φευγάτε. Προστατεύουμε τους δικούς μας.
Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο» απάντησε χαμογελώντας ο Θανάσης. Ο Βασίλης τον κοίταζε με απορία, προσπαθούσε να καταλάβει πώς ήταν δυνατό να είναι τόσο χαλαρός.
«Ρε φίλε…» άρχισε ο Βασίλης.
«Μουσαντένιο είναι το κουμπούρι… Ψεύτικο, πως το λένε;
Αεροβόλο. Το είχαν μέσα τα παιδιά για εκφοβισμό» συνέχισε
ο Θανάσης κι ο Βασίλης έβαλε τα γέλια. «Το τι θα γινόταν αν
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άρπαζες τον Πάνο όμως, δεν θα ήταν καθόλου ψεύτικο, Βασίλη»
κατέληξε ο Θανάσης.
«Έχεις ένα δίκιο» του απάντησε ήρεμα ο Βασίλης
Η εξιστόρηση των γεγονότων στους αστυνομικούς ήταν πολύ
σύντομη. Ακόμη κι εκείνοι γέλασαν με το ψεύτικο όπλο του
Θανάση και την περιγραφή της σκηνής που έκανε ο Βασίλης.
«Ποιος ξέρει τι ξεχασμένο θα ξέθαψε ο νους του μεθυσμένου,
μετά από τόσα χρόνια που δεν μιλιόμαστε και αρπάχτηκε…»
κατέληξε ο Βασίλης κι έπειτα έφυγαν όλοι μαζί για το μαγαζί
του Θανάση.
Ήταν σχεδόν έξι και μισή το πρωί, όταν ο Λάμπρος είδε την
Νίκη να ανοίγει την αυλόπορτα του σπιτιού και σχεδόν έτρεξε
προς την πόρτα για να της ανοίξει.
«Νικολέτα; Ήρθες επιτέλους να επιπλήξεις την φίλη σου γι
αυτό που έκανε κάποτε και σταμάτησες να της μιλάς;» την ρώτησε ο Λάμπρος και η Νίκη γέλασε μ’ εκείνο το σχόλιο.
«Περίπου» του απάντησε και έκανε μια γρήγορη αναδρομή καθώς ο Λάμπρος την έβαζε στο σπίτι και πιάστηκε να της
φτιάξει καφέ.
«Είναι σοβαρά τα πράγματα, Λάμπρο. Βγήκαν πιστόλια και
μαχαίρια χθες το βράδυ. Το καταλαβαίνεις;» είπε η Νίκη όταν
τον είδε να γελάει.
«Κατάντια είναι. Η κατάντια της κόρης μου που δεν θέλει
να ρίξει τα μούτρα της και να ζητήσει μια συγνώμη απ’ τον Βασίλη και που παραμένει στον Παναγιώτη, σ’ εκείνον που η ίδια
αποκαλεί, ένα μεταβατικό στάδιο στην ζωή της» της απάντησε
ο Λάμπρος αφού της έδωσε την κούπα με τον καφέ και κάθισε
απέναντί της.
«Κατάλαβες τι είναι ο εγωισμός, Νικολέτα; Ή να στο πω με
άλλα λόγια;» συνέχισε ο Λάμπρος και η Νίκη δαγκώθηκε για να
μην δακρύσει. «Τόσα χρόνια… Ένα μεταβατικό στάδιο;» ρώτησε η Νίκη με φωνή που έτρεμε.
«Για να μπει στο μάτι του Βασίλη, για να της ζητήσει εκείνος συγνώμη. Γι αυτό το κάνει» είπε χαμογελώντας ο Λάμπρος.
«Γιατί την αφήνεις;» τον ρώτησε η Νίκη, κάνοντας προσπάθεια να καταλάβει εκείνη την παράλογη κατάσταση.
«Δεν είναι ακόμη έτοιμη για τον Βασίλη, Νικολέτα. Δεν έχει
μάθει να κάνει θυσίες. Δεν έχει μάθει τι σημαίνει να αγαπάς χωρίς όρια, φραγμούς και περιορισμούς. Οι συμπεριφορές του Παναγιώτη δεν την πληγώνουν, δεν τον αγαπάει, δεν τον νοιάζεται
και δεν δίνει δεκάρα για το τι γίνεται στην σχέση αυτή. Όμως με
τον Βασίλη είναι αλλιώς…» σχολίασε ο Λάμπρος κι έπειτα μια
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παράξενη θλίψη τον κυρίευσε. Μια θλίψη που εξωτερικεύτηκε
στο πρόσωπό του, κάτι που η Νίκη κατάλαβε, αλλά δεν έκανε
καμία ερώτηση. Περίμενε πως ο Λάμπρος θα έκανε αυτό που
έκανε πάντοτε. Θα μιλούσε.
«Σε ποιον λέω ψέματα τώρα; Σε σένα ή σε μένα;» αναρωτήθηκε δυνατά ο Λάμπρος. «Να μην την χάσω φοβάμαι. Όπως
κάποτε έχασα την γυναίκα που αγαπούσα, μια γυναίκα που
τσακίστηκε από τις απώλειες που υπήρχαν στην ζωή της, μια
γυναίκα που έβαζε το εγώ της πάνω απ’ όλα και που, στο τέλος, δεν κατάφερε να συμβιβάσει εκείνο το διογκωμένο εγώ με
την ζωή μας που έτρεχε. Έφυγε ένα απόγευμα χωρίς να πει
αντίο. Φοβάμαι, Νικολέτα, ότι με τον Βασίλη θα προσπαθήσει
να κρατήσει όλο τον κόσμο στα χέρια της. Ο κόσμος, ξέρεις, είναι βαρύς. Θα λυγίσουν τα χέρια της, δεν θα τ’ αντέξει και…»
κατέληξε ο Λάμπρος και σκούπισε τα δάκρυά του.
«Δεν θα σου πω τα κλασσικά πως δεν έχεις γίνει μάνα και
πως δεν μπορείς να με καταλάβεις. Θα σου δώσω ένα άλλο
παράδειγμα. Αυτό το παιδί που κάνατε κάποτε παρέα, Τάσο
πρέπει να τον λένε, αν δεν με γελάει η μνήμη μου, δεν αντέχεις
να τον χάσεις από την ζωή σου. Γι αυτό και τον κρατάς σαν
φίλο…»
«Θέλω να το προσπαθήσω πλέον» τον διέκοψε η Νίκη.
«Αλλά και πάλι, θα είναι περισσότερο φίλος παρά σύντροφος. Φοβάσαι πως θα τον χάσεις γιατί οι σύντροφοι χάνονται κι
οι φίλοι παραμένουν, έτσι πιστεύεις. Φοβάσαι πως θα φύγει κι
αυτός, όπως κάποτε έφυγε ο μπαμπάς σου. Μόνο που, αυτός ο
φόβος, θα σας καταβροχθίσει και θα χάσεις σύντροφο και φίλο»
της απάντησε ο Λάμπρος.
«Το ξέρω και παλεύω να το αλλάξω» του είπε θλιμμένα η
Νίκη.
«Με τον Βασίλη έκανα μια μικρή συζήτηση και κατάλαβε
όσα έπρεπε να καταλάβει. Δεν φεύγει εγωιστικά, ακόμη κι αν
το πιστεύει ο ίδιος, ακόμη κι αν τον διαβεβαίωσα γι αυτό, πιστεύοντας ότι θα μόνο έτσι θα τον απέτρεπα. Φεύγει γιατί γνωρίζει, υποσυνείδητα, πως δεν έχει φτάσει ακόμη ο καιρός για να
κάνει μια νέα αρχή με την Μελίνα. Φεύγει γιατί όσο ζει εδώ, η
ζωή του παραμένει στάσιμη. Και κυρίως, φεύγει για να ξεχάσει
μια δική του προδοσία, εκείνη που τον έκανε να χάσει, εν μία
νυκτί, την πίστη του στον κόσμο».
Η Νίκη πετάρισε για μερικές στιγμές τα μάτια της χωρίς να
έχει καταλάβει εκείνα τα περίεργα λόγια του Λάμπρου. Κού48
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νησε το κεφάλι της ασυναίσθητα για να το καθαρίσει κι έπειτα
σηκώθηκε όρθια. «Πάνω είναι;» τον ρώτησε.
«Θα της μιλήσεις;» την ρώτησε κι ο Λάμπρος με την σειρά
του.
«Αξίζει;» συνέχισε η Νίκη.
«Δεν αξίζει και το γνωρίζουμε και οι δύο. Άφησέ την να
τσακιστεί για να μάθει. Μόνο τότε, να το θυμάσαι, θα είναι εκεί
ο Βασίλης για να την σηκώσει. Ακόμη κι αν αυτό χρειαστεί να
γίνει στην επόμενη ζωή τους» κατέληξε ο Λάμπρος και η Νίκη
του έδωσε το χέρι πριν φύγει από το σπίτι.
Η Ναταλία κοιμόταν ήρεμα στην αγκαλιά του Βασίλη, ενώ
ο λογισμός του έτρεχε σε μια συζήτηση που έπρεπε να γίνει.
«Να περάσει η Κυριακή και θα της μιλήσω πριν φύγω. Ούτως
ή άλλως, το τραίνο έφυγε και πρέπει να περιμένω το επόμενο»
σκέφτηκε ο Βασίλης πριν κλείσει τα βλέφαρά του και βυθιστεί
σ’ έναν απόλυτα ήρεμο ύπνο.
Τα ξημερώματα της Δευτέρας, ο Βασίλης έφυγε στα κρυφά
απ’ το πατρικό του και βγήκε στο δρόμο. Το έκοψε με τα πόδια
για το πάρκο που άραζε κάποτε με τα παιδιά και έβγαλε το
τηλέφωνο από την τσέπη του. Ποτέ δεν κατάφερε να διαγράψει
το τηλέφωνο της Μελίνας, ούτε και να πετάξει την μοναδική
φωτογραφία που είχανε, ακόμη κι αν είχανε περάσει τα χρόνια,
ακόμη κι αν ο καθένας είχε συνεχίσει την ζωή του.
«Σε δέκα λεπτά στο παγκάκι» είπε κοφτά ο Βασίλης στο
τηλέφωνο, το έκλεισε, άναψε τσιγάρο και επιτάχυνε το βήμα
του. Η Μελίνα δεν άργησε ούτε λεπτό. Τον βρήκε να κάθεται
σκεφτικός και λυπημένος όπως καθόταν κάποτε. «Τι θα κάνω
με σένα, μου λες;» ρώτησε τον εαυτό της η Μελίνα και πήγε και
κάθισε δίπλα του.
«Φεύγω. Μόνιμα» της είπε ο Βασίλης χωρίς να την κοιτάξει.
«Το έμαθα» του απάντησε λιτά εκείνη.
«Δεν πιστεύω πως θα ξαναγυρίσω» συνέχισε ο Βασίλης.
«Γιατί;» ρώτησε η Μελίνα κι ο Βασίλης γύρισε και την κοίταξε στα μάτια.
«Τέσσερα χρόνια μακριά σου είναι πολλά. Γι αυτό» της
απάντησε ο Βασίλης κι εκείνη αναστέναξε.
«Δεν έχουμε σκοπό να μας δώσουμε μια δεύτερη ευκαιρία»
σχολίασε η Μελίνα.
«Τι είπες;» την ρώτησε ο Βασίλης που δεν είχε ακούσει την
πρότασή της κι εκείνη γύρισε το βλέμμα της αλλού.
«Είμαστε δειλοί και οι δύο, φευγάτε. Φύγαμε και οι δύο. Αν
το θες κι εσύ, εγώ μπορώ να μας δώσω μια δεύτερη ευκαιρία»
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είπε η Μελίνα με ειλικρίνεια κι ο Βασίλης σηκώθηκε από το
παγκάκι.
«Ίσως κάποια άλλη στιγμή» απάντησε πικρόχολα εκείνος κι
έκανε να φύγει.
«Ορίστε! Πάλι φεύγεις!» του φώναξε η Μελίνα. Ο Βασίλης
κοντοστάθηκε και γύρισε προς το μέρος της. «Πες στον ποζερά
ότι του την φυλάω. Του το είπα κι εγώ, αλλά ήταν πολύ λιώμα για να το θυμάται. Κάποια μέρα θα τον ξεπληρώσω πολύ
άσχημα για όσα έκανε» της απάντησε ο Βασίλης κι έκανε πάλι
να φύγει, μα η Μελίνα σηκώθηκε από το παγκάκι, έτρεξε πίσω
του και τον έπιασε από το χέρι. «Τον εγωισμό σου μέσα! Κάτσε
κάτω μια φορά και μίλα σαν άνθρωπος!» του φώναξε κατάμουτρα η Μελίνα, αλλά ο Βασίλης δεν πτοήθηκε.
«Τι σου είπα τότε, μικρή μου πριγκίπισσα; Με πέταξες έξω
απ’ την ζωή σου! Τώρα τι μου ζητάς; Να περάσω πάλι τα ίδια;»
συνέχισε ο Βασίλης κι εκείνα τα λόγια χτύπησαν πολύ άσχημα
στα αυτιά της.
«Δηλαδή, θες να μου πεις πως ήθελες παιδί στα δεκαοχτώ
μας;» εξαγριώθηκε η Μελίνα κι ο Βασίλης έβαλε τα γέλια, κάτι
που την νευρίασε ακόμη περισσότερο.
«Δεν κατάλαβες, μπέμπα. Χωρίσαμε γιατί το αποφάσισες
μόνη σου. Δεν ήξερα αν ήθελα το παιδί ή όχι. Αυτό που με τσάκισε, ήταν πως δεν το συζήτησες μαζί μου, όχι ότι δεν το κράτησες. Αλλά, βλέπεις, όσο εγωιστής είμαι εγώ, άλλο τόσο είσαι κι
εσύ» της γύρισε θυμωμένα ο Βασίλης.
«Ωραία! Έγινε! Έκανα ένα λάθος! Δεν θα μου το συγχωρέσεις ποτέ;» συνέχισε η Μελίνα και ένας περαστικός γύρισε
και τους κοίταξε. Στεκόντουσαν στην μέση του πάρκου στις έξι
παρά το χάραμα, μέσα στην Απριλιάτικη ψύχρα και φώναζαν
σαν ζευγάρι που χώριζε.
«Άστο ρε Μελίνα, δεν έχει πια σημασία. Παντρέψου τον
ποζερά και ζήσε ευτυχισμένη» της είπε ο Βασίλης, δήθεν αδιάφορα αλλά μέσα του έβραζε.
«Κοίτα ποιος μιλάει!» φώναξε η Μελίνα. «Έξι μήνες πριν,
ήσουν έτοιμος να παντρευτείς και εσύ την χώρισες! Τι έγινε Βασίλη; Έριξε κι αυτή κανένα παιδί; Πήρε κι αυτή μόνη της εκείνες
τις αποφάσεις που έπρεπε να είναι κοινές;» συνέχισε η Μελίνα
και το μυαλό του Βασίλη μούδιασε. Μόνο εκείνη την στιγμή συνειδητοποίησε πως κάποιος είχε μπει στην μέση και μετέφερε
στην Μελίνα όλα όσα ο ίδιος προσπαθούσε επιμελώς να κρύψει
για να μην την πονέσουν.
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Η ημικρανία του Βασίλη επέστρεψε δριμύτερη και ο πόνος
τον έκανε να γονατίσει στην μέση του πάρκου. «Είσαι καλά;»
τον ρώτησε η Μελίνα που ταράχτηκε από εκείνο το θέαμα και
ο Βασίλης, βραχνιασμένα, είπε την παλιά πια ατάκα. «Έτσι δεν
έλεγα πάντοτε; Καλά είμαι». Η Μελίνα τον πήρε από το χέρι
και τον πήγε πίσω στο παγκάκι.
«Από πότε το έχεις αυτό;» τον ρώτησε η Μελίνα.
«Από τότε» της είπε κοφτά ο Βασίλης, που ένιωθε πως κάτι
του συνέθλιβε το κεφάλι.
«Και πότε είναι το τότε;» συνέχισε εκείνη.
«Από το μεσημέρι που χωρίσαμε» της απάντησε και για
λίγο μείνανε σιωπηλοί.
«Ποιος σου είπε για την Χριστίνα;» έσπασε την σιωπή ο
Βασίλης και η Μελίνα, καγχάζοντας, του απάντησε «δεν έχει
σημασία».
«Σήμερα θυμήθηκες να μου ζητήσεις συγνώμη;» την ρώτησε
ο Βασίλης θλιμμένα.
«Δεν έκανα κάτι για να σου ζητήσω συγνώμη» του απάντησε εκείνη κι ο Βασίλης αναστέναξε.
«Θέλω να φύγω, Μελίνα. Την μισώ αυτή την πόλη. Την σιχαίνομαι. Τρία μαθήματα μου έμειναν ακόμα, θα γυρίσω το
καλοκαίρι να τα δώσω για να πάρω το πτυχίο. Ούτως ή άλλως
θα έφευγα, δεν θα έμενα εδώ. Την έχω πάρει την απόφαση από
πέρυσι, τώρα κατάφερα να την υλοποιήσω…»
«Για πόσο;» τον διέκοψε η Μελίνα.
«Για όσο χρειαστεί. Έχουν γίνει πολλά και, δυστυχώς, αυτή
την φορά δεν μπορώ να τα μοιραστώ μαζί σου. Δεν μπορώ,
καλά – καλά, να τα καταλάβω εγώ ο ίδιος» της απάντησε εκείνος γλυκά και η Μελίνα του χαμογέλασε.
«Είσαι ερωτευμένος;» τον ρώτησε η Μελίνα κι ο Βασίλης
έβαλε τα γέλια.
«Ενθουσιασμένος; Ίσως. Ερωτευμένος; Όχι. Όχι, γιατί δεν
μπορώ να ερωτευτώ».
«Μ’ αγαπάς;» τον ρώτησε η Μελίνα κι ο Βασίλης κοίταξε
βαθιά μέσα στα γαλάζια της μάτια.
«Μόνο σήμερα» της απάντησε.
«Και αύριο;» συνέχισε η Μελίνα εκείνο το παλιό παιχνίδι.
«Και αύριο και κάθε αύριο, μικρή μου πριγκίπισσα» είπε ο
Βασίλης ξεφυσώντας δυνατά.
«Τότε γιατί φεύγεις;» συνέχισε η Μελίνα.
«Γιατί, κάποιες φορές, τα πράγματα έρχονται πολύ αργά.
Είναι αργά για συγνώμες, είναι αργά για επανασυνδέσεις, είναι
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αργά για να συνεχίζω να ζω σ’ αυτή την πόλη» μουρμούρισε ο
Βασίλης.
Η Μελίνα σηκώθηκε απ’ το παγκάκι και του χαμογέλασε λυπημένα. «Είναι αργά για μας;» τον ρώτησε με σπασμένη φωνή.
«Δεν ξέρω. Αυτός ο πόλεμος, ο δικός μου πόλεμος, είναι,
προς το παρόν, χαμένος. Μπορεί κάποια στιγμή να γυρίσω και
να τον συνεχίσω, όταν και αν θα έχω το κουράγιο και την δύναμη. Μα, αυτή εδώ την στιγμή, δεν μπορώ ούτε να κερδίσω
ούτε να συνθηκολογήσω. Θα φύγω γιατί έτσι είναι καλύτερα για
όλους» της απάντησε ο Βασίλης δακρύζοντας.
«Σε καταλαβαίνω αλλά δεν μπορώ να σε βοηθήσω» του
απάντησε η Μελίνα και γύρισε την πλάτη της για να φύγει. Ο
Βασίλης δεν έκανε καμία κίνηση για να την σταματήσει, έμεινε
στο παγκάκι να την κοιτάζει να απομακρύνεται και να σκέφτεται όλα όσα πέρασαν μαζί.
Λίγο αργότερα, ο Βασίλης γύρισε στο πατρικό του, έφτιαξε
καφέ για κείνον και για την Ναταλία και πήγε και την ξύπνησε.
Είχαν μαζέψει τα πράγματά τους από την προηγούμενη και
περίμεναν να πάει εννιά για να πραγματοποιήσουν το πρώτο
μέρος του ταξιδιού τους.
«Βγήκες το πρωί;» τον ρώτησε γλυκά η Ναταλία κι ο Βασίλης, αντί για απάντηση, της φίλησε το χέρι.
«Τους χαιρέτησες όλους;» συνέχισε η Ναταλία.
«Όσους έπρεπε, ναι».
«Κι όσους δεν έπρεπε;»
«Θα μάθουν, κάποια στιγμή, πως έφυγα» της είπε ο Βασίλης σκεφτικά.
Είκοσι δύο ώρες κράτησε το ταξίδι τους για το Σαράγεβο,
ένα κουραστικό ταξίδι με πολλές στάσεις και πολύ τρέξιμο.
Ο Βασίλης παράτησε τις βαλίτσες μόλις μπήκε στο μικρό διαμέρισμα της Ναταλίας και έπεσε σαν πτώμα στον καναπέ. Η
Ναταλία του χαμογέλασε, ξάπλωσε πάνω του και τον φίλησε με
πάθος.
«Τόσο κουρασμένος είσαι;» τον ρώτησε όταν τον είδε απρόθυμο να κάνει οτιδήποτε.
«Ο Βασίλης φοβάται δύο πράγματα. Τον εαυτό του και τα
αεροπλάνα» της είπε ο Βασίλης χαμογελαστά, που δεν είχε συνέλθει ακόμη από τις διαδοχικές πτήσεις.
«Ο Βασίλης να σηκωθεί από τον καναπέ και να πάει στο
κρεβάτι» τον πείραξε η Ναταλία αλλά εκείνος δεν κουνήθηκε.
«Δεν φέρνεις μια κουβέρτα εδώ, να ξαπλώσουμε παρέα;» την
ρώτησε και η Ναταλία τον στραβοκοίταξε.
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«Δεν χωράμε στον καναπέ, Βασίλη» είπε με μια προσποιητή
αγανάκτηση.
«Φέρε την κουβέρτα και θα χωρέσουμε» της απάντησε εκείνος και η Ναταλία, μόνο και μόνο για να δει τι είχε βάλει στο
μυαλό του, έφερε την κουβέρτα που ήταν στρωμένη στο κρεβάτι. Ο Βασίλης τράβηξε πάνω του την Ναταλία, που όπως ήταν
φυσικό έπεσε ολόκληρη πάνω του κι έπειτα έριξε την κουβέρτα
πάνω τους.
«Κάτι τέτοια μου κάνεις…» είπε η Ναταλία γλυκά αφού της
πέρασε το σοκ της πτώσης κι ο Βασίλης χωρίς να απαντήσει, την
αγκάλιασε σφιχτά και έκλεισε τα μάτια του.

53

Τίποτα σημαντικό δεν συνέβη σήμερα

Μίσησέ με

Ό

ταν άνοιξε η Μελίνα την αυλόπορτα του νεοκλασικού,
είχε ξημερώσει για τα καλά. Βάδισε σκυμμένη στο πλακόστρωτο προς την εξώπορτα, την άνοιξε αθόρυβα, έριξε
μια κλεφτή ματιά στην κουζίνα κι ύστερα ανέβηκε στο δωμάτιό
της. «Ο ηλίθιος…» ψιθύρισε καθώς έπεφτε στο κρεβάτι. Αναπόλησε εικόνες και στιγμές, μέχρι που την πήρε ο ύπνος και
ξύπνησε όταν άκουσε την πόρτα να χτυπάει επανειλημμένα.
«Πα-ρα-τα-με!» φώναξε η Μελίνα γυρνώντας πλευρό για να
ακούσει ένα πνιχτό γέλιο και την πόρτα να ανοίγει.
«Πήγε δώδεκα. Σήκω» της απάντησε ο πατέρας της καθώς
πήγαινε προς την μπαλκονόπορτα για να ανοίξει το παντζούρι
της
«Ρε σπαστικέ άνθρωπε, θα μ’ αφήσεις να κοιμηθώ;» του
φώναξε εκείνη.
«Ούτε να κοιμηθείς, ούτε να ηρεμήσεις» μουρμούρισε γαλήνια ο Λάμπρος.
«Μπαμπά, πραγματικά, άσε με. Δεν έχω διάθεση».
«Μελίνα, δεν το διαπραγματεύομαι. Θα σηκωθείς και θα
πεις κι ένα τραγούδι. Αρκετά με τα καπρίτσια σου. Δεν πάει
άλλο αυτή η κατάσταση. Άντε μην το ανοίξω» συνέχισε εκείνος.
«Θες να μαλώσουμε δηλαδή;»
«Μαλώνεις κάθε μέρα με τον εαυτό σου και κάθε βράδυ με
τα ημερολόγιά σου. Δεν σου αρκεί αυτό;»
«Όχι!» του φώναξε εκείνη.
«Ίδια η μαμά σου. Ίδιες. Ακόμη και στον εγωισμό ίδιες. Τίποτα δεν της άφησες. Κατέβα κάτω. Θέλω να μιλήσουμε» της
είπε πριν βγει απ’ το δωμάτιο.
Αναθεμάτισε η Μελίνα πριν σηκωθεί από το κρεβάτι. Κοίταξε το κινητό της σαν χαμένη για μερικές στιγμές, σαν να
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περίμενε κάτι. Ένα τηλέφωνο ή ένα μήνυμα που ‘χε αργήσει να
έρθει. Τίποτα. Άρχισε να κουνάει νευρικά τα πόδια της. Αμφιταλαντευόταν. «Ο συνδρομητής που καλέσατε…» άκουσε και
το έκλεισε. «Ηλίθιε!» έκανε κοφτά πριν πετάξει το κινητό στο
κρεβάτι και κατέβει στο ισόγειο του σπιτιού.
Ο Λάμπρος την περίμενε χαμένος μέσα στον καπνό του τσιγάρου του και τις αμέτρητες σελίδες με τις σημειώσεις του,
που, όπως πάντοτε, βρισκόντουσαν διάσπαρτες στο τραπέζι της
κουζίνας. Της είχε φτιάξει τον καφέ της και το πρωινό της, όπως
έκανε τα τελευταία χρόνια. Διάβασε, σημείωνε, μουτζούρωνε
και ξαναδιάβαζε. Είχε γεμίσει τον χώρο δίπλα από το τασάκι με
στάχτες, μιας και ποτέ δεν παρατηρούσε που τίναζε το τσιγάρο
του. Όπως δεν παρατηρούσε πότε και αν έμπαινε η Μελίνα στην
κουζίνα.
«Όλο δουλεύεις» του είπε με παράπονο και οργή συνάμα.
«Σήμερα δεν δουλεύω. Φάε. Δεν θα συνεχιστεί αυτό το
χάλι» της απάντησε, χωρίς να πάρει τα μάτια του απ’ το χαρτί
που ήταν καρφωμένα.
«Αφού δουλεύεις» του γκρίνιαξε.
«Φάε, είπα».
«Δεν έχω όρεξη».
«Να συζητήσουμε, έχεις όρεξη;»
«Όχι».
«Να μου πεις κάτι που σε προβληματίζει, ίσως;»
«Ούτε».
«Δεν σε προβληματίζει τίποτα;»
«Όχι».
«Ούτε σε πληγώνει κάτι;»
«Ούτε».
«Δηλαδή…» μουρμούρισε ο Λάμπρος, πριν σηκώσει το κεφάλι του και την κοιτάξει στα μάτια, «… θέλεις να μου πεις ότι
δεν σε νοιάζει που σηκώθηκε κι έφυγε ο Βασίλης απ’ την χώρα;
Όχι ε;»
«Φυσικά και όχι» του είπε η Μελίνα.
«Τότε γιατί πήγες να τον βρεις το πρωί;»
«Με παρακολουθείς;» αγρίεψε εκείνη κι ο Λάμπρος έβαλε
τα γέλια.
«Δούλευα νύχτα, μικρή μου πριγκίπισσα. Σας είδα την ώρα
που γύριζα απ’ την δουλειά. Πήγε να φύγει, εικάζω, και τον
τράβηξες πίσω. Τι έγινε, Μελίνα; Άρχισες να καταλαβαίνεις,
επιτέλους;»
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«Πωπω, μπαμπά, παράτα με, δεν έχω όρεξη να το συζητήσω» του είπε πριν σηκωθεί απ’ το τραπέζι με την κούπα του
καφέ στα χέρια της.
«Μελίνα Λάμπρου, κάτσε τώρα κάτω!» της φώναξε όπως
έκανε πάντοτε όταν δεν του έδινε άλλη εναλλακτική.
«Δεν το ξαναλέω. Άσε με ήσυχη».
«Κάποτε σου ‘πε να τον μισήσεις κι εσύ, πανέξυπνο κορίτσι,
που δεν τον αγάπησες ποτέ κι όλα αυτά τα όμορφα ψέματα που
λες ακόμη και στον εαυτό σου, έβαλες πείσμα να τον βγάλεις
αληθινό. Όσο κι αν δεν σου βγαίνει. Τέσσερα χρόνια πέρασαν.
Ξεπέρασε το πια» της είπε αδιάφορα, πριν επιστρέψει στις
σημειώσεις του. Άρχισε, από μέσα του, να μετράει αντίστροφα
από το δέκα. Στο «τέσσερα», η Μελίνα είχε καθίσει ξανά κάτω
και τον κοίταζε αγριεμένα.
«Γιατί έφυγε;»
«Δεν ξέρω…»
«Αποκλείεται να μην ξέρεις. Σε σένα τα λέει όλα. Γιατί έφυγε; Γιατί πήρε πέρυσι την απόφαση να φύγει; Γιατί…»
«Γιατί να σου πω, Μελίνα; Για να με δώσεις, ξανά, στεγνά,
που λέτε κι εσείς οι νεολαίοι; Τι θα πεις αυτή την φορά; Ότι
έμαθες πράγματα που δεν θα έπρεπε να ξέρεις, από άτομα τα
οποία δεν συναναστρέφονται πια μαζί σου; Πράγματα που δεν
ξέρει κανένας; Τι θες να μάθεις, Μελίνα;»
«Την αλήθεια».
«Ποια αλήθεια; Την ιδανική αλήθεια;» της χτύπησε ο Λάμπρος κάποια παλιά λόγια του Βασίλη.
«Ιδανική…» τραύλισε η Μελίνα, πριν χαθεί στις αναμνήσεις
της και ξαναζήσει την σκηνή.
Πεντακάθαρη ήταν η ανάμνηση ακόμη κι αν είχαν περάσει τέσσερα χρόνια από εκείνο το σούρουπο που βγήκε με τον
Βασίλη για να αλητέψουν. Εκείνη του το είχε ζητήσει. Γενάρης
του ’97. Εκείνος, όπως πάντα, με τα σκισμένα του ρούχα, το
κασκόλ, το τσιγάρο στο στόμα κι ένα μπουκάλι μπύρα στο χέρι
κι εκείνη με τα αθλητικά της. Ήταν Πέμπτη κι είχαν γυρίσει
ολόκληρη την πόλη. Είχε κάνει κοπάνα η Μελίνα απ’ το φροντιστήριο κι ο Βασίλης την είχε κοπανίσει απ’ την ζωή του. «Η
μάνα του φευγάτου δεν έκλαψε ποτέ, γιατί δεν νοιάστηκε ποτέ.
Όταν μας δείχνουν ότι δεν νοιάζονται για εμάς, εννοείται ότι θα
σκεφτούμε πως δεν υπάρχει αυτό το πράγμα» της είχε πει αναστενάζοντας, όταν έφτασαν στην παλιά γέφυρα που άραζαν τα
παιδιά. Σ’ εκείνη την σιδερένια γέφυρα πάνω από τις γραμμές
του τραίνου.
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Ήταν μια μέρα πριν πάρει τις αποφάσεις της η Μελίνα και
πριν τον φέρει προ τετελεσμένων γεγονότων. Προσπάθησε να
είναι όσο περισσότερο σωστή γινόταν, μα έβλεπε πως η μάχη
γινόταν ολοένα και πιο άνιση. Από την μία εκείνη και τα θέλω
της, από την άλλη ο Βασίλης που είχε πληγωθεί και τα είχε
βάλει με όλους και όλα και κάπου στη μέση η Έλενα, που τον
έπαιζε και τον παρατούσε όποτε εκείνη γούσταρε, σαν να ήταν
κάποιο παιχνίδι που ανήκε μόνο σε ‘κείνη. Το πόσο πάλευε με
τον εαυτό της η Μελίνα για να κρατήσει κλειστό το στόμα της
και να μην του πει όσα γνώριζε, ούτε η ίδια το ήξερε. Δεν ήθελε να πέσει στο επίπεδο της Έλενας, να χρησιμοποιήσει δόλια
μέσα, να ρίξει λάσπη, να γίνει εκείνη που μπήκε στην μέση, που
ξεσκέπασε σκευωρίες, που εκμεταλλεύτηκε καταστάσεις. Δεν
το άντεχε η ιδιοσυγκρασία της.
Δεν μπορούσε, τότε, να καταλάβει, πώς μπορούσε ένας χωρισμός να τσακίσει έναν άνθρωπο που στα μάτια της φάνταζε
άτρωτος. Για την Μελίνα, ο Βασίλης, ήταν αυτός που δεν φοβόταν κανένα και τίποτα, εκείνος που ήταν πρώτος μεταξύ ίσων,
εκείνος που δεν μιλούσε αν δεν ήταν σίγουρος για κάτι, εκείνος
που τραβούσε μπροστά τις καταστάσεις, εκείνος που μπορούσε
να κάνει παρέα με όλους, εκείνος που είχε βαρύτητα ο λόγος
του. Ήταν εκείνο το παράξενο παιδί που την είχε κοιτάξει την
πρώτη μέρα στο καινούριο σχολείο και την έκανε να σκοντάψει,
μόνο και μόνο επειδή κόλλησε στο βλέμμα του. Ήταν ο τύπος
που της έκλεισε το μάτι και της χαμογέλασε, χωρίς καν να την
γνωρίζει. Εκείνος που φαινόταν να ξέρει πάντοτε τι κάνει και
που είναι, χωρίς να είναι εκεί γύρω, χωρίς να έχει ρωτήσει κάποιον. Εκείνος που δεν είχε καταλάβει, κάποτε, ότι έλιωνε για
πάρτη του. Εκείνος που χωρίς να ξέρει γιατί έκλαιγε εκείνο το
πρωί του Οκτώβρη, χωρίς να την ξέρει, χωρίς να έχουν ανταλλάξει ούτε μία κουβέντα, την πλησίασε και την ρώτησε αν ήταν
καλά. Εκείνος που δεν νοιάστηκε για το αν γινόταν πανικός
γύρω τους, αλλά ενδιαφέρθηκε να την ακούσει.
Στάθηκε δίπλα του και χαμογέλασε στον ορίζοντα. «Κι αυτοί που νοιάζονται και δεν τους βλέπουμε γιατί είμαστε τυφλοί;
Αυτοί υπάρχουν. Γι αυτούς, τι έχεις να πεις;» τον ρώτησε γαλήνια.
«Δεν υπάρχουν, Μελίνα. Αν δεν στο πει κάποιος, δεν νοιάζεται».
«Εγώ νοιάζομαι».
«Το ξέρω».
«Πως το ξέρεις, αφού είναι η πρώτη φορά που στο λέω;».
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«Είσαι εδώ. Αρκεί αυτό».
«Εσύ; Νοιάζεσαι;»
«Δεν νοιάζομαι για κανέναν πια» της είπε κοφτά, μα υπήρχε
κάτι στον τόνο του που την έκανε να μην τον πιστέψει.
«Γιατί σε φωνάζουν φευγάτο;»
«Γιατί είμαι δειλός…»
«Όχι δα!» του φώναξε εκείνη κι εκείνος γύρισε και της χαμογέλασε.
«Πονεμένη ιστορία, αλλά, όταν μου το κόλλησε η αδερφή
μου, αυτό ακριβώς σήμαινε. Αυτό μου ‘χε πει τότε, πως του
φευγάτου η μάνα, δεν έκλαψε ποτέ. Φευγάτος είναι αυτός που
φεύγει. Ύστερα, στο γυμνάσιο, όπου στεκόταν κι όπου βρισκόταν με φώναζε φευγάτο. Νευρίαζα εγώ, γελούσε εκείνη. Μετά
έμεινε. Η ιστορία ξεχάστηκε, το παρατσούκλι το ‘χω κοντά έξι
χρόνια τώρα…»
«Θα μου την πεις;»
«Κάποια άλλη, περισσότερο κατάλληλη στιγμή».
«Περισσότερο κατάλληλη» μονολόγησε κι εκείνη χαμογελώντας. Της άρεσε ο τρόπος που μιλούσε. Σακάτευε την γλώσσα
πάντοτε. Κολλούσε λέξεις εκεί που ήθελε κι από αλλού έκοβε.
Δεν μπορούσε να μιλήσει όπως όλοι οι άλλοι. Ίσως να του έβγαινε έτσι, ίσως και να το έκανε επίτηδες. Ήθελε κάποτε να τον
ρωτήσει και γι αυτό, μα δεν είχε το κουράγιο να το κάνει. Ειδικά εκείνη την μέρα που τον έβλεπε να ψυχορραγεί. Ειδικά εκείνη την βδομάδα που πάλευε να κερδίσει την εμπιστοσύνη του.
Ειδικά εκείνο το διάστημα που είχε ελεύθερο το πεδίο και δεν
ήθελε επ’ ουδενί να τον δει να βγάζει αγκάθια και προς εκείνη.
«Ξέρεις τι;» μονολόγησε ο Βασίλης, περισσότερο για να τον
ακούσει ο εαυτός του, παρά εκείνη.
«Τι;»
«Οι αλήθειες έρχονται μόνο όταν μπορείς να τις καταλάβεις
και να τις αποδεχτείς. Ποτέ πιο πριν» της είπε με μελαγχολικό
ύφος. Δεν μπόρεσε να καταλάβει τα λόγια του εκείνη την ημέρα,
όμως δεν την ένοιαξε αυτό. Ήξερε πως κάποια στιγμή θα της το
εξηγούσε. Τον ζούσε απο εκείνη την Δευτέρα, κάθε απόγευμα,
τον μάθαινε, της έλεγε κάτι κι ύστερα το άφηνε εκεί για να το
ξαναπιάσει λεπτά, ώρες ή μέρες αργότερα.
«Η δική σου αλήθεια;» τον παρότρυνε να συνεχίσει την σκέψη του.
«Ποια αλήθεια; Η ιδανική αλήθεια;» την είχε ρωτήσει πριν
σωπάσει και πριν στρέψει το βλέμμα του στο κενό που υπήρχε
κάτω από τα πόδια τους.
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«Ποτέ δεν μου είπε την ιδανική αλήθεια…» ψιθύρισε βουρκωμένα η Μελίνα.
«Ποτέ δεν σου είπε καμία αλήθεια. Ούτε την ιδανική, ούτε
την μη ιδανική εκδοχή της. Έχει σκεφτεί ποτέ το γιατί;» της
απάντησε χαμογελώντας ο πατέρας της.
«Όχι… Ναι… Δεν ξέρω…»
«Έχεις σκεφτεί ποτέ, ότι όλα αυτά που σ’ άρεσαν πάνω του,
ήταν οι ασπίδες του;»
«Τσου».
«Ξέρεις γιατί το συζητάμε τώρα;»
«Τσου»
«Γιατί, τώρα, σήμερα, αυτή την ώρα, τον έχασες. Ήταν πάντοτε εδώ. Ακόμη κι αν δεν το έδειχνε…»
«Δεν ήταν… Ποτέ δεν ήταν. Απ’ την μέρα που με χώρισε, δεν
ήταν» τον διέκοψε εκείνη.
«Πότε τον χρειάστηκες και δεν ήταν εκεί;»
«Κάθε μέρα» τραύλισε η Μελίνα.
«Του το είπες ποτέ;»
«Όχι…»
«Ήσουν εκεί κάθε φορά που σ’ είχε ανάγκη και το ζητούσε;»
«Περίπου…»
«Μελίνα μου; Δεν είμαι εδώ για να σε δικάσω. Ούτε για να
σου χαλάσω την διάθεση. Ούτε για να σε κατακρίνω και να σε
πονέσω. Πρέπει, επιτέλους, να πας μπροστά. Ζεις σαν να είσαι
φρεσκοχωρισμένη με τον Βασίλη. Πάνε τέσσερα χρόνια, μάτια
μου, και κάποια στιγμή πρέπει να προχωρήσεις. Αυτή η κόντρα
που έχετε από τότε, θα σας καταβροχθίσει και τους δύο στο
τέλος. Όχι μόνο εσάς, αλλά και όλο το περιβάλλον σας» είπε ο
Λάμπρος πριν σηκωθεί απ’ την καρέκλα για να πάει δίπλα της.
«Αλήθεια έφυγε αυτή τη φορά;» ρώτησε η Μελίνα πριν βάλει τα κλάματα και ο Λάμπρος την αγκάλιασε σφιχτά. «Ναι.
Αυτή την φορά έφυγε οριστικά, όχι όμως αμετάκλητα…»
«Γιατί;» ψιθύρισε μέσα στο κλάμα της.
«Γιατί έχασε την πίστη του στον κόσμο και τον εαυτό του».
«Τι έχει γίνει;»
«Δεν μπορώ να σου πω. Ειλικρινά, αυτή την φορά, δεν μπορώ να σου πω, γιατί, αυτή την φορά, αυτή την στιγμή, ο Βασίλης
είναι ασθενής μου. Οφείλω να τον προστατεύσω. Πρωτίστως
από τον εαυτό του κι έπειτα από εσένα».
«Από εμένα;» απόρησε η Μελίνα και γύρισε και τον κοίταξε
με παράπονο.
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«Από τα πείσματά σου. Καλύτερα που έφυγε. Θα πάει κι
εκείνος μπροστά, θα πας κι εσύ».
«Ποια πείσματα, ρε μπαμπά;»
«Την εμμονή σου να μην ακούς κανένα. Τι σου είπα τότε,
θυμάσαι; Να το συζητήσετε σου είχα πει. Τι έκανες; Του κεφαλιού σου. Τι έγινε; Ο κακός χαμός».
«Φοβήθηκα…»
«Το ξέρω. Σήκω να σε πάω να ξαπλώσεις».
Ήταν προετοιμασμένη για να ακούσει κάποια απ’ τις διαλέξεις του όταν μπήκαν στο δωμάτιό της και ξάπλωσε, μα δεν
συνέβη αυτό. Κάθισε δίπλα της ο Λάμπρος και της χαμογέλασε.
«Ίδια η μαμά σου. Ίδια στις αντιδράσεις» σχολίασε ατάραχα.
«Αν ήταν εδώ η μαμά…» μουρμούρισε η Μελίνα, ρουφώντας
την μύτη της.
«Αν ήταν εδώ η Μελίνα, δεν θα σ’ άφηνε ποτέ να μπλέξεις
με τον Βασίλη. Αν το κατάφερνες και ήταν εδώ η Μελίνα, θα σε
βουτούσε απ’ το μαλλί, θα σου έριχνε δυο χαστούκια και θα σου
έβαζε μυαλό. Ακόμη κι αν όλα τα έκανες όπως ήθελες, εγωιστικά, αν ήταν εδώ η Μελίνα, θα σ’ έδιωχνε απ’ το σπίτι μέχρι να
πάρεις την απόφαση να του ζητήσεις συγνώμη. Η μάνα σου δεν
ανεχόταν το άδικο γιατί την είχαν αδικήσει πολλάκις. Δεν ήταν
διπλωμάτισσα η Μελίνα, γι αυτό τα βρίσκαμε. Κάποτε, λίγο
πριν γεννηθείς εσύ, μας παρομοίασε με αυτοκίνητο. Εκείνη ήταν
ο κινητήρας κι εγώ το τιμόνι. Έτσι ήσουν κι εσύ με τον Βασίλη.
Μόνο που, εγώ και η Μελίνα, ζούσαμε αρμονικά. Σ’ αντίθεση
μ’ εσένα και τον Βασίλη που μία φορά μαλώσατε και μία φορά
γκρεμίσατε το μισό σύμπαν. Δεν έχετε συνειδητοποιήσει, ακόμη,
ότι ο χωρισμός σας επηρέασε και συνεχίζει να επηρεάζει μια
ντουζίνα ανθρώπους. Ευτυχώς… Ευτυχώς που ήσασταν μικροί
κι όχι τριαντάρηδες, θα εξαϋλώνατε τις ζωές των ατόμων που
ήταν γύρω σας για να περάσει το δικό σας…» είπε σκεφτικά ο
Λάμπρος.
«Εκείνο το μεσημέρι…» τραύλισε η Μελίνα, για να σωπάσει
και να αφήσει την πρότασή της εκεί. Δεν ήξερε ούτε τι ήθελε,
ούτε τι ήταν πρέπον να πει.
«Εκείνο το μεσημέρι, μικρή μου πριγκίπισσα, σου είπε ακριβώς αυτό που είχε ανάγκη να πει. Ακριβώς αυτό που είχες
ανάγκη να ακούσεις» συνέχισε ο Λάμπρος με τον ίδιο σκεπτικό
τόνο.
Εκείνο το μεσημέρι, το τελευταίο απομεσήμερο του Μάρτη
με την αφόρητη ζέστη, η Μελίνα έπρεπε να κάνει το δικό της
ξεκαθάρισμα. Είχε δει πια ότι ο Βασίλης είχε κουραστεί με την
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συμπεριφορά της. Ποτέ δεν του είπε ότι ήθελε χρόνο για να
ξεκαθαρίσει το μέσα της και να πάρει τις αποφάσεις της. Εκείνες τις αποφάσεις που κάποτε, η ίδια, είχε συναποφασίσει μαζί
του, να είναι κοινές. Πήγε να τον πιάσει μετά το μάθημα και να
μιλήσουν, μα δεν τον πρόλαβε. Είχε εξαφανιστεί η Μελίνα όλο
το σαββατοκύριακο, εκείνο που υποτίθεται πως θα περνούσαν
μαζί, όπως κάθε σαββατοκύριακο, και την Δευτέρα, ο Βασίλης
της έκανε νερά. Πήγε απ’ το σπίτι του. Ξεκίνησε φασαρία. Την
πήρε και έφυγαν. Περπάτησαν αρκετά πριν μιλήσουν. Ούτε στο
παγκάκι τους πήγαν, ούτε και στην γέφυρα. Έκαναν βόλτες στα
στενά.
«Θα μ’ ακούσεις;» αγρίεψε κάποια στιγμή η Μελίνα κι ο
Βασίλης σταμάτησε. Άναψε τσιγάρο, πριν γυρίσεινα την κοιτάξει. Φωτιές πετούσαν τα μάτια του. «Μίλα» της είπε κοφτά.
Αναστέναξε η Μελίνα. «Συγγνώμη».
«Για ποιο πράγμα;»
«Που εξαφανίστηκα. Ήθελα χρόνο…»
«Αν μου το έλεγες, ρε ηλίθιο πλάσμα, πιστεύεις πως δεν
θα στον έδινα;» της φώναξε κι έπειτα, μόλις είδε το θλιμμένο
ύφος της, την αγκάλιασε σφιχτά. «Μην μου το κάνεις ποτέ ξανά
αυτό» της ψιθύρισε στο αυτί. «Ποτέ. Ποτέ ξανά. Έχω να κοιμηθώ από την Παρασκευή. Εξαφανίστηκες. Ανησύχησα…»
«Μπέμπη…» έκανε η Μελίνα, αλλά δεν είχε βρει τον κατάλληλο τρόπο, ούτε την κατάλληλη εισαγωγή για να του πει όσα
είχε να του πει. «Δεν προσέχαμε…» έκανε θλιμμένα κι ο Βασίλης γύρισε και την κοίταξε στα μάτια.
«Δηλαδή… Όπα… Περίμενε… Είσαι έγκυος;» την ρώτησε
σαστισμένα.
«Ήμουν» του απάντησε κοφτά κι ύστερα είδε το βλέμμα του
να αλλάζει και το πρόσωπό του να σκοτεινιάζει. Τρόμαξε όταν
τον είδε να σωριάζεται κάτω και να του φεύγει το τσιγάρο απ’
τα δάχτυλα. «Μπέμπη μου;» έκανε ταραγμένα, μα τον είδε να
σηκώνει το χέρι του. «Μην μ’ αγγίξεις» ψέλλισε ο Βασίλης με
βραχνή και απόκοσμη φωνή.
«Βασίλη μου;» ψιθύρισε η Μελίνα.
«Μίσησέ με για ό,τι θα κάνω Μελίνα… Νόμιζα πως είχαμε
κάτι. Ότι συνεννοούμασταν… Ότι θα βρίσκαμε λύσεις για τα
πάντα. Και εσύ… Εσύ με άδειασες τόσο απλά… Σαν να μην
έγινε τίποτα…. Σαν να μην είχα λόγο. Μόνη σου δεν τα κανόνισες όλα; Τώρα μπορείς και να τα ζήσεις μόνη σου» γάβγισε
πριν σηκωθεί απότομα όρθιος κι αρχίσει να τρέχει κρατώντας
το κεφάλι του.
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«Μην φεύγεις!» ούρλιαξε η Μελίνα. Τον είδε να χάνεται σ’
ένα στενό. «Ρε γαμώτο… μην φεύγεις…» ψιθύρισε πριν βάλει
τα κλάματα και στην ανάμνηση, μα και στην πραγματικότητα.
Ήταν, ίσως, η πιο επώδυνή της θύμηση.
«Άθελά του, εκείνη την στιγμή, προσπάθησε να σε προστατεύσει με τον λάθος τρόπο. Αν και μπορώ να δικαιολογήσω την
συμπεριφορά του, δεν θα το κάνω, γιατί υπάρχουν πράγματα
που δεν μπορώ να σου πω. Ακόμη κι αν στα πω, δεν είμαι σίγουρος ότι μπορείς να τα καταλάβεις. Βλέπεις…»
«Οι αλήθειες έρχονται μόνο όταν μπορούμε να τις καταλάβουμε και να τις αποδεχτούμε» διέκοψε τον πατέρα της η
Μελίνα.
«Όχι ακριβώς, αν και, ως ένα σημείο, αυτός ο συλλογισμός
είναι σωστός. Οι συνειδήσεις, Μελίνα μου. Τις συνειδήσεις και
τις λογικές προσπαθούμε να καταλάβουμε, ποτέ τις αλήθειες.
Οι αλήθειες είναι απόρροιες γεγονότων, πεπραγμένων. Αυτές
πρέπει να τις αποδεχτούμε, ακόμη και αν δεν καταλάβουμε
τι τις προκαλεί. Οι λογικές που προκαλούν αυτά τα γεγονότα
είναι αυτές που θέλουμε να καταλάβουμε και πάλι, όχι όλες,
αλλά ορισμένες. Με απλά λόγια, δεν σε πονάει που σε χώρισε ο
Βασίλης, σε πονάει γιατί δεν ξέρεις τον λόγο που υπάρχει πίσω
από αυτή του την απόφαση» της απάντησε ο Λάμπρος.
«Τον οποίο ξέρεις, αλλά, δεν θα μου πεις».
«Έχει νόημα;»
«Ναι».
«Όχι. Σου είπε να τον μισήσεις και το έκανες. Πήγες και τα
έφτιαξες με έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν κάποτε φίλος του και
τον πρόδωσε. Ήξερες ότι θα τον πονέσει αν το κάνεις και πήγες
και το έκανες. Από αντίδραση…»
«Κι αυτοί με πέταξαν έξω απ’ την παρέα» του γύρισε η
Μελίνα για να τον δει να βάζει τα γέλια και να εξοργιστεί με
την στάση του.
«Γελάω, κορίτσι μου, γιατί πέρασε τόσος καιρός κι ακόμη
δεν έδεσαν όλα στο μυαλό σου» απολογήθηκε ο Λάμπρος.
«Πάλι δεν θα μου πεις τίποτα;» του φώναξε.
«Βαλ’ τα κάτω κι είμαι βέβαιος πως σήμερα θα την βρεις
την άκρη. Όσο σίγουρος είμαι πως σύντομα θα φάμε κουφέτα.
Γιατί, αυτή η κόντρα, όχι μόνο δεν τελείωσε εδώ, μα τώρα αρχίζει πραγματικά. Εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε» της απάντησε
πριν σηκωθεί και φύγει από το δωμάτιό της.
Κλείστηκε στο δωμάτιό της η Μελίνα και προσπάθησε να
τα βάλει κάτω, να βρει μια σειρά μέσα στον συρφετό των ανα63
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μνήσεών της. Σκάλισε αναμνήσεις και ημερολόγια. Έπρεπε να
ψάξει τόσα χρόνια πίσω, που πλέον δεν ήταν βέβαιη αν όλα
αυτά που είχε στο μυαλό της συνέβησαν ή, αν απλά, ήταν μια
εξιδανικευμένη ανάμνηση που είχε φτιάξει για να απαλύνει τον
πόνο που βίωνε.
Είχε χαθεί όταν χτύπησε το κινητό της. «Πολύχρονη κι ευτυχισμένη ψυχή μου» διάβασε στο μήνυμα και πήρε να απαντήσει. Έγραφε κι έγραφε, όταν συνειδητοποίησε ότι ο αποστολέας
ήταν ο Πάνος και όχι ο Βασίλης. Τα έσβησε όλα. «Σ’ ευχαριστώ
καλέ μου» του απάντησε βιαστικά πριν επιστρέψει στην αναζήτησή της.
Κατά τύχη έπεσε το μάτι της σ’ ένα παλιό, σκονισμένο ρολόι
που υπήρχε στο γραφείο της στις τρείς το βράδυ. Αναστέναξε και σηκώθηκε για να ξεμουδιάσει. Βγήκε από το δωμάτιο,
κατέβηκε την βαριά ξύλινη σκάλα, πήγε στο ψυγείο το άνοιξε
και ανέσυρε μία από τις αμέτρητες μπύρες του πατέρα της.
Την άνοιξε και ήπιε μια γουλιά. Η άκρη του ματιού της έπεσε
στην καφετιέρα που ‘χαν αγοράσει κάποτε με τον Βασίλη, για
να έχουν πάντα ζεστό καφέ, τα απογεύματα που ήταν μαζί και
διάβαζαν στο δωμάτιό της. Κάτι έκανε κλικ μέσα στο κεφάλι
της. Έφυγε βιαστικά με την μπύρα για το δωμάτιό της. Είχαν
αρχίσει να δένουν όλα. Ακόμη κι εκείνο το «μίσησέ με» που της
σακάτευε ακόμη την ψυχή.
Η πρώτη μέρα στο καινούριο σχολείο και οι πρώτες τις παρέες. Η Νίκη, η Έλενα και η Νάντια, ένα παρεάκι που κρατούσε
από το δημοτικό, την δέχτηκαν και την αγκάλιασαν σαν να μην
ήταν ποτέ η καινούρια. Έπειτα οι συζητήσεις τους και εκείνο το
βράδυ που τους εκμυστηρεύτηκε πως ήταν τσιμπημένη με τον
Βασίλη. Ήταν Σάββατο και είχαν μαζευτεί όλες στο σπίτι της
Μελίνας. Πρώτη λυκείου. Πρώτος καιρός. Οκτώβριος. Έπειτα
ήρθε η Δευτέρα που της είπε η Νίκη πως την πρόλαβε η Έλενα
και κάτι έσπασε μέσα της. Εκείνη έκλαιγε έξω απ’ το προαύλιο
και η Νίκη πήγε να πιάσει την Έλενα, για να της τρίξει τα δόντια και να της πει να απομακρυνθεί από τον Βασίλη. Ύστερα
ήταν η φωνή που άκουσε. «Γιατί κλαις κοριτσάκι;» την είχε
ρωτήσει γαλήνια, κοιτάζοντάς την στα μάτια, ενώ μέσα γινόταν
ο κακός χαμός. Της κόπηκε η λαλιά. «Ποιος σε πείραξε;» συνέχισε εκείνος μα δεν βρήκε τίποτα να του απαντήσει.
«Φευγάτε! Μανουριάζουν την γκόμενά σου ρε!» φώναξε κάποιος από το προαύλιο.
«Πήγαινε και κάθισε με τα παιδιά και θα έρθω να μιλήσουμε. Ναι;» της είπε ήρεμα.
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«Ναι» είχε τραυλίσει κι όταν ο Βασίλης έτρεξε μέσα για να
δει τι έγινε, εκείνη έβαλε φτερά στα πόδια της κι έφυγε για το
σπίτι της.
Εκεί έσπασε το παρεάκι. Δύο και δύο ήταν πλέον και η απέχθεια δεν μπορούσε να κρυφτεί. Ούτε που θυμόταν πόσο είχε
κρατήσει εκείνο το αστείο μεταξύ Βασίλη και Έλενας γιατί μόνο
σαν αστείο μπορούσε να χαρακτηριστεί η σχέση τους. Δεν είχε
κουράγιο να πάει να του μιλήσει η Μελίνα. Την ζόριζε η Νίκη
μα εκείνη τίποτα. Περίμενε να έρθει εκείνος. Μόνο που τότε
δεν ήξερε πως την διεκδικούσε εκείνος ο φίλος του, ο Πάνος και
πως ο Βασίλης δεν υπήρχε περίπτωση να μπει στην μέση. Έτσι
έφυγε ο καιρός τους, έτσι πέρασαν κοντά δυο χρόνια.
Πικράθηκε όταν έμαθε για την επανασύνδεσή του Βασίλη με
την Έλενα, μα περισσότερο πικράθηκε όταν έμαθε για το παιχνίδι που παιζόταν πίσω απ’ την πλάτη του. Δεν μπορούσε να
καταλάβει ούτε πως το δεχόταν, ούτε πως δεν του το είπε ποτέ.
Αναθάρρεψε όταν έμαθε πώς χώρισε ο Βασίλης την Έλενα. Της
έβαλε η Νίκη το μαχαίρι στο λαιμό. «Έχεις διορία μία βδομάδα.
Ή κάνεις την κίνησή σου, ή πιάνω τον φευγάτο και του τα λέω
εγώ και τότε θα δεις τι έχει να γίνει με το τσουλί, την φιλενάδα
της και την μισοριξιά τον Πανούλη».
«Με απειλείς;»
«Ναι, Λίνα, σε απειλώ γιατί δεν παίρνεις από λόγια!»
«Θα πάω!»
«Να σε δω, φιλενάδα! Να σε δω!»
Όντως, πήγε και του μίλησε την Δευτέρα. Έκαναν μαζί κοπάνα, πήγαν σπίτι της για καφέ. Εκείνος κοιμήθηκε. Φαινόταν
πως ήταν πτώμα από πριν. Εκείνη τον χάζευε κι έκανε όνειρα
μόνη. Ύστερα ήπιαν καφέ. Του μίλησε και της μίλησε. Βγήκαν
μαζί και την Τρίτη και την Τετάρτη και την Πέμπτη. Έφτασε κι
εκείνη η Παρασκευή που πήρε όλες τις αποφάσεις μαζεμένες.
Το Σάββατο που ξύπνησαν μαζί και η συζήτηση που έκαναν.
Έφτασε και πέρασε το μεσημέρι που χώρισαν. Τα λόγια του,
τα έμαθε. «Να μου την προσέχετε» είχε πει ο Βασίλης πριν χαθεί απ’ όλους κι απ’ όλα. Ούτε στο σχολείο δεν πάτησε για μερικές μέρες. Πέρασαν και οι διακοπές του Πάσχα κι όσο πάσχιζε να τον δει, τόσο άφαντος ήταν εκείνος. Σάλεψε όταν τον είδε
στο δρόμο να περπατά με κάποια κοπέλα δίπλα του. Μέχρι να
μάθει και να εξακριβώσει πως ήταν η αδερφή του, είχε μπλέξει
με τον Πάνο. «Πείσμα στο πείσμα» είχε πει τότε ο πατέρας της.
Τότε που της γύρισαν όλοι την πλάτη. Τότε που η καλύτερή της
φίλη της έκοψε, εν μία νυκτί, ακόμη και την καλημέρα.
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Τον έχασε εκείνο το καλοκαίρι. Δεν μπορούσε να τον βρει
πουθενά. Αργότερα έμαθε πως έφυγε φαντάρος και για κείνη
του την απόφαση, τον είχε μισήσει ακόμη περισσότερο. Τα ‘χε
βάλει μαζί του γιατί την άφησε μόνη της και εξαφανίστηκε. Δεν
μίλησαν καθόλου, δεν είχε τρόπο να μάθει νέα του, την έπιανε
το ανάποδο και όλο και αντιδρούσε.
Δύο χρόνια έκανε να τον δει. Τέλη Οκτωβρίου του ’99. Είχε
πάει σπίτι της για να μιλήσει με τον πατέρα της. Εκείνη γύριζε
απ’ έξω. Τον είδε να παρκάρει μια μηχανή έξω από τον κήπο,
να κατεβαίνει, να ανάβει τσιγάρο και να ανοίγει την αυλόπορτα.
Ίδιος ήταν όπως τον θυμόταν. Πήγε και κάθισε μόνη της στο
πάρκο. Περίμενε να τον δει να περάσει από εκεί. Ή δεν την
είδε, ή δεν σταμάτησε. Γύρισε σπίτι της, μίλησε με τον πατέρα
της, μάλωσαν για πολλοστή φορά γι αυτό το θέμα, της έδωσε
την διεύθυνσή του και πήγε και τον βρήκε. Ούτε που θυμόταν τι
είπαν ή γιατί την έδιωξε. Όμως την έδιωξε. Αυτό ήταν το μόνο
σίγουρο.
Κοίταξε ένα απ’ τα ημερολόγια και το φυλλομέτρησε. «Όχι.
Δεν θέλω να ξέρω» αποφάνθηκε πριν το βροντήξει πάνω στην
στοίβα. Ασήκωτο είχε γίνει το μέτωπό της από την αϋπνία και
τις σκέψεις. Εκείνο το διάστημα τον είχε δει με την μελαχρινή.
Της είχε στείλει εκείνη την πρωτοχρονιά ένα μήνυμα. Ήθελε να
την δει. Ήθελε κι εκείνη. Τον κάλεσε στο σπίτι. Έφτασε κατά
τις δύο, τα είπαν μέχρι τις έξι κι ύστερα ήρθε η σειρά της να
τον διώξει. Ούτε αυτό ήθελε όμως να το θυμάται. Ούτε και τα
λόγια που της είπε την επόμενη μέρα ο πατέρας της, αφού το
συζήτησαν.
Τον έπαιρνε τηλέφωνο τα βράδια και το μετάνιωνε. Την είχε
ρωτήσει μια φορά αν ήταν εκείνη που βάραγε τηλέφωνα στις
δύο και στις τρεις με απόκρυψη, μα του το είχε αρνηθεί. Ήθελε
απλώς ν’ ακούσει την φωνή του. Της έλειπε μα δεν το παραδεχόταν ούτε στον εαυτό της. Ύστερα πέρασε το καλοκαίρι κι
ήρθε ακόμη ένα φθινόπωρο. Έμαθε πως χώρισε αλλά δεν τον
έψαξε. Περίμενε να την ψάξει εκείνος. Τα είπαν μια – δυο φορές. Μετά έφτασε στ’ αυτιά της πως πήγαινε να τα μπλέξει με
την Έλενα. Της το ‘χε προλάβει ο Πάνος και εκείνο το απόγευμα
ήθελε να του ανοίξει το κεφάλι με το σίδερο που κρατούσε στα
χέρια της, ενώ σιδέρωνε μπλούζες.
«Ο φευγάτος θα τα ξαναμπλέξει με την Έλενα. Έτσι άκουσα» της είχε πει.
Έσφιξε τα δόντια της. Συγκρατήθηκε. «Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας;» ρώτησε ειρωνικά.
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«Κουβέντα να γίνεται ρε μωρό» της απάντησε εκείνος.
Μετά ήρθε άλλη μια πρωτοχρονιά που την έψαξε, μα του
το αρνήθηκε. Είχε μάθει για τον ξεπεσμό του και για τον χαμό.
Τον συζητούσε η μισή πόλη. Είχαν διαδοθεί πάρα πολύ γρήγορα
τα νέα. Ύστερα η συνάντηση με τον Πάνο. «Καινούρια γκόμενα
κυκλοφορεί ο φευγάτος» της είχε πει το Σάββατο όταν πήγε
σπίτι της για να κοιμηθούν μαζί.
«Δεν χάνει ευκαιρία. Από δω κι από κεί το παλιό σου φιλαράκι» του είχε απαντήσει εκείνη.
«Άσε γιατί παραλίγο ν’ αρπαχτούμε. Τυχερός ήταν που
μπήκε στην μέση ο μουγκός και τράβηξε πιστόλι».
Γύρισαν όλα μέσα στο κεφάλι της εκείνη την στιγμή. «Χαμένο το ‘χετε. Κοίτα κακομοίρη μην γίνει τίποτα και σε κλαίω»
του είπε μεταξύ σοβαρού κι αστείου.
«Δεν ξανασχολούμαι, Λίνα. Όποιος μπλέκει με τον φευγάτο,
καταστρέφεται»
«Εμένα μου λες;» σκέφτηκε μα δεν απάντησε.
Ήρθε κι εκείνο το πρωινό τηλεφώνημα που την πέταξε από
τον ύπνο της. «Φεύγω μόνιμα. Θέλω να σε δω για μια τελευταία
φορά». Έτσι άρχισε το τηλεφώνημα.
«Που είσαι;» του ‘χε πει νυσταγμένα.
«Στο πατρικό μου, φεύγω τώρα».
«Που θα βρεθούμε;»
«Σε δέκα λεπτά στο παγκάκι» της είπε πριν κλείσει το τηλέφωνο κι εκείνη πετάχτηκε πάνω, φόρεσε ό,τι βρήκε, πήρε κλειδιά κι έφυγε από το σπίτι.
Κουρασμένος φαινόταν. Μίλησαν, κοντραρίστηκαν όπως
κάθε φορά που βρισκόντουσαν από τότε που χώρισαν, δεν συνεννοήθηκαν, έφυγε η Μελίνα και καθώς απομακρυνόταν, ευχόταν σιωπηλά να τρέξει πίσω της και να την σταματήσει. Δεν
έκανε απολύτως τίποτα κι αυτό την πονούσε ακόμη περισσότερο. Ούτε εκείνη τράβηξε την κατάσταση, ούτε κι εκείνος. Ίσως
γιατί η Μελίνα φοβόταν τον εαυτό της και την υπέρβαση. Ίσως
να περίμενε ακόμη μια συγγνώμη που, όπως έλεγε ο πατέρας
της, δεν θα ερχόταν ποτέ. Ίσως να μην ήταν έτοιμη ακόμη για να
γυρίσει πίσω. Σίγουρα, όμως, τα πράγματα είχαν έρθει με έναν
τέτοιο τρόπο, που έγιναν τελεσίδικα. Δεν υπήρχε επιστροφή.
Στις έξι και μισή που γύρισε από την δουλειά ο Λάμπρος,
την βρήκε να κάθεται στην κουζίνα και να πίνει καφέ αγναντεύοντας τον κήπο από το παράθυρο. «Δεν κοιμάσαι, μικρή μου
πριγκίπισσα;» την ρώτησε ήρεμα.
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«Δεν φτάνει που τα κωλόπαιδα πήραν το μέρος του, έπρεπε
να το πάρεις κι εσύ;» του γύρισε θλιμμένα.
«Το μέρος του;» απόρησε ο Λάμπρος που πήγαινε να καθίσει στο τραπέζι μαζί της.
«Το μέρος του σ’ αυτόν… Κάτσε να δεις πως το είπε… Σ’
αυτόν τον, δικό του, πόλεμο».
«Μάλιστα…» μονολόγησε ο Λάμπρος κι ύστερα κάθισε και
σταύρωσε τα χέρια του. «Κατάλαβα…» συνέχισε περιπαικτικά.
«Δηλαδή… Ας πούμε… Εσύ συνεχίζεις και θεωρείς πως υπάρχει
κάποιος ανοιχτός πόλεμος μεταξύ σας; Τέσσερα χρόνια αργότερα; Και βάσει αυτής σου της θεωρίας, συνεχίζεις να προσπαθείς
να πληγώσεις τον αντίπαλό σου; Άραγε, Μελίνα, τον αγάπησες
ποτέ;» κατέληξε χαμογελώντας μυστήρια και η Μελίνα σηκώθηκε κι έφυγε απ’ την κουζίνα. Πήγε στο δωμάτιό της, έκλεισε
το παντζούρι, κλείδωσε την πόρτα και ξάπλωσε στο κρεβάτι.
Θυμήθηκε κάποια παλιά της λόγια.
«Σε παίζω και εκτός έδρας, κύριε Βασίλη» μουρμούρισε
νευριασμένα πριν κλείσει τα μάτια της.
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Δ

εκαεννιά και ξημερώνει ρε καριόλια… Δεκαεννιά και σας
αφήνω μέσα» μουρμούρισε ο Τάσος την ώρα που στεκόταν
μπροστά απ’ τον θαλαμοφύλακα, λίγο πριν αποθέσει για
τελευταία φορά το τουφέκι του στον οπλοβαστό. Είχε τελειώσει η τελευταία υπηρεσία που χρωστούσε στην μαμά πατρίδα
και μετρούσε τα λεπτά και τις ώρες για να φορέσει τα πολιτικά
του, να γράψει στον εαυτό του το τελευταίο αδειόχαρτο, να βγει
απ’ το στρατόπεδο και να γυρίσει σπίτι του. Ήταν τέσσερις
και δέκα το χάραμα και ξημέρωνε Παρασκευή. Παρασκευή, 23
Μαρτίου 2001.
Περπάτησε αθόρυβα στον θάλαμο και σκούντηξε τον φαντάρο που τα πόδια του κρεμόταν κάτω απ’ το κρεβάτι. «Ασημάκη;
Ρε, πού τα ‘χεις τα κλειδιά;» του ψιθύρισε κι εκείνος μισάνοιξε
τα μάτια του και τον κοίταξε μ’ απορία.
«Ρε μαλάκα Ζορμπά, τι ώρα είναι;»
«Τέσσερις φεύγα».
«Κάτσε… Εδώ τα ‘χω» μουρμούρισε βάζοντας το χέρι του
κάτω απ’ το μαξιλάρι. Τα έδωσε στον Τάσο και γύρισε πλευρό
πριν θυμηθεί κάτι και τον γραπώσει απ’ τον γιακά.
«Τι ‘ναι ρε μαλάκα χοντρέ και μ’ έκοψες το αίμα;»
«Θα βάλεις ρε τσάι στο καζάνι, να ξεκλέψω καμιά ώρα
ύπνο;»
«Ναι ρε φίλε, και το ρωτάς; Έφυγα» απάντησε ο Τάσος,
παίζοντας με τα κλειδιά. Βγήκε απ’ τον θάλαμο που έζεχνε
άπλυτα πόδια και ιδρώτα και έπιασε τον θαλαμοφύλακα να
λαγοκοιμάται.
«Νέος!» του είπε χαμηλόφωνα σκουντώντας τον. Πετάχτηκε
πάνω ο καημένος και τον κοίταξε φοβισμένα. «Γράψε, ρε, κάπου, να ξυπνήσεις τον μάγειρα στις έξι».
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«Εντάξει» έκανε αυτός ενώ προσπαθούσε να ανοίξει τα μάτια του.
«Και βγες έξω να σε χτυπήσει λίγο το κρύο, να συνέλθεις.
Θα φας καλά άμα σε πάρει χαμπάρι κανένας πως κοιμάσαι.
Ξέχνα τον ύπνο» κατέληξε ο Τάσος πριν βγει απ’ το κτήριο που
στέγαζε τα φαντάρια.
Ξάστερη και παγωμένη ήταν εκείνη η νύχτα. Έπιασε ένα κοντό πεζούλι ο Τάσος κι άναψε τσιγάρο κοιτάζοντας τον ουρανό.
Ούτε είχε καταλάβει πώς είχε περάσει ο καιρός, ούτε είχε συνειδητοποιήσει πως οι δυσκολότερες μέρες ήταν οι τελευταίες.
Του ‘χαν πει οι παλιοί να μην μετράει μέρες. «Νέος, οι τελευταίες τριάντα είναι οι πιο δύσκολες κι εκείνες είναι που δεν θα
περνάνε» θυμήθηκε εκείνο το παλικάρι απ’ την Ρόδο, που τον
γνώρισε όταν εκείνος μετρούσε δεκαεννιά κι ο Τάσος είχε ακόμη τριψήφιο νούμερο μπροστά του. Πήγε ακόμη πιο πίσω. Στην
άδεια του προηγούμενου καλοκαιριού που ‘χε πάει διακοπές
με την κοπέλα του και τα φιλαράκια του. Κοπέλα δεν είχε πια,
μόνο τα φιλαράκια είχαν ξεμείνει. Ο ένας είχε φύγει εξωτερικό,
ο άλλος ετοιμαζόταν να μπει φαντάρος, ο τρίτος ήταν χαμένος,
φευγάτος απ’ την ζωή του. «Δεν θα σώσουμε να βάλουμε μυαλό
σ’ αυτή την ζωή…» μονολόγησε έχοντας καρφώσει το βλέμμα
του στο περίπολο, που πήγαινε προς το μέρος του.
«Τέλος ρε Ζορμπά;»
«Τέλος ρε σειρά».
«Άντε ρε πασάκα μου, καλός πολίτης».
«Κουφάλα, Σταύρο, γίνεσαι σειρά απολύσεως».
«Σκατά γίνομαι…»
«Το τσιγάρο, το ‘φερες;» τον έκοψε ο Τάσος.
«Το ‘φερα ρε».
«Φερ’ το να φύγω».
Πήρε το τσιγάρο ο Τάσος, το έχωσε στην τσέπη του χιτωνίου
του και σηκώθηκε κι έφυγε χωρίς να χαιρετίσει. Κατέβηκε από
τα σκαλάκια, την καβάτζα που υπήρχε πίσω απ’ το ιατρείο, για
να πάει στο μαγειρείο. Σταμάτησε για μια στιγμή εκεί και χαιρέτισε τον γιατρό που ξενύχταγε. Απολυόταν κι εκείνος.
Όταν μπήκε στο μαγειρείο, το ρολόι του έγραφε πέντε παρά
είκοσι πέντε. Άναψε φώτα και εστίες, έριξε καμιά πενηνταριά
λίτρα νερό στο καζάνι και το ‘βαλε να ζεσταθεί για να φτιάξει
ο μάγειρας, ο Ασημάκης, το πρωινό τσάι. Έπιασε μια καρέκλα,
άναψε το τσιγάρο και τράβηξε βαθιά τζούρα. Κατάλαβε απ’ την
μυρωδιά πως ήταν καλό. Μισόκλεισε τα μάτια και γέλασε με τις
εικόνες που του ήρθαν στο μυαλό.
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«Ζορμπάς;» άκουσε την φωνή του μάγειρα, ώρα αργότερα,
και γύρισε και τον κοίταξε. «Πάλι χάλια;» συνέχισε εκείνος και
ο Τάσος έγνεψε καταφατικά.
«Μ’ άφησες καθόλου ρε;»
«Ε, ναι, ρε. Πάρε» απάντησε χαμογελώντας ο Τάσος.
«Τι θα κάνεις έξω;» ρώτησε ο Ασημάκης καθώς έπαιρνε στα
χέρια του το τσιγάρο.
«Που ξέρω; Έχω κλείσει δουλειά και χρωστάω καμιά τριανταριά μαθήματα για να πάρω το πτυχίο».
«Τι δουλειά ρε κουφάλα;»
«Αφεντικό» σχολίασε γελώντας ο Τάσος.
«Τι αφεντικό ρε σαρδανάπαλε;»
«Έχει ο κολλητός μου μια μπίζνα. Καλή μπίζνα. Σκυλάδικο.
Φεύγει φαντάρος τώρα, αρχές Απρίλη. Θα το αναλάβω εγώ μέχρι να επιστρέψει. Καλά λεφτά, συν ποσοστά, συν κάτι άλλες
δουλίτσες που τρέχουν από πίσω, συν τα λογιστικά… Εσύ;»
«Εγώ, σειρά, έκανα τα χαρτιά και θα μείνω μέσα. Δεν έχω
τίποτα εκεί έξω και δεν γουστάρω να γυρίσω πουθενά»
«Καραβανάς ρε Ασημάκη;» σχολίασε με έκπληξη ο Τάσος.
«Άσε ρε Τάσο… Καραβανάς και παπαριές. Καλύτερα στο
«μια ζωή και σήμερα» και στην σιγουριά μου».
«Εσύ ξέρεις φιλαράκι μου. Εσύ ξέρεις» μουρμούρισε ο Τάσος κι ύστερα πιάστηκαν μαζί να ετοιμάσουν το πρωινό.
Στις εννιά και δέκα πέρασε την πύλη του στρατοπέδου, φορτωμένος μ’ ένα σάκο, φορώντας τα πολιτικά του, περιμένοντας
ταξί για να τον πάει στον σταθμό. Είχε ήδη τελειώσει μ’ όσα
είχε να κάνει μέσα. Είχε γράψει την άδειά του, είχε ετοιμάσει
τα πάντα, ήταν σίγουρος πως θα γυρίσει για να πάρει το χαρτί
της απόλυσης. Αυτό θα ήταν το προτελευταίο του ταξίδι. Από
το στρατόπεδο στον σταθμό, από ‘κει με τραίνο στην πόλη του
κι εκεί κάτι θα έβρισκε να κάνει. Δεν ήθελε να γυρίσει για κανένα λόγο στο πατρικό του.
Ξεράθηκε στον ύπνο μόλις έπιασε θέση. Δεν είχε προλάβει
να ξεκινήσει το τραίνο. Μισάνοιγε πού και πού τα μάτια, κοίταζε έξω, δεν καταλάβαινε που βρισκόταν και το έριχνε ξανά στον
ύπνο. Θα ‘ταν κανένα μισάωρο πριν φτάσει στον προορισμό του,
όταν τον ξύπνησε το κινητό που χτυπούσε σαν δαιμονισμένο.
«Τι σκατά γράφει, μω΄ρε;» άρχισε να λέει όταν δεν κατάφερε
να δει την οθόνη του τηλεφώνου, μιας και τον στράβωνε ο απογευματινός ήλιος. «Έλα, ποιος;» έκανε βραχνά στο τηλέφωνο.
«Τασούλη, τι ώρα φτάνει το τραίνο σου;»
«Έλα ρε κουφετάκι… Που ξέρω… Τι ώρα είναι;»
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«Κοντεύει πέντε».
«Φτάνω… Ξέρω ‘γω; Λογικά, σε μισή ώρα θα είμαι στο
σταθμό».
«Θέλεις να έρθω να σε πάρω; Πήρα ρεπό σήμερα» του έκανε γλυκά η Νίκη στο τηλέφωνο και χωρίς να το σκεφτεί της
απάντησε με ένα κοφτό «Ναι».
«Ξανακοιμήσου, νυσταγμένο μου καμάρι, και θα τα πούμε
από κοντά».
«Μιλάμε» της είπε πριν το κλείσει και το βάλει στην τσέπη
του. «Γλυτώσαμε και το ταξί» μουρμούρισε πριν ξανακοιμηθεί.
Το πρώτο πράγμα που έκανε μόλις έφτασε στο σταθμό, ήταν
να κατεβάσει το γυαλί ηλίου που ‘χε μονταρισμένο στο κεφάλι
του όλη τη μέρα. «Βρέξε βρε πούστη, βρεξε! Μας έχεις λιώσει
στις βροχές, βρέξε και σήμερα!» είπε προς τον ουρανό. Φόρτωσε
τον σάκο, κατέβηκε απ’ το τραίνο και βρήκε την Νίκη να τον
περιμένει στην αποβάθρα με ένα καφέ στο χέρι.
«Με τα χεράκια μου στον έφτιαξα» του είπε γλυκά.
«Γλυκό;» την ρώτησε βουτώντας της τον καφέ.
«Πετιμέζι».
«Τα κλειδιά» της είπε κοφτά ο Τάσος κι εκείνη, γελώντας,
του έδωσε τα κλειδιά του αυτοκινήτου.
«Τα νέα σου» του είπε αφού φόρτωσαν τα πράγματά του
και ξεκίνησαν.
«Ποια νέα ρε κουφετάκι; Δεν έγινε και τίποτα απ’ την προηγούμενη βδομάδα που μιλήσαμε. Σκοπιές και αγγαρείες, αγγαρείες και σκοπιές. Πώς και σου έδωσε το αυτοκίνητο η Ντίνα;»
«Με καλοπιάνει για να γυρίσω σπίτι. Νοίκιασα. Σου ‘πα;»
«Όχι, δεν μου ‘πες».
«Θα πάμε μετά να το δεις…» άρχισε να λέει η Νίκη κι ο
Τάσος σταμάτησε να δίνει σημασία στην φλυαρία της. Έβαλε
πλώρη για το πατρικό του, ήθελε να παρατήσει τα πράγματά
του κάπου και να γυρίσει λίγο έξω, σαν άνθρωπος, χωρίς παραλλαγή, χωρίς σκοτούρες, χωρίς «μάλιστα» και «διατάξτε».
Αυτό ακριβώς έγινε. Ούτε που χαιρέτισε όταν έφτασε στο σπίτι
του. Απλώς παράτησε τον σάκο στο σαλόνι κι έφυγε όσο αθόρυβα μπήκε.
«Θέλω να πάω βόλτα» είπε γελώντας στην Νίκη, όταν ξαναμπήκε στο αυτοκίνητο.
«Θέλω να σου δείξω το σπιτάκι μου» απάντησε εκείνη με
παράπονο.
«Είναι μακριά;»
«Όχι».
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«Δώσε οδηγίες».
Το διαμέρισμα της Νίκης ήταν αρκετά μικρό. Το σαλόνι είχε
γίνει κάτι μεταξύ καθιστικού και υπνοδωματίου, είχε διπλό
κρεβάτι, κομοδίνα, ένα μικρό σαλονάκι και μια τηλεόραση. Η
κουζίνα εξίσου μικρή. Το μπαλκόνι έβλεπε σ’ έναν άχαρο ακάλυπτο και το μπάνιο μαρτυρούσε την ηλικία του διαμερίσματος.
«Τρώγεται» σχολίασε ο Τάσος που το επεξεργαζόταν και ανοιγόκλεινε πόρτες.
«Σαν κι εσένα» του απάντησε η Νίκη.
«Κουφετάκι, να κάνω ένα μπάνιο πρώτα και μετά ό,τι θες.
Βρωμάω σαν αδέσποτο».
«Το ξέρεις ότι σ’ αγαπάω και βρόμικο» του απάντησε κοφτά πριν τον ρίξει στο κρεβάτι κι ανέβει πάνω του.
«Γαμώ, τα νύχια σου, γαμώ!» ούρλιαξε λίγα λεπτά αργότερα ο Τάσος.
«Δεν κατάλαβα; Όταν μου ‘ρχοσουν μακελεμένος απ’ την
άλλη, ήταν καλά; Γιατί απ’ όσο θυμάμαι, δεν της φώναξες ποτέ»
του απάντησε νευριασμένα εκείνη.
«Έλα, άστο, τελείωνε. Ξεκαβάλα».
«Όχι, κύριος, θα απαντήσεις!»
«Πούλο λέμε, τι δεν καταλαβαίνεις ρε;»
«Πούλο, βλάκα, να πας να πεις στην Αλεξάνδρα σου. Όχι σε
μένα. Πάρ’το πίσω, γιατί θα σ’ ανοίξω το κεφάλι!»
Παράταιρη ήταν η σκηνή. Εκείνος ξαπλωμένος, εκείνη πάνω
του, το χέρι της είχε γίνει γροθιά και ήταν έτοιμο να κατέβει στο
στέρνο του. Έτσι κατέληγαν οι μέρες που ο ένας από τους δύο
είχε νεύρα και ήθελε κάπου να τα ξεσπάσει. Οι περισσότερες
ημέρες, δηλαδή, που κατέληγαν μαζί στο κρεβάτι.
«Ρε, δεν γαμιέστε λέω ‘γω κι εσύ κι η Αλεξάνδρα, να πούμε;» της είπε αγανακτισμένα, καθώς προσπαθούσε να την διώξει από πάνω του.
«Αυτό, ρε, δεν ήρθες να κάνεις; Να γαμήσεις και να φύγεις;»
ούρλιαξε η Νίκη που ‘χε ματώσει τα ούλα της από το σφίξιμο
των δοντιών της.
«Αυτό νομίζεις πως κάνω; Πως έρχομαι, σε γαμάω κι ύστερα φεύγω; Αυτός νομίζεις πως είμαι; Άντε, κοριτσάκι μου, τράβα να κοιταχτείς σε κανένα γιατρό, γαμώ τα κόμπλεξ σου και
την βλακεία που σε δέρνει».
«Εγώ, ρε κλαψομούνη;»
«Ναι. Εσύ! Που θα με συγκρίνεις με τον κάθε τυχάρπαστο
που του κάθεσαι…»
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Η σφαλιάρα που έφαγε, έκανε το αυτί του να βουίζει. Δαγκώθηκε για να μην την χτυπήσει. Κατάφερε να μαζέψει όση
ψυχραιμία του είχε απομείνει, την πέταξε από πάνω του και
σηκώθηκε από το κρεβάτι. Βάρεσε μπουνιά σ’ ένα τοίχο με
τόση δύναμη που εκείνη η σύγκρουση αντήχησε υπόκωφα σ’
ολόκληρο το σπίτι. Άρχισε να βρίζει σχεδόν άηχα, μέσα από τα
δόντια του.
«Τασο… Συγ-»
«Όχι ρε! Δεν την δέχομαι! Μια κωλοβόλτα ήθελα να κάνω
στην κωλοπόλη που έχω να δω τρείς ολόκληρους γαμημένους
μήνες με τον κωλοστρατό και τις κωλοϋποχρεώσεις και να δω
δυο – τρεις γαμημένους κωλάνθρωπους που μου έλειψαν και
αντ’ αυτού πρέπει να ανεχτώ το κάθε γαμημένο σου γούστο
και καπρίτσιο, επειδή, κουφετάκι, έχεις την γαμημένη συνήθεια
να βάζεις όλο τον κόσμο στο ίδιο γαμημένο τσουβάλι γαμώ την
καταδίκη μου!»
«Έχεις…»
«Να το κάνω τι, ρε, το γαμημένο το δίκιο που έχω κάθε γαμημένη φορά που γίνεται το ίδιο γαμημένο σκηνικό;» συνέχισε
να φωνάζει ο Τάσος.
«Θέλεις να σ’ αφήσω να ηρεμήσεις;» τον ρώτησε δισταχτικά
η Νίκη πριν σηκωθεί από το κρεβάτι.
«Να καθίσουμε να γαμωμιλήσουμε θέλω! Να ξεκαθαρίσουμε
τι στα σκατά, επιτέλους, θα είμαστε εμείς οι δύο! Δεν αντέχω
άλλο ρε, πώς το λένε; Κουράστηκα με τις μαλακίες σας! Κουράστηκα! Μπαλάκι είχα γίνει έναν ολόκληρο χρόνο, φτάνει πια,
Νίκη! Ο μαλάκας, κούκλα μου, πέθανε! Του ρίξαμε και χώμα
από πάνω, τον χτίσαμε, του ανάψαμε και το γαμημένο καντήλι.
Τέλος λέμε!»
«Να πούμε τι, ρε Τάσο; Αφού δεν ξέρουμε τι θέλουμε. Ούτε
εγώ, ούτε εσύ…»
«Εγώ ξέρω τι θέλω…» την διέκοψε.
«Αρχίδια ξέρεις. Σχέση, αγόρι μου, είναι όταν έχεις νεύρα
να κάθεσαι και να συζητάς κι όχι να πας και να ξενοπηδάς.
Είδα και στην προηγούμενη σχέση σου πώς ήσουν. Στα ζάλιζε
η Αλεξάνδρα, τσούπ εμφανιζόσουνα. Ένα γαμημένο βράδυ δεν
κοιμήθηκες μαζί μου, αχ μωρέ, σε περίμενε η Αλεξάνδρα σου!»
φούντωσε η Νίκη.
«Σου ‘χα πει να την χωρίσω και να ‘μαστε μαζί και τι μου
απάντησες; Να μείνουμε φίλοι! Έτσι δεν μου ‘χες πει;»
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«Ρε μαλάκα κοντέ, με δουλεύεις; Φρικάρισα ρε εκείνο το
πρωί! Πόσες φορές πρέπει να στο πω για να το εμπεδώσει η
άδεια σου η γκλάβα ρε; Φρικάρισα, αγόρι μου, πως το λένε;»
«Τέρμα τα παιχνίδια, Νίκη. Δεν έχω άλλο καιρό για σκότωμα. Πάρε αποφάσεις» της είπε ήρεμα ο Τάσος για να μην ρίξει
περισσότερο λάδι σ’ εκείνη την φωτιά που ‘χε πια φουντώσει.
«Τι αποφάσεις να πάρω;» τον ρώτησε ειρωνικά.
«Τι θα γίνει με μας».
«Όταν μάθεις να μιλάς, θα το συζητήσουμε. Μέχρι τότε,
καλά είμαστε όπως είμαστε» του απάντησε κι ύστερα έφυγε
για την κουζίνα. Την ακολούθησε ο Τάσος. Έβγαλε τα τσιγάρα
του κι άναψε ένα. «Δεν θέλω να ‘μαστε μαλωμένοι» της ψιθύρισε καθώς φυσούσε τον καπνό του.
«Αχ, μωρέ Τάσο, ούτε κι εγώ το θέλω» του απάντησε με
παράπονο.
«Να πάρω τα παιδιά τηλέφωνο, να κανονίσω να βγούμε το
βράδυ;» την ρώτησε χαμογελώντας.
«Να τους πάρεις. Αλλά όχι για πολύ αργά» του απάντησε.
«Γιατί; Αφού έχεις ρεπό σήμερα…»
«Και σχέδια τα οποία συμπεριλαμβάνουν και εσένα» τον
διέκοψε.
«Ωχ…» έκανε ο Τάσος.
«Αδειούχος είσαι. Δεν σε κυνηγάει κανένας. Στην μάνα σου,
ξέρω, δεν θες να γυρίσεις… Άρα;» του είπε κρυφογελώντας.
«Άρα;» απόρησε ο Τάσος.
«Να κοιμηθούμε μαζί, απόψε;» πρότεινε η Νίκη, κλείνοντάς
του το μάτι παιχνιδιάρικα.
«Μέσα» της απάντησε ο Τάσος, πριν ψαρέψει απ’ την τσέπη
του το κινητό κι αρχίσει τα τηλέφωνα.
Τους χάλασε τα πλάνα η δουλειά της Νίκης. Έπρεπε να πάει
εκτάκτως για δουλειά, επειδή κάποια άλλη κοπέλα είχε αρρωστήσει. Ήταν ήδη οχτώ όταν το έμαθε και είχε μια ώρα μπροστά
της για να ετοιμαστεί και να φύγει. Όπως, επίσης, είχε να κάνει
κι ένα σκασμό άλλα πράγματα.
«Λοιπόν, άκου. Παίρνουμε το αυτοκίνητο, περνάμε από το
σπίτι σου, παίρνεις ρούχα, πάμε και παρατάμε το αυτοκίνητο
στην Ντίνα, κάνουμε μπάνιο εκεί, ντυνόμαστε και βγαίνουμε.
Ούτως ή άλλως, απο εκεί θα περνούσαμε» του είπε η Νίκη όταν
έκλεισε το τηλέφωνο, αφού έβρισε εργοδότη και συναδέλφους.
«Δεν θα προλάβουμε, κουφετάκι» της είπε γκρινιάρικα ο
Τάσος.
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«Ρε, σήκω, θα προλάβουμε» του απάντησε. Βούτηξε μερικά
ρούχα, την τσάντα της και τα κλειδιά της, πήρε τον Τάσο απ’ το
χέρι και βγήκαν στον δρόμο. Είχε πια σκοτεινιάσει και το ρολόι
μέτραγε ήδη αντίστροφα.
Η πρώτη στάση τους ήταν στο σπίτι του Τάσου. Κατέβηκε
βιαστικά από το αυτοκίνητο, άνοιξε την πόρτα της μονοκατοικίας που έμεναν οι γονείς του, παράτησε πάνω της τα κλειδιά
και χώθηκε στο σπίτι. «Άσε με, μάνα, βιάζομαι! Ναι, τι ακόμα
δεν γύρισα, έχω να πάω για δουλειά μάνα! Μη μου γανώνεις
τα αρχίδια ακόμα δεν γύρισα!» τον άκουσε η Νίκη να φωνάζει
απ’ την ανοιχτή πόρτα και προσπάθησε να πνίξει το γέλιο της.
Ο Τάσος συνέχισε να μαλώνει με την μάνα του μέχρι που πήρε
παντελόνι, σακάκι, πουκάμισο, γραβάτα και τα συναφή, τα παράχωσε σε μια σακούλα, και βγήκε απ’ το σπίτι, εξαπολύοντας
βρισίδια προς τον θεσμό της οικογένειας.
«Ξεκίνησε η Φρόσω;» τον ρώτησε η Νίκη όταν πια ο Τάσος
είχε καθίσει στην θέση του συνοδηγού.
«Να δω ποια μέρα θα την χτυπήσω… Τίποτα ρε, κάνε να ξεκινήσω από βδομάδα δουλειά στου Σάκη, να πάω να πιάσω ένα
ρημαδοξενοδοχείο μέχρι να τακτοποιηθώ, γιατί θα με κλείσουν
φυλακή» σχολίασε οργισμένα ο Τάσος.
«Έλα σε μένα, μόνη μου μένω» του απάντησε αδιάφορα η
Νίκη.
Την στραβοκοίταξε ο Τάσος, μα δεν μίλησε. Δεν ήθελε ούτε
να φλερτάρει μ’ αυτή την πρόταση, πόσο μάλιστα να καθίσει
και να την συζητήσει σοβαρά. Δεν μίλησαν καθόλου μέχρι να
φτάσουν στο παλιό σπίτι της Νίκης και να παρκάρουν το αυτοκίνητο.
«Είναι εδώ το Ντινάκι;» ρώτησε ο Τάσος.
«Η αδυναμία σου; Λογικά θα λιώνει στην τηλεόραση».
«Ξέρεις τι έχει να μας σούρει πάλι;».
«Η Ντίνα; Ναι. Έχω προετοιμαστεί ψυχολογικά» σχολίασε
η Νίκη καθώς άνοιγε την πόρτα. «Μπα! Καλώς το απολωλώς!»
φώναξε η Ντίνα από την πολυθρόνα που είχε καθίσει, χωρίς να
πάρει τα μάτια της από την τηλεόραση που έπαιζε χαμηλόφωνα.
«Καλησπέρα, μητέρα» είπε η Νίκη γλυκά και η Ντίνα γύρισε απότομα να την κοιτάξει. «Μητέρα;» ρώτησε κι ύστερα
είδε τον Τάσο. «Τασάρα; Που ‘σαι ρε φανταράκι; Μαύρα μάτια
κάναμε να σε δούμε…»
«Μαμά, βιαζόμαστε!» της φώναξε η Νίκη, τραβώντας τον
Τάσο προς το παλιό της δωμάτιο.
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«Που πάτε, βρε βλαμμένα παιδιά, το έχω κάνει αποθήκη.
Στο δικό μου δωμάτιο πάτε» σχολίασε η Ντίνα και η Νίκη γύρισε και την αγριοκοίταξε. «Μαμά, θα βγούμε έξω και μας πιέζει
ο χρόνος. Ένα μπάνιο θα κάνουμε, θα ντυθούμε και θα φύγουμε. Άσε και με πήραν τηλέφωνο τελευταία στιγμή να πάω για
δουλειά…»
«Σπίτι δεν έχεις, κυρία μου; Που σηκώθηκες κι έφυγες…»
«Ναι, ναι, ναι, μαμά, αλλά έπρεπε να σου φέρω το αυτοκίνητο και έπρεπε να πάρει και ο Τάσος ρούχα από το σπίτι του
και…»
«Και ο Τάσος μπορούσε να ετοιμαστεί σπίτι του κι εσύ
εδώ» την διέκοψε η Ντίνα που στο πρόσωπό της είχε σχηματιστεί μια έκφραση θριάμβου.
«Αμάν ρε μαμά! Βιαζόμαστε λέμε! Πετσέτες πού έχεις;»
φώναξε η Νίκη.
«Εκεί που τις είχα πάντα» απάντησε πριν γυρίσει στην τηλεόραση. «Κανόνισε, τρανέ, να αρχίζει να σκούζει πάλι, θα σου
φάω τα αυτιά! Έχει το σήριαλ μου και θέλω να το παρακολουθήσω» σχολίασε ατάραχα η Ντίνα και ο Τάσος κοίταξε την Νίκη
με απορία.
«Εσένα λέει» του είπε άηχα. Βούτηξε πετσέτες και τον τράβηξε μαζί της στο μπάνιο.
«Γιατί με είπε τρανό;» έκανε απορημένα ο Τάσος.
«Δεν σου λέω γιατί θα το πάρεις πάνω σου. Γδύσου, δεν θα
μπούμε μέσα με τα ρούχα» του απάντησε.
«Ρε, πες ρε».
«Για το χριστουγεννιάτικο» του απάντησε.
«Ποιο χριστουγεννιάτικο;»
«Τασούλη, τελείωνε, βιαζόμαστε».
«Για τον καβγά που ρίξαμε τα Χριστούγεννα;» ρώτησε
μπαίνοντας στην μπανιέρα.
«Για το μετά τον καυγά λέει μωρέ. Τρανός εραστής κι έτσι.
Λες και δεν την ξέρεις την Ντίνα, τώρα θα την μάθεις» του απάντησε γελώντας ειρωνικά η Νίκη.
«Προλαβαίνουμε;» ψιθύρισε ο Τάσος.
«Πάντα προλαβαίνουμε, δεν τα ρωτάμε αυτά».
Έκλεισε σφιχτά τα μάτια του ο Τάσος και έδειξε με το δάχτυλο προς το σαλόνι; «Τι;» έκανε η Νίκη.
«Τρανέ! Κανονίστε την πορεία σας! Ήρεμα γιατί αποσυντονίζομαι» φώναξε η Ντίνα απ’ το σαλόνι.
«Μόνο εγώ ξεχνάω πως το παράπηγμα δεν έχει ηχομόνωση,
ε;» ρώτησε η Νίκη κι ο Τάσος έβαλε τα γέλια μαζί της. «Βλαμ77
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μένε, σ’ αγαπάω. Στο ‘χω πει ποτέ;» τον ρώτησε και του έκοψε
το γέλιο. Στραβοκατάπιε ο Τάσος. Άρχισε να βαράει γρήγορα η
καρδιά του. Ένιωσε πως την έβλεπε για πρώτη φορά μπροστά
του ή πως άλλαξε το φίλτρο του οπτικού του πεδίου.
Μία φορά του το είχε πει. Εκείνο, το πρώτο βράδυ που η
κόντρα τους έφτασε στα άκρα. Έκαναν παρέα απ’ το λύκειο.
Από το βράδυ που χώρισε ο Βασίλης με την Έλενα. Από εκείνο
το βράδυ που την βούτηξε απ’ την μέση και την απομάκρυνε
από την παρέα του, γιατί θα έδερνε τον Πάνο, μαζί της. Εκείνη
την Κυριακή άραξαν μαζί μέχρι αργά, ήπιαν, κάπνισαν, συζήτησαν και κοιμήθηκαν στα στρώματα που ήταν πεταμένα στο
δωμάτιό της. Ο καλύτερος και ο πιο ποιοτικός ύπνος που είχε
κάνει. Τρέχοντας είχε πάει το πρωί στο σπίτι, για να πει πως
κοιμήθηκε στου Θανάση και να πάρει την τσάντα του για να
πάει στο σχολείο. Εκείνο το βράδυ έγιναν φιλαράκια κι έτσι την
έβλεπε ο Τάσος. Σαν φίλη. Πολλές φορές την έβαζε ακόμη και
πάνω από τους κολλητούς του. Η Νίκη τον καταλάβαινε. Ακόμη
κι αν κοντραριζόντουσαν συνέχεια και τα καυγαδάκια τους θύμιζαν ερωτευμένο ζευγάρι, ήταν ξεκαθαρισμένοι οι ρόλοι τους.
Ήταν φίλοι και δεν ήταν τίποτε παραπάνω.
Μέχρι κι εκείνο το βράδυ που χώρισε ο Τάσος, που πήρε
τους δρόμους, που έβαλε φωτιά στα πάντα, ήταν φίλοι. Έτσι
έλεγαν. Μόνο που εκείνο το βράδυ, για κάποιο λόγο που κανείς
τους δεν είχε καταλάβει, η πλάκα ξεπέρασε κάθε προηγούμενο
και κάθε όριο. Δεν ήθελε κανείς από τους δύο να κάνει πίσω.
Τσιτωμένοι ήταν και οι δύο μέσα στο αυτοκίνητο που ‘χε χαράξει πορεία για το σπίτι της. Το πάρκαραν όπως – όπως απ’
έξω. Άνοιξε η Νίκη και μπήκαν μέσα αθόρυβα. Περπάτησαν στις
μύτες μέχρι το δωμάτιό της. Πάντοτε, μέχρι κι εκείνο το βράδυ,
κάποιος έκανε πίσω την τελευταία στιγμή. Ίσως να μην είχαν
φτάσει ποτέ τόσο μακριά, μα δεν ήταν αργά για να το αφήσουν
εκεί.
«Σ’ αγαπάω ρε βλάκα. Δυο χρόνια ψάχνω το κουράγιο να
στο πω» του είχε πει γαλήνια εκείνο το πρωί πριν ξαπλώσει στο
στήθος του και αποκοιμηθεί.
«Τάσο; Είσαι καλά; Πάνιασες!» άκουσε την φωνή της σαν
να ερχόταν από κάποια άλλη, μακρινή, διάσταση και πετάρισε
τα βλέφαρά του.
«Καλά είμαι» μουρμούρισε βραχνά κι έριξε λίγο νερό στο
πρόσωπό του.
«Σίγουρα;»
«Σίγουρα, κουφετάκι».
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«Πες μου τι σε βασανίζει» επέμεινε η Νίκη.
«Να το συζητήσουμε το βράδυ; Μαζί δεν θα κοιμηθούμε
απόψε;» της απάντησε για να αποφύγει την συζήτηση.
«Σύμφωνοι. Περιμένω».
Έφτασαν στο μαγαζί στις εννιά και τέταρτο. Η Νίκη μπήκε
μέσα απ’ το μπάρ κι ο Τάσος στάθηκε απ’ έξω και περίμενε
τους υπόλοιπους που ‘χαν συμφωνήσει να βρεθούν εκεί κατά τις
εννιά και μισή. Ο πρώτος που φάνηκε ήταν ο Βασίλης. Πάντα
πιστός στην ώρα του, σαν να είχε καταπιεί ρολόι. Κυκλοφορούσε καινούρια γυναίκαι κι έδειχνε χαρούμενος. Ήρθε κι ο Θανάσης κατά τις δέκα μαζί με την κοπέλα του. Έπιασαν όλοι μαζί
την πάρλα. Είχαν να μοιραστούν πολλά. Από την μία έπεφταν
στο τραπέζι οι εμπειρείες του Τάσου και του Βασίλη από τον
στρατό και το δούλεμα στον Θανάση που έφτανε ο καιρός που
θα παρουσιάζοταν και από την άλλη η Ναταλία, η καινούρια
κοπέλα του Βασίλη, είχε πιάσει κουβέντα με την Εύα στα αγγλικά.
«Ο μαλάκας ο ποζεράς…» μονολόγησε κατά τις τρείς το
χάραμα ο Τάσος, όταν το μαγαζί είχε σχεδόν αδειάσει και περίμεναν όλοι να σχολάσει η Νίκη για να το συνεχίσουν αλλού. «Θα
τον φυτέψω μαλάκες. Το αρχίδι ακόμη και στην Νίκη κολλάει»
συνέχισε τον συνειρμό του ο Τάσος.
Σηκώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα με τον Θανάση για να τον
βουτήξουν, μα τους έκοψε την φόρα η φωνή του Βασίλη που
ήταν περισσότερο νηφάλιος. Βγήκε έξω από το μαγαζί με τον
Πάνο κι ο Τάσος τους κοίταζε από μέσα. «Θα κάνει μαλακία ο
φευγάτος, Σάκη» μουρμούρισε ο Τάσος όταν είδε τον Βασίλη να
σφίγγει τις γροθιές του.
Αναίμακτη ήταν η μικροσυμπλοκή μεταξύ παλιών φίλων και
νυν εχθρών. Το έβαλε στα πόδια ο Πάνος, όταν είδε τον Θανάση
να βγάζει ένα αεροβόλο πιστόλι και να το στρέφει στο κεφάλι
του Βασίλη. Το αδύναμο σημείο του το ήξεραν όλοι. Στο τσάκ
τον πρόλαβαν την τελευταία φορά που προσέβαλλε κάποιος την
Μελίνα μπροστά του. Τρεις έπεσαν πάνω του για να τον κάνουν
καλά.
Ύστερα έφυγαν για τα «Μαχαιρώματα». Χωρίς να γίνει κανένα απολύτως σχόλιο, χωρίς να θιχτεί καμία κατάσταση. Τρία
ζευγάρια στο καλύτερο τραπέζι του μαγαζιού κι ο Τάσος πρώτη
μούρη στην πίστα. Πήγε να πιάσει την πάρλα στον Θανάση μα
τον έκοψε εκείνος. «Θα τα μιλήσουμε αύριο το απόγευμα. Άσε
να χαρούμε απόψε, χωρίς δουλειές και σκοτούρες» του ‘χε πει.
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Κάπου θόλωσε ο λογισμός του και του ‘ρθαν σκηνές που
‘χε ζήσει στο παρελθόν. Άρχισε να κουνιέται σαν εκκρεμές στο
τραπέζι. Κάποιος τον είχε ρωτήσει αν ήταν καλά κι εκείνος είχε
απαντήσει «τίποτα σημαντικό δεν συνέβη σήμερα», πριν πάρει
το σακάκι του και βγει με φόρα από το ξενυχτάδικο. Επιβιβάστηκε σε ένα ταξί που μόλις είχε ξεφορτώσει κι έφυγε.
«Για πού;» ρώτησε ο ταξιτζής.
«Εικοστής έκτης… Άσε με στις αρχές, θα περπατήσω» μουρμούρισε ο Τάσος που δεν είχε όρεξη για μασλάτι.
Όταν έφτασε στον προορισμό του, πλήρωσε, κατέβηκε απ’ το
ταξί, άναψε τσιγάρο, και ροβόλησε τον άδειο από κίνηση δρόμο.
Έστριψε σε μια κάθετη, μουρμούρισε κάτι που ούτε ο ίδιος κατάλαβε τι ήταν και σταμάτησε έξω από ένα μαγαζί. Κοίταξε τον
πορτιέρη. Δεν τον αναγνώριζε. «Ο Δανιήλ είναι μέσα;» ρώτησε
κοφτά, για να δει το κεφάλι του ξυρισμένου πορτιέρη να γνέφει
καταφατικά και να ανοίγει την βαριά πόρτα.
Άδειο ήταν το κωλάδικο. Μια παρέα καθόταν στο μπάρ κι
άλλη μία παραδίπλα. Έπιασε μια γωνιά ο Τάσος, κάθισε, έλυσε
την γραβάτα του και την έχωσε στην μέσα τσέπη του σακακιού.
Τον είδε από μακριά ο ιδιοκτήτης και πήγε προς το μέρος του.
«Τα ‘χω ξεχάσει τα ρώσικα που ‘μαθα κάποτε, ταβάριτς»
είπε γελώντας ο Τάσος, όταν άκουσε τον γεροδεμένο ιδιοκτήτη
του μαγαζιού να μιλάει την μητρική του.
«Πολίτης επιτέλους, α;» τον ρώτησε εκείνος γνέφοντας προς
το μπαρ.
«Σε δεκαεννιά μέρες» αναστέναξε ο Τάσος.
«Να βάλω βότκα; Πίνεις;»
«Και νίτρο για τα αμάξια πίνω απόψε».
«Γυναίκα;»
«Η γυναίκα. Με κεφαλαίο ήτα. Βάσανο».
«Πώς πας;» ρώτησε τον Τάσο κι ύστερα κάτι είπε στον σερβιτόρο που ‘χε φτάσει μπροστά τους. Κούνησε το κεφάλι του
εκείνος και ξαναέφυγε.
«Πώς να πάω; Σκατά» δήλωσε ξεφυσώντας ο Τάσος.
«Α ρε Στας, από λόγια δεν θες να πάρεις… Τ’ αδέρφι μου το
μικρό έφυγε απ’ τις παλαβομάρες της. Λες, δε με πειράζει; Γι
αυτό δεν ασχολούμαι; Μην μπλέξεις ξανά. Είναι διάολος αυτή η
γυναίκα. Διάολος κανονικός, φίλε μου».
«Δεν είν’ αυτή. Τέλειωσε η ιστορία με την Αλεξάνδρα» απάντησε ο Τάσος κοφτά.
«Η κοντή;» τον ρώτησε κι ύστερα κάγχασε, όταν είδε τον
Τάσο να κουνάει το κεφάλι του. «Τις διαλέγουμε αδερφέ μου,
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σαν τα άλογα που τζογάρουμε. Όσο μεγαλύτερο το τίμημα, τόσο
περισσότερα βάζουμε. Κατάρα είναι αυτό. Κατάρα».
«Δεν ξέρω, Ντάνια. Τι σου λέω κι εσένα νυχτάτικο μωρέ…»
σχολίασε ο Τάσος όταν είδε τον σερβιτόρο να πλησιάζει με ένα
μπουκάλι βότκα και ποτήρια.
«Στην υγειά μας, Στας» του είπε όταν γέμισε τα ποτήρια
και του έδωσε το ένα.
«Ζα ζνταρόβια, Δανιήλ» απάντησε ο Τάσος.
«Την προφορά την έχεις ακόμα» σχολίασε, αφού κατέβασαν
μονορούφι τα ποτά τους.
«Τα μόνα που κράτησα απ’ την ιστορία αυτή…» έκανε ο
Τάσος κι έπειτα τράβηξε μια βαθιά τζούρα από το τσιγάρο του
για να σβήσει το κάψιμο της βότκας. «… την προφορά και το
ξεφτιλίκι».
«Ψυχή βαθιά, Στας. Ψυχή βαθιά, μικρέ. Για όσα ήρθαν κι
όσα πέρασαν. Δεν θα ‘ρχόντουσαν αλλιώς τα πράματα. Σας το
‘χα πει τότε, και σ’ εσένα και στον Βαγιάκο…»
Έκανε νόημα ο Τάσος στον Δανιήλ να σωπάσει. Κούνησε
το κεφάλι του θλιμμένα και γέμισε ξανά το ποτήρι. Άναψε κι
άλλο τσιγάρο. Δεν είχε παρατηρήσει πως είχε ήδη ένα στο τασάκι. Είχαν θολώσει οι σκέψεις του και είχε γαληνέψει αρκετά
το μυαλό του. Έφυγε ο Δανιήλ και τον άφησε μόνο του. Μετά
έβαλε ακόμη ένα κι ύστερα ακόμη ένα. Κοίταξε το μπουκάλι κι
είχε φτάσει στη μέση. Δεν είχε καταλάβει πότε τα ‘χε πιεί.
Πετάρισε τα βλέφαρα όταν ένιωσε πως κινούταν. Ήταν σίγουρος ότι δεν περπατούσε, μα αυτή η αίσθηση πως τσουλούσε
κάπου, ήταν πραγματική. Την είχε νιώσει πολλές φορές στο
παρελθόν, χωρίς να μπορεί να θυμηθεί πού. Είχε αλλάξει το
σκηνικό, είχαν χαθεί οι κόκκινοι δερμάτινοι καναπέδες του κωλάδικου και τα νέον φώτα που του έφτιαχναν απόκοσμη ατμόσφαιρα. Γύρισε το κεφάλι του και ακούμπησε κάτι κρύο. Ένα
τζάμι που έσταζε. Έβρεχε κι ακουγόταν από κάπου ένας ήχος
σαν ψίθυρος. Παρατήρησε τις σταγόνες που κυλούσαν αργά
προς τα κάτω μέσα σε ένα απέραντο γκρι τοπίο. Προσπάθησε
να σηκώσει το κεφάλι του για να δει και να καταλάβει που
βρίσκεται, μα δεν το κατάφερε. Το πάλεψε. Μόνο τα μάτια του
μπορούσε να κουνήσει. Ένα μαύρο – γκρι χρώμα έδινε την θέση
σε ένα άσπρο – γκρι με κόκκινες λωρίδες.
«Να κλείσω τα μάτια για μία και μόνη στιγμή και να ‘ναι
όνειρο» σκέφτηκε και το έκανε. Δεν είχε κουράγιο για τίποτα
πια. Ήθελε να αποποιηθεί όλες του τις ευθύνες και να φύγει,
να πάει να ζήσει κάπου ξέγνοιαστα, κάπου ήρεμα, μόνος του,
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μακριά από τον κόσμο και τον πόνο που του προκαλούσε η
συναναστροφή μαζί τους. Ύστερα ήρθε η δύσπνοια και ο βήχας.
Ένιωσε πως πνίγεται. Το κεφάλι του τον διέλυε. Άνοιξε απότομα τα μάτια του κι ένιωσε πως τον έκαψε το δυνατό φως που
γέμιζε τον χώρο. Άρχισαν να ξυπνάνε οι αισθήσεις του. Ήταν
μούσκεμα. Παγωμένος μέχρι το κόκαλο. Σκεπασμένος. Ξαπλωμένος κάπου.
«Το κεφάλι μου, γαμώ την αμαρτία μου» μονολόγησε αναστενάζοντας, πριν καταφέρει να ανοίξει για τα καλά τα μάτια
του.
«Μπα, καμάρι μου, ξύπνησες;» άκουσε την φωνή της Νίκης
και προσπάθησε να εντοπίσει από πού ερχόταν.
«Νερό…» μουρμούρισε. Έβαλε όλη του την δύναμη για να
σηκώσει το κουφάρι του από το κρεβάτι. Είδε την Νίκη να βγαίνει από την κουζίνα με ένα μπουκάλι νερό και μια κούπα στα
χέρια.
«Αυτό πρώτα!» του είπε επιτακτικά όταν πήγε να πάρει το
μπουκάλι απ’ τα χέρια της.
«Τι είναι αυτό το σκατόπραμα; Απορρυπαντικό έριξες
μέσα;» έκανε αηδιασμένος ο Τάσος όταν κατέβασε μια γουλιά
απ’ το περιεχόμενο της κούπας.
«Για το hangover είναι, βλάκα. Πάλι καλά που ήρθαν και
σε μάζεψαν τα παιδιά από κει που πήγες να μπεκροπιείς» του
απάντησε και τον έβαλε, με το ζόρι, να πιεί το υπόλοιπο.
«Πονάω…»
«Πονάς; Καλά να πάθεις. Δεν φτάνει που σηκώθηκες κι
έφυγες σαν τον κυνηγημένο, δεν φτάνει που πήραν σβάρνα τα
παιδιά τα μαγαζιά, γιατί είχες κλείσει το τηλέφωνο, δεν φτάνει
που δεν ήθελες να φύγεις, ήθελες, σώνει και καλά, να αρπαχτείς
με τον Βασίλη» του είπε νευριασμένα κι ύστερα του έδωσε το
χέρι για να τον σηκώσει απ’ το κρεβάτι. «Καφέ, καμάρι μου,
θέλεις;» τον ρώτησε γλυκά, γιατί είχε πάρει το πονεμένο του
ύφος.
«Τι ώρα γύρισα;»
«Τι ώρα σ’ έφεραν, θες να πεις. Περασμένες εννιά».
«Αρπάχτηκα με τον Βασίλη; Γιατί;»
«Άσε το γιατί. Την κουβέντα που κάναμε το πρωί την θυμάσαι;»
«Τίποτα δεν θυμάμαι».
«Καλά» σχολίασε η Νίκη πριν φύγει απ’ το δωμάτιο.
Την ακολούθησε ο Τάσος στην κουζίνα και κάθισε στο τραπέζι. Την παρατηρούσε που έφτιαχνε καφέ. Ένα στραπατσα82
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ρισμένο πακέτο με τσιγάρα, δικό του, ήταν πάνω στο τραπέζι,
δίπλα από το κινητό του που ‘χε κλείσει από μπαταρία. Έβγαλε
κι άναψε τσιγάρο, έκανε μια τζούρα κι ύστερα το έσβησε. Ένιωθε πως έβραζε το μέσα του. Άρχισαν να έρχονται αποσπασματικές εικόνες στο μυαλό του, σαν να τις είχε δει σε κάποιο όνειρο.
Ασύνδετες. Σαν κόμικ που δεν μπορούσε να καταλάβει, γιατί
του έλειπαν τα προηγούμενα τεύχη.
Η Νίκη του πήγε τον καφέ κι ύστερα ακούμπησε στον πάγκο
της κουζίνας. Σταύρωσε τα χέρια της. Τον κοίταζε με σουφρωμένα χείλη και κόκκινα μάτια. Έμοιαζε να ‘θελε να πει κάτι, μα
δεν το έβγαζε από μέσα της. «Λοιπόν;» του είπε.
«Τι λοιπόν;» απόρησε ο Τάσος
«Περιμένω να θυμηθείς».
«Μην με δικάζεις πρωινιάτικο».
«Είναι απόγευμα. Σε περιμένει ο Σάκης να μιλήσετε για την
δουλειά, αλλά, δεν πρόκειται να φύγεις αν δεν ξανακάνουμε την
συζήτηση που κάναμε το πρωί. Βασικά, και να θες να φύγεις,
δεν μπορείς να φύγεις, ηλίθιε, γιατί ήσουν τόσο στουπί το πρωί,
που ξέρασες πάνω στα ρούχα σου» συνέχισε ατάραχα η Νίκη
χωρίς να κάνει κάποια κίνηση.
«Ωραία. Χαλάστηκα χθες. Πήγα κι έγινα τύφλα για να ηρεμήσω. Δεν φτάνει που νιώθω σαν να χτυπάνε σφυριά το κεφάλι
μου, πρέπει να ακούσω και το κήρυγμα;»
«Γιατί χαλάστηκες;»
«Μη με τυραννάς ρε κουφετάκι…»
«Το έχουμε ήδη συζητήσει. Άσχετα αν δεν το θυμάσαι».
Γύρισε το βλέμμα του στο τραπέζι και κοίταξε τα τσιγάρα
του. Πέθαινε για να κάνει ένα, μα τα πνευμόνια του δεν άντεχαν. Το άναψε. Προσπάθησε να καπνίσει. Έτριψε το πηγούνι
του. Ήξερε γιατί χαλάστηκε και πίστευε πως δεν είχε κανένα
νόημα να το συζητήσει με την Νίκη. Ήταν πεπεισμένος ότι δεν
θα τους έβγαζε πουθενά. Της έριξε μια κλεφτή ματιά. Δεν είχε
κουνηθεί καθόλου. Περίμενε.
«Ωραία. Για το χθεσινό «σ’ αγαπάω» χαλάστηκα. Ικανοποιήθηκες;» της είπε πριν ανάψει το τσιγάρο. Ρούφηξε τον καπνό,
έβηξε, αναθεμάτισε και ξανατράβηξε τζούρα. Την κοίταξε. Αμετακίνητη. «Τι;» της είπε.
«Γιατί σε χάλασε;»
«Δεν έχει νόημα να το συζητήσουμε»
«Ποιο; Αυτό που έχουμε ήδη συζητήσει;»
«Δεν το θυμάμαι!» φώναξε ο Τάσος.
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«Την συζήτηση μπορεί να μην την θυμάσαι. Την αιτία την
θυμάσαι» του απάντησε γαλήνια εκείνη.
«Όχι» είπε ψέματα ο Τάσος. Ύστερα συνειδητοποίησε πως
βούρκωνε. «Σκατά…» μονολόγησε. Πήρε μια βαθιά ανάσα, έκανε να μιλήσει, μα δεν του βγήκε τίποτα. «Σκατά ρε γαμώ την
καταδίκη μου, σκατά» συνέχισε κι ύστερα τον έπιασαν οι λυγμοί. Πήγε και κάθισε δίπλα του η Νίκη. Σήκωσε το κεφάλι του
που κοίταζε πάτωμα και τον κοίταξε στα μάτια. «Σ’ αγαπάω
ρε χαζέ. Πάντα σ’ αγαπούσα αλλά φοβόμουν να σου το πω…
Κάπως έτσι τελείωσε η πρωινή μας συζήτηση» του είπε γλυκά.
«Σκατά;» ρώτησε ο Τάσος και έβαλαν μαζί τα γέλια, μα το
κλάμα του δεν σταμάτησε.
«Όχι, γλυκέ μου. Μια χαρά τα είπες το πρωί. Δεν θέλω να
μου τα πεις όλα πάλι. Θέλω μόνο να μου πεις γιατί σε χάλασε.
Αυτό».
«Δεν έχει νόημα».
«Ρε Ζορμπά, μη με πιλατεύεις να πούμε. Είμαστε ζευγάρι
πλέον, παλικάρι μου, και δεν είναι αργά για να αλλάξω γνώμη»
αγρίεψε η Νίκη.
«Τι είμαστε;» έκανε ο Τάσος και το κλάμα του σταμάτησε
μεμιάς.
«Σχέση» του απάντησε γλυκά η Νίκη. «Θα μου πεις τώρα;»
συνέχισε.
Αναστέναξε ο Τάσος. «Ήμουν… Είμαι… Είμαι ερωτευμένος
μαζί σου. Χρόνια τώρα. Κάθε φορά που πήγαινα να μιλήσω…»
«Αρκεί» τον έκοψε η Νίκη.
«Θα μ’ αφήσεις να τα πω τώρα που μου ήρθαν;»
«Δεν θέλω να σε πονέσω. Έκλαιγες απαρηγόρητα το πρωί.
Έλεγες κι έλεγες και θυμόσουν και σκάλιζες και γύριζες πίσω.
Άνοιξες την καρδιά σου και μαζί και την δική μου. Αν…»
«Αν;» την παρότρυνε ο Τάσος.
«Εδώ έρχονται οι δικές μου, επώδυνες, αλήθειες. Αν δεν
κρυβόμουν πίσω απ’ την υποτιθέμενη φιλία μας, θα ‘χαν εξελιχθεί όλα διαφορετικά. Κανείς μας δεν θα πονούσε» του είπε
θλιμμένα.
«Γιατί δεν το έκανες; Γιατί κάθε φορά που πήγαινα να μιλήσω μου πέταγες αυτό το «φίλοι Τάσο;» και με τσάκιζες;»
«Φοβόμουνα. Μεταξύ μας, ακόμα φοβάμαι. Δεν θέλω να σε
χάσω απ’ την ζωή μου. Πήρα τεράστιο ρίσκο το πρωί…»
«Το ξέρω».
«Και τώρα τι;»
«Δεν ξέρω. Αλλιώς την είχα ονειρευτεί αυτή την μέρα…»
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«Εγώ δεν θα μπορούσα να την ονειρευτώ διαφορετικά, γνωρίζοντας σε. Ο αεικίνητος Τάσος, στις εννιά το πρωί, τύφλα
σουρωμένος, μετά από επίσκεψη σε βιζιτάδικο, μαλωμένος με
τους φίλους του, υποβασταζόμενος, να με πιάνει και να μου
λέει, είμαι ερωτευμένος μαζί σου μωρή χαμούρα…»
«Σοβαρά το είπα αυτό;» ρώτησε με έκπληξη ο Τάσος.
«Το πρώτο πράγμα που είπες μόλις σε έφεραν τα παιδιά»
του απάντησε γλυκά.
«Δεν υπάρχω».
«Δεν υπάρχεις, μωρό μου».
«Μόνο στο σεξ με λες έτσι».
«Μόνο για σεξ δεν είσαι με τα χάλια που έχεις».
«Ποιος ρε; Ο τρανός;» απάντησε περιπαικτικά ο Τάσος,
κλείνοντάς της το μάτι.
«Το ‘πα, η ηλίθια, πως θα το πάρει πάνω του» σχολίασε η
Νίκη πριν τον φιλήσει με πάθος.
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Π

ήρε να χαράξει. Θα ‘βρισκε η χαραυγή τον Βασίλη να
κάθεται δίπλα απ’ το παράθυρο του δωματίου του, με
την πλάτη στο καλοριφέρ, το τσιγάρο στο στόμα κι ένα
μισοάδειο μπουκάλι ουίσκι για συντροφιά. Το τασάκι του είχε
προ πολλού ξεχειλίσει κι εκείνος κάπνιζε ακόμη. Κάπνιζε σαν
να μην υπήρχε αύριο και σκεφτόταν. Θυμόταν. Νευρίαζε.
Σηκωνόταν πού και πού, για να αλλάξει πλευρά εκείνη την
αθάνατη κασέτα που ‘χε επιλογές από Κρίνα, Τσίγκο, Λήτη κι
Ενδελέχεια. Μισοτραγουδούσε τα κομμάτια που ‘χε μάθει απ’
έξω με τα χρόνια. Γύριζε το μυαλό του στα σκηνικά του προηγούμενου απογεύματος. Απ’ την μία προσπαθούσε να τα διώξει
από εκεί κι απ’ την άλλη τα δούλευε, έφτιαχνε ένα εφεδρικό
σχέδιο, προσπαθώντας να δει την μετέπειτα πορεία του. Να
αποφύγει κακοτοπιές και να κάνει τις σωστές επιλογές.
Στις εφτά είχε πάρει τις αποφάσεις του. Σηκώθηκε και έβαλε το μπουκάλι με το ουίσκι στην θέση του, άδειασε το τασάκι,
ντύθηκε βιαστικά, φόρτωσε την τσάντα του στον ώμο κι έφυγε
απ’ το σπίτι χωρίς να μιλήσει σε κανέναν. Βγήκε στο κρύο του
Γενάρη και το ‘κοψε για το σχολείο. Πρώτη Δευτέρα μετά τις
διακοπές των χριστουγέννων. «Ευτυχισμένο το 1997» μουρμούρισε πριν αρχίσει να αναθεματίζει φίλους, γνωστούς και την
πρώην του.
Κάθισε μόνος, πολύ πριν αρχίσει να μαζεύεται κόσμος, στο
προαύλιο, χωμένος σε μια γωνιά και κάπνιζε. Είχε γρεζάρει η
φωνή του απ’ την πίσσα που ‘χε στρωθεί στην αναπνευστική
του οδό, μα δεν τον ένοιαζε. Θεωρούσε πως το είχε ανάγκη.
Έριχνε κλεφτές ματιές στο δρόμο μέσα απ’ τα κάγκελα. Ήταν
σε οριακό σημείο.
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«Μαλάκα! Μαλακά! Μαλάκα! Μαλάκα!» μάλωσε τον εαυτό
του, όταν ήρθε, γι ακόμη μια φορά, η ανάμνηση της καφετέριας.
Σαν ταύρος σε υαλοπωλείο είχε μπει μέσα και βούτηξε τον
άλλο. «Μαλάκα» κατέληξε, κουνώντας το κεφάλι του.
Δεν έδινε σημασία στην βουή και στα παιδιά που έφταναν κι
έπιαναν την ψιλή κουβέντα πριν χτυπήσει το κουδούνι. Είδε την
παρέα του, την φαμίλια του που θα ‘λεγε κι εκείνος, να στέκονται στο γνωστό σημείο και να τον κοιτάζουν συζητώντας μεταξύ τους. Τον πλησίασε ο Βαγγέλης. Πήγε να κάτσει δίπλα του,
αλλά σταμάτησε μόλις είδε το αγριεμένο βλέμμα του Βασίλη.
«Πάτα» έκανε κοφτά ο Βασίλης.
«Ρε φευγάτε, χαλάρωσε λίγο ρε πασά μου».
«Μη με κρανιώνεις. Στο λέω μια φορά και πάρα πολύ ευγενικά. Πάτα. Τώρα».
«Όπως αγαπάς, φιλαράκο. Όπως αγαπάς» συνέχισε ο Βαγγέλης πριν επιστρέψει στην παρέα του.
«Το πήρε βαριά;» ρώτησε ο Θανάσης. Έγνεψε καταφατικά
ο Βαγγέλης. Γύρισε και τον κοίταξε ο Τάσος. Περίμεναν όλοι
να πει κάτι. «Ποζερά, έξι και χάραξε. Έχεις υποχρέωση να του
μιλήσεις» δήλωσε ο Θανάσης.
«Τι να του πω ρε;» απάντησε νευριασμένα ο Πάνος.
«Ότι έκανες πλάτες στην Έλενα, βρε τριμάλακα» απάντησε
χαμηλόφωνα ο Τάσος.
«Αν το μάθει απ’ αλλού, δεν θα μπω στην μέση όπως έκανα
χθες με το φιλαράκι σου. Θα μαζέψεις το ξύλο της αρκούδας»
είπε ο Βαγγέλης.
«Δεν ευθύνομαι εγώ…» έκανε ο Πάνος και ο Βαγγέλης τον
βούτηξε από την μπλούζα. «Ποζερά, κανόνισε την πορεία σου.
Θα τον αμολήσω και δεν θα σε σώσει ούτε η μαμάκα, ούτε ο
μπαμπάκας, ούτε η φαμίλια, ούτε το φιλαράκι σου που το παίζει μάγκας και την πνίγω για χάρη του φευγάτου, ούτε η Έλενα,
ούτε κανένας. Και να σου πω κάτι; Στα αρχίδια μου σε γράφω!
Πά’ να τον εφέρω!»
«Έλα ‘δω ρε!» φώναξε ο Θανάσης, όταν ο Βαγγέλης παράτησε τον Πάνο κι έκανε να φύγει. «Θα το λύσουμε όπως
ξέρουμε εμείς. Ποζερά, έξι και χάραξε. Τελευταία κουβέντα»
συνέχισε ο Θανάσης.
Ούτε που είχε δει εκείνη την αψιμαχία ο Βασίλης. Αγνάντευε
αόριστα και κοίταζε τον κόσμο. Δεν κατάλαβε την κοπέλα που
κάθισε δίπλα του. Μόνο το σκούντηγμά της ένιωσε και γύρισε
αγριεμένα προς το μέρος της. Κάτι, μέσα του, πίστεψε πως ήταν
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η Έλενα. Χαλάρωσε μόνο όταν το βλέμμα του διασταυρώθηκε
με ένα ζευγάρι γαλάζια μάτια.
«Είσαι καλά;» τον ρώτησε η Μελίνα.
«Έτσι δεν έλεγα πάντοτε;» της απάντησε βραχνά ο Βασίλης.
«Θέλεις…» κόμπιασε η Μελίνα κι εκείνος, ασυναίσθητα, της
χαμογέλασε. «Να πάμε για καφέ;» συνέχισε χαμογελώντας κι
εκείνη.
«Δεν σ’ είχα για κοπανατζού» σχολίασε ο Βασίλης.
«Πες ότι έγινα».
«Πάμε» της είπε κι έπειτα σηκώθηκε και της έδωσε το χέρι
του για να την σηκώσει.
Στην άλλη άκρη του προαυλίου, ο Πάνος είχε δει την σκηνή
κι άρχισε να τρώγεται με τα ρούχα του. «Τι κάνει, ρε, ο μαλάκας; Φεύγει με την Μελίνα;» ρώτησε τους υπόλοιπους και ο
Βαγγέλης έβαλε τα γέλια.
«Φαντάσου, ποζερά, να ήξερε τι μπινιά του ‘παιξες. Φαντάσου τι θα ‘κανε!» του πέταξε ο Βαγγέλης.
«Εκατόν τέσσερα άκυρα σου έχει ρίξει η Μελίνα, ποζερά.
Νομίζεις ότι θα αλλάξει κάτι;» πετάχτηκε ο Θανάσης.
Βγαίνοντας από το προαύλιο, ο Βασίλης και η Μελίνα, έπεσαν πάνω στην Έλενα και την Νάντια. Έπιασε σφιχτά το χέρι
του η Μελίνα, φόρεσε το υπεροπτικό της ύφος και κοίταξε την
Έλενα με μίσος. Δεν θα ‘σβηνε ποτέ μέσα της η απέχθεια που
έτρεφε για εκείνη. Είχαν περάσει δύο χρόνια και κάτι από τότε
που της τον έφαγε, μα δεν ήταν διατεθειμένη να την συγχωρήσει.
«Βασίλη!» φώναξε η Έλενα, μα εκείνος δεν της έδωσε σημασία. Έσφιξε το χέρι της Μελίνας και συνέχισε να περπατάει
σαν να μην συνέβη τίποτα, σαν να μην την άκουσε ποτέ. Έτρεξε
προς το μέρος τους η Έλενα. Μπήκε μπροστά τους. Τους σταμάτησε. Κοίταξε τον Βασίλη κι είδε τα μάτια του να βράζουν.
«Εξαφανίσου» της είπε μέσα από τα δόντια του.
«Όχι» απάντησε με σθένος η Έλενα.
«Δεν θα το ξαναπώ. Φύγε, πριν γίνει χαμός».
«Είπα όχι!»
«Τρίτη και φαρμακερή. Λένα, μην τεντώνεις το σχοινί γιατί
δεν το ‘χω σε τίποτα να γίνουμε μπιλίες πρωινιάτικο» συνέχισε
ο Βασίλης που το μυαλό του ήταν ένα καζάνι γεμάτο με βενζίνη, έτοιμο να αναφλεγεί και να κάψει ό,τι κι αν συναντούσε
στο διάβα του. Πήρε βαθιά ανάσα για να αποφορτιστεί και η
Μελίνα, δίπλα του, περίμενε πώς και πώς τον χαμό που προμυνυόταν.
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«Όχι» είπε για τρίτη φορά η Έλενα κι ο Βασίλης χαμογέλασε σαρδόνια. Έσκυψε μπροστά και την κοίταξε πάνω απ’ τα
γυαλιά του. «Κρατάω στα χέρια μου άσσους, ρηγάδες, ντάμες
και βαλέδες. Λυπάμαι, χάσατε» της είπε με σατανικό ύφος κι
ύστερα την έσπρωξε στο πλάι. Περπάτησε μπροστά με την Μελίνα, αφήνοντας την Έλενα πίσω τους.
«Βασίλη!» ξαναφώναξε η Έλενα κι εκεί που έκανε να τον
προλάβει ξανά, την έπιασε απ’ το χέρι η Νάντια. «Άφησέ τον!
Θα βρούμε τον μπελά μας με τον ηλίθιο! Του Χρηστάκου του
έσπασε την μύτη χθες. Μη τα βάζεις με τον Βασίλη! Άστο. Τελείωσε».
«Τίποτα δεν τελείωσε» μουρμούρισε νευριασμένα η Έλενα.
«Ρε συ Έλενα, τον έχασες, πως το λένε;» συνέχισε να γκρινιάζει η Νάντια.
«Θα τον κάνω να γυρίσει πίσω ακόμη κι αν αυτό είναι το
τελευταίο πράγμα που θα κάνω στον κόσμο».
Δεν είχε αφήσει το χέρι του η Μελίνα, τον οδηγούσε μέσα
στα στενά κι εκείνος την ακολουθούσε χωρίς να νοιάζεται για
το πού θα πήγαιναν. Κατάλαβε πως δεν θα έπιναν καφέ σε κάποια καφετέρια, όταν έφτασαν μπροστά από το νεοκλασικό που
έμενε η Μελίνα. Πάντα του άρεσε αυτό το σπίτι με τον μεγάλο
κήπο, τα ξύλινα παντζούρια, την μεγάλη βεράντα του πρώτου
ορόφου και τα κεραμίδια του. Είχε όνειρο κι εκείνος να ζήσει,
κάποτε, σ’ ένα τέτοιο αρχοντικό σαν της Μελίνας. Δεν ήξερε ότι
έμενε εκεί. Το έμαθε όταν την είδε να βγάζει ένα ζευγάρι κλειδιά και να ανοίγει την αυλόπορτα.
«Εδώ μένεις;» την ρώτησε με δέος.
«Ναι» απάντησε κοφτά η Μελίνα.
«Δεν θα πάμε για καφέ;»
«Δεν θες να πιούμε καφέ εδώ;»
«Οι δικοί σου;»
«Ο μπαμπάς δουλεύει μόνιμα. Η μαμά μου έχει πεθάνει».
Δεν βρήκε να πει κάτι ο Βασίλης, μόνο έμεινε σαστισμένος
έξω από την πόρτα να την κοιτάζει λυπημένα. «Έλα μέσα» του
είπε η Μελίνα κι έπειτα τον τράβηξε στον κήπο.
Κοίταζε το σαλόνι ο Βασίλης χαμογελώντας. Παλιά ήταν τα
έπιπλα μα φαινόταν καλοδιατηρημένα. Το τζάκι ήταν καθαρό,
σαν να μην είχε ανάψει ποτέ. Κατέβηκε τα δύο σκαλάκια που
υπήρχαν μπροστά από την είσοδο. Στα αριστερά του ήταν η
κουζίνα, μεγάλη και ευρύχωρη, γεμάτη παράθυρα που έβλεπαν
στον κήπο. Ευθεία ήταν η σκάλα που ανέβαινε στον πάνω όροφο και ένας στενός διάδρομος. Τον τράβηξε η Μελίνα από το
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χέρι και τον ανέβασε στον πάνω όροφο. Διάδρομος και δωμάτια
και εκεί. Το πρώτο στα δεξιά ήταν το δικό της.
«Κάτσε» του είπε δείχνοντας το κρεβάτι. «Τι καφέ να σου
φτιάξω;» συνέχισε.
«Μέτριο» απάντησε σαστισμένα ο Βασίλης.
«Φραπέ;»
«Ό,τι να ναι» απάντησε ο Βασίλης, στιγμές πριν του χαμογελάσει η Μελίνα και φύγει απο το δωμάτιο για να ετοιμάσει
τους καφέδες τους.
Ροζ ήταν το δωμάτιό της, ροζ και όλα τα περιεχόμενά του.
Ροζ το κρεβάτι, με ροζ σεντόνια και ροζ πάπλωμα. Ροζ οι τοίχοι.
Ροζ η ηλεκτρική κιθάρα που στεκόταν δίπλα από το γραφείο.
Ροζ η βιβλιοθήκη που ‘χε πάνω της αμέτρητα βιβλία. Ροζ τα
κομοδίνα και τα πορτατίφ. Ροζ και οι κουρτίνες. Για κάποιο,
ακατανόητο, λόγο, εκείνο το ροζ ένιωθε πως τον ηρεμούσε.
Όταν άνοιξε την πόρτα του δωματίου της η Μελίνα, τον είδε
να κοιμάται. Ο μισός ήταν πάνω στο στρώμα και ο υπόλοιπος
κάτω. «Αχ μωρέ Βασίλη» ψιθύρισε. Του έβγαλε τα παπούτσια,
ανέβασε τα πόδια του στο κρεβάτι, τον σκέπασε και κάθισε
στην καρέκλα του γραφείου. Τον χάζευε για ώρες, κάνοντας παρατηρήσεις και γυρνώντας πιθανές συζητήσεις στο μυαλό της.
«Ακόμη κι όταν κοιμάται, θλιμμένος είναι» σχολίασε κάποια
στιγμή, όταν είχε πια μεσημεριάσει.
Δεν είχε νιώσει περισσότερο ερειπωμένος στην ζωή του ο
Βασίλης, από εκείνη την στιγμή που ξύπνησαν οι αισθήσεις του.
Ένιωθε σαν να μην τον έκανε ποτέ αυτόν τον ύπνο. Σαν να
‘κλεισε τα μάτια του για μία στιγμή μόνο, του φάνταζε. Κοίταξε
νυσταγμένα την Μελίνα και έτριψε τα μάτια του. «Κοιμήθηκα
πολύ;»
«Ίσα με μια στιγμή» του απάντησε χαμογελαστά.
«Που την βρίσκεις την όρεξη για πλάκα, μου λες;» την ρώτησε μίζερα, καθώς προσπαθούσε να σηκωθεί από το κρεβάτι.
«Θα πιούμε καφέ;» τον ρώτησε εκείνη.
«Θα πιούμε» μουρμούρισε ο Βασίλης πιάνοντας το κεφάλι
του.
«Να φτιάξω;»
«Να βγούμε έξω; Θέλεις;»
«Να καθίσουμε σε καφετέρια;» τον ρώτησε θλιμμένα.
«Όχι. Να αλητέψουμε» της πρότεινε ο Βασίλης πικρογελώντας.
«Για πες. Με ενδιαφέρει αυτό».
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«Θα ‘ρθεις;» την ρώτησε κι η Μελίνα του έγνεψε καταφατικά, χαμογελώντας.
Βγήκαν από το σπίτι και περπάτησαν μέχρι το τυροπιτάδικο
που ήταν κοντά στο σχολείο. Μπήκαν μέσα κι ο Βασίλης χαιρέτισε αυτόν που δούλευε σαν να ήταν χρόνια γνωστοί. «Ψηλέ,
φτιάξε έναν μέτριο κι έναν… Κοριτσάρα, τι πίνεις;»
«Μέτριο» είπε ντροπαλά η Μελίνα.
«Φτιάξε δυο μέτρια σε χάρτινο, ξέρεις» συνέχισε ο Βασίλης.
«Έγινε, φευγάτε» απάντησε εκείνος.
Έπιασαν ένα τραπέζι μέχρι να γίνουν οι καφέδες τους και
κοιταζόντουσαν χωρίς να μιλήσουν. «Έτοιμος είσαι, φευγάτε»
ακούστηκε κάποια στιγμή η φωνή του ψηλού κι ο Βασίλης σηκώθηκε να πάρει τους καφέδες. Έχωσε το χέρι του στο παντελόνι κι έβγαλε ένα σκασμό ψιλά. «Κάνε να φτάνουν» ευχήθηκε
σιωπηλά ο Βασίλης καθώς μετρούσε κατοστάρικα και πενηντάρικα.
«Να κεράσω εγώ, γιατί δεν με άφησες να κεράσω πριν;»
ρώτησε η Μελίνα βγάζοντας το πορτοφόλι της και αφήνοντας
ένα χιλιάρικο στον πάγκο.
«Ε… Όχι ρε συ…» έκανε ο Βασίλης δισταχτικά.
«Κρατήστε τους από εδώ» είπε χαμογελαστά η Μελίνα.
«‘Φχαριστώ ρε» ψιθύρισε ο Βασίλης.
«Αφού εγώ σου είπα για καφέ» του απάντησε η Μελίνα
παίρνοντας τα ρέστα.
Περπάτησαν αρκετά εκείνο το μεσημέρι, χωρίς να μιλήσουν.
Ήταν σχετικά ζεστή η μέρα, σε αντίθεση με την παγωμένη ψυχή
του Βασίλη. Το μυαλό του συνέχιζε να ψάχνει μια άκρη στα
πεπραγμένα, την αιτία που υπήρχε πίσω απ’ την στάση και την
συμπεριφορά της Έλενας, μα πάντα έφτανε σε αδιέξοδο.
«Τι σε βασανίζει;» τον ρώτησε γαλήνια η Μελίνα, όταν, ώρες
αργότερα, έφτασαν σε κάποια μακρινή γειτονιά και κάθισαν σ’
ένα παγκάκι κάποιας μικρής πλατείας, άδειας από κόσμο.
«Χώρισα χθες…» αναστέναξε ο Βασίλης.
«Το ξέρω».
«Δεν μπορώ να καταλάβω… Δεν… Γιατί; Που έκανα λάθος;»
συλλογίστηκε, μα οι λέξεις έφυγαν απ’ το μυαλό του, έγιναν
ήχοι κι έφτασαν στα αυτιά της.
«Τι έγινε;»
«Δεν ξέρω πια, Μελίνα. Δεν ξέρω. Ειλικρινά, αρνούμαι να
πιστέψω το οτιδήποτε…»
«Δεν μου απαντάς έτσι».
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«Μέσες – άκρες, την είδε κάποιος στο κέντρο με άλλον, πήρε
τηλέφωνο τον μάστορα, ήρθε αυτός απ’ το σπίτι μου, κατεβήκαμε κέντρο με το παπί, έκανα ντου στην καφετέρια, αρπάχτηκα
με τον χαλβά, του πάτησα δυο γονατιές του καρκινιάρη κι αν
δεν ήταν ο βλάκας ο Βαγγέλης μαζί μου να με μαζέψει, σε καροτσάκι θα της τον έστελνα πακέτο, να τον χαίρεται» απάντησε
οργισμένα ο Βασίλης.
«Γιατί;»
«Αυτό ρωτάω κι εγώ. Γιατί;»
«Αξίζει μωρέ Βασίλη;» του είπε γλυκά.
«Δεν αξίζει. Το ξέρω. Δεν είμαι χαζός. Ήδη έδωσα πολύ
αξία. Το είπα από χθες το βράδυ. Το γιατί είναι που με βασανίζει. Γιατί μου συμπεριφέρθηκε έτσι».
«Αν σου έλεγα πως αυτή ακριβώς είναι η Έλενα, τι θα μου
έλεγες;»
«Ότι έκανα λάθος» της είπε ο Βασίλης κι ύστερα γύρισε και
την κοίταξε. Του χαμογελούσε. «Μπορείς να πεις πως γι αυτό
το λόγο σταματήσαμε να τις κάνουμε παρέα με την Νίκη. Γιατί
έδειξε το πραγματικό της πρόσωπο» του είπε χαμογελαστά για
να τον δει να σκοτεινιάζει.
«Δεν ξέρω…» ξεφύσηξε ο Βασίλης. «Έχω τόσα στο κεφάλι
μου και ήρθε να προστεθεί ακόμη ένα…»
«Θέλεις να τα συζητήσουμε;» ρώτησε εκείνη και της έγνεψε
καταφατικά. Έπιασαν την κουβέντα μέχρι που νύχτωσε κι έγινε
τσουχτερό το κρύο. Πήραν το λεωφορείο για να γυρίσουν στα
σπίτια τους. Την άφησε στο νεοκλασικό κι έφυγε για το πάρκο.
Κουβαλούσε ακόμη την τσάντα του. Δεν είχε πατήσει όλη μέρα
στο σπίτι, ούτε είχε φάει τίποτα. Βρήκε τα παιδιά να κάθονται
στο παγάκι που έπιαναν πάντοτε και κάθισε μαζί τους για ένα
τσιγάρο. Τον αγριοκοίταξε ο Πάνος, μα δεν μίλησε. Ήξερε πως
δεν έπρεπε να ανοίξει εκείνον τον καυγά με τον Βασίλη. Ήξερε
πως έπρεπε να κάνει υπομονή μέχρι να περάσει η μπόρα.
«Φευγάτε; Όλα καλά;» τον ρώτησε ο Θανάσης.
«Όλα» απάντησε κοφτά ο Βασίλης.
«Το λέσι που αρπάχτηκες χθες, απειλεί να σε χαρακώσει»
σχολίασε ο Βαγγέλης κοιτάζοντας άγρια τον Πάνο. «Τι θα κάνουμε;» συνέχισε, γυρίζοντας προς τον Βασίλη.
«Τίποτα δεν θα κάνουμε, μάστορα. Χάρισμά του η Έλενα.
Είπα τέλος. Δεν θα ασχοληθώ ξανά» μουρμούρισε ο Βασίλης.
«Ρε πασά μου, άσε με να κάνω λίγο χαμό…» απάντησε ο
Βαγγέλης με σοβαρό ύφος.
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«Όχι. Είναι δικό μου πρόβλημα και δεν γουστάρω να ανακατευτεί κανένας. Εξηγηθήκαμε;» έκανε ο Βασίλης κοφτά.
«Όπως αγαπάς, αδερφέ».
«Ακούω» έκανε ο Βασίλης όταν ένιωσε πως τον κοίταζαν
όλοι.
«Εθεάθης, λένε, με την Μελίνα» σχολίασε ο Θανάσης.
«Ναι. Ήπιαμε ένα καφέ μαζί. Πειράζει κανέναν;»
«Φευγάτε…» άρχισε ο Πάνος, μα λούφαξε όταν είδε το προειδοποιητικό βλέμμα του Θανάση.
«Δεν στην τρώω, ποζερά. Τα ‘χουμε μιλήσει. Πρόλαβες κι
έκανα πίσω. Τον κρατάει τον λόγο του ο φευγάτος» δήλωσε ο
Βασίλης πριν σηκωθεί από το παγκάκι.
«Που πας ρε;» του φώναξε ο Τάσος.
«Στην γέφυρα, ν’ αράξω. Μόνος» απάντησε ο Βασίλης πριν
φύγει για τα καλά και τους αφήσει μόνους στο πάρκο.
«Την έχασες, ποζερά» σχολίασε χαιρέκακα ο Βαγγέλης κι
ύστερα χτύπησε την πλάτη του Πάνου. «Ο ψεύτης και ο κλέφτης… Ξέρεις πως πάει παρακάτω» συνέχισε.
«Καμία δεν έχασα» απάντησε εκείνος με πείσμα.
«Στοίχημα ότι ο φευγάτος, μέχρι αρχές του επόμενου, θα
την έχει ρίξει» είπε ο Βαγγέλης κι όλοι έβαλαν τα γέλια.
«Πάει» του είπε ο Πάνος.
«Ξηλωθείτε. Να σας δω, ρε ρεμάλια, να το χάνετε και τι
στον κόσμο» σχολίασε ο Βαγγέλης.
«Είκοσι προς ένα ότι δεν θα κάνει τίποτα γιατί ο φευγάτος,
σε αντίθεση με μερικούς, σέβεται» απάντησε ο Θανάσης πριν
βγάλει ένα μάτσο χαρτονομίσματα από την τσέπη του.
«Σάκη, θα βάλω δυο σπίτια υποθήκη, μόνο και μόνο για να
σε δω να χάνεις αυτή την φορά. Τάσο;»
«Θα την ρίξει ο φευγάτος. Όχι μέχρι το τέλος του μήνα,
μέχρι τέλος της βδομάδας» μουρμούρισε ο Τάσος γελώντας κι
έβγαλε ένα χιλιάρικο από την τσέπη του.
«Εκατό προς ένα ρε!» του απάντησε ο Θανάσης.
«Σάκη, εγώ θα το κερδίσω και θα στα πάρω τα εκατό χιλιάρικα. Κανόνισε. Δεν χαρίζω κάστανα επειδή είσαι φίλος» του
γύρισε ο Τάσος μισοαστεία και μισοσοβαρά.
«Μέσα. Βαγγέλη, πόσα;» απάντησε ο Θανάσης.
«Να μην έχω τώρα ένα κατοστάρι, να το χώσω, να κάνω
γερή κονόμα; Χίλιες, αδερφέ και δεν θα ‘χω ούτε για βετζίνα
μέχρι το Σάββατο» απάντησε ο Βαγγέλης.
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«Τέλος μήνα; Είκοσι προς ένα;» ρώτησε ο Θανάσης κι όταν
τον είδε να γνέφει καταφατικά γύρισε προς τον Πάνο. «Ποζερά,
τι λες; Στοιχηματίζουμε την μπέσα του φευγάτου;».
«Δεν χρειάζεται. Ο φευγάτος έχει μπέσα» μουρμούρισε ο
Πάνος πριν γυρίσει απ’ την άλλη και απομακρυνθεί.
Σε ανάμενα κάρβουνα καθόντουσαν όλοι εκείνες τις ημέρες,
μα πιο πολύ η Μελίνα που έβλεπε τον Βασίλη καθημερινά να
ψυχορραγεί και να ψάχνει άκρες εκεί που δεν υπήρχαν. Είχε
απομακρυνθεί από την παρέα του, από τους δικούς του, από
τους γνωστούς και μόνο εκείνη άφηνε να τον πλησιάσει. Δεν
μιλούσε πια με τους φίλους του. Έπιανε μια γωνιά, μόνος του,
και ρέμβαζε όταν ήταν στο σχολείο κι έπειτα, χανόταν μαζί της
στις γειτονιές της πόλης.
Την Πέμπτη την πήγε στην γέφυρα, σ’ εκείνη την γέφυρα
που εκείνος και η παρέα του, κάποτε, έδωσαν την υπόσχεση να
είναι οικογένεια. Να προσέχει ο ένας τον άλλο. Να μην φάνε
ποτέ τον αδερφό τους. Μια υπόσχεση που ‘χε καταρρεύσει, μα
εκείνος δεν το είχε μάθει ακόμη. Κοντραριζόταν με τον εαυτό
του. Πάντα του άρεσε η Μελίνα. Απ’ την πρώτη μέρα που την
είδε στο σχολείο. Μόνο που τα σχέδια του, τα χάλασαν εκείνη η
καταραμένη υπόσχεση που είχε δώσει και ο ακραίος χαρακτήρας, του που δεν ήταν διατεθειμένος να πουλήσει τους φίλους
του για έναν έρωτα. Πίστευε πως αυτοί ήταν πιο σημαντικοί
απ’ οτιδήποτε άλλο στον κόσμο. Ήταν η οικογένειά του.
Συζήτησαν αρκετά εκείνο το απόγευμα, μέχρι που νύχτωσε
και την πήγε σπίτι της. Έφυγε από ‘κει και επέστρεψε στην
άσκοπη περιπλάνησή του. Η Μελίνα πήρε τηλέφωνο την Νίκη
για να βρεθούν και να συζητήσουν και αυτό έγινε. Πήγε η Νίκη
από το σπίτι της και έπιασαν την πάρλα. Της εκμυστηρεύτηκε
η Μελίνα όσα φοβόταν. Γέλασε η Νίκη μαζί της. «Είσαι χαζή.
Ο τύπος κόβει φλέβα για την πάρτη σου. Απλά, είναι αυτή η
μαλακία στην μέση που σε γουστάρει ο Πάνος και δεν θέλει να
κάνει κίνηση…»
«Αλήθεια;» την διέκοψε η Μελίνα.
«Όχι, παραμύθια. Άκου με που σου λέω. Έχω τις άκρες
μου».
«Πες».
«Τα συζήτησα με τον Τασούλη…»
«Για πες, τι τρέχει;» πετάχτηκε η Μελίνα
«Τίποτα δεν τρέχει».
«Και καλά».
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«Φίλοι είμαστε ρε. Μην κάνεις κι εσύ σαν τους χαζούς του
φευγάτου. Δεν τρέχει τίποτα» της είπε κοφτά η Νίκη.
«Τέλος πάντων. Τώρα τι; Δεν μου αφήνει περιθώρια ρε φιλενάδα».
«Το ξέρω. Λες να μην το ξέρω; Θα προτιμήσει να πατήσει
τον εαυτό του κάτω, παρά να προδώσει αδερφό του. Λόγια του
Τάσου σου μεταφέρω».
«Μάλιστα» μονολόγησε αφηρημένα η Μελίνα.
«Δεν έχει εναλλακτικές. Μίλησέ του. Θα του μιλήσουν τα
παιδιά την Δευτέρα. Μίλησέ του όσο προλαβαίνεις…»
«Δεν πέφτω στο επίπεδο της Έλενας. Κάτι τέτοια, μόνο το
τσουλάκι θα τα έκανε»
«Όπα της, φιλενάδα; Εμαγκεψάμην και μάθαμε να βρίζουμε;» την πείραξε η Νίκη.
«Λίγο…» είπε κρυφογελώντας ντροπαλά η Μελίνα.
«Τι σκέφτεσαι να κάνεις;»
«Αλήθεια;»
«Ε, ναι».
«Δεν ξέρω. Όταν με κοιτάζει έτσι θλιμμένα και κατεβάζει
μούτρα και καπνίζει και χάνεται, θέλω να τον πάρω αγκαλιά,
αλλά δεν ξέρω πως θα αντιδράσει. Τις προάλλες δεν ξέρω πώς
κρατήθηκα για να μην τον φιλήσω…»
«Α! Τόσο καλά!» πετάχτηκε γελώντας η Νίκη.
«Άσε σου λέω, δεν ξέρω τι έχω πάθει τώρα τελευταία».
«Λογικά σκεπτόμενη, το μόνο που θα δουλέψει, αν δουλέψει, είναι να κάνεις κίνηση εσύ. Από τον Βασίλη μην περιμένεις
τίποτα, ειδικά αν δεν ξεκόψει με τους άλλους. Που μετά απ’
αυτό, κόβω το κεφάλι μου ότι θα ξεκόψει. Τα παιδιά ξέρουν για
την μαλακία του Πανούλη και το τραινάρουν για να μην γίνει
ο κακός χαμούλης. Του έδωσαν διορία για να απολογηθεί στον
φευγάτο. Λογική, ό,τι να ‘ναι. Πιστεύεις πως, αν την Δευτέρα το
πρωί, τον πιάσουν και του πουν πως έγινε το και το, θα καθίσει
με σταυρωμένα χέρια και δεν θα τους διαολοστείλει όλους;»
κατέληξε η Νίκη και η Μελίνα κοίταξε έξω απ’ το παράθυρο.
Είχε αρχίσει να κολλάει τις κακές του συνήθειες.
«Θα το τραβήξω όσο δεν πάει» δήλωσε αφηρημένα η Μελίνα.
«Ωχ… Τι;» σχολίασε η Νίκη ταραγμένα.
«Όλα ή τίποτα».
«Έχεις πάθει μετάλλαξη μ’ αυτόν που έμπλεξες, το ξέρεις;»
«Όχι, θα πεθάνω» της γύρισε η Μελίνα.
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«Σαν να τον ακούω να μιλάει. Το τσιγάρο σου λείπει μόνο»
την πείραξε η Νίκη.
«Ρε, μην με δουλεύεις…»
«Φιλενάδα, κάνε αυτό που θέλεις να κάνεις. Αυτό μπορώ να
σου πω μόνο».
«Εσύ, με τον Τασούλη τον κοντό, τι θα κάνεις;»
«Σου είπα, είμαστε φίλοι!» επέμεινε η Νίκη.
«Πες».
«Αμάν ρε Μελίνα. Τίποτα δεν τρέχει λέμε» δήλωσε αγανακτισμένα η Νίκη.
Το πρώτο πράγμα που έκανε η Μελίνα το επόμενο πρωί,
ήταν να κανονίσει να βγει έξω με τον Βασίλη, το ίδιο κιόλας
βράδυ. Ήξερε πως τις Παρασκευές έβγαινε με τους φίλους του,
μα πίστευε πως εκείνη την συγκεκριμένη Παρασκευή, θα έκανε
μια τελείως διαφορετική επιλογή. Δεν το σκέφτηκε καν όταν του
το πρότεινε. Δέχτηκε αμέσως. Δεν γούσταρε να ακούσει τα λόγια των φίλων του για τα μούτρα που ‘χε κατεβάσει και για την
στάση του. «Στις δέκα, στο σπίτι μου;» ρώτησε χαμογελαστά η
Μελίνα κι εκείνος της έγνεψε καταφατικά.
Αδιάφορα πέρασε η μέρα του Βασίλη, ενώ εκείνη της Μελίνας, ήταν μέσα στο άγχος και την ταραχή. Απ’ τις οχτώ ήταν
έτοιμη και τον περίμενε, ενώ εκείνος είχε μπλέξει με κάτι ασκήσεις στην άλγεβρα και ούτε που έδινε σημασία στο ρολόι του.
Το κοίταξε με απορία όταν είχε πάει πια εννιά και δέκα και
πετάχτηκε σαν ελατήριο πάνω. Μπήκε στο μπάνιο, πλύθηκε, ξυρίστηκε, ντύθηκε βιαστικά με ό,τι βρήκε και πήγε στην κουζίνα
που καθόταν ο πατέρας του.
«Λεφτά» έκανε κοφτά τεντώνοντας το χέρι μπροστά του.
«Τι ξυρίστηκες, βρε, που θες τρία κατοστάρικα ταξί απ’ την
μία τρίχα στην άλλη;»
«Φάνη, βιάζομαι».
«Με τα ρεμάλια τους φίλους σου θα βγεις;»
«Όχι. Με μια κοπέλα».
«Για να βγεις με την Έλενα, λεφτά δεν σου δίνω. Τέρμα τα
πήγαινε – έλα και οι επανασυνδέσεις. Δεν γίνεται να ‘σαι δυο
μέρες καλά και δέκα ψόφιος…»
«Φάνη, δεν θα βγω με την Έλενα» του απάντησε βιαστικά
ο Βασίλης, ξεφυσώντας και αναθεματίζοντας προς το ταβάνι.
«Πάρε και θέλω και ρέστα!» του είπε καθώς του έδινε ένα
δεκαχίλιαρο.
«Έφυγα! ‘στω!» φώναξε όταν βγήκε απ’ την κουζίνα, σχεδόν
τρέχοντας.
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Η Μελίνα στεκόταν πίσω απ’ το παράθυρο του δωματίου
της και τον περίμενε, κοιτάζοντας τον δρόμο. Τον είδε να στέκεται έξω απ’ την αυλόπορτα και χαμογέλασε. Κατέβηκε την
σκάλα, φόρεσε ένα παλτό, πήρε τσάντα και κλειδιά και βγήκε
από το σπίτι.
«Άργησα πολύ;» την ρώτησε λαχανιασμένα.
«Καθόλου» του απάντησε γλυκά.
«Για πού είμαστε;» συνέχισε ο Βασίλης, καθώς την παρατηρούσε. Είχε βάλει τα καλά της η Μελίνα. Φόρεμα και γόβες.
Είχε φτιάξει το μαλλί της, είχε βαφτεί, ήταν μια σωστή κυρία.
«Που πας, λέτσο, με τα σκισμένα και μπαλωμένα, που πας;»
μάλωσε τον εαυτό του άηχα.
«Πάμε όπου θέλεις».
«Εδώ κοντά, για καμιά μπύρα;» την ρώτησε κι εκείνη συμφώνησε. Ξεκίνησαν μαζί. Τον έπιασε απ’ το χέρι. Γύρισε και την
κοίταξε. Του χαμογέλασε. Περπάτησαν σιωπηλά, μέσα στους
παγωμένους δρόμος της γειτονιάς, για να φτάσουν σ’ ένα απ’
τα μπαράκια που υπήρχαν στην πλατεία.
Συζήτησαν αρκετά εκείνο το βράδυ. Είχε πάει δύο κι ο Βασίλης νύσταζε, μα απολάμβανε την κουβέντα με την Μελίνα.
Είχε καθίσει δίπλα του για να μην χρειάζεται να φωνάζουν για
να ακουστούν μέσα στην βοή της δυνατής μουσικής. Αποφάσισαν να πληρώσουν και να φύγουν. Βγήκαν από το μπαράκι κι ο
Βασίλης άναψε τσιγάρο. Παρατήρησε πως τον κοίταζε με θλίψη.
«Τι;» την ρώτησε χαμογελώντας.
«Θα πούμε από τώρα καληνύχτα;» του έκανε με παράπονο.
«Που ξέρω… Απ’ τη μία νυστάζω, απ’ την άλλη δεν θέλω να
γυρίσω σπίτι».
«Θες να πάμε σε μένα;»
«Κι ο μπαμπάς σου;»
«Λείπει. Τα σαββατοκύριακα που δεν δουλεύει, πάει στο
εξοχικό του. Είναι το ησυχαστήριό του. Έτσι λέει» του απάντησε χαρωπά.
«Πάμε» είπε αδιάφορα ο Βασίλης.
«Αν δεν θες…» άρχισε εκείνη.
«Θέλω ρε» της απάντησε.
«Σίγουρα;» συνέχισε η Μελίνα, ενώ ήδη είχε αρχίσει να περπατάει μαζί του προς το σπίτι της.
«Ψέματα θα σου πω;»
«Ωραία… Τέλεια!» του απάντησε γελώντας.
«Ελπίζω να έχει μουσική» σχολίασε ο Βασίλης.
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«Και μουσική έχει, και μισό ψυγείο μπύρες έχει. Του μπαμπά. Τις αγοράζει πενήντα – πενήντα, σαν να περιμένει την
συντέλεια του κόσμου».
«Ε… Μην πιούμε τις μπύρες του ανθρώπου» μουρμούρισε
ο Βασίλης.
«Έχουμε και κρασιά. Απ’ όλα έχουμε» του είπε πρόσχαρα
κι ύστερα είδε τα μάτια του να κοκκινίζουν και να θολώνουν.
Περίμενε να της πει κάτι, μα ο Βασίλης δεν ήθελε να ανοίξει
εκείνο το θέμα που τον έκανε να πέσει ψυχολογικά.
Μόνο τα τακούνια της ακουγόταν στον δρόμο προς το σπίτι.
Ούτε που μίλησαν όταν μπήκαν μέσα. Εκείνη πήγε στην κουζίνα
για να φέρει το κρασί, ποτήρια κι ένα σταχτοδοχείο κι εκείνος
ανέβηκε στο δωμάτιο.
«Γιατί κάθεσαι, παιδί μου, στα σκοτάδια;» τον ρώτησε όταν
μπήκε μέσα, ψάχνοντας τον διακόπτη.
«Γιατί δεν ήξερα που είναι το φως» μουρμούρισε μουδιασμένα ο Βασίλης.
«Άναψε το πορτατίφ που είναι δίπλα σου» του είπε γλυκά η
Μελίνα κι έσβησε το φώς του δωματίου μόλις ο Βασίλης άναψε
το πορτατίφ. Άφησε ποτήρια και μπουκάλι στο κομοδίνο και
κάθισε δίπλα του. «Λοιπόν;» έκανε χαμογελώντας η Μελίνα.
«Λοιπόν;» απόρησε ο Βασίλης.
«Θ’ ανοίξεις το κρασί, να βάλω μουσική;»
«Ναι… Φυσικά…» απάντησε σαν χαμένος. Την κοίταζε που
σύνδεε κάτι καλώδια ενώ εκείνος πάλευε να ανοίξει το μπουκάλι. Πήρε την ροζ κιθάρα και κάθισε δίπλα του. «Στην υγειά
μας» της είπε όταν της γέμισε το ποτήρι.
«Ακούω προτάσεις» του απάντησε η Μελίνα με την κιθάρα
στα χέρια.
«Δεν ξέρω, ό,τι θέλεις» της απάντησε κατεβάζοντας το κρασί μονορούφι, μέσα στην αμηχανία του.
Άναψε τον ενισχυτή η Μελίνα, πείραξε λίγο τα κουμπιά του
κι ύστερα άρχισε να παίζει έναν μελαγχολικό σκοπό, πολύ αργό,
με πολύ βάθος. Κοίταζε τα δάχτυλά της ο Βασίλης. Άλλες φορές
έτρεχαν πάνω στην ταστιέρα, άλλες δούλευαν αργά, κάποιες
έμεναν μόνο σε μια χορδή. Λάτρεψε από την πρώτη στιγμή το
ακουστικό αποτέλεσμα. Περισσότερο όμως, λάτρεψε την φιγούρα της, μέσα στο μαύρο της φόρεμα, με μια ροζ κιθάρα στα
χέρια, με το μαλλί της πιασμένο αλογοουρά, να παίζει έχοντας
μισόκλειστα τα μάτια.
Άρχισε να αγριεύει ο σκοπός. Γέμισε ξανά το ποτήρι του ο
Βασίλης. Ήπιε λίγο και την κοίταξε. Έμοιαζε να μουρμουρίζει
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κάποιον σκοπό πάνω από τις μελωδίες που έβγαζε η κιθάρα.
Κάτι του έφερνε στο νου, μα δεν μπορούσε να το ταυτοποιήσει.
«Υπέροχο είναι… Ταξιδιάρικο…» σχολίασε πίνοντας το κρασί
του.
«Μμμ… Κι εγώ το λατρεύω…» μουρμούρισε η Μελίνα.
Έκλεισε τα μάτια του ο Βασίλης και ξάπλωσε στο κρεβάτι
για να ταξιδέψει παρέα με την μουσική. Δεν κατάλαβε πόση
ώρα ή πόσες ώρες είχαν περάσει όταν είχαν πια σβήσει οι ήχοι,
μα κατάλαβε την Μελίνα που ξάπλωσε δίπλα του. Άνοιξε τα
μάτια του και την κοίταξε. Του χαμογελούσε λυπημένα, για κάποιο λόγο που ούτε και η ίδια μπορούσε να καταλάβει.
«Που ταξιδεύεις;» τον ρώτησε γαλήνια κι εκείνος γύρισε
το κεφάλι του και κοίταξε από την άλλη. «Σε πονάει ακόμη;»
συνέχισε η Μελίνα μα ο Βασίλης δεν αποκρίθηκε. Στιγμές αργότερα ξαναγύρισε και την κοίταξε μέσα στα μάτια. Ήταν, ίσως, η
πρώτη φορά που την έβλεπε σκεφτική και λυπημένη, μόνο που
τα μάτια της έδειχναν να γελάνε.
«Δεν έχει νόημα πια, κούκλα μου. Πέρασε καιρός» της είπε
κι εκείνη τον πλησίασε.
«Πέρασε καιρός, όμορφε;» τον ρώτησε χαμογελώντας ανεπαίσθητα.
«Περασε καιρός. Πέρασαν πολλά» μονολόγησε ο Βασίλης κι
εκείνη ακριβώς την στιγμή, η Μελίνα τον φίλησε.
Σάστισε ο Βασίλης που δεν ήξερε πώς να αντιδράσει, αλλά
μέσα σε κλάσματα του δευτερολέπτου, το συναίσθημα επικράτησε της τετράγωνης και απόλυτης λογικής και ανταπέδωσε το
φιλί. Απ’ τον Βασίλη έλειπε το πάθος και απ’ την Μελίνα το
θάρρος, μα όσο ξεθάρρευε η Μελίνα, τόσο περισσότερο πάθος
έβρισκε μέσα του ο Βασίλης.
Γύρισαν πάνω στο κρεβάτι. Ούτε κατάλαβε πώς βρέθηκε
πάνω της. «Γαμημένο πορτατίφ» μουρμούρισε κάποια στιγμή
η Μελίνα, τεντώνοντας το χέρι της για να το σβήσει κι ύστερα
συνειδητοποίησε τι ξεστόμισε. Κοκκίνισε ολόκληρη και έκρυψε
το πρόσωπό της στις παλάμες της. Έβαλε τα γέλια ο Βασίλης
με την συμπεριφορά της. «Αφού μ’ ενοχλούσε» απολογήθηκε η
Μελίνα.
«Ρε, και λίγα του ‘πες» της απάντησε μέσα στο γέλιο του.
«Μας το χάλασα…»
«Τίποτα δεν χάλασες».
«Σίγουρα;» τον ρώτησε κοιτάζοντάς τον μέσα στο σκοτάδι
κι εκείνος της έγνεψε.
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«Πέθανε κανένας;» την ρώτησε με ένα πολύ σοβαρό τόνο
κι εκείνη την στιγμή έβαλαν τα γέλια ταυτόχρονα. «Δεν θα σε
γλυτώσει το χιούμορ σου, απόψε, φευγάτε» δήλωσε η Μελίνα
και τον βούτηξε απ’ την μπλούζα.
«Ο φευγάτος, κούκλα, έμαθε στην ζωή του να τα καταφέρνει» της απάντησε κι έψαξε με το χέρι του για το ποτήρι με το
κρασί. «Να… Είδες… Έσβησες το φως και δεν βρίσκω το ποτήρι
μου» μουρμούρισε.
Άναψε το φως η Μελίνα, που ήξερε ακριβώς που ήταν ο
διακόπτης. Βούτηξε ο Βασίλης το ποτήρι με το κρασί και το
κατέβασε. Σηκώθηκε από πάνω της. «Να κάνω ένα τσιγάρο;»
την ρώτησε χαμογελώντας κι εκείνη του έγνεψε καταφατικά.
Άναψε το τσιγάρο του, κάθισε στην άκρη του κρεβατιού, πήρε
το τασάκι στα χέρια κι απέμεινε να την κοιτάζει.
«Είπες ότι έμαθες να τα καταφέρνεις;» τον ρώτησε στιγμές
αργότερα, έχοντας ένα περίεργο μειδίαμα σχηματισμένο στα
χείλη της.
«Αχα».
«Τι λες; Θα τα καταφέρεις με το φερμουάρ μου;» τον ρώτησε, γυρνώντας του την πλάτη. Κάγχασε ο Βασίλης, μόνταρε το
τσιγάρο στο στόμα και της κατέβασε το φερμουάρ. «Έχω κάνει
εξάσκηση με την αδερφή μου που πάντα θυμόταν να αλλάξει
φόρεμα την τελευταία στιγμή…»
«Δύο» τον διέκοψε η Μελίνα.
«Δύο τι;»
«Υπεκφυγές».
«Τι υπεκφυγές;»
«Θα σου πω μόλις τελειώσεις το τσιγάρο».
«Το τελείωσα» δήλωσε, καθώς έσβηνε το μισοκαπνισμένο
του τσιγάρο.
«Τέλεια» απάντησε γελώντας η Μελίνα. Σηκώθηκε από το
κρεβάτι, έβγαλε τα παπούτσια της, στήθηκε απέναντί του, σταύρωσε τα χέρια της και τον κοίταξε με σοβαρό ύφος, γέρνοντας
το κεφάλι της λίγο προς τα δεξιά.
«Για πες…» την πείραξε ο Βασίλης.
«Σκέφτομαι».
«Τι σκέφτεσαι;»
«Ότι δεν παίρνεις από λόγια».
«Εγώ;» ρώτησε θιγμένα ο Βασίλης.
«Εμ ποιος; Εγώ;» του απάντησε μιμούμενη τον τόνο του.
«Δεν σε πιάνω…»
«Ψυχοβγάλτης είσαι» τον διέκοψε.
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«Γιατί ρε Μελίνα; Τι έκανα;» ρώτησε με μια απερίγραπτη
απορία να ‘ναι σχηματισμένη στο πρόσωπό του. Είχε ξεμείνει
από σκηνοθετικές ιδέες η Μελίνα και δεν ήξερε πώς να ξεφύγει
από εκείνη την αποφυγή και την άρνηση που έδειχνε ο Βασίλης.
Είπε να ρίξει μια τελευταία σπόντα κι ύστερα να δοκιμάσει τον
δικό του τρόπο. Εκείνο το «όλα ή τίποτα» που της είχε αναφέρει σε κάποια από τις συζητήσεις τους.
«Γιατί δεν ρωτάς, καλύτερα, τι δεν έκανες;»
«Τι δεν… Όπα. Στάκα. Περίμενε. Μπερδεύτηκες. Όχι τι δεν
έκανα, αλλά τι δεν συνέχισα» της απάντησε κοφτά.
«Μπορείς να μου πεις τον λόγο;»
«Μπορώ».
«Ακούω».
Άνοιξε το στόμα για να απαντήσει, μα η Μελίνα σήκωσε
το χέρι της. «Με μία μόνο λέξη. Δεν θέλω διάλεξη. Μία λέξη
θέλω».
«Φοβάμαι» ψιθύρισε ο Βασίλης, κοιτάζοντας το πάτωμα.
«Αν κάνω αυτό, θα συνεχίσεις να φοβάσαι;» τον ρώτησε
πριν αφήσει το φόρεμά της να πέσει στο πάτωμα.
«Σοβαρά τώρα;» την ρώτησε ο Βασίλης, χαζεύοντάς την.
«Θα τα καταφέρεις, φευγάτε. Αυτό διατείνεσαι πως έμαθες να κάνεις» τον τσίγκλισε η Μελίνα κι εκείνος χαμογέλασε.
Έκλεισε για μια στιγμή τα μάτια του, είδε πως δεν υπήρχε
περίπτωση εκείνη την στιγμή να βάλει το μυαλό του σε τάξη
και σηκώθηκε από το κρεβάτι. Παρατήρησε πως είχαν ακριβώς
το ίδιο ύψος. Την πλησίασε. Γύριζαν λόγια και υποσχέσεις στο
μυαλό του. Εικόνες που εκείνη την δεδομένη στιγμή δεν είχαν
καμία απολύτως σημασία. Η γέφυρα, η υπόσχεση, η φαμίλια,
οι συμφωνίες, οι όσες φορές τα είχε βάλει με τον εαυτό του, η
αυτοσυγκράτησή του, η προδοσία, οι άνθρωποι γύρω του, φίλοι
για άλλους, οικογένεια για εκείνον. Βαρούσε περίεργα η καρδιά
του. Έχανε χτύπους. Είχε φουντώσει ολόκληρος. Πίστεψε πως
τον κυρίευε πανικός. Θυμήθηκε τι είχε πει όταν ήταν πιτσιρικάς
στην αδερφή του, τότε που του ‘χε σκαρώσει εκείνη την χοντροκομμένη φάρσα.
«Δεν φοβάμαι κανένα» της είπε με ένα πρωτόγνωρο για
εκείνον τόνο κι ύστερα την φίλησε. Κόλλησαν πάνω στον τοίχο.
Τον έσπρωξε η Μελίνα προς το κρεβάτι. Την τράβηξε πάνω του
κι έπεσαν μαζί. «Το πορτ-» έκανε η Μελίνα κι ο Βασίλης της
χαμογέλασε. «Άστο επιτέλους το γαμημένο το πορτατίφ, τι σ’
ενοχλεί;» της είπε σ’ εκείνον τον τόνο που δεν μπορούσε να
καταλάβει από πού πήγαζε.
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«Με θαμπώνει!» του απάντησε νευριασμένα η Μελίνα.
«Υπεκφεύγεις;»
«Δεν θα βγεις κι από πάνω» του απάντησε η Μελίνα, καθώς
τεντωνόταν για να σβήσει το πορτατίφ. Την πρόλαβε ο Βασίλης.
Το βούτηξε απ’ την κορυφή του και το κατέβασε στο πάτωμα.
«Καλύτερα τώρα; Σε θαμπώνει ακόμη;»
«Έξυπνε» τον πείραξε η Μελίνα.
«Έξυπνη» της απάντησε κι εκείνος.
«Έτσι θα το πάμε τώρα;»
Την έπιασε απ’ την μέση ο Βασίλης και την γύρισε στο κρεβάτι. «Τώρα έχω και το πάνω χέρι» σχολίασε κι εκείνη του
έβγαλε την μπλούζα. Εκεί ακριβώς η κατάσταση ξέφυγε από το
συνειδητό τους κομμάτι. Χάθηκαν σ’ ένα κόσμο αισθήσεων και
συναισθημάτων, σε ένα μέρος που ο χρόνος, ο χώρος και οι σκέψεις δεν είχαν καμία απολύτως σημασία. Οι ώρες περνούσαν
σαν να ήταν στιγμές, και η κούραση τους πέτυχε ακριβώς την
ίδια ώρα με την χαραυγή. Την ώρα που το φεγγάρι έδωσε την
σκυτάλη στον ήλιο για να φωτίσει την πλάση, η Μελίνα, με βαριά βλέφαρα, αγκάλιαζε τον Βασίλη που ήταν ξαπλωμένος δίπλα της και την κοίταζε στα μάτια, χαϊδεύοντας τα μαλλιά της.
«Έρχομαι» του ψιθύρισε η Μελίνα όταν είχε πια χαράξει
και σηκώθηκε από το κρεβάτι για να πάει στην τουαλέτα. Την
χάζεψε ο Βασίλης κι ύστερα τεντώθηκε, έπιασε τσιγάρα και τασάκι, και άναψε ένα. Είχε αδειάσει τελείως το μυαλό του. Δεν
σκεφτόταν τίποτα, μήτε μπορούσε να συγκεντρώσει την σκέψη
του σε κάτι, πέραν αυτού που είχε ζήσει.
«Είσαι το ομορφότερο πλάσμα στον κόσμο» σκέφτηκε ο Βασίλης όταν την είδε να μπαίνει στο δωμάτιο, μα εκείνη η σκέψη
ξέφυγε από το στόμα του, έγινε λέξεις κι ήχοι, και η Μελίνα που
τους άκουσε, του χαμογέλασε. «Είσαι απίστευτος» του απάντησε την ώρα που γύριζε στο κρεβάτι. Εκείνη την στιγμή το μάτι
του Βασίλη έπεσε πάνω σε μια κόκκινη στάμπα που υπήρχε
στο ροζ σεντόνι κι ένιωσε κάτι μέσα του να διαλύεται. Κόλλησαν οι λέξεις σαν θραύσματα από σφαίρα στον λαιμό του. Δεν
μπορούσε να μιλήσει, ούτε να εξωτερικεύσει τον λογισμό του με
προτάσεις.
«Μελίνα;» τραύλισε προσπαθώντας να καθαρίσει τον κολλημένο του λαιμό.
«Καλέ μου;»
«Μήπως… μήπως… μήπως…» τραύλισε ο Βασίλης που δεν
μπορούσε να συνεχίσει τον συνειρμό του. Τον είχε κυριεύσει
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μια πρωτόγνωρη ταραχή, γιατί είχε σύνειδητοποιήσει τι ακριβώς είχε γίνει, μα το μυαλό του δεν ήθελε να το αποδεχτεί.
«Μήπως…» τον παρότρυνε η Μελίνα.
«Α… Αδ… Αδιαθέτησες;» πρόφερε κομπιάζοντας ο Βασίλης,
που περίμενε να πάρει μια καταφατική απάντηση.
«Όχι, γιατί;» τον ρώτησε φυσιολογικά η Μελίνα.
Εκείνο το «όχι» ήταν η σφαίρα που σφήνωσε μέσα στο μυαλό του Βασίλη κι άρχισε να διαλύει όλα όσα υπήρχαν εκεί.
Ένιωσε πως δεν μπορούσε να πάρει ανάσα κι ότι όλο το σύμπαν
είχε καταρρεύσει πάνω στο στήθος του. Διαλύθηκε η εικόνα του
για τον κόσμο μιας και πάτησε τα ιδανικά του. Είχε ορκιστεί
πως δεν θα έκανε τίποτα με την Μελίνα αν δεν του έδινε το
πράσινο φως ο Πάνος και ήξερε πως όλο αυτό που έγινε ήταν
κάτι που πραγματικά ήθελε, αλλά τα πρέπει, για τον Βασίλη,
πάντοτε ερχόντουσαν πολύ πριν από τα θέλω. Συνειδητοποίησε την κοροϊδία της Έλενας και τις μόνιμες αναβολές με τις
πιο ευφάνταστες δικαιολογίες που θα μπορούσε να σκαρφιστεί
άνθρωπος. Εκείνη ακριβώς την στιγμή, ένιωσε σαν ένα απόλυτο
μηδενικό που πάτησε πάνω σε όλους και σ’ όλα για να κάνει
αυτό που του έλεγε η καρδιά του. Κι όλο αυτό το συναίσθημα
ήταν τόσο επώδυνο, που ο Βασίλης ξέσπασε σε κλάματα.
«Βασίλη μου; Καλέ μου;» του ψιθύρισε η Μελίνα που έτρεξε και χώθηκε γρήγορα κάτω από τα σκεπάσματα. Τον έσφιξε
στην αγκαλιά της και τον άφησε να κλάψει για να ξεσπάσει.
«Θέλεις να μου μιλήσεις;» τον ρώτησε όταν είχε πια ηρεμήσει.
«Θέλω να πάω σπίτι μου» της απάντησε παραπονεμένα ο
Βασίλης.
«Δεν θέλεις να κοιμηθούμε αγκαλιά;» τον ρώτησε κι εκείνη
με παράπονο και ο Βασίλης χαμογέλασε με το ύφος της, όχι με
την πρότασή της.
«Θέλω» της απάντησε κι η Μελίνα έκλεισε τα μάτια της. Το
ίδιο έκανε κι εκείνος, πιστεύοντας πως ο ύπνος θα κατάφερνε
να ηρεμήσει τον ταραγμένο του νου.
Ο Βασίλης ξύπνησε στις δώδεκα και πετάχτηκε από το κρεβάτι σαν ελατήριο. Είδε την Μελίνα δίπλα του, θυμήθηκε τι έγινε το προηγούμενο βράδυ, και προσεκτικά, χωρίς να την ξυπνήσει, σηκώθηκε, ντύθηκε και κάθισε στο γραφείο της. Την κοίταζε
που κοιμόταν ήρεμα και προσπαθούσε να βγάλει μια άκρη με
την λογική του και τα συναισθήματά του.
«Πέντε μήνες από μη σε όχι κι από αναβολή σε αναβολή η
άλλη κι εγώ την περίμενα καρτερικά. Και τούτη ‘δω, μέσα σε
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ένα και μόνο βράδυ, μου έδειξε πόσο μακριά μπορεί να φτάσει
ένας άνθρωπος όταν πραγματικά θέλει κάποια πράγματα» σκέφτηκε ο Βασίλης, συνειδητοποιώντας πως η Μελίνα του έδειξε
ότι τα όρια υπάρχουν για να τα περνάμε και να πηγαίνουμε πιο
μακριά.
Αυτό που βασάνιζε τον Βασίλη, ήταν η αντίδραση των φίλων
του, όταν, αναπόφευκτα, μάθαιναν ότι έγινε μεταξύ εκείνου και
της Μελίνας. Το σκέφτηκε και το ξανασκέφτηκε μα άκρη δεν
έβγαζε. Οι επιλογές του ήταν δύο. Η εκείνος και η παρέα, ή
εκείνος και η Μελίνα.
Έβγαλε ένα κατοστάρικο από το παντελόνι του και το έριξε στον αέρα. «Κορώνα Μελίνα, Γράμματα…» μουρμούρισε κι
έπειτα κοίταξε την αντανάκλασή του στην πόρτα του μπαλκονιού. Χαμογελούσε σαν να ήταν ο ευτυχέστερος άνθρωπος στην
πλάση. «Γράμματα, Μελίνα» αποφάσισε ο Βασίλης και σηκώθηκε από την καρέκλα που καθόταν. Κατέβηκε τις σκάλες τρέχοντας, βρήκε τα κλειδιά της, τα πήρε και έφυγε από το σπίτι.
Στην διαδρομή για τον φούρνο της γειτονιάς πήγαινε όσο
πιο γρήγορα μπορούσε· δεν ήθελε να ξυπνήσει η Μελίνα και
να μην τον βρει δίπλα της. Αγόρασε δύο ζεστά κρουασάν και
γύρισε πάλι, τρέχοντας, στο σπίτι της. Ανέβηκε αθόρυβα στο
δωμάτιο, σιγουρεύτηκε ότι κοιμόταν ακόμη και κατέβηκε στην
κουζίνα για να φτιάξει καφέδες.
Φορτωμένος πια με τους καφέδες τους και τα κρουασάν,
άνοιξε την πόρτα του δωματίου, κοίταξε την Μελίνα και πήγε
και κάθισε δίπλα της. «Godspeed Βασίλη» ψέλλισε, για να τον
ακούσει εκείνο το κομμάτι του που έμενε φανατικά προσκολλημένο στην Έλενα και στην παρέα του, κι ύστερα άρχισε να της
χαϊδεύει τα μαλλιά.
«Τι μυρίζει τόσο όμορφα;» ρώτησε νυσταγμένα η Μελίνα.
«Να ανοίξεις τα ματάκια σου για να δεις» της απάντησε
τρυφερά ο Βασίλης.
«Έλα ρε μωρό μου, μην με ξυπνάς» παραπονέθηκε η Μελίνα.
«Μωρό μου;» επανέλαβε δυνατά ο Βασίλης κι εκείνη την
στιγμή η Μελίνα μισάνοιξε τα μάτια της για να τον κοιτάξει.
«Είχες συνηθίσει να το ακούς από μια τελείως διαφορετική
φωνή;» τον ρώτησε χαμογελώντας.
«Όχι, απλά…» σάστισε ο Βασίλης.
«Απλά;» τον παρότρυνε η Μελίνα που το μάτι της είχε πέσει
στο πρωινό που ετοίμασε ο Βασίλης.
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«Απλά ήθελα να το ακούσω από σένα» της απάντησε ο Βασίλης για να βγει από την δύσκολη θέση που έβαλε, μόνος του,
τον εαυτό του.
«Μ’ αγαπάς;» τον ρώτησε με νάζι η Μελίνα.
«Σ’ αγαπάω» της απάντησε και την αγκάλιασε σφιχτά.
«Εσύ;» την ρώτησε ύστερα από λίγες στιγμές.
«Μόνο σήμερα, Βασίλη» του απάντησε η Μελίνα κι ο Βασίλης παραξενεύτηκε από αυτή την απάντηση.
«Και αύριο;» συνέχισε ο Βασίλης.
«Και αύριο, και κάθε αύριο, καλέ μου» κατέληξε η Μελίνα
κι ο Βασίλης την φίλησε με πάθος.
Δύο πράγματα τους διέκοψαν εκείνο το Σάββατο. Η συνειδητοποίηση πως ο Βασίλης δεν είχε πατήσει καθόλου στο σπίτι
του και το κουδούνι του σπιτιού της Μελίνας που χτύπησε κατά
τις έξι το απόγευμα.
«Δεν θα πας να ανοίξεις;» την ρώτησε γλυκά κι εκείνη,
κούρνιασε στην αγκαλιά του και δεν απάντησε.
Το κουδούνι, όμως, είχε διαφορετική άποψη. Στο τέλος, η
Μελίνα, σηκώθηκε νευριασμένα απ’ το κρεβάτι, ντύθηκε πρόχειρα και κατέβηκε την σκάλα γρήγορα.
Έξω απ’ την πόρτα έστεκε η Νίκη που έμοιαζε κλαμένη και
φοβισμένη. «Μάλωσα με την μάνα μου κι έφυγα απ’ το σπίτι.
Να μπω;» ρώτησε την Μελίνα.
«Έχω τον Βασίλη πάνω, ηλίθια!» της είπε ψιθυριστά η Μελίνα κι όταν την είδε να φεύγει, την έπιασε απ’ το χέρι και την
έβαλε στο σπίτι. Της είπε να καθίσει στο σαλόνι, γύρισε στο
δωμάτιό της και είπε στον Βασίλη να ντυθεί.
«Πως φεύγω χωρίς να με δει η Νίκη;» ρώτησε ο Βασίλης
καθώς ντυνόταν βιαστικά.
«Δεν φεύγεις, καλέ μου. Έρχεσαι κάτω μαζί μας» απάντησε
η Μελίνα. ο Βασίλης, όμως, είχε τελείως διαφορετική άποψη.
Αρπάχτηκαν και οι δύο ταυτόχρονα και η Μελίνα πήγε και στάθηκε μπροστά του. Κόλλησε το πρόσωπό της στο δικό του και
τον κοίταξε ίσια στα μάτια.
«Είμαστε μαζί, Βασίλη;» τον ρώτησε.
«Είμαστε μαζί, Μελίνα» της απάντησε εκείνος
«Τα δικά μου, δικά σου και τα δικά σου, δικά μου;» συνέχισε η Μελίνα.
«Τα δικά μας, θέλεις να πεις» την διόρθωσε ο Βασίλης.
«Κοινή πορεία, Βασίλη;» τον ρώτησε κοφτά κι ο Βασίλης
σκάλωσε για μία στιγμή. Σκέφτηκε πως αν τους έβλεπε κάποιος τρίτος, θα νόμιζε πως καυγαδίζουν, αλλά μέσα σε μερικές
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στιγμές είχαν ξεκινήσει την ουσιαστικότερη συζήτηση στην ζωή
τους.
«Δύο πράγματα» της είπε ο Βασίλης. «Ακούω» του απάντησε η Μελίνα που σταύρωσε τα χέρια της.
«Ένα. Όχι ψέματα μεταξύ μας. Θα ακούς την αλήθεια από
το στόμα μου και την ίδια αλήθεια απαιτώ κι εγώ από σένα.
Όσο σκληρή, πικρή ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να είναι» είπε ο
Βασίλης και η Μελίνα περίμενε να ακούσει το δεύτερο πράγμα
που ήθελε να της ζητήσει. Την σιωπή της, ο Βασίλης, την εξέλαβε ως κατάφαση και συνέχισε να μιλάει.
«Δύο. Ότι κι αν έρθει στην ζωή του καθενός μας, το συζητάμε και το αποφασίζουμε μαζί» της είπε ο Βασίλης.
«Δεκτά» του απάντησε η Μελίνα.
«Μ’ αγαπάς;» την ρώτησε ο Βασίλης.
«Μόνο σήμερα».
«Και αύριο;»
«Και αύριο, και κάθε αύριο ψυχή μου» του απάντησε, αγκαλιάζοντάς τον.
«Και τώρα, μικρή μου πριγκίπισσα, πάμε στην μουρλή την
φίλη σου» αστειεύτηκε ο Βασίλης και η Μελίνα τον πήρε απο
το χέρι για να κατέβουν στο σαλόνι.
Η Νίκη καθόταν στον καναπέ και κοίταζε τον Βασίλη και
την Μελίνα να κατεβαίνουν, αγκαλιασμένοι, την σκάλα. «Πόσο
ταιριάζουν;» σκέφτηκε κι ένα περίεργο συναίσθημα χαρμολύπης την κυρίευσε. Πέρασαν πολλά απ’ το μυαλό της εκείνες τις
λίγες στιγμές που χρειάστηκε στο ζευγάρι για να φτάσει στο
ισόγειο και να καθίσει απέναντί της. Δεν ήθελε να κάνει την
κουβέντα μπροστά στον Βασίλη, δεν τον ήξερε όπως ήξερε την
Μελίνα, ούτε του είχε εμπιστοσύνη. Σαν να το κατάλαβε ο Βασίλης όταν την κοίταξε. «Πεινάτε;» ρώτησε κοφτά.
«Τι έχεις στο μυαλό σου μπέμπη;» ρώτησε γλυκά η Μελίνα.
Αγριοκοίταξε την Νίκη που άρχισε να χαχανίζει στο άκουσμα
της λέξης «μπέμπη», μα δεν της έδωσε περισσότερη σημασία.
«Δεν ξέρω, οτιδήποτε. Θα μαγειρέψω» δήλωσε ο Βασίλης.
«Ξέρεις να μαγειρεύεις, φευγάτε;» ρώτησε η Νίκη. Ο Βασίλης την κοίταξε για μία στιγμή καθώς πήγαινε προς την κουζίνα. «Μπορώ να μάθω» απάντησε κι ύστερα έκλεισε σέρνοντας
τις βαριές πόρτες της κουζίνας. Σήκωσε τα μανίκια του και
άρχισε να ψάχνει για υλικά στην κουζίνα
«Δεν βαρέθηκες μ’ αυτή την ιστορία;» ρώτησε χαμηλόφωνα
η Μελίνα την Νίκη που ήταν αρπαγμένη και δεν μιλούσε καθόλου.
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«Φιλενάδα, αν μάθουν στο σχολείο τι δουλειά κάνει η μάνα
μου, θα με δουλεύουν μέχρι να πεθάνω» της απάντησε νευριασμένα.
«Δεν είναι ντροπή καμία δουλειά…» προσπάθησε να επιχειρηματολογήσει η Μελίνα, μα έκοψε τον συνειρμό της όταν είδε
τον τρόπο που την κοίταζε η Νίκη. «Ναι, δεν αντιλέγω. Εκτός
αν είσαι πουτάνα» απάντησε οργισμένα και ψιθυριστά η Νίκη.
«Άντε πάλι…» μουρμούρισε αγανακτισμένα η Μελίνα.
«Φταίω κιόλας;» της γύρισε η Νίκη.
«Ρε φιλενάδα… Ρώτησέ την γιατί έκανε αυτή την επιλογή.
Συζήτα το μαζί της. Με το να σηκώνεσαι και να φεύγεις από
το σπίτι, βροντώντας πόρτες και φωνάζοντας, δεν θα την κάνεις
ούτε να αλλάξει δουλειά, ούτε να σου πει τίποτα» την συμβούλευσε η Μελίνα που είχε μάθει πολλά πράγματα από τον
πατέρα της.
«Ωραία μυρίζει. Τι μαγειρεύει ο χαζός;» ρώτησε η Νίκη μυρίζοντας τον αέρα γύρω της.
«Μην λες το παιδί μου χαζό!» νευρίασε η Μελίνα.
«Δεν τον είπα κι άσχημο!» της γύρισε η Νίκη.
«Τώρα τι θες; Να μαλώσουμε;» συνέχισε η Μελίνα, που δεν
άκουσε ποτέ τα κλειδιά που μπήκαν στην πόρτα του σπιτιού,
ούτε το ελαφρύ της τρίξιμο. Δεν είδε τον Λάμπρο που έμπαινε
στο σπίτι, μόνο άκουσε την φωνή του. «Μαγειρεύεις, Μελίνα;»
Ταράχτηκε η Μελίνα και γύρισε απότομα προς το μέρος
του. «Τι θες εσύ εδώ;» τον ρώτησε νευριασμένα κι εκείνος της
χαμογέλασε. «Νομίζω πως εδώ μένω. Ή, τουλάχιστον, τέτοια
εντύπωση έχω» την πείραξε.
Η Νίκη σηκώθηκε από τον καναπέ, προφασιζόμενη πως ήθελε να πιει νερό, για να ειδοποιήσει τον Βασίλη, όμως δεν πρόλαβε να το κάνει. «Μπέμπα! Είναι έτοιμο το φαγητό!» φώναξε
ο Βασίλης την στιγμή που σούρωνε τα μακαρόνια.
Γύρισε η Νίκη να κοιτάξει την Μελίνα που κοίταζε τρομαγμένα τον Λάμπρο. «Καλά, δεν ντρέπεστε λίγο; Δύο γυναίκες
στο σπίτι και βάλατε το παιδί να μαγειρέψει;» συνέχισε να τις
πειράζει ο Λάμπρος. «Κι αν κρίνω απ την μυρωδιά, μαγειρεύει
πολύ καλά» μονολόγησε, καθώς πήγαινε προς την κουζίνα.
Μούδιασε η Μελίνα που πίστεψε πως θα έκανε φασαρία ο
πατέρας της. «Βασίλη, παιδί μου, άσε τα πιάτα. Θα τα πλύνουν οι γυναίκες» μουρμούρισε ο Λάμπρος. Πέτρωσε ο Βασίλης.
Ένιωσε πως κάποιος έκλεισε το οξυγόνο στο δωμάτιο και δεν
μπορούσε να πάρει ανάσα. Γύρισε αργά κι είδε εκείνον τον φαλακρό τύπο να πηγαίνει αδιάφορα προς το ψυγείο και να βου108
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τάει δύο μπύρες απ’ το τεράστιο στοκ που είχε μέσα. «Κάτσε,
παιδί μου, να πούμε δυο κουβέντες» συνέχισε με το πρόσχαρο
ύφος του ο Λάμπρος.
Κάθισε δισταχτικά στο τραπέζι ο Βασίλης, του άφησε ο Λάμπρος μια μπύρα μπροστά του κι εκείνος άνοιξε την δική του.
«Καπνίζεις;» συνέχισε τις ερωτήσεις ο Λάμπρος για να τον δει
να του γνέφει καταφατικά.
«Λίνα! Την πόρτα!» φώναξε ο Λάμπρος και η Μελίνα έτρεξε
για να κλείσει την πόρτα της κουζίνας. «Σε φανταζόμουν λίγο
πιο…» μουρμούρισε ο Λάμπρος κι άφησε εκεί την πρότασή του
για να συμπληρώσει ο Βασίλης την κατάλληλη λέξη.
«Ομιλητικό;» ρώτησε διστακτικά ο Βασίλης.
«Αλάνι» αποφάνθηκε γελώντας ο Λάμπρος.
«Ε… Ξέρετε…» κόμπιασε ο Βασίλης.
«Τίποτα δεν ξέρω!» τον πείραξε ο Λάμπρος κι όταν τον
είδε να αλλάζει χρώμα, χαμογέλασε. «Δεν είμαι κανένας μπαμπούλας, ούτε παπάς, ούτε καθηγητής σου για να μου μιλάς
στον πληθυντικό. Λάμπρο να με λες, και να μου μιλάς στον
ενικό» είπε ο Λάμπρος, κοιτάζοντας το παράθυρο της κουζίνας.
Σκοτείνιαζε έξω, σκοτείνιαζε και το μυαλό του. Είχε ακούσει
αμέτρητα πράγματα από την Μελίνα για τον Βασίλη, όμως το
να βλέπει τον χαρακτήρα του με τα ίδια του τα μάτια ήταν κάτι
διαφορετικό. Έβλεπε πως ο Βασίλης, πέρα του αρχικού σοκ,
δεν ζοριζόταν με τίποτα. Κι αυτό, για τον Λάμπρο, δεν ήταν
καθόλου καλό.
«Χαλάρωσε λίγο, άναψε τσιγάρο και άνοιξε και την μπύρα σου» μουρμούρισε ο Λάμπρος χαμογελώντας. Άνοιξε κι ο
Βασίλης την μπύρα, άναψε και το τσιγάρο του μα παρέμεινε
σιωπηλός. «Θεωρείς πως δεν ξέρω ότι κοιμήθηκες χθες με την
κόρη μου; Αν και στο χωριό μου έχουμε άλλη λέξη γι αυτό…»
ζόρισε ο Λάμπρος τον Βασίλη που δεν πτοήθηκε από το σχόλιο
του Λάμπρου.
«Το συζητήσατε;» τον ρώτησε ο Βασίλης.
«Φαίνεται στα μάτια σας» του απάντησε ο Λάμπρος καθώς
άναβε το τσιγάρο του.
«Προδοσία» μουρμούρισε ο Βασίλης και ο Λάμπρος έβαλε
τα γέλια.
«Και χιουμορίστας, ο κύριος Βασίλης, και σκληρό καρύδι.
Δεν ζορίζεσαι εύκολα εσύ» συνέχισε ο Λάμπρος γελώντας.
«Συνήθως όχι» απάντησε ο Βασίλης.
«Μελίνα, φύγε πίσω από την πόρτα, τώρα!» φώναξε ο Λάμπρος και η πόρτα της κουζίνας άνοιξε απότομα.
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«Δεν είναι πειραματόζωό σου ο Βασίλης!» του είπε η Μελίνα που μπήκε με φόρα στην κουζίνα και κάθισε στα πόδια του
Βασίλη.
«Δεν είπα ποτέ κάτι τέτοιο. Ίδια η μάνα σου είσαι, ούτε
αυτή καταλάβαινε το χιούμορ μου» της είπε ο Λάμπρος και ο
Βασίλης κοίταζε μία την Μελίνα και μία τον Λάμπρο, νιώθοντας
εκτός τόπου και χρόνου.
«Μακαρόνια ογκραντέν; Ξέρεις να μαγειρεύεις Βασίλη;»
ρώτησε ο Λάμπρος.
«Όχι. Είχε την συνταγή πίσω απ’ το πακέτο…» είπε ο Βασίλης, μα σταμάτησε όταν είδε την Μελίνα να απογοητεύεται.
«Παιδί μου, η ειλικρίνειά σου, τσακίζει κόκκαλα, μην το χάσεις ποτέ αυτό» είπε ο Λάμπρος στον Βασίλη κι έπειτα γύρισε
στην Μελίνα. «Αυτός ο άνθρωπος είναι τόσο δεσμευμένος με
την αλήθεια που δεν πρόκειται να σου πει ποτέ ψέματα. Μην
του το κάνεις εσύ».
«Μπαμπά, με ξέρεις» του απάντησε θυμωμένα η Μελίνα.
«Η Νίκη;» ρώτησε ο Λάμπρος.
«Έφυγε».
«Να δω πότε θα σταματήσει αυτή την αέναη κόντρα με την
μητέρα της» σχολίασε ο Λάμπρος κι ύστερα έπιασε τον μονόλογο.
Τους εξήγησε πως τα σαββατοκύριακα το σπίτι θα ήταν δικό
τους για να κάνουν ότι θέλουν. Βέβαια, τους παρακάλεσε να
μην το κατεδαφίσουν και να το προσέχουν σαν να ήταν πραγματικά δικό τους. Έπιασε την κουβέντα για το σχολείο και το
διάβασμα, άρχισε και την γκρίνια για το μέλλον τους και πως
δεν έπρεπε να τα παρατήσουν όλα για έναν έρωτα. Ο Βασίλης,
όμως, είχε πάρει τις αποφάσεις του και δεν ήταν διατεθειμένος
να τις ανακαλέσει όχι μόνο για την Μελίνα, αλλά για τίποτα στον κόσμο. Και η Μελίνα, για κάποιον λόγο που μόνο ο
Λάμπρος καταλάβαινε, είχε αποφασίσει να τον ακολουθήσει σ’
εκείνο το μονοπάτι.
«Είχα χρόνια να το δω αυτό το κοριτσάκι να είναι τόσο χαρούμενο. Να ‘σαι καλά ρε Βασίλη. Στην υγειά σου» κατέληξε ο
Λάμπρος σηκώνοντας την μπύρα στον αέρα.
«Πως και αυτό το ξαφνικό, κύριε Λάμπρο;» ειρωνεύτηκε η
Μελίνα τον πατέρα της.
«Προέκυψε κάτι με την δουλειά, μάτια μου, και έπρεπε να
γυρίσω επειγόντως» σχολίασε, δήθεν αδιάφορα, ο Λάμπρος.
«Η δουλειά… Α! Όχι! Η σύζυγος!» μονολόγησε η Μελίνα και
ο πατέρας της έβαλε τα γέλια. «Δεν βάζεις να φάμε; Τόσο κόπο
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έκανε το παιδί, αμαρτία να το φάμε κρύο» της είπε ο Λάμπρος
και η Μελίνα σηκώθηκε από την αγκαλιά του Βασίλη.
Άρχισε να σερβίρει η Μελίνα κι ο Λάμπρος επέστρεψε στην
φλυαρία του. «Όπως έλεγα, η Μελίνα, μου είπε πως είσαι καλός
μαθητής. Μην το διαλύσεις τώρα, στα τελειώματα, επειδή θα
σου γκρινιάζει ότι έχει μοναξιές, ότι θέλει αγκαλιές, ότι θέλει
σεξ…»
«Μπαμπά!» φώναξε η Μελίνα.
«Γιατί, κρυφό το ‘χετε;» την πείραξε ο Λάμπρος.
«Μπορείς, έστω για μία φορά, να είσαι λίγο τυπικός;» τον
ρώτησε η Μελίνα ενώ άφηνε ένα πιάτο μπροστά του.
«Δεν φταίω εγώ που το σπίτι μυρίζει σεξ απ’ τα τέσσερα
χιλιόμετρα» συνέχισε ο Λάμπρος κι ο Βασίλης έβαλε τα γέλια.
Του φάνηκε πως για πρώτη φορά η σοβαρή συζήτηση δεν είχε
φωνές, καυγάδες και πανικό και πως το χιούμορ του Λάμπρου
ήταν ασυναγώνιστο.
«Έχει δίκιο, μικρή μου πριγκίπισσα, ο μπαμπάς σου» της
είπε ο Βασίλης και η Μελίνα τον στραβοκοίταξε.
«Με ποιανού το μέρος είσαι, μπέμπη;» τον ρώτησε η Μελίνα
αφήνοντας το πιάτο του, μπροστά του.
«Με το μέρος εκείνου που έχει δίκιο, μπέμπα» της απάντησε ο Βασίλης.
«Τις έχω βαρεθεί αυτές τις συζητήσεις, απ’ τα δέκα μου, τα
ίδια και τα ίδια συζητάμε» παραπονέθηκε η Μελίνα κι ο Βασίλης κάγχασε.
«Δεν ξέρεις πόσο τυχερή που είσαι. Πάλι καλά που έχω την
αδερφή μου…» είπε ο Βασίλης και το ύφος του Λάμπρου, ξαφνικά μετατράπηκε σε σοβαρό και σκεφτικό. Δεν διέκοψε όμως
τον Βασίλη, τον άφησε να συνεχίσει την πρότασή του. «… αν
δεν ήταν κι αυτή, δεν θα ήξερα τίποτα. Αν περίμενα απ’ τους
δικούς μου, που δεν κατάλαβαν ότι δεν γύρισα σπίτι χθες…»
είπε ο Βασίλης κι ύστερα σώπασε, συνειδητοποιώντας πως είπε
περισσότερα απ’ όσο έπρεπε.
«Λίνα, έχεις σκοπό να κάτσεις για να φάμε;» την ρώτησε ο
πατέρας της, ο οποίος γύρισε πίσω στο γελαστό του ύφος. Ο
Βασίλης δεν κατάλαβε αυτή την ξαφνική αλλαγή ψυχολογίας
του Λάμπρου κι όταν έβαλε την πρώτη μπουκιά στο στόμα του,
το είχε ήδη ξεχάσει.
Μετά το φαγητό, η Μελίνα έμεινε στην κουζίνα για να πλύνει τα πιάτα, μετά από μια τεράστια διαφωνία με τον πατέρα
της. «Ο ένας μαγείρεψε, ο άλλος πλένει τα πιάτα και δεν το
διαπραγματεύομαι. Να μάθετε να μιλάτε και να ζείτε με ίσους
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όρους!» της είπε κοφτά ο Λάμπρος πριν πάρει μπύρες απ’ το
ψυγείο και καθίσει στο σαλόνι για να κουβεντιάσει με τον Βασίλη. Του ζήτησε την άδεια για να κρατήσει σημειώσεις. «Δεν
κρατάει το μυαλό μου τίποτα, παιδί μου» του είχε πει κι ο
Βασίλης, χωρίς δεύτερη σκέψη, συμφώνησε. Βαριά η συζήτηση
για τον Λάμπρο, αλλά όχι για τον Βασίλη. Μιλούσε άνετα και
ελεύθερα μιας κι είχε κερδίσει την εμπιστοσύνη του ο Λάμπρος.
Λίγο πριν τις δώδεκα ο Βασίλης έφυγε από το σπίτι της
Μελίνας. Ήθελε να μείνει, αλλά έπρεπε να γυρίσει σπίτι, δεν
το ρίσκαρε να μην πατήσει εκεί για δεύτερη συνεχόμενη μέρα.
Το εξήγησε στην Μελίνα κι εκείνη, θλιμμένα, συμφώνησε μαζί
του. Της έταξε πως θα πήγαινε το επόμενο απόγευμα για να
καθίσουν παρέα, την αγκάλιασε, την φίλησε κι έπειτα την καληνύχτισε. Είχε πιάσει βροχή και το έκοψε απ’ όλα τα στενά που
‘χε μάθει απ’ έξω από πιτσιρικάς για γλυτώσει νερό γυρνώντας
στο σπίτι.
«Δεν πιστεύω να τον έδιωξες;» ρώτησε η Μελίνα τον πατέρα της που καθόταν μόνος και σιωπηλός στο σαλόνι.
«Όχι» της απάντησε εκείνος μονολεκτικά, κάτι που την παραξένεψε Σπάνια τον έβλεπε σοβαρό και σκεφτικό.
«Έγινε κάτι; Είπατε κάτι;» συνέχισε η Μελίνα τις ερωτήσεις
με ένα ελαφρύ τόνο φόβου στην φωνή της.
«Ο Βασίλης, κορίτσι μου, είναι αδαμάντινος χαρακτήρας.
Σίγουρα δεν είναι αψεγάδιαστος γιατί είναι μικρός, όμως είναι
απίστευτα σκληρός για την ηλικία του. Χαμαιλέοντας, προσαρμόζεται πολύ γρήγορα σ’ όλες τις συνθήκες, λειτουργεί πολύ
καλύτερα υπό πίεση, και έχει έναν περίεργο δεσμό με την αλήθεια» της είπε ο Λάμπρος και η Μελίνα κάθισε δίπλα του.
«Δεν κατάλαβα τίποτα ρε μπαμπά. Όταν σε πιάνει αυτό
που βγάζεις μόνος σου συμπεράσματα, είσαι ακατανόητος» του
γκρίνιαξε η Μελίνα.
«Συμβιβάζεται, δεν πατρονάρεται. Και καλύπτει την οργή
και την θλίψη του με πολύπλοκες θεωρίες για τον κόσμο» συνέχισε ο Λάμπρος και η Μελίνα τον κοίταξε απορημένα.
«Κι όλα αυτά, τα συμπέρανες, μέσα από τις δέκα κουβέντες
που ανταλλάξατε;» τον ρώτησε η Μελίνα.
«Ακριβώς» της απάντησε ο Λάμπρος κι έπειτα χάθηκε στις
σκέψεις του.
«Μουντό χειμωνιάτικο σκηνικό» συλλογίστηκε ο Βασίλης
μόλις μπήκε στο δωμάτιό του και κοίταξε έξω απ’ το παράθυρο. Έβγαλε τα βρεγμένα ρούχα και φόρεσε στεγνά. Κάθισε
στο γραφείο του και κοίταξε το ρολόι. Είχε δέκα λεπτά που ‘χε
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φύγει απ’ το σπίτι της Μελίνας κι ήδη του έλειπε. Ξανακοίταξε
την βροχή και το αγιάζι και αναθεώρησε. Όλα ήταν ζεστά μέσα
του. Είχαν χαθεί η θλίψη, το κρύο, η βροχή και ο αέρας. Είχαν
εξαφανιστεί όλα τα άσχημα από τον κόσμο. Είχε, πια, την Μελίνα του και είχε τα πάντα.
«Μπαμπά; Σου λείπε ποτέ η μαμά;» ρώτησε η Μελίνα τον
Λάμπρο που ‘χε χαθεί στις σημειώσεις του, καπνίζοντας και
πίνοντας μπύρα, λίγο μετά τα μεσάνυχτα.
«Κάθε μέρα. Κάθε μέρα όμως» της απάντησε σκεφτικά.
«Όταν σου λείπει, τι κάνεις;»
«Υπομονή».
«Υπομονή;»
«Ναι, Μελίνα, υπομονή. Πριν ένα τέταρτο έφυγε ο καλός
σου. Το ξέρω το συναίσθημα. Το έχω βιώσει. Δεν είναι ανάγκη
να με ρωτάς πλαγίως κάτι».
«Ευχαριστώ» του είπε κι έπειτα τον φίλησε στο μάγουλο,
πριν αποφασίσει να αποσυρθεί στο δωμάτιό της και να κάνει
όνειρα για την ζωή που είχε στρωθεί μπροστά της.
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Θ

α σέβεσαι;» αντήχησε η κραυγή του Βασίλη στο μυαλό
της Έλενας. Καθόταν έξω από το νοσοκομείο και κάπνιζε με χέρια που έτρεμαν. Κοίταζε φοβισμένα προς τον
δρόμο, περιμένοντας την Νάντια και τον Πάνο. Τους είχε ειδοποιήσει από ένα καρτοτηλέφωνο. Ούτε που φανταζόταν πως θα
κατέληγε εκεί, όταν, δύο ώρες νωρίτερα, ξεκινούσε από το σπίτι
της για έναν τυπικό κυριακάτικο καφέ.
Δεν μπορούσε να χωρέσει η λογική της τα όσα διαδραματίστηκαν, ούτε ο νους της μπορούσε να καταλάβει την αντίδραση
του Βασίλη. Γυρνούσε εκείνη η εικόνα της εισβολής στο μυαλό
της και την έκανε να ανατριχιάζει.
Δεν τον είχε δει να στέκεται έξω απ’ την καφετέρια και να
την κοιτάζει οργισμένα καθώς κάπνιζε· και πώς θα μπορούσε
άλλωστε, αφού εκείνη την στιγμή φιλιόταν με τον Χρήστο. Τον
πήρε η άκρη του ματιού της την ώρα που έμπαινε μέσα. Στην
αρχή δεν τον κατάλαβε. Φορούσε τα γυαλιά του κι αυτό την
έκανε να αδιαφορήσει. Δεν τον έβλεπε συχνά με τα γυαλιά.
Μέχρι να συνειδητοποιήσει πως ο τύπος με το κασκόλ και το
κοντομάνικο ήταν ο Βασίλης, εκείνος είχε φτάσει μπροστά τους
και τους κοίταζε με σταυρωμένα τα χέρια.
Δεν τον είχε για αγροίκο η Έλενα. Πίστευε πως ο Βασίλης μπορούσε να λύσει οποιοδήποτε πρόβλημα με πολιτισμένη
συζήτηση. Ακόμη και τα χειρότερα, ακόμη και τα πιο ακραία.
Ακόμη κι όλες τις φορές που έφτασε στο σημείο να βλαστημήσει
ό,τι ιερό και όσιο υπήρχε, δεν είχε σηκώσει το χέρι του ούτε για
αστείο. Όχι, όμως, εκείνη την ημέρα. Εκείνο το απόγευμα είχε
αλλάξει κάτι.
«Τι έγινε ρε Λενάκι;» την είχε ρωτήσει κι εκείνη, μουδιασμένη, προσπάθησε να βρει κάτι για να απαντήσει μα δεν το
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κατάφερε. Γύρισε προς τον Χρήστο, κούνησε το κεφάλι του σαν
να τον χαιρετούσε κι ύστερα στράφηκε προς το μέρος της.
«Παίζει κάνα πρόβλημα ρε φιλαράκι;» του έκανε ο Χρήστος
και σηκώθηκε απότομα όρθιος. Δεν είχε πάρει χαμπάρι ακόμη η
Έλενα πως θα έπεφτε ξύλο. Είχε δει τον καυγά να προδιαγράφεται, μα το ξύλο δεν το είχε προβλέψει.
«Κατ’ αρχάς, Βασίλης, χάρηκα» είπε ήρεμα κι έδωσε το χέρι
του στον Χρήστο. Μαλάκωσε εκείνος. Πίστεψε πως ήδη είχε
κερδηθεί η μάχη. Δεν γνώριζε τον Βασίλη, μιας κι ό,τι ήξερε για
εκείνον, το ήξερε από την Έλενα.
«Παρομοίως» του απάντησε.
«Κατά δεύτερον…» συνέχισε ο Βασίλης σβήνοντας με μανία
το τσιγάρο του στο τασάκι του τραπεζιού, «… έχω ένα πρόβλημα ρε Χρηστάρα. Ένα μικρό, σχεδόν αμελητέο, πρόβλημα».
«Να το λύσουμε ρε μεγάλε».
«Βεβαίως» απάντησε χαμογελώντας ο Βασίλης κι έπειτα
τον έπιασε απ’ την πλάτη. Άρχισε να μιλάει ήρεμα, γαλήνια,
σχεδόν ονειρικά. «Βλέπεις, Χρηστάρα, αμέτρητοι παίζει να ‘ναι
οι ρουφιάνοι σε τούτη ‘δω την ζωή. Έναν πας να φας, δέκα γεννιούνται από το πουθενά. Με τους ρουφιάνους δεν έχω θέμα.
Ίσα – ίσα, ορισμένες φορές, αυτοί οι καλοθελητές, μέσα στην
προσπάθειά τους να βλάψουν, μια προσπάθεια που πηγάζει από
την ανάγκη να δειχτούν, να νιώσουν ανώτεροι, καλύτεροι, περισσότερο περήφανοι ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να βάλει ο νους σου,
καταφέρνουν και κάτι καλό» κατέληξε ο Βασίλης κι ύστερα, ένα
περίεργο χαμόγελο σχηματίστηκε στο πρόσωπό του.
Δεν κατάλαβε ο Χρήστος τα λόγια του, μα συμπέρανε, από
αυτά που άκουσε, πως η καμπάνα δεν χτυπούσε γι αυτόν. Υπέθεσε πως κάποιος του μίλησε και πως πήγε εκεί για να ξεκαθαρίσει την κατάσταση. Για να χωρίσει την Έλενα με τον δικό
του τρόπο και να φύγει. Άλλωστε, εκείνη του είχε πει πως ήταν
ήρεμος τύπος. Πράος. Δεν μάλωνε ποτέ.
«Εδώ όμως έρχεται το πρόβλημα» συνέχισε ο Βασίλης.
«Το οποίο είναι;» τον ρώτησε κοφτά ο Χρήστος.
«Σεβασμού» απάντησε ήρεμα ο Βασίλης, χαμογελώντας και
μισοκλείνοντας αυτάρεσκα τα μάτια του.
«Δηλαδή;» έκανε ο Χρήστος κι απ’ την στιγμή που έφυγαν
τα λόγια από το στόμα του, μέχρι να φτάσουν στα αυτιά του
Βασίλη, το σκηνικό άλλαξε απότομα. Αγρίεψε το πρόσωπο του
Βασίλη. Σφίχτηκε ολόκληρος. Τον βούτηξε απότομα από το κεφάλι. «Θα σέβεσαι ρε;» πρόλαβε να ακούσει πριν σκάσει η μύτη
του πάνω στο γόνατο του Βασίλη.
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Πάγωσαν όλοι στην καφετέρια. Ούτε ο Βαγγέλης που στεκόταν πίσω του χωρίς να μιλάει, δεν πρόλαβε να κάνει κάτι. Ένιωθε πως τα έβλεπε όλα να συμβαίνουν σε αργή κίνηση. «Μαλάκα,
θα τον σκοτώσει!» σκέφτηκε έντρομος ο Βαγγέλης και κινήθηκε
προς το μέρος του Βασίλη.
«Θα σέβεσαι;» αντήχησε το ουρλιαχτό του Βασίλη μέσα στο
μικρό καφέ, κι ύστερα άλλη μια γονατιά βρήκε τον Χρήστο στο
πρόσωπο.
«Φευγάτε; Δειλός είσαι ρε!» φώναξε ο Βαγγέλης κι όταν τον
είδε να γυρίζει προς το μέρος του και να αφήνει τον Χρήστο,
έτρεξε για να βγει από την καφετέρια. Τρέχοντας τον ακολούθησε και ο Βασίλης. Καβάλησε το μηχανάκι ο Βαγγέλης, το
έβαλε μπροστά και έφυγε κι ο Βασίλης τον πήρε με τα πόδια
στο κυνήγι.
Ο Χρήστος σηκώθηκε με τα χίλια ζόρια από το πάτωμα.
Μάτωνε ακατάσχετα η μύτη του. Η Έλενα ακόμη δεν είχε συνειδητοποιήσει τι είχε συμβεί. Πέταξε λεφτά πάνω στο τραπέζι,
πήρε τον Χρήστο, βγήκαν από το καφέ και έψαξαν για ταξί. Τον
πήγε στο νοσοκομείο. Φοβήθηκε για τα χειρότερα.
«Τι στο διάολο έγινε, μου λες;» άκουσε η Έλενα την φωνή
του Πάνου, που είχε φτάσει στο νοσοκομείο. Γύρισε και τον κοίταξε με φόβο και απορία. «Βασίλης έγινε» ψιθύρισε.
«Λέγε μου τέτοια τώρα» έκανε ο Πάνος, πιάνοντας το κεφάλι του. «Πότε; Που; Τι έγινε;» συνέχισε με έναν απεγνωσμένο
τόνο. «Άσε. Χαμός» απάντησε η Έλενα, που δεν είχε καταφέρει
να ηρεμήσει.
«Αμάν ρε Λένα! Σας το είχα πει! Προσοχή! Θα με σταυρώσουν αν μάθουν κάτι!» της γύρισε ο Πάνος. «Τι σκατά έγινε;
Πώς διάολο σας βρήκε;»
«Κάτσε να έρθει και η Νάντια και θα σας πω. Δεν μπορώ να
τα πω δύο φορές. Ειλικρινά».
«Ο Χρήστος;»
«Καλά είναι».
«Μεγάλος σαματάς;»
«Θαρρείς πως κατάλαβα τι έγινε; Μία που μπήκε μέσα ο
Βασίλης, μία που έπιασε κουβέντα στον Χρήστο, μία που του
άνοιξε την μύτη, μία που έφυγε να κυνηγήσει τον Βαγγέλη.
Αυτό».
«Τι;» φώναξε ο Πάνος.
«Τι, τι;»
«Ήρθε κι ο Βαγγέλης;»
«Ναι».
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«Εντάξει… Εντάξει, μπράβο. Με σταύρωσαν ρε. Αυτό σου
λέω μόνο. Μας σταύρωσαν. Μπράβο ρε. Μπράβο» μουρμούρισε
απεγνωσμένα ο Πάνος και άρχισε να περπατάει πάνω – κάτω,
μπροστά από την Έλενα. «Μαλάκα… Τι να πω ρε… Ρε, δεν
υπάρχετε. Δεν υπάρχετε πραγματικά…»
«Τι μουρμουράς ρε Πανούλη;»
«Κούκλα μου, δεν τα έβαλες με τον φευγάτο. Τα έβαλες με
την παρέα του. Με την φαμίλια του. Θα περπατάς στον δρόμο
και θα λένε «Να, η πουτάνα η πρώην του φευγάτου!». Εγώ, δεν
θα ‘χω πρόσωπο να βγω έξω. Το ίδιο και ο Χρήστος…»
«Σώπα ρε Πανούλη. Τι είναι δηλαδή η παρέα του Βασίλη;
Τίποτα μαφιόζοι;» τον διέκοψε η Έλενα.
«Όχι. Απλώς, τυχαίνει, αν το έχεις ξεχάσει, τον Βαγγέλη να
τον γνωρίζει η μισή πόλη. Μάντεψε ποιανού κολλητός είναι ο
Βαγγέλης; Μέσα έπεσες, του φευγάτου!»
«Άσε μας ρε Πανούλη» του απάντησε απαξιωτικά η Έλενα.
«Τον δικό σου θα τον εγαμήσω!» ακούστηκε η φωνή του
Χρήστου στην απόσταση κι ο Πάνος γύρισε προς το μέρος του.
«Μάντεψε ποιος θα γαμήσει ποιον;» του απάντησε κοφτά.
«Άσε ρε με τον φλούφλη…»
«Ξέρεις, αγόρι μου, ποιος ήρθε μαζί του;» τον έκοψε ο Πάνος νευριασμένα.
«Ποιος ρε;»
«Ο μάστορας. Τον θυμάσαι τον Λαμπρόπουλο;»
«Ώ γαμώτο μου!» αναφώνησε ο Χρήστος.
«Έτσι μπράβο. Ράβε τώρα μπας και σώσουμε τίποτα, γιατί
απ’ την μαλακία που έκανες τότε, σ’ έχει στην μπούκα. Είσαι
τυχερός που δεν σε ξέρει και που δεν εμφανίστηκες στην κόντρα…»
«Τι έγινε ρε παιδιά;» πετάχτηκε η Έλενα, κοιτάζοντας πότε
τον ένα και πότε τον άλλο. Ο Χρήστος έπιανε την μπανταρισμένη του μύτη και ο Πάνος γύρισε προς το δρόμο και αναστέναξε.
«Έγινε… Μαλακίες έγινε» σχολίασε ο Πάνος.
«Έγινε, μωρό, πως κάποια στιγμή είπα σε κάποιον να κανονίσει κόντρα με τον μάστορα, πως θα τον πατήσω κάτω και
τα σχετικά και μου ‘πε ο Πάνος να μην εμφανιστώ, γιατί ο μάστορας έχει το γρηγορότερο στην πόλη. Όταν έκαναν το κονέ,
λέγαμε για άδεια με άδεια. Έκανα πίσω για να μην χάσω το
μηχανάκι και ιδού τα αποτελέσματα…» της απάντησε ο Χρήστος κι εκείνη πήγε και τον αγκάλιασε.
«Τώρα τι;» έκανε η Έλενα με παράπονο.
«Τώρα, κοιμηθείτε όπως στρώσατε» της απάντησε ο Πάνος.
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«Είσαι χωμένος σ’ αυτό» του γύρισε ο Χρήστος.
«Δεν συμφώνησα σε τίποτα, νομίζω ότι το θυμάσαι. Επειδή
είσαι κολλητάρι σου έκανα πλάτες, όσο σου έκανα, όσο μπορούσα. Τώρα, απλά, δεν γίνεται. Μένω εκτός».
«Μαλάκα, σοβαρέψου. Θα μ’ αφήσεις ακάλυπτο;»
«Είσαι ακάλυπτος ρε! Σου ‘πα να προσέχεις;»
«Πανούλη, τις δικές σου τις μαλακίες τις έχω καλύψει».
«Ποιες μαλακίες;» αγρίεψε ο Πάνος.
«Τις μαλακίες με το κορίτσι που έρχεται. Αν φάω τα μούτρα
μου εγώ, θα τα φας κι εσύ. Ξηγιέμαι, μην παρεξηγηθώ αργότερα» του απάντησε ο Χρήστος, δείχνοντας την Νάντια που βάδιζε βιαστικά προς το μέρος τους.
«Θα με κάψεις;» τον ρώτησε ο Πάνος την στιγμή που τον
έπαιρνε αγκαλιά η Νάντια κι ο Χρήστος του χαμογέλασε. «Αν
χρειαστεί, ναι».
«Είσαι μαλάκας, το ξέρεις;»
«Εγώ; Εγώ ρε;»
«Ναι, ρε, εσύ!»
«Θες να το συζητήσουμε τώρα;»
«Άστο! Γάμα το! Θα κοιτάξω να δω τι σώζεται, αν σώζεται
κάτι. ‘Νταξ’;» έκανε κοφτά ο Πάνος, πριν πάρει την Νάντια και
φύγουν αγκαλιασμένοι.
Κουνούσε το κεφάλι του ο Πάνος και μουρμούριζε σ’ όλη
την διαδρομή μέχρι το σπίτι της Νάντιας. Το έκοβαν πάντοτε
από τα στενά για να μην τους πάρει κανένα μάτι. Εκείνος δεν
ήθελε να δώσει δικαίωμα στην παρέα του, πως είχε πάρε δώσε
με την Έλενα και την Νάντια κι η Νάντια δεν ήθελε να τον δούν
με τον Πάνο, γιατί θεωρούσε πως δεν ήταν της τάξης της. Στα
κρυφά πήγαινε αυτή η σχέση, είχε χρονίσει και συνέχιζε και σε
αντίθεση με την παράλληλη σχέση της Έλενας, πίστευαν πως
κανένας δεν είχε καταλάβει τίποτα.
«Τι έγινε;» τον ρώτησε με απορία. όταν τον είδε να σταματάει μπροστά από ένα καρτοτηλέφωνο.
«Φάτσα, δώσε μου δύο λεπτά να πάρω τηλέφωνο τα παιδιά
να δω τι έγινε και θα σου εξηγήσω» της απάντησε, κάνοντάς
της νόημα να σταθεί παραπέρα. Έβαλε την κάρτα στο τηλέφωνο
και κάλεσε βιαστικά ένα νούμερο. Έριχνε κλεφτές ματιές στην
Νάντια καθώς περίμενε τον αποδέκτη εκείνης της κλήσης να
σηκώσει το ακουστικό του.
«Λίνα; Μόλις έμαθα πως ο Μπίλ έπιασε την Έλενα με άλλο
και του άνοιξε το κεφάλι. Με αυτόν τον ζουλού θα πας να
μπλέξεις βρε κούκλα μου;» ρώτησε ο Πάνος στο τηλέφωνο για
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να ακούσει το κράκ του ακουστικού που έκλεινε. «Περίφημα»
μουρμούρισε καθώς έβγαζε και ξαναέβαζε την κάρτα. Κάλεσε
ξανά τον αριθμό. Περίμενε.
«Ναι;» ακούστηκε η φωνή της Νίκης.
«Λίνα;» έκανε ο Πάνος.
«Ποζερά; Άσε ήσυχη την φίλη μου γιατί εγώ δεν κάνω πλακίτσα. Θα σου μετρήσω τα παΐδια! Το κατάλαβες;» του φώναξε
πριν του κλείσει το τηλέφωνο κατάμουτρα.
«Έ, ρε, λέμε σήμερα!» φώναξε ο Πάνος. Ίδια διαδικασία.
Τρίτο τηλέφωνο. Στον Θανάση αυτή την φορά. Πίστευε πως θα
τον έβρισκε σπίτι.
«Σάκη; Έλα ρε. Όλα καλά; Κανονίσατε τίποτα για σήμερα;»
«Μάζωξη στο καπιταλιστικό στις εννιά νταν. Αδιαπραγμάτευτο» του απάντησε εκείνος.
«Παίχτηκε τίποτα;» ρώτησε με δήθεν ανήσυχο τόνο ο Πάνος.
«Θα τα πούμε εκείνη την ώρα. Κι αν είσαι μακριά, λέω εγώ
τώρα, στο νοσοκομείο φερ’ ειπείν, πάρε ταξί και θα στο βάλω
εγώ» συνέχισε ο Θανάσης με ειρωνεία στον τόνο του.
«Ρε φίλε…»
«Είπα και ελάλησα. Έχω ειδοποιήσει και τους άλλους. Εννιά νταν» κατέληξε ο Θανάσης, πριν κλείσει το τηλέφωνο.
«Πω!» αναφώνησε ο Πάνος βγάζοντας την τηλεκάρτα.
«Τι έγινε ρε μωρό;» τον ρώτησε η Νάντια.
«Σκέψου κάτι γρήγορα, σε…» έκανε κοιτάζοντας το ρολόι
του, «… μία ώρα πρέπει να ‘μαι στο σπίτι του Σάκη. Την πήρανε είδηση. Ρίχνε ιδέες».
«Τι ιδέες;» απόρησε η Νάντια.
«Δεν ξέρω. Οτιδήποτε. Τι σκατά θα τους πω;» ρώτησε μέσα
στην απόγνωσή του.
«Πες ότι δεν ήξερες. Πως είναι φίλος σου ο Χρήστος. Πως
τον ξέρεις από κάπου. Πως από αυτόν το έμαθες. Πως…»
«Νάντια μου; Ψυχή μου; Δεν ξέρω τι ξέρουν. Αυτό είναι το
πρόβλημα. Αυτή την στιγμή που μιλάμε, ο Βαγγέλης μπορεί
να έχει βγει παγανιά και να ψάχνει. Να σκαλίζει. Τόσες φορές
έχουμε βγει ζευγάρια. Όλο και κάποιος θα μας είδε μαζεμένους…»
«Γιατί τους φοβάσαι τόσο;» τον ρώτησε θλιμμένα η Νάντια.
«Δεν τους ξέρεις. Γι αυτούς, αυτή την στιγμή που μιλάμε,
έχω διαπράξει κάποιου είδους έγκλημα προς την παρέα. Το να
κάνω πλάτες στην κοπέλα του Βασίλη. Κανονικά, βάσει άγραφων κανόνων, θα έπρεπε να πιάσω τον Βασίλη και να του πω
τι συμβαίνει από την στιγμή που το έμαθα. Είναι ικανοί να με
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σταυρώσουν, μόνο και μόνο επειδή δεν μίλησα. Με καταλαβαίνεις;» την ρώτησε με το ίδιο θλιμμένο ύφος κι εκείνη κούνησε το
κεφάλι της καταφατικά.
«Τι μπορεί να γίνει;»
«Θα μου κρεμάσουν κουδούνια ρε Νάντια μου. Έχω ένα
όνομα και μια υπόληψη. Πάνε αυτά. Πέταξαν. Χάθηκαν».
«Και; Γιατί σε καίει τόσο πολύ;» συνέχισε εκείνη.
«Γιατί είναι φίλοι μου».
«Μα… Αφού…» έκανε μπερδεμένα η Νάντια.
«Ρε κορίτσι μου, ρουφιάνος δεν είμαι. Φίλος μου ο Χρήστος,
φίλος μου και ο Βασίλης» της απάντησε και η Νάντια, που δεν
είχε καταλάβει τι ακριβώς συνέβαινε, το άφησε εκεί. Έφυγαν
μαζί, την άφησε σπίτι της κι έπειτα ροβόλησε για το σπίτι του
Θανάση. Το επονομαζόμενο, καπιταλιστικό.
Ο Θανάσης ήταν ο μεγαλύτερος απ’ τα παιδιά. Είχε χάσει
χρονιά, είχε κλείσει τα δεκαοχτώ και μαζί με την ενηλικίωση,
πήρε δώρο ένα αυτοκίνητο, ένα διαμέρισμα και την ευχή του
πατέρα του. «Άιντε να ζήσεις μόνος σου, να ζήσουμε κι εμείς
με την μάνα σου σαν άνθρωποι» του ‘χε πει στα γενέθλιά του.
Τα λεφτά που έβγαζε απ’ την δουλειά τα σαββατοκύριακα, του
έφταναν και του περίσσευαν για να έχει μια άνετη ζωή. Κι όλα
αυτά σε συνδυασμό με το σχολείο. Ήταν ένας από αυτούς που
‘χαν στρωμένο μέλλον και απέχθεια για τα γράμματα. Αναγκαστικά έβγαζε το λύκειο, για να κάνει την χάρη στον πατέρα του.
Το σπίτι του Θανάση ήταν το μέρος που μαζευόταν η παρέα
όταν υπήρχε σοβαρό θέμα συζήτησης. Το ‘χαν ονομάσει «καπιταλιστικό» λόγω της βαριάς, βικτωριανής του διακόσμησης.
Στην πραγματικότητα ήταν ένα διαμερισματάκι που ο πατέρας
του Θανάση, χρησιμοποιούσε για πολλά χρόνια ως ησυχαστήριο,
για να αποφορτίσει το κεφάλι του από την δουλειά πριν γυρίσει
στο σπίτι. Ύστερα πέρασε σε αχρηστία μέχρι να βρει νέο ιδιοκτήτη.
Τελευταίος και καταϊδρωμένος έφτασε ο Πάνος στο καπιταλιστικό, κατά τις εννιά και δέκα. «Κι έλεγα πως δεν θα εμφανιστείς» σχολίασε ο Θανάσης καθώς του άνοιγε την πόρτα. Μπήκε μέσα ο Πάνος και έπιασε την θέση του. Τίποτα δεν άλλαζε
σ’ εκείνο το σπίτι. Ούτε το τεράστιο γραφείο με την ασφυκτικά
γεμάτη βιβλιοθήκη που καταλάμβαναν το μεγαλύτερο μέρος του
σαλονιού, ούτε ο τριθέσιος καναπές με τις δύο βαριές πολυθρόνες· μία του Θανάση, μία του Βασίλη· ούτε η μπάρα που χώριζε
σαλόνι και κουζίνα, ούτε τα μπυροπότηρα που περίμεναν τους
ιδιοκτήτες τους να τα γεμίσουν με φραπέ και να συζητήσουν.
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Κάθισε ο Πάνος στον καναπέ και κοίταξε τους υπόλοιπους.
Έπιασε ο Θανάσης την πολυθρόνα του και σταύρωσε τα χέρια
του. «Ο φευγάτος;» μουρμούρισε ο Τάσος.
«Δεν είναι ανάγκη να είναι παρών απόψε» του απάντησε ο
Βαγγέλης.
«Τι φάση;» έκανε με απορία ο Τάσος.
«Αφασία» είπε ο Θανάσης.
«Τι έγινε ρε παιδιά;» συνέχισε ο Τάσος.
«Κάποιος από εμάς κάνει πλάτες στην γκόμενα του φευγάτου» δήλωσε ο Θανάσης κι ο Τάσος γύρισε προς τον Βαγγέλη.
«Εγώ, βρε μαλάκα κοντέ;» φώναξε ο Βαγγέλης.
«Έλα… ‘Νταξει… Εγώ…» μουρμούρισε ο Πάνος.
«Μπορείς να μας εξηγήσεις τι, ακριβώς, σκατά κάνεις;» τον
ρώτησε ήρεμα ο Θανάσης.
«Μπλέχτηκε ρε φίλε η φάση… Μπλέχτηκε… Βασικά δεν
μπλέχτηκε…»
«Βασικά εσύ την έμπλεξες» του είπε ο Βαγγέλης.
«Όχι, μάστορα, εγώ δεν…»
«Δεν ήξερες;» πετάχτηκε ο Θανάσης.
«Ρε μαλάκες! Θα τον αφήσετε να μιλήσει;» φώναξε ο Τάσος
κι ύστερα σώπασαν όλοι. Τεταμένο ήταν το κλίμα μέσα στο
σαλόνι του σπιτιού κι ο Πάνος προσπαθούσε με νύχια και με
δόντια να βρει μια δικαιολογία, για να ξεγλιστρήσει από εκείνο
το χαμό που είχε δημιουργηθεί.
«Να τα πάρω απ’ την αρχή; Έμπλεξε η Έλενα μ’ ένα παλικάρι. Με τον Χρήστο. Τον ξέρω. Κάναμε παρέα ένα διάστημα.
Κάπου χαθήκαμε. Στην κούφα τους πέτυχα μια μέρα, καθίσαμε
να πιούμε ένα καφέ. Ήταν καλό φιλαράκι κάποτε. Ειλικρινά,
μαλάκες, δεν ήξερα τι παίζει. Σταυρό κάνω ρε. Στην ζωή της
μάνας μου σας το ορκίζομαι. Τώρα, αυτές τις μέρες το έμαθα…»
«Γιατί δεν μας το είπες ρε;» τον ρώτησε νευριασμένα ο
Βαγγέλης.
«Τι να σας πω ρε φίλε; Σε ποιον να πω και τι να πω; Θεώρησα ότι δεν ήταν τίποτα… Δεν ξέρω, πραγματικά, δεν ξέρω τι
να πω…» μουρμούρισε θλιμμένα ο Πάνος.
«Ποζερά, εγώ, σε είδα στο νοσοκομείο. Με το αυτοκίνητο
ήμουνα. Μιλούσες με την Έλενα» του είπε ο Θανάσης, που είχε
αρχίσει να αρπάζεται.
«Ρε φίλε… Με πήρε στο σπίτι τηλέφωνο, με ξεσήκωσε να
πάω στο νοσοκομείο, μου ‘πε πως έδειρε ο Βασίλης τον Χρήστο.
Σαν τον τρελό πήγα και δεν έμαθα και τι έγινε».
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Σταύρωσε τα χέρια ο Θανάσης και κοίταξε τον Τάσο. Κούνησε το κεφάλι του εκείνος και στράφηκε προς τον Βαγγέλη.
«Σάκη, μίλα» είπε ο Βαγγέλης αδιάφορα.
«Τι να πω;» του απάντησε εκείνος.
«Ότι δεν τον κόβει!» φώναξε ο Βαγγέλης.
«Ή ότι μας δουλεύει» σχολίασε ο Τάσος.
«Ρε παιδιά…» έκανε ο Πάνος μα άφησε την πρότασή του
μισή, βλέποντας τον Θανάση να σηκώνει το χέρι του. «Αν ήταν
εδώ ο φευγάτος… Για να ‘χουμε καλό ρώτημα, ο φευγάτος, που
είναι;»
«Δεν ξέρω, ήθελε να μείνει μόνος του» απάντησε ανήσυχα
ο Βαγγέλης.
«Καλά, βρε μαλακαρά μάστορα, τον άφησες να μείνει μόνος
του μετά το πατατράκ;» φώναξε ο Τάσος.
«Λες και δεν ξέρεις τον Βασίλη και πώς είναι όταν έχουν
χτυπήσει κόκκινο τα νεύρα του!» απάντησε στην ίδια ένταση ο
Βαγγέλης.
«Άπαντες ηλίθιοι κι εγώ μαζί» μουρμούρισε ο Θανάσης κοιτάζοντας την τριάδα απέναντί του.
«Άστο, μην το σκαλίζουμε πολύ» είπε ο Βαγγέλης πριν
στραφεί προς τον Πάνο. «Πιάσ’ τον και μίλα του, ‘ξηγήσου. Του
το χρωστάς» συνέχισε.
«Θα τα βάλει μαζί μου ρε» μουρμούρισε δακρύζοντας ο
Πάνος.
«Δεν πρόκειται να τα βάλει με κανέναν. Άμα του μιλήσεις
μπέσα, δεν θα κάνει τίποτα. Τον ξέρεις πως είναι. Φορτώνει και
βρίζει όταν θυμώνει, μα το δίκαιο το αναγνωρίζει» σχολίασε ο
Θανάσης ήρεμα.
«Ρε μαλάκες…» συνέχισε ο Πάνος.
«Το ρολόι μετράει αντίστροφα, ποζερά. Εφτά και νύχτωσε.
Μια βδομάδα σου φτάνει για να τον πιάσεις και να του εξηγήσεις ορισμένα πράγματα…» έκανε ο Βαγγέλης, μα τον διέκοψε
ο Πάνος.
«Τι να του πω ρε… Θα τα βάλει μαζί μου ρε αν του μιλήσω.
Θα τα χρεώσει σε μένα. Όχι ρε φίλε, δεν μιλάω. Να σας πω τι
παίζει να τον πιάσετε και να του τα εξηγήσετε, ναι, αυτό το
δέχομαι. Δεν γουστάρω όμως να τα βάλει μαζί μου» δήλωσε ο
Πάνος κλαψουρίζοντας.
«Ρε μαλάκα, είσαι σοβαρός τώρα; Ακούς τι λες; Τι θα κάνει;
Θα σου πάρει το κεφάλι; Θα τον πιάσεις και θα του πεις, ένα,
δύο, τρια, όσα πράγματα, για να του ανοίξεις τα μάτια και να
μην σκάει. Αυτό είναι όλο. Άντε, να σου κρατήσει μούτρα για
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μια – δυο μέρες, όπως θα κρατήσει, φυσικά, σε όλους μας. Αφού
αυτός είναι. Του πάει κάτι στραβά και τα βάζει με όλο τον κόσμο» σχολίασε ήρεμα ο Τάσος.
«Δεν είναι έτσι…» μουρμούρισε ο Πάνος.
«Ποζερά, τι ξέρεις που δεν ξέρουμε;» ρώτησε ο Θανάσης
ανήσυχα.
«Μαλάκες, ειλικρινά, δεν του το λέω» δήλωσε κοφτά ο Πάνος.
«Ρε, λέγε ρε!» επέμεινε ο Τάσος.
«Η Έλενα…» έκανε ο Πάνος δισταχτικά.
«Ναι, η Έλενα, τι;» τον παρότρυνε ο Βαγγέλης.
«Ρε… Τέλος πάντων… Η Έλενα τον παραμυθιάζει ότι είναι
παρθένα… Αυτό» δήλωσε ο Πάνος κι ύστερα σηκώθηκε να φύγει. Του έκοψε την φόρα ο Τάσος. «Άφησέ τον» πετάχτηκε ο
Θανάσης. «Θα του το πω εγώ» συνέχισε, κοιτάζοντας τον Πάνο
θλιμμένα.
«Όχι, φίλε μου! Όχι! Όχι και πάλι όχι! Θα του το πει ο Πάνος!» φώναξε ο Βαγγέλης.
«Τάσο;» ρώτησε ο Θανάσης.
«Δεν τον πιστεύω. Θέλει να εξιλεωθεί; Ας του το πει» απάντησε ο Τάσος κι ύστερα παραμέρισε για να περάσει ο Πάνος.
«Δύο εναντίων ενός, ποζερά. Λυπάμαι» είπε ο Θανάσης
κουνώντας το κεφάλι του σκεφτικά.
«Ρε παιδιά…» παρακάλεσε τραυλίζοντας ο Πάνος κι ο Βαγγέλης σηκώθηκε όρθιος και τον έπιασε απ’ τον γιακά.
«Πιασ’ τον, κωλόπαιδο, και πες του το! Του χρωστάς ρε! Το
καταλαβαίνεις αυτό; Το χρωστάς σε αυτή την παρέα που κάνουμε τους μαλάκες εδώ και δυόμισι χρόνια για την Μελίνα και
δεν δίνουμε το πράσινο φως στον Βασίλη να κάνει κάτι! Έκανε
και κάνει πίσω για την πάρτη σου και μόνο! Του το χρωστάς,
αγόρι μου, μπορεί να το αντιληφθεί αυτό η κούφια σου η γκλάβα; Για σένα, σ’ αυτήν εδώ την παρέα, εγγυήθηκε ο φευγάτος!
Όχι εγώ, ούτε ο κοντός, ούτε ο μουγκός! Ο φευγάτος! Κανόνισε
την πορεία σου, μαλάκα! Εφτά και νύχτωσε! Αν δεν το έχει μάθει μέχρι το πρωί της επόμενης Δευτέρας, πάρτε φτυάρια και
σκάψτε λαγούμια να κρυφτείτε! Και εσύ και το φιλαράκι σου
και το τσουλί η Λένα και όποιος άλλος είναι ανακατεμένος σ’
αυτό! Το εμπέδωσες;» φώναξε ο Βαγγέλης κι ύστερα σηκώθηκαν οι άλλοι δύο για να τους χωρίσουν.
«Εντάξει» απάντησε ο Πάνος, σκύβοντας το κεφάλι.
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«Το λομπού, τώρα!» φώναξε ο Βαγγέλης. Τον τράβηξε ο
Τάσος στον καναπέ. «Έλα ρε φίλε, κάλμα λίγο τα νεύρα σου κι
εσύ…»
«Φύγε να τον ηρεμήσουμε, ποζερά» είπε κοφτά ο Θανάσης
κι εκείνος κούνησε καταφατικά το κεφάλι και έφυγε από το
σπίτι. Βγήκε στο δρόμο κι έπιασε το κεφάλι του. «Ώρε που
μπλέξαμε…» μουρμούρισε κοιτάζοντας αριστερά και δεξιά τον
άδειο δρόμο. Προσπαθούσε να αποφασίσει αν θα πήγαινε σπίτι
του ή αν θα μιλούσε στην Νάντια για τα όσα διαδραματίστηκαν
στο καπιταλιστικό. Αμφιταλαντευόταν. Γνώριζε πως είχε δώσει
στεγνά την Έλενα στα παιδιά και πως ο κακός χαμός δεν θα
αργούσε να έρθει. Ήξερε πως είχε καταφέρει να ξεκλέψει χρόνο
για να κάνει αυτά που είχε κατά νου, πριν μαθαινόταν, αναπόφευκτα, η αλήθεια.
«Πυρ και μανία θα γίνει ο άλλος» σχολίασε ο Θανάσης από
την πολυθρόνα του. Είχε ανοίξει μια μπύρα και είχε κεράσει και
τους άλλους δύο από μία. Ο Τάσος είχε αράξει στον καναπέ και
ο Βαγγέλης περιφερόταν άσκοπα στο σαλόνι.
«Πυρ και μανία; Πυρ και μανία ρε; Αν του ‘χει σκαρώσει
τέτοια ιστορία η Έλενα, θα μετρήσει δόντια. Αν όχι απ’ τον Βασίλη, από εμένα!» δήλωσε φωνάζοντας.
«Έλα, ναι, όπα, άραξε τα κυβικά σου τα εκατόν είκοσι πέντε
εσύ!» του απάντησε ο Τάσος.
«Ακούω προτάσεις, κύριοι. Τι κάνουμε;» ρώτησε ο Θανάσης.
«Υπομονή» είπε ο Τάσος.
«Ψηφίζω υπέρ της υπομονής» συμφώνησε και ο Βαγγέλης.
«Μετά;» ρώτησε ο Θανάσης.
«Θα του κάνω εγώ ένα κονέ με την Μελίνα, που θα ‘ν’ όλο
δικό του» είπε γελώντας σατανικά ο Βαγγέλης.
«Καλά, αυτό εξυπακούεται, αυτό και διώξιμο απ’ την παρέα» τον συμπλήρωσε ο Τάσος.
«Κοντέ; Τσάκω’ ρε τρεις μπύρες απ’ το ψυγείο να πάμε
στο πάρκο να τις πιούμε. Δεν μπορώ άλλο σπίτι» σχολίασε ο
Θανάσης και τα παιδιά τον κοίταξαν με απορία. «Τι κοιτάτε ρε,
πνίγομαι. Πάμε. Μπορεί να είναι κι ο ζαβός εκεί».
Έφυγαν τα παιδιά απ’ το σπίτι με τις μπύρες και πήγανε
στο πάρκο. Δεν βρήκαν τον Βασίλη εκεί, αλλά τον Πάνο που
είχε πιάσει το παγκάκι τους και ρέμβαζε σαν χαμένος. Έκανε
να φύγει χωρίς να μιλήσει, αλλά τα παιδιά χαμογέλασαν κι ο
Βαγγέλης, σε ένδειξη συμφιλίωσης, του έδωσε την μπύρα του.
Αποφάσισαν να μην αγγίξουν καθόλου το θέμα του Βασίλη και
της Έλενας πριν πιάσουν την ψιλοκουβέντα. Είχε πάει δέκα και
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δεν είχαν πολλή ώρα στην διάθεσή τους. Έπρεπε να μαζευτούν
και στα σπίτια τους, μιας και η επόμενη, ήταν η πρώτη ημέρα
μαθημάτων μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων.
«Ταμάμ… Η μουρλή…» σχολίασε ο Βαγγέλης, κάνοντας νόημα με το κεφάλι στα παιδιά για να κοιτάξουν την Νίκη που
διέσχιζε το πάρκο.
«Ήταν που ήταν, κούρεψε και το μαλλί και παραπήρε αέρα
το κεφάλι της» σχολίασε γελώντας ο Τάσος.
Κάτι πήγε να πει ο Πάνος, αλλά θυμήθηκε αυτό που του είχε
πει στο τηλέφωνο και λούφαξε. «Άντε ρε, πες το» του είπε ο
Βαγγέλης που τον είχε καταλάβει.
«Τίποτα» μουρμούρισε ο Πάνος.
«Νταλτον! Πού ρε;» τους φώναξε η Νίκη από απόσταση,
προσπαθώντας να πικάρει τον Πάνο που ήταν ο πιο ψηλός της
παρέας.
«Γιατί μας λέει Ντάλτον, ρε;» ρώτησε ο Βαγγέλης.
«Γιατί καθίσαμε κατά ύψος» σχολίασε ατάραχα ο Θανάσης.
«Πού ρε μουρλή;» της φώναξε κι ο Τάσος.
«Στον αγώνα, Τζο!» του απάντησε εκείνη γελώντας.
«Μαλάκα, είναι χαζή η γκόμενα» σχολίασε ο Βαγγέλης χαμηλόφωνα.
«Στον αγώνα κι εμείς!» της απάντησε ο Τάσος.
«Τι έγινε; Βγάλατε βόλτα τον τρελό–Άβερελ;» συνέχισε η
Νίκη για να δει τον Πάνο να σηκώνεται όρθιος. «Ώ, ρε μαλάκα,
φυρί – φυρί το πάει η μουρλή…» έκανε ο Βαγγέλης και έκανε
να σηκωθεί για να μαζέψει τον Πάνο, μα τον τράβηξε πίσω ο
Τάσος. «Άσε να πάω εγώ, γιατί κάνουμε μαζί kick boxing με
την παλαβή» του είπε χαμηλόφωνα πριν σηκωθεί από το παγκάκι για να πάει προς το μέρος του Πάνου.
«Τραβάς κανένα ζόρι;» την ρώτησε ο Πάνος και η Νίκη του
χαμογέλασε πριν του κλείσει το μάτι. «Ψηλέ, αυτά εκεί που σε
παίρνει, όχι σε μένα» του απάντησε κοφτά. Πήγε και στάθηκε
μπροστά του. Τους χώριζαν τουλάχιστον είκοσι πόντοι, μα η
Νίκη δεν είχε συνηθίσει να κάνει πίσω. Χώθηκε στην μέση ο
Τάσος για να τους χωρίσει, πριν αρχίσει τίποτα. Κοίταξε πρώτα
τον Πάνο και μετά την Νίκη. Δεν μίλησε. Περίμενε να δει πώς
θα εξελισσόταν η κατάσταση.
«Σώπα ρε κοριτσάκι…» της είπε περιπαικτικά ο Πάνος.
«Νίκη, σπάσε» έκανε κοφτά ο Τάσος, μα εκείνη δεν πτοήθηκε.
«Όπα ρε γατάκι. Άραξε λίγο. Τρώγεσαι για κλωτσιές; Αφού
σου είπα. Κλωτσιές θα φας αν ξαναενοχλήσεις την κολλητή μου»
του είπε χωρίς να αλλάξει τον χαμογελαστό της τόνο.
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«Σιγά μωρέ… Σε φοβήθηκα τώρα. Ανατρίχιασα, δεν βλέπεις;».
«Εμένα, ίσως, όχι. Τον φευγάτο όμως; Ε;» αγρίεψε η Νίκη.
«Κάνε τίποτα και θα ‘χουμε κακά ξεμπερδέματα εμείς οι
δύο!» φώναξε ο Πάνος, σφίγγοντας τις γροθιές του.
«Αγοράκια σαν κι εσένα, τα μασάω και τα φτύνω!» του είπε
η Νίκη κι ύστερα κόλλησε πάνω του. Προσπάθησε ο Τάσος να
τους χωρίσει, μα δεν το κατάφερε. Έπρεπε να χτυπήσει έναν
από τους δύο και δεν ήθελε να το κάνει αν δεν έφταναν τα
πράγματα στα άκρα.
Έσπρωξε ο Πάνος την Νίκη κι ο Τάσος τον Πάνο, όμως αυτό,
για την Νίκη, ήταν αιτία πολέμου. Όρμηξε προς τον Πάνο, μα
την πρόλαβε ο Τάσος και την βούτηξε από την μέση. Σηκώθηκαν
τα παιδιά απ’ το παγκάκι για να κρατήσουν τον Πάνο και να
μην γίνει συμπλοκή.
«Κοιτάχτ’ ένα μάγκα, ρε, που τρέμει το φυλλοκάρδι του!»
φώναξε η Νίκη που πάλευε να ξεφύγει από τον Τάσο. «Έλα
τώρα που θα δώσεις σημασία στον Πάνο. Άφησέ το. Πάμε»
της ψιθύρισε εκείνος, καθώς την τραβούσε προς την άκρη του
πάρκου.
«Δεν τρέμω κανέναν! Δεν είμαι δειλός σαν τον Βασίλη!» της
φώναξε ο Πάνος.
«Α! Ναι; Κότα ρε να του πεις πως η Έλενα τον παραμύθιαζε
ότι ήτανε παρθένα και πηδιότανε με τον άλλον κι ότι εσύ την
κάλυπτες! Τι φοβάσαι ρε μπινέ; Μην σε χορτάσει κλωτσοπατινάδα ο φευγάτος;» ούρλιαξε η Νίκη. «Έλα, Νίκη, ηρέμησε, δεν
αξίζει» της ψιθύρισε στο αυτί, μα ούτε εκείνη, ούτε ο Πάνος,
είχαν διάθεση να αφήσουν τον καυγά στην μέση.
«Κοίτα ποια μιλάει! Της πουτάνας η κόρη!» συνέχισε να ρίχνει λάδι στην φωτιά ο Πάνος κι εκείνη την στιγμή, τον βούτηξε
απ’ το λαιμό ο Βαγγέλης. «Κάτσε κάτω και μην το χοντραίνεις!
Δεν σε παίρνει!» του φώναξε.
«Κοίτα έναν άντρα ρε! Άντρας, αγόρι μου, είν’ αυτός που
τον έφαγε και δεν του άρεσε κι απ’ ότι βλέπω, για κωλομπαράς
δεν κάνεις!» συνέχισε η Νίκη, που είχε βάλει τα κλάματα.
Λούφαξε ο Πάνος στο παγκάκι και σώπασε όταν τον βούτηξαν και τον κάθισαν κάτω, με το έτσι θέλω, οι φίλοι του. Ο Τάσος, με μια σβέλτη κίνηση γύρισε την Νίκη απ’ την άλλη πλευρά
για να μην βλέπει τον Πάνο, την αγκάλιασε σφιχτά απ’ την μέση
για να μην φύγει και ορμήσει και απομακρύνθηκε μαζί της από
το πάρκο. «Έλα, που κάθεσαι και δίνεις σημασία στον ποζερά.
Μισή σφαλιάρα άνθρωπος είναι» της είπε ήρεμα ο Τάσος.
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Γύρισε η Νίκη και τον κοίταξε θλιμμένα. «Μην κλαίς ρε» της
είπε χαμογελώντας ο Τάσος, χαϊδεύοντας της δειλά την πλάτη
κι εκείνη έριξε το κεφάλι της στον ώμο του.
«Φαρμάκι το στοματάκι σου, αδερφούλα μου» σχολίασε ο
Τάσος, προσπαθώντας να την κάνει να γελάσει, μα δεν το κατάφερε. Απ’ όλα τα λόγια της κράτησε μόνο εκείνο για την Έλενα.
Το ίδιο που κράτησαν και οι υπόλοιποι.
«Ποζερά, είσαι μόνος σου. Μαθεύτηκε, μαλάκα, και το μαθαίνουμε τελευταίοι!» του είπε ο Βαγγέλης, που είχε νευριάσει
άσχημα και στεκόταν από πάνω του. «Άστο, μάστορα, τα είπαμε. Την διορία του την έχει» πετάχτηκε ο Θανάσης για να
ηρεμήσει τα πνεύματα.
Περπατούσε ο Τάσος με την Νίκη, στην αγκαλιά του, που
δεν ηρεμούσε με τίποτα και είχε ράψει το στόμα της. Προσπάθησε και να την ηρεμήσει και να συζητήσει μαζί της, αλλά δεν
κατάφερε τίποτα. Δεν του πήγαινε η καρδιά να την αφήσει μόνη
σε τέτοια κατάσταση. Τελείωσαν και τα τσιγάρα του κάποια
στιγμή κι έβαλε πλώρη, μαζί της, για το ψιλικατζίδικο του πατέρα του. Ανεφοδιάστηκε με τσιγάρα, πήρε κι ένα φτηνό κρασί,
και πήρε την αμίλητη Νίκη για να καθίσουν κάπου μακριά απ’
την παρέα του.
Πέρασαν την παλιά πεζογέφυρα βουβοί και τότε κατέβηκε
η ιδέα στο κεφάλι της Νίκης. «Βάζω τον χώρο. Βάζεις την παρέα;» τον ρώτησε μ’ ένα ανεξήγητο και θλιμμένο ύφος. «Μέσα»
της απάντησε αδιάφορα ο Τάσος, που δεν είχε ιδιαίτερη όρεξη
να γυρίσει στην παρέα του ή να επιστρέψει στο σπίτι, μιας και
ήταν ακόμη έντεκα. Έκαναν επιτόπου αναστροφή, περπάτησαν
μέχρι την γέφυρα και πέντε λεπτά αργότερα, άνοιγαν την αυλόπορτα του σπιτιού της Νίκης
«Παλιοπράγματα που τρίζουν» μουρμούρισε η Νίκη μπαίνοντας στο σπίτι. Ο Τάσος κοίταξε το σαλόνι και του φάνηκε πάρα
πολύ μοντέρνο. Αν και υποφωτισμένο, από μια τηλεόραση που
έπαιζε βουβά, έμοιαζε πολύ όμορφο. Δεν είχε όμως καμία σχέση
με το δωμάτιο της Νίκης που ήταν άδειο. Δύο διπλά στρώματα
στο πάτωμα, μια κρεμαστή βιβλιοθήκη – γραφείο και ένα φουτουριστικό φωτιστικό δαπέδου ήταν τα μόνα της υπάρχοντα.
«Μην το κοιτάς, το θέλω μίνιμαλ» μουρμούρισε η Νίκη που είχε
ξεχάσει τον καυγά με την μητέρα της, τον καυγά με τον Πάνο
και την κακή της διάθεση.
Κάθισαν στο στρώμα, άνοιξαν το κρασί κι έπιασαν την κουβέντα. Ο Τάσος της είπε εκείνη την ιστορία με την παρέα που
έγινε οικογένεια και η Νίκη κατάφερε να καταλάβει τις συμπε128
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ριφορές εκείνων τον παιδιών που πάντοτε την προβλημάτιζαν.
Ζέστανε το κλίμα μέσα στο δωμάτιο και η κουβέντα άρχισε να
γίνεται περισσότερο χαρούμενη όσο περνούσε η ώρα και όσο
τελείωνε το κρασί.
Μεθυσμένοι και κουρασμένοι, ο Τάσος με την Νίκη, είχαν
ξαπλώσει και προσπαθούσαν να συνεχίσουν την συζήτηση, μόνο
που δεν τα κατάφερναν. Πείραζαν ο ένας τον άλλο και γελούσαν συνέχεια. Κάποια στιγμή, πολύ πριν χαράξει, αποκοιμήθηκαν κι αγκαλιάστηκαν στον ύπνο τους. Γι αυτούς τους δύο, θα
ξημέρωνε η πιο παράξενη Δευτέρα στις μέχρι τότε ζωές τους.
Σχεδόν ταυτόχρονα άνοιξαν τα μάτια τους και προσπάθησαν να θυμηθούν τι έγινε το προηγούμενο βράδυ, μιας κι είχαν
καταφέρει να μεθύσουν. Ο Τάσος κοίταξε την Νίκη φοβισμένα
κι εκείνη κοίταξε τον Τάσο σκεφτικά. «Φοράμε ακόμα ρούχα.
Το κεφάλι μου με τσακίζει» μουρμούρισε η Νίκη και το βλέμμα
της έπεσε σε ένα φορτωμένο δίσκο που ήταν πάνω στο γραφείο.
Μαρμελάδες, βούτυρα, καφέδες και πορτοκαλάδες την κοίταζαν
από τον δίσκο.
«Τι ώρα είναι ρε φίλε;» ρώτησε ο Τάσος ενώ προσπαθούσε
να σηκωθεί όρθιος.
«Εφτά» απάντησε η Νίκη, κοιτάζοντας το ρολόι της.
«Εφτά;» αναφώνησε ο Τάσος. «Τι εφτά; Εφτά το πρωί; Θα
με σκοτώσει η Φρόσω!»
«Πω… Μπήκε η μαμά στο δωμάτιο…» μουρμούρισε η Νίκη.
«Και τώρα; Πως φεύγω τώρα;» ρώτησε μέσα στην ταραχή
του ο Τάσος.
«Τάσο, μην φωνάζεις… Απ’ την πόρτα. Δεν πρόκειται να πει
η Ντίνα κάτι. Πιο πιθανό είναι να γκρινιάξει αν δεν φάμε, παρά
που κοιμήθηκες εδώ» του απάντησε μισοκλείνοντας τα μάτια
της κι ύστερα σηκώθηκε και πήρε την μία πορτοκαλάδα.
«Φεύγω, θα με περιμένει η μάνα μου με κανένα σκουπόξυλο
στα χέρια πίσω απ’ την πόρτα!» δήλωσε ο Τάσος, ενώ έβαζε
βιαστικά τα παπούτσια του.
«Θα τα πούμε στο σχολείο;» τον ρώτησε χαμογελώντας.
«Ναι» είπε κοφτά εκείνος πριν βγεί από το δωμάτιο. Ούτε
καλημέρα είπε, ούτε καν παρατήρησε την γυναίκα που καθόταν
με την πλάτη γυρισμένη προς την εξώπορτα και παρακολουθούσε τις πρωινές εκπομπές στην τηλεόραση. Βγήκε από το σπίτι,
τράβηξε την εξώπορτα όσο πιο αθόρυβα μπορούσε και η Ντίνα,
η μητέρα της Νίκης, έβαλε τα γέλια.
«Πες του να λέει και μια καλημέρα, δεν δαγκώνω!» φώναξε
η Ντίνα.
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«Μπήκες στο δωμάτιο;» την ρώτησε η Νίκη που είχε πάει
στο σαλόνι και η Ντίνα, χωρίς να πάρει το βλέμμα της από την
τηλεόραση, της απάντησε με ένα κοφτό «ναι».
«Δεν σου έχω πει…» ξεκίνησε να λέει η Νίκη και η μητέρα
της την διέκοψε.
«Θα σε ρωτούσα αν προσέξατε γιατί είμαι πολύ μικρή για
να γίνω γιαγιά, αλλά τζάμπα ο κόπος, τίποτα δεν έκανες. Κι
είναι και καλό παιδί, του ψιλικατζή ο γιος» σχολίασε η Ντίνα
κι εκείνη, απηυδισμένη, αναθεμάτισε άηχα προς το ταβάνι και
γύρισε πίσω στο δωμάτιό της.
«Α! Όχι κυρία μου! Δεν θα φεύγεις έτσι από τις συζητήσεις!»
φώναξε η Ντίνα κι ύστερα πήγε στο δωμάτιο της Νίκης. «Τι
τρέχει;» την ρώτησε κοφτά.
«Μαμά, δεν έχω όρεξη, με πονάει το κεφάλι μου».
«Άλλα πράγματα έπρεπε να σε πονάνε…» άρχισε η Ντίνα.
«Ρε μαμά!» φώναξε η Νίκη.
«Δεν είναι κακό, ξέρεις! Εγώ στην ηλικία σου είχα παιδί!»
«Φίλος μου είναι ο Τάσος!»
«Κι εγώ με τον πατέρα σου, φίλοι ήμασταν!»
«Μην το πιάσουμε αυτό το θέμα!»
«Κορίτσι μου, αν είσαι λεσβία, πες το μου. Δεν έχω τέτοια
κολλήματα…»
«Τι λες ρε μαμά πρωί – πρωί; Πας καλά;» ούρλιαξε η Νίκη.
«Αυτό που άκουσες, λέω!»
«Μαμά, σήκω φύγε γιατί θα μαλώσουμε!»
Βγήκε από το δωμάτιο η Ντίνα και άρχισε την μουρμούρα
για την συμπεριφορά της κόρης της, τις παρέες της, τα θέλω της,
τον τρόπο ζωής της, το ότι οι γυναίκες δεν μαθαίνουν να βαράνε
και δεν κόβουν το μαλλί τους σαν άντρες και όλα αυτά που την
εκνεύριζαν πάνω στην Νίκη.
«Ναι, ναι, λέγε, λέγε» της είπε η Νίκη αντί για καλημέρα
όταν βγήκε από το σπίτι για να φύγει για το σχολείο.
Αφού κατάλαβαν όλοι πως ο Βασίλης είχε φορτώσει άσχημα,
δεν τον πλησίασε κανείς. Μόνο η Μελίνα πήγε και του μίλησε
και έφυγε μαζί του πριν καν χτυπήσει το κουδούνι. Έμεινε μόνη
της η Νίκη που δεν είχε άλλη συντροφιά. Βαριόταν ανελέητα
στο μάθημα κι άκουγε την ψιλή κουβέντα που είχαν στησει στο
μπροστινό θρανίο η Έλενα με την Νάντια. Έπιανε τα περισσότερα. Κυρίως την χολή της Έλενας προς την Μελίνα. Ήθελε
να την βουτήξει και να κάνει φασαρία, ήξερε όμως πως δεν θα
ωφελούσε κανέναν αυτό.
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Στο πρώτο διάλειμμα κάθισε μόνη της. Πήγε και την βρήκε
ο Τάσος. «Την σκαπουλάρισες;» τον ρώτησε γελώντας κι εκείνος κούνησε νυσταγμένα το κεφάλι του. «Άσε, δεν μπορείς να
φανταστείς πόσο τυχερός ήμουν» της απάντησε.
«Κάτσε. Λέγε» του είπε χαμογελώντας.
«Μπήκα σπίτι και της είπα ότι κοιμήθηκα στου Σάκη, μένει
μόνος του, ξέρεις. Άρχισε να φωνάζει γιατί δεν πήρα τηλέφωνο
και τα τοιαύτα, πριν θυμηθεί ότι δεν δουλεύει το τηλέφωνο. Το
γύρισα κι εγώ στην αντεπίθεση, και καλά, έπαιρνα τηλέφωνο
και δεν το σήκωνε κανείς, το βούλωσε η κυρά-Φρόσω, πήρα
τσάντα κι ήρθα» της είπε με φούρια κι εκείνη έβαλε τα γέλια.
«Ο Βασίλης έφυγε με την Μελίνα…» σχολίασε αδιάφορα η
Νίκη.
«Τους είδαμε. Ο άλλος έχει φορτώσει άσχημα».
«Τι τον κρατάτε στην παρέα τον πατίφλωρο;»
«Ρώτα τον Βασίλη. Δεν ξέρω. Προς το παρόν, παίζουμε βάσει κανόνων».
«Πώς το βλέπεις;»
«Πού ήξερες πως η Έλενα…» έκανε ο Τάσος και η Νίκη του
χαμογέλασε.
«Ξέρω κάτι ακόμη που δεν θ’ αρέσει σε κανένα» μουρμούρισε νωχελικά η Νίκη.
«Τι;» ρώτησε ο Τάσος.
«Τάσο…» έκανε αναστενάζοντας κι ύστερα κατέβασε το κεφάλι της. «Μην το σκέφτεσαι. Πες ότι δεν το ανέφερα ποτέ»
κατέληξε.
«Γιατί ρε συ; Τι έγινε;» την ρώτησε. Του έπιασε το χέρι η
Νίκη πικρογελώντας. «Δεν θέλω να ανοίξω παρτίδες με τους
δικούς σου. Τον Πάνο και τον Βαγγέλη δεν τους πάω ούτε με
σφαίρες. Τον Βασίλη δε… Θέλω να του πατήσω μια μπουνιά
ανάμεσα απ’ τα μάτια, να είναι όλη δική του. Ο ξερόλας. Άμα
σου πω, θα σκοτωθείτε και θα πάρει κι εμένα η μπάλα».
«Πες μου πού έμαθες για την Έλενα».
«Αρκεί που το ξέρω»
«Πώς;»
«Το ξέρεις ότι στο λέω για να τους το μεταφέρεις;»
«Με χρησιμοποιείς;» την ρώτησε γελώντας.
«Φυσικά. Δεν συμμερίζομαι τις απόψεις σας».
«Τι; Γιατί;» ρώτησε με έκπληξη ο Τάσος.
«Γιατί η Μελίνα, κόβει φλέβες για τον Βασίλη. Αυτό το ξέρετε. Ο Βασίλης κόβει φλέβες για την Μελίνα. Αυτό, αν δεν το
ξέρετε, φαίνεται. Δεν είναι δυνατό να απειλεί θεούς και δαίμο131
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νες, να μην τον κάνει καλά κανείς και τόσο απλά, να τον παίρνει
από το χέρι η Μελίνα και να φεύγουν. Δεν στέκει. Απλή λογική»
απάντησε η Νίκη.
«Πάλι δεν σε πιάνω. Με ποιες απόψεις είσαι αντίθετη;»
«Τι είναι αυτό το, «την είδε πρώτος ο Πάνος»; Του ανήκει;
Τι είναι η Μελίνα; Τρόπαιο; Καρέκλα; Πακέτο τσιγάρα; Πίστεψέ με, αυτή είναι που θα διαλέξει. Και, πίστεψέ με, μέχρι τέλος
της βδομάδας θα είναι μαζί με τον Βασίλη. Όσο και να χτυπιέται το παρεάκι σου για το αντίθετο» κατέληξε η Νίκη την ώρα
που χτύπησε το κουδούνι. Την παρατηρούσε ο Τάσος, όταν σηκώθηκε και απομακρύνθηκε από εκείνον. Σκεφτόταν πως ήταν
αδύνατο να έχουν πέσει τόσο έξω και να έχουν κάνει τόσο μεγάλα λάθη. Δεν ήθελε να τα συζητήσει με τους φίλους του, μα με
την Νίκη που ήταν έξω από τον χορό και είχε μια διαφορετική
προοπτική για την όλη κατάσταση.
Πανικός επικρατούσε στο στρατόπεδο Πάνου – Έλενας –
Νάντιας κι αυτό φαινόταν στα πρόσωπά τους, εκείνο το απόγευμα της Δευτέρας που βγήκαν για καφέ. «Αν με πάρει κανένα
μάτι μαζί σας, ό,τι μαλακία τους είπα μέχρι τώρα, πήγε στράφι» είχε πει ο Πάνος μόλις τις συνάντησε.
«Πανούλη μου; Πιάσε τον Βασίλη και μίλα του. Δεν έχει
νόημα αυτή η φαγωμάρα» του είπε η Νάντια κι εκείνος αναστέναξε. Δεν του έβγαινε το σχέδιο όπως το ήθελε.
«Τι να του πω ρε; Αφήστε το, κορίτσια. Δεν βγάζει κάπου».
«Ήδη τους είπες για εμένα. Αυτό δεν τους αρκεί;» τον ρώτησε νευριασμένα η Έλενα.
«Λενάκι, αν καθίσω και μιλήσω και πω τι γίνεται όλο αυτό
το διάστημα, δεν πρόκειται να μου ξαναμιλήσει κανένας. Θα το
αφήσω να ξεφουσκώσει».
«Κάνε υπομονή να ρίξει την Μελίνα. Θα ξεχαστεί μετά»
του είπε γλυκά η Νάντια. Έκλεισε τα μάτια του και κούνησε
το κεφάλι του. «Είναι κι αυτό» μουρμούρισε πριν αρχίσει να
ανακατεύει τον καφέ του.
Έφτανε η βδομάδα στο τέλος της και η κατάσταση δεν είχε
ξεκαθαρίσει. Είχαν κανονίσει τα παιδιά να βγούνε το βράδυ της
Παρασκευής. Η παρέα του Βασίλη θα πήγαινε, όπως κάθε Παρασκευή, στο ξενυχτάδικο του πατέρα του Θανάση. Εκείνο το
βράδυ θα έλειπε ο Βασίλης που ήταν απλησίαστος και ο Τάσος
που ήταν άφραγκος.
Η Έλενα και η Νάντια είχαν κανονίσει να βγούν με τον Χρήστο και την παρέα του. Είχε κλείσει ο Χρήστος τραπέζι στα
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μπουζούκια για κείνη την Παρασκευή. Στα ίδια ακριβώς μπουζούκια που θα πήγαινε η παρέα του Βασίλη.
Η Νίκη την έβγαλε στο ψιλικατζίδικο του Τάσου μέχρι τις
έντεκα που το έκλεισε. Πήραν κρασί και πήγαν να αράξουν
στο σπίτι της. Να συζητήσουν την όλη κατάσταση και να δουν
τι έπρεπε να κάνουν. Πώς θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους
φίλους τους.
«Σήμερα θα γίνει το σκηνικό» του είπε η Νίκη, όταν κάθισαν
στο κρεβάτι της και άνοιξαν το κρασί.
«Μακάρι. Όχι τίποτ’ άλλο, το έχω βάλει στοίχημα με τον
Σάκη…»
«Τι;» τον διέκοψε εκείνη.
«Ότι ο φευγάτος έχει μπέσα».
«Ναι, αν ήξερε τι έπαιζε πίσω απ’ την πλάτη του, θα σου
‘λεγα εγώ».
«Εγώ, όμως, ξέρω. Έχω inside information. Αν, μέχρι το
απόγευμα της Δευτέρας, αυτοί οι δύο είναι μαζί, έχω βγάλει
ένα κατοστάρικο» δήλωσε θριαμβευτικά ο Τάσος και η Νίκη λύθηκε στο γέλιο. «Κουβαρντά μου εσύ! Στοιχηματάρα για εκατό
δραχμές!» του είπε, σκουντώντας τον μέσα στο γέλιο της.
«Δεν κατάλαβες. Εκατό χιλιάρικα» της απάντησε με προσποιητά σοβαρό ύφος.
«Έλα ρε! Σοβαρά; Ποιος είναι τόσο βλάκας να βάλει τέτοιο
στοίχημα; Να πάω να βάλω κι εγώ μαζί του».
«Ο Σάκης που θεωρεί τον Βασίλη ατσαλάκωτο».
«Θες να βάλουμε και μαζί ένα στοίχημα;» τον ρώτησε περιπαικτικά.
«Ακούω».
«Τι χάνεις;»
«Την παρθενιά μου, λέγε».
«Σοβαρά;»
«Σοβαρά».
«Είσαι κωλόπαιδο, είμαι σίγουρη ότι το ξέρεις και ότι θα
χάσω» σχολίασε γελώντας η Νίκη κι ύστερα αναστέναξε.
«Πες».
«Χωρίς στοίχημα».
«Χωρίς» συμφώνησε ο Τάσος χαμογελώντας.
«Η Νάντια πηδιέται με τον Πάνο» του είπε η Νίκη και το
ύφος του Τάσου, σε μία μόνο στιγμή άλλαξε. Γούρλωσε τα μάτια του, άνοιξε το στόμα του και την κοίταξε με απορία. «Ω,
ναι! Άκου και το καλύτερο! Το κονέ στη Έλενα, το έκανε ο Πάνος!» συνέχισε η Νίκη, γελώντας.
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Πνίγηκε με το σάλιο του ο Τάσος. Άρχισε να βήχει και βούτηξε το μπουκάλι με το κρασί. Ήπιε, έκλεισε σφιχτά τα μάτια
του και σηκώθηκε από το στρώμα. Πήγε και κάθισε στο γραφείο. Αναστέναξε. «Είσαι καλά;» τον ρώτησε ανήσυχα η Νίκη.
«Όχι» απάντησε κοφτά ο Τάσος.
«Θέλεις να το συζητήσουμε;»
«Θέλω να μου πεις πού τα έμαθες».
«Βάλε το μυαλό σου να δουλέψει… Άστο. Στο ακριβώς πίσω
θρανίο κάθομαι μωρέ Τασούλη. Συζητάνε. Ακούω».
«Γι αυτό… Η Μελίνα… Πωπώ… Αν γίνει κάτι… Θα μιλήσει
στον Βασίλη… Ώ ρε φίλε…» έκανε ο Τάσος χτυπώντας το κεφάλι με την παλάμη του.
«Δεν θα πει τίποτα. Είναι σκατοχαρακτήρας μωρέ, σαν τον
Βασίλη κι αυτή. Δεν γουστάρει να χρησιμοποιήσει δόλια μέσα.
Έτσι λέει. Τι είναι η Μελίνα; Σαν κι εμάς;» του είπε χαμογελαστά κι ύστερα πήγε και κάθισε, μαζί με το κρασί, πάνω στο
γραφείο, ακριβώς δίπλα του.
«Τώρα;» αναστέναξε ο Τάσος.
«Τώρα άφησέ το έτσι. Θα μάθουμε αύριο τι έγινε. Της Μελίνας, μια φορά, δεν της ξεφεύγει κάτι. Εσένα μη σου ξεφύγει
τίποτα και γίνει χαλασμός» του απάντησε κι ύστερα άρχισε να
του χαϊδεύει το κεφάλι.
«Μ’ αρέσει» δήλωσε ο Τάσος.
«Κι εμένα» απάντησε η Νίκη.
«Τι φάση;»
«Τίποτα ρε. Έτσι. Μού ‘ρθε».
«Ζωάρα κάνουμε. Παρασκευή βράδυ με κρασί, αραχτοί, ενώ
γύρω γίνεται χαμός» σχολίασε ο Τάσος με μισόκλειστα μάτια.
«Οι δικοί σου;»
«Στα Μαχαιρώματα»
«Ποια μαχαιρώματα;» απόρησε η Νίκη.
«Στο σκυλάδικο μωρέ. Του πατέρα του Θανάση είναι. Εγώ
δεν έχω ούτε για μισό ποτό απόψε…»
«Ωωωχ…» έκανε η Νίκη.
«Τι;»
«Μάντεψε ποιες θα είναι εκεί απόψε;»
«Ωχ» έκανε και ο Τάσος.
Ο Θανάσης έφτασε αργοπορημένος στο μαγαζί κατά τις δώδεκα και κάτι, όταν ήδη είχε ξεκινήσει το πρόγραμμα. Το μπουκάλι του και η παρέα του τον περίμεναν στο κλασσικό τραπέζι
που έπιαναν πάντα. Χαιρέτισε μερικούς γνωστούς, μίλησε για
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λίγο με κάποιους, εκλεκτούς, πελάτες κι ύστερα πήγε και κάθισε με τα φιλαράκια του.
«Πώς είμαστε;» πέταξε την ατάκα του και τα παιδιά έβαλαν τα γέλια.
«Σκόρπιοι» απάντησε ο Βαγγέλης.
«Καλά, για τον κοντό ξέρω, πάλι άφραγκος είναι. Ειλικρινά,
ώρες – ώρες, μου ‘ρχεται να του δίνω εγώ λεφτά. Κρατάει το
μαγαζί όποτε μπορεί και ο δερβέναγας, η κυρά-Φρόσω, δεν του
δίνει τίποτα. Ο άλλος, ο βλαμμένος, που είναι;»
«Δεν έχω ιδέα, Σάκη. Έχει κατεβάσει ρολά» απάντησε ο
Βαγγέλης κι ύστερα του έδειξε με τα μάτια μια παρέα που καθόταν στην πίστα. Γύρισε ο Πάνος το κεφάλι του από την άλλη.
«Αυτός είναι;» ρώτησε ο Θανάσης τον Πάνο.
«Ο καστανός με το γαλάζιο πουκάμισο» συνέχισε ο Βαγγέλης.
«Κύριοι, με συγχωρείτε. Με καλεί το καθήκον» είπε σοβαρά
ο Θανάσης, πριν σηκωθεί από το τραπέζι. Σηκώθηκε κι ο Βαγγέλης. Κοντοστάθηκε και κοίταξε τον Πάνο. «Επειδή αυτό, παλιέ,
καλέ μου φίλε, λέγεται θράσος. Δύο και νύχτωσε» του είπε πριν
ακολουθήσει τον Θανάση.
«Πώς είμαστε;» ρώτησε ο Θανάσης με τον αέρα του μαγαζάτορα που ‘χε από χρόνια κατακτήσει κι ο Χρήστος γύρισε και
τον κοίταξε. «Μια χαρά» είπε πριν διασταυρωθεί το βλέμμα
του με του Βαγγέλη. Μουδιασμένες τους κοίταζαν η Έλενα με
την Νάντια. Φόρεσε το καλό του χαμόγελο ο Θανάσης, πριν συνεχίσει να μιλάει.
«Κύριοι, θα σας σταναχωρήσω, αλλά είμαστε γεμάτοι απόψε και το τραπέζι το χρειάζομαι» είπε κοφτά κι έπειτα έκανε
νόημα σε δύο σερβιτόρους να έρθουν προς το μέρος τους.
«Όπα ρε φίλε. Το έχω κλείσει από την Τρίτη το τραπέζι…»
έκανε ο Χρήστος.
«Πολύ λυπάμαι, αλλά θα έχει γίνει σίγουρα κάποιο λάθος»
συνέχισε ο Θανάσης, που κοίταζε μία από ‘δω και μια από
εκεί. Μια γυναικοπαρέα μπήκε στο μαγαζί κι ο Θανάσης έκανε
νόημα στον μέτρ να τις φέρει. Ένας χαμός με νοήματα και συννενοήσεις έτρεχε μπροστά στα μάτια μιας παρέας, που δεν είχε
καταλάβει ακόμη τον λόγο που έπρεπε να σηκωθούν.
«Εσένα, σε θυμάμαι» είπε ο Χρήστος στον Βαγγέλη.
«Και το φιλαράκι μου, την μύτη σου» του απάντησε εκείνος.
«Φώναξε μου το αφεντικό» είπε ο Χρήστος στον Θανάση.
«Είμαι το αφεντικό».
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«Μεγάλε, δεν κανω πλάκα…» άρχισε ο Χρήστος, μα ο Θανάσης δεν είχε όρεξη για ευγένειες εκείνο το βράδυ. «Εδώ μέσα
είσαι ανεπιθύμητος. Μάζεψε την παρέα σου και σήκω φύγε. Στο
λέω μία φορά και με πάρα πολύ όμορφο τρόπο».
«Τις πουτάνες σου και το λομπού» του είπε ο Βαγγέλης.
«Άκου να σου πω…» ξεκίνησε ο Χρήστος.
«Θες ν’ αρχίσουμε καυγά; Έχω το μαγαζί με το μέρος μου»
τον διέκοψε ο Βαγγέλης.
«Δεν ξέρω τι ζόρι τραβάτε…»
«Τελείωνε ρε μεγάλε που θα σου δώσουμε και λογαριασμό τώρα!» αρπάχτηκε ο Θανάσης. «Περάστε πάρτε παλτά και
πάτε αλλού να το συνεχίσετε. Κερασμένο απ’ το μαγαζί ό,τι
έχετε μέχρι τώρα!»
«Πάμε» είπε ο Χρήστος στην παρέα του και σηκώθηκαν
όλοι πλην της Έλενας. «Έλα, Λένα, σήκω» συνέχισε μα εκείνη
σταύρωσε τα χέρια της και παρέμεινε στην θέση της. Άρχισε να
φορτώνει ο Θανάσης, το ίδιο και ο Βαγγέλης. «Έλενα! Τελείωνε!» φώναξε ο Χρήστος. Τίποτα εκείνη. Ούτε τα μάτια της δεν
πετάρισε.
«Λενάκι; Να σου κάνω μια ερώτηση;» της είπε ο Βαγγέλης, αλλά δεν περίμενε απάντηση. «Ξέρεις τι θα γίνει αν, λέμε
τώρα, μου φύγει κάπου ότι σε ξεπαρθένιασε αυτός ο χαλβάς
ενώ ήσουν με τον φευγάτο;»
Νευρίασε ο Χρήστος και πήγε προς το μέρος του. «Ποιον είπες χαλβά, ρε!» του φώναξε βουτώντας τον απ’ το πέτο. Τσούγκρισε ο Βαγγέλης το κούτελό του με το δικό του. «Άκου να
σου πω, χάρη στον φίλο μου κάνω που την πνίγω και δεν μιλάω.
Αν του πω ότι απειλείς να τον χαρακώσεις, δεν ξέρω κι εγώ τι
θα γίνει κι αυτή τη φορά δεν θα είμαι εκεί για να τον μαζέψω.
Το κατάλαβες τώρα, μαλάκα; Δεν ήξερες ότι η καριόλα είναι
μ’ άλλον; Δε στο ‘πε; Θα βγεις κι από πάνω τώρα; Ε; Θα συνεχίσεις να μου κρατάς το πέτο ή θα πάρεις τις πουτάνες που
τρέχουν πίσω απ’ το μπαγιόκο και θα γίνεις μπουχός; Γιατί για
φάπες δεν σε βλέπω, σε κοιτάει όλο το μαγαζί» του ‘πε ο Βαγγέλης όσο πιο ήρεμα μπορούσε.
«Λένα, πάμε!» είπε ο Χρήστος κι εκείνη σηκώθηκε.
«Έτσι μπράβο» μουρμούρισε ο Βαγγέλης.
«Κυρίες μου! Πρώτο τραπέζι απόψε για σας! Μήτσο! Βάλε
ένα μπουκάλι από μένα για τα κορίτσια!» είπε ο Θανάσης στον
ένα σερβιτόρο καθώς έβαζε την νέα παρέα στο τραπέζι. Γύρισε
και κοίταξε τον Βαγγέλη που έφτιαχνε το πουκάμισό του κι
έπειτα τον Πάνο που παρακολουθούσε την σκηνή από μακριά.
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«Τι ξεφτιλίκι ήταν αυτό;» ρώτησε η Έλενα την Νάντια
όταν βγήκαν απ’ το μαγαζί κι ύστερα γύρισε προς τον Χρήστο.
«Άστο, αγάπη, θα πάω σπίτι. Μου χάλασαν την διάθεση».
«Σίγουρα;» την ρώτησε εκείνος.
«Ναι. Με την γκαντεμιά που μας δέρνει μπορεί να πετύχουμε τον άλλο στο επόμενο και να γίνει τίποτα χειρότερο. Άστο
που σου λέω. Θα μιλήσουμε αύριο».
«Φιλάκι;»
«Παραπονιάρη».
«Αμάν μωρέ σαλιάρηδες! Είμαι κι εγώ εδώ!» παραπονέθηκε
η Νάντια.
«Εσένα, κυρία μου, ο δικός σου, ούτε να κουνηθεί» της απάντησε η Έλενα.
«Αφού ξέρεις».
«Ξέρω» της είπε, πριν χαιρετήσουν και μπουν σε ταξί. Έδωσαν την διεύθυνση στον ταξιτζή και έφυγαν για το σπίτι της
Έλενας, που ούτως ή άλλως θα διανυκτέρευαν μαζί μετα την
βραδινή τους έξοδο. «Τι γκαντεμιά είναι αυτή;» μουρμούρισε
η Έλενα.
«Δεν είναι γκαντεμιά».
«Τότε;»
«Έβαλε το χέρι του ο Βασίλης. Είμαι σίγουρη» δήλωσε η
Νάντια.
«Ο Βασίλης, θα βάλει το χέρι του στην Μελίνα και θα του
το κόψω».
«Ρε φιλενάδα, αφού χωρίσατε. Δεν χωρίσατε;»
«Κι αυτό τι σημαίνει;»
«Παραλογίζεσαι».
«Νάντια, θα γυρίσει ο Βασίλης. Νερά μου κάνει»
«Αφού ρε Έλενα…» πήγε να πει, μα σταμάτησε όταν την
σκούντηξε η Έλενα. Τις κοίταζε παράξενα ο ταξιζτής μέσα από
τον καθρέφτη. Δεν μίλησαν μέχρι να φτάσουν στο σπίτι της Έλενας και να αρχίζουν να αλλάζουν για να ξαπλώσουν.
«Τασούλη; Θα κοιμηθείς εδώ απόψε;» ρώτησε η Νίκη τον
Τάσο που ‘χε ξαπλώσει, δίπλα της, στο στρώμα και κοίταζε το
ταβάνι
«Τρελή είσαι; Θα φύγω. Όχι τώρα, άλλα θα πάω σπίτι».
«Γιατί δεν κάθεσαι;»
«Δεν έχω δικαιολογία σήμερα. Τι θα τους πω; Α! Ναι! Τελικά πήγα στον Θανάση και το σπάσαμε μεσημέρι ξέρω ‘γω;»
της γκρίνιαξε.
«Κάτσε» του ‘πε εκείνη με παρακλητικό ύφος.
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«Τι φάση;»
«Έχω μοναξιές».
«Κι εγώ» είπε εκείνος αναστενάζοντας.
«Τότε κάτσε».
«Θα κάτσω, μωρέ. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να γυρίσω
σπίτι».
«Ξέρεις τι;»
«Τι;»
«Θα με πάρεις μια αγκαλιά;»
«Τζάμπα δεν είναι;» της απάντησε καθώς την αγκάλιαζε.
«Εντελώς» του απάντησε γελώντας.
«Τι να κάνουν οι άλλοι;»
«Τι ώρα είναι;»
«Μία».
«Θα μπεκροπίνουν».
«Καλά είναι. Εμείς δεν θα μπεκροπιούμε άλλο;»
«Αν μου δώσεις το άλλο μπουκάλι για να το ανοίξω, ναι».
«Θα με ξεβολέψεις;»
«Όχι».
Βυθίστηκαν για λίγο στη σιωπή. Η Νίκη του έπιασε το χερι
και το έβαλε πάνω στο δικό της. Άρχισε να το χαιδεύει ο Τάσος.
Γύρισε και τον κοίταξε. «Τασουλη;» τον ρώτησε γλυκά κι εκείνος της έκλεισε το μάτι.
«Φίλοι ρε;» έκανε η Νίκη.
«Φίλοι» της απάντησε πριν τεντωθεί για να πιάσει το δεύτερο μπουκάλι.
Την Νίκη την πήρε ο ύπνος κατά τις πέντε κι ο Τάσος, πατώντας στις μύτες των ποδιών, έφυγε από το σπίτι της. Βγήκε
στο δρόμο. Τον χτύπησε το κρύο κι άρχισε να συνέρχεται από
την ζάλη του κρασιού. Άναψε τσιγάρο και βάδισε με τα χέρια
στις τσέπες προς το σπίτι του. Γύριζαν πολλά στο μυαλό του.
Κυρίως οι συζητήσεις που είχε κάνει με την Νίκη. Ένα τεράστιο
μπαχαλο ήταν όλα και αυτός που βρισκόταν στην μέση, ο Βασίλης, δεν ήξερε τίποτα. «Έπρεπε να την αφήσω να του ανοίξει
το κεφάλι» μονολόγησε όταν κατάλαβε ποιος πραγματικά ήταν
ο Πάνος και πόσα είχε κάνει.
Απόρησε με τον εαυτό του. Πίστευε πως είχε το χάρισμα
να βλέπει μέσα και πίσω από τις καταστάσεις, μα εκείνη την
κατάσταση δεν την είχε δει, ούτε την είχε προβλέψει. «Τέτοιο
θέατρο και τόση καψούρα για την Μελίνα και να είναι αλλού;»
μουρμούρισε, πριν καταλήξει μόνος του στα πιθανά συμπερά138
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σματα. Ο Πάνος είτε ήθελε να μπει στο μάτι του Βασίλη, ή,
απλούστατα, ήθελε να έχει τα πάντα δικά του.
«Εμ, μεγάλε, δεν πάει έτσι» συνέχισε τον συλλογισμό του,
καθώς έστριβε στο στενό που έμενε. Δεν κατάφερε να κοιμηθεί
παρά μόνο αφού χάραξε. Ξύπνησε σχεδόν μεσημέρι και πήγε
στο ψιλικατζίδικο. Εκεί την έβγαλε όλη την ημέρα. Ήρθε και η
Νίκη και του έκανε παρέα για μερικές ώρες. Του ‘πε πως είχε
μαλώσει με την μάνα της και πως είχε φύγει από το σπίτι. Της
είπε κι εκείνος πως το ζούσε συνέχεια αυτό το πράγμα. Ήταν
πάντα ο μικρότερος, χαζότερος και πιο άχρηστος γιος, εκείνος
που ήταν μεγαλωμένος στην σκιά του μεγαλύτερού του αδερφού. Έκλεισαν μαζί το μαγαζί και περασαν μια βόλτα από το
σπίτι του. Άφησε την είσπραξη κι ένα μήνυμα στην μάνα του,
τάχα πως θα πήγαινε απ’ του Θανάση και μπορεί να έμενε εκεί.
«Μαλάκα, είναι χαζοί. Απλά ακατάλληλοι» σχολίασε η Νίκη
όταν άνοιγε την πόρτα του σπιτιού της.
«Εντελώς» συμφώνησε ο Τάσος.
«Καλά, οι δικοί σου, τουλάχιστον, είναι μαζί» του είπε.
«Ναι, για τα μάτια του κόσμου. Μωρέ, αν είχε λίγο τσαγανό
ο πατέρας μου, θα την είχε δώσει σούτ την κυρά-Φρόσω, χρόνια
τώρα»,
«Αλκοολικοί θα καταλήξουμε» αστειεύτηκε η Νίκη όταν της
έδειξε ο Τάσος πώς να ανοίγει το κρασί με τον αναπτήρα.
«Όχι ρε».
«Μην μιλάς καθόλου. Λείπει η Ντίνα σήμερα, θα είμαστε
χαλαροί» είπε εκείνη καθώς έβγαζε τα παπούτσια της και ξάπλωνε στο στρώμα.
«Έχουμε λιώσει στο μέσα, αυτό το χειμώνα» μουρμούρισε ο
Τάσος που έκανε το ίδιο.
«Έχω νέα» του είπε χαμογελώντας πονηρά.
«Λέγε».
«Βασίλης – Μελίνα. Μπήκε το νερό στ’ αυλάκι» είπε διατηρώντας το χαμόγελό της η Νίκη κι ο Τάσος την κοίταξε με
απορία. «Δηλαδή;»
«Πως το λένε ρε παιδί μου; Το κάνανε!»
«Φευγάτε, θεότητα, είσαι μορφή! Άιντε μωρέ όνειρο! Το
πήραμε το κατοστάρικο!» αναφώνησε ο Τάσος σηκώνοντας το
κρασί στον αέρα.
«Καλά, αυτό σε νοιάζει εσένα;» τον πείραξε η Νίκη βουτώντας το μπουκάλι από τα χέρια του.
«Τι έπρεπε να με νοιάξει;»
«Το κάνανε σου λέω!»
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«Ναι, αυτοί το κάνανε, όχι εγώ».
«Εσύ…»
«Εγώ τι; Δεν κατάλαβα;» σχολίασε ο Τάσος με δήθεν θιγμένο ύφος.
«Εσύ, έχε χάρη που είμαστε φίλοι, αλλιώς θα σου έλεγα εγώ
τι» τον πείραξε η Νίκη.
«Όπα, femme fatale, όπα!»
«Δεν κατάλαβα; Λίγη σου πέφτω;»
«Τρώγεσαι» σχολίασε ο Τάσος σηκώνοντας το φρύδι, αλλά
δεν κρατήθηκε. Έβαλε τα γέλια και μαζί του τα έβαλε και η
Νίκη. «Πολύ το γουστάρω αυτό που δεν παρεξηγούμαστε» του
είπε εκείνη κι ύστερα του έδωσε πίσω το κρασί.
«Εγώ γουστάρω να δω στραπατσαρισμένες φάτσες την Δευτέρα».
«Φίλε, θα λιώσουμε!»
«Ώ, ναι!»
«Γουστάρεις φάτσα ποζερά;»
«Με τα χίλια. Βασικά γουστάρω την στιγμή που θα του το
πει ο Βασίλης, γιατί αυτός είναι ο σκατοχαρακτήρας του, να
είμαι μπροστά και να βλέπω αντιδράσεις» κατέληξε ο Τάσος
μα εκείνη η ευχή του δεν εισακούθσηκε. Πήγαινε στο σπίτι της
Μελίνας, ο Βασίλης, την Κυριακή το απόγευμα και πέτυχε τον
Θανάση στο πάρκο. Κάθισε δίπλα του και άναψε τσιγάρο. Αποφάσισε να μιλήσει στον Θανάση και να ξεμπερδεύει μια ώρα
αρχύτερα με την παρέα, να μην μπει στην διαδικασία να τους
πει ψέματα. «Σάκη… Είμαι με την Μελίνα ρε φίλε. Εγώ τους
έσπασα τους κανόνες κι εγώ θα πληρώσω το τίμημα. Ο φευγάτος, πες τους, δεν ανήκει πια σ’ αυτή την οικογένεια» μουρμούρισε ο Βασίλης λυπημένα κι έκανε να φύγει, όταν τον έπιασε ο
Θανάσης απ’ τον ώμο. «Κάτσε κάτω ρε τεθλιμμένε» του πέταξε
κι ο Βασίλης τον κοίταξε απορημένα. «Θα περιμένεις τον ποζερά να το συζητήσουμε» συνέχισε κοφτά ο Θανάσης, μα ο τόνος
του δεν ήταν αρνητικός ή επιθετικός, κάτι που παραξένεψε τον
Βασίλη.
Συμφώνησε με τον Θανάση και πήγε να πάρει την Μελίνα
από το σπίτι της. Ντύθηκε χοντρά η Μελίνα και βγήκαν μαζί
με προορισμό το πάρκο. «Καλωσόρισες στην παρέα του φευγάτου» την χαιρέτησε χαρωπά ο Θανάσης και ο Βασίλης τον
στραβοκοίταξε. «Τι λες ρε Σάκη;» τον ρώτησε ο Βασίλης ήρεμα.
Ο Θανάσης χαμογέλασε και πέταξε μία απ’ τις ατάκες της παρέας. «Υπάρχει σχέδιο, φευγάτε».
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Μισή ώρα έκαναν για να εμφανιστούν ο Βαγγέλης με τον
Πάνο. Κατέβηκαν μαζί απ’ το μηχανάκι του Βαγγέλη κι όταν
ο Πάνος είδε τον Βασίλη να κρατάει αγκαλιά την Μελίνα, θόλωσε. «Τον έφαγα» μουρμούρισε ο Πάνος, μα δεν πρόλαβε να
κουνηθεί. Τον βούτηξε ο Βαγγέλης απ’ το μπουφάν. «Καμία
και σήμερα» του είπε αγριεμένα πριν πάνε προς το μέρος της
υπόλοιπης παρέας.
«Σάκη, μίλα!» είπε δυνατά ο Πάνος. Ο Θανάσης σηκώθηκε
απ’ το παγκάκι και σταύρωσε τα χέρια του. «Έχεις κάτι να δηλώσεις;» ρώτησε τον Πάνο, μα εκείνος δεν ήταν διατεθειμένος
να μιλήσει. «Καμία και σήμερα, ποζερά» του ψιθύρισε ο Βαγγέλης που στεκόταν πίσω του.
Ο Βασίλης γύρισε προς το αυτί της Μελίνας και της ψιθύρισε «ότι κι αν δεις, ότι κι αν ακούσεις, ότι κι αν κάνω, σου ζητάω
συγνώμη από τώρα». Ύστερα, σηκώθηκε και πήγε και στάθηκε
απέναντι από τον Πάνο. «Με την Μελίνα είμαστε μαζί, ποζερά»
δήλωσε ήρεμα ο Βασίλης. Ο Βαγγέλης βούτηξε τον Πάνο και τον
τράβηξε πίσω. «Έλα εδώ ρε χάλι που θες να χτυπήσεις κιόλας»
του φώναξε κι ο Θανάσης έβαλε τα γέλια.
«Ο φευγάτος άνοιξε τα χαρτιά του. Τα δικά σου, Πανούλη;
Έχεις σκοπό να τα ανοίξεις;» ρώτησε ο Θανάσης.
«Φευγάτε, να το θυμάσαι, θα σε φάω! Παρ’ την πουτάνα
σου…» έκανε ο Πάνος κι ύστερα το μυαλό του Βασίλη σκοτείνιασε και δεν άκουσε την υπόλοιπη φράση. Σφίχτηκαν όλοι του
οι μύες απότομα. Η καρδιά του επιτάχυνε σε τέτοιο βαθμό που
δεν ήξερε πλέον αν χτυπούσε η αν παλλόταν. Δεν κατάλαβε
ούτε πότε κουνήθηκαν τα πόδια του, ούτε πώς έπεσαν πάνω του
ο Βαγγέλης και ο Θανάσης.
«Ποζερά, τρέχα!» φώναξε ο Βαγγέλης που πάλευε με νύχια
και με δόντια να κρατήσει τον Βασίλη.
«Εγώ έκανα πλάτες, ρε δειλέ, στην Έλενα!» φώναξε ο Πάνος, ρίχνοντας περισσότερο λάδι στην φωτιά. Τσάκισε το μυαλό
του Βασίλη. Διαλύθηκαν όλα όσα υπήρχαν μέσα του. «Εγώ κάθομαι και σκάω για τον Πάνο κι εκείνος μου πουλούσε τέτοιο
παραμύθι;» ήταν η τελευταία του σκέψη, πριν ρίξει κάτω τον
Θανάση και τον Βαγγέλη και πάρει τον Πάνο στο κυνήγι.
«Μαλάκα, θα τον σκοτώσει!» αναφώνησε ο Θανάσης.
Η Μελίνα σηκώθηκε από το παγκάκι κι έδωσε το χέρι της
στον Βαγγέλη για να σηκωθεί. «Μελίνα; Δεν μιλάς;» ρώτησε ο
Βαγγέλης, ενώ κοίταζε το χέρι του που μάτωνε. Το είχε γρατζουνίσει πέφτοντας κι άρχισε να τον τσούζει. Τον στραβοκοί141
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ταξε η Μελίνα αλλά δεν μίλησε. Αν δεν ορμούσε ο Βασίλης, θα
ορμούσε εκείνη πάνω στον Πάνο.
«Τρέχα ρε με το παπί να τον προλάβεις» είπε ο Θανάσης.
«Όχι!» φώναξε η Μελίνα και δύο ζευγάρια μάτια καρφώθηκαν
πάνω της. «Δεν θα με αποκαλέσει πουτάνα ο ποζεράς γιατί του
έριξα δέκα άκυρα!» συνέχισε την σκέψη της.
«Εκατόν πέντε, για την ακρίβεια» της είπε ο Θανάσης, προσπαθώντας να διακωμωδήσει την κατάσταση. «Πάω ρε» είπε
ο Βαγγέλης μα δεν χρειάστηκε να κουνηθεί. Ο Βασίλης γύριζε
πίσω, περπατώντας γρήγορα και κρατώντας στα χέρια του το
πακέτο με τα τσιγάρα του. Προσπέρασε τους φίλους του αγνοώντας τους και πήγε και αγκάλιασε σφιχτά την Μελίνα.
«Μωρό… Συγνώμη ρε μπέμπα, αλλά μου γύρισε το μυαλό…» απολογήθηκε ο Βασίλης στην Μελίνα που δεν είχε καταφέρει να ηρεμήσει. «Αυτό σου έλειπε, μπέμπη! Να μην σου
γύριζε το μυαλό!» του απάντησε η Μελίνα πριν τον φιλήσει.
«Εδώ δες!» σχολίασε ο Βαγγέλης, δείχνοντας το ζευγάρι
δίπλα του. Έβαλαν τα γέλια ο Βασίλης και η Μελίνα μ’ εκείνο
το σχόλιο και κάθισαν στο παγκάκι. Στην απόσταση, ο Τάσος,
ερχόταν, τρέχοντας πιο γρήγορα απ’ όσο μπορούσε και λίγο
έλειψε να πέσει κάτω όταν σταμάτησε απότομα μπροστά στην
παρέα.«Μέχρι το μαγαζί ακουστήκατε! Τι έγινε;» ρώτησε.
«Αρπάχτηκε ο ποζεράς» είπε ο Βαγγέλης δείχνοντας τον
Βασίλη και την Μελίνα.
«Μου κόψατε το αίμα! Παράτησα την Νίκη στο μαγαζί για
να έρθω να δω τι έγινε» είπε ο Τάσος καθώς πήγαινε να φύγει.
«Την Νίκη;» του πέταξε η Μελίνα με μια περίεργα γλυκιά
φωνή κι ο Τάσος, χωρίς να γυρίσει, απάντησε «φίλοι είμαστε».
Ο Βασίλης και η Μελίνα κοίταξαν τον Θανάση με απορία. «Ναι
ρε, φίλοι είναι, δεν τρέχει κάτι» τους απάντησε ήρεμα, μα ο Βασίλης δεν έδωσε σημασία σ’ εκείνο το σχόλιο. Είδε τον Βαγγέλη
να βγάζει το κινητό του απ’ την τσέπη και να αρχίζει τα τηλέφωνα. Σηκώθηκε, πήγε δίπλα του, του βούτηξε το κινητό απ’ το
χέρι και το έκλεισε. «Όχι, παλιόφιλε» μουρμούρισε ο Βασίλης.
«Δεν κατάλαβες, Βασίλη. Δεν θα αφήσω τον Πάνο να λέει
πως θα σε φάει και τον φιλαράκο του να απειλεί πως θα σε χαρακώσει. Θα τους σταυρώσω» δήλωσε ο Βαγγέλης πριν αρχίσει
για τα καλά τα τηλέφωνα.
Το επόμενο πρωί, τα μόνα άτομα που μιλούσαν ακόμη στον
Πάνο, ήταν η Έλενα με την Νάντια. Οι υπόλοιποι επέλεξαν να
του γυρίσουν την πλάτη για την στάση που κράτησε σ’ εκείνη
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την υπόθεση με τον Βασίλη, η οποία διαδόθηκε με απίστευτους
ρυθμούς από τον Βαγγέλη.
«Το είχα πει πως θα μας τσακίσει ο Βασίλης» σχολίασε
θλιμμένα η Νάντια στην Έλενα που κοίταζε τον Βασίλη και την
Μελίνα στην απόσταση.
«Μ’ αρέσει που ήσουν σίγουρος ότι θα τα κατάφερνες» είπε
η Έλενα στον Πάνο που καθόταν δίπλα τους βουρκωμένος. «Τι
κατάλαβες που αρπάχτηκες χθες; Μας πήρε κι εμάς η μπάλα»
συνέχισε η Έλενα.
Στο τελευταίο διάλλειμα, ο Βασίλης πήγε μόνος του για να
μιλήσει με τον Πάνο. Έφτασε μπροστά στην τριάδα, έκανε νόημα με τα μάτια στην Έλενα και την Νάντια να φύγουν, αλλά
η Έλενα δεν κουνήθηκε. «Λενάκι, εξαφανίσου!» αγρίεψε ο Βασίλης. Η Νάντια την τράβηξε απ’ το χέρι και ο Βασίλης έμεινε
με σταυρωμένα χέρια να κοιτάζει τον Πάνο, που είχε σκύψει το
κεφάλι του.
«Ψυχή βαθιά, Πάνο;» ρώτησε ο Βασίλης προτάσσοντας το
χέρι του.
«Ψυχή βαθιά» του απάντησε κι εκείνος, καθώς έσφιγγε το
χέρι του Βασίλη.
«Τι σκατά σκεφτόσουν, μπορείς να μου εξηγήσεις;» ρώτησε
ο Βασίλης κι έπειτα κάθισε δίπλα του και άναψε τσιγάρο. «Δεν
σκεφτόμουν. Αυτό είναι το πρόβλημα» μουρμούρισε ο Πάνος.
«Θα μείνω εκτός, αν μείνεις εκτός. Τις επιλογές σου τις έκανες, τις επιλογές μου τις έκανα. Διαγράφω και τις πλάτες, και
τον χθεσινό καυγά, και τ’ ότι δεν μου είπατε λέξη για την Μελίνα, μόνο και μόνο για να μην ανοίξουμε βεντέτα» απάντησε ο
Βασίλης με πολύ ήρεμο τρόπο. Ο Πάνος σήκωσε το κεφάλι του,
τον κοίταξε για μία στιγμή και ύστερα συμφώνησε.
«Με τους άλλους;» ρώτησε κοφτά ο Πάνος.
«Αυτό δεν είναι δικό μου θέμα και δεν μπορώ να επέμβω»
απάντησε ο Βασίλης. «Δεν τα έβαλες μαζί μου, Πάνο. Τα έβαλες
μ’ όλη την φαμίλια. Μην περιμένεις επιείκεια απ’ τα παιδιά»
«Φευγάτε, είμαστε εντάξει;» ρώτησε ο Πάνος όταν ο Βασίλης σηκώθηκε. «Όχι. Δεν είμαστε εντάξει. Ούτε θα ‘μαστε
εντάξει. Όταν κάτι αρχίσει να καταρρέει δεν σταματάει μέχρι
να γκρεμιστεί τελείως. Ο δρόμος σου κι ο δρόμος μου, ποζερά.
Αυτό να το βάλεις καλά στο μυαλό σου» απάντησε καθώς απομακρυνόταν.
«Βασίλη; Πρέπει να μαλώσουμε;» ρώτησε ο Πάνος.
«Πάνο; Θες ν’ ανοίξουμε βεντέτα;» ρώτησε κι ο Βασίλης
από απόσταση.
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«Όχι».
«Καλό θα ήταν, λοιπόν, να μην ξεκινήσει αυτή η κατάρρευση. Το ‘χεις;»
«Το ‘χω».
«Ο δρόμος σου κι ο δρόμος μου, ποζερά…»
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Μηδέν

Π

αράξενοι είν’ οι δρόμοι των ανθρώπων κι ακόμη πιο παράξενα τα σταυροδρόμια τους. Εκεί που συναντιούνται
για να πορευτούν μαζί κι έπειταεκεί που αποχωρίζονται.
Μυστήριες οι στιγμές που μοιράζονται και τα όσα δείχνουν ο
ένας στον άλλο. Δεν έμαθαν να μιλάνε και να δείχνουν οι άνθρωποι, παρά μόνο να ζητάνε βουβά, να περιμένουν χωρίς να
εκφραστούν, να εθελοτυφλούν.
Κάλπαζε γοργά ο λογισμός του Βαγγέλη σ’ εκείνο το παγκάκι μπροστά από την θάλασσα. Τον χτύπαγε περιστασιακά
η αλμύρα κι ο αφρός, μα δεν τον ένοιαζε. Είχε απομακρυνθεί
εκείνο το απόγευμα. Είχε καβαλήσει το παπί, είχε κλείσει το
κινητό κι είχε πει πως δεν θα γύριζε πίσω. Ήθελε κι εκείνος να
γίνει φευγάτος. Έβγαινε ο Φλεβάρης κι είχε ανάγκη να πάει να
δει την θάλασσα.
Με το κράνος να προστατεύει τον αριστερό αγκώνα κι ένα
τσιγάρο στο στόμα, βγήκε στην εθνική. Ένα ξερό «δεν γαμιέται» είπε, πριν βάλει το κράνος και ανοίξει το γκάζι. Μετρημένες οι αλλαγές, χρονισμένος ο συμπλέκτης με το χέρι του κι
ο λεβιές με το πόδι του. Έβαλε την έκτη, ξάπλωσε για να ενισχύσει την αεροδυναμική του και κοίταξε το κοντέρ. Ήξερε πως
έκλεβε πολλά. Εκατόν εβδομήντα έγραφε, κι εκείνος πήγαινε με
εκατόν σαράντα πέντε. Προσπερνούσε φορτηγά και αυτοκίνητα
χωρίς να τον νοιάζει τίποτα. Χωνόταν όπου τον έπαιρνε κι όπου
δεν τον έπαιρνε.
Παράτησε το μηχανάκι αναμμένο, όταν έφτασε σ’ εκείνο
το μικρό, παραθαλάσσιο χωριό, για να πέσουν οι στροφές του.
Πρώτη του στάση στο περίπτερο για να πάρει καμία μπύρα και
νερό. Δεύτερη στάση σ’ ένα παγκάκι εκεί πιο δίπλα, στην προβλήτα, για να αγναντέψει την θάλασσα. Κάποτε, στα σκούρα
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τους, στα δύσκολα και τα επώδυνα, εκείνο το ταξίδι το έκανε
με τον κολλητό του. Είχε χαθεί ο Βασίλης εκείνο το διάστημα.
Τα πρωινά στο σχολείο, τα μεσημέρια στο σπίτι, τα απογεύματα στην Μελίνα. Το ‘ξερε ο Βαγγέλης πως είχε βάλει στόχους
και πως δεν θα τον έκανε κανείς ζάφτι. «Εγώ, εκεί μέσα, δεν
κάθομαι. Να καταλήξω σαν τον Φάνη, δεν γουστάρω. Αυτός είν’
ο δρόμος μου κι όποιος γουστάρει ακολουθεί. Όπου περάσω.
Δεν με νοιάζει. Θα την βρω από εκεί την άκρη» του ‘χε πει ο
Βασίλης κάποιο πρωί κι ο Βαγγέλης συμφώνησε μαζί του. Διαφορετικοί οι δρόμοι τους, μα τόσο ίδιοι. Το ατού του Βαγγέλη,
ήταν η ακίνητη περιουσία που ‘χαν αφήσει οι γονείς του μετά
τον θάνατό τους. Το ατού του Βασίλη, ήταν πως του έκοβε. Έτσι
έλεγαν τα παιδιά. Έκοβε το μυαλό του μα, περισσότερο, έκοβε
το μάτι του. Όταν είχε περάσει από κάπου, ήξερε να μυρίζεται
την βρωμοδουλειά από χιλιόμετρα.
Η αγριάδα της θάλασσας και η βουή των κυμάτων τον βοηθούσαν να καθαρίσει το θολωμένο τοπίο που υπήρχε μέσα στο
κεφάλι του. Είχε φτάσει σ’ ένα τέλμα, στο σημείο μηδέν όπως
ο ίδιος το αποκαλούσε. Τον είχαν κουράσει οι επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές ενός συγκεκριμένου ατόμου. Κάποιας που
μέχρι πριν λίγες ώρες, μπορούσε να τον κάνει χαρούμενο.
Η Ελπίδα ήταν ένα χρόνο μεγαλύτερη απ’ τον Βαγγέλη. Όσο
ήταν μαζί στο λύκειο, ήταν καλά τα πράγματα. Πρώτη σχέση
και για τους δύο. Κουβαλούσαν την ίδια τρέλα στο κεφάλι.
Κάγκουρες θα τους χαρακτήριζε κάποιος. Παρατημένα και βροντημένα τα ‘χαν όλα, δεν τους ένοιαζε ούτε το σχολείο, ούτε τα
μαθήματα, ούτε τίποτα. Καβαλούσαν το παπί και κατέβαιναν
στο κέντρο. Φραπέ και τάβλι τα μεσημέρια, σπίτι του Βαγγέλη
τα απογεύματα, στην περιφέρεια για κόντρες τα βράδια.
«Σκισ’ τον! Λιώσ’ τον!» του έλεγε με μένος η Ελπίδα κάθε
φορά που του φορούσε το κράνος κι εκείνος της έκλεινε το
μάτι και κάρφωνε την πρώτη. Ύστερα κοίταζε τον αντίπαλο
και χαμογελούσε ειρωνικά. Συγχρόνιζε το νευρικό του σύστημα
με τον κινητήρα του παπιού, ενώ τα δευτερόλεπτα περνούσαν
βασανιστικά αργά μπροστά από το κόκκινο φανάρι. Είχαν βρει
ένα σημείο τα παιδιά, όπου η ευθεία μεταξύ δύο φαναριών ήταν
ακριβώς τετρακόσια δέκα μέτρα. Ήταν σίγουροι πως δεν θα
γινόταν καμία στραβή, γιατί τα φανάρια έμεναν για ώρα αναμμένα. Όλοι ήξεραν πως γινόντουσαν κόντρες σ’ εκείνο το σημείο
κι όλοι πρόσεχαν για τους τρελοπιτσιρικάδες με τα παπιά, που
έτρεχαν σαν να τα είχαν κλέψει.
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Ύστερα άναβε το φανάρι πράσινο. Άφηνε ο Βαγγέλης τον
συμπλέκτη, ρόλαραν τα γρανάζια το ένα πάνω στ’ άλλο, έδιναν κίνηση στην αλυσίδα κι άφηνε το καμένο ελαστικό πάνω
στην άσφαλτο. Ούρλιαζε ο κινητήρας του παπιού καθώς ανέβαζε στροφές. Κάρφωνε την δευτέρα αριστοτεχνικά κι έφευγε,
άνοιγε, κοίταζε μόνο ευθεία, χωρίς να νοιάζεται για τον αντίπαλο. Το ‘χε φτάσει το μηχανάκι στα όριά του και το ήξερε. Είχε
πετάξει εκεί πάνω, αμέτρητα λεφτά. Το είχε μελετήσει πολύ το
θέμα.
Περνούσε το δεύτερο φανάρι με πολλά χιλιόμετρα φορτωμένα στην ρόδα. Δεν φρέναρε ποτέ. Δεν κοίταξε ποτέ για τον
αντίπαλο. Έφευγε για την επόμενη διασταύρωση, για να κάνει
αναστροφή και να γυρίσει πίσω στην Ελπίδα και τους υπόλοιπους καψοβετζίνες. Τον είχαν μάθει. Έλεγαν πως έπρεπε να
‘ναι πολύ χαζός κάποιος για να τα στήσει με τον μάστορα. Στα
κυβικά του ήταν ο γρηγορότερος και μηχανικά και σαν οδηγός.
Το τελευταίο διάστημα, ο Βαγγέλης πήγαινε με την Ελπίδα τα
βράδια για κόντρες, μόνο και μόνο για την αδρεναλίνη. Κάποιοι
του ζητούσαν να οδηγήσει τα δικά τους για να κερδίσουν κάποια κόντρα. Ποτέ δεν δέχτηκε ο Βαγγέλης. Έπαιζε πάντα τίμια. «Σαν να κλέβω παγκάρι είναι ρε» είχε πει σε κάποιον, ένα
βράδυ, που του πρότεινε να τρέξει με το δικό του παπί.
Όταν τελείωσε το λύκειο η Ελπίδα, άλλαξε τις συνήθειές
της. Δεν έβγαινε τόσο πολύ με τον Βαγγέλη, δεν κατέβαινε πια
για κόντρες, δεν γούσταρε το τάβλι. Προσπάθησε να αλλάξει
κι εκείνος, να προσαρμοστεί στα νέα της θέλω και την νέα της
ζωή. Κάπως, για λίγο, τα κατάφερε. Δεν του πήγαινε η καρδιά
να αφήσει το «λαδιάρικο ξερόγκαζό του» μόνο του, αλλά το
έκανε. Μετά ήρθε ο πρώτος χωρισμός. Δεν συμβάδιζαν πλέον οι
καταστάσεις. Έτσι του ‘χε πει. Εκείνη στο ΤΕΙ, εκείνος πάλευε
να βγάλει την τελευταία τάξη του λυκείου. Είπε «καλά» στην
αρχή και γύρισε πίσω στην αλητεία. Μέχρι που γύρισε η Ελπίδα
και όλα βρήκαν την σειρά τους.
Αναστέναξε ο Βαγγέλης όταν θυμήθηκε τον τελευταίο τους
καυγά και την κλωτσιά που είχε φάει από την Ελπίδα. «Να
είμαστε μαζί; Δε γαμιέσαι ρε Ελπιδάκι να κάνεις και καριέρα
να πούμε; Με χωρίζεις, πας πηδιέσαι, επιστρέφεις κι όλα μέλι
– γάλα; Έτσι νομίζεις πως είναι;» της είχε πει τότε. Πρώτα τον
γονάτισε κι ύστερα έφυγε, για να γυρίσει δύο βδομάδες αργότερα. Να μείνουν μερικές μέρες μαζί και μετά να του πει ξανά
πως χωρίζουν.
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Πονούσε η ψυχή του για κείνη του την απόφαση, να μην την
ξαναδεχτεί πίσω. Δεν το άντεχε, αλλά έβλεπε πως δεν υπήρχε
άλλος δρόμος. Είχαν χωρίσει οριστικά οι ζωές τους. Την αγαπούσε, ήταν ερωτευμένος και καψούρης, μα είχε αποφανθεί πως
δεν υπήρχε πλέον νόημα στο να ζει όλο αυτό τον επώδυνο φαύλο κύκλο. «Τέρμα η Ελπίδα» μουρμούρισε κι ύστερα σηκώθηκε,
έσβησε το παπί κι άρχισε να βολτάρει πάνω στην ραγισμένη
προβλήτα.
Του τα είχαν πει αρκετές φορές οι φίλοι του, μα δεν τους
άκουγε. Σταμάτησε να τους μιλάει για εκείνο το θέμα. Δεν ήθελε να την φέρει στην παρέα, γιατί ήξερε ότι ήταν ζιζάνιο. Δεν
ταίριαζε καθόλου με τα παιδιά. «Χάθηκε να ‘ταν σαν την Νίκη
ή την Λίνα;» σκέφτηκε θλιμμένα κι ύστερα γέλασε με την σκέψη του. «Αν ήταν έτσι, δεν θα ‘μασταν μαζί» απάντησε στον
εαυτό του, για να τον καθησυχάσει. Δεν θα άντεχε και το γνώριζε. Η Μελίνα είχε την ίδια νοοτροπία και το ίδιο σκεπτικό με
τον Βασίλη. «Αιχμηροί στα άκρα» είχε πει κάποτε ο Βαγγέλης
για εκείνους και αυτό ακριβώς ήταν. Στο τέλος της ημέρας, της
βδομάδας ή μιας περιόδου, είχαν ένα μαγικό τρόπο να βγαίνουν
από πάνω και να σου αποδεικνύουν πως είσαι λάθος.
Η Νίκη, από την άλλη, ήταν η παλαβή γκόμενα της παρέας.
Αγοροκόριτσο, σκέτο αγρίμι, που δεν σήκωνε πολλά – πολλά κι
είχε ένα δικό της τρόπο για να τραβάει μπροστά, όπου έβρισκε
τα δύσκολα. Ούτε εκείνο θα το άντεχε ο Βαγγέλης. «Μωρέ, μια
χαρά ήμουνα…» συλλογίστηκε, πριν αράξει στο παγωμένο λιμάνι για να πιει την μπύρα του.
Είχαν πιάσει τα αυτιά του και κάποια πράγματα για την
Νάντια και την Έλενα, μα δεν είχε δώσει την απαιτούμενη σημασία, θεωρώντας πως δεν είχε νόημα. Απ’ την στιγμή που είχε
χωρίσει ο Βασίλης, ήταν αλλού και καλά, ό,τι κι αν μάθαιναν,
δεν θα βοηθούσε κάπου. Έτσι, τουλάχιστον, πίστευε.
Η απόφαση να σταματήσει να ασχολείται με την Ελπίδα και
να πάει μπροστά, πάρθηκε όταν επέστρεψε στο σπίτι του εκείνο
το βράδυ. Πλύθηκε, ντύθηκε, καβάλησε το παπί και πήγε στο
ξενυχτάδικο του Θανάση. Ήταν Παρασκευή και όπως κάθε Παρασκευή, ακόμη κι αν δεν είχαν κανονίσει τα παιδιά, ο Θανάσης
θα ήταν εκεί.
«Τι λεει, μάστορα;» ρώτησε ο Θανάσης που στεκόταν στην
πόρτα, όταν είδε τον Βαγγέλη να πλησιάζει μ’ ένα τσιγάρο σφηνωμένο στο στόμα.
«Τσόχα όλα. Δεν βλέπεις;» μουρμούρισε εκείνος.
«Τα γνωστά; Ελπίδα κι έτσι;»
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«Λες και δεν ξέρεις. Εσύ; Τι λέει;»
«Άραξε μέσα και θα έρθω. Περιμένω παρέα» απάντησε χαμογελώντας ο Θανάσης.
«Γκόμενες;»
«Βεβαίως».
«Πού τις ‘κονομάς ρε Σάκη; Μπορείς να μου εξηγήσεις
λίγο;»
«Τράβα ρε μέσα και θα σου φέρω χαρέμι!» του απάντησε
γελώντας εκείνος. Μπήκε στο μαγαζί ο Βαγγέλης και πήγε προς
το τραπέζι που έπιαναν συνήθως. Κάθισε, άνοιξε το μπουκάλι
που ήταν στημένο και περίμενε την παρέα κι έβαλε ένα ποτό.
«Βαγγέλη, παιδί μου;» τον ρώτησε ο πατέρας του Θανάση
κι εκείνος πετάχτηκε όρθιος για να του δώσει το χέρι. «Κυρ-Αλέκο; Κάτσε, μη στέκεσαι».
«Ρε μπαγάσηδες, άμα αρχίσατε απ’ τα δεκαοχτώ το σκυλάδικο, την κλάψα και τα ουίσκια, στα πενήντα που ‘μαι εγώ, τι
θα κάνετε;»
«Τι να σου πω…» έκανε κουνώντας το κεφάλι ο Βαγγέλης.
«Τους άλλους που τους έχετε απόψε;»
«Ο Βασίλης με την γκόμενα, ο Τάσος είναι άφραγκος…»
«Ο άλλος, ο ψηλός;» τον διέκοψε ο Αλέκος.
«Ξεκόψαμε» έκανε κοφτά ο Βαγγέλης.
«Μάλιστα…» απάντησε ο Αλέκος.
«Έτσι πάνε αυτά» είπε ο Βαγγέλης.
«Ακριβώς έτσι. Όσο ανακατεύεσαι με τα πίτουρα, θα σε
τρώνε οι κότες» σχολίασε ο Αλέκος κι ύστερα έφυγε χωρίς να
χαιρετίσει.
Όταν πήγε στο τραπέζι ο Θανάσης με τις τρεις κοπέλες που
τον συνόδευαν, σκάλωσε ο Βαγγέλης. Πήγαν να πιάσουν κουβέντα, αλλά δεν υπήρχαν κοινά ενδιαφέροντα. Το γύρισε στο
πέσιμο. Του κολλούσε η μία απ’ αυτές κι είπε να το συνεχίσει
μ’ εκείνη.
«Τι ‘ν’ αυτές ρε; Πού πήγες και τις βρήκες;» ρώτησε ο Βαγγέλης, όταν έφυγαν από το ξενυχτάδικο και πήγαν κάπου να
φάνε. Έβαλε τα γέλια ο Θανάσης. «Ρε η… πώς την έλεγαν αυτή,
τέλος πάντων, μ’ έχωσε μέσα στην τουαλέτα κι ούτε κατάλαβα
τι έγινε και πότε έγινε» συνέχισε ταραγμένα.
Το νευρικό γέλιο που έπιασε τον Θανάση μ’ εκείνη την δήλωση, δεν έλεγε να σταματήσει με τίποτα. Τον κοίταζαν οι θαμώνες του φαγάδικου παράξενα. Κόντευε να πέσει από την
καρέκλα, ενώ προσπαθούσε να βρει την ανάσα του και να συνεχίσει το φαγητό του.
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«Τι γελάς βρε μαλάκα, αλήθεια σου λέω!» συνέχισε χαμηλόφωνα ο Βαγγέλης.
«Είναι να μην γελάω;» τον ρώτησε ο Θανάσης, όταν κατάφερε να σταματήσει να γελάει και να σοβαρευτεί.
«Σου φαίνεται αστείο;» συνέχισε νευριασμένα ο Βαγγέλης.
«Όχι» του απάντησε χαμογελώντας ο Θανάσης.
«Ρε, σε μπουρδέλο να πήγαινα…»
«Θα πλήρωνες λιγότερα και ίσως να πέρναγες καλύτερα»
τον διέκοψε ο Θανάσης.
«Τι;» έκανε με απορία ο Βαγγέλης.
«Τι νόμιζες; Πως η Ελευθερία, έτσι την έλεγαν, σου κόλλησε
για τα ωραία σου τα μάτια, ή για τον χαμό που κάναμε με τα
λουλούδια και τα ποτά;» τον ρώτησε ο Θανάσης, κοιτάζοντας
γύρω του. «Είσαι βλάκας, αγόρι μου;» συνέχισε χαμηλόφωνα.
«Ρε; Πουτάνες έφερες;» ρώτησε στον ίδιο χαμηλό τόνο ο
Βαγγέλης.
«Όχι. Τέλος πάντων, τι το ψάχνεις;»
«Είχε ένα στο-»
«Μακριά κι αλάργα!» τον διέκοψε ο Θανάσης, αγριοκοιτάζοντάς τον. «Αυτές μασάνε απ’ όπου μπορούνε. Το κατάλαβες;»
«Δεν λέω αυτό ρε Σάκη…»
«Ό,τι και να λες. Έχε το νου σου. Θα αρχίσουν να σε γυροφέρνουν αν πάρουν χαμπάρι πως υπάρχει χρήμα. Ούτ’ ευγενικά
αισθήματα έχουν, ούτε τίποτα» κατέληξε ο Θανάσης, πριν καρφώσει την τυρόπιτά του, γελώντας με το ύφος του φίλου του.
«Πού τις βρήκες ρε;»
«Την μελαχρινή, την θυμάσαι;» ρώτησε μασώντας ο Θανάσης.
«Ναι».
«Μου την γνώρισε ένας γνωστός. Βγήκαμε για καφέ χθες,
μου είπε για το βράδυ, της είπα δουλεύω, μου είπε θα έρθει με
κάτι φίλες, συμφώνησα, έσκασαν μύτη στο μαγαζί. Αυτό. Δεν
την έκοψα νωρίτερα, αλλιώς θα ‘χα κόψει πέρα. Για χαζό μ’
έχεις;» απάντησε χαμηλόφωνα ο Θανάσης.
«Καριόλες…» μονολόγησε ο Βαγγέλης θλιμμένα.
«Άλλη έχεις εσύ στο μυαλό σου και βρίζεις».
«Όχι. Στο ίδιο καζάνι ακριβώς είναι. Η Ελπίδα θεωρείς ότι
είναι καλύτερη;»
«Μην συγκρίνεις…»
«Τι να μην συγκρίνω ρε; Μου ‘χει βγάλει το λάδι απ’ το Νοέμβριο. Χωρίζουμε, τα ξαναβρίσκουμε, ξαναχωρίζουμε, έρχεται
πίσω, με διώχνει και πάλι απ’ την αρχή; Δηλαδή τι; Το να με χω150
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ρίσει Δευτέρα, να πάει με άλλον και να έρθει πίσω την Πέμπτη,
δεν είναι κέρατο;» αγρίεψε το ύφος του ο Βαγγέλης.
«Δεν είναι όλες έτσι» απάντησε ο Θανάσης τονίζοντας την
κάθε λέξη.
«Έτσι είναι» επέμεινε ο Βαγγέλης.
«Α, ναι; Ρώτα τον φευγάτο αν είναι έτσι. Τράβα, ρε, και πες
του πως η Μελίνα είναι πουτάνα ή καριόλα ή ότι τον έχει για
τα φράγκα. Εκείνα τα φράγκα που δεν έχει ποτέ στην τσέπη.
Τράβα και πες του, ρε, πως τον έχει για την μόστρα. Που ανάθεμα κι αν έχει να βάλει κάτι που δεν είναι σκισμένο. Τράβα πες
του πως τον εκμεταλλεύεται. Άντε! Να σε δω! Σάλτα γαμήσου
τώρα, τράβα σπίτι σου, ξεσούρωσε και το μιλάμε αύριο!» του
πέταξε μέσα απ’ τα δόντια του ο Θανάσης, πριν παρατήσει το
φαγητό και τον Βαγγέλη στο τραπέζι και φύγει από το μαγαζί.
«Υπάρχουν οι εξαιρέσεις, μαλάκα μουγκέ, για να επιβεβαιώσουν τον κανόνα» μουρμούρισε μόνος ο Βαγγέλης, πριν γυρίσει
στην μπουγάτσα του.
Κάπου εκεί άρχισε να χάνεται από την παρέα ο Βαγγέλης.
Έπρεπε να περάσουν χρόνια για να το πάρουν τα παιδιά χαμπάρι, μα εκείνο το βράδυ είχε πάρει τις αποφάσεις του και
είχε αναθεωρήσει τις απόψεις του. Δεν θα επέτρεπε ξανά στον
εαυτό του να μπει σε ένα τόσο μεγάλο λούκι. Θα έκανε το κομμάτι του όποτε κι όταν γούσταρε εκείνος. Ούτε αγάπες, ούτε
έρωτες, ούτε καψούρες, ούτε λουλούδια, ούτε μονιμότητα. Θα
ήταν ένας απλός περαστικός.
Βέβαια, είχε αμφιβολίες για την στάση του και τις ιδέες
του, αλλά έλεγε στον εαυτό του πως έπρεπε πρώτα να δοκιμάσει κι ύστερα να κρίνει. Άλλωστε τον άλλο δρόμο τον είχε ήδη
δοκιμάσει κι ήξερε πως ήταν επώδυνος. Δεν είχε νόημα να τον
ξαναβαδίσει για να πάθει τα ίδια και να πονέσει ξανά.
Βγήκε στην γύρα κι άρχισε το ψάξιμο. Όταν τον ρωτούσαν
οι φίλοι του που χανότανε συνέχεια, απαντούσε μ’ ένα αόριστο
«από ‘δω κι από ‘κει». Ήξερε πως κανένας δεν θα ενέκρινε την
στάση και την συμπεριφορά του, γιατί όλοι πορευόντουσαν με
το σκεπτικό του Θανάση. Όταν όλοι έλεγαν πως ο κόσμος ως
επι το πλείστον είναι καλός, εκείνος πίστευε πως οι καλοί είναι
η εξαίρεση. Έτσι, βάλθηκε σώνει και καλά, να πάρει μία θέση
ανάμεσα σ’ εκείνους που ονόμαζε «κακούς» στην αρχή κι ύστερα «‘ξηγημένους».
«Κομπλεξικές» έλεγε όσες δεν του κάθονταν εκείνο το διάστημα και «πουτάνες» τις υπόλοιπες. Πλησίαζε ο καιρός των
εξετάσεων, ο Βασίλης είχε χωρίσει και είχε χαθεί κι ο Βαγγέλης
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τον έψαχνε για να βγούνε καμιά βόλτα. Είκαζε πως μετά τον
χωρισμό θα είχαν αλλάξει και οι δικές του οι απόψεις. Τον είδε
έξω, κάνα – δυο φορές, να σουλατσάρει με την αδερφή του, μα
δεν μίλησαν και πολύ. «Ό,τι θες φίλε, μόλις τελειώσουμε» του
‘χε πει ο Βασίλης.
Βρέθηκε μόνος να γυρνάει εκείνη την εποχή της λυκοφιλίας,
με αμφίβολες παρέες και κόσμο που δεν γνώριζε καλά. Κάποιο
σούρουπο, σε κάποια μακρινή γειτονιά της πόλης, είχε αράξει
με το μηχανάκι σε μια πλατεία για καφέ. Στην ίδια παρέα ήταν
και η Έλενα με την Νάντια. Κοιταζόντουσαν μα δεν μιλούσαν.
Την ταμπέλα, ο Βαγγέλης, τους την είχε κοτσάρει πολύ πριν
αλλάξει νοοτροπία.
Εκεί πήγε και την επόμενη μέρα. Πάλι η Νάντια και η Έλενα μπροστά του. Ρώτησε κάποιον απ’ την παρέα, ένα παλικάρι
που τον φώναζαν «ινδιάνο», να του πει τι τρέχει. Ούτε εκείνος
ήξερε. «Τυχαίες γκόμενες. Είκοσι νοματαίοι είμαστε εδώ, ρε
μάστορα. Πού θες να ξέρω με ποιον είναι;» του απάντησε εκείνος.
«Τις έχεις ξαναδεί;»
«Αρκετές φορές. Το κοντοπούτανο, δε, το έχω πάρει κιόλας».
«Κοντοπούτανο;» απόρησε ο Βαγγέλης.
«Όχι αυτή που μασάει σαν κατσίκα, την άλλη».
«Την Έλενα» ρώτησε για να σιγουρευτεί ο Βαγγέλης.
«Την ξέρεις;»
«Παλιά ιστορία».
«Μυστήρια γκόμενα. Δεν έχω βγάλει άκρη».
«Τι φάση ρε ινδιάνε;»
«Που ξέρω; Ήρθανε μια μέρα εδώ μ’ ένα φλούφλη, μου
έπιασε η τύπισσα την πάρλα, το έφερε από ‘δω, το πήγε από
‘κει, της έβαλα χέρι, της έριξα κι έναν πίσω απ’ το σχολείο κι
αυτό ήταν όλο. Δεν μου ξαναμίλησε» του απάντησε εκείνος.
«Σοβαρά ρε μεγάλε;» αναφώνησε χαμογελώντας ο Βαγγέλης.
«Λες να σου κάνω πλάκα;» του απάντησε εκείνος, ανακατεύοντας τον φραπέ του με αυτάρεσκο ύφος.
«Ο φλούφλης που λες ήταν ένας ψηλός…»
«Ένας Πάνος. Τον ξες;»
«Τον ξέρω».
«Αμάν – αμάν ρε μάστορα! Όλους του ξέρεις κι όλοι σε ξέρουν! Τι έχεις παρουσιάσει σ’ αυτή τη ζωή;»
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να.

«Έργα» απάντησε κοφτά ο Βαγγέλης κοιτάζοντας την Έλε-

Είχε σουρουπώσει, όταν η Έλενα πήγε προς το μέρος του
Βαγγέλη. Εκείνος είχε πιάσει κουβέντα με κάποιους κοντράκηδες· έκαναν συγκρίσεις και συζητούσαν τεχνικά. Ούτε που της
έδωσε σημασία, μέχρι που τον σκούντηξε. Γύρισε και την κοίταξε, κούνησε το κεφάλι του με αδιαφορία και επέστρεψε στην
συζήτηση. «Να σου πω;» του έκανε η Έλενα.
«Λέγε» της απάντησε χωρίς να την κοιτάξει.
«Hello? Μόνοι μας;» συνέχισε εκείνη με το ύφος που γνώριζε πολύ καλά ο Βαγγέλης. Γύρισε προς το μέρος της και την
στραβοκοίταξε. «Τι έγινε ρε Λενάκι; Ξέχασες πως είσαι χωρισμένη και πως δεν σε παίρνει να πουλάς το υφάκι σου πια;
Θεωρείς πως θα ‘ρθει ο φευγάτος να σε σώσει, αν σ’ αρχίσω στα
χριστοπαναγίδια;»
«Ξέρω κι εγώ να απειλώ» του απάντησε με θράσος.
«Ωχ μωρέ! Άχου! Μας απειλεί το Λενιώ!» την ειρωνεύτηκε
εκείνος.
«Τζάμπα μάγκες είστε. Κανένας δεν είχε τα αρχίδια να βγει
και να του μιλήσει. Στο πιάτο με έδωσε το τσογλάνι ο Πανούλης,
αλλά, ούτε κουβέντα στον Βασιλάκη που τον τρέμετε όλοι…»
«Ραψ’ το γιατί θα στο ράψω εγώ!» την προειδοποίησε.
«Τι πίστευες, αγοράκι; Πως μόνο εσύ μπορείς να γίνεις εριστικός;»
«Εγώ δεν είμαι Βασίλης, να κάνω τουμπεκί…»
«Το είδα».
«Τι θες;»
«Να μιλήσουμε».
«Παιδιά, επιστρέφω» έκανε ο Βαγγέλης στην παρέα που ‘χε
σταματήσει την συζήτηση και κοίταζε εκείνο τον παράξενο καυγά μεταξύ του Βαγγέλη και της Έλενας. Πήραν το μηχανάκι και
πήγαν στο παλιό δημοτικό εκείνης της γειτονιάς, που ‘ταν άδειο
από κόσμο και θα μιλούσαν χωρίς να τους ακούσει κάποιος. Την
ιδέα την πέταξε η Έλενα και ο Βαγγέλης συμφώνησε μαζί της.
«Λέγε, σ’ ακούω» της είπε κοφτά, όταν είχαν πια καθίσει
κάτω από το υπόστεγο της κεντρικής πόρτας.
«Ήταν χαζό όλο αυτό που έγινε» άρχισε η Έλενα δισταχτικά.
«Παρακάτω» την παρότρυνε ο Βαγγέλης.
«Τον χαζό κάνεις;» τον ρώτησε, σταυρώνοντας τα χέρια του.
«Έλενα, δεν έχω ούτε χρόνο, ούτε όρεξη. Πες αυτά που έχεις
να πεις και να το σπάσουμε».
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«Θέλω να μιλήσεις στον Βασίλη».
«Δεν τρελάθηκα ακόμα, κούκλα μου» της πέταξε και σηκώθηκε να φύγει. Τον έπιασε απ’ το χέρι και τον στραβοκοίταξε.
«Θα μιλήσεις στον Βασίλη» επέμεινε εκείνη.
«Ούτε με σφαίρες» συνέχισε ο Βαγγέλης.
«Το διαπραγματεύεσαι;» τον ρώτησε, χαμογελώντας αυτάρεσκα.
«Δεν έχω κόψει την άλυσο ακόμα. Όταν το χάσω και αποφασίσω πως θέλω να σκοτωθώ με τον Βασίλη, θα σε ενημερώσω.
Μέχρι τότε… Τσάο που λέει κι η φιλενάδα σου» απάντησε χαιρέκακα ο Βαγγέλης, πριν τραβήξει το χέρι του.
«Δεν γίνεται, κάπως, να σε πείσω;» του φώναξε καθώς τον
έβλεπε να πηγαίνει προς το μηχανάκι του. Κοντοστάθηκε ο
Βαγγέλης. Αναθεμάτισε. Γύρισε και κάθισε δίπλα της. «Τι σκάλωμα έχεις φάει; Τα είχατε, έγινε ό,τι έγινε, χωρίσατε, τελείωσε.
Τώρα, μετά από πέντε και μήνες, τι ακριβώς ζητάς; Να τα ξαναβρείτε; Μπορείς να μου το εξηγήσεις;»
«Ναι. Αυτό θέλω. Σου είπα. Ήταν χαζό και λάθος μου αυτό
που έγινε» απάντησε η Έλενα με θλιμμένο ύφος.
«Δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Και να ήθελα να το κάνω, ο
Βασίλης έχει κατεβάσει ρολά. Πώς το λένε; Δεν ακούει τίποτα,
δεν μιλάει σε κανέναν, έχει κλειστεί στο σπίτι και τον εαυτό του
και διαβάζει. Δεν πρόκειται να με ακούσει, ειδικά αν είναι να
του μιλήσω για εσένα» είπε νευριασμένα ο Βαγγέλης.
«Κολλητός του είσαι… Θα σε ακούσει…» του απάντησε με
παράπονο.
Αναστέναξε ο Βαγγέλης που δεν καταλάβαινε τον λόγο που
κάθισε να κάνει εκείνη την συζήτηση. Κάρφωσε το βλέμμα του
στο μηχανάκι που ήταν παρκαρισμένο έξω από το σχολείο και
ζύγισε την κατάσταση στο μυαλό του. Από την μία, ο Βασίλης
ήταν φίλος. Από την άλλη, η Έλενα ήξερε όσα του είχαν κρύψει για να προστατεύσουν την παρέα, για να μην σπάσουν και
να μην διαλυθούν. Είχαν δέσει όλα στο μυαλό του, μα εκείνος,
ακόμη απορούσε με το θράσος της. «Άλλαξε στρατόπεδο ο ποζεράς και δεν έχεις πώς να τον πλευρίσεις;» ρώτησε απότομα ο
Βαγγέλης κι εκείνη του έγνεψε καταφατικά.
«Και… Γιατί να σε πιστέψω ρε Έλενα; Δεν είπες ποτέ την
αλήθεια…»
«Ενώ εσύ; Υπερασπιστής της μέχρι την τελευταία στιγμή»
τον ειρωνεύτηκε.
«Κούκλα μου; Έχεις πάρει χαμπάρι ότι ο φευγάτος δεν φοβάται κανένα; Το ‘χει χαμένο, το ξέρεις;» την ρώτησε χτυπώ154
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ντας το δάχτυλό του στο κεφάλι του για να της δείξει πως του
είχε στρίψει κάποια βίδα. «Ξέρεις τι θα μας έσερνε; Τίποτα δεν
έχεις δει. Για ρώτα τον ποζερά. Πάνε ρώτα τον. Πες του να σου
πει τι έγινε την μέρα που έβρισε την Μελίνα μπροστά του. Που
τον κρατούσαμε δύο και μας πέταξε κάτω και τον πήρε στο
κυνήγι. Δεν τα βάζεις με τον φευγάτο. Όσο καλός είναι, τόσο
κακός μπορεί να γίνει όταν τον πουλάνε. Πίστεψέ με, τον ξέρω.
Τον ξέρω και από την καλή και από την ανάποδη. Σε αντίθεση
με εσένα, τον έχω ζήσει τον κολλητό μου» κατέληξε ο Βαγγέλης
νευριασμένα.
«Έλα μωρέ Βαγγέλη. Παιδάκι είναι» του απάντησε η Έλενα,
αδιαφορώντας για τα όσα της είπε.
«Έστω. Τι θα του πω; Η πουτάνα που σε κεράτωνε, σε θέλει
πίσω; Είσαι τρελή, κοπέλα μου; Το λιγότερο που θα κάνει είναι
να με αρχίσει στις κλωτσιές!»
«Αυτό πες του! Το δέχομαι ακόμη κι έτσι!» του φώναξε η
Έλενα.
«Είσαι τρελή, έτσι;» την ρώτησε γελώντας αμήχανα.
«Θα κάνω ό,τι θες» του απάντησε, χαμηλώνοντας τους τόνους η Έλενα.
Έπιασε το κεφάλι του ο Βαγγέλης και γύρισε εκείνη την
φράση στο μυαλό του. Έπρεπε να βρει έναν τρόπο για να ξεφύγει από εκείνη την συζήτηση και εκείνη την κατάσταση. Δεν είχε
νόημα να γίνει διαμεσολαβητής για να τα ξαναβρούν. Ακόμη κι
αν το δεχόταν ο Βασίλης, ήξερε πως εκείνη η σχέση είχε έτοιμη την ταφόπλακά της. «Το σκέφτομαι» μουρμούρισε όταν την
είδε να ανοίγει το στόμα της. «Δεν υπάρχει περίπτωση… Ειδικά
τώρα… Με το διάβασμα… Καμία τύχη… Ίσως… Πού ξέρω…»
κατέληξε.
«Πραγματικά, ό,τι θες, αρκεί να του μιλήσεις…» είπε με
παρακλητικό ύφος η Έλενα. Κατέβασε ιδέα ο Βαγγέλης για να
βγάλει τον εαυτό του απ’ την μέση. «Ωραία» μουρμούρισε, ανάβοντας τσιγάρο. «Θα του μιλήσω αν μου κάτσεις» της είπε κι
ύστερα την κοίταξε με την άκρη του ματιού του, περιμένοντας
να τον βρίσει, να τον χαστουκίσει, να αγριέψει ή να του πει να
φύγει.
«Δεκτό» την άκουσε να λέει κι ένιωσε τα πόδια του να παγώνουν. Άρχισε να καλπάζει η καρδιά του και να τρέμουν τα
χέρια του. Δεν ήταν σιγουρος για το τι άκουσε και αν όντως το
άκουσε ή αν το έβγαλε από το μυαλό του. Κοίταξε το τσιγάρο
στα δάχτυλά του, που έμοιαζε να χορεύει. Το έβαλε βιαστικά
στο στόμα. Βαθιά τζούρα. Εισπνοή. Κάρφωσε το βλέμμα του
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στο μηχανάκι. Άρχισαν να στεγνώνει το στόμα του και να τον
τρώνε τα χείλη του.
«Τώρα;» ρώτησε με ήρεμη φωνή η Έλενα κι εκείνος γύρισε
προς το μέρος της. Την ζύγισε για μια στιγμή. Προσπάθησε
να καταλάβει αν τον δουλεύει, αν αυτό ήταν μια φάρσα, ή αν
πραγματικά το είχε στο μυαλό της και το σκεφτόταν. Δεν υπήρχε τρόπος να το εξακριβώσει αν δεν το δοκίμασε. «Πού;» την
ρώτησε κοφτά.
«Στο αλσάκι;» έκανε με σκεφτικό ύφος η Έλενα.
«Έχει καβάτζα;»
«Έχει».
«Κάνω το τσιγάρο και πάμε;»
«Ναι».
Το τσιγάρο του φάνηκε πως κράτησε μία στιγμή και μόνο.
Πέταξε μακριά την γόπα που ‘χε σβήσει, σηκώθηκε κι έκανε
νόημα στην Έλενα να σηκωθεί. Καβάλησαν το μηχανάκι κι έφυγαν. Πήγαινε αργά στον δρόμο ο Βαγγέλης, γιατί δεν είχε το
μυαλό του συγκεντρωμένο. Ακόμη αμφιταλαντευόταν μέσα του.
Φοβόταν πως αυτό μπορεί να ήταν μια καλοστημένη πλάκα από
την πλευρά της Έλενας, για να τον χαντακώσει στον Βασίλη.
Απ’ την άλλη, ήταν ο καλύτερος τρόπος για να αποδείξει την
θεωρία του. Για εκείνον, η Έλενα, είχε από καιρό μπει στην λίστα με τις πουτάνες. Δεν χρειαζόταν απόδειξη επ’ αυτού. Χρειαζόταν, όμως, κάτι, για να κάνει την εξαίρεση, κανόνα και το
αντίστροφο.
Παράτησαν το μηχανάκι στην είσοδο του αλσυλλίου και πήραν το ακριανό μονοπάτι, εκείνο που ήταν και οι δύο σίγουροι
πως δεν είχε κόσμο. Ήταν δίπλα από σταροχώραφα που έλεγαν
πως είχαν ποντίκια και φίδια και δεν πολυπλησίαζε ο κόσμος
προς εκεί. «Τέρμα κάτω θα πάμε;» ρώτησε ο Βαγγέλης δήθεν
αδιάφορα, ενώ η καρδιά του έτρεχε
«Πιο κάτω. Πίσω απ’ το πλάτωμα» του απάντησε η Έλενα.
«Τρία χιλιόμετρα περπάτημα… Μη με κοιτάς. Το χω κάνει
με το παπί. Με πήραν στο κατόπι οι τσέοι ένα βράδυ… Τέλος
πάντων» μουρμούρισε αναστενάζοντας.
«Καλύτερα να μην πάμε με το παπί τέτοια ώρα».
«Ναι, είναι στάμπα».
«Μην ταράξουμε τον κόσμο, εννοούσα».
«Δεκάρα δεν δίνω… Θα ‘ναι άδειο;»
«Ναι. Δεν πάει κανείς εκεί κάτω».
«Το καλό που σου θέλω».
«Η συμφωνία είναι συμφωνία».
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«Έλενα… Δεν κόβεις τις μαλακίες;» ρώτησε ο Βαγγέλης, μα
δεν σταμάτησε να περπατάει. Συνέχισε δίπλα της.
«Μαλακίες; Ποιες μαλακίες;»
«Τι νομίζεις ότι θα βγάλεις απ’ όλο αυτό;»
«Μην γίνεσαι παρανοϊκός».
«Αν γίνει μαλακία και με πάρεις στο λαιμό σου…»
«Βαγγέλη; Να τα ξαναβρώ με τον Βασίλη θέλω. Να χωρίσει
την ψηλή την καρακάξα. Αυτό. Δεν θα βάλω τα χέρια μου για
να βγάλω τα μάτια μου» του απάντησε ήρεμα. Την κοίταξε
εξιχνιαστικά. «Δεν το έχει μάθει ότι χώρισαν» συλλογίστηκε κι
ύστερα άρχισε να φέρνει στροφές το μυαλό του. «Άρα… Δεν
υπάρχει μεσάζοντας πλέον. Δεν μπορεί να τον πλησιάσει, δεν
ξέρει καν τι γίνεται στην ζωή του. Επιβεβαιώνεται ότι ο ποζεράς ήταν ο ρουφιάνος, ήξερε πολλά η Έλενα και τώρα δεν ξέρει
ότι πάει τόσος καιρός που χώρισαν. Άρα… Μόνο επανασύνδεση
δεν θέλει. Να τον χωρίσει θέλει η μαλακισμένη. Να με βάλει
στην μέση για να χωρίσουν» κατέληξε κι ύστερα γύρισε και της
χαμογέλασε. «Εντάξει ρε Λενιώ. Εντάξει. Δεκτό» της είπε με
πρόσχαρο ύφος.
«Εντάξει; Σου έφυγε η παράνοια;» τον ρώτησε γελώντας.
«Ναι» της είπε κι έπειτα σώπασαν.
«Μην πάμε τέρμα κάτω… Κάπου εδώ πρέπει να ‘χει ένα
κανάλι… Αρδευτικό…» της είπε ο Βαγγέλης, δέκα λεπτά αργότερα κι εκείνη τον κοίταξε με απορία. «Σε πάω εκεί για να
μην μας δει κανένας κι έχεις πρόβλημα. Το κάνουμε κι εδώ που
είμαστε δεν έχω θέμα» του απάντησε κοφτά.
«Ναι… Άσ’ το… Μην τρέχουμε…» μουρμούρισε λίγο πριν
βγουν από το ημιφωτισμένο μονοπάτι και χαθούν μέσα στα δέντρα.
«Εντάξει; Θα με βοηθήσεις να τον χωρίσουμε απ’ την μαλακισμένη;» ρώτησε η Έλενα την στιγμή που ανέβαζε το εσώρουχό
της κι ο Βαγγέλης χαμογέλασε μυστήρια. «Η συμφωνία ήταν να
μιλήσω. Όχι να τον χωρίσω» της απάντησε κοφτά.
«Μη μου τα γυρνάς!»
«Εγώ σου τα γυρνάω; Να μιλήσω δεν ήθελες;»
«Νόμιζα ότι κατάλαβες!»
«Αυτό που μου είπες κατάλαβα. Να του μιλήσω για να τα
ξαναβρείτε».
«Με δουλεύεις τώρα;» του φώναξε η Έλενα.
«Τι μου είπες στο σχολείο; Δεν μου είπες ότι θα κάνεις ό,τι
θέλω, αρκεί να του μιλήσω;»
«Ναι».
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«Μου είπες ότι θα κάνεις ό,τι θέλω, αρκεί να τον χωρίσω;»
«Όχι».
«Ποιος τα γυρνάει σε ποιον;»
«Βαγγέλη…»
«Έλενα; Τα πουτανίστικα σ’ εμένα δεν περνάνε. Είπα ότι
θα του μιλήσω και θα του μιλήσω. Σου αρκεί αυτό; Καλώς. Δεν
σου αρκεί; Κάτι παραπάνω δεν μπορώ να κάνω. Ούτε θα είχα
συμφωνήσει σ’ όλο αυτό αν το διατύπωνες αλλιώς. Νομίζω πως
το ξέρεις, έτσι;» της είπε νευριασμένα κι ύστερα σηκώθηκε κι
έκανε να φύγει.
«Εντάξει! Εντάξει! Μίλα του όμως, ναι; Μην με κρεμάσεις»
απάντησε εκείνη, τρέχοντας πίσω του.
«Απόψε κιόλας» της απάντησε.
«Θα μ’ αφήσεις κάπου να πάρω λεωφορείο;» τον ρώτησε
με νάζι.
«Ναι ρε. Εδώ θα σ’ άφηνα;» της απάντησε ψύχραιμα.
Πήγε να του πιάσει το χέρι η Έλενα, αλλά τραβήχτηκε ο
Βαγγέλης. «Στράβωσες;» τον ρώτησε παραπονεμένα. «Όχι» της
είπε κοφτά.
«Σίγουρα;»
«Ρε Έλενα, θεατράκι σε μένα;»
«Τι θεατράκι;» ρώτησε θιγμένα.
«Κούκλα μου; Πηδηχτήκαμε και μετά από δέκα δευτερόλεπτα μου ζήτησες να σε βοηθήσω να χωρίσεις τον πρώην σου
απ’ την Μελίνα και να τα ξαναβρείτε. Μήπως θες να σε πάρω
αγκαλίτσα κιόλας; Κάναμε μια συμφωνία. Πήρα κάτι, πήρες
κάτι. Αυτό είναι όλο. Εντάξει;»
«Εντάξει…» απάντησε μελαγχολικά, κουνώντας το κεφάλι
της. «Πίστευα…»
«Τι μπορεί να πίστευες ας πούμε; Ε; Ραψ’ το μέχρι να σ’
αφήσω κάπου και να πάω να του μιλήσω. Έχω κι έναν λόγο να
κρατήσω» της είπε κοφτά. Κατέβασε το κεφάλι η Έλενα που
είδε πως δεν την έπαιρνε να γυρίσει το παιχνίδι προς το μέρος
της. Ήταν η πρώτη φορά στην ζωή της που έπαιξε, ρισκάροντας,
και έχασε. Εκείνη την στιγμή δεν μπορούσε να είναι σίγουρη για
το τι θα έλεγε ο Βαγγέλης στον Βασίλη και αν θα κρατούσε την
συμφωνία τους.
«Έπρεπε να πιάσω τον Τάσο. Χαζομάρα εξ’ αρχής» συλλογίστηκε η Έλενα, κοιτάζοντας τον Βαγγέλη να ανάβει τσιγάρο.
«Καλά μου είπε η Νάντια. Ίδιος με τον Βασίλη είναι κι αυτός.
Πιάνεται απ’ την λεπτομέρεια. Τον Τάσο θα τον έφερνα καλύτερα βόλτα» συνέχισε τον συνειρμό της.
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Τίναξε το χώμα απ’ την μπλούζα της. «Πήγε κι ο άλλος ο
βλάκας, ο καψούρης, και μάλωσε. Ανάθεμα. Μια χαρά το πήγαινε. Είχε την χαζή κι ήθελε κι άλλο. Εμ, αγόραρε, δεν πάνε έτσι
τα πράγματα…»
«Να σου κάνω μια ερώτηση;» μουρμούρισε ο Βαγγέλης και
εκείνη τον κοίταξε με απορία, καθώς είχε χαθεί στις σκέψεις της
και στο σχέδιό της.
«Παρακαλώ».
«Πηδήχτηκες και με τον ποζερά;» ρώτησε με ανέκφραστο
ύφος κι εκείνη έκλεισε τα μάτια της. «Άσ’ το, κατάλαβα» σχολίασε ο Βαγγέλης, πριν καν προλάβει να του απαντήσει. Κούνησε
το κεφάλι του με αηδία και αναστέναξε.
«Θα του το πεις;» ρώτησε φοβισμένα η Έλενα.
«Τι να του πω; Όπως τα κάναμε; Θα του πω ότι μετάνιωσες
κι ότι θέλεις να γυρίσεις πίσω. Ότι μιλήσαμε και ότι κατάλαβες
το λάθος σου. Μέχρι εκεί μπορώ να ρισκάρω…»
«Ευχαριστώ» του ψιθύρισε.
Την άφησε σε μια στάση λεωφορείου της γραμμής που πήγαινε στην γειτονιά τους και έφυγε μέσα στην νύχτα, χωρίς να
χαιρετίσει. Πήγε και βρήκε μια παρέα κι άραξε μαζί τους. Αμίλητος ήταν όλο το βράδυ. Ήξερε πως έπρεπε να μιλήσει στον
Βασίλη έστω και για τα τυπικά, για να μην γίνει καμιά στραβή,
για να μπορέσει να βγει λάδι. «Θα με κάψουν οι ιδέες μου,
γαμώ» σκέφτηκε κι ύστερα σηκώθηκε απ’ το πεζούλι που ‘χε
αράξει. «Σκύλος; Σου πω ρε» έκανε σ’ ένα παλικάρι κι εκείνος
του κούνησε το κεφάλι. Σηκώθηκε και πήγε δίπλα του.
«Θέλω χάρη» είπε χαμηλόφωνα ο Βαγγέλης.
«Λέγε» του απάντησε ο γεροδεμένος τύπος που τον φώναζαν όλοι «Σκύλο».
«Ξέρεις, ρε, να βαράς;»
«Ξέρω. Ναι. Τι έγινε;» απόρησε εκείνος.
«Πάμε παρακάτω να μου ρίξεις μερικές, χέρια, πλευρά,
μάπα, ίσα για τις μελανιές;»
«Ρε τι έγινε;» τον ρώτησε ο άλλος κι όπως γέλασε, φάνηκε
ότι του έλειπαν μερικά δοντια.
«Έμπλεξα, μωρ’ αδερφάκι μου, σε μια κωλοκατάσταση με
μια γκόμενα κι άντε να ξεμπλέξω τώρα. Θα το παίξω θέατρο
και καλά μάλωσα και χτυπήθηκα και δεν μπορώ να της κάνω
την χάρη και τέτοια. Το ‘χεις;»
«Είσαι χαζός, ρε μάστορα. Στο αναγνωρίζω. Σοβαρά τώρα».
«Ναι ρε, λέγε. Μπορείς;»
«Μέσα».
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Χώθηκε στο μπάνιο του σπιτιού ο Βαγγέλης, όταν επέστρεψε και κοιτάχτηκε στον καθρέφτη. «Καλά είναι» μουρμούρισε,
όταν είδε τις μελανιές στα χέρια του. Είχε πρηστεί και το μάγουλό του. «Όνειρο είμαι» συνέχισε με θριαμβευτική όψη, πριν
πάει για ύπνο.
Σηκώθηκε το πρωί, έφτιαξε καφέ, τον ήπιε στο πόδι κι έφυγε για να βρει τον Βασίλη. Δεν έγραφαν εκείνη την μέρα κι ήταν
σίγουρος πως θα τον πετύχαινε στο σπίτι. Του άνοιξε την πόρτα
η αδερφή του Βασίλη και του έκανε νόημα να περάσει. «Ρε συ,
πες του να βγει μια στιγμή γιατί βιάζομαι» της είπε ο Βαγγέλης
κι εκείνη του έγνεψε καταφατικά.
«Ποιος σ’ έκανε έτσι πασά μου;» ρώτησε, γελώντας, ο Βασίλης όταν τον είδε.
«Άλλη ώρα αυτό. Άκου. Με έπιασε η Έλενα χθες…»
«Το λομπού που λες κι εσύ» είπε κοφτά ο Βασίλης.
«Κάτσε ρε πασά μου…» τον παρακάλεσε ο Βαγγέλης.
«Έλα, τι; Άρχισε να πιάνει τους φίλους μου τώρα; Πες της
να παει να γαμηθεί. Μάλλον το κάνει καλά, αν και, επ’ αυτού,
δεν μπορώ να εκφέρω γνώμη».
«Ρε, θα μ’ ακούσεις;»
«Μίλα».
«Μου ‘πε ότι μετάνιωσε κι ότι θέλει μια ευκαιρία ακόμα».
«Δεν της είπες να πάει στον φλούφλη;» αγρίεψε ο Βασίλης.
«Με παρακάλεσε, ρε, η κοπέλα. Σοβαρέψου. Με μένα τα
‘χεις και φωνάζεις;»
«Αν σε ξαναπιάσει να σου πει τίποτα, πες της να πάει να
γαμηθεί. Ακριβώς έτσι, κατά λέξη. Κι αν δεν ήσουν έτσι όπως
είσαι, θα σ’ έκανα εγώ έτσι. Ξηγηθήκαμε;» φώναξε ο Βασίλης
πριν του κλείσει την πόρτα κατάμουτρα.
«Ευτυχώς, γλυτώσαμε το κανονικό ξύλο» σχολίασε για τον
εαυτό του ο Βαγγέλης όταν καβάλησε το μηχανάκι κι έφυγε από
το σπίτι του Βασίλη.
Την Έλενα την πέτυχε το απόγευμα. Της έκανε νόημα με τα
μάτια να σηκωθεί και να τον ακολουθήσει. Χαιρέτισε την παρέα
ο Βαγγέλης, έφυγε, καβάλησε το μηχανάκι και το πήγε λίγο πιο
κάτω, για να μην φαίνεται. Πέντε λεπτά αργότερα πήγε κοντά
του η Έλενα, για να μην δώσει στόχο. Την κοίταξε από μακριά.
Κουνούσε το κεφάλι της με απορία.
«Πως πήγε;» τον ρώτησε με αγωνία. Σήκωσε την μπλούζα
του ο Βαγγέλης και της έδειξε τις μελανιές. «Μια χαρά πήγε
ρε» απάντησε με ειρωνεία.
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«Σου είπε τίποτα;» συνέχισε εκείνη, παραβλέποντας τους
μώλωπές του.
«Τα ίδια που λέει κάθε φορά».
«Βρίζει ακόμα, ε;»
«Άσχημα».
«Συγγνώμη μωρέ Βαγγέλη… Αν ήξερα… Δεν πίστευα πως
θα αντιδράσει έτσι» μουρμούρισε με στεναχωρημένο ύφος η
Έλενα.
«Δεν πειράζει. Ήταν το δικό μου κομμάτι της συμφωνίας»
της απάντησε προτού καθίσει στο μηχανάκι και βάλει το κλειδί
στον διακόπτη.
«Τουλάχιστον… Έκανες ένα καλό σεξ» του είπε εκείνη χαρούμενα.
Γύρισε και την κοίταξε στα μάτια. Της χαμογέλασε. «Όχι,
κούκλα μου» είπε κι έβαλε μπροστά το μηχανάκι. «Ήταν ό,τι
χειρότερο έχω κάνει» κατέληξε. Έβαλε πρώτη κι έφυγε χαμογελώντας. Γύρισε στα παλιά του λημέρια. Δεν είχε όρεξη για να
δει άλλο κόσμο. Ήθελε να αράξει κάπου μόνος του και να σκεφτεί. Να συλλογιστεί τα όσα είχαν γίνει. Να βγάλει μια άκρη.
Πέρασε απ’ το πάρκο που καθόταν πάντα η παρέα του, μα
ήταν άδειο. Πέρασε απ’ την γέφυρα κι ούτε εκεί βρήκε κανέναν.
Ήθελε να μιλήσει σε κάποιον και να του πει πως είχε δίκιο. Πως
είχε επιβεβαιώσει τον κανόνα και πως υπήρχε η εξαίρεση. Κοίταξε μέσα στο ψιλικατζίδικο του Τάσου και τον είδε να κάθεται
και να μιλάει με την Νίκη. «Μπα» μουρμούρισε πριν φύγει για
το καπιταλιστικό.
«Έλα, Σακη; Εγώ» είπε στο θυροτηλέφωνο.
«Έλα πάνω» απάντησε ο Θανάσης και του άνοιξε την πόρτα.
Κοίταζε το σπίτι ο Βαγγέλης και γελούσε. Πρωτοφανώς
ήταν συμμαζεμένο και ξεσκονισμένο. Μέχρι κι βαριά σκακιέρα
με τα ελεφάντινα πιόνια, ήταν γυαλισμένη. «Η επόμενη κίνηση
είναι ματ» δήλωσε ο Βαγγέλης κι έκανε να κουνήσει το πιόνι.
«Άφησέ το. Είναι του φευγάτου η κίνηση» του είπε ο Θανάσης από την κουζίνα, όπου έφτιαχνε καφέδες.
«Θα παίξεις χαμένο παιχνίδι, Σάκη; Αυτό, ούτε οι φυλακισμένοι».
«Τον ξέρεις τον φίλο μας. Μπορεί να κάνει οτιδήποτε. Ποτέ
δεν μπορείς να είσαι σίγουρος. Για λέγε… Που τις μάζεψες τις
γρήγορες;» αστειεύτηκε ο Θανάσης.
«Φτιάξε καφέ και θα σου πω. Πώς και καθαρό;»
«Είχα μια κοπέλα εδώ το πρωί και το καθάρισε».
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«Ρε, γράφεις τίποτα;»
«Ό,τι γράφεις κι εσύ. Ό,τι θυμάμαι. Πάω, γράφω, φεύγω. Τι
διάολο; Τρίτη είμαστε, θα μας περάσουν. Λες να μας κόψουν
για του χρόνου;»
«Θα τους το βάλω φωτιά και θα τους το ανατινάξω το τσαρδί!» φώναξε αστειευόμενος ο Βαγγέλης. Πήρε τον καφέ του από
την κουζίνα κι έπιασε θέση στον καναπέ. «Την θεωρία μου περί
πουτανών, την θυμάσαι;» ρώτησε τον Θανάση κι εκείνος έβαλε
τα γέλια.
«Όχι άλλη βλακεία σήμερα!» σχολίασε εκείνος.
«Άκου ρε. Με έπιασε η πρώην από ένα παλικάρι που κάνουμε παρέα. Μην με κοιτάς, δεν τον ξέρεις. Και άρχισε τα «μίλα
του» και τα «τόσα χρόνια» τον ξέρεις και τα «έχετε φάει ψωμί
κι αλάτι» και τα «εσένα σ’ ακούει», για να τον πείσω να της
δώσει ευκαιρία».
«Αυτός σ’ έκανε έτσι;» ρώτησε γελώντας ο Θανάσης.
«Αυτός» είπε ο Βαγγέλης.
«Να μαντέψω;»
«Μάντεψε».
«Την έφαγες και σας πήρε κανένα μάτι;»
«Όχι. Πήγα και του το είπα» απάντησε ατάραχα ο Βαγγέλης.
«Και το ‘φαγες το ξύλο».
«Και επιβεβαίωσα την θεωρία μου».
«Άντε πάλι. Βαγγέλη, ξεκόλλα. Αυτό που λες εσύ πως είναι
ο κανόνας, είναι η εξαίρεση. Δεν είναι έτσι ο κόσμος. Υπάρχουν
ορισμένα άτομα που έχουν πιάσει μηδέν. Μην σου πω και κάτω
από το μηδέν. Στο μείον. Αλλά είναι μειοψηφία, ρε φίλε. Βρήκες τρεις, τέσσερις, πέντε χαζές και ξαφνικά, τις βάφτισες όλες
πουτάνες; Δεν είναι λογική αυτή» του απάντησε γελώντας ο
Θανάσης.
«Έχουμε αντίθετες απόψεις» του πέταξε ο Βαγγέλης.
«Θεωρείς ότι είναι θέμα άποψης;» ρώτησε με σοβαρό τόνο
ο Θανάσης.
«Ναι».
«Εν προκειμένω, που θα έλεγε κι ο φευγάτος, εσύ τι είσαι;»
«Τι είμαι;» σάστισε ο Βαγγέλης.
«Αναλογίσου. Αναλογίσου κι έλα να σε σκίσω ένα τάβλι».
«Ποιον ρε; Τον πρόεδρο του σωματείου ταβλαδόρων θα σκίσεις; Άντε πάενε» είπε ο Βαγγέλης, αρπάζοντας το τάβλι.
«Καλά, αυτά μας τα είπαν κι άλλοι» του απάντησε ο Θανάσης μόλις το άνοιξε.
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Εφτά – μηδέν έχασε ο Βαγγέλης, που δεν είχε το μυαλό του
συγκεντρωμένο. Γύρισε ακόμη στο σκηνικό της προηγούμενης
ημέρας. Είχε κάνει το χειρότερο σεξ της ζωής του με την Έλενα
και δεν μπορούσε να το μοιραστεί με κανέναν. Δεν ήξερε αν
έφταιγε το δικό του άγχος ή αν οτιδήποτε άλλο. «Μηδέν! Σβάρνα σε πήρα, μάστορα!» του φώναξε ο Θανάσης όταν τελείωσε
η τελευταία παρτίδα κι εκείνος κούνησε το κεφάλι του. «Τα
σώβρακα μου πήρες, Σάκη» του απάντησε.
«Στα χαμένα είσαι» σχολίασε ο Θανάσης.
«Τι γράφουμε αύριο;» ρώτησε ο Βαγγέλης για να αποφύγει
την συζήτηση.
«Ιδέα δεν έχω. Ρώτα τον φευγάτο που ξέρει απ’ έξω το
πρόγραμμα» απάντησε γελώντας ο Θανάσης. «Μπερδεμένος είσαι» συνέχισε κι ο Βαγγέλης σηκώθηκε απ’ την θέση του.
«Ρε μουγκέ, άστο. Μην το ψάχνεις» μουρμούρισε ο Βαγγέλης.
«Ζόρια τραβάς με την Ελπίδα».
«Με την πάρτη μου τραβάω ζόρια».
«Τι; Δεν σ’ έκατσε καλά το νέο το πιστόνι στο παπί;» τον
πείραξε ο Θανάσης.
«Δεν ξέρω».
«Θες να το συζητήσουμε;»
«Τι να συζητήσουμε; Το μηδέν; Δεν έχει νόημα, Σάκη. Θα
μου περάσει ρε φίλε. Τα πάντα περνάνε» κατέληξε ο Βαγγέλης,
πριν φύγει για να γυρίσει στο σπίτι του.
Κοίταζε, η Έλενα, την παρέα του Βασίλη, όταν έγραψαν και
το τελευταίο μάθημα και μαζεύτηκαν να τα πούνε στο προαύλιο. «Όλο το πρωί τρως τα νύχια σου! Αμάν!» της είπε η Νάντια
που καθόταν δίπλα της. Δέκα νοήματα είχε κάνει η Έλενα στον
Βαγγέλη για να του μιλήσει, μα εκείνος την αγνοούσε επιδεικτικά. Νευρίασε όταν ο Βαγγέλης της έκλεισε το μάτι χαμογελώντας χαιρέκακα και σηκώθηκε όρθια.
«Μην κανείς καυγά» την παρακάλεσε η Νάντια.
«Ό,τι θέλω θα κάνω» απάντησε εκείνη, που πήγαινε νευριασμένη προς το μέρος του Βαγγέλη.
Την κοίταξε ο Βασίλης από μακριά. «Ωχ» έκανε ο Τάσος
που καθόταν παρακάτω με το υπόλοιπο παρεάκι. Πιο δίπλα
ήταν η Μελίνα, μόνη της, που δεν είχε γράψει καλά και δεν είχε
διάθεση να μιλήσει με κανέναν.
«Αυτό παραπάει» δήλωσε ο Βασίλης, όταν την είδε να πηγαίνει προς το μέρος των παιδιών. Βάδισε κοφτά προς το μέρος
της. Δεν είχε καταλάβει τι είχε συμβεί ο Βαγγέλης. «Μάγκες,
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την κανά, και θα τα πούμε μετά» είπε βιαστικά κι ύστερα κίνησε να φύγει, μόλις συνειδητοποίησε πως η καμπάνα χτυπούσε
για εκείνον.
Στα μέσα της διαδρομής την βούτηξε ο Βασίλης απ’ το χέρι
και την έκανε στροφή εκατόν ογδόντα μοιρών. «Εάν ξαναπιάσεις τα παιδιά, θα σου σπάσω τα πόδια» της είπε όσο πιο ήρεμα μπορούσε.
«Ρε Βασίλη…» ξεκίνησε την κλάψα η Έλενα.
«Άκουσες ή θέλεις να με ακούσει όλο το λύκειο;» συνέχισε
εκείνος, χωρίς να υψώσει τον τόνο του.
«Θα με ακούσεις;» ρώτησε η Έλενα.
«Όχι. Εσύ θα με ακούσεις. Θα φύγεις σαν κυρία, δεν θα
γυρίσεις πίσω, δεν θα κοιτάξεις πίσω. Τελείωσε το παραμυθάκι,
Έλενα».
«Δεν πάω πουθενά!» ούρλιαξε και τον χαστούκισε με τόση
δύναμη, που του έφυγαν τα γυαλιά από το πρόσωπο.
«Θα βγεις κι από πάνω ρε;» την φώναξε βουτώντας την απ’
το μαλλί. Ήδη είχαν τρέξει τα παιδιά να τον μαζέψουν. «Έλα,
φευγάτε, άφησέ την» του είπε ο Θανάσης ήρεμα. «Βασίλη, ξεκόλλα» πετάχτηκε κι ο Τάσος.
«Έλενα, φύγε» είπε η Νίκη μπαίνοντας στην μέση. Την
έσπρωξε λίγο πιο δίπλα για να αποφύγουν την συμπλοκή και
στάθηκε ακριβώς ανάμεσά τους.
«Όχι, αν δεν μ’ ακούσει!» συνέχισε η Έλενα.
«Μαλακισμένο, σου χρωστάω γι αυτό που έκανες στην κολλητή μου. Ήμασταν φίλες και χώθηκες στην μέση. Χάσου πριν
αγριέψω. Δεν το έφαγες το ξύλο τότε, θα το φας σήμερα!» απάντησε, σταυρώνοντας τα χέρια της, η Νίκη.
Ο Βαγγέλης παρακολουθούσε τον καυγά έξω από τα κάγκελα του σχολείου, καθισμένος στο μηχανάκι, με το κλειδί στον
διακόπτη, έτοιμος να φύγει αν η κατάσταση γινόταν επικίνδυνη.
«Γαμώ τις ιδέες μου» έβρισε τον εαυτό του, κοιτάζοντας το
μπάχαλο που διαδραματιζόταν στην μέση του προαυλίου.
«Έλα! Αφήστε με! Μίλα, Έλενα. Άντε να δούμε τι θα πεις
αυτή τη φορά!» είπε ο Βασίλης και τα παιδιά τον άφησαν. Μάζεψε τα γυαλιά του από κάτω, σταύρωσε τα χέρια και περίμενε.
«Δεν τα ‘χω μαζί σου. Με το κωλόπαιδο, τον φίλο σου, που
δεν μου είπε πως χώρισες την παλιοπου-»
Πάγωσε ο χρόνος γύρω τους μόλις βγήκε εκείνη, η πρώτη,
συλλαβή από το στόμα της Έλενας. Την αντίδραση του Βασίλη
την ήξεραν όλοι, όπως και την κατάληξη της σκηνής. Έκαναν τα
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παιδιά να τον πιάσουν ξανά, μα εκείνος, σαν να είχε μάτια και
στην πλάτη, τους απέφυγε. Τον κοίταξε η Νίκη και τον ζύγισε.
«-τά-»
Κλάσματα δευτερολέπτου είχε για να σκεφτεί την αντίδρασή της η Νίκη. Με την φόρα που ‘χε πάρει ο Βασίλης, θα την
έπαιρνε σβάρνα για να αρπάξει την Έλενα. Ήξερε πως μ’ αυτό
που ξεστόμιζε, έπρεπε να χτυπήσει εκείνη κι όχι τον Βασίλη.
Αντ’ αυτού, τον χτύπησε, τον πέταξε κάτω, γονάτισε στο στήθος
του και ύψωσε την γροθιά της πάνω από το κεφάλι του.
«-να την Μελίνα τα ‘χω!» κατέληξε η Έλενα.
«Μην με αναγκάσεις να σε χτυπήσω. Ηρέμησε» είπε με κοφτό τόνο η Νίκη στον Βασίλη, που τον είχε πιάσει τρέμουλο,
συνειδητοποιώντας πως ήταν ανήμπορος και έτοιμος να φάει
μπουνιά.
Αυτό που δεν πρόβλεψε κανείς, ήταν η αντίδραση της Μελίνας. Έτρεξε προς το μέρος της Έλενας. Την πήρε σβάρνα και
την έριξε κάτω χωρίς καν να μιλήσει. Άρχισε να την χτυπάει
όπου έβρισκε. Είχε θολώσει το μυαλό της. Πήγε να την πιάσει ο
Θανάσης, μα τον χτύπησε κι αυτόν. «Λίνα!» φώναξε η Νίκη μα
δεν την άκουσε.
«Μελίνα!» φώναξε ο Βασίλης κι ακριβώς εκείνη την στιγμή
πάγωσε. Γύρισε και τον κοίταξε. Σηκώθηκε από πάνω του η
Νίκη και του έδωσε το χέρι για να τον σηκώσει. Την έσπρωξε ο
Βασίλης και χωρίς να μιλήσει. πήγε και αγκάλιασε την Μελίνα.
«Ηρέμησε» της ψιθύρισε στο αυτί.
«Όχι» του απάντησε στον ίδιο τόνο.
«Άφησέ την. Δεν έγινε τίποτα. Πέθανε κανένας;» της έριξε
την ατάκα που την έκανε πάντα να γελάει, μα εκείνο το πρωί,
η Μελίνα δεν γέλασε. Γύρισε κι έφτυσε την Έλενα που προσπαθούσε να σηκωθεί, αναψοκοκκινισμένη και ματωμένη. «Εγώ…»
άρχισε να της λέει η Μελίνα με μίσος, «… δεν πηδιόμουνα με
τον ποζερά για να ‘χω ρουφιάνο στην παρέα του Βασίλη. Ούτε
το έκρυβα απ’ την χαζή την κολλητή μου γιατί ήταν ο γκόμενός
της. Άντε τσόλι, που ‘χεις το θράσος να μιλήσεις για πουτάνες!»
«Πάμε να φύγουμε» της είπε ο Βασίλης και την τράβηξε
από εκεί. Άρον – άρον βγήκαν από το σχολείο. Είδαν τον Βαγγέλη πάνω στο παπί και απόρησαν. «Όχημα διαφυγής;» έκανε
με αθώο ύφος ο Βαγγέλης.
«Έχεις κάψει εγκεφαλικά κύτταρα με τις βενζίνες και τα
λάδια εσύ» του απάντησε ο Βασίλης. πριν φύγει από την αντίθετη μεριά. Έδιωξε τους άλλους λέγοντας πως ήταν καλά και
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πως θα πήγαινε την Μελίνα στο σπίτι της. Αυτό ακριβώς έκανε.
Την κρατούσε στην αγκαλιά του σε όλο το δρόμο.
Ο Βαγγέλης έμεινε πάνω στο παπί του μέχρι να χαθούν τα
παιδιά στα στενά. Τρέχοντας μπήκε στο σχολείο για να δει τι
έγινε, μόλις εξαφανίστηκαν όλοι. Βρήκε την Έλενα στην βρύση
να προσπαθεί να πλύνει τις αμυχές που είχε στα χέρια και στο
πρόσωπο.
«Στο είχα πει;» την ρώτησε όταν έφτασε δίπλα της.
«Γιατί δεν μου είπες ότι χώρισαν;» του γύρισε εκείνη, με
μισόκλειστα μάτια.
«Στην πουτάνα, πουτανιές; Ξέρεις τι θα γινόταν αν δεν
έμπαινε η Νίκη στην μέση; Με φορείο θα σε έπαιρναν από εδώ.
Κατάλαβες γιατί έφυγα;»
«Τόσο δύσκολο ήταν να μου το πεις;» συνέχισε ακάθεκτη
εκείνη.
«Δεν με ρώτησες. Νόμιζα πως το ήξερες».
«Από πού να το ξέρω;»
«Ναι… Βέβαια… Έχασες τον ρουφιάνο…»
«Βαγγέλη δεν κόβεις το δούλεμα; Άντε μην-»
«Μην τι ρε; Μετά απ’ το σημερινό, τράβα και πες του ότι
σε πήδηξα. Τράβα. Ηλίθια! Τι κατάφερες; Εσύ είσαι σαν να
πέρασε από πάνω σου τραίνο, ο Βασίλης έφυγε με την Μελίνα,
όλο το σχολείο έμαθε τι ακριβώς είσαι, η Νάντια έφυγε και δεν
νομίζω να σου μιλήσει για αρκετό καιρό κι εγώ, κούκλα μου,
βγήκα ατσαλάκωτος απ’ όλο αυτό. Με βλέπεις; Δεν έχω να
λογοδοτήσω ούτε στον φίλο μου, ούτε σε κανέναν. Το κατάλαβες, κουκλίτσα; Έπαιξες κι έχασες» της απάντησε χαιρέκακα ο
Βαγγέλης.
«Δεν έχασα!» επέμεινε με πάθος η Έλενα.
«Αμάν ρε Έλενα. Τι θες; Τον Βασίλη; Φεύγει φαντάρος τον
άλλο μήνα. Αν θεωρείς ότι μέχρι να φύγει, θα έχει ηρεμήσει, τι
να σου πω; Πήγαινε και μίλησέ του. Μην διανοηθείς όμως να
με ανακατέψεις ξανά σ’ αυτό, γιατί θα με βρεις απέναντί σου».
«Θα σε κάψω…» μουρμούρισε η Έλενα.
«Ποιον θα κάψεις, κουκλίτσα;» την ρώτησε γελώντας. «Κοίτα να δεις που ο λόγος που θα τα ξαναβρούν, θα είσαι εσύ.
Τσάο φιλενάδα» την ειρωνεύτηκε πριν φύγει και την αφήσει
μόνη να βράζει στο ζουμί της.
Από το παράθυρο της κουζίνας είδε ο Λάμπρος τον Βασίλη και την Μελίνα να πηγαίνουν αγκαλιασμένοι προς το σπίτι.
Παραξενεύτηκε. Σηκώθηκε να βγει προς τα έξω και να τους
ρωτήσει τι έγινε.
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«Βασίλη, παιδί μου, έλα μέσα!» του φώναξε από μακριά μόλις συνειδητοποίησε πως έφευγε χωρίς να μιλήσει στην Μελίνα.
Τον κοίταζε μουτρωμένη εκείνη. Δεν απάντησε ο Βασίλης, μόνο
έγνεψε κι έστριψε στην πρώτη διασταύρωση που βρήκε.
«Μαλώσατε;» ρώτησε ήρεμα ο Λάμπρος την κόρη του, μα
απάντηση δεν πήρε. «Μελίνα μου;» συνέχισε κι εκείνη γύρισε
και τον κοίταξε λυπημένα. «Σκατά έγραψα» του είπε και την
πήρε το παράπονο.
«Αυτός;»
«Αυτός διάβαζε, μπαμπά!»
«Ο άλλος;» ρώτησε ο Λάμπρος χαμογελώντας.
«Ποιος άλλος;» σάστισε η Μελίνα.
«Ξέρεις πολύ καλά που αναφέρομαι, Μελίνα Λάμπρου. Από
τον Βασίλη, ίσως, μπορείς να κρυφτείς. Από εμένα, όχι» συνέχισε στον ίδιο χαμογελαστό τόνο.
«Με έβρισε η Έλενα και μαλώσαμε» είπε η Μελίνα για να
αλλάξει το θέμα συζήτησης.
«Γιατί κάτι μου λέει πως πήγε να σε υπερασπιστεί;»
«Πήγε».
«Και;»
«Τίποτα» απάντησε η Μελίνα πριν τον σπρώξει για να μπει
στο σπίτι.
«Του ζήτησες συγγνώμη;» της φώναξε ο Λάμπρος μα δεν
πήρε καμία απάντηση.
«Πολύ ωραία. Εξαίσια. Καταπληκτικά» μουρμούρισε με ειρωνεία ο Λάμπρος καθώς επέστρεφε στην κουζίνα. Μάζεψε τις
σημειώσεις του και πήγε στο γραφείο του. Έπιασε ένα φάκελο
από ένα ράφι, τον άνοιξε και κοίταξε τα χειρόγραφα που υπήρχαν μέσα. Κάθισε να διαβάσει. Άναψε τσιγάρο. Γύριζε σελίδες
μουτζουρώνοντας από εδώ κι από εκεί. «Πίσω στην αρχή. Πίσω
στο μηδέν» μονολόγησε παίρνοντας στα χέρια κάποια χειρόγραφα και κλείνοντας τον φάκελο που έγραφε «Βασίλης».
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Να τους δω να τρέχουν

Κ

ανείς δεν πήρε χαμπάρι πότε έφυγε ο Βασίλης. Την μία
μέρα τον πήρε το μάτι κάποιου να σουλατσάρει μόνος
στην γειτονιά, την άλλη είχε εξαφανιστεί. Δεν τον έψαξε
η παρέα του. Ήξεραν ότι ήθελε να μείνει μόνος. Ήθελε χρόνο
για τον εαυτό του, χρόνο να σκεφτεί, να δει πως θα πράξει στο
μέλλον. Τότε, εκείνο το καλοκαίρι του ’97, ο Βασίλης ξεκίνησε
να βαδίζει ένα δικό του μονοπάτι. Τον δρόμο του φευγάτου.
Του ανθρώπου που έπρεπε να φεύγει από καταστάσεις για να
μην βάλει φωτιά στα πάντα. Κάτι που άργησαν όλοι να το καταλάβουν.
Ταξίδευε για μια άγνωστη πόλη και μια άγνωστη ζωή και
αναπολούσε τον χειμώνα που πέρασε. Μέσα σε έξι μήνες είχαν
έρθει τα πάνω – κάτω στις ζωές όλων. Έπιασε βροχή. Σήκωσε
η μπόρα του Ιουλίου όλη την κάψα της γης και την ανέβασε
στην ατμόσφαιρα. Ο Βασίλης, μέσα στο τραίνο, έβλεπε το νερό
που έδερνε την γη και μελαγχολούσε. Κοίταζε τα μαύρα σύννεφα που είχαν απλωθεί στον ουρανό και τα παρατηρούσε να
μετακινούνται. Ήταν αργά. Είχε αποφασίσει να ταξιδέψει με το
βραδινό για να μην χρειαστεί να χαιρετίσει κανένα.
«Αστράφτει» παρατήρησε ο Τάσος που είχε πιάσει ένα παγκάκι με την Νίκη, δίπλα από έναν καμένο φανοστάτη. «Δε πα’
να χιονίσει κιόλας» του απάντησε εκείνη αδιάφορα. Είχαν φτάσει και οι δύο στο «αμήν» και το είχαν ξεπεράσει. Έλεγαν να
καθίσουν να συζητήσουν εκείνο το βράδυ, μα κανείς από τους
δύο δεν είχε την απαιτούμενη διάθεση για να εξωτερικεύσει
τα όσα βίωνε μέσα του. Πήρε να φυσάει και σηκώθηκε σκόνη.
Έπιασε ψύχρα. «Θα βρέξει» μουρμούρισε ο Τάσος. «Και δε πα’
να βρέξει;» συνέχισε η Νίκη μελαγχολικά.
«Να φύγουμε ρε».

«Και πού να πάμε;»
«Δεν ξέρω»
«Κάτσε ρε Τάσο. Καλά είμαστε και εδώ».
Οι πρώτες ψιχάλες χτύπησαν το χέρι του Τάσου. Σηκώθηκε από το παγκάκι και της έδωσε το χέρι για να την σηκώσει.
«Πάμε» της είπε κοφτά κι εκείνη συμφώνησε. Βγήκαν στο δρόμο. Κοίταξαν αριστερά και δεξιά, προσπάθησαν βουβά να συνεννοηθούν, να βρουν ένα σημείο να αράξουν που δεν θα τους
άγγιζε η βροχή. Ξαφνικά ξέσπασε η μπόρα. «Πάμε σε μένα»
είπε κοφτά η Νίκη, πριν αρχίσουν να τρέχουν προς το σπίτι της
μέσα στον χαλασμό.
Στα τυφλά του έπιασε το χέρι η Νίκη, που δεν μπορούσε
να δει από την άγρια βροχή που έπεφτε γύρω τους. Πάγωσαν
για μία στιγμή μόλις αντάμωσαν τα βλέμματά τους. «Τρέξε!»
φώναξε ο Τάσος πριν αρχίσουν πάλι το τρέξιμο στους άδειους
δρόμους της πόλης, που άρχιζαν να μετατρέπονται σε ποτάμια.
Είχαν μουσκέψει μέχρι το κόκαλο και η βροχή δυνάμωνε.
Έσταζαν από πάνω ως κάτω όταν μπήκαν στο σπίτι της Νίκης.
Η τηλεόραση έπαιζε αθόρυβα στο σαλόνι, φωτίζοντας παράξενα
τον χώρο. «Έλα» είπε η Νίκη τραβώντας τον προς το δωμάτιο.
Άνοιξε μια ντουλάπα, έβγαλε πετσέτες, κράτησε μία για εκείνη
κι έδωσε μία στον Τάσο.
«Έχεις τίποτα να βάλω;»
«Φορεματάκι;» τον πείραξε η Νίκη.
«Σοβαρέψου, έχουν μουσκέψει…» άρχισε νευριασμένα εκείνος.
«Καλά! Καλά! Περίμενε!» του απάντησε πριν αρχίσει να
ψάχνει μέσα στην ευλαβικά τακτοποιημένη ντουλάπα. «Φόρμα
γυμναστικής;» ρώτησε.
«Φερ’ την».
«Πάω να αλλάξω».
Σκουπίστηκε ο Τάσος, έβγαλε τα βρεγμένα ρούχα, έβαλε
την φόρμα της Νίκης κι ύστερα παράτησε τα βρεγμένα πάνω
στο καλοριφέρ για να στεγνώσουν. Μέχρι και οι κάλτσες του
είχαν γίνει μούσκεμα από το τρέξιμο στους πλημμυρισμένους
δρόμους. Κάθισε στο στρώμα και χάζεψε την καταιγίδα που
είχε ξεσπάσει, από το παράθυρο του δωματίου. Τον είχε πιάσει
μελαγχολία απ’ την ώρα που έκλεισε το μαγαζί και πήγε την είσπραξη στο σπίτι του. Ούτε φαγητό είχε μείνει, ούτε ζεστό νερό
για να κάνει μπάνιο. Είχε κουραστεί να μαλώνει με την μάνα
του για αυτά, τα καθημερινά του προβλήματα. Απλά της έδωσε

τα λεφτά κι έφυγε χωρίς καν να χαιρετίσει. Τα σκεφτόταν και
τα ξανασκεφτόταν και δεν έβγαζε κάποια άκρη.
Τα είχε συζητήσει κάποτε με τον Βασίλη που περνούσε περίπου τα ίδια ζόρια. «Τους έχω σκοτώσει, παλιόφιλε. Τελειώνει
το σχολείο, μπαίνω κάπου, όπου μπω, βγάζω το στρατιωτικό να
φύγει από πάνω μου κι εξαφανίζομαι. Όχι, θα καθίσω να μου
φάει την ψυχή η κυρά-Γιάννα που κόβεται μόνο για την κορούλα
της κι ο Φάνης που ζει στο δικό του κόσμο. Άσε ρε Τάσο» είχε
απαντήσει με θλιμμένο ύφος εκείνο το απόγευμα που μίλησαν.
«Είσ’ ωραίος, φευγάτε…» μουρμούρισε ο Τάσος σκεφτικά.
Δεν παρατήρησε πως η Νίκη είχε γυρίσει στο δωμάτιο, μόνο
άναψε τσιγάρο κι έπιασε στα χέρια του το άδειο σταχτοδοχείο
που ήταν μόνιμα παρατημένο στο πάτωμα.
«Πόσο νερό ρίχνει ρε φίλε!» αναφώνησε με δέος η Νίκη, κοιτάζοντας τον χαλασμό.
«Άπειρο» της απάντησε αδιάφορα ο Τάσος.
«Καλά είσαι;» τον ρώτησε καθώς καθόταν δίπλα του.
«Κουράστηκα» της είπε φυσώντας τον καπνό του προς το
ταβάνι.
«Κι εγώ ρε Τάσο. Κι εγώ κουράστηκα».
«Εσύ, γιατί;»
«Γιατί δεν με καταλαβαίνει η Ντίνα. Όσο κι αν έχω προσπαθήσει…»
«Νίκη; Η Ντίνα είναι μια χαρά άνθρωπος. Δε λέω, έχει τις
παραξενιές της, όπως όλοι μας. Αλλά, ρε φίλε, την έχεις συνέχεια στην κόντρα κι εσύ. Άραξε λίγο» της απάντησε σκεφτικά.
«Τι έχεις;»
«Τι θες να έχω;»
«Πες ρε Τασούλη».
«Έχω ότι μ’ έχει φάει το γαμωμάγαζο όλη μέρα, γυρνάω
σπίτι στις έντεκα και φαγητό δεν έχει. Νερό για να κάνω μπάνιο, δεν έχει. Την Φρόσω, να μου ζαλίζει τα αρχίδια γιατί ήταν
τόσο λίγο το ταμείο, είχα μόνο. Θα την πατήσω καμιά μέρα
μπουνιά και θα ‘ναι όλη δικιά της. Έχω και τον άλλο τον μαλακοκάβλη που δεν κάνει απολύτως τίποτα. Ούτε μιλάει, ούτε
λαλάει. Θα πω τον Σάκη να πει τον πατέρα του να με πάρει για
δουλειά. Κουράστηκα ρε φίλε, πως το λένε;»
«Έχεις ένα τσιγάρο; Δεν πήρα λεφτά απ’ την Ντίνα, ξέμεινα
κιόλας…» έκανε η Νίκη δισταχτικά.
«Πάρε» της απάντησε, δείχνοντας το πακέτο.
«Ευχαριστώ ρε» του είπε γλυκά πριν ανάψει το τσιγάρο κι
αρχίσει να μιλάει. «Ό,τι και να κάνεις, εκεί καταλήγουμε…»

«Πρέπει να φύγω από το σπίτι, Νίκη! Καταστρέφομαι εκεί
μέσα! Θέλω μια μέρα να τους δω να τρέχουν ρε φίλε! Να τρέχουν και να μην φτάνουν» την διέκοψε. Έβγαζε μίσος και οργή
η φωνή του. Πήγε να πει κάτι η Νίκη, μα τον είδε που ήταν
έτοιμος να μιλήσει και σώπασε.
Έσκυψε το κεφάλι ο Τάσος κι άρχισε να αφηγείται. Ήταν
πάντοτε ο μικρότερος, ο χαζότερος, ο πιο αδικημένος αδερφός,
μεγαλωμένος στην σκιά του αδερφού του. Μια απλή μικροαστική οικογένεια με δύο παιδιά ήταν, που πάντοτε προσπαθούσαν
να καλύψουν τις ανάγκες μόνο του ενός. Έζησαν κάποια χρόνια
στο εξωτερικό σαν οικονομικοί μετανάστες, μάζεψαν όσα λεφτά
μπόρεσαν, επέστρεψαν στην Ελλάδα και άνοιξαν το ψιλικατζίδικο. Απ’ το γυμνάσιο το κρατούσε ο Τάσος όποτε μπορούσε.
Ο αδερφός του ήταν ο έξυπνος της οικογένειας, ο επιστήμονας.
Έβγαλε την σχολή κι ύστερα έφυγε στο εξωτερικό, δεν ήθελε να
συνεχίσει τις σπουδές του στην Ελλάδα.
Όσο πίσω κι αν γύριζε ο Τάσος, τόσο δεν έβρισκε μια στιγμή
που να μην προσπαθούσε να αποδείξει πως κι εκείνος ήταν καλό
σε κάτι. Είχε νευριάσει ένα απόγευμα και γράφτηκε γυμναστήριο. Ξέκλεβε λεφτά απ’ το μαγαζί, όποτε κι όσα μπορούσε για
να το πληρώνει. Η λογική της μάνας του, της υπαγόρευε ότι
μπορούσε να πάρει από εκεί τα τσιγάρα του, τις τσίχλες του ή
οτιδήποτε άλλο ήθελε κι έτσι, δεν θα χρειαζόταν ποτέ μετρητά.
Με τον καιρό έμαθε τα κόλπα της δουλειάς και βρήκε τρόπους να βγάζει τα όσα είχε ανάγκη, χωρίς να φαίνεται πουθενά
ότι έκλεβε χρήματα απ’ το ταμείο. Με τον καιρό το συνήθισε
και δεν έτρεμε το φυλλοκάρδι του κάθε φορά που έκανε τον λογαριασμό. Κατάλαβε πως ήταν αναγκαίο για να επιβιώσει. Ξέκλεβε ψιλά από ‘δω κι από ‘κει, τα έγραφε, τα έπαιρνε. Μετρημένα κουκιά ήταν. Κάποιες φορές περισσότερα, άλλες λιγότερα.
Δεν είχε εμπιστοσύνη σε κανέναν ο Τάσος. Δεν άφηνε ποτέ
λεφτά στο σπίτι ή στα ρούχα του. Τα κουβαλούσε πάντοτε επάνω του. Κέρματα και χαρτονομίσματα παραχωμένα στις τσέπες.
Είχε βρει μια φορά η μάνα του κάποια ψιλά σ’ ένα παντελόνι
και κόντεψε να γκρεμίσει το σπίτι με τις φωνές της. Ακόμη κι
όταν κοιμόταν τα παράχωνε μέσα στην μαξιλαροθήκη. Είχε σκεφτεί πολλές φορές να τα παρατήσει όλα και να φύγει, μα δεν
του πήγαινε η καρδιά. Δεν ήθελε να τους αφήσει μόνους του.
Εκεί που έλεγε να πιάσει μια οποιαδήποτε δουλειά και να πει
«αντίο», εκεί κολλούσε κι έμενε στο σπίτι. Μέχρι και το σχολείο
είχε σκεφτεί να παρατήσει. Μετά του κόλλησε να γίνει λογιστής.
Ήξερε πως δεν τον έπαιρνε για παραπάνω. Είχε φροντίσει να

του το εντυπώσει το μήνυμα η μάνα του από μικρό παιδί. Χαζό
κι ανεπρόκοπο τον ανεβοκατέβαζε κι εκείνος πάσχιζε όσο μπορούσε για να αποδείξει το αντίθετο.
Γύρισε και κοίταξε για μια στιγμή την Νίκη. «Ξέρεις γιατί
κολλήσαμε με τα παιδιά;» την ρώτησε κοφτά. «Γιατί;» έκανε
εκείνη ψιθυριστά.
«Γιατί, όλοι, λίγο ως πολύ, ζήσαμε την ίδια ακριβώς ιστορία.
Μεγαλώσαμε με ανθρώπους που δεν έχουν ακόμη μεγαλώσει
και θεωρούν πως η ζωή είναι παιχνίδι. Αναλάβαμε τις ευθύνες
τους. Είν’ αυτό που λέει ο φευγάτος και τον δουλεύουμε. Λέει
πως μεγάλωσε στο δρόμο. Να σου πω την αμαρτία μου; Σήμερα
τον πιστεύω. Ακόμη κι αν δεν πέρασα τα δικά του δύσκολα…»¨
«Τι πέρασε ο Βασίλης;» ρώτησε με ενδιαφέρον η Νίκη.
«Η μάνα του είναι σαν την μάνα μου. Ακαμάτρες…»
«Χα! Σαν τον πατέρα μου» κάγχασε εκείνη.
«Μεγάλη ιστορία που καλύτερο θα ‘ταν να στην πει μόνος
του» συνέχισε ο Τάσος σβήνοντας το τσιγάρο του.
«Πες ρε…» τον παρακάλεσε εκείνη.
«Την αδερφή του, την έχεις δει;» ρώτησε ο Τάσος κι ύστερα
ξάπλωσε στο στρώμα.
«Την θυμάμαι από το σχολείο. Είναι μεγαλύτερη. Αρκετά
μεγαλύτερη» απάντησε εκείνη, καθώς ξάπλωνε δίπλα του. Έβαλε τα γέλια ο Τάσος όταν παρατήρησε πως φορούσε μόνο μια
μακριά κοντομάνικη μπλούζα. Τον στραβοκοίταξε η Νίκη. Περίμενε πως το γέλιο θα συνοδευόταν από κάποιο σχόλιο, μα ο
Τάσος δεν είπε τίποτα.
Μισόκλεισε τα μάτια του και θυμήθηκε εκείνο το απόγευμα
στην γέφυρα που ‘χαν μαζευτεί να ανοίξουν τις καρδιές τους.
Πρώτος είχε μιλήσει ο Βασίλης.
Ο πατέρας του Βασίλη, ο Φάνης, ήταν ένα ανθρωπάκι λιγομίλητο. Εργάτης σε φάμπρικα που κάποτε ονειρευόταν να
μπαρκάρει και να γυρίσει τον κόσμο. Απ’ τον γιακά τον έπιασαν και τον πάντρεψαν με προξενιό· το πώς, ούτε ο ίδιος το είχε
καταλάβει. Εκεί που την μία μέρα ήταν ένας ονειροπόλος νέος,
την άλλη βρέθηκε οικογενειάρχης με ευθύνες. Γκρεμίστηκαν τα
όνειρα κι έπιασε δουλειά για να συντηρήσει το σπιτικό του. Του
τριβέλιζαν το μυαλό για ατελείωτες μέρες μέχρι να πάρει απόφαση να μην μπαρκάρει.
Η Γιάννα, η μάνα του Βασίλη, ήταν μια αθεράπευτη γλωσσού που δεν δούλεψε ποτέ της. Ο πατέρας της την έδωσε στον
Φάνη μαζί μ’ ένα σπίτι, το σπίτι που θα τους στέγαζε κι έπειτα
την ξέγραψε.

Έτσι, δύο άνθρωποι που δεν αγαπήθηκαν ποτέ, χρεώθηκαν
ο ένας στον άλλο για να ξεφορτωθούν οι οικογένειες τα μαύρα
τους πρόβατα. Τον Φάνη που ήθελε να ταξιδεύει και την Γιάννα
που ερωτεύτηκε κάποιον κι έγινε η ντροπή της οικογένειας.
Ποτέ τους δεν τα πήγαν καλά. Έφτασαν, μάλιστα, στο σημείο να συζητήσουν για διαζύγιο, μόνο που έπεσαν πάνω τους
οι οικογένειες. «Κάνε ότι χωρίζεις και σ’ έσφαξα στο γόνατο»
είχε πει ο κυρ-Βασίλης, ο πατέρας του Φάνη, σε μια τέτοια συζήτηση.
Έπειτα ήρθε και το πρώτο τους παιδί, η Βικτωρία. Πανικός στο σπίτι για το όνομα. Ο πατέρας του Φάνη πίστεψε ότι
η συμπεθέρα του πήρε τα πρωτεία και μόνο που δεν έβγαλαν
μαχαίρια για να το λύσουν. Σ’ εκείνο το τραπέζι ήταν η πρώτη
και τελευταία φορά που ο Φάνης χτύπησε το χέρι και φώναξε.
«Δικό μας είναι το παιδί κι όπως θέλουμε θα το πούμε!» φώναξε ο Φάνης και η Γιάννα, για πρώτη και τελευταία φορά στον
κοινό τους βίο, στάθηκε δίπλα του σαν κυρία. «Εμείς, κυρ-Βασίλη, το ‘χουμε σε κακό να βγάζουμε τ’ όνομα στους ζωντανούς.
Βικτωρία θα το πούμε το κορίτσι στην μνήμη της μητέρας μου
που πήγε από φυματίωση» φώναξε κι η Γιάννα.
Έπεσαν όλοι να πεθάνουν απ’ το κακό τους. Ακόμη κι ο
πεθερός του Φάνη πήρε το μέρος του συμπέθερου. «Έτσι είν’
το έθιμο, γαμπρέ κι έτσι θα κάνετε» του έλεγε, μα ο Φάνης
ανένδοτος. Με τα λίγα και τα πολλά τους τούμπαραν, μα δεν
υπολόγιζαν το πολυμήχανο μυαλό της Γιάννας.
«Όταν σε ρωτήσει ο παπάς, Βικτωρία θα πεις» είπε η Γιάννα
στην νονά της μικρής, λίγο πριν αρχίσει το μυστήριο. Μπάχαλο
στην εκκλησία όταν ακούστηκε το όνομα. Φόρτωσε ο παπά-Νικόλας που έκανε την βάφτιση κι άρχισε τις φωνές. «Είστε χριστιανοί εσείς, μωρέ, που θα σφαχτείτε για ένα όνομα; Καθίστε
κάτω μη βγάλω το κουμπούρι από μέσα!»
Έτσι βγήκε το όνομα της Βικτωρίας, με μια μικρή ιστορία
που ο Φάνης την διηγούταν πάντοτε με γέλια. Όμως κάπου εκεί
σκοτεινιάζουν οι αναμνήσεις, γιατί ποτέ δεν τις αφηγήθηκε κανένας στον Βασίλη. Ήταν οι σκόρπιες φράσεις που έπιανε στους
καυγάδες που ξεκινούσε η Γιάννα.
Όσο κι αν προσπάθησε να καταλάβει τι ακριβώς είχε γίνει,
τόσο δεν το κατάφερε. Ήξερε πως η μάνα του είχε στείλει τον
πατέρα του στον καναπέ μετά την γέννηση της Βικτωρίας, ήξερε πως ο πατέρας του άρχισε να την απατάει με κάποια άλλη
γυναίκα κι ετοιμαζόταν να μπαρκάρει για να υπάρχει κάποια
οικονομική άνεση στο σπίτι. Αλλά, η κουβέντα κοβόταν πάντα

σ’ εκείνο το σημείο και συνέχιζε με τα γεγονότα μετά την γέννηση του Βασίλη, που ήταν τρεισήμισι χρόνια μικρότερος απ’
την αδερφή του.
Είχε καταλάβει απ’ τα γεννοφάσκια του ο Βασίλης πως θα
ζούσε μέσα σ’ ένα παγωμένο περιβάλλον. Περισσότερο νοιαζόταν για εκείνον η αδερφή του, παρά η μάνα του. Κάποια στιγμή,
λίγο πριν τα πέντε του, αποστασιοποιήθηκε και ο πατέρας του
κι έτσι, μαμά και μπαμπάς για τον Βασίλη, ήταν η Βικτωρία.
Το μόνο άτομο που μπορούσε να του αλλάξει γνώμη και να τον
κάνει καλά όταν τον έπιανε τ’ ανάποδό του. Και, πραγματικά,
ήταν πολύ ανάποδος.
Μεγαλώνοντας, ο Βασίλης έγινε ένας θλιμμένος πιτσιρικάς,
με λίγους φίλους, χωρίς πολλές συναναστροφές και έναν ξεχωριστό τρόπο σκέψης. Κάπου στα δεκατρία του ήρθε και το
παρατσούκλι κι έγινε ο «φευγάτος».
Την ιστορία την θυμόταν πολύ αμυδρά, περισσότερο σαν
αφήγηση παρά σαν εικόνες. Κάποιο απόγευμα της πρώτης του
χρονιάς στο γυμνάσιο έπαιζε μπάσκετ μαζί με την παρέα του.
Η Βικτωρία σκέφτηκε να του σκαρώσει μια πλάκα κι έστειλε
μια φίλη της να τον φιλήσει στο στόμα για να γελάσουν. Αυτό
ακριβώς έγινε. Η κοπέλα πήγε και τον φίλησε κι ο Βασίλης, που
τρόμαξε με το φιλί, το έβαλε στα πόδια. Ίσως να έφταιγε που η
κοπέλα ήταν είκοσι πόντους πιο ψηλή από εκείνον και αρκετά
γεροδεμένη. Εξαφανίστηκε ο Βασίλης απ’ όλους και όλα και
γύρισε στο σπίτι αργά το βράδυ. Η Βικτωρία μπήκε γελώντας
στο δωμάτιό τους κι ο Βασίλης την στραβοκοίταξε. «Μην σκας
μικρέ. Του φευγάτου η μάνα, δεν έκλαψε ποτέ» του είχε πει γελώντας, για να της πετάξει ο Βασίλης ένα μαξιλάρι. Ύστερα απ’
αυτό, όπου στεκόταν κι όπου βρισκόταν η Βικτωρία, φώναζε τον
Βασίλη «φευγάτο». Δεν χρειάστηκε πολύ για να του κολλήσει.
Στα δεκατρία του, η προσφώνηση «φευγάτος», δήλωνε την
δειλία του, κάτι που ο Βασίλης μίσησε και σιχάθηκε. Του άρεσε η λέξη, δεν είχε πρόβλημα να τον φωνάζουν έτσι, μα όποτε τον αποκαλούσε κάποιος δειλό, ξεκινούσε τσαμπουκάς. Στα
δεκαπέντε του έγινε πραγματικά φευγάτος. Άλλαξε τον τρόπο
σκέψης του και το στυλ του. Ντυνόταν παράξενα, «επιμελώς
ατημέλητος» έλεγε ο ίδιος κι έδινε ύφος στα παλιά και σακατεμένα του ρούχα. Κι από φευγάτος – δειλός, έγινε φευγάτος
– ιδιότροπος.
«Ύστερα ήρθε το καλοκαίρι του ’95… Σαν να πέρασαν αιώνες μου φαίνεται…» μουρμούρισε ο Τάσος μελαγχολικά πριν
συνεχίσει την αφήγηση.

Ύστερα ήρθε το καλοκαίρι του ’95. Η χρονιά που θα άρχιζαν
το λύκειο. Τελευταίες μέρες του Αυγούστου και το μυαλό του
Βασίλη ταξίδευε πολύ μακριά. Είχε κουραστεί με την υπομονή
και την ανοχή, πίστευε πως δεν είχε άλλη αντοχή για να συνεχίσει να ζει σ’ ένα αδιάφορο περιβάλλον. Είχε περάσει η αδερφή
του σε μια σχολή και σκεφτόταν να φύγει μαζί της για να τελειώσει το σχολείο σε κάποια άλλη πόλη. Έφταιγε που την έβλεπε περισσότερο σαν την μητέρα του, παρά σαν την αδερφή του.
Ένα τέτοιο σούρουπο περισυλλογής, η παρέα μαζεύτηκε
στην γέφυρα για να αράξουν. Ήταν όλοι φίλοι απ’ το δημοτικό,
άτομα μεγαλωμένα σε τελείως διαφορετικές καταστάσεις, με
αντιλήψεις που απείχαν έτη φωτός. Μα εκείνα τα πέντε παιδιά
ήταν δεμένα από την έννοια της απώλειας που είναι απόλυτη.
Είτε υπάρχει, είτε δεν υπάρχει.
Ο Βαγγέλης ο «μάστορας», ο Τάσος ο «κοντός», ο Πάνος ο
«ποζεράς» κι ο Θανάσης ο «μουγκός» ήταν εκείνα τα άτομα
που έμοιαζαν περισσότερο με συμμορία παρά με παρέα. Όλοι
καπνιστές εκτός του Πάνου. Έπιναν καμία μπύρα στα κρυφά
και αντέγραφαν τις συμπεριφορές των μεγαλυτέρων. Ο κάθε
ένας με το παρατσούκλι του και τις ιδιαιτερότητές του, απάρτιζε ένα γρανάζι σε μια μηχανή που δούλευε αρμονικά. Εκείνο το
απόγευμα έδωσαν την υπόσχεση. Εκείνη η παρέα σταμάτησε να
είναι μια απλή παρέα και αναβαθμίστηκε σε οικογένεια.
Ο Βαγγέλης ήταν εκείνος που έπιαναν τα χέρια του με τα
πάντα. Ήταν απίστευτα κοινωνικός και ήξερε σχεδόν την μισή
πόλη. Αν δεν τον πετύχαινες στην γέφυρα ή στο συνοικιακό
πάρκο με την παρέα του, θα τον έβλεπες να ταράζει την πόλη με
το φασαριόζικο παπί του. Είχε χάσει τους γονείς του και τα δύο
του αδέρφια σε αυτοκινητιστικό, μεγάλωνε με την γιαγιά του
που δεν του χαλούσε ποτέ χατίρι και περίμενε την ενηλικίωση
για να αναλάβει την διαχείριση της περιουσίας που είχε περιέλθει στην κατοχή του μετά τον θάνατο των γονιών του.
Ο Τάσος, ο νευρικός και αεικίνητος. Όποτε δεν τον φώναζαν κοντό, τον αποκαλούσαν «Τζό» μιας κι έμοιαζε πολύ στον
χαρακτήρα του μεγαλύτερου και πιο κοντού αδερφού Ντάλτον
απ’ το κόμικ που άρεσε πολύ στα παιδιά. Μεγαλωμένος στην
σκιά ενός μεγαλύτερου, καλύτερου κι εξυπνότερου αδερφού, ο
Τάσος ένιωθε πως ότι κι αν κατάφερνε να κάνει στην ζωή του,
πάντα επισκιαζόταν από τα λόγια των γονιών του που τον είχαν
βάλει σε δεύτερη μοίρα.
Ο Πάνος ήταν τ’ ομορφόπαιδο της παρέας. Τον κυνηγούσαν πολλές, ακόμη και μεγαλύτερες κοπέλες κι εκείνος, έχοντας

χάρισμα στο να μιλάει, έπαιζε με τα συναισθήματά τους, χωρίς να δίνει και πολλή σημασία. Μοναγοχιός ενός μεσίτη που
μεγάλωσε μέσα σ’ ένα υπερπροστατευτικό και απαγορευτικό
περιβάλλον· συχνά αστειευόταν λέγοντας πως η πρώτη λέξη που
έμαθε ήταν το «μη». Για κείνον η παρέα ήταν η διέξοδος στην
ζωή· του επέτρεπε να βγαίνει απ’ το σπίτι και ν’ αλητεύει όπως
ο ίδιος ήθελε, χωρίς την γκρίνια και την απαγόρευση που βίωνε
στο σπίτι. Ήταν ο μόνος που δεν έφερε ποτέ αντιρρήσεις στις
αποφάσεις της παρέας.
Ο Θανάσης μετρούσε πάντα τα λόγια του. Ήταν ο μεγαλύτερος, είχε χάσει μια χρονιά στο σχολείο, μα ποτέ δεν ανέλαβε
τον ρόλο του αρχηγού. Το μότο του ήταν το «άκου, βλέπε, σώπαινε» και όταν έπαιρνε το λόγο, όλοι τον άκουγαν με προσοχή. Του άρεσε το «ο Σάκης ο μουγκός» και πολλές φορές έτσι
συστηνόταν. Ήταν ο μόνος που μεγάλωσε μέσα σε μια ψεύτικη
πολυτέλεια και μισούσε το χρήμα, αν και είχε τα περισσότερα
για ξόδεμα χρήματα. Από μικρός στο μεροκάματο, προτίμησε
να ακολουθήσει τα χνάρια του πατέρα του και στο σχολείο πήγαινε απλώς γιατί έπρεπε.
Και τέλος ο Βασίλης, ο φευγάτος, εκείνος που τα παιδιά
του έδωσαν τον ρόλο του πρώτου μεταξύ ίσων, έναν ρόλο που
αναλάμβανε μόνο όταν έπρεπε να το κάνει. Όταν δεν τον αποκαλούσαν «φευγάτο», ήταν ο «οικογενειάρχης», εκείνος που με
την παράξενη θεωρία του κι έναν μονόλογο που δεν θυμάται
κανείς, κατάφερε κι ένωσε κάτω από μια ιδέα και μια υπόσχεση, άτομα τόσο διαφορετικά μεταξύ τους.
Καρικατούρες, βγαλμένες από μια τελείως διαφορετική εποχή, από εκείνα τα χρόνια που τα σούρουπα είχαν χρώμα και τα
δέντρα ήταν ακόμη πράσινα, παρέμειναν οικογένεια και όσο
περνούσε ο καιρός, εκείνο το δέσιμο δυνάμωνε. Μα, όπως όλα
στην ζωή, όπως άρχισαν, έτσι, κάποια στιγμή, πρέπει και να
τελειώσουν.
Αν και η Νίκη είχε γίνει μέλος της παρέας και άτυπα είχε
πάρει την θέση του Βασίλη, δεν είχε μάθει ποτέ τις ιστορίες των
παιδιών. Ούτε και του Τάσου που έκαναν τόσο καιρό παρέα.
Εκείνο το βράδυ τα έμαθε όλα μαζί. Εκείνο το βράδυ συνειδητοποίησε πως μερικοί άνθρωποι επέλεξαν να ακολουθήσουν
τον χειρότερο δυνατό δρόμο και αρκέστηκαν στο να κάνουν τις
χειρότερες επιλογές.
«Γιατί ρε Τάσο;» τον ρώτησε θλιμμένα, ώρες αργότερα,
αφού είχε τελειώσει με τις αφηγήσεις του.
«Που ξέρω;»

«Δεν στέκουν όλα αυτά… Δεν έχουν λογική… Γιατί έκαναν
παιδιά όλοι αυτοί;» ψέλλισε πριν θυμηθεί την μία και κυριότερη
αιτία καυγά με την μητέρα της. Δεν ήθελε να του την πει, γιατί
ήξερε πως θα την πιάσει το παράπονο. Έριξε το κεφάλι της
στον ώμο του και κοίταξε την βροχή που συνέχιζε να πέφτει.
«Ξέρεις τι;» ψιθύρισε.
«Τι;»
«Κάτι τέτοιες στιγμές νιώθω πως η Ντίνα έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε. Που έδιωξε τον μπαμπά εννοώ» κατέληξε δακρύζοντας. Τον αγκάλιασε, μα εκείνος δεν κουνήθηκε. Έπιασε
το χέρι του και το έβαλε στην μέση της. Κόλλησε πάνω του.
Ξεφύσηξε. Έψαχνε το κουράγιο να βγάλει κάποια πράγματα
από μέσα της, μα δεν το έβρισκε πουθενά. Δεν ήθελε να τον
φορτώσει με περισσότερα απ’ όσα ήδη είχε στο κεφάλι του.
«Γιατί τον έδιωξε;» την ρώτησε κι εκείνη γύρισε πλευρό.
Δεν ήθελε να την δει να κλαίει. Το κατάλαβε ο Τάσος και δεν
ξαναμίλησε μέχρι που τους πήρε ο ύπνος.
Η Ντίνα μπήκε αθόρυβα στο σπίτι όπως κάθε πρωί. Άφησε
τα κλειδιά και την τσάντα της στο σαλόνι και πήγε προς το δωμάτιο της Νίκης. Κοίταξε μέσα κι όταν είδε τα παιδιά να είναι
αγκαλιασμένα, χαμογέλασε. «Φίλοι και θα σας έλεγα» συλλογίστηκε πριν κλείσει την πόρτα και πιάσει την τηλεόραση.
Ένα ράδιο που έπαιζε λαϊκά ξύπνησε τον Τάσο. Μισάνοιξε
τα μάτια του και κοίταξε έξω. Είχε λιακάδα. Ούτε που μπορούσε να καταλάβει τι ώρα ήταν. Είχε κολλήσει πάνω του η Νίκη
κι είχε ακουμπήσει το κεφάλι της στο στήθος του. «Τι παίζει ρε
φίλε;» αναρωτήθηκε ο Τάσος, ακούγοντας το ράδιο. Σκούντηξε
την Νίκη, μα εκείνη δεν σάλεψε. «Ψιτ… Ψιτ;» έκανε ο Τάσος.
«Μην με ξυπνάς μωρέ» του παραπονέθηκε εκείνη.
«Κατουριέμαι. Πεθαίνω. Σήκω από πάνω μου» της απάντησε.
«Λίγο ακόμα…» τον παρακάλεσε.
«Έλα ρε βλαμμένο, θα σκάσω σου λέω» της είπε επιτακτικά. Άνοιξε τα μάτια της, τον κοίταξε με βλοσυρό ύφος κι ύστερα
γύρισε πλευρό και ξανακοιμήθηκε. Τρέχοντας πήγε μέχρι την
τουαλέτα ο Τάσος. Έριξε νερό στο πρόσωπό του για να συνέλθει. Του φαινόταν πως δεν είχε κοιμηθεί καθόλου. Έσυρε τα
πόδια του μέχρι την κουζίνα.
«Πώς είσαι έτσι ρε Τασάρα;» του ρώτησε η Ντίνα μόλις τον
αντίκρισε κι έπειτα σηκώθηκε για να του φτιάξει καφέ.
«Δεν κοιμήθηκα καλά» της απάντησε μουρμουρίζοντας.

«Κάτσε. Κάτσε να σου φτιάξω καφέ να τα πούμε. Καιρό
έχεις να μας ξεμείνεις».
«Όντως» παρατήρησε ο Τάσος.
«Το καμάρι μου κοιμάται ακόμα; Την ξενύχτησες χθες;» συνέχισε με έναν προσποιητά αδιάφορο τόνο εκείνη κι ο Τάσος,
που δεν είχε καταλάβει τι του είπε, απάντησε με ένα ξερό «ε;»
«Χαϊβάνι είσαι μωρέ παιδί μου. Του δώσατε και κατάλαβε
χθες;» συνέχισε η Ντίνα. Έβαλε τα γέλια ο Τάσος. Την είχαν
ξανακάνει την συζήτηση στο παρελθόν και δεν είχαν καταλήξει
πουθενά. Η Ντίνα επέμενε πως όλα αυτά τα σούρτα – φέρτα,
οι αγκαλιές, οι αμέτρητες ώρες που περνούσαν μαζί και τα πειράγματα, ήταν ερωτικά, ενώ τα παιδιά της έλεγαν συνέχεια πως
ήταν απλώς φίλοι.
«Ναι. Συζητούσαμε μέχρι αργά».
«Εχω ρεπό σήμερα και αύριο. Θα έρθεις να φτιάξουμε τον
κήπο; Άντε, μπας και καθίσει και το καμάρι μου λιγο στο σπίτι,
γιατί όλη μέρα μαζί σου τριγυρνάει» άλλαξε το θέμα η Ντίνα.
«Θα έρθω».
«Νωρίς να έρθεις, να μην μας πιάσει η ζέστη» του είπε αυστηρά.
«Νωρίς θα έρθω».
«Τα άπλωσα έξω τα ρούχα σου, να στεγνώσουν».
«Να ‘σαι καλά ρε Ντίνα».
Ήπιε τον καφέ ο Τάσος, συζητώντας με την Ντίνα για τον
κήπο κι ύστερα έφυγε χωρίς να ξυπνήσει την Νίκη ή να της μιλήσει. Έπρεπε να πάει απ’ το σπίτι, να δώσει το παρόν και να
κρατήσει το ψιλικατζίδικο. Είχε στηθεί η μάνα του στο σαλόνι
και τον περίμενε με σταυρωμένα χέρια. «Ήρθα και φεύγω»
δήλωσε ο Τάσος.
«Ελα ‘δω ρε!» του φώναξε. Γύρισε και την αγριοκοίταξε μα
δεν μίλησε. «Πού στο διάολο ξημεροβραδιάζεσαι, μου λες;» συνέχισε να φωνάζει η Φρόσω, που ‘χε πάρει ένα κόκκινο χρώμα.
«Μάνα, μην με ζαλίζεις μεσημεριάτικο. Είπα, φεύγω».
«Τι ώρα είν’ αυτή; Έφυγες χθες στις έντεκα και γύρισες
μεσημέρι; Τι νομίζεις πως είμαστε εδώ πέρα; Κάνα μπουρδέλο; Ό,τι ώρα γουστάρει ο καθείς φεύγει, ό,τι ώρα του καπνίσει
έρχεται;»
«Θες, ρε, να μαλώσουμε;» της φώναξε κι εκείνος.
«Τασούλη; Δεν μας τα λες καλά. Δεν μας τα λες καθόλου
καλά. Άντε μην σε κλειδώσω σε κανένα δωμάτιο για καμιά βδομάδα να στρώσεις!».

«Καλά, καλά, λέγε. Λέγε να δω τι θα καταλάβεις. Φεύγω,
πάω στο μαγαζί» της είπε ανοίγοντας την πόρτα. Άρχισε να
φωνάζει πάλι η μάνα του μα δεν της έδωσε σημασία. Πήγε στο
ψιλικατζίδικο, έδιωξε τον πατέρα του και κάθισε μόνος. «Ρε
άντε μου στο διάολο! Να δω ποια μέρα θα σας αφήσω και θα
φύγω!» φώναξε ο Τάσος. όταν είχε φύγει πια ο πατέρας του,
και πιάστηκε να γεμίσει τα ράφια.
«Μαμά, μου ‘χει σπάσει την μύτη το φαγητό!» είπε πρόσχαρα η Νίκη, μπαίνοντας στην κουζίνα.
«Μωρή! Έτσι κοιμήθηκες;» της φώναξε όταν την είδε.
«Ναι. Γιατί; Τι έχω;» απόρησε η Νίκη, κοιτάζοντας τον εαυτό της από πάνω ως κάτω.
«Ρωτάει κιόλας!» αναφώνησε η Ντίνα.
«Αμάν ρε μαμά!»
«Φοράς τίποτα από κάτω μωρή, ή τον έστειλες αδιάβαστο
τον χριστιανό; Αχ, θα με πεθάνετε! Φίλοι σου λέει μετά! Ο ένας
μόνο με το παντελόνι, ή άλλη μόνο με μια μπλούζα και τον μισό
κώλο απ’ έξω! Έτσι είναι οι φίλοι;»
Έκλεισε σφιχτά τα μάτια της η Νίκη για να μην μιλήσει,
έκανε αναστροφή, μπήκε στο δωμάτιό της και ντύθηκε βιαστικά. «Καλύτερα τώρα;» ρώτησε όταν επέστρεψε ντυμένη στην
κουζίνα.
«Τζάμπα σάλιο χαλάω» της είπε η Ντίνα νευριασμένα.
«Αμάν ρε μαμά! Ζεσταινόμουν!» απάντησε με αγανάκτηση
η Νίκη.
«Ή ο Τάσος είναι αδερφή, ή εσύ είσαι λεσβία. Τέρμα και τελείωσε! Άλλη εξήγηση δεν μπορώ να δώσω!» έβγαλε το συμπέρασμα η Ντίνα και την Νίκη την έπιασε νευρικό γέλιο. Έφτιαξε
καφέ, τον πήρε μαζί της και πήγε να καθίσει μόνη, γνωρίζοντας
πως το κήρυγμα από την μητέρα της θα συνεχιζόταν μέχρι που
θα έφευγε για δουλειά.
Έξω βράδιαζε, η ζέστη ήταν αφόρητη και η Νίκη ήταν ακόμη κλεισμένη στο δωμάτιό της και διάβαζε. Ποτέ δεν τα πήγε
καλά με τα μαθήματα γιατί δεν της κινούσαν το ενδιαφέρον.
Της άρεσε όμως η ποίηση και της άρεσε να περνάει χρόνο, μόνη,
διαβάζοντας. Γύρω στις οχτώ μπήκε η Ντίνα στο δωμάτιό της
για να της πει πως το επόμενο πρωί περίμενε τον Τάσο για να
ασχοληθούν με τον κήπο. «Κοίτα μόνο μην κυκλοφορείς με το
στρινγκ αύριο! Ικανή σ’ έχω!»
«Μαμά!» είπε με προειδοποιητικό τόνο η Νίκη.
«Άσε τα μάμα. Να καθίσεις να φας. Ούτε που τα άγγιξες
τα γεμιστά».

«Δεν μπορώ, ζεσταίνομαι».
«Θα βγεις;»
«Πιο μετά. Θα πάω στον Τάσο».
«Όχι, που δεν θα πήγαινες»
«Μπορείς να μου πεις γιατί το κάνεις τόσο θέμα;» της γύρισε νευριασμένα η Νίκη, κλείνοντας το βιβλίο της. Αναστέναξε
η Ντίνα. Κάθισε στην καρέκλα του γραφείου και την κοίταξε
σκεφτικά. «Με δικά σου λόγια» την παρότρυνε η Νίκη.
«Αν τα πω με δικά μου λόγια, θα με βρίσεις» της απάντησε
εκείνη, μ’ ένα ίχνος παραπόνου στην φωνή της. Χαμογέλασε η
Νίκη. «Τόσο δύσκολο είναι να το καταλάβεις;»
«Νίκη μου; Εγώ καταλαβαίνω πολλά περισσότερα από εσάς.
Κόρη μου είσαι, σε ξέρω, όσο κι αν δεν θέλεις να το πιστέψεις.
Τόσες φορές στα είπα, δεν μ’ άκουσες. Κοίτα, μόνο, μην βρει
καμιά γκόμενα ο Τασάρας και χτυπάς το κεφάλι σου στον τοίχο» αποκρίθηκε η Ντίνα.
«Δεν πρόκειται» την καθησύχασε η Νίκη.
«Μην πεις ότι δεν σου το είπα» συνέχισε η Ντίνα πριν σηκωθεί από την καρέκλα και φύγει από το δωμάτιο της κόρης της.
Στις δέκα έφυγε από το σπίτι η Νίκη για να βρει τον Τάσο.
Ήταν δροσερό εκείνο το βράδυ και σκεφτόταν να του πει να
αράξουν έξω μετά την δουλειά. Ήταν όλη την ημέρα κλεισμένη
στο σπίτι και δεν ήθελε να καθίσει άλλο εκεί. «Τις μαύρες σου
έχεις;» τον ρώτησε όταν μπήκε στο ψιλικατζίδικο κι εκείνος
έγνεψε. «Αρπάχτηκα με την Φρόσω».
«Τι πρωτότυπο!» αναφώνησε χαμογελώντας η Νίκη.
«Δεν ξέρω ποια μέρα θα την βαρέσω» συνέχισε ο Τάσος.
«Σταμάτα να δίνεις σημασία».
«Εύκολο το ‘χεις; Δεν την ξέρεις την Φρόσω».
«Αμάν ρε Τάσο! Έτσι όπως την περιγράφεις την γυναίκα,
δεν είναι με τίποτα. Υπερβάλλεις»
«Πάμε μετά απ’ το σπίτι να στην γνωρίσω» της είπε κοφτά.
Συμφώνησε η Νίκη. Έκλεισαν μαζί το ψιλικατζίδικο κι έφυγαν
για το σπίτι του. Συνήθως, η Νίκη, τον περίμενε στο πάρκο μέχρι να φάει, να κάνει μπάνιο, ή να κάνει οτιδήποτε άλλο ήθελε.
Εκείνη την μέρα, όμως, μπήκαν μαζί στο σαλόνι του. «Μάνα!
Ήρθα!» φώναξε ο Τάσος.
«Μπα; Θυμήθηκες πως έχεις και σπίτι;» ξεκίνησε η Φρόσω
που ήταν στην κουζίνα.
«Έλεος ρε μάνα! Στο μαγαζί ήμουν!» συνέχισε ο Τάσος.
Έκανε νόημα στην Νίκη να καθίσει και πήγε στην κουζίνα να
δώσει τα λεφτά στην μάνα του. «Φαγητό έχει;» την ρώτησε ήρε-

μα μα δεν πήρε απάντηση. Γύρισε στο σαλόνι και κάθισε δίπλα
από την Νίκη. «Κάτσε τώρα… Μετράει τα λεφτά ο κέρβερος»
της ψιθύρισε.
«Τι με ρώτησες;» έκανε η Φρόσω μετά από δύο λεπτά κι ο
Τάσος ξεφύσηξε αγανακτισμένα πριν την ξαναρωτήσει. «Φαγητό, λέω, έχει;».
«Δεν ήξερα αν θα έρθεις και δεν σου κράτησα» απάντησε
κοφτά η Φρόσω.
«Καλά, θα φάω έξω. Ζεστό νερό, τουλάχιστον, να κάνω ένα
μπάνιο, έχει;» συνέχισε.
«Το τελείωσε ο πατέρας σου».
«Βρε γαμώ το σπίτι μου!» έκανε νευριασμένα ο Τάσος. Βγήκε η Φρόσω από την κουζίνα και κοίταξε πρώτα την Νίκη κι
ύστερα εκείνον.
Ποτέ δεν θα κατάφερνε να φτιάξει η Νίκη μια εικόνα για
την μάνα του Τάσου, αν δεν την έβλεπε με τα ίδια της τα μάτια.
Είχαν το ίδιο ύψος και την ίδια κοψιά, μόνο που η μάνα του είχε
πολλά παραπανίσια κιλά. Είχε φουντώσει και είχε κοκκινίσει.
«Θα εκραγεί!» συλλογίστηκε η Νίκη προσπαθώντας να πνίξει
το γέλιο της.
«Χάνεσαι όλη τη μέρα και βρίζεις κι από πάνω; Να ‘σουν
εδώ, να ‘χε νερό!» του φώναξε.
«Ρε! Με δουλεύεις; Από τις δύο είμαι στο μαγαζί!» απάντησε στον ίδιο τόνο ο Τάσος.
«Κωλοβαράς στο μαγαζί και κάτι κάνεις!»
«Πα’ να φύγουμε ρε!» έκανε ο Τάσος στην Νίκη και μόνο
τότε την παρατήρησε η Φρόσω. Την έκοψε από πάνω μέχρι
κάτω, στράβωσε λίγο τα χείλη της και έγειρε το κεφάλι. «Εσύ,
πάλι, ποια είσαι;»
«Η Νίκη είμαι, κυρία Φρόσω, φίλη του Τάσου» απάντησε
πολύ ήρεμα. Σηκώθηκε για να της δώσει το χέρι. Δεν είχε προλάβει να κάνει ούτε δυο βήματα όταν άρχισε να φωνάζει η Φρόσω στον Τάσο. «Φέρνεις και τις γκόμενες στο σπίτι ρε;»
«Μάνα, σκάσε γιατί θα γίνει Βοσνία – Ερζεγοβίνη εδώ
μέσα!»
«Αμ γι αυτό άλλαξες εσύ κι έγινες έτσι. Τα ίδια σκατά με
την κόρη της πουτάνας!» του απάντησε με ένα ανεξιχνίαστο
ύφος.
«Μη! Τάσο! Όχι!» ούρλιαξε η Νίκη όταν τον είδε να ορμάει
στην μάνα του. Τον έπιασε απ’ την μπλούζα και τον τράβηξε
πίσω. «Άσε με γιατί θα την πληρώσεις εσύ για την κωλόγρια»
της είπε μέσα από τα δόντια του. Τον έπιασε από το χέρι και

τον τράβηξε έξω από το σπίτι, ενώ η Φρόσω καταριόταν θεούς
και δαίμονες για την συμπεριφορά του γιου της.
«Μπράβο! Ναι! Φύγε με την πουτάνα!» του φώναξε η Φρόσω απ’ το σπίτι και εκείνη ακριβώς την στιγμή η Νίκη δεν κατάφερε να τον συγκρατήσει. Την έσπρωξε, μπήκε μέσα στο σπίτι
κι έκανε να κλείσει την πόρτα πίσω του. Πρόλαβε η Νίκη και την
κράτησε ανοιχτή. «Σήκω φύγε» της είπε ο Τάσος.
«Άνοιξε την πόρτα» του απάντησε η Νίκη.
«Φύγε είπα!»
«Τάσο θα χτυπηθούμε» συνέχισε εκείνη ήρεμα.
«Έλα ρε! Βάρα!» της είπε εκείνος ανοίγοντας την πόρτα.
«Άφησε την. Πάμε» του είπε ψύχραιμα η Νίκη. Γύρισε ο
Τάσος προς την μάνα του, αλλά αυτή την φορά δεν πήγε να
ορμήσει. Τον άφησε η Νίκη για να δει τι θα κάνει.
«Μαλακισμένη σκατόγρια, έχεις πεθάνει για μένα!» φώναξε
ο Τάσος πριν πετάξει τα κλειδιά του μέσα στο σπίτι και φύγει
τρέχοντας. Τον πήρε στο κυνήγι η Νίκη, μα δεν τον προλάβαινε.
Χάθηκε μέσα στα στενά ο Τάσος κι εκείνη δεν ήξερε τι έπρεπε
να κάνει. Δεν ήξερε αν έπρεπε να γυρίσει πίσω, αν έπρεπε να
τον περιμένει, αν έπρεπε να τον ψάξει. Πήγε και κάθισε στο
πάρκο και τον περίμενε εκεί. Δεν εμφανίστηκε ο Τάσος. Περνούσε η ώρα και η Νίκη άρχισε να ανησυχεί. Αποφάσισε να γυρίσει στο σπίτι της και να πάρει τηλέφωνο την υπόλοιπη παρέα,
να βγουν στην γύρα και να τον ψάξουν. Για καλή της τύχη τον
βρήκε να κάθεται στην πεζογέφυρα. Κάθισε απέναντί του και
τον κοίταξε. «Είσαι καλά;» του ψιθύρισε.
«Πάρα πολύ καλά» της απάντησε ο Τάσος ενώ δάκρυζε από
τα νεύρα του.
«Δεν ήταν ανάγκη…»
«Ήταν. Όπως ήταν ανάγκη να την αρχίσω στα μπουκέτα
την γαμημένη την σκατόγρια του ελέους, γαμώ τα πεθαμένα
και τα ζωντανά της κι όλα τα ιερά και όσιά της, για τα τόσα
χρόνια που την έφαγα στο κεφάλι!» συνέχισε με οργή ο Τάσος.
Χτυπούσαν τα δόντια του και τα χέρια του έτρεμαν. Έβαλε τα
κλάματα από τα νεύρα κι άρχισε να ρίχνει μπουνιές στο μεταλλικό πάτωμα. Πήγε και κάθισε δίπλα του η Νίκη και τον έσφιξε
στην αγκαλιά της. «Πέρασε» του ψιθύρισε.
«Τίποτα δεν πέρασε!»
«Θέλεις να περπατήσουμε να ηρεμήσεις;» συνέχισε γαλήνια
η Νίκη.
«Δεν θέλω να περπατήσω. Τίποτα δεν θέλω» απάντησε ο
Τάσος, προσπαθώντας να ανακτήσει την χαμένη ψυχραιμία του.

«Δεν θέλεις να πάμε να καθίσουμε σε εμένα, να αράξουμε
στον κήπο, να πιούμε και καμία μπύρα παγωμένη, να χαλαρώσει το κεφάλι σου;»
«Πάμε. Έχω υποσχεθεί στην μάνα σου πως θα φτιάξουμε
τον κήπο αύριο» απάντησε κοφτά εκείνος κι όταν πήγε να σηκωθεί, η Νίκη τον έβαλε να καθίσει κάτω. «Δεν θα πάμε για την
μάνα μου. Για σένα θα πάμε. Άμα είναι να πάμε για την Ντίνα,
άσ’ το, μένουμε και εδώ».
«Της έδωσα το λόγο μου…»
«Όχι, Τάσο. Δεν καταλαβαίνεις…»
«Τι δεν καταλαβαίνω πάλι; Μια ζωή δεν καταλαβαίνω. Όλο
δεν καταλαβαίνω εγώ. Τίποτα δεν καταλαβαίνω…» της είπε με
παράπονο κι έβαλε πάλι τα κλάματα. Σκίστηκε η καρδιά της
Νίκης που δεν τον είχε ξαναδεί σε τέτοια κατάσταση. Τον σήκωσε, τον πήρε αγκαλιά και τον πήγε μέχρι το σπίτι της.
Η Ντίνα κατάλαβε ότι είχε γίνει κάτι προτού μπουν τα παιδιά στο σπίτι. Ούτε που γύρισε να κοιτάξει, μήτε χαιρέτισε όταν
μπήκαν μέσα. Παρέμεινε στην θέση της, παρακολουθώντας τηλεόραση, καθώς η Νίκη με τον Τάσο πήγαιναν να καθίσουν στον
κήπο. Τον άφησε η Νίκη μέσα στα σκοτάδια και πήγε βιαστικά
στο σαλόνι. «Σκοτώθηκε με την μάνα του. Έλα να του μιλήσεις,
σε παρακαλώ» ψιθύρισε στην Ντίνα βιαστικά.
«Τασάρα; Τι έγινε, παλικάρι μου;» ρώτησε η Ντίνα μόλις
βγήκε στον κήπο. Δεν μίλησε ο Τάσος, μόνο κάπνιζε με μανία το
τσιγάρο του κι έπιανε το κεφάλι του που τον διέλυε. «Τσακίζει,
παιδί μου, το μυαλό. Υπάρχουν στιγμές, όχι περισσότερο, που
τσακίζει. Εκείνες τις στιγμές φαίνεται ποιοι ήμαστε και τι γίναμε στην ζωή μας…» άρχισε να λέει η Ντίνα. Την κοίταξε για μια
στιγμή ο Τάσος κι έπειτα αναστέναξε.
«Κι εγώ μαλώνω με την Νίκη. Για μία στιγμή που τσάκισε
το μυαλό μου, πριν από δεκαπέντε χρόνια. Μία στιγμή ήταν.
Όμως… Για να φτάσω σ’ αυτή την στιγμή, έπρεπε να ανεχτώ
πολλά. Πάρα πολλά. Όποιος σας ειρωνευτεί για όσα περάσατε
μέχρι τα δεκαοχτώ σας, είν’ άξιος της μοίρας του. Δεν θέλουν
να καταλάβουν οι άνθρωποι. Γι αυτό και δεν χρειάζεται να τους
δίνεις σημασία».
«Μάμα…» ψιθύρισε η Νίκη, μα την έκοψε η Ντίνα μ’ ένα της
βλέμμα. Ήταν έτοιμος να πει κάτι ο Τάσος. Το ζύγιζε στο μυαλό
του. «Έβρισε την Νίκη, γι αυτό αρπάχτηκα» μουρμούρισε.
«Αφορμή έψαχνες».
«Μαμά!» πετάχτηκε η Νίκη.
«Αφορμή δεν έψαχνες;» συνέχισε ακάθεκτη η Ντίνα.

«Ναι» την επιβεβαίωσε ο Τάσος.
«Φόρτωσες πολλά, πέρασες το όριο, λύγισες, ξέσπασες.
Συμβαίνει».
«Δεν γυρνάω εκεί» είπε ο Τάσος, που ‘χε μαντέψει τι θα του
έλεγε η Ντίνα στην συνέχεια.
«Θα την πιάσω εγώ την μάνα σου και θα της εξηγήσω πέντε
πραγματάκια. Γιατί εγώ είμαι πουτάνα, Τασάρα. Αναγκάστηκα
να γίνω, όταν μ’ έβγαλε ο άντρας μου στο κλαρί στα δεκάξι. Με
την Νίκη, τότε, μωρό…»
«Μαμά!» φώναξε η Νίκη, μα η Ντίνα δεν ήταν διατεθειμένη
να σταματήσει.
«Μαμά, τι; Θα ντραπώ για αυτό που είμαι; Όχι, κορίτσι μου.
Αυτή είμαι και σ’ όποιον αρέσω. Τον πατέρα σου τον αγάπησα. Μάλιστα, κυρία μου! Τον αγάπησα. Κλεφτήκαμε κι ήρθαμε
εδώ. Τόσο μου έκοβε, τόσο έκανα κι εγώ! Δεκαπέντε ήμουν όταν
έφυγα απ’ το χωριό κι εκείνος δεκαεννιά. Μ’ έβγαλε, το καθίκι,
ο ακαμάτης, ο άχρηστος ο άντρας, στο κλαρί, για να πίνει, να
χαρτοπαίζει και να ξενοπηδάει! Κατάλαβες, κυρία μου; Ήθελε
να πληρώνουν για να του πηδάνε την γυναίκα, για να πηδάει
από δω κι από εκεί. Κάτσε κάτω, δεν θα πας πουθενά, μ’ έχεις
φάει το συκώτι με τον πατέρα σου και που τον έδιωξα, κάτσε
κι αποδέξου τα επιτέλους!»
Πήγε να φύγει η Νίκη μα την έπιασε ο Τάσος απ’ το χέρι.
«Μείνε» έγραφε το βλέμμα του. Μουρμούρισε κάτι ακατάληπτο
η Νίκη κι έκατσε στα πόδια του. Έσφιξε τα χέρια του γύρω της
και κοίταξε την Ντίνα βλοσυρά. «Πες».
«Το βράδυ που έφυγε, το θυμάσαι;» την ρώτησε κοφτά εκείνη.
«Ναι» απάντησε με μισή καρδιά η Νίκη.
«Το ότι έφυγε μ’ έναν σουγιά καρφωμένο στο μπούτι, το
θυμάσαι;»
«Τι;» έκανε η Νίκη ταραγμένα.
«Το ότι με έκανε τόπι στο ξύλο και δεν μπορούσα να μαζέψω τα πόδια μου και δεν μπορούσα να κυκλοφορήσω για μέρες,
το θυμάσαι;»
«Όχι» ψιθύρισε εκείνη βουρκώνοντας.
«Το ότι σ’ έπαιρνα μαζί μου στην δουλειά, γιατί δεν είχα
που να σε αφήσω, γιατί δεν έμεναν λεφτά να πάρω γυναίκα, το
θυμάσαι;» συνέχισε η Ντίνα μελαγχολικά κι έπειτα τράκαρε ένα
τσιγάρο απ’ το πακέτο του Τάσου.
«Ναι».

«Με άκουσες ποτέ να κάνω παράπονα; Να βαρυγκωμώ; Να
βλαστημάω που σε γέννησα και που σε μεγαλώνω; Να σε βρίζω
επειδή μου κάπνισε; Σου έλειψε ποτέ τίποτα;» ρώτησε η Ντίνα
την Νίκη κι όταν την είδε να γνέφει αρνητικά, σηκώθηκε όρθια. «Ρώτα αυτόν τον πιτσιρικά που τα ‘ζησε, να σου πει πώς
νιώθει» της είπε. Την κοίταζε με απορία ο Τάσος κι εκείνη του
χαμογέλασε. «Δεν έχει μόνωση το σπίτι, παιδιά μου, και σας
άκουσα. Δεν το έκανα επίτηδες» απολογήθηκε πριν τους αφήσει
μόνους στον κήπο.
«Τώρα ξέρεις» ψιθύρισε η Νίκη, ώρα αργότερα, αφού χώνεψε για πολλοστή φορά όσα είπε η Ντίνα.
«Δεν το χωράει το μυαλό μου…» τραύλισε ο Τάσος. «Πώς…
Πώς είναι δυνατό να υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι ρε φίλε;»
«Υπάρχουν» απάντησε αναστενάζοντας η Νίκη, πριν βυθιστούν και πάλι στην σιωπή. Έπρεπε να περάσει ώρα για να τον
ρωτήσει η Νίκη τι είχε σκοπό να κάνει και περιμένει ακόμη τόση
ώρα για να πάρει μια απάντηση. «Θα δω».
«Θέλεις να ξαπλώσουμε;»
«Πάμε».
«Σίγουρα;»
«Ναι».
Ξάπλωσαν μαζί και απέμειναν να κοιτάζουν ο ένας τον άλλο
χωρίς να θέλουν να πουν τίποτα. Έβραζε το κεφάλι του Τάσου
απ’ τα νεύρα κι ήταν χάλια η διάθεση της Νίκης από το όλο σκηνικό. Ένιωθε πως έφταιγε εκείνη για τον καυγά του Τάσου με
την μάνα του. Του ζήτησε συγγνώμη κι εκείνος της χαμογέλασε.
«Θα μάλωνα, ούτως ή άλλως, με την κωλόγρια. Τα έχω περάσει
τα όριά μου εδώ και πολύ καιρό. Καλό λόγο δεν άκουσα ποτέ.
Καλύτερα που έγινε τώρα, να ηρεμήσω και να δω τι θα κάνω».
«Γιατί την λες έτσι;» ρώτησε γελώντας η Νίκη. Σηκώθηκε
ο Τάσος απ’ το στρώμα και πήγε κι άραξε στο περβάζι του
παραθύρου. «Η Φρόσω έχει σχεδόν τα διπλά χρόνια από την
Ντίνα. Άσε που της Ντίνας δεν της φαίνεται πως είναι τριάντα
τέσσερα…»
«Ναι, μας περνάνε για αδερφές» συνέχισε την σκέψη του
Τάσου η Νίκη.
«Η Φρόσω κοντεύει τα εξήντα. Τι να μην πω; Μπεμπέκα;»
«Αμάν μωρέ Τάσο!» του είπε γελώντας.
«Περιμένω την μέρα που θα μου ανακοινώσουν πως είμαι
υιοθετημένος»
«Δεν παίζει! Ίδιοι είστε!»

«Τι καλή που είσαι! Κι εγώ σ’ αγαπάω» της είπε ειρωνικά.
Έβαλε τα γέλια η Νίκη. Σηκώθηκε κι εκείνη και πήγε δίπλα του.
Του πήρε το τσιγάρο απ’ το χέρι κι έκανε μια μικρή τζούρα.
«Μ’ αγαπάς;» τον ρώτησε με ένα πνιχτό γελάκι.
«Σ’ αγαπάω» της απάντησε αδιάφορα.
«Θα μου δώσεις ένα φιλί;» τον ρώτησε με νάζι κι εκείνος,
γελώντας, την φίλησε στο μάγουλο.
«Όχι τέτοιο ρε απατεώνα! Κανονικό φιλί!» του είπε ψιθυριστά για να μην την ακούσει η Ντίνα που κοιμόταν στον καναπέ,
μπροστά στην τηλεόραση.
«Αν μου δώσεις οδηγίες» της απάντησε κοκκινίζοντας. Ανακουφίστηκε όταν κατάλαβε ότι δεν θα τον έβλεπε έτσι, μέσα στο
σκοτάδι που υπήρχε στο δωμάτιο.
«Όλοι έχουν κάνει σεξ κι εμείς ούτε άνθρωπο δεν έχουμε
φιλήσει» σχολίασε θλιμμένα η Νίκη.
«Εμείς… Εννοείς εμένα κι εσένα, ή εμείς, γενικά;»
«Εμείς… Και τα δύο».
«Το σκέφτομαι» απάντησε ο Τάσος πριν της πάρει το τσιγάρο από το χέρι.
«Σοβαρά;»
«Δηλαδή… Πόσο δύσκολο μπορεί να είναι;»
«Μήπως να πετάξεις το τσιγάρο;»
«Σοβαρά τώρα, χωρίς πλάκα» της είπε κοφτά.
«Σοβαρά» του απάντησε κι εκείνη.
«Μη με δουλεύεις» συνέχισε ο Τάσος.
«Ψήσου να το δοκιμάσουμε» του είπε η Νίκη.
«Έλα ‘δω».
«Έλα στο κρεβάτι».
«Μη με σηκώνεις ρε…»
«Εγώ το πρότεινα!»
«Ωωω… Καλά!» της απάντησε, πετώντας το τσιγάρο στον
κήπο. Κατέβηκε από το περβάζι. Ξάπλωσε στο στρώμα και η
Νίκη τον κοίταξε με απορία. «Σοβαρά;» τον ρώτησε, γελώντας
πνιχτά.
«Εσύ τι λες;» της είπε κι εκείνη έπεσε δίπλα του. «Ωραία.
Τώρα;» ρώτησε ο Τάσος την Νίκη που συνέχιζε να χαμογελάει.
«Κλείσε τα μάτια».
«Γιατί;»
«Έτσι δεν κάνουν όλοι;»
«Ποτέ δεν το κατάλαβα αυτό».
«Ούτε εγώ, αλλά για να το κάνουν κάτι ξέρουν».

«Ωραία. Τώρα;» είπε ο Τάσος αφού έκλεισε τα μάτια και
η Νίκη έβαλε τα γέλια. «Μη μιλάς ρε, το χαλάς» τον μάλωσε
ψιθυριστά.
«Καλά, δεν ξαναλέω τίποτα» της είπε.
Στις πρώτες δύο προσπάθειες τσούγκρισαν τις μύτες τους
και έβαλαν μαζί τα γέλια. Στην τρίτη κάτι κατάφεραν. Περίεργη
και πρωτόγνωρη αίσθηση και για τους δύο. Γύρισε η Νίκη και
ανέβηκε πάνω του. Γύρισε κι ο Τάσος και βρέθηκαν στο πάτωμα, να γελάνε υστερικά.
«Σουτ ρε! Θα ξυπνήσουμε την Ντίνα!» της είπε, ενώ προσπαθούσε να πνίξει το γέλιο του και η Νίκη, που ήταν πια
κάτω απ’ αυτόν, δάγκωνε τα χείλη της, αλλά δεν τα κατάφερνε.
«Μαλάκα… Είμαστε οι χειρότεροι…» σχολίασε ο Τάσος προτού
σηκωθεί.
«Πως το καταφέραμε;» τον ρώτησε εκείνη, που ‘χε δακρύσει
απ’ το νευρικό γέλιο.
«Δεν… Δεν υπολόγισα… Πω… Νόμιζα ότι είχε κι άλλο στρώμα» είπε ο Τάσος και το γέλιο τους δυνάμωσε.
Τους πήρε αρκετή ώρα για να συνέλθουν και να σταματήσουν να γελάνε, μέσα στην οποία, κάποιος απ’ τους δύο, έκανε
κάποιο σχόλιο για το φιλί ή την πτώση και το γέλιο αναζωπυρωνόταν.
«Σ’ άρεσε;» τον ρώτησε όταν είχαν πια ηρεμήσει.
«Νίκη…» ξεκίνησε δειλά ο Τάσος.
«Φίλοι ρε;» τον ρώτησε χαμογελαστά και του έκοψε την
φόρα. «Φίλοι» της απάντησε σηκώνοντας τους ώμους αδιάφορα.
«Να το ξαναδοκιμάσουμε;» συνέχισε η Νίκη.
«Για να ξαναπέσουμε;» της είπε ο Τάσος.
«Όχι ρε, εντάξει. Θα το υπολογίσουμε αυτή τη φορά».
«Όχι ρε, άστο» της είπε σκεφτικά.
«Δηλαδή, δεν σ’ άρεσε» έβγαλε αμέσως το συμπέρασμα η
Νίκη.
«Δεν είπα αυτό».
«Τότε;» απόρησε η Νίκη.
«Τότε τίποτα» της απάντησε με αγανάκτηση.
«Πες μου ένα λόγο που δεν θες και θα το αφήσω» του είπε
κοφτά εκείνη.
«Ωραία. Έλα» της είπε ο Τάσος.
«Σίγουρα;»
«Ναι, λέμε, σίγ-» πρόλαβε να πει πριν τον φιλήσει ξανά η
Νίκη κι όλα πήγαιναν καλά, μέχρι που της χάιδεψε την ραχοκο-

καλιά κι εκείνη τραβήχτηκε. «Ένα φιλί είπαμε να δώσουμε ρε
βλάκα, όχι να μου βάλεις και χέρι!» του ψιθύρισε νευριασμένα.
«Δεν σου έβαλα χέρι!» της απάντησε στον ίδιο τόνο.
«Θα μου έβαζες!»
«Εντάξει ρε Νίκη. Εντάξει» της είπε. Σηκώθηκε και πήγε
πάλι στο περβάζι. Άναψε τσιγάρο. Κάπνιζε κοιτάζοντας έξω.
Πάλευε η Νίκη να ανταμώσει το βλέμμα της με το δικό του, μα
είχε θυμώσει ο Τάσος και δεν ήθελε ούτε να την κοιτάξει, ούτε
και να της μιλήσει. Σκεφτόταν να φύγει, να περάσει μια βόλτα
απ’ το καπιταλιστικό για να δει αν ήταν εκεί ο Θανάσης κι αν
δεν ήταν θα πήγαινε απ’ το μαγαζί. Σκεφτόταν, επίσης, πως δεν
είχε λεφτά πάνω του και δεν ήξερε πού θα έβγαζε το βράδυ
αν έφευγε. Σπίτι του, μια φορά, ήταν αποφασισμένος να μην
γυρίσει.
Σκεφτόταν και η Νίκη, πολλά και διάφορα, αλλά το μυαλό
της γύριζε συνέχεια στο φιλί με τον Τάσο και στο πόσο της άρεσε. Από εκείνο το σημείο και μετά, όλα ήταν μπερδεμένα μέσα
στο κεφάλι της. Δεν την ένοιαζε να χάσει τον οποιονδήποτε,
ούτε την πονούσε που μάλωνε με κόσμο και δεν τους ξανάβλεπε. Δεν την ενοχλούσε στο παραμικρό που είχε να μιλήσει τόσο
καιρό με την Μελίνα, επειδή της κρατούσε μούτρα. Αλλά, για
κάποιο λόγο που δεν μπορούσε να καταλάβει, ένιωθε πως δεν
θα άντεχε αν μάλωνε με τον Τάσο και σταματούσαν να μιλάνε.
Ύστερα, η επαγωγική λογική της έκανε αόρατα άλματα και της
υπαγόρευσε πως οι σχέσεις τελειώνουν και πως οι φίλοι παραμένουν.
Είχε σπαστεί ο Τάσος, κυρίως με την δική του συμπεριφορά
και όχι με της Νίκης. Είχε καιρό που ένιωθε τσιμπημένος μαζί
της, μα δεν της το έλεγε γιατί φοβόταν. Όχι τόσο το να του ρίξει
άκυρο, αλλά το να μην σπάσει η παρέα ξανά. Ίσως να φοβόταν
κι εκείνος πως θα την έχανε, πως θα σταματούσε να την βλέπει,
πως δεν θα μιλούσαν πια κι ούτε θα του διάβαζε εκείνα τα καταθλιπτικά και πανέμορφα ποιήματα. Ήταν έτοιμος να της πει
πως νιώθει κι εκείνη του πέταξε εκείνο το «φίλοι;» και του έκοψε την φόρα. «Ναι, αλλά, γιατί δεν το είπα μετά;» ρώτησε τον
εαυτό του και απάντηση δεν πήρε. «Γιατί δεν το λέω τώρα;»
συνέχισε τον συλλογισμό του και γύρισε να την κοιτάξει. Αναστέναξε όταν είδε το θλιμμένο πρόσωπό της να ‘ναι γεμάτο
προσμονή.
«Μου θύμωσες;» ψιθύρισε η Νίκη.
«Όχι. Ούτε χέρι πήγα να σου βάλω» της απάντησε εκείνος.
«Το ξέρω μωρέ. Απλά…»

«Απλά;» την παρότρυνε, μα η Νίκη, που δεν μπορούσε να
ψυχολογήσει ούτε τον ίδιο της τον εαυτό εκείνη την στιγμή, δεν
ήθελε να του πει πως τρόμαξε ότι όλο αυτό θα κατέληγε εκεί
που ήθελε, αλλά το αρνιόταν. «Δεν ξέρω…»
«Σ’ άρεσε;» ρώτησε ο Τάσος με ανεξιχνίαστο ύφος.
«Ωραίο ήταν. Νόστιμο» αστειεύτηκε η Νίκη. «Εσένα;» ρώτησε ύστερα από λίγο κι εκείνος της χαμογέλασε. «Κι εμένα».
«Θα έρθεις να κοιμηθούμε;»
«Μόλις κάνω το τσιγάρο».
«Σίγουρα δεν μου θύμωσες;»
«Σίγουρα» απάντησε ο Τάσος.
Ξάπλωσε δίπλα της κι εκείνη κούρνιασε πάνω του. Τον παραξένευε η συμπεριφορά της το τελευταίο διάστημα, αλλά δεν
ήθελε να το συζητήσουν. Ένιωθε πως τον γυρόφερνε, μα κάθε
φορά που πήγαινε να μιλήσει ή να δείξει κάτι, πεταγόταν απ’
το πουθενά η ταμπέλα της φιλίας τους και του έκοβε την φόρα.
Άρχισε να της χαϊδεύει τα μαλλιά. Πήρε το χέρι του και το έβαλε στα πλευρά της. «Σου βάζω χέρι» την πείραξε.
«Θέλω. Βάλε μου» του απάντησε.
Δεν το σκέφτηκε καθόλου ο Τάσος γιατί πίστευε πως θα
κατέληγαν μαλωμένοι. Έκλεισε τα μάτια του και προσπάθησε,
μέσα στο απόλυτο σκοτάδι, να ηρεμήσει τον ταραγμένο του νου.
Πετάχτηκε μέσα στον ύπνο του ο Τάσος, λίγο μετά τις έξι,
όταν το πρωινό φως μπήκε στο δωμάτιο. Γύρισε απότομα η
Νίκη και τον κοίταξε φοβισμένα. «Τι;»
«Εφιάλτη είδα» της απάντησε βραχνιασμένα.
«Τρόμαξα».
«Κοιμήσου. Πάω να δω αν ξύπνησε η Ντίνα να πιάσουμε με
τον κήπο» της απάντησε ενώ σηκωνόταν απ’ το στρώμα. Τον
κοίταξε με παράπονο γιατί δεν ήθελε να φύγει ακόμη, αλλά ο
Τάσος δεν το κατάλαβε. Είχε διαγράψει από την μνήμη του το
προηγούμενο βράδυ, γιατί ήταν εξαιρετικά επώδυνο.
Έφτιαξε καφέ ο Τάσος, ξύπνησε την Ντίνα, έφαγαν μαζί
και πιάστηκαν με το σκάλισμα και το ξεχορτάριασμα για να
μπουν τα καινούρια της λουλούδια. Προσπάθησε η Νίκη να κοιμηθεί ξανά, αλλά δεν το κατάφερε. Βγήκε και κάθισε στην αυλή.
Παρατηρούσε τον Τάσο που έσκαβε κι αναθεμάτιζε γελώντας.
Κατάλαβε πως η Ντίνα την κοίταζε περίεργα και προσπάθησε
να μην δώσει στόχο. Έφαγαν όλοι μαζί το μεσημέρι κι έπειτα ο
Τάσος έφυγε. Δεν άκουσε την Νίκη που του είπε να κάνει μπάνιο εκεί και να πάει στα κρυφά να φέρει μερικά ρούχα από το

σπίτι του. «Θα πάω στον Σάκη μωρέ και θα δούμε τι θα γίνει»
της είπε φεύγοντας.
«Για πες, κυρία μου, τι συνέβη;» την ρώτησε η Ντίνα. Σηκώθηκε να πάει στο δωμάτιό της η Νίκη, αλλά δεν πρόλαβε. Την
σταμάτησε το αγριεμένο βλέμμα της μητέρας της. «Ακούω».
«Φιληθήκαμε» μουρμούρισε ντροπαλά η Νίκη.
«Και;»
«Τι και ρε μαμά;»
«Καλό ήταν;»
«Καλό… Ναι…» είπε με έναν προσποιητά αδιάφορο τόνο η
Νίκη.
Πήρε το αυστηρό της βλέμμα η Ντίνα και η Νίκη μαζεύτηκε
στην καρέκλα. «Θα σου πω ένα πράγμα και να το βάλεις καλά
μέσα στο κεφάλι σου. Παίξε με ό,τι θέλεις, ακόμη και με την
φωτιά, αλλά ποτέ μην παίξεις με τα συναισθήματα των ανθρώπων. Θα πληγώσεις και, πάνω απ’ όλα, θα πληγωθείς πολύ
άσχημα. Ένα φιλί δεν είναι μια υπόθεση αστεία, ούτε είναι κάποιο είδος πλάκας. Καλύτερα να κάνετε ένα περιστασιακό σεξ,
παρά αυτό».
«Ρε μαμά…» άρχισε με παράπονο η Νίκη.
«Κορίτσι μου; Τα φιλιά κρύβουν τα λόγια που δεν μπορούμε
να πούμε σ’ έναν άνθρωπο και είναι οι επιβεβαιώσεις των όσων
έχουμε υποσχεθεί. Είναι οι κοινές μας αναμνήσεις και κομμάτια από τα όνειρά μας. Τα φιλιά είναι ανάσες που άλλες φορές
τις κλέβουμε, άλλες τις χαρίζουμε κι άλλες τις ανταλλάζουμε.
Είναι πολλά περισσότερα απ’ όσα μπορούμε να κατανοήσουμε» κατέληξε σκεφτικά η Ντίνα. Είχε καταφέρει να κάνει την
Νίκη να μελαγχολήσει με εκείνα τα λόγια. Λέξεις που κατάλαβε
απόλυτα, που βίωσε, αλλά που δεν ήξερε πώς θα μπορούσε να
αποκτήσει όσα ήθελε, χωρίς να τα χάσει ποτέ.
«Σαν παλιάτσος είμαι μ’ αυτά ρε» σχολίασε ο Τάσος για
τα φαρδιά ρούχα που φορούσε και ο Θανάσης έβαλε τα γέλια.
«Δεν έχω τίποτα στο νούμερό σου. Ακούω. Τι έχεις σκοπό να
κάνεις» του είπε από την θέση του.
«Δουλειά στο μαγαζί, παίζει;» ρώτησε ο Τάσος.
«Παίζει».
«Δανεικά, παίζουν;»
«Εννοείται».
«Σε δώδεκα μέρες κλείνω τα δεκαοχτώ. Γεια σας από τώρα»
του απάντησε ο Τάσος πριν σηκωθεί να φτιάξει καφέδες. Κούνησε σκεφτικά το κεφάλι ο Θανάσης που ‘χε πολλά στο μυαλό του εκείνη την περίοδο. Ξημεροβραδιαζόταν στο μαγαζί και

πατούσε στο καπιταλιστικό ίσα για ένα μπάνιο κι έναν ύπνο.
Αχούρι ήταν το σπίτι που δεν κατοικούταν κανονικά.
«Δεν έχεις σκοπό να γυρίσεις;» ρώτησε ο Θανάσης.
«Πού ρε; Στο μπάχαλο; Για κανένα απολύτως λόγο».
«Σε τρώει όμως».
«Δεν με τρώει αυτό»
«Τι έγινε ρε Τάσο; Όλοι στα χαμένα είστε αυτό το διάστημα. Ο μάστορας τρέχει πίσω από τις γκόμενες. Ο φευγάτος
είναι εξαφανισμένος. Η Μελίνα με τον ποζερά· άλλο αυτό, δεν
μας έφταναν τα χίλια μύρια όσια, ήρθε κι αυτό. Τώρα εσύ. Τι
διάολο έχει γίνει; Διαλυόμαστε και δεν το πήραμε πρέφα;» είπε
ο Θανάσης μ’ έναν απορημένο τόνο. Κάγχασε ο Τάσος. Πέταξε δυο καλαμάκια στους καφέδες και τους πήγε στο τραπέζι.
Έπιασε την θέση του, όπως πάντοτε. «Σάκη… Είμαστε ακόμα
οικογένεια. Δεν διαλυόμαστε. Διάλειμμα κάνουμε» του απάντησε κοφτά.
«Ο χωρισμός του φευγάτου μας αποδεκάτισε» επέμεινε ο
Θανάσης.
«Δεν χώρισαν αυτοί» απάντησε σκεφτικά ο Τάσος, πριν ρίξει ένα δειλό χαμόγελο στον καφέ και τον αρπάξει στο χέρι του.
«Αντιθέτως. Πείσματα κάνουν. Μαλακίες και των δύο…»
«Γιατί την χώρισε, μάθαμε;» τον διέκοψε ο Θανάσης.
«Ο φευγάτος την άφησε έγκυο κι εκείνη πήγε κι έριξε το
παιδί χωρίς καν να το συζητήσει μαζί του. Τα πήρε κρανίο και
την είπε όπως το αποφάσισε μόνη της, ας ζήσει και μόνη της.
Εμπιστευτικά στο λέω, το έμαθα απ’ την Νίκη. Μη σου ξεφύγει τίποτα και το μάθει ο Βασίλης, θα γίνει χαμός» απάντησε
εκείνος.
«Η Μελίνα γιατί τα έμπλεξε με τον ποζερά;»
«Είδε τον Βασίλη με την αδερφή του ένα απόγευμα και νόμιζε πως βρήκε άλλη…»
«Επίσης εμπιστευτικά από την Νίκη;»
«Ναι. Γι αυτό είναι σκοτωμένες. Θύμωσε η Μελίνα επειδή
πίστεψε ότι η Νίκη κάνει πλάτες στον Βασίλη, τα πήρε κρανίο η
Νίκη και της έκοψε την καλημέρα».
«Και μετά έρχεσαι και μου λες ότι δεν διαλυόμαστε…»
μουρμούρισε ο Θανάσης.
«Ξέρεις τι θέλω ρε φίλε; Να τους δω να τρέχουν. Πραγματικά. Να τρέχουν και να μην φτάνουν. Μέχρι να καταλάβουν που
έχουν κάνει λάθος και να μονοιάσουν…»

«Ξεκίνα να λαχανιάζεις από τώρα, Τάσο» τον διέκοψε ο
Θανάσης. «Αν αρχίσουν να τρέχουν αυτοί, θα τρέξουμε κι εμείς
μαζί τους».
«Αυτό φοβάμαι, Σάκη» μονολόγησε ο Τάσος κι ύστερα πέρασε καιρός. Ήρθε η πρώτη άδεια του Βασίλη και μαζεύτηκαν
στο καπιταλιστικό. Τέλη Σεπτέμβρη. Η Νίκη είχε πιάσει την
θέση του κι ο Βασίλης το αποδέχτηκε. Η παρέα, πλέον, αριθμούσε τέσσερα μέλη. Όσους άντεξαν στο χρόνο. Όσους αποφάσισαν
να τρέξουν την ζωή τους και να μην την αφήσουν στάσιμη.
Εκείνο το βράδυ το γιόρτασαν με μπύρες. Ο Τάσος κοιμήθηκε στης Νίκης κι ο Βασίλης με τον Θανάσης βγήκαν έξω. «Αγγλική φιλολογία ρε; Καλά τα κατάφερες;» σχολίασε ο Θανάσης
όταν έπιασαν τραπέζι στο μαγαζί του κι ο Βασίλης κάγχασε.
«Καλά τα πήγα μωρέ. Ο κοντός μπήκε λογιστική. Κομπλέ. Εσύ;
Τι σκοπεύεις να κάνεις; Μαγαζάτορας κι έτσι;»
«Δεν μ’ απασχολεί».
«Ακούω νέα» μουρμούρισε ο Βασίλης.
«Ακούω σχέδιο» του είπε ο Θανάσης.
«Δόκιμος. Πέντε μήνες ακόμη στο κεφάλι. Μισθός. Καβάτζα. Άδειες για τις εξεταστικές, όσο γίνεται. Τίποτα άλλο δεν
με νοιάζει αυτή την στιγμή. Να φύγουν από πάνω μού όσα
περισσότερα γίνεται μαζί με τον στρατό. Ζόρι; Αμέτρητο. Τόσα
χρόνια στο ζόρι ήμουν, το συνήθισα. Νέα;»
«Όπως τα ξέρεις».
«Η Μελίνα;»
«Με τον ποζερά».
«Καλά είναι;» ρώτησε αναστενάζοντας ο Βασίλης.
«Δεν μιλάει κανένας μαζί της».
«Μ’ αρέσει που σας είπα να μου την προσέχετε».
«Μόνη της έκοψε».
«Λογικό. Η Έλενα;»
«Έφυγε Σαράγεβο για σπουδές. Βιολογία; Βιοχημεία; Βιοτεχνολογία; Βιοκαύσιμα; θα σε γελάσω» απάντησε γελώντας ο
Θανάσης.
«Υπέροχα. Ο άλλος ο χαμάλης, ο μάστορας;»
«Εξαφανισμένος. Αραιά και που κάνει κι από καμία εμφάνιση, αλλά μην φανταστείς τίποτα ιδιαίτερο. Ξεκομμένος κι
αυτός».
«Αναμενόμενο. Η Νάντια;» συνέχισε τις ερωτήσεις ο Βασίλης.
«Ιδέα δεν έχω».
«Καλά, για τους άλλους δεν ρωτάω, δεν με νοιάζει κιόλας».

«Εσύ;» ρώτησε ο Θανάσης, μα την απάντηση την ήξερε.
«Φευγάτος, παλιόφιλε. Φευγάτος».
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Δ

εν σου έδιναν και το απολυτήριο μαζί; Τι σ’ έστειλαν εδώ
με τόσες μέρες άδεια;» ρώτησε ο διοικητής του Βασίλη,
καθώς κοίταζε τα χαρτιά του. Είχε επιστρέψει στα πάτρια
εδάφη για να υπηρετήσει τις τελευταίες μέρες της θητείας του,
μόνο που, σχεδόν όλες, ήταν οι άδειες που δεν είχε πάρει ποτέ.
Έπιασε χαρτί και μολύβι ο διοικητής κι άρχισε να σκαλίζει και
να κάνει υπολογισμούς. Μουρμούριζε ακατάληπτα.
Ο Βασίλης στεκόταν προσοχή μέσα στην φρεσκοσιδερωμένη του στολή και περίμενε. Δεν του είχαν έρθει εκείνα τα δύο
χρόνια όπως ακριβώς τα ήθελε κι είχε σκοπό να ζοριστεί λίγο
ακόμη, για να πιάσει τους στόχους που είχε θέσει στον εαυτό
του. «Μέχρι να…» μουρμούρισε ο διοικητής κι ύστερα σώπασε.
«Φύγε. Θα πω να σου βγάλουν τις άδειες» συνέχισε. Χαιρετήθηκαν κι ο Βασίλης βγήκε από το γραφείο.
Στις τρεις το μεσημέρι βγήκε από το στρατόπεδο, φορτωμένος με τα πράγματά του και το χαρτί της άδειας. Είχε καταφέρει να κρατήσει σχεδόν άθικτες όλες τις μέρες που δικαιούταν
για το τέλος. Την έβγαλε με τις φοιτητικές για να γυρίζει και να
δίνει μαθήματα στην σχολή. Διάβαζε μέσα στην θητεία. Έβγαλε
το κινητό από την τσέπη του και πήρε τηλέφωνο τον Θανάση.
«Ζεις ρε;» ρώτησε κοφτά ο Βασίλης.
«Που ‘σαι ρε δόκιμε;» του απάντησε μισογελώντας εκείνος.
«Θα πιούμε καφέ;»
«Έλα απ’ το σπίτι, τώρα ξύπνησα».
Έκλεισαν το τηλέφωνο κι ο Βασίλης έβαλε πλώρη για το
καπιταλιστικό. Δεν του είχε λείψει η πόλη που μεγάλωσε ούτε
στο ελάχιστο. Του φάνηκε πως άλλαζε, πως έφευγαν οι μονοκατοικίες κι έδιναν την θέση τους σε νέα κι ομορφότερα κτήρια,
περισσότερο ψυχρά μα σταθερά. «Προάστιο ήμασταν ρε φίλε»
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σχολίασε ενώ βάδιζε στους δρόμους που μεγάλωσε, παρατηρώντας την ανοικοδόμηση. Χτύπησε το κουδούνι του Θανάση, ανέβηκε στον πρώτο, μπήκε στο σπίτι κι αγκαλιάστηκαν. «Καλός
πολίτης, αδερφέ μου».
«Τον Δεκέμβριο απολύομαι» απάντησε γελώντας ο Βασίλης.
«Τότε; Τι έπαιξε;»
«Έπρεπε να μου δώσουν τις άδειες. Τελείωσα, απλά πρέπει
να περάσουν οι μέρες για να πάρω το απολυτήριο. Εσύ; Νέα;»
του είπε μόλις έπιασε την θέση του κι ο Θανάσης πήγε να φτιάξει καφέδες.
«Εγώ έχω αίσθημα».
«Το έριξες τελικά το γκομενάκι;»
«Μάλλον μ’ έριξε αυτή» αστειεύτηκε ο Θανάσης.
«Λέγε ρε».
«Ναι, σου λέω. Απίστευτο πλάσμα, φευγάτε. Θα την γνωρίσεις…»
«Έχεις σκοπό να στεριώσεις δηλαδή;» τον διέκοψε ο Βασίλης.
«Ελπίζω» αποκρίθηκε ο Θανάσης πριν γυρίσει την κουβέντα. «Εσύ;»
«Εγώ θέλω να τακτοποιηθώ. Θα πάω να δω σπίτια το απόγευμα. Αν βρω κάτι καλό θα το κλείσω. Κοιτάω και για όχημα.
Κανένα τετρακοσάρι, ίσα για τις μετακινήσεις. Κοιτάω και για
δουλειά στο ταυτόχρονο. Φιλοξενείς;»
«Ναι ρε φίλε, το ρωτάς;»
Το μεσημέρι τους πέρασε με τις εξιστορήσεις των ευτράπελων που συνέβησαν κατά την διάρκεια της θητείας του Βασίλη.
Του έδωσε ο Θανάσης τα κλειδιά του αυτοκινήτου για να βγει
στην γύρα και να κοιτάξει για σπίτι. Είδε τρία ο Βασίλης και
κανένα δεν του άρεσε. Το τέταρτο του έκανε κλικ από την είσοδο. Ο σπιτονοικοκύρης ήταν ένας φαλακρός πενηντάρης που πήγαινε σαν να είχε καταπιεί σανίδια. Κοφτό το βήμα του, στρατιωτικό, βήμα παρελάσεως. «Ίσως να ‘ναι καραβανάς» σκέφτηκε
ο Βασίλης, μόλις άνοιξε η πόρτα του σπιτιού και βρέθηκαν στο
άδειο σαλόνι.
Στενό ήταν, μ’ ένα στενό μπαλκονάκι που έβλεπε στο δρόμο,
μα ηλιόλουστο. Μικρή η κουζίνα του, μικρό και το μπάνιο, μα
το δωμάτιο ήταν ευρύχωρο. «Με τι ασχολείσαι, είπαμε;» ρώτησε ο ιδιοκτήτης κι ο Βασίλης έβαλε όλη του την μαεστρία για
να απαντήσει. «Υπηρετώ την θητεία μου στον ένδοξο ελληνικό
στρατό».
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«Μπράβο παιδί μου» απάντησε εκείνος φουσκώνοντας το
στήθος του. Έπιασαν την κουβέντα. Βγήκαν στο μπαλκόνι για
να κάνουν τσιγάρο και να συζητήσουν. Του έκοψε και από την
τιμή του Βασίλη, είπε ότι τον συμπάθησε. Με το κλειδί στο χέρι
έφυγε από εκεί, συμφωνώντας πως θα έκαναν την επόμενη μέρα
τα συμβόλαια. Γύρισε στου Θανάση και του έδειξε το κλειδί.
«Γιάφκα θα το κάνω, φιλαράκι!» σχολίασε γελώντας ο Βασίλης.
Την επόμενη μέρα βγήκε στην γύρα, μίλησε με παλιούς γνωστούς και φίλους. Κατάφερε να βρει μια παλιά τραπεζαρία,
ένα ψυγείο που δεν δούλευε η κατάψυξή του, μια κουζίνα με
χαλασμένο φούρνο, μια μικρή τηλεόραση κι ένα διπλό κρεβάτι,
σχεδόν ολοκαίνουριο. Τον έφαγε το κουβάλημα. Τα είχε στήσει
όλα μέχρι το βράδυ. Σαν νεκρός έπεσε στο κρεβάτι και το πρωί
που σηκώθηκε, ήταν πιο χαρούμενος από ποτέ.
Μέχρι να συμμαζευτεί, κατάφερε να βρει και όχημα, μέσω
του Βαγγέλη. Πουλούσε ένα παλικάρι την μηχανή του για να
πάρει μεγαλύτερη κι ο Βασίλης άδραξε την ευκαιρία και την
πήρε. «Καλό είναι, τραβάει, καλοδουλεμένο κιόλας, δεν το
έτρεχε ποτέ ο Βάϊος, δεν είναι τέτοιος τύπος. Βολτάδικο ήτανε.
Τώρα, μ’ εσένα, δεν ξέρω πόσο σμπαράλια θα γίνει» του είπε ο
Βαγγέλης αφου έκαναν την πρώτη τους βόλτα μαζί, με τις μηχανές τους, μέσα στην πόλη. «Πως το βλέπεις;» ρώτησε ο Βαγγέλης όταν σταμάτησαν στο πάρκο, στην παλιά τους γειτονιά κι
έπιασαν το παγκάκι τους.
«Πρέπει να βγάλω δίπλωμα» σχολίασε ο Βασίλης αδιάφορα.
«Δεν σε παίρνει ακόμα… Ηλικιακά… Στα είκοσι ένα…»
αποκρίθηκε ο Βαγγέλης.
«Έστω για μηχανάκι. Δεν με παίρνει να με σταματήσουν».
«Αυτοκινήτου έχεις;»
«Έβγαλα μέσα».
«Γιατί δεν έπαιρνες αυτοκίνητο;»
«Γιατί ούτε μου περισσεύουν, ούτε έχω όρεξη. Καλύτερα μ’
αυτόν τον σατανά. Να παίρνει αέρα το κεφάλι μου» σχολίασε
γελώντας ο Βασίλης.
«Από δουλειά;»
«Ψάχνω…»
Ο Θανάσης του την βρήκε την δουλειά, δύο εβδομάδες αργότερα. Συστημένο τον έστειλε σ’ ένα γνωστό του πατέρα του που
χρειαζόταν μεταφραστή. Το έπαιξε και λίγο πονεμένη ιστορία
ο Βασίλης, ο φοιτητής που τα οικονομικά του είναι χάλια και
οι γονείς δεν μπορούν να συνεισφέρουν, που κατάφερε να μην
χρωστάει πολλά, υπηρετώντας παράλληλα την θητεία του, και
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την πήρε την θέση. Ο μισθός ήταν ικανοποιητικός για τον Βασίλη που δεν είχε πολλές απαιτήσεις. Ήθελε να κάνει μια ήρεμη
ζωή κι είχε τελείως διαφορετική αντίληψη για τις ανέσεις από
τον μέσο άνθρωπο.
Έχοντας πλέον μια σιγουριά στα οικονομικά του, ξετίναξε
την καβάτζα του για να επιπλώσει το σπίτι. Πήρε ένα μικρό
σαλόνι, ένα γραφείο, ένα λάπτοπ, δυο χαλιά, κομοδίνα για την
κρεβατοκάμαρα, κάτι φωτιστικά… Στα τέλη του Οκτωβρίου είχε
κρατήσει λεφτά μόνο για τα πάγια του επόμενου μήνα και περίμενε το μηνιάτικο για να αρχίσει να μπαίνει σε σειρά.
Το τελευταίο Σάββατο του Οκτώβρη, ο Βασίλης μίλησε με
τον Λάμπρο στο τηλέφωνο κι αφού εκείνος τον διαβεβαίωσε
πως η Μελίνα δεν ήταν στο σπίτι και πως θα αργούσε να γυρίσει, πήρε την απόφαση να τον επισκεφθεί. Με τα χρόνια και τις
συζητήσεις, τον ένιωθε σαν πατέρα του. Ήταν ένα απ’ τα λίγα
άτομα που είχε πεθυμήσει. Καβάλησε την μηχανή κι έφυγε. Την
πάρκαρε μπροστά απ’ την αυλόπορτα του νεοκλασικού. Αναστέναξε. Του έλειπε η Μελίνα απίστευτα. Είχαν περάσει δυόμισι χρόνια απ’ τον χωρισμό τους και το μυαλό του ήταν ακόμη
κολλημένο σ’ εκείνη.
«Έλα μέσα, παιδί μου» του είπε ο Λάμπρος όταν άνοιξε την
πόρτα και τον πέτυχε να χαζεύει τον κήπο.
Κάθισαν στο σαλόνι κι έπιασαν την κουβέντα όπως παλιά.
Όπως τότε που ήταν ακόμη με την Μελίνα. Έλεγε κι έλεγε ο Βασίλης κι ο Λάμπρος σημείωνε. Τον έπιασε κάπου το παράπονο
κι είπε πράγματα που δεν είχε πει σε κανένα. Τον κοίταξε εξιχνιαστικά ο Λάμπρος. «Κάποια στιγμή, το ξέρεις κι εσύ νομίζω,
πρέπει να τα βάλουμε κάτω. Βουνό κουβαλάς, Βασίλη. Πρέπει
να το αφήσεις πίσω σου και να φύγεις μπροστά».
«Κάποια στιγμή» απάντησε αόριστα ο Βασίλης.
«Από βδομάδα».
«Εντάξει».
«Τακτοποιήθηκες απ’ όλα. Τι σου λείπει τώρα;»
«Η Μελίνα» απάντησε κοφτά ο Βασίλης.
«Εγώ δεν μπαίνω στην μέση» δήλωσε ο Λάμπρος με ένα τελεσίδικο τόνο κι ο Βασίλης του έγνεψε. Πήρε ένα χαρτί κι έγραψε την διεύθυνση και το τηλέφωνό του. «Αν… Ο μη γένοιτο…»
σχολίασε πριν το δώσει στον Λάμπρο και φύγει.
Γυρίζοντας σπίτι, η Μελίνα πέτυχε τον Βασίλη να στέκεται
έξω απ’ το πατρικό της και να το κοιτάζει. Του σήκωσε το χέρι
μα δεν την είδε. Φόρεσε κράνος, καβάλησε μια παρκαρισμένη
μηχανή κι έφυγε. Έτρεξε μέχρι το σπίτι της. Χτυπούσε περίερ198
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γα η καρδιά της. Δεν ήξερε αν την έψαχνε, αν ήθελε να γυρίσει
πίσω, αν απολύθηκε, αν έκανε οτιδήποτε στην ζωή του.
«Καλησπέρα μπαμπά» είπε πολύ γλυκά η Μελίνα όταν
μπήκε στο σπίτι. Ο Λάμπρος συμμάζεψε βιαστικά τα χαρτιά
του και τα έχωσε, όπως – όπως, σε έναν φάκελο.
«Καλησπέρα ψυχολόγε» την πείραξε ο Λάμπρος.
«Πως πέρασε η μέρα σου;» συνέχισε η Μελίνα για να ακούσει ένα αδιάφορο «καλά» και να τον δει να σηκώνεται από
το τραπέζι. Βγήκε ο Λάμπρος απ’ την κουζίνα με τον φάκελο,
πήγε στο γραφείο του, τον άφησε, και επέστρεψε στην κουζίνα.
Εντελώς απρόθυμος να συζητήσει ήταν, μα κάτι του έλεγε πως
η κόρη του είχε πολλά να του πει.
«Τι έγινε Μελίνα; Συνέβη κάτι;» ρώτησε ο Λάμπρος.
«Τίποτα σημαντικό. Τίποτα ιδιαίτερο…» απάντησε αδιάφορα εκείνη.
«Έχεις κάτι να μου πεις;» συνέχισε ο Λάμπρος.
«Τίποτα. Απλά μου λείπει η μαμά» μουρμούρισε η Μελίνα.
Σηκώθηκε απ’ το τραπέζι και βγήκε απ’ την κουζίνα, ενώ ο
Λάμπρος την κοίταζε με απορία. «Της έλειψε η μαμά;» μονολόγησε όταν άκουσε την πόρτα του γραφείου του να ανοίγει.
«Πάλι τις φωτογραφίες σκαλίζεις, μάτια μου;» ρώτησε ο Λάμπρος θλιμμένα, μα η Μελίνα δεν του απάντησε. Είχε ανοίξει
τον φάκελο που ήταν αφημένος στο γραφείο του Λάμπρου και
διάβαζε βιαστικά.
Σάλεψε το μυαλό του Λάμπρου όταν, περνώντας έξω απ’ το
γραφείο, την είδε να διαβάζει. Δεν το έκανε θέμα. Μπήκε μέσα,
βούτηξε τον φάκελο από τα χέρια της, τον έκλεισε και της χαμογέλασε παράξενα. «Θέλεις να διαβάσεις κάτι; Θα σου δώσω
κάτι να διαβάσεις» της είπε μ’ απόκοσμο ύφος. Πήγε σ’ ένα απ’
τα ασφυκτικά γεμάτα ράφια της βιβλιοθήκης, κατέβασε μερικά
μπλε τετράδια και τα άφησε μπροστά από την Μελίνα που τον
κοίταζε με τρόμο.
«Τι είναι αυτά;» ρώτησε σαστισμένα η Μελίνα.
«Τα ημερολόγια της μακαρίτισσας» της απάντησε κοφτά ο
Λάμπρος. Ούτε που σάλεψε η Μελίνα. «Για να δούμε, ψυχολόγε, πόσα αντέχεις; Πόση αλήθεια μπορείς να μάθεις χωρίς να
τσακιστείς;»
«Μπαμπά…» νευρίασε η Μελίνα, αλλά ο Λάμπρος δεν της
έκανε την χάρη να την ακούσει. «Αν και όταν καταφέρεις να τα
διαβάσεις, θα σου δώσω να διαβάσεις για τον Βασίλη. Ξέρεις
γιατί;» την διέκοψε ο Λάμπρος.
«Γιατί;»
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«Γιατί, μάτια μου, η ιστορία της Μελίνας είναι απλά μια
ιστορία. Η ιστορία ενός ανθρώπου που αγαπάς, είναι κάτι που
θα σε τσακίσει» της απάντησε ήρεμα ο Λάμπρος κι έπειτα πήρε
μαζί του τα ημερολόγια. «Έλα μαζί μου, στην κουζίνα. Σβήσε
και το φως» της είπε επιτακτικά και η Μελίνα τον υπάκουσε.
Από τα πέντε πυκνογραμμένα τετράδια, η Μελίνα κατάφερε
να διαβάσει μόνο τις πρώτες είκοσι σελίδες πριν αποφανθεί ότι
δεν άντεχε άλλο. Έκλεισε αυτό που διάβαζε και τα έσπρωξε
όλα προς τον Λάμπρο που κάπνιζε κοιτάζοντάς την.
«Αυτό ήταν; Δεν έχει άλλο;» την ρώτησε γλυκά, για να της
φτιάξει την διάθεση που είχε βαρύνει απίστευτα.
«Η μαμά… Αυτοκτόνησε η μαμά;» ρώτησε βουρκώνοντας η
Μελίνα. Ο Λάμπρος της έγνεψε καταφατικά κι ύστερα έβγαλε
μια μπύρα απ’ το ψυγείο, καθώς η συζήτηση προδιαγραφόταν
βαριά. «Γιατί;» ψιθύρισε η Μελίνα.
«Να διαβάσεις για να καταλάβεις το γιατί» της απάντησε
ήρεμα ο Λάμπρος.
«Δεν μπορώ… Γράφει πολύ ωραία, αλλά δεν μπορώ…» ψέλλισε η Μελίνα. Ο Λάμπρος σηκώθηκε, πήγε δίπλα της και την
αγκάλιασε. «Δεν μπορείς να διαβάσεις τις αναμνήσεις μιας γυναίκας που κακοποιήθηκε λεκτικά, σωματικά και σεξουαλικά
από κάποιο δικό της άτομο και πιστεύεις πως θα αντέξεις τις
σκόρπιες ιστορίες ενός πληγωμένου παιδιού;» την ρώτησε ήρεμα.
«Γιατί δεν μου λες;» επέμεινε η Μελίνα.
«Για την μάνα σου; Θα σου…»
«Για τον Βασίλη!» τον διέκοψε φωνάζοντας.
«Ακόμη προσπαθείς να καταλάβεις γιατί σε χώρισε;» την
ρώτησε με σοβαρό ύφος ο Λάμπρος. Αρνήθηκε να του απαντήσει η Μελίνα. Άδικα την ζόριζε ο Λάμπρος με ερωτήσεις. Μέχρι
που κάποια στιγμή αγανάκτησε. «Μπορώ μόνο να σου πω πως
σκοτώνεις τον Βασίλη. Δείξ’ του ότι τον λυπάσαι. Αυτό και μόνο
αυτό».
«Μπορείς, για μία φορά στην ζωή σου, να καταλάβεις πως σε
χρειάζομαι περισσότερο απ’ όσο σε χρειάζεται κάποιος ασθενής
σου;» τον ρώτησε θλιμμένα η Μελίνα. Ο Λάμπρος κούνησε το
κεφάλι του απογοητευμένα και της έδωσε το φάκελο. «Διάβασε
τον. Δεν είναι ασθενής μου ο Βασίλης» της είπε κοφτά πριν βγει
από την κουζίνα.
Ίσως να μην καταλάβαινε πολλά η Μελίνα διαβάζοντας κάποια απ’ τις σκόρπιες ιστορίες ή ένα από τα αμέτρητα γράμματα που της έγραψε μα δεν τα έστειλε ποτέ. Ίσως να μην
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μπορούσε να ακολουθήσει τις αφηγήσεις του αν συζητούσε μαζί
του. Όμως, διαβάζοντας τις σημειώσεις του πατέρα της, που ως
ένα σημείο είχε ενώσει το πάζλ της ζωής του, η Μελίνα κατάλαβε τον λόγο που την χώρισε ο Βασίλης. Δεν μπορούσε, όμως, με
τίποτα να τον χωνέψει.
«Θα βγω να περπατήσω» δήλωσε η Μελίνα, ώρα αργότερα,
ενώ άφηνε τον φάκελο στο γραφείο του πατέρα της.
«Ερωτήσεις; Απορίες;» ρώτησε ειρωνικά ο Λάμπρος.
«Πόσο μόνος μπορεί να νιώσει ένας άνθρωπος;» ρώτησε με
σπασμένη φωνή η Μελίνα.
«Επαναδιατύπωσε την ερώτηση» σχολίασε ο Λάμπρος αλλά
η Μελίνα, όσο κι αν ήθελε να το κάνει, δεν της έβγαιναν τα λόγια. «Πόσο μόνος και απροστάτευτος ένιωσε όταν τον πέταξες
έξω απ’ την ζωή σου; Αυτό θέλεις να μάθεις;» ρώτησε και όταν
άκουσε το δισταχτικό «ναι» της κόρης του, βαριαναστέναξε.
Έσκισε ένα κομμάτι χαρτί, έγραψε βιαστικά μια διεύθυνση και
το έβαλε στην παλάμη της. «Πήγαινε εκεί και πες μου πόσο
μόνη θα νιώσεις όταν σου κλείσουν την πόρτα στα μούτρα»
δήλωσε ο Λάμπρος.
«Τι είναι το εκεί;» απόρησε η Μελίνα.
«Θεωρείς ότι είμαι τόσο χαζός που δεν κατάλαβα γιατί τόσο
ενδιαφέρον ή πως αυτό το θεατράκι δεν ήθελα να το παίξω;
Ψάχνει το κουράγιο να σε βρει και να σου πει ότι σε έχει συγχωρήσει. Πήγαινε και μίλα του» της απάντησε ο Λάμπρος.
Σαν τρελή χτύπαγε η καρδιά της μέσα στο ταξί που την
πήγαινε προς το σπίτι του Βασίλη κι εκείνος την περίμενε. Τον
είχε ενημερώσει ο Λάμπρος. Του είχε πει να μην περιμένει καμία απολύτως συγγνώμη και πως η Μελίνα δεν είχε καταλάβει
που έσφαλλε. «Κλείσ’ της την πόρτα στα μούτρα, παιδί μου.
Ίσως έτσι να καταλάβει» του είχε πει ο Λάμπρος πριν κλείσει
το τηλέφωνο, μα η ιδιοσυγκρασία του Βασίλη δεν του επέτρεπε
να κάνει κάτι τέτοιο. Ιδιαίτερα στην Μελίνα που δεν σταμάτησε
ποτέ να αγαπάει.
Η Μελίνα χτύπησε το κουδούνι κι όταν της άνοιξε, είδε
μπροστά της έναν άνθρωπο που δεν κατάφερε να αναγνωρίσει.
Δεν ήταν εκείνο το παιδί με το χαμένο βλέμμα και τα σχισμένα
τζιν. Δεν ήταν ο Βασίλης που κάποτε αγάπησε. Ήταν ένα μικρό,
χαμένο, πληγωμένο και πονεμένο παιδί που είχε ανάγκη από
στοργή κι εκείνη δεν το είδε ποτέ.
Έπεσε πάνω του και τον αγκάλιασε πριν προλάβει να της
πει κάτι. «Είσαι καλά;» την ρώτησε σαστισμένα, μα η Μελίνα
δεν του απάντησε. Γύρισε και τον κοίταξε στα μάτια, μόνο που
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εκείνη τη φορά ο Βασίλης δεν είδε τα χαμογελαστά μάτια που
γνώριζε. Τον κοίταζε σαν να τον λυπόταν.
«Κάτσε» έκανε κοφτά ο Βασίλης καθώς έκλεινε την πόρτα.
Κάθισε η Μελίνα σε μια πολυθρόνα. «Μπύρα;» την ρώτησε και
του έγνεψε αρνητικά. Έφερε μια μπύρα απ’ το ψυγείο, κάθισε
απέναντί της και άναψε τσιγάρο.
Δεν μιλούσε η Μελίνα κι όσο περνούσαν οι στιγμές το ύφος
της γινόταν περισσότερο θλιβερό και λυπημένο. «Γιατί ήρθες,
Μελίνα;» ρώτησε ο Βασίλης, σπάζοντας την πρωτοφανή, για
εκείνους, σιωπή που τους είχε τυλίξει.
«Δεν ξέρω» του απάντησε σαστισμένα εκείνη.
«Μάλιστα…» μονολόγησε, καθώς η Μελίνα πάλευε να συγκροτήσει τις σκέψεις της και να του πει όλα εκείνα που δεν του
είπε τα τελευταία δύο χρόνια που ήταν χώρια.
«Για δεύτερη ευκαιρία σίγουρα δεν ήρθες» σχολίασε ο Βασίλης.
«Όχι» ψιθύρισε η Μελίνα.
«Τότε;» επέμεινε εκείνος.
«Ειλικρινά…» ξεκίνησε να λέει η Μελίνα, αλλά η λέξη «συγγνώμη» κόλλησε στο λαρύγγι της και δεν ήθελε με τίποτα να
βγει από κει. «… δεν ξέρω γιατί ήρθα» του απάντησε κι ο Βασίλης της χαμογέλασε παράξενα. «Ούτε τι θες» την συμπλήρωσε.
«Ξέρω τι θέλω» νευρίασε η Μελίνα.
«Άσε μας, κοριτσάκι μου. Τράβα στον Πανούλη σου και μην
γυρίσεις ποτέ εδώ» της είπε νευριασμένα.
Σηκώθηκε όρθια η Μελίνα, σηκώθηκε κι ο Βασίλης όρθιος.
«Έλα, πες το» την παρότρυνε ο Βασίλης που προσπαθούσε να
παραμείνει ψύχραιμος, να μην βάλει τα κλάματα και να μην
πέσει στα γόνατα για να την παρακαλέσει να γυρίσει πίσω.
«Τίποτα» ψιθύρισε η Μελίνα και πήγε να τον φιλήσει. Ο
Βασίλης την έσπρωξε απαλά, κουνώντας λυπημένα το κεφάλι
του. Σάστισε η Μελίνα. «Φύγε. Σε παρακαλώ, φύγε» της είπε
κι εκείνα τα λόγια την πόνεσαν όσο δεν είχε πονέσει ποτέ στην
ζωή της. Όμως δεν ήταν αρκετό αυτό. Την ώρα που ο Βασίλης
την κοίταζε κλείνοντας την πόρτα, η Μελίνα ένιωσε πως ράγισε
η ψυχή της. Τρέχοντας κατέβηκε τις σκάλες για να βγει στο δρόμο και να βρει ταξί. Κι ο Βασίλης, στο σαλόνι του, δάκρυζε βουβά, έχοντας κολλήσει το βλέμμα του στο κουτάκι της μπύρας.
Όταν είδε ο Λάμπρος την Μελίνα να μπαίνει στο σπίτι με
σκυμμένο κεφάλι, κατάλαβε πως η κόρη του δεν είχε μάθει απ’
τα λάθη της. Δεν ήταν όμως διατεθειμένος να της την χαρίσει
αυτή την φορά. Έπρεπε να την ρίξει κάτω και μετά να την
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σηκώσει για να καταλάβει πως το να πέφτεις είναι απλώς ανθρώπινο.
«Λοιπόν; Έμαθες πόσο μόνος μπορεί να νιώσει ένας άνθρωπος;» την ρώτησε με σταυρωμένα χέρια. «Έμαθα» μουρμούρισε
η Μελίνα, πηγαίνοντας προς το μέρος του.
«Τίποτα δεν έμαθες. Πήγαινε πάνω, μάζεψε τα πράγματά
σου, φύγε και μην ξαναπατήσεις το πόδι σου εδώ» της είπε κοφτά ο Λάμπρος. Πάγωσε η Μελίνα. Την έπιασε τρέμουλο από
το σοκ που ήταν μεγάλο κι ήρθε να προστεθεί σε εκείνο που
βίωσε την ώρα που της έκλεισε την πόρτα ο Βασίλης.
«Μπαμπά μου…» παρακάλεσε ψιθυριστά η Μελίνα. Ο Λάμπρος της χαμογέλασε και την έσφιξε στην αγκαλιά του. «Υπήρχε ποτέ περίπτωση, μικρή μου πριγκίπισσα, να σου κλείσω την
πόρτα;» την ρώτησε γλυκά κι ύστερα την πήρε από το χέρι.
«Ποτέ» του απάντησε η Μελίνα καθώς ανέβαιναν τις σκάλες.
«Αν σου το έλεγα, φερ’ ειπείν, στα δεκατρία σου, πώς θα
ένιωθες;» συνέχισε ο Λάμπρος.
«Δεν ξέρω».
«Επειδή, κορίτσι μου, σε ξέρω και ξέρω πως είσαι λίγο χαζό,
θα σου εξηγήσω γιατί πάλι τον έχασες» είπε γελώντας ο Λάμπρος, όταν η Μελίνα άνοιξε την πόρτα του δωματίου της. Μπήκαν μέσα, η Μελίνα ξάπλωσε κι ο Λάμπρος έπιασε την καρέκλα
του γραφείου.
«Ο Βασίλης δεν σου μίλησε ποτέ γιατί, εσύ συγκεκριμένα,
δεν ήθελε να πονέσεις. Στους υπόλοιπους δεν μιλάει γιατί δεν
γουστάρει να τον λυπούνται, μα εσένα δεν αντέχει να σε βλέπει
να πονάς. Νοιάζεται και μαθαίνει, ίσως και να μην μου έχει
εμπιστοσύνη και να θέλει ακόμη και τώρα, μετά από τόσο καιρό, να σε προσέχει. Όμως, προσπαθεί να μαζέψει τα κομμάτια
του εαυτού του. Δεν ήμουν αρκετά χαζός για να σου δώσω να
διαβάσεις ποιος ακριβώς είναι ο Βασίλης. Αυτό είναι κάτι που,
κάποια στιγμή, θα σου πει ο ίδιος. Ακόμη κι αν χρειαστεί να
γίνει στην επόμενή σας ζωή» της είπε ο Λάμπρος με ήρεμο τόνο.
«Δεν μπόρεσα να του ζητήσω συγνώμη… Δεν μπόρεσα να
του πω πως θέλω δεύτερη ευκαιρία» απολογήθηκε η Μελίνα.
«Και είναι το πλέον λογικό, γιατί ακόμη και τώρα δεν έχεις
αποδεχτεί πως εκείνος ο χωρισμός δεν ήταν μόνο δικό του λάθος. Όταν καταλάβεις ότι έσφαλλες και ρίξεις τον εγωισμό σου,
ίσως και να του τα πεις» της απάντησε ο Λάμπρος χωρίς να
αλλάξει τόνο και ύφος.
«Γιατί;» ρώτησε η Μελίνα.
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«Πονάει πολύ η αποδοχή της πραγματικότητας και η συνειδητοποίηση των πεπραγμένων. Και, λυπάμαι που το λέω, κανένας από τους δυο σας δεν έχει βρει έναν τρόπο για να απαλύνει
εκείνο τον πόνο» της είπε πριν αρχίσει η Μελίνα να του αφηγείται τι ακριβώς έγινε στο σπίτι του Βασίλη.
Εν τω μεταξύ, τον Βασίλη δεν τον χωρούσε ο τόπος. Μπήκε
στο μπάνιο, ξυρίστηκε βιαστικά, φόρεσε ό,τι βγήκε μπροστά του
κι έφυγε από το σπίτι. Καβάλησε την μηχανή και έφυγε βολίδα για να ηρεμήσει. Βόλταρε για λίγο άσκοπα στους γεμάτους
δρόμους της πόλης, πριν καταλήξει σε κάποιο μπαρ για να πιει
μόνος του. Δεν είχε όρεξη να δει κανέναν, ούτε και να μιλήσει.
Ήθελε απλά να μουδιάσει το μυαλό του και τον πόνο του. Το
σχέδιο «δεύτερη ευκαιρία» είχε ναυαγήσει.
«Τι περίμενες αγόρι μου; Δυο χρόνια με τον ποζερά. Σ’
εσένα θα γυρνούσε;» ρώτησε ο Βασίλης τον εαυτό του, μα απάντηση δεν πήρε. Συνέχισε εκείνη την νοερή κουβέντα μα κάτι τον
ενοχλούσε. Ένιωθε πως κάποιος τον κοίταζε επίμονα κι όταν
σήκωσε τα μάτια του, είδε μια μελαχρινή γυναίκα στο μπαρ να
έχει καρφωθεί πάνω του. Εκείνη του χαμογέλασε κι ο Βασίλης,
σε μία και μόνη στιγμή, έβγαλε από το μυαλό του την δεύτερη
ευκαιρία. «Πάμε μπροστά» μουρμούρισε ο Βασίλης καθώς σηκωνόταν όρθιος.
Η Χριστίνα χαμογελούσε στον Βασίλη που πλησίαζε, κάτι
που του έκοψε και τον αέρα και την φόρα. «Φουλ αυτοπεποίθηση, ή απλά ένα χάρηκα;» σκέφτηκε ο Βασίλης την ώρα που
έφτανε μπροστά της.
«Με κοιτάς, χαμογελάς… Έχουμε γνωριστεί και δεν το θυμάμαι;» ρώτησε ο Βασίλης την Χριστίνα που παρέμεινε με το
ίδιο χαμόγελο χαραγμένο στο πρόσωπο της.
«Θα το θυμόμουν, σίγουρα» του απάντησε μυστηριωδώς η
Χριστίνα κι εκείνος, που είχε συνηθίσει να αποκρυπτογραφεί τις
συμπεριφορές των γύρω του, τα έχασε για μια στιγμή.
«Τότε… Βασίλης, χάρηκα» είπε ο Βασίλης.
«Χριστίνα… Χάρηκα ιδιαίτερα» του απάντησε εκείνη και
του έκανε νόημα να καθίσει στο σκαμπό που υπήρχε δίπλα της.
«Περιμένεις παρέα;» την ρώτησε και η Χριστίνα του έγνεψε
καταφατικά. «Μία κοπέλα η οποία με έστησε και δεν νομίζω
πλέον πως θα έρθει» του απάντησε κι ο Βασίλης κάθισε δίπλα
της.
«Είσαι από τους τύπους που δεν πίνουν;» ρώτησε η Χριστίνα πριν προλάβει να της ρίξει την επόμενη ατάκα, κι ευτυχώς, γιατί τον έβγαλε από την δύσκολη θέση. Της χαμογέλασε,
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γύρισε κι έκανε νόημα στην μπαργούμαν. «Ένα απ’ αυτό που
πίνει η κυρία. Σε μπουκάλι. Με όλα τα κομφόρ» είπε κοφτά ο
Βασίλης κι έστρεψε το βλέμμα του πίσω στην Χριστίνα. «Δεν
κατάλαβε ακόμη τι παρήγγειλα».
Όντως, η Χριστίνα δεν είχε καταλάβει την παραγγελία του
Βασίλη. «Μπουκάλι;» τον ρώτησε κι έβαλε τα γέλια. Δεν της
απάντησε, έπιασε το ένα ποτήρι, το γέμισε με παγάκια και ουίσκι κι εκείνη την στιγμή, όλα πήγανε στραβά.
Ο ένας φακός του Βασίλη, έφυγε από το μάτι του κι έπεσε
μέσα στο ποτήρι. Ο Βασίλης αναθεμάτισε άηχα, άνοιξε το μάτι
του και συνειδητοποίησε πως δεν είχε νόημα να μείνει έτσι, δεν
έβλεπε σχεδόν τίποτα.
«Έγινε κάτι;» ρώτησε η Χριστίνα ταραγμένα, όταν είδε τον
Βασίλη να συμπεριφέρεται λίγο περίεργα και να κρατάει κλειστό το δεξί του μάτι.
«Έπεσε ο φακός μέσα στο ποτήρι. Έρχομαι» είπε ο Βασίλης
κι έφυγε μαζί με το ποτήρι. Πήγε στο μπάνιο, καθάρισε όσο
καλύτερα μπορούσε τον φακό, αλλά αποφάσισε να μην ρισκάρει να τον ξαναφορέσει. Έτσι, έβγαλε από την μέσα τσέπη του
μπουφάν τον βαρύ κοκάλινο σκελετό που είχε από το λύκειο,
τον φόρεσε, κοιτάχτηκε στον καθρέφτη και γύρισε πίσω στην
Χριστίνα.
«Τώρα μάλιστα!» αναφώνησε η Χριστίνα μόλις είδε τον Βασίλη δίπλα της. «Αν τα φορούσες πιο πριν, θα ερχόμουν μόνη
μου να σου μιλήσω» συνέχισε χαμογελώντας κι ο Βασίλης πήρε
το ποτό στα χέρια του.
«Ε;» μουρμούρισε μπερδεμένος ο Βασίλης.
«Ξέρεις γιατί χάρηκα ιδιαίτερα; Γιατί δεν έχεις αυτή την
υπέρμετρα κομπλεξική αυτοπεποίθηση, ούτε καμία τραγική
ατάκα» του απάντησε.
«Κοίτα… Το σκέφτηκα, αλλά είπα από μέσα μου, ότι δεν το
έχω με την αυτοπεποίθηση» σχολίασε εκείνος.
«Συν ένα… Άντρας που σκέφτεται» τον πείραξε η Χριστίνα,
αλλά ο Βασίλης που δεν ήταν μαθημένος σε τέτοιου είδους πειράγματα, δεν το πήρε καλά.
«Το χοντραίνεις κοριτσάκι και θα καείς» της είπε γελώντας
παράξενα.
«Είσαι ο άνθρωπος – φωτιά, ή κάτι παρεμφερές;» τον ειρωνεύτηκε η Χριστίνα. «Είμαι ο άνθρωπος που δεν υπάρχει κατάλληλη στιγμή για να το ράψει» της απάντησε στον ίδιο τόνο ο
Βασίλης και η Χριστίνα μισόκλεισε τα μάτια της.
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«Σειρά σου λοιπόν, να σε δω, ρίξε την ατάκα» τον παρότρυνε η Χριστίνα κι εκείνος πήρε ένα πολύ ήρεμο και αεράτο ύφος.
«Κοίτα να δεις πως χαλάει μια γνωριμία…» είπε ο Βασίλης
κι άρχισε να παίζει με το ποτήρι του, χωρίς να την κοιτάζει. «Ή
μισείς τους άντρες, ή σ’ αρέσουν οι γυναίκες, ή…» είπε ο Βασίλης χαμογελώντας σαρδόνια κι άφησε την πρότασή του στην
μέση.
«Ή;» τον παρότρυνε η Χριστίνα κι ο Βασίλης την κοίταξε
ίσια στα μάτια. «Ή, πολύ απλά, προσπαθείς να με ψυχολογήσεις και κάτι μου λέει πως είναι το τρίτο» της απάντησε ο Βασίλης και περίμενε την στιγμή που θα τον έδιωχνε η Χριστίνα.
«Δύο στα δύο, κύριε Βασίλη. Αλλά πολλά λες και λίγα κάνεις» του είπε σοβαρά η Χριστίνα κι ο Βασίλης έβαλε τα γέλια.
«Με παρεξήγησες καλή μου, δεν κάνω ποτέ σεξ στο πρώτο
ραντεβού. Ούτε καν στο δεύτερο» της είπε και η εκείνη τον
κοίταξε γουρλώνοντας τα μάτια. «Τώρα είναι που το έκαψα»
σκέφτηκε ο Βασίλης, αλλά συνέχισε να γελάει, περισσότερο με
την ατάκα του και λιγότερο με το ύφος της.
«Σώπα…» είπε η Χριστίνα και πήρε το κινητό του που βρισκόταν πάνω στο μπαρ. Έγραψε τον αριθμό της, τον αποθήκευσε και το έδωσε στον Βασίλη.
«Να υποθέσω πως αυτό δεν είναι το πρώτο ραντεβού;» τον
ρώτησε με σοβαρό ύφος κι ο Βασίλης απάντησε με ένα νεύμα.
«Το πρώτο;»
«Αύριο. Δέκα και μισή στο ίδιο» της απάντησε και η Χριστίνα του έκλεισε το μάτι.
Δύο ώρες αργότερα, ο Βασίλης ένιωθε τρομερά καταβεβλημένος και η Χριστίνα νύσταζε. Παρ’ όλο που περνούσαν καλά
και η συζήτησή τους είχε φουντώσει στην προσπάθεια να μάθουν ο ένας για τον άλλο.
«Νύσταξες;»
«Αρκετά» του απάντησε εκείνη με ένα χαμόγελο. «Κι εσύ
φαίνεσαι κομμάτια» συνέχισε κι ο Βασίλης έγνεψε. Έβγαλε το
πορτοφόλι του, πλήρωσε, της φόρεσε το παλτό κι έπειτα ντύθηκε.
«Να σε πάω κάπου;» την ρώτησε την ώρα που έβγαιναν από
το μαγαζί.
«Με τι είσαι;» τον ρώτησε κι ο Βασίλης της έδειξε με τα
μάτια του την μηχανή.
«Θα με πας σπίτι;» συνέχισε η Χριστίνα με ένα παράξενο
νάζι στην φωνή της.
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«Αν μου δώσεις οδηγίες» της είπε, παίρνοντάς την από το
χέρι.
Ανέβηκαν στην μηχανή κι ο Βασίλης ένιωσε πως η Χριστίνα
έτρεμε. «Δεν κάνει ιδιαίτερο κρύο, άρα, μάλλον φοβάται» είπε
νοερά ο Βασίλης και ξεκίνησε την μηχανή πολύ ήρεμα. Σ’ όλο
τον δρόμο πήγαινε χαλαρά, δεν έτρεξε, δεν κοντράρισε κανέναν,
δεν παραβίασε κανένα φανάρι.
«Θα σου έλεγα να έρθεις πάνω, αλλά τι κρίμα, δεν κάνεις
σεξ από το πρώτο ραντεβού» αστειεύτηκε η Χριστίνα την ώρα
που κατέβαινε από την μηχανή.
«Δεν ξέρω αν το θυμάσαι, αλλά ούτε από το δεύτερο κάνω»
της απάντησε χαμογελαστά και η Χριστίνα έβαλε τα γέλια.
«Μπορείς να μου κάνεις μια χάρη;»
«Εξαρτάται» της απάντησε κοφτά.
«Όταν φτάσεις σπίτι σου, στείλε μου ένα μήνυμα. Για να
μην ανησυχώ. Μπορείς;» τον παρακάλεσε η Χριστίνα κι εκείνος
έβαλε τα γέλια με το ύφος της. «Μπορώ, Χριστινάκι. Καλή ξεκούραση» της είπε, έβαλε μπροστά κι έφυγε.
Ένα τέταρτο αργότερα, ο Βασίλης μπήκε στο διαμέρισμά
του και πέταξε τα κλειδιά πάνω στο τραπεζάκι του σαλονιού.
«Βασίλης. Πρόφαση ήταν το μήνυμα για να έχεις τον αριθμό
μου» της έγραψε, το έστειλε και πήγε στο κρεβάτι του.
«Δεν σταματάς να με εκπλήσσεις» του απάντησε. Ο Βασίλης
στραβοκοίταξε το κινητό του. Δεν είχε διάθεση για κουβέντα.
Είχε πάει δύο και νύσταζε απίστευτα.
«Όνειρα γλυκά, Χριστινάκι» έγραψε ο Βασίλης, έστειλε
το μήνυμα και έκλεισε το κινητό. Το παράτησε στο κομοδίνο,
έκλεισε τα μάτια του και ο ύπνος τον πήρε λίγες στιγμές αφ’
ότου ακούμπησε το κεφάλι στο μαξιλάρι.
Η Χριστίνα, όσο κι αν νύσταζε, δυσκολευόταν να κοιμηθεί.
Γύριζε στο μυαλό της η συζήτηση με τον Βασίλη. Της άρεσε ο
αέρας του και ο τρόπος που μιλούσε, αλλά κάτι δεν της κολλούσε πάνω του. Ήταν σίγουρη πως κάτι έκρυβε. «Ένα παλιό τραύμα; Παλιά ιστορία που δεν τελείωσε; Δεν ξέρω» μονολόγησε η
Χριστίνα καθώς κοίταζε το κινητό της. Το «καληνύχτα» της δεν
το είχε λάβει ποτέ κι αυτό την πείραζε πολύ. Ήταν βέβαιη πως
της θύμιζε κάποιον, πως τον είχε ξαναδεί κάπου, αλλά το μυαλό
της δεν την βοηθούσε σ’ αυτόν τον τομέα.
Στο πρώτο τους ραντεβού, εν μέσω μιας βαριάς φιλοσοφικής
κουβέντας, ο Βασίλης είχε πει στην Χριστίνα πως κάθε άνθρωπος μπορεί να αποφύγει σχεδόν τα πάντα στην ζωή του. Τα δύο
πράγματα που δεν αποφεύγονται είναι η γέννησή του και ο θά207
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νατός του. Η αναπόφευκτη γέννηση είναι ένα σύνολο πράξεων
που έχουν προηγηθεί του ερχομού του σ’ αυτόν τον κόσμο και
ο θάνατος, είναι η καθαρή αντίδραση στην γέννηση. Αργεί, αλλά
έρχεται πάντοτε. Δράση και αντίδραση. Αιτιότητα.
«Αν δεν γεννηθείς, δεν μπορείς να πεθάνεις. Είσαι, κατά
κάποιο τρόπο, αθάνατος» σχολίασε η Χριστίνα. που κρατούσε
ένα ποτήρι κρασί στο χέρι της.
«Ή ανύπαρκτος. Μετά το θάνατό σου παραμένει μια εντύπωσή σου στον κόσμο. Είναι όλα όσα έκανες κι όσα φοβήθηκες
να κάνεις. Μα, αν δεν γεννηθείς, δεν μπορείς να μιλάς για κάτι
που δεν υπήρξε ποτέ» της απάντησε ο Βασίλης.
Πέρασαν ένα ολόκληρο βράδυ συζητώντας γι αυτό το θέμα,
μόνο για να καταλήξει ο Βασίλης σ’ ένα συμπέρασμα που δεν
άρεσε καθόλου στην Χριστίνα. Κάθε πράξη έχει ένα τίμημα,
μικρό ή μεγάλο, που πρέπει να πληρωθεί την κατάλληλη στιγμή. Αν αργήσει η πληρωμή του, τότε το τίμημα διογκώνεται
και απειλεί την ίδια μας την πραγματικότητα. Δεν μπορεί να
πληρωθεί παρά μόνο από το άτομο που το χρωστάει και όταν
εκείνο το άτομο δώσει δανεικά, τότε, σίγουρα, είναι υποχρεωμένο να τα ξεπληρώσει.
Η εξήγηση εκείνης της λογικής ήρθε στο δεύτερο ραντεβού.
Ο Βασίλης έδωσε ένα ακραίο παράδειγμα στην Χριστίνα κι
εκείνη συμφώνησε με τον τρόπο σκέψης του. Η Χριστίνα ανοίχτηκε στον Βασίλη, μα εκείνος επέμενε σε μία φράση. «Είχα
ένα παρελθόν, καλό ή κακό πέρασε και δεν πρόκειται ποτέ μου
να το ξαναζήσω». Μπερδεμένα τα λόγια του για την Χριστίνα,
μα έδειχνε τόσο σίγουρος που τον πίστεψε. Δεν τον ρώτησε τι
εννοούσε.
Έπειτα ήρθε το τρίτο ραντεβού κι ύστερα το τέταρτο. Συζητούσαν για ώρες και γελούσαν με τον μυστήριο λογισμό του
Βασίλη και την απίστευτα ρεαλιστική λογική της Χριστίνας. Στο
πέμπτο ραντεβού, η Χριστίνα αγανάκτησε με τον Βασίλη και
τον πολύ αργό του ρυθμό και τον κάλεσε στο σπίτι της.
«Δεν έρχομαι. Θέλω το πλεονέκτημα της έδρας» της είπε
αδιάφορα, όταν την άφησε στο σπίτι της κι εκείνη ξανακαβάλησε την μηχανή. Άνοιξε απότομα το γκάζι και η Χριστίνα σφίχτηκε πάνω του. Εκείνη πίστεψε πως την τέσταρε, μα ο Βασίλης
δοκίμαζε τον εαυτό του. Δοκίμαζε τα όριά του και το είναι του.
Δεν μπορούσε να βγάλει από το μυαλό του την Μελίνα. Ούτε
το πρόσωπό της, ούτε τις στιγμές που πέρασαν μαζί, ούτε τα
όνειρά τους.
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Φρέναρε τόσο απότομα, όσο απότομα ξεκίνησε, όταν έφτασε
στο σπίτι του. «Δεν φοβάμαι κανένα» μουρμούρισε, μα ούτε ο
εαυτός του δεν κατάφερε να τον ακούσει. Καλύφθηκε εκείνος
ο ήχος από το στρίγγλισμα των ελαστικών. Κατέβηκαν από την
μηχανή και μπήκαν βιαστικά στην πολυκατοικία. Έτρεμε η Χριστίνα στο ασανσέρ. Περισσότερο απ’ την τρομάρα της για την
οδήγηση του Βασίλη, παρά από την αμηχανία της.
«Πολλά λέω και λίγα κάνω;» την ρώτησε ο Βασίλης, κοιτάζοντάς την πάνω απ’ τα γυαλιά του κι εκείνη όρμησε και τον
φίλησε καθώς το ασανσέρ ανέβαινε στον τρίτο. Αν δεν ήταν
συγκρατημένος ο Βασίλης, ίσως και να πάταγε το κουμπί στάσης. Τα κατάφερε όμως, κι έφτασαν μαζί στον τρίτο. Χτύπησαν
και μερικές πόρτες στην προσπάθεια να φτάσουν στο σπίτι του
Βασίλη, που άνοιξε την πόρτα χωρίς να βλέπει. Η Χριστίνα τον
έριξε στον καναπέ κι έκλεισε την πόρτα με το πόδι της πριν
ορμήσει πάνω του. Μεσάνυχτα Παρασκευής.
Ξημερώματα Σαββάτου, η Χριστίνα κοιμόταν γαλήνια στο
κρεβάτι του Βασίλη κι εκείνος ρέμβαζε στην κουζίνα πίνοντας
καφέ. «Godspeed, Βασίλη» ψιθύρισε στον εαυτό του κι ύστερα
χαμογέλασε. «Κοίτα να δεις, πόσο αστείο, ξημερώνει πάλι Σάββατο» μονολόγησε καθώς σηκωνόταν από την καρέκλα. Έψαξε
στις αναμνήσεις του για εκείνα τα γαλάζια μάτια που είχε λατρέψει, μα δεν μπόρεσε πουθενά να τα βρει. Υπήρχαν ακόμη
κάπου, σε κάποια ξεχασμένη και σκονισμένη μεριά της μνήμης
του, μα δεν ήθελε να το σκαλίσει. Είχε πια την Χριστίνα του και
ήταν ευτυχισμένος.
Άδειο το ψυγείο του Βασίλη που σπάνια έτρωγε στο σπίτι.
Ντύθηκε κι έφυγε σαν τον κλέφτη για να αγοράσει πρωινό. Κάτι
μέσα του τον ενοχλούσε, μα δεν του έδινε σημασία. Είχε πεισμώσει και είχε υποσχεθεί στον εαυτό που πως δεν θα γύριζε
ποτέ πίσω. Έπρεπε να πάει μπροστά. «Μόνο μπροστά. Μόνο
σήμερα» μουρμούρισε στον δρόμο, την ώρα που επέστρεφε σπίτι.
Παγωμένη η πόλη, είχε μπει ο Νοέμβριος με τα γκρίζα του
και τα δέντρα είχαν ξεμείνει από φύλλα. Μα η καρδιά του
Βασίλη είχε κάτι ζεστό μέσα της. Κάτι που έκανε χρόνια να
καταλάβει τι ήταν.
Δυστυχώς, οι πληγωμένοι άνθρωποι, ερωτεύονται βάσει στερεοτύπων. Δεν βλέπουν αυτόν που έχουν απέναντί τους, μα έναν
απόηχο του ανθρώπου που ερωτεύτηκαν με το μυαλό τους. Γι
αυτό καταφέρνουν και συγχωρούν λόγια και συμπεριφορές.
Γιατί πιστεύουν πως το άτομο που βλέπουν, είναι εκείνο που
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γνωρίζουν. Είναι τα παιχνίδια που παίζει το μυαλό, όταν αρνούμαστε να αποδεχτούμε την σκληρή πραγματικότητα. Η οποία,
για εκείνους τους δύο ανθρώπους, επεφύλασσε ένα πολύ άσχημο χαστούκι.
Δύο βδομάδες αργότερα, η Χριστίνα είχε εγκατασταθεί μόνιμα στο σπίτι του Βασίλη. «Το σπίτι μας, η μηχανή μας, οι
φίλοι μας» έλεγε και ξαναέλεγε η Χριστίνα κι ο Βασίλης δεν
ήθελε να το πιστέψει. Είχε περάσει κάποτε από εκεί και τον
είχε τσακίσει ο κοινός βίος. Ήθελε κάποια πράγματα να παραμείνουν δικά του. Δεν γούσταρε να τα μοιραστεί με κανέναν. Ή,
καλύτερα, δεν άντεχε να τα μοιραστεί με κάποια άλλη που δεν
ήταν η Μελίνα.
Ο πρώτος καιρός κύλισε ομαλά. Τους σκότωνε λίγο το ωράριο τους. Η Χριστίνα δούλευε και τα απογεύματα, μα τα σαββατοκύριακα ήταν άδεια και δικά τους. Γράφτηκαν στο ίδιο
γυμναστήριο για να κερδίσουν λίγο περισσότερο χρόνο. Έμεναν
πολύ στο σπίτι γιατί δεν είχε νόημα να ξοδεύουν τις στιγμές
τους με τον κόσμο. Κι έτσι, ο φευγάτος, έφυγε από τα εγκόσμια
για μια φορά ακόμη, για να κυνηγήσει μια αγάπη.
Ο Βασίλης ήταν είκοσι και συμπεριφερόταν σαν τριαντάρης,
η Χριστίνα είκοσι δύο και συμπεριφερόταν σαν δεκαοχτάρα.
«Παλαβό πλάσμα» την φώναζε ο Βασίλης, όταν έφευγε για να
αγοράσει ένα παντελόνι και γύριζε στο σπίτι με διακόσια πράγματα. «Γιατί ρε μωρό; Έναν αποχυμωτή τον χρειαζόμαστε» του
απαντούσε η Χριστίνα κι εκείνος της χαμογελούσε γλυκά και
την αγκάλιαζε.
Χίλιες φορές προσπάθησε ο Βασίλης να της εξηγήσει πως
τον ενοχλούσε η ζήλια της και η ανασφάλειά της, μα η Χριστίνα πρόβαλλε σαν επιχείρημα πως δεν την ζήλευε γιατί δεν την
αγαπούσε. «Ρε μωρό, δεν γίνεται να σε ζηλεύω παθολογικά για
να σου αποδείξω πως σ’ αγαπάω» της έλεγε ο Βασίλης, αλλά
εκείνη δεν τον πίστευε. Αμέτρητα τα ευτράπελα στην ζωή τους,
τα οποία διέλυαν την ήδη ρημαγμένη ψυχοσύνθεση του Βασίλη.
Ό,τι κατάφερε ο Βασίλης με δύο χρόνια αποξένωσης και
μοναξιάς, το έβλεπε να γκρεμίζεται από συμπεριφορές που δεν
ανεχόταν. Όμως δεν μιλούσε. Αποδεχόταν πως αυτός ήταν ο
χαρακτήρας της γυναίκας που αγαπούσε. Η Χριστίνα ήταν κυκλοθυμική. Μπορεί την μια στιγμή να έβριζε τον Βασίλη και την
άλλη να ήταν μέσα στις γλύκες. Ο Βασίλης όμως, που δεν ήταν
έτσι, παρέμενε πάντοτε ήρεμος. Μέχρι που ένα βράδυ, λίγο πριν
τα Χριστούγεννα, φόρτωσε άσχημα και έγινε ο κακός χαμός στο
σπίτι τους.
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Για εκείνον τον καυγά δεν έφταιγε κανένας. Ούτε ο Βασίλης, ούτε η Χριστίνα, ούτε εκείνη η ξανθιά που έκανε τα γλυκά
μάτια στον Βασίλη. Έφταιγε η γκρίνια και η ζήλια. «Μάτια
μου; Με βλέπεις να της δίνω σημασία;» την ρώτησε ο Βασίλης
κάποια στιγμή που η Χριστίνα ήταν έτοιμη να κάνει σκηνή κι
ύστερα πλήρωσε κι έφυγαν απ’ το μπαράκι. Γκρίνια και πάνω
στην μηχανή. Γκρίνια και στο σπίτι. Γκρίνια και στο σεξ. Φόρτωνε ο Βασίλης αλλά δεν μιλούσε. Ξάπλωσαν να κοιμηθούν στις
μία, αλλά η Χριστίνα δεν σταμάτησε να γκρινιάζει.
«Θέλεις να με βγάλεις από τα ρούχα μου; Από τις δέκα με
πιλατεύεις μ’ αυτό το θέμα, τελείωσε λέμε!» ύψωσε την φωνή
του ο Βασίλης που είχε εκνευριστεί. Τον χαστούκισε η Χριστίνα
κι έπειτα τον φίλησε ζητώντας συγνώμη. Μα ο Βασίλης είχε
περάσει τα όριά του.
«Φεύγω, πάω να περπατήσω να ηρεμήσω» της φώναξε και
άρχισε να ντύνεται βιαστικά. Δεν τον σταμάτησαν ούτε τα παρακάλια της, ούτε τα κλάματά της. «Όταν ηρεμήσεις και αποφασίσεις να σταματήσεις να μου γανώνεις το κεφάλι, πάρε με
τηλέφωνο για να γυρίσω» της πέταξε πριν βγει από το σπίτι και
βροντήξει πίσω του την πόρτα.
Τρεις ώρες βολόδερνε στα άδεια και παγωμένα στενά του
κέντρου. Κάπνιζε και προσπαθούσε να μην σκέφτεται. Μα όλο
γύριζε το μυαλό του στην τάση της Χριστίνας να εφευρίσκει
καυγάδες και φωνές εκεί που δεν υπήρχαν. Κοίταζε συνέχεια το
τηλέφωνό του περιμένοντας να τον καλέσει, μα η Χριστίνα, στο
σπίτι, είχε πεισμώσει και προσπαθούσε μόνη της, καθισμένη στο
κρεβάτι, να αποκρυπτογραφήσει την συμπεριφορά του Βασίλη.
Την εκνεύριζε απίστευτα που αρνούνταν πεισματικά να μιλήσει για το παρελθόν του και την ενοχλούσε που της θύμιζε
κάποιον. Ακαθόριστη εκείνη η φιγούρα με τα γένια και τα γυαλιά· θρυμματισμένη ανάμνηση που όσο κι αν προσπαθούσε να
την δέσει, τόσο εκείνη θόλωνε. Ήταν σίγουρη πως εκείνη την
φυσιογνωμία την είχε ξαναδεί στην ζωή της, όμως δεν μπορούσε
να θυμηθεί ούτε το πότε, ούτε το πού.
Δεν είχε καταφέρει να βρει το πρόσωπο που της θύμιζε ο
Βασίλης όταν γύρισε, σκεβρωμένος, στο σπίτι. Την κοίταξε θλιμμένα από το σαλόνι και πήγε προς το μέρος της. «Κούκλα μου…
Έχω το πιο όμορφο πλάσμα του κόσμου δίπλα μου. Γιατί να
γυρίσω να κοιτάξω κάποια άλλη;» την ρώτησε ήρεμα και γλυκά
κι εκείνη του έκανε νόημα να καθίσει δίπλα του.
Τους βρήκε το χάραμα να συζητάνε. Την πόνεσε πολύ που
ο Βασίλης την χαρακτήρισε ανασφαλή, μα της άρεσε που της
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υποσχέθηκε πως θα την βοηθούσε να το φτιάξουν μαζί. Κομμάτια έφυγαν και οι δύο για τις δουλειές τους. Ήταν το πρώτο
βράδυ που ο Βασίλης δεν κατάφερε να συγχωρήσει αμέσως το
χαστούκι της Χριστίνας. Η πρώτη νύχτα που θα την ακολουθούσαν πολλές.
Ήταν κι εκείνο το μήνυμα λίγο καιρό αργότερα που τους
διέλυσε για ένα διάστημα. Ο Βασίλης έγραφε στον υπολογιστή
του και η Χριστίνα του έκανε παρέα. Λάτρευε να κάθεται και
να κοιτάζει τα κείμενά του να παίρνουν μορφή. Μπορούσε να
περνάει αμέτρητες ώρες έτσι, δίπλα του, κοιτάζοντας τις λέξεις
να σχηματίζονται και να διαγράφονται, ακούγοντας τον Βασίλη
να βλαστημάει όταν δεν του έρχονταν κάποια λέξη στο μυαλό.
Αυτό όμως που της άρεσε περισσότερο, ήταν εκείνο το απορημένο βλέμμα και οι ερωτήσεις που της έκανε και, φυσικά, το βαθύ
φιλί που της έδινε κάθε φορά που του απαντούσε, πριν γυρίσει
στις μπερδεμένες σκέψεις και τα παράξενα κείμενά του.
Ένα τέτοιο βράδυ, προπαραμονή Χριστουγέννων, χτύπησε
το κινητό του Βασίλη. Από συνήθεια το κοίταξε η Χριστίνα,
για να του διαβάσει το μήνυμα και να ακούσει την ανεκδιήγητη απάντηση του Βασίλη, που έπρεπε να σουλουπώσει πριν
στείλει. Το «γράψ’ του να πα’ να κάνει καμιά δουλειά και να
μην μας ζαλίζει την γκλάβα» μετασχηματιζόταν σε «Τάσο, έχει
αφοσιωθεί στο γράψιμο τώρα, θα του πω να σε πάρει τηλέφωνο
αργότερα».
«Ποια γύρισε, Βασίλη;» ούρλιαξε η Χριστίνα αφού διάβασε
το μήνυμα και ο Βασίλης πετάχτηκε όρθιος από την τρομάρα
του. «Αμάν ρε μωρό! Καρδιά θα πάθω!» της είπε ο Βασίλης
μέσα στην σαστιμάρα του. «Ποια γύρισε;» την ρώτησε κι εκείνη
του πέταξε το κινητό. Τελευταία στιγμή το έπιασε ο Βασίλης
πριν σκάσει στον τοίχο και διάβασε γρήγορα το μήνυμα. «Γύρισα». Άγνωστος αποστολέας. Κάτι του έλεγε ο αριθμός. Κάτι
του θύμιζαν τα μαζεμένα οχτάρια.
«Οχτάρια… Οχτάρια… Οχτάρια…» μουρμούριζε ο Βασίλης
κι έψαχνε να βρει ποιος ήταν ο αποστολέας εκείνου του λιτού
μηνύματος. Είδε την Χριστίνα να βγαίνει ντυμένη από το υπνοδωμάτιο. «Θα βγεις;» απόρησε ο Βασίλης.
«Θα μου πεις ποια γύρισε;» του φώναξε η Χριστίνα.
«Πού να ξέρω, ψυχή μου, ποιος το έστειλε! Δεν τον ξέρω τον
αριθμό» της απάντησε ήρεμα ο Βασίλης. Αντί απαντήσεως, η
Χριστίνα άνοιξε την πόρτα και έφυγε από το σπίτι.
Ξεκίνησε το ανάθεμα ο Βασίλης και έβαλε βιαστικά τα παπούτσια του. Κατέβηκε στο δρόμο με την πιζάμα, αλλά η Χρι212
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στίνα είχε γίνει άφαντη. «Την τύχη μου…» μουρμούρισε καθώς
ανέβαινε πάλι στο σπίτι. Βούτηξε το κινητό στα χέρια του και
κάλεσε τον αποστολέα του μηνύματος. Όταν άκουσε την φωνή
στην άλλη άκρη του ακουστικού, βεβαιώθηκε. Τον αριθμό της
Έλενας του θύμιζαν τα οχτάρια.
«Από πού γύρισες; Από τον τάφο;» ρώτησε κοφτά ο Βασίλης.
«Σπουδάζω στο Σαράγεβο, δεν το έμαθες;» του απάντησε η
Έλενα πρόσχαρα.
«Ωραία. Τι θες από μένα;» συνέχισε ο Βασίλης.
«Απλά σ’ ενημερώνω πως γύρισα για γιορτές. Αν ήθελες να
πηγαίναμε για κανένα καφέ ή κανένα ποτό…» του απάντησε
δισταχτικά εκείνη.
«Έλενα, είναι η τελευταία φορά στην ζωή μου που το λέω.
Εξαφανίσου. Μην με ξαναπάρεις τηλέφωνο, μην με ξαναενοχλήσεις» φώναξε ο Βασίλης κι ύστερα έκλεισε το τηλέφωνο. «Ηλίθια γυναίκα!» ψιθύρισε με μίσος, καθώς άφηνε το κινητό του
στο γραφείο. Άρχισε να βαδίζει πάνω – κάτω μέσα στο σαλόνι
και να μουρμουράει.
«Τι της λέω τώρα της Χριστίνας; Ό,τι και να μου πει, δίκιο
θα ‘χει. Πώς να της εξηγήσω τι;» παραμιλούσε ο Βασίλης με τον
εαυτό του.
Τρεις μέρες αργότερα, η Χριστίνα δεν είχε δώσει σημεία
ζωής και ο Βασίλης κοιμόταν πια στον καναπέ. Δεν είχε νόημα
για κείνον να γυρίσει στο κρεβάτι του. Την έψαξε παντού, ξανά
και ξανά, μα η Χριστίνα δεν ήθελε να εμφανιστεί.
Πέρασαν οι μέρες και η γιορτή της Χριστίνας κι εκείνη παρέμενε εξαφανισμένη. Δεν σήκωνε το τηλέφωνό της, δεν είχε γυρίσει στο σπίτι της, δεν είχε δει κανένα γνωστό. Βούλιαζε μέσα
στην θλίψη ο Βασίλης. που είχε καταντήσει το σαλόνι του κάτι
μεταξύ καθιστικού, κουζίνας και υπνοδωματίου· κοιμόταν στον
καναπέ και είχε την καφετιέρα στο γραφείο. Αναθεμάτιζε την
ανασφάλειά της κι όταν δεν δούλευε, έγραφε.
Έγραφε για να καλμάρει το μυαλό του, για να εξωτερικεύσει αυτά τα συναισθήματα που δεν μπορούσε να αγκαλιάσει η
Χριστίνα, για να μην ξεχάσει ποτέ ποιος ήταν και πού ακριβώς
ήθελε να πάει. Ελάχιστος ύπνος. Αμέτρητοι καφέδες. Φαγητό;
Όποτε κι αν θυμόταν να ρίξει κάτι στο στομάχι του.
Ο χρόνος ήταν στα τελευταία του κι εκείνο το ζευγάρι δεν
ήθελε να δει που ήταν το λάθος μεταξύ τους. Οι σκέψεις του
Βασίλη, κάποιο πρωί που δεν είχε ύπνο, έλεγαν πως το μόνο
που υπήρχε ήταν πάθος. Όταν έφευγε το πάθος θα γκρεμίζο213
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νταν οτιδήποτε είχε χτιστεί πάνω του. Αυτό ακριβώς συνέβαινε.
Μόνο που, εκείνοι οι καυγάδες, οι εντάσεις, οι φωνές, ήταν τα
μόνα που αναβίωναν το πάθος τους. Μια παράξενη σχέση εξουσίας· απονενοημένη προσπάθεια της Χριστίνας να τιθασεύσει
μια απίστευτα ισχυρή προσωπικότητα γιατί κάποτε πάτησαν
την δική της κι απονενοημένη προσπάθεια του Βασίλη να προβάλλει την Μελίνα στην Χριστίνα, για να δικαιολογήσει όλα της
τα στραβά και να μην παραδεχτεί στον εαυτό του τα σφάλματά
του. Δύο ρασιοναλιστές που το μόνο που δεν χρησιμοποιούσαν
σ’ εκείνη την σχέση, ήταν η λογική.
Παραμονή πρωτοχρονιάς, ο Βασίλης είχε κλειστεί στο σπίτι
κι έγραφε. Είχε απενεργοποιήσει το κινητό του, είχε εφοδιαστεί
με τσιγάρα, καφέ και φίλτρα για την καφετιέρα και αποτύπωνε
τις σκέψεις του στην οθόνη του υπολογιστή. Μουντή και παγωμένη ήταν η μέρα. Κοίταζε τον κόσμο απ’ το παράθυρο και βούλιαζε η καρδιά του. Δεν είχε την Χριστίνα του και πίστευε πως
δεν του είχε μείνει πια τίποτα. Αυτή ήταν η δική του αλήθεια,
νόμιζε πως όσα έδωσε δεν του ανήκαν πια. Αγνόησε ακόμη και
το κουδούνι που χτυπούσε, είχε δηλώσει πως δεν ήθελε επισκέψεις και το γνώριζαν όλοι.
«Βασίλη… Το ξέρω πως είσαι μέσα…» ακούστηκε η φωνή
της Χριστίνας από τον διάδρομο της πολυκατοικίας κι εκείνος κοίταξε την πόρτα. «Το φαντάζομαι» μουρμούρισε σκεφτικά πριν χτυπήσει μερικά πλήκτρα για να σχηματίσει την λέξη
«αναστροφή» στην οθόνη του. «Βασίλη;» συνέχισε η Χριστίνα
που έστεκε στον διάδρομο, θλιμμένη, περιμένοντας καρτερικά
έξω απ’ την πόρτα. Άκουσε βήματα, προσπάθησε να χαμογελάσει αλλά δεν τα κατάφερε. Της άνοιξε την πόρτα κι ήταν όπως
τον περίμενε. Αξύριστος, ατημέλητος, με το τσιγάρο στο στόμα
και τα γυαλιά του κόντευαν να φύγουν από την μύτη.
«Τι χάλι είν’ τουτο ρε μωρό μου;» μουρμούρισε η Χριστίνα
καθώς κοίταζε το, σχεδόν, βομβαρδισμένο σαλόνι.
«Είσαι τόσες μέρες χαμένη και τώρα, ξαφνικά, ξανάγινα το
μωρό σου; Μας δουλεύεις ρε Χριστίνα;» της απάντησε αδιάφορα ο Βασίλης, που επέστρεφε στο γραφείο του.
«Έκανα λάθος…»
«Νωρίς το θυμήθηκες…»
«Ρε Βασίλη μου…»
«Χριστίνα, λέγε ό,τι ήρθες να πεις και φύγε» της πέταξε ο
Βασίλης. Σταύρωσε τα χέρια της, παραμέρισε την κουβέρτα που
υπήρχε στον καναπέ και κάθισε. Προσπάθησε να οργανώσει τις
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σκέψεις της για να του μιλήσει, μα η αδιαφορία του δεν την
βοηθούσε.
«Μου λείπεις… Υπερβολικά πολύ…» ψέλλισε η Χριστίνα.
Ο Βασίλης την κοίταξε πάνω απ’ τα γυαλιά του και για
πρώτη φορά, μετά από πολλές μέρες, χαμογέλασε. «Δεν λέμε
υπερβολικά πολύ, είναι πλεονασμός» την μάλωσε γλυκά κι η
Χριστίνα έβαλε τα γέλια με το ύφος του. Πήγε και κάθισε στα
πόδια του και τον φίλησε απαλά στο μάγουλο.
«Με συγχωρείς;»
«Σε συγχωρώ. Μην ξαναφύγεις ποτέ έτσι»
Κανείς δεν κατάλαβε πότε καθαρίστηκε το σπίτι, πότε γέμισε το ψυγείο και πότε άρχισαν τις ετοιμασίες για ρεβεγιόν
τελευταίας στιγμής, που άρχισε πολύ νωρίς. Στις δέκα και μισή
όλοι οι προσκεκλημένοι τους είχαν καταφθάσει στο σπίτι. Η
παρέα του και η παρέα της. Οι «φίλοι τους» όπως έλεγε η Χριστίνα.
Ο Τάσος είχε φέρει ένα τζουραδάκι και γρατζουνούσε, η
Νίκη τραγουδούσε, ο Βαγγέλης παρέα με μία απ’ τις πολλές
που γύρναγε, συζητούσαν χαμηλόφωνα, και η Εύα, η κοπέλα
του Θανάση, είχε πιάσει γυναικοσυζύτηση με τις φίλες τις Χριστίνας. Ο Βασίλης ήταν στο τσακίρ κέφι και τραγουδούσε παρέα με την Νίκη και η Χριστίνα που φαινομενικά συμμετείχε
στην συζήτηση, κοίταζε τον Βασίλη θλιμμένα.
«Τρία… Δύο… Ένα… Χρόνια Πολλά!» φώναξαν όλοι μαζί
μόλις άλλαξε ο χρόνος και στριμώχτηκαν στο μικρό μπαλκονάκι
για να δουν τα πυροτεχνήματα που έσκιζαν την νύχτα με τον
θόρυβο και τα χρώματά τους. Το κινητό της Χριστίνας χτύπησε
κι ο Βασίλης γύρισε και την κοίταξε. Αμυδρό το χαμόγελο που
είχε σχηματιστεί στα χείλη της. «Ίσως νοσταλγικό» σκέφτηκε
ο Βασίλης. Την είδε να πηγαίνει προς την κουζίνα κι αυτό τον
προβλημάτισε. Ασυναίσθητα έφυγε απ’ το μπαλκόνι και την
ακολούθησε.
«Άιντε και του χρόνου!» φώναξε ο Τάσος μόλις επέστρεψε
στον καναπέ κι έπιασε τον τζουρά στα χέρια του. Χτύπησε τις
χορδές κι άρχισε να παίζει ένα αργό και μελαγχολικό ταξίμι
που θα ακουγόταν πολύ καλύτερο αν στα χέρια του βρισκόταν
μια ηλεκτρική κιθάρα. «Δικό σου;» τον ρώτησε μια φίλη της
Χριστίνας. Έγνεψε χωρίς να την κοιτάξει ο Τάσος κι εκείνη
κάθισε δίπλα του. Η Αλεξάνδρα. Ψηλή, ξανθιά, ντροπαλή, με
πράσινα μάτια.
«ΜΕ ΔΟΥΛΕΥΕΙΣ ΡΕ;» αντήχησε ο βρυχηθμός του Βασίλη
μέσα στο σπίτι. Γύρισαν όλοι στο σαλόνι για να τον δουν να
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σφίγγει την γραβάτα του και να παίρνει τα κλειδιά του. «Ένας,
δύο, μαζί μου» διέταξε τους φίλους του ο Βασίλης.
«Όπα ρε φευγάτε…» είπε ο Βαγγέλης που πήγαινε προς το
μέρος του για να τον ηρεμήσει.
«Ρε μωρό μου…» γκρίνιαξε η Χριστίνα, μα ο Βασίλης δεν
έδωσε σε κανέναν σημασία. Άνοιξε την πόρτα, η Χριστίνα τον
έπιασε απ’ το χέρι κι εκείνος γύρισε να την κοιτάξει. «Άσε με.
Στο ζητάω ευγενικά» της είπε κοφτά.
«Μπορείς να ηρεμήσεις και να μ’ αφήσεις να σου εξηγήσω;»
«Να μου εξηγήσεις; Τι ακριβώς; Είδες ένα μήνυμα, εξαφανίστηκες και δέκα μέρες μετά, κλείνεσαι στην κουζίνα και σαλιαρίζεις με τον πρώην σου;»
Στο άκουσμα αυτής της ερώτησης, η Χριστίνα αντέδρασε
ενστικτωδώς και τον χαστούκισε. «Άντε και γαμήσου ρε Χριστινάκι» μουρμούρισε ο Βασίλης ειρωνικά, πριν τραβήξει το χέρι
του και βγει από το σπίτι.
Ο μονόλογος ξεκίνησε όταν άρχισε να τρέχει στις σκάλες
της πολυκατοικίας και κατέληξε σε ανάθεμα την ώρα που καβαλούσε την μηχανή. «Αναστροφή ρε!» φώναξε καθώς έβαζε
ταχύτητα και ξεκινούσε απότομα.
Δάκρυζε στον δρόμο· είχε τσακιστεί γι ακόμη μια φορά απ’
την συμπεριφορά μιας γυναίκας που αγαπούσε, μα στον εαυτό
του δεν το παραδεχόταν. Σήκωνε, όπως πάντοτε, την ασπίδα
του. «Εγώ φταίω» έλεγε και ξαναέλεγε. Δεν κατάλαβε πότε
έφτασε στο πάρκο, στην παλιά του γειτονιά, εκεί που κάποτε
μαζευόταν με τους φίλους του. Ούτε κατάλαβε γιατί κάθισε στο
παγκάκι που άραζε πάντοτε.
Μόνο η Νίκη είχε απομείνει στο σπίτι του Βασίλη για να
κάνει παρέα στην Χριστίνα που δεν καταλάβαινε το λάθος της.
«Ένα φιλικό τηλεφώνημα ήταν ρε Νίκη» δήλωσε αγανακτισμένα και η Νίκη συμφώνησε μαζί της. Ένα φιλικό τηλεφώνημα,
με φιλικά λόγια προς ένα φίλο απ’ το παρελθόν που τα φιλικά
συναισθήματα μεταξύ τους έφταναν μέχρι και το παρόν. «Έτσι
είναι ο Βασίλης. Νευριάζει, φεύγει και επιστρέφει» της απάντησε η Νίκη που είχε το μυαλό της στον Τάσο. Στον Τάσο και σ’
εκείνη την ψηλή φίλη της Χριστίνας που τον πήρε απ’ το χέρι
για να φύγουν μαζί.
«Σκατά…» μουρμούρισε ο Βασίλης, που είχε κολλήσει το
κινητό του στο αυτί και πάλευε ν’ ανάψει τσιγάρο μ’ έναν τελειωμένο αναπτήρα.
«Με τις μεγάλες ώρες είσαι…»
«Θέλω να σε δω».
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«Μ’ αγαπάς, Βασίλη;»
«Μόνο σήμερα».
«Και αύριο; Αύριο θα είσαι με την Χριστίνα;» ρώτησε η
Μελίνα που στριφογυρνούσε στο κρεβάτι της, ανήμπορη να καθαρίσει το μυαλό της και να κοιμηθεί. Μαλωμένη κι εκείνη, με
τον εαυτό της, έψαχνε μια διέξοδο απ’ την κατάσταση που την
είχε εγκλωβίσει.
«Όχι» ακούστηκε η φωνή του Βασίλη στο τηλέφωνο, μα η
Μελίνα που τον ήξερε καλύτερα απ’ τον καθένα, άκουσε κι
εκείνον τον πνιχτό λυγμό που με τόση επιμέλεια κάλυψε.
«Είμαι σπίτι. Έλα να μιλήσουμε» του είπε εκείνη πριν κλείσει βιαστικά το τηλέφωνο και σηκωθεί από το κρεβάτι. Αυτό
ακριβώς έκανε ο Βασίλης. Πήγε στο σπίτι της και περίμενε έξω
απ’ την πόρτα, χωρίς να χτυπήσει το κουδούνι, δίνοντάς της
χρόνο να ετοιμαστεί.
Πολλά ειπώθηκαν εκείνο το βράδυ. Κάλυψαν όλο τον καιρό
που έχασαν. Μοιράστηκαν αναμνήσεις, γέλασαν, έκλαψαν, αναπόλησαν. Κόντευε να χαράξει όταν ο Βασίλης σηκώθηκε απ’
το κρεβάτι κι άναψε τσιγάρο. Πήγε και στάθηκε δίπλα απ’ το
παράθυρο και κοίταξε τον δρόμο νωχελικά, όπως έκανε πάντοτε
όταν τον πονούσε κάτι. «Θέλω δεύτερη ευκαιρία…» μουρμούρισε.
«Όχι».
«Εντάξει».
«Μου χρωστάς μια συγγνώμη…»
«Δεν χρωστάω σε κανέναν» την διέκοψε ο Βασίλης καθώς
φορούσε το σακάκι του. Δεν άκουσε τίποτα πέρα από κείνο το
σημείο. Κατέβηκε βιαστικά την σκάλα και πήγε προς την πόρτα.
«Χρωστάς;» ακούστηκε η φωνή του Λάμπρου απ’ την κουζίνα,
μα ο Βασίλης την αγνόησε κι αυτή. Έφυγε σαν κυνηγημένος,
χωρίς να απαντήσει, χωρίς να ευχηθεί, χωρίς να παλέψει για όσα
ήθελε μα τα αρνιόταν απ’ τον ίδιο του τον εαυτό.
«Χρωστάει, Μελίνα;» άκουσε τον πατέρα της που κάπνιζε
την κουζίνα και πήγε προς το μέρος του. «Μία συγνώμη» απάντησε κοφτά για να τον δει να γελάει.
«Είναι αστείο;» του φώναξε εκείνη κι ευθύς αμέσως ο Λάμπρος σοβάρεψε. Έσβησε το τσιγάρο στο τασάκι κι άναψε ακόμη ένα. «Εσύ, που σκότωσες το παιδί του, δεν του χρωστάς
τίποτα;» ρώτησε με ένα πρωτόγνωρο για εκείνη τόνο. Κοφτό,
επιτακτικό, σχεδόν αγριεμένο. «Σκότωσες το παιδί του» επανέλαβε ο Λάμπρος.
«Δεν σκότωσα…»
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«Αλήθεια, κορίτσι μου; Δεν σκότωσες μια ψυχή;»
«Μπαμπά…»
«Δεν έχεις τα κότσια να αντιμετωπίσεις τον ίδιο σου τον
εαυτό, και προσπαθείς να κάνεις, τι ακριβώς; Να τον εκδικηθείς;»
«Ούτε κατά διάνοια!» φώναξε η Μελίνα.
«Μόνο εκδίκηση βλέπω. Για τον τρόπο που σε παράτησε.
Με αυτή την λογική, την δική σου λογική, ο Βασίλης τι έπρεπε
να κάνει; Να σε σκοτώσει γιατί του σκότωσες το παιδί; Αυτή
είναι η πικρή και σκληρή αλήθεια, Μελίνα! Φόνισσα έγινες γιατί
φοβήθηκες!» της γύρισε στον ίδιο τόνο ο πατέρας της.
«Όχι… Δεν έγινα…» τραύλισε πριν ξεσπάσει σε κλάματα η
Μελίνα.
«Στο είπα και τότε. Το κρίμα στο λαιμό σου. Κουβάλα το
κρίμα, την αμαρτία, το κακό· πες το όπως εσύ θέλεις· μόνη σου.
Εγώ κουράστηκα πια να σε νταντεύω. Δεν είσαι μπέμπα. Εκατό
φορές το συζητήσαμε, εκατό φορές σήκωσες τον ίδιο ακριβώς
τοίχο. Παραδέξου, τουλάχιστον στον εαυτό σου, πως έριξες το
παιδί γιατί φοβήθηκες πως ο Βασίλης θα δείλιαζε και θα σε
χώριζε. Πως δεν τον ήξερες γιατί δεν τον έμαθες. Πως δεν τον
αγάπησες πραγματικά. Πως πάτησες τον λόγο σου, τσάκισες
μια υπόσχεση που του έδωσες. Πήρες μια σχέση στα χέρια σου,
την κράτησες για μια στιγμή και ο παράλογος φόβος που ένιωθες, την συνέτριψε. Έλα λίγο στην πραγματικότητα, Μελίνα! Δεν
ζεις μόνη σου!»
«Παράτα με!» ούρλιαξε η Μελίνα ενώ σηκωνόταν απ’ την
καρέκλα για να φύγει από το σπίτι.
«Τι θα κάνεις, μικρή μου πριγκίπισσα; Θα πας να πέσεις κι
εσύ από καμία γέφυρα για να εκδικηθείς το παρελθόν και τις
αναμνήσεις σου; Θα ακολουθήσεις τα χνάρια της μαμάς σου;
Εκείνης που δεν μπόρεσε ποτέ να συγχωρήσει; Εκείνης που
έμαθε μόνο να φεύγει;» συνέχισε ατάραχα ο Λάμπρος.
«Ό,τι θέλω θα κάνω!»
«Όπως και τότε! Τότε που σκότωσες το παιδί του Βασίλη!»
φώναξε ο Λάμπρος.
«Το παιδί μας!» ούρλιαξε η Μελίνα.
«Αυτή ακριβώς την στιγμή κατάλαβες τι έχει γίνει. Απαιτείς
μεταμέλεια από έναν άνθρωπο, για κάτι που έκανε, ενώ δεν
είχε εναλλακτικές. Θυμήσου τα λόγια που σου είπε πριν εξαφανιστεί»
Σώπασε η Μελίνα και κοίταξε τον πατέρα της. Θυμόταν τα
λόγια του Βασίλη κατά λέξη. Ποτέ δεν είχε αντιληφθεί τι ήθελε
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να της πει ακριβώς, έτσι ήταν πάντοτε, δεν μιλούσε ευθέως, δεν
έδινε μασημένη τροφή στον συνομιλητή του, δοκίμαζε καθημερινά την σχέση για να την δυναμώσει.
«Τώρα…» ψιθύρισε νωχελικά.
«Τώρα, κοιμήσου όπως έστρωσες. Τρία χρόνια φωνάζω γι
αυτό το πράγμα και δεν μ’ ακούς. Να σου πω και το αστείο;
Θα γυρίσει στο σπίτι του, θα ζητήσει μια συγνώμη για κάτι που
δεν έκανε και θα προσπαθήσει, με νύχια και με δόντια, να κάνει
την σχέση του να δουλέψει…»
Αυτό έκανε ο Βασίλης. Γύρισε κάποια στιγμή στο σπίτι του,
ζήτησε συγγνώμη απ’ την Χριστίνα και πήγε την σχέση μπροστά. Τον έπνιγε συχνά, μα έμαθε να το υπομένει. Τον κούραζε
η ζήλια της. Του την έδιναν πολλά πράγματα πάνω της. Αλλά,
έλεγε πως είχε την Χριστίνα του και πως ήταν καλά. Μόνο οι
φίλοι του είχαν καταλάβει πως τον είχε πάρει από κάτω. Είχε
και την Έλενα που εμφανιζόταν πού και πού, αλλά δεν έδινε σημασία. «Είναι ηλίθια η γκόμενα, θα πάω και θα την χτυπήσω»
του είχε πει κάποιο σούρουπο η Χριστίνα κι εκείνος είχε βάλει
τα γέλια. «Σπάσ’ της και το κεφάλι, δεκάρα δεν δίνω».
Χώριζαν και τα ξαναέβρισκαν συχνά. Πολλές φορές ο χωρισμός κρατούσε μόνο μερικά λεπτά· ήταν η καραμέλα που πιπίλιζε η Χριστίνα. Οι φωνές και οι καυγάδες συνεχίστηκαν και σ’
εκείνο το αδιέξοδο μπήκε και ο Βασίλης. Εκείνος που κάποτε
ήταν φευγάτος, είχε προσγειωθεί, πολύ άτσαλα στην σκληρή
πραγματικότητα. Ήθελε να φύγει μα δεν τον άφηνε, όχι πια ο
εαυτός του, μα το περιβάλλον του. Εκθείαζαν οι φίλοι του την
ομορφιά, την εξυπνάδα και τα προτερήματα της Χριστίνας. Του
έλεγαν πως τον ζήλευαν, πως είχε βρει την καλύτερη γυναίκα.
Μα κανείς δεν ήξερε πως πίσω απ’ την κλειστή πόρτα του σπιτιού, επικρατούσε ο κακός χαμός. Δεν είχε πια το κουράγιο να
ανοιχτεί και να μιλήσει σε κανέναν. Πίστευε πως η συζήτηση δεν
θα μπορούσε να λύσει κανένα πρόβλημα.
Έφευγαν ήρεμα οι μέρες. Μέρος της ηρεμίας είχαν γίνει και
οι καθημερινοί καυγάδες, μια συνήθεια που δεν μπορούσε πια
να αποφευχθεί. Η κυκλοθυμική Χριστίνα απέναντι στον Βασίλη που νευρίαζε σπάνια και ηρεμούσε φεύγοντας από την ζωή
του. Εκείνη του ζητούσε συγγνώμη και τον έπαιρνε τηλέφωνα
κι εκείνος ταξίδευε με την μηχανή για την θάλασσα, για να
ηρεμήσει το μυαλό του. Αυτή ήταν η ζωή τους. Μαλωμένοι τις
Τρίτες, μονιασμένοι τις Τετάρτες, σκοτωμένοι τις Πέμπτες. Μαζί
τα σαββατοκύριακα, απόμακροι τις Δευτέρες.
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Τα γενέθλια του Βασίλη τα πέρασαν με τον Θανάση και
την Εύα. Όλοι μαζί, στο σπίτι, με χειροποίητη τούρτα και πολύ
φαγητό. Κοίταζε ο Θανάσης τον Βασίλη και καταλάβαινε πως
γελούσε με το ζόρι. Κάτι τον έτρωγε αλλά δεν μιλούσε. Προς το
τέλος της βραδιάς προσπάθησε να του ανοίξει κουβέντα, όταν
πια η Εύα βοηθούσε την Χριστίνα με το καθάρισμα, μα ο Βασίλης παρέμεινε σιωπηλός.
«Οι αλήθειες, Σάκη, έρχονται μόνο όταν μπορείς να τις καταλάβεις και να τις αποδεχτείς. Ποτέ πιο πριν» ήταν η μόνη
φράση που κατάφερε να εκμαιεύσει εκείνο το βράδυ. Μια φράση που δεν θα αργούσε να κατανοήσει, μιας και πλησίαζε ο
καιρός να έρθουν οι δικές του αλήθειες.
Η Μελίνα πέρασε τα γενέθλιά της μόνη. Ο Πάνος δεν μπορούσε να πάρει ρεπό απ’ την δουλειά κι αυτό ήταν το καλύτερο
και για τους δύο. Η σχέση είχε προ πολλού πεθάνει, την κρατούσε μόνο η συνήθεια. Μιλούσαν τακτικά, βλεπόντουσαν μία
ή δύο φορές την εβδομάδα, μα δεν υπήρχε επικοινωνία μεταξύ
τους σε κανένα τομέα. Της φώναζε ο πατέρας της να κόψει λίγο
εγωισμό, μα δεν καταλάβαινε τα λόγια του. Τον αγνοούσε. Σιχαινόταν όταν υπήρχε κάποιος στην ζωή της που της κοπανούσε
τα λάθη της, γιατί ήξερε ακριβώς ποια ήταν. Μόνο που δεν ήθελε να τα παραδεχτεί.
Σαν κινούμενη άμμος άρχισε να κινείται η πραγματικότητα
κάτω από τα πόδια τους για να τους καταπιεί. Έναυσμα ήταν
ο φαντασμαγορικός χωρισμός του Τάσου, ανήμερα της ονομαστικής του γιορτής. Μέσα σε σαράντα οχτώ ώρες είχαν όλοι
καταρρεύσει. Όλοι εκτός του Βασίλη που αρνιόταν πεισματικά
να είναι το τελευταίο ντόμινο που θα πέσει κάτω. Έπρεπε να
σταθεί όρθιος και να σηκώσει και τους υπόλοιπους. «Ο φευγάτος δεν άφησε ξεκρέμαστο κανένα» είχε γράψει εκείνη την
ανάσταση στο ημερολόγιό του.
Η σκέψη του ήταν μυστήρια. «Όταν αρχίζει κάτι να καταρρέει, δεν σταματάει μέχρι να γκρεμιστεί τελείως» μουρμούρισε
κοιτάζοντας την οθόνη του υπολογιστή, λίγο μετά την Ανάσταση. Ήταν ακόμη ένα βράδυ από ‘κεινα που ήταν σκοτωμένος με
την Χριστίνα και που πέρασε μόνος του.
Πέρασε και το καλοκαίρι στο ίδιο μοτίβο. Κάποιο βράδυ,
τέλη Αυγούστου, η Εύα πήγε να τον βρει μόνη της. Ακόμη ένα
βράδυ από εκείνα που ήταν σκοτωμένος με την Χριστίνα και
που θα κοιμόντουσαν χώρια. Του άνοιξε την καρδιά της γιατί
ήθελε να μιλήσει σε κάποιον. Δεν έδινε σημασία στα λόγια της ο
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Βασίλης. «Με τρομάζουν τα συμπεράσματά μου» της είπε όταν
εκείνη η εξιστόρηση είχε τελειώσει.
«Τα οποία είναι;»
«Ο κόσμος είναι μικρός, κακός και ηλίθιος. Ο κόσμος είναι
σκληρός. Ο κόσμος είναι ρόδινος και ταυτόχρονα ακάνθινος».
«Όχι, Βασίλη, ο κόσμος είναι…»
«Απαίσιος» την διέκοψε εκείνος, πριν γυρίσει το βλέμμα του
προς τον καναπέ. Ξενύχτησε εκείνο το βράδυ στο μπαλκόνι, μόνος, αφού έφυγε η Εύα και κατά το χάραμα συλλογίστηκε πως
δεν μπορούσε να φτάσει την ανατολή, όσο κι αν την κυνηγούσε.
Και γι αυτό, του ‘φταιγε που δεν είχε την Μελίνα.
Είδε κι απόειδε ο Βασίλης εκείνο το φθινόπωρο με την συμπεριφορά της Χριστίνας. «Τι σου λείπει;» ούρλιαξε ένα απόγευμα κι εκείνη ψιθύρισε «η σιγουριά».
«Την ζήλια σου μέσα, ρε μωρό!» της απάντησε προτού την
αγκαλιάσει. «Θες να το σιγουρέψουμε;»
«Πώς;»
«Με παντρεύεσαι;»
«Βασίλη… Είσαι είκοσι ένα, είμαι είκοσι τρία… Τι…»
«Ναι ή όχι;»
«Και θα περάσουμε όλη την ζωή μας μαζί;»
«Σε χαλάει;»
«Θέλω, ναι».
«Κανόνισε να μιλήσουμε με τους δικούς σου, τότε» έκλεισε
εκείνη την παράξενη συζήτηση ο Βασίλης.
Το κανόνισαν για το Σάββατο. Είχε γνωρίσει τους γονείς της
Χριστίνας. Εκείνοι τον είχαν συμπαθήσει, εκείνος, πάλι, όχι. Του
την έδινε η μικροαστίλα που ανέδιδαν και, περισσότερο, του
την έδινε που το είχαν περάσει και στην Χριστίνα. Έπιασαν την
συζήτηση για τις οικογένειες. Κάτι δεν του καθόταν του Βασίλη
πάνω στον πεθερό του. Όταν, δε, του είπε πως την μάνα του
την έλεγαν Γιάννα και την αδερφή του Βικτωρία, πνίγηκε με το
σάλιο του. Προσπάθησε να το βγάλει απ’ το μυαλό του, μα δεν
το κατάφερε.
«Τι βασανίζει τον λογισμό σου;» τον ρώτησε η Χριστίνα
όταν επέστεψαν σπίτι.
«Αυτοβασανίζεται» μουρμούρισε ο Βασίλης πριν την αγκαλιάσει.
Ξάπλωσαν μαζί, μα στον Βασίλη δεν κολλούσε ύπνος. Έφερνε στροφές στο σεντόνι. Τον έτρωγε το κεφάλι του. Δεν μπορούσε να καταλάβει πολλά, ένιωθε πως του έλειπαν τα βασικότερα
κομμάτια απ’ το παζλ και γι αυτό δεν κατάφερνε να δει την
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εικόνα που έπρεπε να έχει μπροστά του πριν πάρει οριστικές
αποφάσεις. Σηκώθηκε στις εφτά, ντύθηκε αθόρυβα, άφησε ένα
μήνυμα για την Χριστίνα πάνω στο ψυγείο κι έφυγε βιαστικά
από το σπίτι. Πήγε στο πατρικό του.
Για καλή του τύχη, εκείνο το πρωί, ο πατέρας του δεν δούλευε. Χτύπησε την πόρτα και του άνοιξε. «Χρόνια έχεις να
‘ρθεις» σχολίασε ο Φάνης με παράπονο.
«Κοιμάτ’ η μάνα;» ρώτησε ψιθυριστά ο Βασίλης.
«Ναι. Την θες;»
«Όχι» του απάντησε κοφτά, πριν αρχίσει να ψάχνει τα άλμπουμ με τις παλιές φωτογραφίες. «Τι ψάχνεις;» τον ρώτησε ο
Φάνης πηγαίνοντας δίπλα του.
«Μία παλιά που ‘ναι μόνο η μάνα κι η Βίκυ» σχολίασε
εκείνος.
«Στο άλλο είναι… Κάτσε» του ‘πε ο Φάνης. Έπιασε ένα
άλμπουμ στα χέρια του, το φυλλομέτρησε και έβγαλε την φωτογραφία για να του την δώσει. «Το έμαθες και αυτό, ε;» τον
ρώτησε θλιμμένα. Του έκανε νόημα ο Βασίλης να πάνε στην
κουζίνα. Έκλεισε την πόρτα πίσω του κι έψησε καφέ. Κάθισε
στην γωνιά του πάγκου, όπως έκανε όταν ήταν μικρός κι ήταν
στεναχωρημένος. «Φάνη…» άρχισε ο Βασίλης αναστενάζοντας,
«… παντρεύομαι. Ούτ’ ευχές ήρθα να πάρω, ούτε τίποτα. Φταις
κι εσύ και το ξέρεις. Έχω την εντύπωση… Τέλος πάντων… Μου
κόλλησε στο μυαλό ότι ο πεθερός μου ξέρει την μάνα πάρα
πολύ καλά. Εμένα, σαν Βασίλη, δεν με παίρνει να κάνω λάθη.
Θα πάω να τον πιάσω να ‘ξηγηθώ κι αν είναι έτσι όπως φοβάμαι, θα τα σπάσω και θα φύγω».
Αναστέναξε ο Φάνης. Σηκώθηκε απ’ την θέση του, γέμισε
ένα ποτήρι τσίπουρο απ’ το ψυγείο και το κατέβασε μονορούφι.
«Τι να σου πω; Μπορώ να πώ κάτι;»
«Ό,τι και να πεις… Τέλος πάντων, δεν ήρθα για καυγά».
«Έπρεπε να φύγω…»
«Φύγε τώρα».
«Άντε μωρέ Βασίλη. Είκοσι έξι χρόνια είμαι παντρεμένος.
Πού να φύγω και πού να πάω; Κοίτα μην πληγώσεις το κορίτσι
μόνο, αν είναι όπως τα λες».
«Είναι όπως τα λέω;» τον ρώτησε με αγριεμένο ύφος ο Βασίλης. Στραβοκατάπιε ο πατέρας του και ξαναγέμισε το ποτήρι.
«Είναι» απάντησε σκεφτικά και φοβισμένα.
«Φεύγω. Πά’ να πιάσω τον πεθερό».
Παράτησε το γυμναστήριο ο Βασίλης εκείνο το διάστημα και
στην δουλειά πατούσε μόνο γιατί έπρεπε. Του γκρίνιαζε συνέ222
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χεια η Χριστίνα για τα μούτρα του, αλλά δεν της έδινε σημασία.
Ο τελευταίος τους καυγάς ήταν για τον Θεό. Για εκείνον τον θεό
που ήθελε να σκοτώσει ο Βασίλης. Τριάντα Οκτωβρίου έγραφε
το ημερολόγιό του όταν την πήρε τηλέφωνο για να μιλήσουν και
να τα ξεκαθαρίσουν για τελευταία φορά. Εκείνη ήθελε να γυρίσει πίσω, εκείνος είχε πάρει τις αποφάσεις του. Συναντήθηκαν
στην παλιά του γειτονιά, στο παγκάκι που άραζε κάποτε με την
παρέα του. Εκεί ήθελε να το τελειώσει ο Βασίλης. Την έβλεπε
να πλησιάζει κι όσο κι αν δεν του πήγαινε η καρδιά να της πει
«τέλος», τόσο ήξερε πως έπρεπε να το κάνει.
«Τέλος» της είπε κοφτά όταν κάθισε δίπλα του και η Χριστίνα γύρισε και τον κοίταξε με απορία. «Τι τέλος, Βασίλη;»
τον ρώτησε η Χριστίνα.
«Εμείς τέλος» της απάντησε με σταθερό τόνο φωνής. Άρχισε
να ψιχαλίζει και η Χριστίνα έστρεψε το δακρυσμένο βλέμμα της
προς τον ουρανό.
«Γιατί;» σχεδόν ούρλιαξε από τον πόνο της κι εκείνος την
αγκάλιασε.
«Γιατί σ’ αγαπάω. Γι αυτό. Κάποιες αλήθειες δεν μπορούμε
να τις καταλάβουμε. Οι αλήθειες, μπέμπα μου, έρχονται μόνο
όταν μπορείς να τις καταλάβεις και να τις αποδεχτείς. Αυτή την
αλήθεια, λυπάμαι που στο λέω, δεν μπορείς να την διαχειριστείς» της ψιθύρισε πριν σηκώθηκε από το παγκάκι.
«Δηλαδή, τι μου λες; Δεν μπορώ να μάθω τον λόγο που χωρίζουμε;» του φώναξε μόλις τον είδε να απομακρύνεται.
«Τον έμαθες. Χωρίζουμε γιατί σ’ αγαπάω» της απάντησε ο
Βασίλης, χωρίς να γυρίσει να την κοιτάξει και η Χριστίνα έτρεξε
προς το μέρος του.
«Ό,τι και να έγινε, ό,τι και να έκανες, ό,τι και να έκανα,
θα το λύσουμε» του είπε ήρεμα η Χριστίνα, ενώ σκούπιζε τα
δάκρυά της και προσπαθούσε να καλμάρει τον εαυτό της. «Με
απάτησες;» τον ρώτησε ψύχραιμα η Χριστίνα κι ο Βασίλης της
έγνεψε αρνητικά.
«Πιστεύεις ότι σε απάτησα;» συνέχισε, μα δεν πήρε απάντηση. «Τι έγινε; Αυτό θέλω να μάθω μόνο. Πες μου τι έγινε
και μετά φύγε» του είπε με απόγνωση, προτού αρχίσει πάλι να
δακρύζει.
«Το ότι σ’ αγαπάω και δεν θέλω να πληγωθείς, δεν είναι
αποδεκτή απάντηση;» την ρώτησε με σπασμένη φωνή. «Όχι»
του απάντησε κι ο Βασίλης γύρισε την πλάτη του κι έφυγε.
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Τι έκανα;» ούρλιαξε η Χριστίνα. Ο Βασίλης σταμάτησε, γύρισε πίσω και την κοίταξε στα μάτια μ’ ένα βλέμμα που δεν
είχε ξαναδεί ποτέ της.
«Δεν έκανες! Δεν έκανα!» της είπε, τονίζοντας κάθε συλλαβή. «Άλλοι έκαναν ένα λάθος που. αν το συνεχίσουμε, θα μας
διαλύσει. Εμένα με σακάτεψε. Μισός άνθρωπος έμεινα, κοίτα
με! Κοίτα με ρε! Απομεινάρι του εαυτού μου, απομεινάρι εκείνου που γνώρισες. Δεν έχει νόημα να μάθεις την αλήθεια, δεν
μπορείς να καταλάβεις την αλήθεια. Η αλήθεια θα γκρεμίσει
τον κόσμο σου, πώς το λένε; Ούτε η φαντασία σου δεν φτάνει
τόσο μακριά. Μάζεψε τα πράγματά σου από το σπίτι και φύγε.
Τέλος!» της είπε μονοκοπανιά και έπειτα την άφησε να κλαίει
στην μέση του πάρκου.
Η Χριστίνα γύρισε στο σπίτι τους για να μαζέψει τα πράγματα κι ο Βασίλης περιφερόταν άσκοπα με την μηχανή μέσα
στους παγωμένους δρόμους. Κάποια στιγμή, μετά τα μεσάνυχτα, τον πήρε τηλέφωνο ο Βαγγέλης, να βγούνε να πιουν ένα
ποτό. Να μιλήσουν. Ο Βασίλης απ’ την μία δεν είχε διάθεση,
αλλά απ’ την άλλη έψαχνε να βρει έναν τρόπο να μουδιάσει τον
πόνο του.
Κάθισαν σε μια υπερβολικά ήσυχη μπυραρία, μόνοι τους,
μακριά απ’ τις δύο παρέες που είχε το μαγαζί και την μοναδική
σερβιτόρα. «Παντρεύτηκα» του είπε ο Βαγγέλης καθώς έβγαζε
το παλτό του. «Χώρισα» μουρμούρισε ο Βασίλης ανάβοντας
τσιγάρο κι ο ένας άρχισε να κοιτάζει τον άλλο με έκπληξη.
«Ποια παντρεύτηκες ρε; Την Μαρία; Την φίλη της Έλενας;
Την σχέση εξ’ αποστάσεως;» τον ρώτησε ο Βασίλης, μην έχοντας καταλάβει τι ακριβώς έχει γίνει στην ζωή του φίλου του.
«Χώρισες με την Χριστίνα;» τον ρώτησε ο Βαγγέλης που
είχε καταλάβει πως η κατάσταση του φίλου του ήταν σοβαρότερη απ’ την δική του.
«Ναι» είπε κοφτά ο Βασίλης.
«Είσαι καθόλου βλάκας; Ρε, το Χριστινάκι σε κοιτάζει και
λιώνει ρε, δεν αφήνεις τέτοια γυναίκα αγόρι μου» του είπε χαμογελαστά ο Βαγγέλης κι ο Βασίλης άρχισε να κουνάει θλιμμένα το κεφάλι του. «Κάποιες φορές, δεν γίνεται αλλιώς» μουρμούρισε.
«Τι παίχτηκε;» τον ρώτησε ήρεμα ο Βαγγέλης, αν και είχε
μια υπόνοια για το τι είχε γίνει.
«Κουράστηκα. Κουράστηκα με την γκρίνια της για την Έλενα και το παρελθόν μου. Κουράστηκα να πληρώνω τα δικά της
σπασμένα και την μηδαμινή αυτοπεποίθηση. Για να καταλάβεις,
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τις προάλλες, πάνω στο σεξ γύρισε και με ρώτησε γιατί είμαι
μαζί της, αφού θα μπορούσα να είμαι με όποια θέλω. Άσε με ρε
Βαγγελάκη, να χαρείς» είπε μονοκοπανιά ο Βασίλης κι έκανε
νόημα στην σερβιτόρα που δεν τους είχε δει.
«Φεύγουμε μαζί για Σαράγεβο, τουλάχιστον μέχρι να τελειώσει η Μαρία με την σχολή. Θα έρχεσαι καμιά βόλτα;» τον
ρώτησε ο Βαγγέλης. «Εννοείται» του απάντησε ο Βασίλης σκεφτικά.
«Βλακεία κάνεις με την Χριστίνα…» άρχισε να λέει ο Βαγγέλης και ο Βασίλης τον έκοψε με μια κίνηση του χεριού του.
«Ξέρω τι κάνω, κολλητέ. Δεν φοβάμαι κανένα, θα την βρώ την
αλήθεια. Θυμάσαι;» τον ρώτησε ο Βασίλης.
«Θυμάμαι» του είπε θλιμμένα ο Βαγγέλης. Ήταν ο μόνος
που είχε καταλάβει πως τα ψέματα δεν θα τελείωναν ποτέ.
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Β

λέμματα νωχελικά. Σπασμένα. Συγχρονισμένες ανάσες,
σαν να ‘ταν καιρό δουλεμένες. Το ασημένιο σταυρουδάκι
είχε κολλήσει στο δέρμα της. Τράβηξε τζούρα ο Τάσος και
του ζήτησε κι εκείνη. Την κοίταξε μελαγχολικά πριν της πασάρει το μισοκαπνισμένο τσιγάρο. Σμπαράλια όλα στο μυαλό του.
Ούτ’ ήξερε τι έκανε, ούτε και γιατί το έκανε. Μόνο γνώριζε πως
έπρεπε να το ‘χει κάνει χρόνια νωρίτερα.
Γέλασαν εκείνο το βράδυ. Μίλησαν σοβαρά, με λέξεις που
δεν είχαν ξεστομίσει ποτέ τους. Δαγκώθηκαν. Μάτωσαν τα χείλη τους. Σα να έκαναν κάποιο συμβόλαιο αίματος έμοιαζε εκείνο το φιλί. Έπεσε η ταμπέλα κι έσπασε, έγινε χίλια κόμμάτια.
Έπεσαν μαζί της τα «πρέπει» και τα «θέλω», διαλύθηκαν κι
αυτά. Συντρίμμια άφησε πίσω της εκείνη η μέρα κι αυτή που
χάραζε θα έφερνε ακόμη περισσότερα.
«Έφταιγ’ ο καυγάς» συλλογίστηκε ο Τάσος, μα ήξερε πως
έλεγε ψέματα για να καθησυχάσει τους φόβους του. «Έπρεπε
να βάλω φρένο» σκέφτηκε η Νίκη, μα δεν της πήγαινε η καρδιά
να το υλοποιήσει. Έπρεπε να ‘ρθει εκείνη η στιγμή και να φύγει.
Έπρεπε να φτάσει εκείνο το χάραμα και να το ζήσουν. Το χρωστούσαν στους εαυτούς τους και στα χρόνια που έκαναν παρέα.
Το χρωστούσαν ακόμη και στο πρώτο φιλί που έδωσαν κάποτε.
«Ίσως να ‘ναι κι ο στρατός…» είπε ο Τάσος στον εαυτό του,
ψάχνοντας μια διέξοδο από εκείνη την κατάσταση που άφησε
πίσω της η στιγμή. «Ίσως να ‘ν’ ακόμη ένα όνειρο» προσπάθησε
να διαβεβαιώσει την καρδιά της η Νίκη, για να μην τρομάξει και
φύγει. Του έσφιξε το χέρι. Της χάιδεψε το μάγουλο. Χαμογέλασαν ταυτόχρονα. «Είναι πολλές;» τον ρώτησε ψιθυρίζοντας.
«Διακόσιες εβδομήντα τέσσερεις και χάραξε» της απάντησε
νωχελικά.
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Κόκκινα ήταν τα μάτια του. Έγραφε είκοσι τέσσερεις ώρες
στο πόδι. Με πρωινό εγερτήριο και φρουρά. Με λεωφορείο
στους δρόμους. Με την επιστροφή στο σπίτι του, ίσα για λίγες
μέρες. Με τις ετοιμασίες για την έξοδο. Με εκκλησία για την
ανάσταση. Με επίσκεψη στο ξενυχτάδικο του φίλου του για την
κατάνυξη. Με τον καυγά. Με τα νεύρα. Με το κυνήγι στους
δρόμους. Με το «έχεις πεθάνει για μένα». Με την βόλτα και την
πλάκα που τράβηξε μακριά. Με το παθιασμένο φιλί. Με όλα.
Κόκκινα και τα δικά της μάτια, από την θλίψη. Της έλειπε
απίστευτα και γι αυτό δεν έφταιγε ο στρατός, αλλά η ίδια. Του
έβαζε πάντα φρένο, το είχε δει όταν ήρθε και πέρασε η στιγμή.
Ήταν πάντα εκεί, δεν του το είχε πει ποτέ, ούτε το είχε δείξει.
Η καρδιά της μόνο ήξερε τι περνούσε και δεν ήθελε να το μάθει.
Δεν ήθελε να τον στενοχωρήσει.
Ταυτόχρονα έκλεισαν τα μάτια τους κι αποκοιμήθηκαν, γερμένοι ο ένας πάνω στον άλλο. Ξημέρωνε Κυριακή.
Ξύπνησε απ’ την μυρωδιά της τσίκνας και του κάρβουνου ο
Τάσος. Άνοιξε τα μάτια του και την κοίταξε. Χαμογελούσε μέσα
στον βαθύ της ύπνο. Της χάιδεψε απαλά το μάγουλο κι ένιωσε
πως κρατούσε στα χέρια του όλο τον κόσμο. «Σ’ αγαπάω, κουφετάκι» ψιθύρισε.
«Πώς με είπες;» μουρμούρισε η Νίκη μέσα στον ύπνο της.
«Κουφετάκι» της απάντησε.
Άνοιξε τα μάτια της και τον κοίταξε. Χαμογελούσε. Είχε
γαληνέψει το πρόσωπό του κι είχε ηρεμήσει η ύπαρξή του. Της
έμοιαζαν όλα τόσο διαφορετικά. Δεν είχαν καμία σχέση με κάθε
άλλη φορά που είχαν ξαπλώσει στο ίδιο κρεβάτι. Είχε ακόμη
γεύση το στόμα της απ’ το ουίσκι που έπινε το προηγούμενο
βράδυ ο Τάσος και καπνό απ’ τα τσιγάρα του. Την έπιασε πανικός. Θυμόταν το βράδυ τους, κάθε στιγμή του, κάθε λέξη του,
κάθε άγγιγμα. Θυμόταν ακόμη που του ‘χε πει ότι τον αγαπάει,
όταν ξάπλωσαν ιδρωμένοι και κουρασμένοι. «Δεν γίνεται. Δεν
το έκανα» σκέφτηκε η Νίκη που ‘χε αρχίσει να τρέμει. Μαζεύτηκαν όλες οι φοβίες πάνω της, σαν αρπακτικά που περίμεναν
το θύμα τους να εξασθενίσει πριν το κατασπαράξουν. Ο φόβος
της απώλειας. Αυτός ήταν που της έδωσε την χαριστική βολή.
Αυτό την έκανε να ουρλιάξει.
«ΣΗΚΩ ΦΥΓΕ!» του φώναξε. Του έσπασε το χαμόγελο με
εκείνα τα λόγια. Ούτε που το σκέφτηκε ο Τάσος. Καυγά δεν
ήθελε. Πετάχτηκε όρθιος κι άρχισε να ντύνεται βιαστικά. Δυο –
δυο κούμπωνε τα κουμπιά του πουκαμίσου. Της έριξε μια κλεφτή ματιά. Έκλαιγε άηχα έχοντας πάρει αγκαλιά ένα μαξιλάρι.
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Δεν χαιρετισε. Βγήκε απ’ το δωμάτιο. Έβαλε την γραβάτα στο
γιακά του και πήγε προς την πόρτα.
«Καλημέρα, Τάσο» του έκοψε τη φόρα η φωνή της Ντίνας.
«Χριστός ανέστη» απάντησε εκείνος σαστισμένα.
«Να χαίρεσαι το όνομα… Το οποίο χάρηκες δεόντος χθες»
συνέχισε η Ντίνα κι έπειτα σηκώθηε απ’ την θέση της και πήγε
μπροστά του. Του έδεσε την γραβάτα και τον κοίταξε στα μάτια. Έσκυψε το κεφάλι του.
«Τραβα μέσα, ρε χαλβά, πιάσ’ την απ’ το μαλλί, φέρ’ την
δυο σβούρες και ρίξ’ της και δυο σφαλιάρες να στρώσει το μυαλουδάκι της, που νομίζει ότι μπορεί να σε διώξει κιόλας!» του
φώναξε η Ντίνα με το αυστηρό της ύφος.
«Μαμά!» ούρλιαξε η Νίκη. Δεν πτοήθηκε η Ντίνα, ούτε σήκωσε το κεφάλι του ο Τάσος. «Τι ‘ν’ αυτό ρε; Ντρέπεσαι; Μας
πήρε τα αυτιά χθες με τα «σ’ αγαπάω» και τα «τι μου κάνεις»
και τα «μην γυρίσεις στην άλλη» και τα τοιαύτα και σήμερα το
πρωί, «σήκω φύγε;» Τόσο απλά;» συνέχισε το παραλήρημά της
η Ντίνα.
«Άφησέ το» της είπε θλιμμένα ο Τάσος κι έκανε να φύγει.
«Τι ν’ αφήσω ρε;» τον ρώτησε κοφτά πιάνοντας το πηγούνι
του και σηκώνοντας το κεφάλι του του. «Είστε σοβαροί;»
«Δεν έχει νόημα…»
«Δεν έχει;»
«Δεν έχει».
«Όπως αγαπάς, Τάσαρα» του είπε παραμερίζοντας. «Θα
μιλήσουμε» της απάντησε ο Τάσος πριν βγει από το σπίτι. Έλυσε την γραβάτα, την έχωσε στην τσέπη του σακακιού και το
‘κοψε με τα πόδια για το άγνωστο.
Καπνούς έβγαζε η Ντίνα. Ούτε το κλάμα της κόρης της την
μαλάκωσε, ούτε οι λυγμοί της. Μπήκε με φόρα στο δωμάτιο και
την είδε κουλουριασμένη να κλαίει πάνω στο μαξιλάρι που είχε
αγκαλιά.
«Μωρή; Τι σου ‘χα πει; Δεν σου ‘χα πει να μην παίζεις με
τα συναισθήματα των ανθρώπων;» άρχισε να φωνάζει η Ντίνα.
«Άσε με μαμά» τραύλισε η Νίκη μέσα στον οδυρμό της.
«Τον αγαπάς τον χαλβά;»
«Μην τον λες χαλβά!»
«Χαλβάς είναι! Έπρεπε να σου δώσει μία, να γυρίσει το
μυαλό στην θέση του. Ένα ρεπό είπα να πάρω η χριστιανή κι
όλο το βράδυ δεν μ’ άφήσατε να κοιμηθώ. Είπα χαλάλι. Είπα
θα σηκωθείτε και θα σας φτιάξω να φάτε. Να το χαρείτε, μερα
πού ‘ναι σήμερα. Κι εσύ τον έδιωξες!»
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«Φρίκαρα ρε μαμά… Φρίκαρα, πώς να στο πω ρε μαμά
μου;»
Το γνώριζε καλά εκείνο το φοβισμένο βλέμμα η Ντίνα. Το
είχε δει αμέτρητες φορές στην ζωή της. Συνειδητοποίησε πως η
Νίκη έκανε σαν μικρό και φοβισμένο παιδί που δεν μπρούσε να
εκλογικέυσει μόνη της έναν φόβο. Πήγε και κάθισε δίπλα της.
«Συζήτηση μαμάς – κόρης, επεισόδιο έχω χάσει το μέτρημα.
Πες» της είπε χαλήνια καθώς την αγκάλιαζε.
«Μαλακία έκανα… Είχε… Νευρίασε χθες, χώρισε…»
«Και το εκμεταλλεύτηκες» την συμπλήρωσε η Ντίνα.
«Δεν ήθελα να το φτάσω μέχρι εκεί».
«Την αλήθεια».
«Εντάξει… Ήθελα».
«Τρία χρόνια σας πήρε να κάνετε σεξ. Μ’ αυτό τον ρυθμό.
Χμ…» έκανε σκεφτικά η Ντίνα. Την κοίταξε με απορία και παράπονο η Νίκη. «Στα διακόσια πενήντα σας θα παντρευτείτε»
κατέληξε. Προσπάθησε να γελάσει μέσα στο κλάμα της η Νίκη
και το αποτέλεσμα ήταν τόσο παράξενο, που έβαλε τα γέλια η
Ντίνα. «Δεν έχεις σκοπό να βάλεις μυαλό, κόρη μου…»
Με στρατιωτικό ρυθμό βάδιζε ο Τάσος ανάμεσα στις ψησταριές και τα κλαρίνα που ‘χαν στηθεί στους δρόμους. Σκεφτόταν
πόσο στραβά είχε αρχίσει η πασχαλινή του άδεια. Πέρασε μια
βόλτα απ’ το καπιταλιστικό για να αλλάξει, δεν μπορούσε να
συνεχίσει να φοράει το κοστούμι. Του είχε δώσει τα κλειδιά το
προηγούμενο βράδυ ο Θανάσης για να μείνει εκεί τις μέρες που
θα διαρκούσε η άδειά του.
Πέταξε τα κλειδιά στο γραφείο, έφτιαξε καφέ, ανέσυρε μερικά ρούχα απ’ τον σάκο του κι άλλαξε. «Το χθεσινό βράδυ…»
μουρμούρισε κλείνοντας το πατζούρι. Συσκοτίστηκε το δωμάτιο, όπως και το μυαλό του. Άναψε τσιγάρο. Άρχισε να τρώει
τα νύχια του. «Ε, ρε, γλέντια…» είπε, κουνώντας το κεφάλι με
απαξίωση για τον ίδιο του τον εαυτό και την ιδιοσυγκρασία του.
Το λεωφορείο είχε φτάσει στις δέκα και τέταρτο. Με ταξί
έφυγε για να βρει τον Θανάση, να του πάρει τα κλειδιά, να πάει
στο σπίτι και να ντυθεί για την βραδινή έξοδο. Λίγο μετά τις
δώδεκα ήταν στα μαχαιρώματα. Μόνο αυτός και ο Θανάσης. Οι
υπάλληλοι θα μαζευόντουσαν κατά τις μία. Έβαλαν να πιούν
και να μιλήσουν. Τελευταία στιγμή την είχε πάρει την άδεια
ο Τάσος, λόγω της ονομαστικής του εορτής. Ήθελε να κάνει
έκπληξή στην Αλεξάνδρα του, να πάει το πρωί απ’ το σπίτι
της και να ψήσουν μαζί. Είχε αποφασίσει πως δεν θα κοιμόταν
αργά, πως θα πήγαινε να βοηθήσει το πρωί τον πατέρα της με
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το ψήσιμο. Δεν της είχε πει τίποτα, ούτε είχε κάνει κάποια νύξη.
Της έστειλε μάλιστα και χρόνια πολλά, λέγοντας πως είχε υπηρεσία το πρωί κι ότι θα κοιμόταν.
Το αδιαχώρητο επικρατούσε εκείνο το βράδυ στο μαγαζί.
Είχαν πιάσει τα παιδιά το γνωστό τραπέζι. Βοηθούσε κι ο Τάσος τον Θανάση που έτρεχε συνέχεια. Μέχρι που, λίγο πριν τις
δύο, είδε την Αλεξάνδρα στο μαγαζί με την κολλητή της την
Ελπίδα. «Κάνε μαλάκα να μην μ’ είδαν» είπε βιαστικά στον
Θανάση, καθώς πήγαινε να κρυφτεί στο τραπέζι τους, που ήταν
αποκομμένο από την κοινή θεά.
«Κοιμάσαι;» της έγραψε και την κοίταξε από απόσταση.
Κοίταξε το κινητό της η Αλεξάνδρα, είπε κάτι στην Ελπίδα και
περίμενε για μερικές στιγμές. «Ναι, έχω ξαπλώσει. Καληνύχτα
Τασούλη μου» του απάντησε η Αλεξάνδρα, πριν αφήσει το κινητό στο τραπέζι.
Κόλλησε το μυαλό του Τάσου. Πρώτη φορά την έπιανε να
του λέει ψέματα με τόσο απροκάλυπτο τρόπο. Σηκώθηκε όρθιος
και ίσιαξε την γραβάτα του. Έφυγε για να πάει να της μιλήσει.
Του έπιασε την πάρλα κάποιος πελάτης στην διαδρομή και τον
αποσυντόνισε. Μέχρι να ξεμπερδέψει μαζί του ο Τάσος, η Αλεξάνδρα είχε φύγει από το μαγαζί.
«Σάκη! Δωσ’ μου τα κλειδιά του αυτοκινήτου!» φώναξε ο
Τάσος ενώ έτρεχε προς τον Θανάση που μιλούσε μ’ ένα σερβιτόρο.
«Τι έγινε;»
«Δώσε ρε τα κλειδιά και καίγομαι! Έφυγε η Αλεξάνδρα».
«Άσ’ τη μωρέ».
«Ρε μαλάκα, δεν καταλαβαίνεις; Θέλω τα κλειδιά του αυτοκινήτου και τα θέλω τώρα!» βρυχήθηκε ο Τάσος μέσα στα μούτρα του Θανάση. Πήρε τα κλειδιά κι έτρεξε προς το παρκινγκ.
Κοίταξε γύρω του. «Κέρατο… Έφυγαν…» μονολόγησε. Μπήκε
βιαστικά στο αυτοκίνητο, έβαλε μπροστά και έφυγε τινάζοντας
σκόνη και χαλίκια πίσω του. Βγήκε από το παρκινγκ του μαγαζιού και είδε ένα κόκκινο αυτοκίνητο να απομακρύνεται αργά.
Το αυτοκίνητο της Ελπίδας. Έκανε παρέα μαζί της όσο καιρό
ήταν με την Αλεξάνδρα και το ήξερε το αυτοκίνητο.
Το μαύρο σπορ αυτοκίνητο με τα σκούρα τζάμια ακολουθούσε τις δύο κοπέλες από απόσταση. Στην αρχή, η Ελπίδα, το
κοίταζε ύποπτα, μα λίγα λεπτά αργότερα το έβγαλε τελείως
από το μυαλό της. «Ψέματα μου είπε, το ηλίθιο το παιδί, πως
έχει σκοπιά αύριο!» φώναξε η Αλεξάνδρα μέσα στο αυτοκίνητο
και η Ελπίδα έβαλε τα γέλια.
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«Δεν τον ξέρεις τον Τάσο; Το πιθανότερο είναι να ήθελε να
σου κάνει έκπληξη» της απάντησε η Ελπίδα κι ο Τάσος, πενήντα
μέτρα πίσω τους, κρατιόταν με νύχια και με δόντια για να μην
κολλήσει το πόδι του στο γκάζι.
Είκοσι λεπτά αργότερα, το αυτοκίνητο της Ελπίδας σταμάτησε δίπλα από ένα συνοικιακό πάρκο στην άλλη άκρη της
πόλης, σε μια γειτονιά που δεν υπήρχε κανένας γνωστός. Ο Τάσος πάρκαρε το αυτοκίνητο, έσβησε τα φώτα, κατέβηκε, άναψε
τσιγάρο κι έκανε πως μιλάει στο τηλέφωνο. Η νύχτα με τις σκιές
της δεν επέτρεπαν στην Αλεξάνδρα και στην Ελπίδα, που καθόταν μέσα στο υποφωτισμένο αυτοκίνητο, να τον δουν. «Δίπλα
απ’ τον φανοστάτη, μηδέν μυαλό» μουρμούρισε ο Τάσος μέσα
στο σκοτάδι, τινάζοντας την στάχτη του στην άσφαλτο.
Ακριβώς την ίδια στιγμή που τίναζε την στάχτη του, η Νίκη,
κάθισε στο τραπέζι απέναντι από τον Θανάση. «Ο Σούλης;»
ρώτησε η Νίκη και ο Θανάσης την στραβοκοίταξε. «Το ξέρεις
ότι μου την δίνει στα νεύρα αυτό το πράγμα και ξέρεις πόσες
φορές έχω βρίσει την πρώην του. Μην το κάνεις κι εσύ» γκρίνιαξε ο Θανάσης στην Νίκη κι εκείνη, ενστικτωδώς, κατάλαβε πως
κάτι δεν πήγαινε καλά.
«Πήρε το αυτοκίνητο κι εξαφανίστηκε ακόμη δεν ήρθε;» τον
ρώτησε η Νίκη και ο Θανάσης απάντησε με ένα νεύμα. «Δεν
βοηθάς» συνέχισε η Νίκη μα ο Θανάσης δεν είπε τίποτα. Παρέμεινε σιωπηλός.
«Θα σου πω κάτι, αλλά δεν θα του το πεις, στο λόγο σου»
είπε η Νίκη στον Θανάση που αναστέναξε. «Αφού το ξέρεις,
αυτή η παρέα είναι οικογένεια κι έχει τον τρόπο της να διαχειρίζεται τις καταστάσεις που προκύπτουν» της απάντησε ο Θανάσης κι έπειτα σκέφτηκε πως έπρεπε να ενημερώσει την Νίκη
για την φυγή του Τάσου. Εξ’ άλλου, ήταν οικογένεια, «η μόνη
πραγματική οικογένεια που έχουμε» αυτό ήταν το μότο τους.
«Πήρε από πίσω την Αλεξάνδρα, ήρθε με μια φίλη της και…»
ξεκίνησε να λέει ο Θανάσης μα βλέποντας το τρομαγμένο ύφος
της Νίκης σταμάτησε.
«Κοκκινομάλλα, με αλογοουρά, ελάχιστα πιο κοντή από την
Αλεξάνδρα, αδύνατη, με πιασίματα και μικρό στήθος;» ρώτησε η Νίκη κι ο Θανάσης έγνεψε καταφατικά λέγοντας, «Ναι, η
Ελπίδα».
«Μπλέξαμε!» αναφώνησε η Νίκη κι έπιασε το κινητό της για
να πάρει τηλέφωνο τον Τάσο. Ο Θανάσης την κοίταξε ύποπτα
και της έπιασε το χέρι. «Πες μου που μπλέξαμε πριν τον πάρεις
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τηλέφωνο» της είπε κι η Νίκη το έκλεισε, μα δεν το άφησε στο
τραπέζι.
«Ποιο βράδυ ήταν; Δευτέρα ή Τρίτη, θα σε γελάσω, σχόλασα
από την δουλειά και πήγα να πάρω και την μαμά που είχε σχολάσει, ξέρεις, ένα αυτοκίνητο…»
«Στο δια ταύτα, Νίκη!» φώναξε ο Θανάσης που ήξερε πως
αν την άφηνε να μιλάει θα κατέληγε σε κάποιο τελείως άσχετο
θέμα.
«Πέτυχα την Αλεξάνδρα μ’ αυτή την γκόμενα να φιλιούνται
σ’ ένα αυτοκίνητο. Το αστείο είναι πως δεν έδωσα καν σημασία, η Ντίνα με σκούντηξε να κοιτάξω και άρχισε τα δικά της,
ξέρεις, ερωτεύεται ο κόσμος…» συνέχισε να μιλάει η Νίκη μα
ο Θανάσης δεν την άκουγε πια, όπως δεν άκουγε και την μουσική. Είχε παγώσει ο κόσμος γύρω του. Κοίταζε την Νίκη που
ανοιγόκλεινε το στόμα, μα δεν έδινε σημασία στα λεγόμενά της.
«Μπλέξαμε…» σκέφτηκε ο Θανάσης.
«Που τις είδες;» ρώτησε κοφτά την Νίκη που σταμάτησε το
παραλήρημά της και μισόκλεισε τα μάτια. «Κάπου κοντά στην
δουλειά της μαμάς» του απάντησε η Νίκη.
«Στα προσφυγικά…» μουρμούρισε ο Θανάσης κι έβαλε το
χέρι του στην τσέπη για να πάρει τα κλειδιά του και να πάει
να μαζέψει τον Τάσο. «Που τα έχω τα ρημάδια;» άρχισε να
βλαστημάει ο Θανάσης και η Νίκη τον κοίταξε παράξενα. «Τι
ψάχνεις ρε;» τον ρώτησε κι ακριβώς εκείνη την στιγμή, ο Θανάσης συνειδητοποίησε πως ο Τάσος είχε φύγει με το δικό του
αυτοκίνητο.
«Με αυτοκίνητο είσαι;» ρώτησε ο Θανάσης την Νίκη, κι
εκείνη, σαν να διάβασε το μυαλό του, έβγαλε τα κλειδιά από
την τσάντα της και σηκώθηκε από το τραπέζι. «Πάμε» είπε
επιτακτικά η Νίκη κι ο Θανάσης την άφησε να οδηγήσει, μιας κι
εκείνη ήξερε την συνοικία καλύτερα απ’ τον ίδιο.
Στον δρόμο προσπάθησαν να τον πάρουν τηλέφωνο. μα ο
Τάσος δεν το σήκωνε. Είχε βάλει το κινητό στο αθόρυβο και
έβλεπε, από απόσταση, τη μουγκή, για κείνον, ταινία, που παιζόταν μέσα στο αυτοκίνητο της Ελπίδας. «Τι σκατά λένε, μου
λες;» ρώτησε ο Τάσος τον εαυτό του, μα δεν πήρε απάντηση.
«Δεν το σηκώνει ο βλάκας και φοβάμαι» μουρμούρισε ο Θανάσης μέσα στο αυτοκίνητο της Νίκης που προσπαθούσε μάταια
να επικοινωνήσει με τον Τάσο.
«Είναι γερό σκαρί ο κοντός, δεν παθαίνει τίποτα» τον καθησύχασε η Νίκη.
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Όλα έγιναν μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου. Ο Τάσος
έσκυψε για μία στιγμή για να ανάψει τσιγάρο και όταν το βλέμμα του επέστρεψε στο αυτοκίνητο της Ελπίδας, είδε τις δύο
κοπέλες που ήταν μέσα να φιλιούνται με πάθος. Ανοιγόκλεισε
μερικές φορές τα μάτια του, χαστούκισε τον εαυτό του, σιγουρεύτηκε πως δεν κοιμόταν κι έπειτα, τα πόδια του, τελείως
μηχανικά, ξεκίνησαν να βαδίζουν προς το αυτοκίνητο. Ο Τάσος
δεν έλεγχε τίποτα πια, τα συναισθήματά του είχαν επικρατήσει
της λογικής και όλες οι πράξεις του ήταν μηχανικές. Κοφτό περπάτημα, το τσιγάρο σφηνωμένο στα δόντια, γροθιές σφιγμένες.
Έφτασε δίπλα από το παράθυρο του συνοδηγού και χτύπησε
απαλά το τζάμι. Το φιλί κόπηκε και η Αλεξάνδρα γύρισε για
να δει την αγριεμένη όψη του Τάσου να χαμογελάει χαιρέκακα.
«Φύγε! Φύγε! Φύγε!» φώναξε η Αλεξάνδρα στην Ελπίδα κι εκείνη έβαλε μπροστά το αυτοκίνητο και ξεκίνησε απότομα.
«Σας τσάκισα» σκέφτηκε ο Τάσος την στιγμή που τις είδε
να φεύγουν κι έτρεξε πίσω στο αυτοκίνητο του Θανάση. Το
έβαλε μπροστά και για καλή του τύχη, τις είδε να στρίβουν σ’
ένα στενό. Ξεκίνησε ήρεμα και χώθηκε μέσα σ’ εκείνο το στενό,
μα είχαν εξαφανιστεί. Προσπάθησε να κάνει στο μυαλό του ένα
πλάνο της συνοικίας, να φέρει με το μάτι της φαντασίας του ένα
χάρτη των δρόμων για να τις βρει, αλλά δεν το κατάφερε. «Περιφερειακή ή κέντρο» είπε ο Τάσος στον εαυτό του και άνοιξε
το ράδιο. «Περιφερειακή» μουρμούρισε ο Τάσος, ξέροντας την
Ελπίδα, γνωρίζοντας πως δεν θα της πήγαινε στο μυαλό να
χαθεί μέσα στα στενά. Βγήκε στην περιφερειακή και τις είδε
μπροστά του. Ακριβώς εκείνη την στιγμή, το μυαλό του Τάσου
συγχρονίστηκε με τον εγκέφαλο του αυτοκινήτου, πάτησε το
γκάζι όσο έπρεπε και κόλλησε πίσω από το αυτοκίνητο της
Ελπίδας.
Εκείνο το καημένο, κόκκινο, οικογενειακό αυτοκίνητο, δεν
είχε καμία απολύτως τύχη μπροστά στο σπορ αυτοκίνητο που
οδηγούσε ο Τάσος. Η Ελπίδα επιτάχυνε και κοίταξε τον καθρέφτη. Ο Τάσος βγήκε στο αντίθετο ρεύμα και κοίταξε το αυτοκίνητο δίπλα του. «Τρένο θα σας πάω, κοριτσάκι!» φώναξε ο
Τάσος, μα ο μόνος που τον άκουσε, ήταν ο κινητήρας του που
ούρλιαζε στις εφτάμισι χιλιάδες στροφές.
Του πέρασε απ’ το μυαλό να τις βγάλει από τον δρόμο, να
προσπαθήσει με αυτό τον τρόπο να γιατρέψει την πληγωμένη του αξιοπρέπεια και τον σακατεμένο εγωισμό του, αλλά το
ξέχασε την ώρα που είδε φώτα μπροστά του. Πλακώθηκε στα
φρένα και χώθηκε πίσω από το αυτοκίνητο της Ελπίδας. Τότε
234

Τίποτα σημαντικό δεν συνέβη σήμερα

κατάλαβε ακριβώς τι έκανε. Άνοιξε το παράθυρο του συνοδηγού
και φώναξε «έχεις πεθάνει για μένα!», ενώ προσπερνούσε την
Ελπίδα και την Αλεξάνδρα κι έπειτα βάλθηκε να τρέχει σαν τον
παλαβό, πιστεύοντας πως δεν υπήρχε κανένα νόημα πια.
«Στα κομμάτια όλοι ρε!» φώναξε ο Τάσος, άνοιξε τέρμα
το ραδιόφωνο κι έσκισε την νύχτα με τους θορύβους του αυτοκινήτου και την υπερβολικά δυνατή μουσική. Μόνο όταν είδε
το κοντέρ να γράφει διακόσια σαράντα, κατάλαβε πως ούτε η
ταχύτητα θα τον βοηθούσε. Οδήγησε μέχρι την άλλη μεριά της
πόλης, όσο γρηγορότερα μπορούσε, και χώθηκε σε μια γειτονιά,
σ’ εκείνη που έμενε η Αλεξάνδρα. Πάρκαρε το αυτοκίνητο σ’
ένα κάθετο στενό, πήρε τα τσιγάρα του και πήγε και κάθισε στην πιλοτή μιας πολυκατοικίας, απέναντι από το σπίτι της
Αλεξάνδρας.
«Νίκη, χτενίσαμε όλη την γειτονιά. Τηλέφωνο δεν σηκώνει.
Άσ’ το, ας γυρίσουμε στο μαγαζί κι ας έρθει μας βρει εκεί» είπε
ο Θανάσης στην Νίκη που οδηγούσε νευρικά και διπλοτσέκαρε
κάθε στενό για να βρει τον Τάσο.
«Δεν ανησυχείς καθόλου;» ρώτησε φωνάζοντας η Νίκη κι ο
Θανάσης της έπιασε το χέρι. Εκείνη φρέναρε απότομα και όταν
τον κοίταξε, τα μάτια της είχαν κοκκινίσει. «Ανησυχώ, κολλητός
μου είναι. Αλλά, τον ξέρεις κι εσύ, ίσως και καλύτερα από μένα,
όταν έχει τα νεύρα του, του αρέσει να χάνεται για λίγο για να
αποφορτίζει το μυαλό του» της απάντησε ο Θανάσης.
«Έχεις δίκιο» είπε η Νίκη κι έφυγε, μαζί με τον Θανάση, για
το μαγαζί.
Ο Τάσος καθόταν και κάπνιζε, περιμένοντας την Αλεξάνδρα.
Μέσα στο μυαλό του όλα είχαν πολτοποιηθεί. Όνειρα, σκέψεις,
αναμνήσεις, συναισθήματα. Δεν υπήρχε πια ούτε εκείνο της
προδοσίας, είχαν καλυφθεί όλα από ένα μαύρο σύννεφο οργής
που τον κατέκλυζε και του έδινε δύναμη. Πέρασε αρκετή ώρα
πριν ακούσει εκείνο τον χτύπο των τακουνιών να πλησιάζει.
«Πίσω δεν γυρνάω» είπε ο Τάσος στον εαυτό του. Σηκώθηκε
και βγήκε στον δρόμο.
Η Αλεξάνδρα μαρμάρωσε στην μέση του δρόμου, τον κοίταζε αλλά δεν μπορούσε να τον αναγνωρίσει. Δεν μπορούσε
να δει πίσω από κείνη την ατσαλένια μάσκα που είχε σηκώσει
ο Τάσος. Ήταν η πρώτη φορά που τον έβλεπε χωρίς γραβάτα,
με μαζεμένα μανίκια και ανοιχτά κουμπιά στο πουκάμισο, να
στέκει μπροστά της με σφιγμένες γροθιές, σαν ταύρος που περιμένει το κόκκινο πανί για να ορμήσει.
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«Να σου εξηγήσω» του είπε ήρεμα η Αλεξάνδρα που είχε
καταφέρει να πάρει το πιο γαλήνιο ύφος στον κόσμο, εκείνο το
ύφος που στον Τάσο έμοιαζε με το σπίρτο που ήρθε για να ανατινάξει το κεφάλι του, έναν χώρο γεμάτο με εύφλεκτα υλικά.
«ΤΙ ΝΑ ΜΟΥ ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ;» βρυχήθηκε ο Τάσος. Η φωνή
του, από τα νεύρα, είχε αλλοιωθεί σε τέτοιο σημείο που δεν την
αναγνώρισε ούτε και ο ίδιος. Η Αλεξάνδρα πήρε μια βαθιά ανάσα και προχώρησε σταθερά προς το μέρος του. «ΑΥΤΗ ΗΤΑΝ
Η ΑΓΑΠΗ ΣΟΥ, ΡΕ;» συνέχισε ο Τάσος με απερίγραπτη οργή,
που τροφοδοτούνταν από οποιαδήποτε άσχημη ανάμνηση υπήρχε στο μυαλό του. Προσπάθησε να ηρεμήσει και πίστεψε πως τα
κατάφερε, πως η φωνή του δεν ακουγόταν πια απόκοσμα, πως
δεν θα φώναζε.
«Σήκω φύγε κοριτσάκι. Φύγε και μην με ξαναενοχλήσεις,
δεν το περίμενα ποτέ από εσένα. Εξαφανίσου από την ζωή μου.
Πάρε τις αγάπες και τα ψέματα και παράτα με. Ο Τάσος πέθανε. Το κατάλαβες;» είπε ο Τάσος που δεν είχε καταλάβει ότι
συνέχιζε να φωνάζει και η Αλεξάνδρα, τρομαγμένη, κλαψουρίζοντας, πήγε να τον αγκαλιάσει.
«Σ’ αγαπάω Τάσο» είπε μέσα στο κλάμα της η Αλεξάνδρα
και το χέρι του Τάσου, εντελώς ασυναίσθητα, έφυγε και την χαστούκισε με τόση φόρα που η Αλεξάνδρα έχασε την ισορροπία
της. Τελευταία στιγμή πρόλαβε να την πιάσει από το πουκάμισο
και να την αφήσει απαλά στην άσφαλτο, για να μην σωριαστεί
με το κεφάλι. Το λευκό της πουκάμισο άρχισε να βάφεται κόκκινο από το αίμα που έτρεχε από την μύτη της και τα δάκρυα
κυλούσαν σαν ποτάμια στα μάγουλά της. Όχι από τον πόνο του
χαστουκιού, μα από τον πόνο της συνειδητοποίησης.
Ο Τάσος μπήκε στο αυτοκίνητο και την κοίταξε από τον
καθρέφτη. «Δεν θέλω να σε ξαναδώ μπροστά μου, Αλεξάνδρα»
είπε με όση ψυχραιμία κατάφερε να μαζέψει, πριν χαθεί μέσα
στην νύχτα.
Μια πόρτα άνοιξε και μια γυναίκα βγήκε στον δρόμο. Η
Αλεξάνδρα δεν έδωσε σημασία, κοίταζε τον άδειο δρόμο και
μουρμούριζε «σ’ αγαπάω», χωρίς να έχει συναίσθηση της πραγματικότητας. «Ξύπνησε ο πατέρας σου απ’ τις φωνές. Ελπίζω να έχεις καλή δικαιολογία» ακούστηκε η φωνή της μητέρας
της και η Αλεξάνδρα, τρομαγμένα, γύρισε και την κοίταξε. Το
μυαλό της άρχισε να δουλεύει πυρετωδώς για να σκεφτεί μια
ιστορία, μιας και ο πατέρας της δεν θα μπορούσε να καταλάβει
την αλήθεια. Σηκώθηκε από το δρόμο και μπήκε μέσα στο σπί236
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τι. Τον είδε να κάθεται στο τραπέζι της κουζίνας με τα μάτια
μισάνοιχτα και να την κοιτάζει αυστηρά.
«Ακούω» είπε κοφτά ο Φώτης όταν είδε την Αλεξάνδρα κι
εκείνη έβαλε τα κλάματα. «Δεν έφταιγε ο Τάσος, μπαμπά…»
ψέλλισε η Αλεξάνδρα μέσα στους λυγμούς της και ο Φώτης
κούνησε νευρικά το κεφάλι του. «Το κατάλαβα. Και τα δόντια
να σου έσπαγε, πάλι δεν θα έφταιγε» συνέχισε ο Φώτης και η
Αλεξάνδρα τρόμαξε μήπως ο πατέρας της ήξερε κάτι.
«Βασιλική!» φώναξε ο Φώτης και η γυναίκα του τον κοίταξε
με απορία. «Πήγαινε την να σουλουπωθεί και φτιάξε μου έναν
καφέ!» συνέχισε.
«Είναι τέσσερεις το χάραμα, Φώτη μου, δεν θα ‘χεις ύπνο»
τον μάλωσε εκείνη.
«Μικρή, σουλουπώσου, καθαρίσου κι έλα να μου πεις τι
έγινε» είπε ο Φώτης στην Αλεξάνδρα κι εκείνη κλείστηκε στο
δωμάτιό της και κλείδωσε την πόρτα πίσω της.
«Τι να πω;» μονολόγησε ο Φώτης και άναψε μια σκαλιστή
πίπα που ήταν στο τραπέζι. Η γυναίκα του πήγε να φτιάξει
καφέδες, μα ο Φώτης σηκώθηκε και της έκανε νόημα να κάτσει.
«Άφησέ τα ρε γυναίκα, θα μας φτιάξω εγώ καφέδες» είπε ο
Φώτης.
«Ανάποδο πλάσμα» άρχισε να μουρμουρίζει ο Φώτης καθώς
ανακάτευε τον καφέ σ’ ένα μπρίκι. «Τόσα χρόνια με ρεμάλια
κι αλήτες, μια φορά βρήκε ένα καλό παιδί κι εκεί αυτή, πείσμα,
να τον πατήσει κάτω. Μάλαμα παιδί, δεν το λέω εγώ, όλη η
γειτονιά το λέει. Να τρέξει, να βοηθήσει, με τον καλό λόγο στο
στόμα. Σεβάσμιο παιδί, του απαιτείς να σου μιλάει στον ενικό
και το κάνει λόγο σεβασμού. Παιδί με αρχές. Και το δικό μας,
το ηλίθιο, εκεί, να το τσακίσει το παιδί» συνέχισε το ανάθεμά
του ο Φώτης.
«Πάρε το παιδί ένα τηλέφωνο, Φώτη μου, να μάθουμε τι
έγινε» του είπε η Βασιλική την ώρα που ο Φώτης έφερνε τους
καφέδες στο τραπέζι.
«Και να του πω τι, ρε γυναίκα;» αρπάχτηκε εκείνος και η
γυναίκα του έσκυψε το κεφάλι. «Δεν ντράπηκα ποτέ στην ζωή
μου και κοίτα με, έφτασα εξήντα, δεν μου έμεινε τρίχα στο κεφάλι, άσπρισε το μουστάκι μου και ντρέπομαι για την μικρή»
συνέχισε κι έπειτα έκανε μια μικρή παύση για να ρουφήξει τον
καφέ του. «Το ντρέπομαι το παιδί, γυναίκα. Έχει φερθεί άψογα, υποδειγματικά. Έχει τιμή αυτό το παιδί. Έχει μπέσα. Ποιος
ξέρει τι του ‘κανε η δικιά μας και τον έβγαλε εκτός εαυτού»
κατέληξε ο Φώτης αναστενάζοντας.
237

Ατυχές συμβάν

Η Αλεξάνδρα, κλεισμένη στο δωμάτιό της, είχε πάρει ένα
αρκουδάκι αγκαλιά κι έκλαιγε κουλουριασμένη στο κρεβάτι.
Αισθανόταν άσχημα για την συμπεριφορά της απέναντί στον
Τάσο, μα αυτό που την τσάκιζε πραγματικά ήταν τα λόγια του
πατέρα της που έρχονταν από την κουζίνα.
Ο Τάσος μπήκε με πολύ φόρα στο ξενυχτάδικο, κάθισε στο
τραπέζι και έδωσε τα κλειδιά στον Θανάση. Γέμισε ένα ποτήρι
με ουίσκι, το κατέβασε με την μία και το ξαναγέμισε. «Τι έγινε;» τον ρώτησε η Νίκη και ο Τάσος την αγριοκοίταξε. «Χώρισες;» ρώτησε ο Θανάσης και το βλέμμα του τάσου έπεσε στο
ποτήρι με το ουίσκι. «Αναπόφευκτα» απάντησε ο Τάσος πίνοντας το ποτό μονορούφι κι έπειτα στράφηκε προς τον Θανάση.
«Πήγαινέ το για μπουζί, παίρνει την ψυχή στα χέρια στις
αλλαγές» του είπε ο Τάσος, προσπαθώντας να αποφύγει το
θέμα της Αλεξάνδρας. Ο Θανάσης έβαλε τα γέλια και είπε να
ελαφρύνει λίγο το κλίμα.
«Αν σε σταμάταγαν και σ’ έγραφαν…» άρχισε να λέει ο
Θανάσης, γελώντας, «… θα δήλωνα κλοπή. Έτσι για να σε τρέξω λίγο, όπως έτρεξες και το αυτοκινητάκι μου!» κατέληξε κι
έπειτα είδε ένα πελάτη να του σηκώνει το χέρι. «Πάω εγώ»
είπε ο Τάσος και πάνω που έκανε να σηκωθεί, ο Θανάσης είχε
ήδη φύγει.
«Χάλια;» ρώτησε η Νίκη τον Τάσο πριν τον αγκαλιάσει.
«Χάλια; Μόνο χάλια» της απάντησε κοφτά ο Τάσος.
«Θα στο φτιάξω εγώ το κέφι Τασούλη» είπε γλυκά η Νίκη
και ο Τάσος την στραβοκοίταξε. «Δεν με παρατάς κι εσύ ρε
Νίκη; Στο έχω ξαναπεί, είμαι αγοράκι, μην παίζεις με την φωτιά
γιατί στο τέλος θα καείς και δεν θα φταίω εγώ!» της είπε νευριασμένα και ήπιε και τρίτο ποτό μονορούφι. Βούτηξε το σακάκι
που είχε παρατήσει στην καρέκλα δίπλα του και σηκώθηκε από
το τραπέζι.
«Πού πας;» τον ρώτησε η Νίκη.
«Σπίτι. Να κοιμηθώ. Να ηρεμήσω» της απάντησε ο Τάσος.
«Να σε πάω; Έχω το αυτοκίνητο της μαμάς» συνέχισε η
Νίκη και ο Τάσος της έδωσε το χέρι και την σήκωσε από την
καρέκλα της. Βγήκαν μαζί έξω από το μαγαζί και μπήκαν στο
αυτοκίνητο της Νίκης.
«Θέλεις να πάμε για φαγητό πρώτα;» τον ρώτησε η Νίκη
καθώς οδηγούσε, μα το μυαλό του Τάσου που δεν λειτουργούσε
σωστά, δεν σκεφτόταν λογικά και δεν μπορούσε να συγκεντρωθεί σε καμία σκέψη, παρά μόνο στο φιλί της Αλεξάνδρας και την
προδοσία που βίωσε.
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«Όχι» μουρμούρισε ο Τάσος
«Θέλεις να πάμε για ένα ποτό, κάπου ήρεμα, να μου πεις τι
έγινε;» συνέχισε η Νίκη.
«Όχι» απάντησε ξανά ο Τάσος.
«Θέλεις…» άρχισε η Νίκη, μα ο Τάσος είχε ήδη αγριέψει.
«Τι θέλεις Νίκη;» την ρώτησε φωνάζοντας.
«Εγώ;» του φώναξε και η Νίκη.
«Ναι, εσύ!»
«Αν σου πω πως θέλω εσένα, θα μου πεις πως είσαι αγοράκι και τα τοιαύτα» του απάντησε η Νίκη, προσπαθώντας να
του φτιάξει το κέφι κι ο Τάσος ζύγισε εκείνη την πρόταση στο
μυαλό του. «Φωτιά στα πάντα» σκέφτηκε, πριν απαντήσει στην
Νίκη.
«Αν θέλεις εμένα, σήμερα με έχεις» της απάντησε ο Τάσος
και η Νίκη γύρισε και τον κοίταξε με απορία. «Η Ντίνα δουλεύει. Σπίτι μου;» ρώτησε τον Τάσο κι εκείνος της έγνεψε καταφατικά. Έκανε αναστροφή κι έφυγε για το σπίτι της.
Κοιτάχτηκαν σε κάποιο φανάρι και περίμεναν, και οι δύο,
πως ο άλλος θα έβαζε φρένο σ’ όλη αυτή την «πλάκα» που είχε
ξεκινήσει πριν καιρό. Μπερδεμένος ήταν ο λογισμός της Νίκης
καθώς τον παρατηρούσε. Κοίταζε ευθεία μ’ ένα τσιγάρο σφηνωμένο στα δόντια του και την όλη εικόνα συμπληρωνε το κόκκινο του φαναριού που του έδινε μια απόκοσμη όψη. Ανοιγμένο
πουκάμισο και μανίκια μαζεμένα μέχρι το μπράτσο, σαν να
‘ταν κάποιος άλλος, όχι εκείνος που γνώριζε. Έπιασε το τσιγάρο
με τρία δάχτυλα και το εκσφεντόνισε έξω από το παράθυρο.
«Φύγε» της είπε κοφτά όταν άλλαξε χρώμα ο σηματοδότης.
Έτριψε το φρεσκοξυρισμένο πηγούνι του. Έβαλε ταχύτητα η
Νίκη και ξεκίνησε. «Μπλέξαμε» συλλογίστηκε.
Στριφογύριζε τις εικόνες στο κεφάλι του ο Τάσος, μα δεν
έβγαζε κάποια άκρη. Αδυνατούσε να καταλάβει την αλληλουχία
των γεγονότων που τον είχαν φέρει σ’ εκείνη την θέση. Πώς απ’
το ξενυχτάδικο και τα «χρόνια πολλά», έφτασε να είναι συνοδηγός σ’ ένα όχημα με προορισμό το σπίτι της; Τεχνικά ήταν
χωρισμένος. Πρακτικά, δεν ήξερε τι ακριβώς ήταν, ούτε τι βίωνε,
ούτε τι ένιωθε, ούτε τι ήθελε. Ήταν βέβαιος πως η Νίκη θα το
έκοβε όταν έφταναν σπίτι της και πως θα έπιαναν την πάρλα
ύστερα. Δεν την αδικούσε για εκείνη της την στάση. Εκείνο το
βράδυ είχε υιοθετήσει την αντίληψή της. Οι φίλοι μένουν, οι
σχέσεις διαλύονται.
Το ραδιόφωνο έπαιζε παράξενες μουσικές που δεν είχε ξανακούσει η Νίκη. Άνοιξε την ένταση ο Τάσος όταν έπαιξε το
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«πίσω δε γυρνάω». Του έριξε ένα βλέμμα κλεφτό. Τον είδε να
σιγοτραγουδάει. Το είχε ακούσει στο στρατόπεδο, στο walkman
ενός συναδέλφου του. «… σήμερα, θλίψη μου, γιορτάζω» μουρμούρισε ο Τάσος.
Μουδιασμένοι ήταν και οι δύο όταν κατέβηκαν από το αυτοκίνητο. Άνοιξε με προσοχή, την αυλόπορτα που έτριζε, η Νίκη.
Χώθηκαν στο σπίτι. Έπαιζε βουβά η τηλεόραση στο σαλόνι και
το έκανε να μοιάζει ακόμη πιο παράξενο απ’ όσο ήταν. Τον
έπιασε από το χέρι και τον τράβηξε στο δωμάτιο. «Θα μου
πει ότι κάνει πλάκα και θα το κόψει» είπε άηχα στον εαυτό
της. Έκλεισε την πόρτα πίσω της κι απέμεινε να τον κοιτάζει.
Πρώτα, κοίταξε το ρολόι του για μερικές στιγμές. Έπειτα το
έβγαλε. Το άφησε πάνω στο γραφείο της μαζί με το σακάκι. Δεν
μπορούσε να αποκρυπτογραφήσει το άδειο από συναισθήματα
πρόσωπό του, η Νίκη. Άναψε το φωτιστικό δαπέδου. Μισόκλεισε τα μάτια ο Τάσος. «Σβήσ’ τη, τη μαλακία, με στράβωσε»
είπε κοφτά καθώς έβγαζε το πουκάμισό του. Έλυσε κορδόνια,
έβγαλε τα παπούτσια, άναψε τσιγάρο και κάθισε στο στρώμα.
Αναμμένο παρέμεινε το φωτιστικό. Πήγε δίπλα του η Νίκη.
«Θέλεις να μιλήσουμε;» ρώτησε ψιθυριστά η Νίκη
«Και τι να πούμε;» της γύρισε μελαγχολικά, έχοντας στεριώσει το βλέμμα του στην κάφτρα του τσιγάρου.
«Οτιδήποτε…»
Άρχισε να τρώει το νύχι του αντίχειρα ο Τάσος. Της έριχνε
κλεφτές ματιές. Αμφιταλαντευόταν. Δεν ήταν η Νίκη που ήξερε
απέναντί του, μα κάποια άλλη. Ήταν εκείνη η κοπέλα που την
χάζευε, γέρνοντας λίγο το κεφάλι και χαμογελώντας ανεπαίσθητα. Ήταν εκείνη που δεν του ‘χε διαλύσει ακόμη την διάθεση,
κολλώντας την ταμπέλα της φιλίας πάνω τους. Ήταν εκείνη που
είχε πάρει αμέτρητες φορές με την φαντασία του, μα δεν είχε το
θάρρος να το παραδεχτεί στον εαυτό του. Ήταν το καταφύγιό
του. Εκείνη που, χωρίς να το γνωρίζει, τον έστηνε ξανά στα πόδια του, κάθε φορά που γκρέμιζε κάτι την ζωή του. Εκείνη που
δεν είχε αδυναμίες. Εκείνη που φώτιζε τον δρόμο που βάδιζε
μόνος. Εκείνη και η σιωπηλή κραυγή της, κάθε φορά που τον
κοίταζε με παράπονο, πριν της χαιδέψει την πλάτη, πριν αγγίξουν τα χείλη τους, πριν του πει «φίλοι ρε;»
«Τι να πουμε…» μουρμούρισε αναστενάζοντας ο Τάσος κι
ύστερα έβαλε το χέρι του πάνω στο μπούτι της. Τράβηξε μια
καυτή τζούρα κι έσβησε το τσιγάρο. «Σου βάζω χέρι» προσπάθησε να αστειευτεί, μα δεν του βγήκε. Ήταν πολύ σοβαρό το
ύφος του και ο τόνος του για να τον εκλάβει σαν πλάκα η Νίκη.
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«Βάλε μου» του απάντησε στον ίδιο τόνο. Άρχισε να καλπάζει
η καρδιά του Τάσου. Είχε ήδη αποφασίσει πως εκείνο το βράδυ δεν θα έβαζε φρένο πουθενά, πως θα πήγαινε όσο μακριά
τον άφηνε εκείνη να πάει. Περίμενε να τον σταματήσει και δεν
ανοιγόταν πολύ. Γύρισε προς το μέρος της. Του χτύπησε το χέρι
για να σταματήσει να τρώει τα νύχια του με στοργή, αλλά το
άλλο του χέρι, δεν το μετακίνησε καθόλου. Της άρεσε εκείνο το
χάδι. Ζύγισε το βλέμμα της ο Τάσος, αλλά δεν μπόρεσε να το
αποκρυπτογραφήσει. «Ένα βήμα κάθε φορά» θυμήθηκε κάποια
παλιά λόγια του φευγάτου, καθώς το ρολόι του δωματίου μετρούσε σπαστικά τα δευτερόλεπτα.
Με την Αλεξάνδρα του έβγαινε το ρομαντικό. Το έψαξε μέσα
του, προσπάθησε να το βρει και να το ανασύρει στην επιφάνεια,
αλλά δεν υπήρχε πουθενά. Του ξυπνούσε άλλα ένστικτα η Νίκη,
άγρια, παθιασμένα, τα οποία δεν μπορούσε να καταλάβει αν
ήταν απόρροια του καυγά και των νεύρων του, ή αν έτσι την
έβλεπε πραγματικά. Πήγε να πει κάτι κι έκανε σαρδάμ. Άλλο
ξεκίνησε να λέει, άλλο κάτεληξε να θέλει να πει. Γέλασε η Νίκη
με την γκριμάτσα του. «Πες» του ψιθύρισε γλυκά.
Χαμογέλασε με την σκέψη του ο Τάσος. Έσκυψε το κεφάλι
για μερικές στιγμές. «Σου έχω πει ποτέ…» άρχισε, χαμογελώντας ανεπαίσθητα, πριν γυρίσει να την κοτιάξει, «… ότι έχεις
κωλάρα;»
Πήρε το σκεφτικό της ύφος η Νίκη και κοίταξε απ’ την άλλη
πλευρά. «Καλύτερη απ’ της Αλεξάνδρας;» τον πείραξε. Ήθελε
να δει πού είχε σκοπό να το φτάσει ο Τάσος.
«Μακράν».
«Αφού δεν την έχεις δει πότε» συνέχισε η Νίκη, μ’ ένα προσποιητά αθώο ύφος.
«Κόβει το μάτι μου».
«Ναι, αλλά, η Αλεξάνδρα είναι…»
«Για μπουνιές και κλωτσιές» την διέκοψε ο Τάσος. Δεν άλλαξε το ύφος του, ούτε αγρίεψε. Ήθελε να το κάνει εκείνο το
σχόλιο γιατί αυτό ένιωθε εκείνη την στιγμή. Δεν άξιζε ούτε την
σημασία του η Αλεξάνδρα και γι αυτό ήταν πεπεισμένος πως
δεν έφταιγε ο καυγάς, αλλά η συγκεκριμένη στιγμή.
Σηκώθηκε όρθια η Νίκη. Ήθελε να την δαγκώσει ο Τάσος, μα
το έπνιξε μέσα του. Την κοίταξε όπως την είχε κοιτάξει πολλές
φορές στο παρελθόν, μα δεν το έκανε στα κλεφτά, ούτε έβριζε
τον εαυτό του για τις σκέψεις του. «Για δες» ψιθύρισε χαρωπά,
αλλά ο Τάσος ήδη κοιτούσε. «Απίστευτη» της είπε μ’ ένα ονειρικό ύφος, που δεν παρατήρησε κανείς από τους δύο.
241

Ατυχές συμβάν

«Σίγουρα κερδίζω στην σύγκριση;»
«Απόλυτα» μουρμούρισε ο Τάσος που δεν είχε ακόμη καταλάβει πως η Νίκη ξεκούμπωνε το παντελόνι της.
«Τι ροζ είναι αυτό; Σαν κουφέτο είσαι ρε!» σχολίασε, γελώντας, για το χρώμα του εσωρούχου, όταν το παντελόνι είχε
φτάσει στα γόνατά της.
«Δεν ήξερα ότι θα κάνω σεξ σήμερα» του απάντησε, πριν
αρχίσει να το ανεβάζει ξανά.
«Το τραβάς και θα καείς…»
«Άντε ρε βλάκα! Τι θα μου κάνεις;» τον ρώτησε μόλις κάθισε ξανά δίπλα του.
«Θα σε δαγκώσω» δήλωσε με τελεσίδικο ύφος ο Τάσος.
«Δάγκωσέ με» του απάντησε αδιάφορα.
«Κουφετάκι; Μην με προκαλείς…»
«Όλο λόγια είσαι».
«Πάρ’ το πίσω».
«Όχι».
«Ακούς τι σου λέω;»
«Όχι» του είπε κοφτά. Το χαμόγελο προσμονής που ‘χε σχηματιστεί στα χείλη της, άλλαζε. «Άντε μωρέ βλάκα, τελείωνε!
Τι περιμένεις;» συλλογίστηκε παραπονεμένα. Αυτό άρχισε να
αποτυπώνεται και στην όψη της.
Δεν το κατάλαβε ο Τάσος, που πίστεψε πως εκείνη η στιγμή
ήταν ακόμη μια απ’ αυτές που κοντραριζόντουσαν. Τα όρια τα
είχαν ξεπεράσει απ’ την στιγμή που η Νίκη κατέβασε το παντελόνι της. «Το πολύ – πολύ, να φάω σφαλιάρα, κι όχι τίποτα
άλλο, βαράει άσχημα» σκέφτηκε αναστενάζοντας. Έσκυψε προς
το μέρος της και την κοίταξε με σκανταλιάρικο ύφος. Πριν προλάβει να καταλάβει τι γίνεται η Νίκη, της δάγκωσε το στήθος
απαλά. Τον τράβηξε πάνω της. Σάστισε ο Τάσος για μια στιγμή,
μη γνωρίζοντας πώς θα εξελισσόταν η κατάσταση. Πήρε θάρρος
απ’ το τράβηγμά της και συνέχισε να παίζει με τα δόντια του.
Την έπιασε από την μέση. Σήκωσε την μπλούζα της. Ανατρίχιασε. Ήξερε πως δεν υπήρχε πια επιστροφή. Η Νίκη είχε κλείσει
τα μάτια και πάλευε με τον εαυτό της για να μην του ορμήσει.
Έπρεπε να το αφήσει να εξελιχθεί ομαλά, να μην του κόψει την
φόρα. Είχε αποφασίσει πως δεν θα του την χάριζε εκείνο το
βράδυ. Από την ώρα που της είπε πως αν τον ήθελε, θα τον είχε,
ξέχασε φιλία, συζητήσεις, εικόνες και αναμνήσεις. Δεν ήταν πια
φίλοι. Ήταν κάτι απροσδιόριστο.
Μπερδευόταν ο Τάσος που δεν την έβλεπε να αντιδρά, αλλά
να είναι ένας παθητικός αποδέκτης των θέλω του. «Νίκη…»
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ψιθύρισε όταν της έβγαλε την μπλούζα και τραβήχτηκε από το
στήθος της. Έτρεμαν τα χέρια του. Υποσυνείδητα γνώριζαν πως
είχαν περάσει το σημείο απ’ το οποίο δεν υπήρχε επιστροφή.
Εκείνος περίμενε την κίνησή της κι εκείνη καρτερούσε την συνέχεια. «Έλα» του είπε άηχα. Την πλησίασε ο Τάσος. Είχε βαρύνει η ανάσα του. Ένιωθε πως κάθε φλέβα του χτυπούσε με
τόση δύναμη που θα έσκαγε. Την φίλησε στο λαιμό. Έπαιξε
μαζί της. Το κατάλαβε η Νίκη. Κοντράριζε τον εαυτό της, μα
όσο περνούσε η ώρα έχανε την άνιση μάχη των πρέπει με τα
θέλω. Του όρμησε.
Βαθύ φιλί. Εξερευνητικό. Έμοιαζε με το πρώτο που είχαν
δώσει. Δαγκώθηκαν. Μάτωσαν. Άγγιξέ τα πλευρά της. Του κατέβασε το χέρι πιο κάτω ενώ προσπαθούσε να γδυθεί στα τυφλά. Πήρε θάρρος ο Τάσος και την γύρισε πάνω στο κρεβάτι.
«Βγάζε» τον διέταξε. Εκσφενδονίστηκαν τα ρούχα που ‘χαν
απομείνει πάνω τους, μέσα στο δωμάτιο. Πήγε να τον φιλήσει
μα δεν πρόλαβε. Της δάγκωσε το κόκκαλο της λεκάνης. «Ναι,
Τασούλη! Ναι!» φώναξε καθώς έσπρωχνε το κεφάλι του πιο
κάτω.
Γέμισε ο νους του με ανοησίες. Άρχισε να κάνει συγκρίσεις
την χειρότερη στιγμή. Ένιωθε πως απατούσε την Αλεξάνδρα.
Τον πείραζε και δεν τον πείραζε ταυτόχρονα. Ένα κομμάτι του
εγκεφάλου του υπαγόρευε τις κινήσεις του σώματός του κι ένα
άλλο έβλεπε τις τραγικές διαφορές μεταξύ Νίκης και Αλεξάνδρας. Πίστευε πως απ’ την Νίκη έλειπε το πάθος και από την
Αλεξάνδρα η κατανόηση. Κατάλαβε πως η Νίκη έκατσε και τον
έμαθε όπως κανένας άλλος, αλλά η Αλεξάνδρα δεν νοιάστηκε
ποτέ. Είδε πως η Νίκη είχε αλύγιστο χαρακτήρα, μα της έλειπε
εκείνο το δειλό και όμορφο χαμόγελο της Αλεξάνδρας. Σκέφτηκε να κάνει πίσω και να το βάλει στα πόδια, όμως δεν είχε
που να πάει. Τον έτρωγαν οι ενοχές για όλα τα βράδια που
‘χε πλαγιάσει με την Αλεξάνδρα και έβλεπε μπροστά του την
Νίκη, όταν έκλεινε τα μάτια του. Εκείνη την στιγμή βρήκαν να
ξεσπάσουν.
Η Νίκη πίστευε ακράδαντα πως ο Τάσος είχε μελετήσει την
κάθε κίνηση, πως εκμεταλλευόταν όλα όσα του είχε πει για
εκείνη, πως δεν υπήρχε περίπτωση να κάνει τίποτα στραβά.
Αμέτρητες φορές του είχε μιλήσει, μεταξύ σοβαρού κι αστείου,
για όσα της άρεσαν και όσα την εκνεύριζαν στο κρεβάτι. Μόνο
εκείνο το βράδυ θα μπορούσε να καταλάβει πως του μιλούσε τις
στιγμές που ζήλευε. Το ίδιο ακριβώς έκανε και ο Τάσος. Η ζήλια
τροφοδοτούσε την κόντρα που είχαν από τότε που γνωρίστηκαν
243

Ατυχές συμβάν

και τίποτα άλλο. Πετάχτηκε πάνω, τον βούτηξε και τον φίλησε
με πάθος. Τον ξάπλωσε στο κρεβάτι και ανέβηκε πάνω του.
Σταμάτησε να χτυπάει η καρδιά του Τάσου για ένα ολόκληρο
δευτερόλεπτο. Μούδιασε όλο του το είναι την στιγμή της διείσδυσης. Άδειασε το μυαλό του, έχασε τις συγκρίσεις, έχασε τις
σκέψεις, έχασε τον κόσμο. Πετάρισε τα βλέφαρα. Ήταν σίγουρος πως το ζούσε πραγματικά εκείνη την φορά. Ήταν σίγουρος
πως δεν ήταν η Αλεξάνδρα εκείνη που κοίταζε, αλλά η Νίκη.
Πήρε μπροστά η καρδιά του κι άρχισε να βαράει στα όριά της.
Εκείνη ακριβώς την στιγμή που η Νίκη τον κοίταξε με το πιο
αγριεμένο και ταυτόχρονα γαλήνιο βλέμμα που ‘χε δει.
Εκείνη ακριβώς την στιγμή, η Νίκη ένιωσε περισσότερο ζωντανή από ποτέ. Πάγωσε ο χρόνος γύρω της, άλλαξε η αντίληψή
της, σα να ‘χε πάρει κάποιο ναρκωτικό που επιβράδυνε την ζωή.
Ήθελε να μείνει εκεί, σε μία στιγμή, μέσα στο χρόνο, να μην
φύγει ποτέ, να την ζει συνέχεια. «Μωρό μου, σ’ αγαπάω!» του
φώναξε πριν πέσει πάνω του κι αρχίσει να τον φιλάει.
«Μαμά… Ήταν μαγικό… Μαγικό σου λέω» μουρμούρισε η
Νίκη που ‘χε κουρνιάσει στην καρέκλα της κουζίνας, πίνοντας
καφέ και προσπαθώντας να βγει από την στεναχώρια της.
«Το κάνουν τα συναισθήματα μαγικό. Δεν είναι από μόνο
του, το ρημάδι».
«Φοβήθηκα ότι θα τον έχανα το πρωί. Ήταν τόσο όμορφος…»
«Ο Τασάρας; Όμορφος; Πάει, είσαι ερωτευμένο. Τόσα χρόνια στο έλεγα, αλλά που ν’ ακούσεις εσύ» την διέκοψε η Ντίνα.
«Ήρεμος… Γαλήνιος. Με κοιτούσε μ’ ένα τρόπο, απερίγραπτο. Τι θα κάνω ρε μαμά;» γκρίνιαξε η Νίκη, που δεν είχε δώσει
σημασία στα λόγια της μητέρας της.
«Θα τον πάρεις τηλέφωνο, θα του ζητήσεις συγγνώμη, θα
του εξηγήσεις τι σε φόβισε και γιατί αντέδρασες έτσι. Δεν είναι
χαζός, θα καταλάβει. Άντε, μπας και σταματήσετε να κοντράρεστε σαν καψουρεμένο ζευγαράκι. Που, δηλαδή, καψουρεμένοι
είστε, ζευγαράκι δεν είστε. Ακόμα».
«Ούτε και θα γίνουμε. Χωρίζουν τα ζευγάρια, μαμά…»
«Και; Τι μ’ αυτό; Και οι φίλοι μαλώνουν. Πόσα χρόνια έχεις
να μιλήσεις με τα κορίτσια από το σχολείο;»
«Άλλο αυτό…»
«Δεν είναι άλλο. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Και να σου
πω κάτι; Φταις! Μάλιστα, κυρία μου, φταις! Που χώρισε χθες,
φταις! Ας μη του ‘κανες τη δύσκολη τόσα χρόνια κι ας μη τον
ευνούχιζες τον χριστιανό, να ‘ταν δικός σου, να μην έσκαγες
τώρα. Αλλά, πού εσύ; Και που θα γυρίσει πάλι στην άλλη κι
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εκεί θα φταις! Άντε, τελείωνε, παρ’ τον τηλέφωνο!» την μάλωσε
η Ντίνα πριν αρχίσει να μουρμουράει μόνη της.
«Ηλίθιες, παιδί μου, τι περιμένεις; Ηλίθιες είσαστε οι περισσότερες και όλα αρχίζουν απ’ το σεξ… Ακούς την κάθε κάργια
να έχει προβλήματα με τον σύζυγο και σου έρχεται να της πεις,
«να μην τον παντρευόσουνα μωρή», αλλά δεν το λες. Σου λένε,
«δε λέγονται αυτά». Οι ντροπές μας τρώνε. Οι ντροπές. Και
‘σενα η ντροπή σε τρώει τώρα. Τάχα μου σ’ είδε γυμνή και
δεν μπορείτε να ‘στε φίλοι τώρα. Λες κι ήσασταν ποτέ φίλοι…
Ξεκαθάρισε τι θέλεις μέσα στο μυαλό σου και μίλα του. Τσακίστηκε που τσακίστηκε το παιδί, τον τσάκισες κι εσύ, άθελά σου
μεν, αλλά τον διέλυσες το πρωί με τον τρόπο σου. Αυτός ήταν
δίπλα σου όταν τον είχες ανάγκη. Του το χρωστάς, σαν φίλη»
κατέληξε η Ντίνα.
Η Αλεξάνδρα σηκώθηκε από το κρεβάτι, ξεκλείδωσε την
πόρτα του δωματίου και βρήκε την μητέρα της, απ’ έξω, να την
κοιτάζει χαμογελαστά. «Ξεκουράστηκες;» την ρώτησε η Βασιλική, μα η Αλεξάνδρα δεν αποκρίθηκε. Πήγε στο μπάνιο, έριξε
λίγο νερό στο πρόσωπό της και γύρισε στο δωμάτιο. Πήρε το
κινητό της στα χέρια για να στείλει το καθιερωμένο μήνυμα
για καλημέρα στον Τάσο, μόνο που εκείνη την στιγμή πάγωσε.
«Μπουζούκια. Φυγή. Πάρκο. Φιλί. Κυνήγι. Σφαλιάρα. Χωρίσαμε» είπε η Αλεξάνδρα κοιτάζοντας τον καθρέφτη και βούρκωσε.
Το τηλέφωνο χτύπησε και η Αλεξάνδρα το σήκωσε σπασμωδικά,
πιστεύοντας πως είναι ο Τάσος.
«Τασούλη μου;» ρώτησε στο τηλέφωνο η Αλεξάνδρα.
«Εγώ είμαι» της απάντησε η Ελπίδα και μια μία στιγμή
επικράτησε απόλυτη σιγή. «Μιλήσατε;» την ρώτησε η Ελπίδα
και η Αλεξάνδρα κοίταξε το είδωλό της που δεν είχε σταματήσει να δακρύζει.
«Δεν πρόκειται να μου μιλήσει» της απάντησε.
«Κρίμα» είπε θλιμμένα η Ελπίδα.
«Δικό μου λάθος» συνέχισε η Αλεξάνδρα κι έκλεισε απότομα το τηλέφωνο. Ούτε που κατάλαβε το κουδούνι, ούτε που
άκουσε την πόρτα να ανοίγει και να κλείνει. Κοίταξε το ρολόι
και είδε πως ήταν περασμένες δύο. Παραξενεύτηκε. Δεν περίμεναν κανένα.
Ο Τάσος, με μαύρα μάτια από την θλίψη περισσότερο, παρά
από την αϋπνία, βγήκε στον μπαλκόνι και είδε τον Φώτη να
ρεμβάζει κοιτάζοντας τα λουλούδια του. «Τσιπουράκι, Τάσο;»
ρώτησε ο Φώτης μόλις τον είδε να κάθεται και να ανάβει τσιγάρο.
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«Ξέρω ‘γω; Δεν κατεβαίνει τίποτα…» του απάντησε σκεφτικά ο Τάσος.
«Μπορείς να μου πεις γιατί σηκώσατε όλη την γειτονιά στο
πόδι εχθές;» μπήκε κατ’ ευθείαν στο θέμα ο Φώτης κι ο Τάσος
που προσπαθούσε να ξεχάσει τα γεγονότα της προηγούμενης
νύχτας, αναστέναξε.
«Κέρατο;» επέμεινε ο Φώτης. «Άστο, κυρ-Φώτη. Άστο. Τελειώσαμε με την Αλεξάνδρα. Εγώ τον λόγο μου τον τιμάω, ήρθα
να πιούμε το τσιπουράκι μας κι αυτό είναι όλο. Αν δεν σ’ έδινα
το λόγο μου, δεν θα με ξαναβλέπατε και το ξέρεις» του απάντησε ο Τάσος και έπιασε το τσίπουρο απ’ το τραπέζι. Γέμισε ένα
ποτήρι και ήπιε λίγο. «Έτσι, για το καλό» είπε στον Φώτη που
τον κοίταζε να πίνει τσίπουρο.
Η Αλεξάνδρα άκουσε την φωνή του Τάσου και το μυαλό
της σταμάτησε να δουλεύει. «Αν τον ζορίσει ο μπαμπάς θα μιλήσει κι αν μιλήσει κάηκα!» σκέφτηκε η Αλεξάνδρα κι άρχισε
να παραχώνει ρούχα σ’ ένα σάκο. Προσπάθησε να μαζέψει τα
πράγματά της αθόρυβα, να είναι έτοιμη για κάθε ενδεχόμενο
και ταυτόχρονα πάλευε για να ακούσει την συζήτηση του πατέρα της με τον Τάσο.
Έξω στο μπαλκόνι, ο χαμένος στις σκέψεις του Τάσος, γύρισε και κοίταξε τον Φώτη. «Έχει σημασία ο λόγος που χωρίσαμε;» τον ρώτησε, γνωρίζοντας πολύ καλά τις απόψεις του Φώτη.
Μεγαλωμένος μέσα στον ρατσισμό και την ξενοφοβία, φοβόταν
τόσο πολύ το κάθε τι διαφορετικό που δεν το ανεχόταν. Ίσως
να έφταιγαν και τα γηρατειά ή που ήταν μεγαλωμένος σ’ άλλη
εποχή με άλλες αρχές. Μα ο Τάσος ήξερε πως αν μιλούσε, θα
γινόταν χαλασμός μέσα στο σπίτι.
«Έχει» του απάντησε ο Φώτης.
«Δεν έχει» επέμεινε ο Τάσος.
«Αλεξάνδρα!» φώναξε ο Φώτης και η Αλεξάνδρα έκλεισε
τον σάκο και τον έβαλε πάνω στο κρεβάτι της. Βγήκε στην βεράντα, κοιτάζοντας υπεροπτικά τον Τάσο και τον πατέρα της.
Όσο κι αν ήθελε να ζητήσει μια συγνώμη από τον Τάσο, τόσο δεν
την άφηνε ο εγωισμός της. Ήθελε να αφήσει την κατάσταση να
εξελιχθεί μόνη της μιας και μόνο έτσι υπήρχε μια μικρή πιθανότητα να μην γίνει τίποτα.
«Ορίστε» είπε η Αλεξάνδρα.
«Γιατί σηκώσατε την γειτονιά στο πόδι;» ρώτησε ο Φώτης
ήρεμα.
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«Να ρωτήσεις τον γαμπρούλη σου» του απάντησε η Αλεξάνδρα, βασιζόμενη στον Τάσο που δεν την είχε προδώσει ποτέ και
της είχε δώσει τον λόγο του γι αυτό.
«Καλά είπα εγώ, και τα δόντια να της έσπαγες, δίκιο θα
είχες. Δεν σέβεται τίποτα…» μουρμούρισε νευριασμένα ο Φώτης
μόλις έφυγε η Αλεξάνδρα. Έπειτα στράφηκε προς τον Τάσο.
«Είσαι άντρας ρε;» τον ρώτησε και ο Τάσος έκλεισε για μια
στιγμή τα μάτια του.
Κρύος ιδρώτας έλουσε την Αλεξάνδρα που είχε επιστρέψει
στο δωμάτιο. «Κατάπιε το και μην μιλήσεις, σε παρακαλώ, μην
μιλήσεις» έλεγε από μέσα της η Αλεξάνδρα και προσευχόταν να
μην ανοίξει το στόμα του ο Τάσος, μα η προσευχή της δεν εισακούστηκε. «Εμένα, κυρ-Φώτη, ο Θεός, μπορεί να μην μου έδωσε
μπόι…» άκουσε η Αλεξάνδρα την μόνιμη ατάκα του Τάσου, την
ατάκα που πέταγε κάθε φορά που κάποιος τον έθιγε για το
ύψος του ή για τον ανδρισμό του.
«… αλλά αρχίδια μου ‘χει δώσει! Θες να μάθεις; Άκου τα
κι εσύ!» φώναξε ο Τάσος και ήπιε μονοκοπανιά το τσίπουρό
του. «Τώρα μιλάμε σαν άντρες» του απάντησε χαμογελαστά ο
Φώτης κι άρχισε να ακούει την αφήγηση του Τάσου. Ξενυχτάδικο, καταδίωξη· ο Τάσος ήταν όσο πιο περιγραφικός γινόταν
για να καταφέρει στο τέλος να αλλάξει την κατάσταση. Μόνο
που, μέσα στα νεύρα του, δεν φρέναρε την τελευταία στιγμή,
την στιγμή του φιλιού. «Φιλιόταν με κάποιον στο αυτοκίνητο»
κατέληξε ο Τάσος κι ύστερα συνειδητοποίησε πως του είπε ότι
το αυτοκίνητο ήταν της Ελπίδας. Ο Φώτης πήγε να τον διακόψει
αλλά ο Τάσος συνέχισε.
«Το έσωσε» σκέφτηκε ανακουφισμένη η Αλεξάνδρα, που
άκουγε την συζήτηση στο δωμάτιό της.
«Ποιος ήταν στο αυτοκίνητο της Ελπίδας;» ρώτησε ο Φώτης
στο τέλος της αφήγησης. «Δεν ξέρω» του απάντησε ο Τάσος και
έκανε υπερπροσπάθεια για να βρει μια δικαιολογία, να πει κάτι
για να σώσει την κατάσταση. «Ήμουν θολωμένος, δεν είδα, δεν
άκουσες, κόντεψα να σκοτωθώ χθες» του είπε ο Τάσος κοφτά
αλλά ο Φώτης δεν τον πίστεψε. Άρχισε να παίζει με το μουστάκι του και να ενώνει τα κομμάτια του πάζλ, τα κομμάτια της
αφήγησης του Τάσου. Λίγο πριν καταλάβει τα πάντα ο Φώτης,
ο Τάσος τον είδε να κοκκινίζει. «Την κάτσαμε» σκέφτηκε ο
Τάσος, δευτερόλεπτα πριν σηκωθεί ο Φώτης από την θέση του.
«Γυναίκα!» ούρλιαξε ο Φώτης και ο Τάσος μπήκε μπροστά
του. «Όχι, κυρ-Φώτη. Όχι! Χέρι σε γυναίκα όχι, σταυρό κουβα247
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λάω από χθες!» του είπε ήρεμα ο Τάσος και τον έσπρωξε να
καθίσει κάτω, αλλά ο Φώτης δεν είχε σκοπό να ηρεμήσει.
«Γυναίκα; Ποια γυναίκα; Γυναίκα είναι αυτή; Δεν είναι κόρη
μου! Βασιλική! Να της πεις να φύγει τώρα!» συνέχισε ο Φώτης
που προσπαθούσε να μπει μέσα στο σπίτι για να διώξει την
Αλεξάνδρα, αλλά όλοι ήξεραν τι θα γινόταν όταν, αναπόφευκτα,
η Αλεξάνδρα θα τον νευρίαζε περισσότερο.
Ο Φώτης έσπρωξε τον Τάσο μέσα στο σπίτι κι εκείνος στάθηκε σαν τοίχος μπροστά του. Γύρισε και κοίταξε για μια στιγμή
την Αλεξάνδρα στα μάτια. «Σήκω φύγε, φύγε μέχρι να ηρεμήσει» σκέφτηκε ο Τάσος κοιτάζοντάς την κι έπειτα γύρισε στον
Φώτη. «Ηρέμησε κυρ-Φώτη, ηρέμησε μην θα πάθεις τίποτα κι
έχουμε κι άλλα!» του φώναξε ο Τάσος.
Η Αλεξάνδρα, σαν να άκουσε την φωνή του Τάσου μέσα
στον χαμό, να της ψιθυρίζει στο αυτί «φύγε μέχρι να ηρεμήσει».
Δεν μίλησε καθόλου, πήρε βιαστικά τον σάκο που είχε ετοιμάσει
και έφυγε, τρέχοντας, από το σπίτι.
Τρεις ώρες του πήρε του Τάσου για να ηρεμήσει τον Φώτη
που κόντεψε να πάθει εγκεφαλικό από τα νεύρα του. «Τη χάσαμε τη μέρα» μουρμούρισε ο Τάσος και ο Φώτης έγνεψε καταφατικά. Συνέχισαν να πίνουν τσίπουρα μέχρι που σκοτείνιασε
κι άναψαν τα πρώτα φώτα στα σπίτια.
«Ηρέμησες;» ακούστηκε η φωνή της γυναίκας του Φώτη που
είχε βγει στον κήπο και τον κοίταζε. «Ηρέμησα, γυναίκα, ηρέμησα» της απάντησε ο Φώτης.
«Αλλοίμονό σου, Φώτη, αν πάθει κάτι το παιδί. Αυτό σου
λέω μόνο. Αλλοίμονό σου. Ποντικοφάρμακο στο φαγητό θα σου
ρίξω» απάντησε θυμωμένα η Βασιλική και μπήκε ξανά στο σπίτι.
«Θα φύγω, έχω διακόσια πράγματα να κάνω» μουρμούρισε
ο Τάσος κοιτάζοντας το ρολόι του. «Είναι νωρίς ακόμα» του
είπε ο Φώτης και ο Τάσος γέλασε. «Δεν φταις εσύ, Τάσο…»
«Κανένας δεν φταίει» τον διέκοψε ο Τάσος.
«Όλοι φταίμε» του απάντησε εκείνος
«Δεν πας για ύπνο, κυρ-Φώτη; Χάλια είσαι» του είπε κοφτά ο Τάσος και ο Φώτης σηκώθηκε από την καρέκλα κι έφυγε.
«Έχει λίγο ακόμη, ας το πιώ» σκέφτηκε ο Τάσος και ξαναγέμισε το ποτήρι του. Κοίταζε τον ήλιο που έδυε και τις τριανταφυλλιές στο μπαλκόνι και προσπαθούσε να καταλάβει πως ήταν
δυνατό να εκτροχιαστεί η ζωή του σε μία και μόνη μέρα. Σε
λιγότερο από εικοσιτέσσερις ώρες.
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«Με πήρε η μπάλα και με κύλισε άσχημα» μουρμούρισε
αναστενάζοντας ο Τάσος. Η Βασιλική πήγε κοντά του με έναν
καφέ στα χέρια της. Τον άφησε μπροστά του κι έπειτα κάθισε
δίπλα του.
«Τι θα κάνουμε μ’ αυτό το παιδί;» αναρωτήθηκε δυνατά η
Βασιλική κι ο Τάσος κάγχασε. «Πες εσύ, κυρά-Βασιλική, γιατί
εγώ δεν βγάζω άκρη» αποκρίθηκε.
«Δεν το σηκώνει το τηλέφωνο σε μένα. Νομίζει, και με το
δίκιο της η κόρη μου, πως πήρα πάλι το μέρος του πατέρα
της. Αν μιλήσεις, σε παρακαλώ, κάνε μου ένα τηλέφωνο, να μην
ανησυχώ» του είπε κι ο Τάσος χαμογέλασε. «Μην ανησυχείς,
κυρά-Βασιλική. Εγώ είμαι εδώ» της απάντησε ο Τάσος.
«Εγώ το ξέρω. Εσύ δεν το ξέρεις» του απάντησε εκείνη κι
εκείνα λόγια, ο Τάσος τα κατάλαβε κοιτάζοντας τον ορίζοντα
μπροστά του.
Όταν χτύπησε το κουδούνι του Βασίλη, εκείνο το μεσημέρι,
αναθεμάτισε πριν ανοίξει την πόρτα. Αντίκρισε την Αλεξάνδρα
να κλαίει κρατώντας έναν σάκο κι απόρησε. Την έβαλε μέσα.
Της είπε να καθίσει στον καναπέ. Της πήγε νερό. «Θα πάθεις
αφυδάτωση, ηλίθια, σταμάτα πια να κλαις, εντάξει, χωρίσατε,
δεν πέθανε και κανένας» της είπε όταν είδε κι απόειδε, ώρα
αργότερα, επειδή δεν είχε καταφέρει να την ηρεμήσει.
«Η Χριστίνα;» ρώτησε δειλά η Αλεξάνδρα.
«Η Χριστίνα ας πιεί κανένα βυτίο ξύδι να ξεθυμώσει κι
ύστερα θα τα ξαναπούμε. Όποτε θυμάται είναι εδώ κι όποτε
θυμάται χωρίζει μόνη της.
«Βασίλη… Η Χριστίνα… Σ’ αγαπάει πολύ γι αυτό…»
«Δεν θέλω να το συζητήσω. Τι σκατά έγινε κι είσαι έτσι, μου
λες;»
Έπιασε την αφήγηση η Αλεξάνδρα και του τα είπε περιληπτικά. Χτύπησαν κόκκινο τα νεύρα του Βασίλη, όταν η Αλεξάνδρα χαρακτήρισε εκείνο το φιλί, ως ένα ατυχές συμβάν.
«Ατυχές; Ξέρεις, κούκλα μου, τι σημαίνει ατυχές ή το είπες
για να το πεις; Δηλαδή, εντάξει, ρε γαμώ την αμαρτία μου, πόσο
ηλίθιοι είστε όλοι και γιατί σας κάνω ακόμη παρέα; Μπορείς να
μου το εξηγήσεις αυτό;»
Έκανε να μιλήσει η Αλεξάνδρα, μα δεν την άφησε ο Βασίλης.
Βούτηξε το τηλέφωνο από το τραπεζάκι. «Έλα ρε, ρε, ρε, τι να
σε πω ρε, ρε! Εδώ είναι. Δεν με νοιάζει, κοντέ. Κόψε το λαιμό
σου. Έχω αρκετά δικά μου στο κεφάλι μου. Καλά. Καλά, ναι,
σκάσε» κατέληξε πριν κλείσει το τηλέφωνο και γυρίσει προς το
μέρος της. «Προσπαθεί να ηρεμήσει τον πατέρα σου».
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«Ο καλός μου…»
«Ο μαλάκας σου, θέλεις να πεις!»
«Βασίλη…»
«Τι, Βασίλη; Έχεις καταλάβει τι έχει γίνει; Γιατί, ο Τάσος,
δεν το έχει πάρει χαμπάρι ακόμη και κάποια στιγμή θα το πάρει. Πώς στο διάολο συνάδουν οι παράλληλες σχέσεις με το «ο
καλός μου;» Μπορείς να μου εξηγήσεις;» την ζόρισε ο Βασίλης
που είχε αρχίσει να φορτώνει άσχημα, κυρίως με την συμπεριφορά της Αλεξάνδρας και τον τρόπο που έδειχνε πως αντιμετωπίζει τα πράγματα.
«Το τελείωσα σήμερα» είπε με απολογητικό τόνο.
«Αυτό πες το στον Τάσο. Όχι σε εμένα».
«Θα του το πω».
Χαμένος και σκεφτικός ήταν ο Βασίλης, όταν άνοιξε την
πόρτα στον Τάσο και του έκανε νόημα να μην μιλήσει. «Την
έβαλα για ύπνο. Σερνόταν από την στεναχώρια» του ψιθύρισε.
Έκλεισε την πόρτα του υπνοδωματίου κι ύστερα κάθισε μαζί με
τον Τάσο στο σαλόνι. «Ακούω» έκανε κοφτά ο Βασίλης.
«Αύριο μπαίνω. Έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα δεν ξέρω τι
να κάνω…»
«Στο «όπως ήρθαν», συμπεριλαμβάνεται και το σεξ με την
Νίκη;»
«Πού το ξέρεις αυτό;» ψιθύρισε νευριασμένα ο Τάσος.
«Αρκεί που το ξέρω. Δωσ’ της πόδι, Τάσο, και μείνε με την
Νίκη».
«Δεν μπορώ»
«Γιατί; Την αγαπάς;»
«Ναι».
«Όχι ότι την λυπάσαι, ε;»
«Όχι».
«Ξέρεις τι ήταν το χθεσινοβραδινό, Τάσο; Ένα ατυχές συμβάν. Έτσι μου είπε το μεσημέρι. Κάτι που έγινε σε λάθος στιγμή
ή με λάθος τρόπο. Συμβάν. Το αντιλαμβάνεσαι; Κάνε ό,τι θες,
ούτε με νοιάζει, ούτε μ’ ενδιαφέρει. Την γνώμη μου την είπα.
Τράβα ξύπνα την και πάτε όπου θέλετε» κατέληξε ο Βασίλης.
«Ρε συ, φευγάτε…»
«Ωχ…»
«Βόηθα ρε παλιόφιλε» τον παρακάλεσε ο Τάσος.
«Κοίτα μην τσακιστείς. Αυτό σου λέω μόνο» του απάντησε
πριν αρχίσει να στρώνει ένα υποτυπώδες σχέδιο για τον τρόπο
που έπρεπε να κινηθούν.
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Ξετίναξε τις οικονομίες του ο Τάσος, πήρε και δανεικά απ’
τον Θανάση και νοίκιασε σπίτι. Για την ακρίβεια, του το νοίκιασε ο Βασίλης. Εγκαταστάθηκε εκεί η Αλεξάνδρα και έπεσε
με τα μούτρα στο διάβασμα για να πάρει το πτυχίο της. Δεν
τραβούσε η σχέση, μα δεν ήθελε να το αποδεχτεί κανένας από
τους δύο. Μέχρι που έφτασαν τα Χριστούγεννα κι έπρεπε να
γραφτεί η τελευταία πράξη σ’ εκείνο το κακόγουστο αστείο που
‘χε κρατήσει ακριβώς ένα χρόνο.
Ο κυνισμός του Τάσου είχε φτάσει πια σε άλλα επίπεδα.
Είχε άδεια απ’ τον στρατό και δούλευε τα βράδια στο ξενυχτάδικο εκείνα τα Χριστούγεννα. Μόνο ένα βράδυ πήρε ρεπό
κι έμεινε σπίτι. Είχε ξαπλώσει στο κρεβάτι μαζί με την Αλεξάνδρα. Τον αγκάλιασε κι εκείνος την στραβοκοίταξε χαμογελώντας χαιρέκακα. «Έχει ορεξούλες το μωρό μου; Να πας αλλού!»
της έφτυσε κατάμουτρα και ο καυγάς φούντωσε σε κλάσματα
δευτερολέπτου. Η Αλεξάνδρα ούρλιαζε και ο Τάσος, αδιαφορώντας, ντύθηκε κι έφυγε από το σπίτι. Το έκοψε με τα πόδια για
το μπαράκι που δούλευε η Νίκη κι άρχισε να πίνει μόνος του.
Έπινε μέχρι την στιγμή που η Νίκη σχόλασε και μαζί κατέληξαν
σπίτι της.
«Πώς και δεν μ’ έδιωξες αυτή τη φορά;» την ρώτησε ο Τάσος, λίγο πριν κοιμηθούν και η Νίκη έβαλε τα γέλια. «Θα μου
το χτυπάς για χρόνια, ε;» τον ρώτησε κι εκείνος της χαμογέλασε. «Ίσως» απάντησε αόριστα, ενώ το μυαλό του γύριζε στην
Αλεξάνδρα.
«Κάτι έχει καταλάβει ο Τάσος» μουρμούρισε η Ελπίδα, που
ήταν ξαπλωμένη δίπλα στην Αλεξάνδρα.
«Μην είσαι χαζή, τίποτα δεν έχει καταλάβει. Απλά τον πιάνει το στραβό όποτε δεν έχει όρεξη και μου το χτυπάει» της
απάντησε αδιάφορα, τσεκάροντας το κινητό που ήταν αφημένο
στο κομοδίνο. «Δεν θα γυρίσω σπίτι το πρωί, θα πάω σε ξενοδοχείο» διάβασε η Αλεξάνδρα, κοιτάζοντας στα μάτια την Ελπίδα.
«Ξέρει σου λέω» επέμεινε η Ελπίδα.
«Δεν ξέρει. Αν ήξερε θα έφευγε όπως έκανε και την προηγούμενη φορά» της απάντησε με πείσμα.
«Ωραία. Για πόσο δεν θα ξέρει;» συνέχισε η Ελπίδα.
«Για όσο» απάντησε η Αλεξάνδρα γελώντας.
«Μια χαρά είσαι. Έχεις τον Τασούλη για πλάτες, σε ποτίζει,
σε φροντίζει, σε ταΐζει, επίπλωσε το σπίτι, σε πληρώνει…»
«Τι είπες;» την διέκοψε ουρλιάζοντας η Αλεξάνδρα και η
Ελπίδα σηκώθηκε από το κρεβάτι κι άρχισε να ντύνεται βιαστικά.
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«Τα θες όλα δικά σου, Αλεξάνδρα» της απάντησε η Ελπίδα
και η Αλεξάνδρα πήρε το ειρωνικό της ύφος. «Γιατί, μωρό μου,
εσύ δεν τα θες όλα δικά σου;» την ρώτησε ειρωνικά.
«Κρατάω στα χέρια μου όσα αντέχουν να κρατήσω. Δεν
προσπαθώ να βάλω πάνω τους όλο τον κόσμο!» της απάντησε
η Ελπίδα. Η Αλεξάνδρα άρχισε να κοκκινίζει από τα νεύρα της
και η Ελπίδα έφυγε από το σπίτι για να μην ξεσπάσει καυγάς.
Εκείνη η ρήξη ήταν η πρώτη τους, η πρώτη ρωγμή σε ένα γυαλί
που θα έσπαγε κάποια στιγμή. Η πρώτη πράξη ενός καυγά που,
σαν τυφώνας, θα σάρωνε τα πάντα στο πέρασμά του.
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Πισωγύρισμα

Ό

λο το βράδυ χιόνιζε. Tο ψιλό χιόνι κάλυψε τις οροφές
των αυτοκινήτων και τα κάγκελα των σπιτιών. Το κοίταζε, ο Βασίλης, από το παράθυρο και μελαγχολούσε. Είχαν φτάσει τα Χριστούγεννα κι είχαν κιόλας φύγει. Ήταν πάλι
μόνος και δεν το άντεχε. Δεν είχε καταφέρει να ξεπεράσει την
Χριστίνα. Απέναντί του, η Αλεξάνδρα, είχε πάρει αγκαλιά έναν
λούτρινο αρκούδο και μιλούσε. Την ήξερε την ιστορία ο Βασίλης, μα δεν την διέκοπτε. Όλο το βράδυ του μιλούσε.
«Vincit omnia veritas…» της είπε όταν τελείωσε την αφήγησή της. Έσβησε το τσιγάρο του στο τασάκι και την κοίταξε. «Τα
πράγματά του, τα έχεις μαζέψει;»
«Ναι. Στο δωμάτιο είναι».
«Καλώς».
«Με την άλλη… Είναι καλά;»
«Δεν είναι μαζί».
«Τους είδαν μαζί στην κηδεία».
«Γιατί το σκαλίζεις;»
«Γιατί με πονάει. Όσο πονάει εσένα, ο χωρισμός σου με την
Χριστίνα».
«Εγώ δεν είχα επιλογές».
«Πάντα υπάρχουν επιλογές».
Τσέκαρε βιαστικά το ρολόι του. Ήταν πέντε παρά κάτι.
Κούνησε το κεφάλι θλιμμένα, όταν θυμήθηκε πως είχε μέρες
να κοιμηθεί, πως την έβγαζε μόνο με καφέ και τσιγάρο, πως
το σπίτι του ήταν ένα τεράστιο αχούρι από τότε που ‘χε διώξει την Χριστίνα. Μόνιμα αναμμένη η καφετιέρα. Είχε πάρει
μια γλάστρα για τασάκι, για να μην χρειάζεται να το αδειάζει.
Έγραφε εκείνη την περίοδο. Έγραφε συνέχεια. Δεν είχε άλλο
τρόπο για να βγάλει από μέσα του, αυτά που τον έτρωγαν.
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«Δεν υπάρχουν, πάντοτε, επιλογές. Φταίει που δεν μπορούμε
να δούμε πέρα από ορισμένες εξ αυτών και, κατ’ επέκταση, να
τις επιλέξουμε» μουρμούρισε ο Βασίλης, ενώ πήγαινε να πάρει
την βαλίτσα του Τάσου.
«Το σπίτι;» ρώτησε η Αλεξάνδρα.
«Δεν τον ενδιαφέρει. Κράτησέ το, κράτησε και τα έπιπλα,
κράτησέ τα όλα. Τα ρούχα του ήθελε μόνο…»
«Τι να πω…» ψιθύρισε η Αλεξάνδρα κι ο Βασίλης, σέρνοντας την βαλίτσα, πήγε και κάθισε απέναντί της. «Να πεις ότι
είσαι εξαιρετικά τυχερή. Και… Αν μιλήσεις με την Χριστίνα, πες
της ότι την αγαπάω».
«Γιατί…»
«Γιατί δεν κάνω πισωγύρισμα;»
«Ναι».
«Πού;»
«Σ’ αγαπάει. Το ξέρεις».
«Κι εγώ. Μόνο που εγώ ξέρω και κάτι ακόμη, το οποίο, θα
διαλύσει τον κόσμο της…»
«Αχ, ρε Βασίλη, αυτά τα στερεότυπα θα σας φάνε. Δεν είναι
αδερφή σου, αγόρι μου. Δεν μεγαλώσατε μαζί. Δεν ζήσατε μαζί.
Δεν…»
«Δεν έχουμε τα ίδια γονίδια;» την ρώτησε αδιάφορα ο Βασίλης.
«Και τι μ’ αυτό;»
«Δεν μπορείς να καταλάβεις. Άφησέ το. Πονάει και θα συνεχίσει να πονάει».
«Βασίλη;»
«Αλεξάνδρα;»
«Τέλος πάντων. Εσύ ξέρεις καλύτερα».
Χαιρέτισε ο Βασίλης, φόρτωσε την βαλίτσα κι έφυγε από το
σπίτι. Πήγε και την παράτησε στο καπιταλιστικό, εκεί που είχε
βολευτεί ο Τάσος, για μερικές μέρες, μέχρι να τελειώσει η άδεια
των Χριστουγέννων και να γυρίσει στο στρατόπεδο. Αντάλλαξαν δυο τυπικές κουβέντες κι ύστερα, ο Βασίλης, γύρισε σπίτι
του.
Άλλαξε φίλτρο στην καφετιέρα και την έβαλε να φτιάξει
καφέ, όσο σκάλιζε το ψυγείο για να βρει κάτι να φάει. «Μαλλιά…» μουρμούρισε, πριν βουτήξει τα κλειδιά του και βγει να
αναζητήσει τροφή σε κάποιο μαγαζί.
Όταν γύρισε στο σπίτι με τις μπουγάτσες, ο καφές ήταν
έτοιμος. Γέμισε μια κούπα που ‘χε μέρες παρατημένη πάνω
στο γραφείο, κούνησε το ποντίκι κι εμφανίστηκε στην οθόνη το
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κείμενο που έγραφε. Το ‘χε αφήσει στην μέση, αργά το προηγούμενο απόγευμα, για να πάει να πάρει τα πράγματα του
Τάσου. Παρατήρησε τον κέρσορα που αναβόσβηνε, δίπλα από
μια μισογραμμένη λέξη. Διάβασε την παράγραφο. Δεν θυμόταν
τι ήθελε να πει. «Κέρατο…» μουρμούρισε, πριν σβήσει όλη την
παράγραφο. Ύστερα, την προηγούμενη κι έπειτα, την προπροηγούμενη. Μετά έσβησε όλο το κείμενο και πιάστηκε απ’ την
αρχή να γράφει.
«Ποτέ δεν κατάλαβα τι φάση παίχτηκε με τους δικούς
μου…» άρχισε να γράφει ο Βασίλης, προσπαθώντας να ξεμπλέξει το κουβάρι των αναμνήσεών του. Το διάβασε και το έσβησε.
Άναψε τσιγάρο. Σηκώθηκε να περπατήσει. Βγήκε στο μπαλκόνι και παρατήρησε το ελαφρύ χιόνι που συνέχιζε να πέφτει.
Άδειος ήταν ο δρόμος κάτω από το σπίτι του. Θυμήθηκε εκείνο
το απόγευμα που διάβαζε με την αδερφή του. Δεν κατάφερε να
θυμηθεί ποιο μάθημα μελετούσαν, αλλά τον καυγά δεν τον είχε
ξεχάσει.
«Είμαστε τρελή επιτυχία» είχε σχολιάσει εκείνο το απόγευμα η Βικτωρία, καθώς εξηγούσε στον Βασίλη κάποιες ασκήσεις. «Τίποτα δεν καταλαβαίνω, έχει κολλήσει το μυαλό μου»
της απάντησε ο Βασίλης θλιμμένα. Τότε ακούστηκε η φωνή της
μάνας του απ’ το σαλόνι. «Βέβαια, άχρηστος σαν τον πατέρα
σου».
Ποιος είδε την Βικτωρία και δεν την φοβήθηκε. «Έρχομαι»
είπε ήρεμα στον Βασίλη, πριν σηκωθεί απ’ την καρέκλα για να
πάει στο σαλόνι. Έπιασε την μάνα της και την κόλλησε στον
τοίχο. «Αν ξαναμιλήσεις έτσι για το παιδί, θα γίνει το σπίτι
Βοσνία – Ερζεγοβίνη» είπε μέσα απ’ τα δόντια της η Βικτωρία
και η Γιάννα την χαστούκισε.
«Ας μην άνοιγες τα πόδια σου, μωρή καριόλα! Αλλά, βέβαια,
εσύ κι ο εαυτούλης σου! Δεν ήθελες να μπαρκάρει ο μπαμπάς,
πήγες και γκαστρώθηκες! Αν ήμουν στην θέση του Φάνη, θα σ’
είχα σπάσει το κεφάλι, αλλά, καλό χαϊβάνι κι εκείνος! Καλά να
πάθει!» ούρλιαξε η Βικτωρία, που είχε γυαλίσει το μάτι της.
Η ημικρανία του Βασίλη επέστρεψε δριμύτερη. Δάκρυζε στο
γραφείο, όχι απ’ αυτά που άκουσε, μα απ’ τον οξύ πονοκέφαλο. «Δεν είναι πεταμένο το παιδί, για να του συμπεριφέρεσαι
έτσι!» συνέχισε η Βικτωρία. Ο Βασίλης σηκώθηκε από την θέση
του με κόπο και πήγε προς το σαλόνι. «Άφησέ την, Βίκυ» τραύλισε μέσα στον πόνο του, μα η Βικτωρία που είχε καταπιεί
πολλά, δεν μπορούσε να σταματήσει. «Αν ξαναδώ τον μικρό να
φοράει τέτοια κουρέλια, θα γίνει πανικός! Κι αν δεν φτάνουν
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τα λεφτά, βγες στο κλαρί! Ξέρεις εσύ!» ούρλιαξε η Βικτωρία. Ο
Βασίλης την πήρε από το χέρι και την έβγαλε από το σπίτι, για
να ηρεμήσει τα πνεύματα. Μόνο τότε κατάλαβε, η Βικτωρία, τι
είχε ξεστομίσει μπροστά στον αδερφό της.
«Συγνώμη ρε φευγάτε» του ψιθύρισε, καθώς την τραβούσε
μακριά απ’ το σπίτι. «Κλαις ρε;» συνέχισε κι ύστερα στάθηκε
μπροστά του. Του έκοψε τον δρόμο. «Δεν κλαίω. Δεν μπορώ να
κλάψω. Το κεφάλι μου με πονάει» της απάντησε ο Βασίλης.
«Το κεφάλι;» ρώτησε στοργικά η Βικτωρία. Προσπάθησε να
τον πάρει αγκαλιά. Ο Βασίλης την έσπρωξε ευγενικά και συνέχισε να περπατάει. «Άστο ρε Βίκυ. Θα περάσει. Όλα περνάνε»
μουρμούρισε. Την παρακάλεσε να τον αφήσει μόνο του. Η Βικτωρία δεν του έκανε την χάρη και έμεινε να του κάνει παρέα,
μέχρι το χάραμα που δεν άντεξε άλλο και γύρισε στο σπίτι μόνη
της. Εκείνο το βράδυ, ο Βασίλης, έμαθε όσα δεν ήξερε κι όσα
υπέθετε. Κατάλαβε την αδιαφορία των γονιών του και θωράκισε το είναι του με νέες και περισσότερο ακραίες ιδέες για να
καταφέρει να επιβιώσει.
«Γαμημένη ημικρανία…» μουρμούρισε ο Βασίλης που ‘χε
χαθεί στις σκέψεις και τις αναμνήσεις. Άρχισε πάλι να τον πιάνει. Κάθε φορά που στεναχωριόταν τον έπιανε εκείνο το πράγμα. Σαν να βαρούσαν σφυριά στο κεφάλι του. Από ‘κείνο το
απόγευμα που χώρισε με την Μελίνα, τον κυνηγούσαν οι ημικρανίες.
Δεν μπορούσε να καταλάβει την λογική των ανθρώπων και
τον εγωισμό τους, όσο κι αν το πάλευε. Δεν υπήρχε αλληλουχία
στα γεγονότα. Ο παραλογισμός δεν χωρούσε μέσα στο μυαλό
του. Ποτέ δεν κατάφερε να τον χωρέσει. Ούτε και κάθισε να
μιλήσει με τους δικούς του. Είχε βγάλει συμπεράσματα. Ήξερε
πως η κατάσταση δεν θα άλλαζε.
Δεν του ‘φταιγε που δεν μπορούσε να βγάλει άκρη. Ήταν
που τα ψέματα του παρελθόντος, έφταναν στο παρόν και συνέθλιβαν την ζωή του. Την δική του ζωή, εκείνη που δικαιωματικά
του ανήκε. Ακράδαντη ήταν η πεποίθηση, πως όλα αυτά έγιναν
για κάποιο λόγο. «Amor fati» έλεγε στον εαυτό του, μα δεν
κατάφερε ποτέ να το πιστέψει. Όσο κι αν είχε συμπληρώσει την
εικόνα. Όσο κι αν ήξερε τι είχε γίνει στην ζωή του. Όσο κι αν
σκάλισε. Όσο κι αν έψαξε κι έμαθε. Όσο κι αν άντεξε.
Έπρεπε να φύγει. Αυτό ήταν το μόνο σίγουρο. Η φυγή, για
τον Βασίλη, ήταν δεδομένη. Ένιωθε πως δεν τον χωρούσε πια η
πόλη. Γνώριζε πως κάποια στιγμή θα έσκαγε και πως, μαζί του,
θα έπαιρνε όσους τον εμπόδισαν να πάει μπροστά. Σκιζόταν το
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μυαλό του. Ακόμη κι αν είχε επιλέξει, συνειδητά πια, να αποκοπεί από τους γονείς του, δεν είχε σταματήσει να τον κυνηγάει
το παρελθόν και οι δικές τους, λάθος, επιλογές.
Ξάπλωσε στον καναπέ κι έκλεισε τα μάτια του. Είδε μπροστά του την Χριστίνα να του χαμογελάει, όπως κάποτε, δείχνοντας τα μπροστινά της δόντια. Χαμογέλασε κι εκείνος. «Τρωκτικό» την φώναζε όταν ήταν μόνοι τους κι εκείνη έπαιρνε την
πιο παραπονεμένη γκριμάτσα της. Άλλαζε μορφή το πρόσωπο
και χρώμα τα μάτια. Έγιναν μπλε από καστανά. Χαμογελαστά
αντί για θλιμμένα. Ανέκφραστο το πρόσωπο, έκρυβε κάτι σκανταλιάρικο. Πετάχτηκε όρθιος. Είχε μεσημεριάσει.
Σύρθηκε μέχρι την κουζίνα και κοίταξε το ημερολόγιο. Κυριακή, τριάντα μία Δεκεμβρίου. «Άντε γαμήσου κι εσύ» μουρμούρισε πριν το ξεκρεμάσει απ’ το ψυγείο και το πετάξει στα
σκουπίδια με μένος. Το ‘χαν πάρει με την Χριστίνα και είχαν
σημειώσει, απ’ τις πρώτες κιόλας μέρες του χρόνου, τα όσα ήθελαν να κάνουν. Τέλειωνε το 2000 κι ο Βασίλης δεν είχε καταφέρει τίποτα απ’ όσα ήθελε. Ήταν μόνος, χωρισμένος, πληγωμένος
και προσπαθούσε να μαζέψει τα κομμάτια του.
Έπειτα ήρθε η αναστροφή του. Η στιγμή της συνειδητοποίησης και του οδυρμού. Ύστερα η αποθεραπεία. Κοίταζε το γράμμα, εκείνο που του είχε δώσει ο Βαγγέλης, εκείνο που ήταν
γραμμένο από την Έλενα, ένα απόγευμα Σαββάτου, στα τέλη
του Γενάρη. Το άνοιξε. Το διάβασε. Εξοργίστηκε. «Εγώ θα πληρώσω; Θα σε φτιάξω μάγκα» μουρμούρισε πριν πιάσει ένα λευκό φύλλο χαρτί στα χέρια του. «Σιγά μη γράψω κιόλας. Τσόκαρο!» αναφώνησε πριν αρχίσει να δακτυλογραφεί την απάντηση.
Την εκτύπωσε, έσωσε το αρχείο, πήρε το χαρτί στα χέρια του κι
έφυγε από το σπίτι.
«Λενάκι μου; Είσαι Ελλάδα;» την ρώτησε με τον πιο γλυκό
τόνο που μπορούσε να πάρει. Βρισκόταν ήδη κάτω από το σπίτι
της, καβάλα στην μηχανή, και κοίταζε το διαμέρισμα.
«Βασίλη;» τραύλισε η Έλενα και πετάχτηκε από το κρεβάτι.
«Ναι» συνέχισε εκείνος.
«Καλά είσαι;»
«Καλά» απάντησε ο Βασίλης χαμογελώντας, μόλις είδε το
φως του σαλονιού της να ανάβει. Κατέβηκε από την μηχανή και
πήγε προς την πολυκατοικία. «Που σε πετυχαίνω;»
«Σπίτι είμαι. Εσύ;»
«Μόνη;» συνέχισε εκείνος.
«Ναι».
«Παρέα θες;»
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«Ε… Θέλω;» απόρησε η Έλενα κοιτάζοντας το τηλέφωνο.
Δεν μπορούσε να καταλάβει την συμπεριφορά του, ούτε και τον
τόνο του. Κάτι δεν της κολλούσε. Ο Βασίλης, όταν θυμόταν να
την πάρει τηλέφωνο, το έκανε για να την βρίσει.
«Θες ή δεν θες;» την ρώτησε, στιγμές πριν κολλήσει το χέρι
του στο θυροτηλέφωνο.
«Θέλω» του απάντησε.
«Άνοιξε την ρημαδόπορτα τότε» της είπε κοφτά, πριν της
κλείσει το τηλέφωνο στα μούτρα.
«Καλησπέρα» της είπε χαμογελώντας, όταν του άνοιξε την
πόρτα. Σάστισε η Έλενα που δεν τον είχε συνηθίσει έτσι. «Να
μπω;» συνέχισε ευγενικά εκείνος.
«Ναι. Έλα. Πέρασε».
«Σε ξύπνησα;»
«Ναι».
«Δεν πειράζει» είπε καγχάζοντας, πριν καθίσει σε μια παλιά πολυθρόνα. Έβγαλε το χαρτί απ’ το μπουφάν του και της το
έδωσε. «Η απάντηση στο γράμμα» της είπε κοφτά.
Το διάβασε γρήγορα η Έλενα, μα δεν το κατάλαβε. «Γιατί
ήρθες;» τον ρώτησε, αφήνοντας το χαρτί στο τραπέζι. Έπλεξε
τα δάχτυλά του ο Βασίλης. Χαμογέλασε ειρωνικά. Ήξερε ακριβώς τι έπρεπε να πει. «Για να σου κάνω μία ερώτηση».
«Ακούω».
«Τι, ακριβώς, πρέπει να σου πληρώσω;»
«Τι;» ψιθύρισε η έκπληκτη Έλενα, που δεν περίμενε αυτή
την ερώτηση. Αγρίεψε το ύφος του Βασίλη. «Τι, ακριβώς, πρέπει
να σου πληρώσω;» επανέλαβε, τονίζοντας κάθε λέξη.
«Δεν… Δεν σε καταλαβαίνω» τραύλισε η Έλενα φοβισμένα.
«Κάτσε κάτω. Δεν ήρθα για καυγά» της είπε κοφτά ο Βασίλης. Κάθισε απέναντί του η Έλενα. Τον παρατήρησε να ανάβει
τσιγάρο. Πήγε να μιλήσει αλλά την έκοψε το ύφος του. «Τόσα
χρόνια έχω πληρώσει πολλά. Θέλεις κι άλλα;» την ρώτησε ήρεμα.
«Ρε Βασίλη…»
«Θυμάσαι που σου είπα ότι τελείωσαν τα ψέματα;»
«Ναι».
«Θυμάσαι που σου είπα ότι κρατάω στα χέρια μου άσσους,
ρηγάδες, ντάμες και βαλέδες;»
«Το θυμάμαι» τον επιβεβαίωσε.
«Ήρθε, λοιπόν, η ώρα, να ανοίξω τα χαρτιά μου» μουρμούρισε με τελεσίδικο ύφος ο Βασίλης, πριν τινάξει την στάχτη του,
επιδεικτικά, πάνω στο χαλί της Έλενας. Τον κοίταξε αλλά δεν
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είπε κουβέντα. Περίμενε τον βαρύ πέλεκυ να πέσει στο κεφάλι
της.
«Τι θες απ’ τη ζωή μου, Έλενα;» την ρώτησε χαμογελώντας.
«Πλέον; Τίποτα».
«Γιατί συνεχίζεις τότε;»
«Τι συνεχίζω;»
«Τα παιχνίδια».
«Δεν παίζω κανένα παιχνίδι».
«Τότε, αυτό, γιατί έφτασε στα χέρια μου;» ρώτησε, βγάζοντας ακόμη ένα χαρτί απ’ την τσέπη του. Ήταν εκείνο το γράμμα που του είχε γράψει, μετά τον πρωτοχρονιάτικο χαμό. «Τι
σκατά σ’ έπιασε και το έγραψες; Τι σκατά ήθελες και το έδωσες
στη Μαρία; Τι σκατά πρέπει να σου πληρώσω;»
«Ό,τι και να σου πω, δεν θα καταλάβεις…»
«Δεκτό. Είμαι ηλίθιος και δεν καταλαβαίνω. Μπορείς να
μου εξηγήσεις γιατί πηδιόσουνα με τον ποζερά;» την ρώτησε
χωρίς να αλλάξει καθόλου το ύφος του. Πάγωσε η Έλενα. «Από
πού…»
«Να μην σε νοιάζει. Αρκεί που το έμαθα» την διέκοψε.
«Βασίλη…»
«Δεν μου απαντάς. Ίσως γιατί δεν θα καταλάβω. Να πάω
παρακάτω; Πάω. Μπορείς να μου δώσεις, όχι πολλούς, αλλά
ένα, ένα γαμημένο λόγο, που πήγες και πηδήχτηκες με τον Βαγγέλη;» συνέχισε εκείνος ήρεμα και χαλαρά. «Όχι, δεν περιμένω
απάντηση. Γνωρίζω, ακριβώς, γιατί το έκανες. Θα σε ρωτούσα
γιατί μου έβγαλες το λαδάκι όταν ήμασταν μαζί, ενώ πηδιόσουνα με τον χαλβά εκείνο, αλλά, δώρο – άδωρο. Δεν θα πάρω
απάντηση. Όπως ξέρω ότι δεν θα μου απαντήσεις σε οτιδήποτε
κι αν σε ρωτήσω. Αλλά στην επόμενη ερώτηση, θέλω μια ειλικρινή απάντηση. Μπορείς;»
«Ναι» ψιθύρισε η Έλενα.
«Δεν πλήρωσα, ήδη, αρκετά;»
«Ναι».
«Χρωστάω κάτι άλλο;»
«Όχι».
«Θεωρείς πως είμαι τόσο μαλάκας, κούκλα μου; Ή να πω,
καλύτερα, αστέρι μου;»
«Τι εννοείς;»
«Τελείωσαν τα παιχνίδια. Την επόμενη φορά που θα κάνεις
το λάθος να εμφανιστείς στην ζωή μου, θα σε πατήσω κάτω σαν
κατσαρίδα. Θα σε λιώσω, Έλενα. Και μαζί με σένα, πίστεψέ με,
θα λιώσω όποιον υπάρχει γύρω σου. Και αυτόν που σου έδωσε
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το τηλέφωνο μου, τον παλιόφιλο μου τον ποζερά, που σίγουρα
το ξέκλεψε από την Μελίνα, και τον άλλο που ήθελε να με πείσει να γυρίσω σε σένα. Τον άλλο μου παλιόφιλο, τον Βαγγέλη.
Το κατάλαβες;»
«Μάλιστα» μονολόγησε η Έλενα.
«Φέρε μου ένα σταχτοδοχείο. Κρίμα είναι να το σβήσω στο
χαλί».
«Θέλω να μου πεις πώς έμαθες όσα έμαθες» τον ρώτησε,
δίνοντάς του το τασάκι. Χαμογέλασε παράξενα ο Βασίλης. Σκέφτηκε να κάνει εισαγωγή, μα γνώριζε πως δεν είχε νόημα. Δεν
θα τον καταλάβαινε η Έλενα, όπως δεν τον κατάλαβε ποτέ. «Η
Νάντια μιλάει πολύ…»
«Η Νάντια δεν θα σου τα έλεγε ποτέ. Ούτε θα της ξέφευγαν.
Δεν είναι χαζή».
«Ακριβώς, επειδή δεν είναι χαζή, τα έμαθα. Με λίγο ανορθόδοξο τρόπο, βέβαια, αλλά τα έμαθα. Πατσίσαμε, Έλενα!» της
απάντησε χαρωπά.
«Πώς… Δεν… Η Νάντια δεν…» μουρμούρισε μέσα στην σαστιμάρα της, όταν κατάλαβε τι της είπε ο Βασίλης. «Δεν είναι
εκδικητική;»
«Ψέματα μου λες! H Νάντια…»
«Η Νάντια, τότε, σου ήταν πάρα πολύ θυμωμένη. Πάρα μα
πάρα πολύ θυμωμένη. Για τον Βαγγέλη, φυσικά, το ήξερε. Δεν
μπορούσες να κρατήσεις κλειστό το στόμα σου. Εκείνη σου ‘χε
προτείνει να πλευρίσεις τον κοντό. Τον είχε κόψει. Ήξερε πώς
θα τον πατούσατε. Στο φιλότιμο. Ίσως και να το καταφέρνατε.
Αλλά, όχι. Όχι. Ήθελες και να με κάνεις να πονέσω, και να χωρίσω με την Μελίνα. Για δες! Γύρισε όλο πάνω σου! Ηλίθια!»
της φώναξε. Σηκώθηκε να φύγει. Τον έπιασε η Έλενα από το
χέρι. Την κοίταξε πάνω από τα γυαλιά του. Το ήξερε εκείνο το
βλέμμα, η Έλενα. Είχε αγριέψει. Ήξερε πως δεν θα είχε καλή
κατάληξη εκείνη η επίσκεψη.
«Άσε το χέρι μου» της είπε ήρεμα ο Βασίλης.
«Όχι!» φώναξε η Έλενα.
«Πολύ καλά. Σ’ ακούω» συνέχισε εκείνος.
«Πες μου τι έκανες με την Νάντια!» απαίτησε η Έλενα.
«Κάτσε κάτω, γατάκι. Μην ουρλιάζεις σε μένα, γιατί θα σε
αρχίσω στις μπουνιές. Αρκετά κράτησε το θεατράκι. Παλουκώσου κι άκουγε!» της φώναξε.
Το θυμόταν πεντακάθαρα εκείνο το μεσημέρι. Είχε μόλις
φάει κι είχε αράξει στο δωμάτιό του. Ήταν εκείνη την μέρα που
έγραψαν το τελευταίο τους μάθημα. Λίγες ώρες μετά τον τρι260
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κούβερτο καυγά στο σχολείο. Ήθελε να βουτήξει την Έλενα απ’
το μαλλί και να την σακατέψει στο ξύλο. Τον πείραζε που είχε
βρίσει την Μελίνα. Δεν ήξερε γιατί, αλλά ήξερε ότι πραγματικά
τον πείραζε.
«Μικρέ! Τηλέφωνο!» φώναξε η Βικτωρία. Σηκώθηκε απρόθυμα από το κρεβάτι του και πήρε προς το τηλέφωνο. «Έλα,
ποιος;» είπε βαριεστημένα.
«Βασίλη; Η Νάντια είμαι, μη με βρίσεις…»
«Δεν είχα σκοπό» της απάντησε κοφτά.
«Σίγουρα δεν θα βρίσεις;»
«Ναι, λέμε. Πες. Τι παίχτηκε;»
«Μπορείς να έρθεις από το σπίτι μου;»
«Τώρα;»
«Και τώρα, δεν έχω θέμα. Μπορείς;»
«Έγινε κάτι;» ρώτησε ανήσυχα ο Βασίλης.
«Έγιναν πολλά…» του απάντησε αναστενάζοντας. «Όλα
αφορούν εσένα. Θα έρθεις; Δεν θέλω να στα πω από το τηλέφωνο, δεν θέλω να βγούμε έξω. Μπορείς;»
«Ναι. Πες μου πού είναι» της είπε, πριν σημειώσει νοερά
την διεύθυνση και κλείσει το τηλέφωνο. Μπήκε βιαστικά στο
δωμάτιο και έβαλε τα παπούτσια του. Τον κοίταζε ύποπτα η
Βικτωρία. «Γκόμενα;» τον ρώτησε κρυφογελώντας.
«Δεν ξέρω» της απάντησε εκείνος.
«Μικρέ; Σοβαρέψου…»
«Βίκυ, δεν έχω όρεξη» μουρμούρισε εκείνος. Βούτηξε τα
τσιγάρα και τον αναπτήρα κι έφυγε απ’ το σπίτι.
Κουφόβραση είχε εκείνο το μεσημέρι. Το έκοψε από τα πίσω
στενά ο Βασίλης κι έκανε ένα μικρό κύκλο της γειτονιάς για να
μην πέσει πάνω σε κανένα γνωστό. Το ‘χε συνηθίσει πλέον. Από
τότε που είχε χωρίσει, τα δρομολόγιά του περιελάμβαναν κάθε
ξεχασμένο στενό. Στάθηκε, για μία στιγμή, στην διασταύρωση
απέναντι απ’ την εκκλησία. Τσέκαρε τα παιδιά που κάθονταν
στο προαύλιό της. «Κανένας γνωστός» μουρμούρισε, στρίβοντας βιαστικά. Χώθηκε στην πιλοτή της πολυκατοικίας και χτύπησε το κουδούνι. «Έλα, εγώ» είπε κοφτά.
«Ανέβα στον έκτο» του απάντησε η Νάντια, ανοίγοντας την
πόρτα. Μπήκε ο Βασίλης μέσα, ανέβηκε τρέχοντας στον πρώτο
με τις σκάλες, κι από εκεί πήρε το ασανσέρ. Δεν ρίσκαρε να τον
πάρει κάποιο μάτι.
Το οροφοδιαμέρισμα που έμενε η Νάντια, ήταν φουτουριστικό. Χάζεψε τα χρώματα και τα παράταιρα έπιπλα ο Βασίλης,
όσο η Νάντια του έφτιαχνε καφέ. «Θα κάτσουμε έξω» του είπε,
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δείχνοντας το μπαλκόνι που έμοιαζε με μικρή ζούγκλα. Σάστισε ο Βασίλης. Βγήκε έξω και πήγε στα κάγκελα. Σαν πιάτο
απλωνόταν μπροστά του όλη η πόλη. «Μετράει η θέα» σχολίασε
γελώντας.
«Ναι, είναι τέλεια από ψηλά» απάντησε η Νάντια.
«Ακούω» της είπε αδιάφορα ο Βασίλης.
«Κάτσε» του είπε η Νάντια με περίεργο ύφος. Γύρισε και
την κοίταξε. Πρωτοφανώς, ήταν σοβαρή. Δεν της το είχε ο Βασίλης, που πάντα τη περνούσε για χαζούλα και νευρίαζε όταν την
πείραζαν. «Θα πιάσω την καρδιά μου και θα πέσω κάτω;» την
ρώτησε χαμογελώντας.
«Μ’ αρέσεις όταν το παίζεις βλάκας. Μου θυμίζεις εμένα».
«Τι;» απόρησε ο Βασίλης.
«Μ’ αρέσεις, περισσότερο, όταν είσαι πραγματικά βλάκας.
Μου θυμίζεις την Έλενα» συνέχισε η Νάντια, δείχνοντάς του την
καρέκλα από μπαμπού. «Κάτσε. Έχω να σου πω πολλά» του
είπε χαμογελώντας κρυπτικά.
«Έχουν σχέση με την Έλενα;» ρώτησε καθώς καθόταν.
«Θα μπω στο ψητό, πριν αρχίσεις να βρίζεις, γιατί την ξέρεις
την απάντηση. Θέλω να την κάνω να πονέσει. Ευκαιρία, και για
σένα, να κάνεις το ίδιο. Αν δεν θες, πάω πάσο».
«What’s the catch?» ρώτησε ο Βασίλης, κλείνοντας τα μάτια
του και χαμογελώντας αυτάρεσκα.
«Αμάν μωρέ φευγάτε, δεν είμαι χαζή, το παίζω, αλλά τα
αγγλικά…»
«Έχει καμιά παγίδα, όλο αυτό που πας να στήσεις;»
«Καμία απολύτως».
«Μέσα» αποκρίθηκε ο Βασίλης.
«Από πού να το πιάσω;» τον ρώτησε η Νάντια, ανακατεύοντας τον καφέ της.
«Απ’ οπουδήποτε. Είμαι όλος αυτιά».
«Ωραία… Μάλιστα… Κοίτα… Θα σου πρότεινα να το κάνουμε, όπως έκανε η Έλενα με τον κολλητό σου, αλλά, ξέ-»
Πνίγηκε με τον καφέ του ο Βασίλης. Σηκώθηκε η Νάντια
και του έφερε νερό. «Απ’ οπουδήποτε, είπες» προσπάθησε να
αστειευτεί.
«Όταν λες μαλακίες…» έκανε ο Βασίλης, βήχοντας και προσπαθώντας να υπομείνει εκείνο το τσούξιμο ματιών, μύτης και
λαιμού.
«Μακάρι να έλεγα μαλακίες… Μακάρι» αποκρίθηκε η Νάντια.
«Πες».
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«Ναι».
«Αλήθεια;»
«Αλήθεια».
Άκουγε ο Βασίλης. Κάθισε και άκουσε χωρίς να μιλήσει. Του
έλεγε τα κατορθώματα της Έλενας, η Νάντια κι εκείνος απορούσε με τον ίδιο του τον εαυτό. Τον ρώτησε αν ήταν καλά, γιατί
της φαινόταν σκεφτικός. «Δεν… Τι να λέμε τώρα, η κοπέλα έχει
ξεφύγει» σχολίασε ο Βασίλης.
«Θεωρούσα ότι ήταν φίλη μου. Της έκανα πλάτες, την στήριζα, την άκουγα, την έχω βοηθήσει χίλιες φορές. Περίμενα ότι,
τουλάχιστον μεταξύ μας, θα ήταν σωστή. Άτομα όπως ο Πάνος
και η Έλενα, δεν ξέρουν τι θα πει φιλία. Ούτε καν αυτό. Τα
άλλα, τα παραβλέπω. Θέλουν, πάση θυσία, να περάσει το δικό
τους. Όποιο κι αν είναι αυτό. Με τον Πάνο, χώρισα, γιατί τα
έμπλεξε με την Μελίνα. Αυτό το ξέρεις…»
«Το ξέρω» της είπε κοφτά ο Βασίλης, προσπαθώντας να μην
δείξει την απέχθειά του για τον παλιόφιλό του.
«Αυτό που δεν ξέρεις, και που δεν ήξερα ούτε εγώ, είναι ότι
το είχαν συμφωνήσει, με την Έλενα, από νωρίτερα. Όταν έφαγε
το πρώτο άκυρο ο Πανούλης, σταμάτησε να ασχολείται μαζί
της. Τρία χρόνια πίσω. Μετά ξεκίνησε να την κυνηγάει…»
«Δένει. Συνέχισε».
«Κωλόπαιδα ολικής άλεσης. Δεν ήταν έτσι ο Πάνος. Όταν
έμπλεξε με την Έλενα, έγινε έτσι. Σας πουλούσε παραμύθι, ρε.
Απ’ την πρώτη λυκείου, σας πουλούσαν παραμύθι. Γιατί; Γιατί
έτσι».
Έπιασε το κεφάλι του κι αναθεμάτισε. Άρχισε να παίζει τα
δάχτυλά του πάνω στο ποτήρι. Σκεφτόταν πυρετωδώς. Έψαχνε
τρόπους. Λύσεις. Έφτιαχνε σχέδια και τα γκρέμιζε. Σουρούπωνε κι εκείνος ακόμη σκεφτόταν και συζητούσε με την Νάντια,
για πρώτη φορά, ως ίσοι. Δεν ήταν πια εκείνη η χαζογκόμενα,
που την έσερνε παντού η Έλενα. Είχε προσωπικότητα. Την δική
της, ακραία, προσωπικότητα. Έπαιζε μεταξύ σωστού και λάθους, δίκαιου και άδικου. Τα έβαλε κάτω όλα ο Βασίλης.
«Δεν μιλάς σε κανέναν…» άρχισε εκείνος. Του έγνεψε καταφατικά η Νάντια. Περίμενε να συνεχίσει την σκέψη του. Του
έκανε νόημα να συνεχίσει. Άναψε τσιγάρο ο Βασίλης. Έτριψε
το πηγούνι του. «Μπλέξιμο… Τι μπλέξιμο είναι αυτό, ρε φίλε;
Έτσι όπως μου τα λες, η Έλενα πρέπει να ‘χει πάει με όλη την
πόλη, εκτός από εμένα».
«Δεν πρόκειται να το κάνει ποτέ. Να παίξει θέλει μόνο»
επιβεβαίωσε τους φόβους του η Νάντια.
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«Δηλαδή;»
«Δεν κατάλαβες ακόμα, φευγάτε; Κρίμα. Σ’ είχα για έξυπνο».
«Τι να καταλάβω;»
«Τι έχει να κερδίσει από εσένα; Τίποτα απολύτως. Αντιθέτως, από τον Πάνο είχε να πάρει κάτι. Είχε ρουφιάνο στην παρέα σας. Μάθαινε κάθε σου κίνηση, πριν καν την κάνεις. Μάθαινε… Μαθαίναμε, τέλος πάντων, όσα συζητούσατε. Γιατί; Γιατί
είχε πλάκα! Αυτός ήταν ο λόγος! Είχε πλάκα, για την Έλενα, να
μαθαίνει πώς γκρεμοτσακιζόσουν, κάθε φορά που έβαζε κάπου
το χέρι της. Στην αρχή, το παραδέχομαι, γελούσα κι εγώ. Το
χόντρυνε, όμως, πολύ. Τον Χρήστο, ο Πάνος της τον γνώρισε.
Τι είχε να πάρει; Το μπαγιόκο, όπως είπε ο Βαγγέλης, και την
καλοπέραση. Εσύ δεν είχες να την βγάλεις έξω, ούτε να την
κυκλοφορήσεις, ούτε να της κάνεις δώρα, ούτε τίποτα. Την είδε
κάποια η Έλενα. Άρχισε τις μαλακίες. Της είπα, χιλιάδες φορές,
ότι θα μας κάψει. Μας έκαψε. Χώρισες, έφυγες, δεν μίλησες.
Δεν ήξερες κιόλας. Έλεγα, τότε, ότι ο Πανούλης δεν ήταν του
επιπέδου μου, γι αυτό κρατάγαμε κρυφή την σχέση. Εκείνον τον
βόλευε. Εγώ φοβόμουν. Δεν ήθελα να ξεσπάσει αυτός ο χαμός.
Ξέρω τι είσαι. Το παίζεις χαζός, σαν εμένα. Είσαι εκδικητικός.
Σαν εμένα. Θέλεις τον τελευταίο λόγο. Σαν εμένα. Το άδικο,
όμως, φευγάτε, δεν το πας ούτε με σφαίρες. Σκέφτηκα να σε
πιάσω και να σου μιλήσω, ξέρεις πόσες φορές; Μ’ είχες πάρει
με κακό μάτι και δεν σ’ αδικώ. Κι εγώ, στη θέση σου, έτσι θα
με έβλεπα. Έφτασε, όμως, ο κόμπος στο χτένι. Χρειάζονται ένα
γερό μάθημα. Πρέπει να πονέσουν, κάποια στιγμή, για να καταλάβουν» κατέληξε η Νάντια.
«Ακούω προτάσεις» σχολίασε ατάραχα ο Βασίλης, που είχε
χωνέψει όσα γινόντουσαν πίσω από την πλάτη του.
«Στην έκανα στην αρχή».
«Τι; Να το κάνουμε; Έτσι; Α λα Έλενα;» την ρώτησε γελώντας.
«Όχι. Όσο κι αν κάνουμε παρέα, δεν μοιάζουμε σαν χαρακτήρες με την Έλενα. Είσαι ομορφόπαιδο. Ακόμη και με τα σκισμένα σου ρούχα, και με τα σαραβαλιασμένα παπούτσια, και με
το μαλλί που είναι ό,τι να ‘ναι, παραμένεις ομορφόπαιδο. Άσε
που, έχω πληροφορίες, από το πίσω θρανίο και τις συζητήσεις
της πρώην σου με την Νίκη, πως είσαι πάρα μα πάρα πολύ καλός. Έλεγαν πως, να το πω κομψά, πως ξέρεις να περιποιείσαι
την Μελίνα…»
«Αλλά;»
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«Αλλά, φευγάτε, δεν έχει νόημα. Έχει; Θα το κάνεις επειδή
το θες, ή, α λα Έλενα;»
«Ξέρεις πόσο παρανοϊκό και εξωπραγματικό ακούγεται
αυτό;»
«Το να το κάνουμε; Μια ιδέα είναι. Έτσι θα σου έλεγε η
Έλενα, αν έκανες τόσα χρόνια παρέα μαζί της» απάντησε θλιμμένα η Νάντια.
«Δεν ξέρω…» μουρμούρισε ο Βασίλης.
«Το σκέφτεσαι, δηλαδή;»
«Ναι» απάντησε κοφτά ο Βασίλης και η Νάντια έβαλε τα
γέλια μαζί του. «Μπορείς;» τον ρώτησε γελώντας κι εκείνος
κάγχασε. «Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ σαν, μια ιδέα, μέσα στο
μυαλό. Το έβλεπα, πάντοτε, διαφορετικά».
«Και μετά;»
«Τι μετά;»
«Αν μ’ αρέσει; Αν θέλω κι άλλο; Τι θα κάνω; Θα σε κυνηγάω; Θα στήνω πλεκτάνες για να πέσεις στα δίχτυα μου; Ή,
νομίζεις, πως είμαι διατεθειμένη να τα βάλω με την Μελίνα;
Εκεί θα γυρίσεις, αργά ή γρήγορα. Αυτή φοβόταν η Έλενα και
έστησε όλο αυτό το πανηγύρι. Φοβόταν να ανοίξει παρτίδες με
την Μελίνα. Γι αυτό πήγε υπογείως».
«Φευγάτος είναι αυτός που φεύγει» μουρμούρισε νωχελικά
ο Βασίλης.
«Αλήθεια, γιατί σε λένε φευγάτο;» τον ρώτησε η Νάντια με
ενδιαφέρον, μα εκείνος είχε αλλού το μυαλό του. Είχε σταματήσει να τον νοιάζει η προδοσία των φίλων του και της Έλενας,
καιρό πριν. Η στάση της Μελίνας τον έκαιγε. «Θα σου πω, αλλά
θέλω πληροφορίες…»
«Λέγε» τον διέκοψε η Νάντια.
«Η Μελίνα…» άρχισε διστακτικά ο Βασίλης. «…με τον ποζερά…»
«Ναι. Μου το είπε η Έλενα που της το είπε ο Πάνος. Δεν το
είπε για να με πικράνει. Την έχει τσούξει που έχασε το παιχνίδι
της…»
«Αρκεί» την διέκοψε ο Βασίλης. Σηκώθηκε και χάζεψε τα
αμέτρητα λουλούδια. Κοίταξε το μούχρωμα. Αναστέναξε. Είχε
να απαντήσει σε μια πολύ δύσκολη, για εκείνον, ερώτηση. Άρχισε να περπατάει στην γεμάτη από φυτά βεράντα και να κοιτάζει σκεφτικά την Νάντια. «Θα σου πω» δήλωσε όταν είδε το
απορημένο πρόσωπό της.
«Φευγάτος, δεν είναι αυτός που φεύγει, άσε τις μαλακίες
που λέω. Φευγάτος, είναι αυτός που έχει ήδη φύγει. Ο άπια265
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στος. Αυτός που είναι μπροστά. Που δεν φυλακίζεται και δεν
εγκλωβίζεται. Πολύ σπάνια είμαι αυτός ο άνθρωπος. Εκείνες,
όμως, τις στιγμές που γίνομαι φευγάτος, φλέγεται ο κόσμος
γύρω μου» της είπε ο Βασίλης με στόμφο, πριν πιάσει πάλι την
θέση του. «Οι δικοί σου;» την ρώτησε αδιάφορα, για να αλλάξει
θέμα συζήτησης, ενώ εκείνη τον κοίταζε με απορία.
«Στο εξοχικό».
«Καλή φάση…»
«Σήμερα… Είσαι φευγάτος;» του πέταξε η Νάντια και τον
έπιασε απροετοίμαστο. Δεν είχε κάποια διπλωματική απάντηση έτοιμη Ήξερε πως δεν τον έπαιρνε, μετά από την τεράστια
συζήτησή τους, να υπεκφύγει. «Ναι» της απάντησε ψύχραιμα.
«Και; Τι έχεις σκοπό να κάνεις;»
«Τι θες ρε Νάντια;» την ρώτησε γελώντας με το σοβαρό της
ύφος.
«Σου είπα. Να τσακίσω την Έλενα».
«Δικό μου σχέδιο, δικοί μου όροι» της είπε σκεφτικά. Μπάλα είχαν γίνει όλα στο κεφάλι του, ενώ άρχισε να αναδύεται ο
φευγάτος στην επιφάνεια. Εκείνο το κομμάτι του εαυτού του,
που είχε φτιάξει, κάποτε, για να βάζει μπροστά στα δύσκολα.
Δεν άντεχε ο χαρακτήρας του την πραγματικότητα, εκείνη που
δεν έχανε ευκαιρία να τον ρίξει κάτω και να τον διαλύσει. Ο
φευγάτος, ήταν η διέξοδος του Βασίλη από αυτό το παραμύθι.
Ο τύπος που δεν είχε όρια, δεν είχε περιορισμούς, δεν είχε τύψεις, δεν σκεφτόταν δεύτερη φορά, δεν λειτουργούσε ποτέ βάσει συναισθημάτων. Εκείνος που έλεγε «μία σου και μία μου»
και δεν χάριζε καμία.
«Ακούω το σχέδιο» του είπε κοφτά η Νάντια.
«Θα το κάνουμε, ή όχι;» την ρώτησε στον ίδιο τόνο.
«Βασίλη; Δεν είμαι πουτάνα! Έλεος!» του απάντησε αγανακτισμένα.
«Εσύ το πρότεινες, πολλάκις. Λέγε» συνέχισε εκείνος.
«Δεν ξέρω… Ναι… Όχι… Τι μου κάνεις τώρα, μωρέ Βασίλη;
Πρέπει να την πάρω τώρα την απόφαση;» τον ρώτησε με παράπονο.
«Δεν χρειάζεται. Μπορούμε, απλά, να συμφωνήσουμε να
πούμε στην Έλενα ότι το κάναμε…»
«Να μιλήσω ή θα με βρίσεις;» τον διέκοψε.
«Δεν σε βρίζω, μωρέ. Λέγε».
«Σ’ έχω πάρει από φόβο».
«Είμαστε στο ίδιο στρατόπεδο. Λέγε. Χωρίς περιστροφές.
Κουράζεται ο φευγάτος» της είπε κι ύστερα απόρησε με τον
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εαυτό του και τα λόγια του. Ήξερε πως είχε μπει σε μια μη
αναστρέψιμη τροχιά, όταν συνειδητοποίησε πως μιλούσε για
εκείνον σε τρίτο πρόσωπο.
«Ξέρεις τι; Θέλω… Δεν ξέρω και πώς να στο πω…»
«Με δικά σου λόγια» μουρμούρισε ξεφυσώντας ο Βασίλης.
«Δεν είναι κι εύκολο» του απάντησε η Νάντια που ‘χε σαστίσει, μιας και δεν ήξερε ποιος ήταν ο καλύτερος τρόπος για
να εξωτερικεύσει τις σκέψεις της.
«Να μείνουμε στο σχέδιο; Να της πούμε ψέματα και να
τελειώνει η υπόθεση; Είναι ανάγκη να μπλέξουμε μεταξύ μας;
Μη στραβώσεις, μπάνικο γκομενάκι είσαι, αλλά, αυτή την στιγμή, την δεδομένη στιγμή, δεν υπάρχει ο χρόνος να πάμε από το
ένα στο δύο και από το δύο στο τρία. Και να σου πω και κάτι;
Ούτε εγώ θα εκδικηθώ την Μελίνα, έτσι, ούτε εσύ, τον Πάνο.
Κάναμε ένα σεξ, ωραία και; Θα το κάνουμε για εμάς ή για τους
άλλους;» της είπε ο Βασίλης που είχε πάρει φόρα. Ούτε ο ίδιος
δεν ήξερε που έβρισκε τόση λογική και τόση ψυχραιμία μέσα
του.
Τρωγόταν με τα ρούχα της η Νάντια. Είχε ακούσει τόσα
πολλά απ’ την Μελίνα, μέχρι την μέρα που βρήκε το θάρρος να
γυρίσει και να την ρωτήσει για τον Βασίλη. Εκείνη την ημέρα
σταμάτησαν τα κορίτσια στο πίσω θρανίο να μιλάνε. Την είχε
βρίσει αμέτρητες φορές η Έλενα, γιατί έχασαν και τον τελευταίο
συνδετικό κρίκο με τον Βασίλη. Δεν μπορούσε να κάνει κάτι καλύτερο. Της είχε σφηνώσει στο μυαλό. Το συζήτησε αμέτρητες
φορές με τον Πάνο, όταν ήταν ακόμη μαζί, αλλά δεν της έκανε
την χάρη. «Μία φορά μωρέ» τον παρακαλούσε και τον ξαναπαρακαλούσε, μα δεν μπορούσε να τον πείσει με τίποτα. «Για
μένα το θέλω» βρήκε το κουράγιο να του πει.
«Ωραία. Τι;» συνέχισε ο Βασίλης ήρεμα.
«Δεν θα με περάσεις, όμως, για πουτάνα» του απάντησε η
Νάντια.
«Τι κόλλημα είναι αυτό; Είπα εγώ κάτι τέτοιο; Απ’ όσο
με ξέρεις, με έχεις δει ποτέ να βάζω ταμπέλες, να μιλάω, ή να
κατηγορώ; Άντε, το κέρατό μου, τελείωνε, έχω κι ένα σχέδιο να
καταστρώσω!» της απάντησε με φούρια ο Βασίλης.
Κοκκίνισε η Νάντια. Ψεύδισε κάτι, μα ο Βασίλης δεν το
άκουσε. «Ξαναρίχ’ το» της είπε χαμογελαστά. Του το είπε
άηχα. Κούνησε καταφατικά το κεφάλι του. Έκανε να σηκωθεί.
«Όχι τώρα. Σε λίγο» του είπε ψιθυριστά.
«Εντάξει» της απάντησε, πριν γυρίσει στις σκέψεις του.
«Άκου τώρα. Δεν θα το εκτελέσουμε τώρα το σχέδιο. Θα αφή267
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σουμε να περάσει καιρός. Να ξεχαστεί. Να μην ξέρει από πού
της ήρθε. Ασ’ τη να μας περνάει για μαλάκες. Τόσα χρόνια,
αυτό δεν κάνει; Δεν έγινε κάτι. Θα της τα κοπανήσω στο κεφάλι. Θα της πω ότι…»
«Ότι σου είπα τι σου έχει κάνει κι ύστερα, ότι σ’ έριξα και
στο κρεβάτι» τον διέκοψε με νωχελικό ύφος η Νάντια.
«Θα με περάσει για μεγάλο μαλάκα» σχολίασε ο Βασίλης.
«Είσαι μεγάλος μαλάκας».
«Δεν το λέω με αυτή την έννοια…»
«Φευγάτε, δεν μπορείς να γίνεις μεγαλύτερος μαλάκας, με
την έννοια που το λες, από την Έλενα. Πίστεψέ με. Δεν…»
«Τι μου ζήτησες;»
«Ναι, τι μ’ αυτό;»
«Γίνομαι μαλάκας».
«Εγώ γίνομαι μαλάκας, που στο ζητάω».
«Σιγά το τραγικό, ρε Νάντια. Εγώ…»
«Θα μαλώσουμε, τώρα, για το ποιος γίνεται μαλάκας; Εγώ
θέλω. Εσύ θες;»
«Τι λέμε τόση ώρα;» την ρώτησε ο Βασίλης. Την είδε να
σηκώνεται, αλλά δεν έδωσε σημασία. Συνέχισε να μιλάει μόνος
του, για το σχέδιό του. «Βασίλη;» τον φώναξε κι εκείνος πάγωσε για μια στιγμή. «Τώρα;»
«Τώρα, πριν με πιάσουν πάλι οι ντροπές και το μετανιώσω».
Χώθηκαν μέσα στο δωμάτιό της και στο απόλυτό του σκοτάδι. «Άναψε κάτι, ρε. Θα σκοτωθούμε εδώ μέσα» μουρμούρισε
ο Βασίλης που προσπαθούσε, βαδίζοντας στα τυφλά και ψηλαφώντας, να βρει έναν διακόπτη για να ανάψει το φως.
«Χρειάζεται να βλέπεις;» τον ρώτησε η Νάντια.
«Όχι. Εντάξει».
«Να σου πω;»
«Να μου πεις».
«Φοβάμαι λίγο».
«Να το αφήσουμε;»
«Φοβάσαι;»
«Όχι. Απλώς με κουράζει η αναποφασιστικότητά σου».
«Βασίλη…» έκανε εκείνη πριν ξαπλώσει κι ο Βασίλης, ψηλαφώντας, βρήκε το κρεβάτι. Κάθισε δίπλα της κι άρχισε την
διάλεξη, όπως έκανε πάντοτε, σε τέτοιες καταστάσεις. «Χτισμένα είναι το κεφάλι μας. Τα ακούγαμε για χρόνια. Μη αυτό, όχι
εκείνο, θα σου βγει το όνομα και τι θα πει ο κόσμος. Ειλικρινά,
δεν με νοιάζει πια. Κουράστηκα να βαδίζω τους δικούς τους
δρόμους. Δεν είπε τίποτα ο κόσμος που δεν έχω ένα ρούχο να
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βάλω, αλλά, θα πει αν με δει με κοπέλα. Σιχάθηκα το ότι πρέπει να είμαι σοβαρός κι όλες αυτές τις μπούρδες. Ο φευγάτος,
Νάντια, σιχάθηκε την κοινωνία και την φτύνει κατάμουτρα. Δεν
την φοβάται, γιατί ξέρει τους φόβους της. Στ’ αρχίδια μου κι αν
πουν, γιατί ξέρω ότι το κάνουν για να καλύψουν τα δικά τους
αίσχη. Φώναζε η μάνα μου κι έκραζε, την ενοχλούσαν όλοι κι
όλα, κατηγορούσε την αδερφή μου, που έβγαινε μέχρι αργά και
έκανε παρέα με αγόρια. Γιατί; Να καλύψει τα δικά της ήθελε.
Γρανάζι είναι, σ’ αυτό το μπουρδέλο που καταρρέει. Γρανάζι
στο κωλοσύστημα που έφτιαξαν, για να πνίξουν τους φόβους
και τις αμαρτίες τους. Εγώ αρνούμαι πια να είμαι γρανάζι. Αρνούμαι να γίνω μιαρό ανθρωπάκι, σαν το Λενάκι που πηδιέται
με τους φίλους μου για να με πληγώσει. Κάνω ό,τι κάνω γιατί
γουστάρω να το κάνω. Αυτός είμαι, σ’ όποιον αρέσω. Μην κουνιέσαι, γαμώ την αμαρτία μου, με αποσυντονίζεις!»
«Hello? Προσπαθώ να γδυθώ!» του απάντησε η Νάντια.
«Τέλος πάντων, αποδέσμευσε το μυαλό σου από τις μαλακίες που λέει ο κόσμος και από τις ταμπέλες που πάει και χώνει για να τα έχει καλά με το μέσα του. Να νομίζει, δήθεν, και
καλά, πως είναι ανώτερος και οι άλλοι κατώτεροι…»
«Σε έπιασε το επαναστατικό;»
«Με εκνεύρισες».
«Αν θες, άνοιξε λίγο το παντζούρι. Ίσα να βλέπεις. Και την
κουρτίνα» του είπε δειλά.
«Έφυγαν οι ντροπές;» σχολίασε ο Βασίλης πριν σηκωθεί
από το κρεβάτι.
Πήρε φόρα η Νάντια μετά το λογύδριο του Βασίλη. «Όχι…»
άρχισε να λέει, «Αλλά, είστε τόσο μαλάκες όλοι και νομίζετε
πως μόνο να ζητάτε μπορείτε και ότι, εμείς, πρέπει να σας κάνουμε τα χατίρια και ό,τι μας ζητάτε και…»
«Όχι όλοι. Ούτε όλες είστε α λα Έλενα. Δεν μπορείς να είσαι
απόλυτη με τους ανθρώπους. Τι ζόρι τραβάς τώρα;» της απάντησε, ψαχουλεύοντας να ανοίξει το παντζούρι.
«Φευγάτε;» του είπε με προειδοποιητικό ύφος.
«Καλά, καλά, καλά. Εντάξει. Σταματάω» της απάντησε.
Άνοιξε λίγο το παντζούρι και φωτίστηκε ανεπαίσθητα το δωμάτιο. «Εντάξει;» την ρώτησε κι εκείνη του έκανε νόημα να το
ανοίξει λίγο ακόμη. «Νυχτώνει…» μουρμούρισε ο Βασίλης πριν
καθίσει στο κρεβάτι. Κοίταζε έξω και το μάτι του χανόταν στον
ορίζοντα. Τον περίμενε καρτερικά η Νάντια. Δεν μπορούσε να
τον καταλάβει, ούτε μπορούσε να δώσει κάποια εξήγηση για την
συμπεριφορά του. Την μία μιλούσε καθαρά και κοφτά, την άλλη
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χανόταν και υπεξέφευγε. Σηκώθηκε και του χάιδεψε την πλάτη.
«Σκέφτεσαι την Μελίνα;» τον ρώτησε ψιθυριστά.
«Σκέφτομαι πως το κουράζουμε τόση ώρα, με τις ντροπές,
με τα πισωπατήματα και με τα μισόλογα» μουρμούρισε ο Βασίλης. Της έπιασε το χέρι. Ήταν σφιγμένη γιατί δεν ήξερε τι θα
αντιμετώπιζε. «Χαλάρωσε» της ψιθύρισε.
«Φοβάμαι…»
Άρχισε να μιλάει ο φευγάτος, δια στόματος Βασίλη, και να
λέει στην Νάντια, όλα όσα φοβάται ο άνθρωπος, εκείνος που
χτίστηκε μέσα σε τοίχους για να προστατέψει τον εαυτό του.
Νύχτωσε για τα καλά. Φούντωσε η συζήτηση. Συνειδητοποίησαν πως τα πράγματα ήταν πολύ απλούστερα απ’ όσο τους τα
είχαν διδάξει. Ήταν όλα μια στιγμή μέσα στο χρόνο και τίποτα
περισσότερο. Κάτι που θα γινόταν, θα είχε μια, όση, διάρκεια,
και που θα τελείωνε, για να γίνει ακόμη μια ανάμνηση. Κάτι
που θα ήταν μόνο δικό τους, που δεν είχε νόημα να μοιραστούν
με άλλους, γιατί δεν υπήρχε τίποτα στο οποίο θα μπορούσαν να
χτίσουν πάνω. Ηρέμησε το είναι του Βασίλη που πίστευε πως μ’
αυτή του την πράξη, απατούσε την Μελίνα. Χαλάρωσε η Νάντια
που την φόβιζαν τα στερεότυπα και οι ταμπέλες. Υποσχέθηκαν,
ο ένας στον άλλο, ότι δεν θα μιλούσαν ποτέ γι αυτό και ύστερα,
έγιναν όλα τόσο γρήγορα, που το μόνο που τους έμεινε, ήταν
μια ενθύμηση που συζητήθηκε, κάτω από τον νυχτερινό ουρανό.
«Πήγε μία και πρέπει να φύγω…» μουρμούρισε, καπνίζοντας ο Βασίλης, κοιτάζοντας τα αστέρια από το μπαλκόνι της
Νάντιας. Είχαν αράξει στις καρέκλες, με τα πόδια στα κάγκελα
και χάζευαν.
«Κάτσε λίγο, είσαι καλή παρέα» του απάντησε χαμογελώντας.
«Λίγο…» επανέλαβε κι εκείνος, στον ίδιο τόνο.
«Ρε… Σ’ ευχαριστώ. Ήταν…»
«Ωραίο ήταν. Είχε την φάση του» την διέκοψε, προτού γυρίσει να την κοιτάξει. «Στην Έλενα, τι θα πούμε;»
«Θα της πούμε πως πήραμε όλο το πακέτο και, εννοείται, ότι
ήσουν τέλειος, υπέροχος και αξεπέραστος, πως έχασε που δεν
δοκίμασε, και οτιδήποτε άλλο μπορεί να την τσακίσει» απάντησε ανέμελα η Νάντια, που δεν είχε σταματήσει να χαμογελάει.
«Γίνεσαι κακιά» σχολίασε ο Βασίλης.
«Φευγάτε;»
«Θα το κανονίσουμε όταν έρθει η ώρα. Μέχρι τότε, υπομονή».
«Να σου πω;»
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«Να μου πεις».
«Η υπόσχεση, ισχύει; Δεν θα πεις σε κανέναν, τίποτα. Ναι;».
«Εννοείται. Στο ξαναείπα. Είμαστε στο ίδιο στρατόπεδο».
«Και, επειδή ξέρω ότι δεν πρόκειται να ξαναγίνει, μήπως,
τώρα που σ’ έχω εύκαιρο, αν θες…»
«Νάντια, δεν είναι για χόρταση».
«Τώρα σ’ έπιασαν οι ενδοιασμοί;»
«Όχι. Βαριέμαι να σηκωθώ…»
«Σας ζηλεύω και σας λυπάμαι. Εσένα και την Μελίνα. Είχατε κάτι υπέροχο και το χαλάσατε».
«Δεν μας λυπάμαι. Άξιοι της μοίρας μας είμαστε».
«Να σου πω;»
«Να μη μου πεις. Να πας να βάλεις ένα φόρεμα φαρδύ» της
είπε γελώντας.
Πετάρισε τα βλέφαρα ο Βασίλης. Επέστρεψε στην πραγματικότητα. Περίμενε η Έλενα μια απάντηση. «Την αλήθεια θες;»
την ρώτησε χαμογελώντας. Έβγαλε το κινητό από την τσέπη του
και σκάλισε ένα λιτό μήνυμα.
«Θα μου πεις;» τον ρώτησε, στιγμές αργότερα. Δεν μιλούσε
ο Βασίλης, παρά μόνο περίμενε. Χτύπησε το τηλέφωνο της Έλενας. «Άντε, δεν θα το σηκώσεις;» της είπε χαμογελώντας.
«Χρόνια πολλά, κούκλα μου! Πολύχρονη κι ό,τι αγαπάς! Να
σε χαιρόμαστε!» είπε πρόσχαρα η Νάντια στο τηλέφωνο.
«Να ‘σαι καλά ρε φιλενάδα. Να σε πάρω πιο μετά, γιατί
έχω μια δουλειά τώρα και καίγομαι;»
«Να με πάρεις όταν φύγει ο Βασίλης» απάντησε η Νάντια.
«Πού…» έκανε η Έλενα κι ύστερα κοίταξε τον Βασίλη που
της χαμογελούσε, έχοντας σταυρώσει τα χέρια του.
«Φιλενάδα, έχασες. Αυτό έχω να σου πω μόνο…»
«Περίμενε!» ούρλιαξε η Έλενα στο τηλέφωνο.
«Τι να περιμένω; Συγγνώμη δεν θ’ ακούσω».
«Τι κάνατε;»
«Δεν σου ‘πε;»
«Όχι».
«Τον έβαλα κάτω και είδε τον Χριστό, φαντάρο, μόνο και
μόνο για να σε πονέσω. Η εκδίκηση, κούκλα μου, έρχεται από
εκεί που δεν το περιμένεις» είπε η Νάντια πριν κλείσει το τηλέφωνο. Γύρισε η Έλενα προς τον Βασίλη. Έτρεμε από τα νεύρα
της. Πήγε να μιλήσει, αλλά δεν πρόλαβε.
«Να τα εκατοστίσεις, Έλενα. Ό,τι επιθυμείς» της είπε γαλήνια ο Βασίλης, πριν βάλει τα γέλια με το ανεκδιήγητο ύφος της.
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«Θα… Δεν… Τι…» τραύλισε η Έλενα μέσα στα νεύρα της.
Όρμηξε πάνω στον Βασίλη κι εκείνος, γελώντας, της έπιασε τα
χέρια. «Θα βγεις από πάνω;» την ρώτησε με σοβαρό ύφος. Γύρισαν τα λόγια του, στο μυαλό της. Έγνεψε αρνητικά. «Τσάο,
που λέει και η φιλενάδα σου» της είπε κοφτά, πριν φύγει από
το σπίτι.
«Τι της είπες και αρπάχτηκε; Σαν το παντζάρι έγινε» ρώτησε στο τηλέφωνο την Νάντια, όταν είχε φτάσει μπροστά στην
μηχανή του.
«Αυτό που συμφωνήσαμε» του απάντησε γελώντας η Νάντια.
«Είσαι κι εσύ, μωρ’ αδερφούλα μου…»
«Της το χρώσταγα. Τέσσερα χρόνια έκανα υπομονή».
«Εσύ ξέμπλεξες. Εγώ έχω ακόμη δρόμο» σχολίασε ο Βασίλης, την ώρα που έβαζε μπροστά.
«Σ’ ευχαριστώ».
«Για ποιο πράγμα;» την πείραξε ο Βασίλης πριν κλείσει το
τηλέφωνο. «Ένα στα δύο, φευγάτε. Πάμε για το δύσκολο» μονολόγησε, πριν βάλει ταχύτητα και εξαφανιστεί.
Τον κοίταζε η Έλενα, απ’ το μπαλκόνι της, να κάθεται πάνω
στην μηχανή του και να μιλάει. Ύστερα φόρεσε το κράνος του
και έφυγε. Πήρε τηλέφωνο τον Βαγγέλη. «Πες αλεύρι;» του είπε
νευριασμένα.
«Αλεύρι» απάντησε ο Βαγγέλης που δεν είχε καταλάβει
ποιος ήταν στο τηλέφωνο.
«Ο φίλος σου, ο Βασίλης, ξέρει. Του τα πρόλαβαν».
«Ποιος; Πότε; Πώς;»
«Η Νάντια. Καλώς να τα δεχτείς».
«Έλενα; Δεν με χέζεις; Θα τα είχα δεχτεί εδώ και χρόνια, αν
ήταν να δεχτώ κάτι. Κολλητός μου είναι. Τον ξέρω» της απάντησε με αγανάκτηση.
«Εγώ, προειδοποίησα» του είπε πριν του κλείσει το τηλέφωνο.
Το δεύτερο μέρος του σχεδίου του Βασίλη, που είχε τον τίτλο «πισωγύρισμα», ήταν να μιλήσει με την Χριστίνα και να ξεκαθαρίσει το μέσα του. Έπρεπε να κλείσει εκείνο τον κύκλο για
να πάει μπροστά και το ήξερε. Της έστειλε μήνυμα όταν γύρισε
σπίτι του. «Θέλω να σε δω. Είναι ανάγκη» της έγραψε, μα δεν
πήρε ποτέ απάντηση. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα του τηλεφώνησε
η Αλεξάνδρα. «Χάλια είναι. Κλαίει. Έχει πιει. Της ήρθε ο θάνατος όταν είδε μήνυμα από εσένα. Είναι σπίτι μου».
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«Κράτα την. Έρχομαι» απάντησε βιαστικά ο Βασίλης. Τρέχοντας βγήκε στο δρόμο. Σαν σφαίρα έφυγε. Ένα τέταρτο αργότερα, χτυπούσε το κουδούνι της Αλεξάνδρας. Ανέβηκε τους
τρείς ορόφους με τις σκάλες, γιατί το ασανσέρ δεν δούλευε.
Λαχάνιασε μέχρι να φτάσει πάνω. Του άνοιξε την πόρτα με
λυπημένη έκφραση. Η Χριστίνα έκλαιγε μόνη της, στον καναπέ.
Κάθισε δίπλα της ο Βασίλης. Της χάιδεψε το χέρι. Γύρισε και
τον κοίταξε. Τον χαστούκισε με δύναμη. «Έπρεπε να-». Δεύτερο χαστούκι. Της έπιασε και το άλλο το χέρι. Την αγκάλιασε
σφιχτά. «Τρωκτικό μου;» της ψιθύρισε. Τον αγκάλιασε κι αυτή.
Χώθηκε στην κουζίνα η Αλεξάνδρα και έκλεισε την πόρτα πίσω
της.
«Μάτια μου; Ο μπαμπάς, συνήλθε;» την ρώτησε ήρεμα κι
εκείνη του έγνεψε καταφατικά. «Σου μίλησε;» συνέχισε ο Βασίλης, μ’ ένα σπασμένο χαμόγελο στο πρόσωπό του. «Όχι» ψιθύρισε η Χριστίνα.
«Απόψε, πρέπει να σου πω γιατί χωρίσαμε. Θέλεις;» την
ρώτησε γαλήνια.
«Όχι».
«Θα με συγχωρέσεις;»
«Όχι».
«Δεκτό».
«Δεν θέλω να σε ξαναδώ ποτέ» του είπε κι εκείνος την
άφησε από την αγκαλιά του. Σηκώθηκε από τον καναπέ και
την κοίταξε για μερικές στιγμές. Χαμένη ήταν. Η Αλεξάνδρα
βγήκε από την κουζίνα και τον βούτηξε την στιγμή που άνοιγε
την πόρτα. «Είναι τύφλα, ηλίθιε! Ό,τι της κατέβει στο κεφάλι,
λέει! Δύο λεπτά πριν έρθεις, ήθελε να είστε μαζί! Μίλα της!» του
ψιθύρισε οργισμένα.
«Χριστινάκι;»
«Φύγε!» ούρλιαξε η Χριστίνα. Κούνησε το κεφάλι του θλιμμένα. «Εξαφανίστηκα» είπε στην Αλεξάνδρα, πριν ανοίξει την
πόρτα και εξαφανιστεί μέσα στη νύχτα.
Το χάραμα τον βρήκε στο μαγαζί του Θανάση, να προσπαθεί
να υπομείνει την παράταιρη, για τα αυτιά του, μουσική. «Φευγάτος, μια ζωή» σχολίασε ο Θανάσης. Κούνησε το κεφάλι του,
γελώντας. «Θα φύγεις, τελικά;»
«Βλέποντας και κάνοντας».
«Βλέποντας, τι;»
«Πώς θα πάει η εξεταστική».
«Το έχεις πάρει απόφαση, δηλαδή…»
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«Ναι. Αυτή την φορά, δεν θα με τραβήξει πίσω, κανένα πισωγύρισμα».
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Γελάει καλύτερα,
όποιος κρατάει το μαχαίρι

Τ

ο αδιαχώρητο επικρατούσε εκείνο το βράδυ στο ξενυχτάδικο του Θανάση κι εκείνος, με ένα σβηστό πουρο στο
χέρι, καθόταν σε μια γωνιά και κοίταζε τον κόσμο. Μαύρη ήταν η ψυχολογία του, από τον πρόσφατο χωρισμό που δεν
ήθελε να ξεπεράσει. Είχαν πάει και τα φιλαράκια του εκείνο
το βράδυ στο μαγαζί, για συμπαράσταση, μα δεν ήθελε να τους
μιλήσει. Στεκόταν κάπου που να μην φαίνεται, κοίταζε τον κόσμο κι ενίοτε μιλούσε με κάποιον πελάτη. Θα ‘ταν λίγο μετά τις
τρεις όταν μπήκε η παρέα εκείνης της γνωστής του, της Βάσως,
κι είπε να πάει να χαιρετίσει.
Η μία ήταν πιο αστραφτερή απ’ την άλλη σ’ εκείνη την γυναικοπαρέα, κι ο Θανάσης, σαν μαγαζάτορας που σεβόταν τον
εαυτό του και την πελατεία του, ήξερε πως δεν έπρεπε να τις
παραχώσει σε κάποια γωνιά. «Βασούλα; Όλα καλά;» ρώτησε ο
Θανάσης μ’ ένα ψεύτικο χαμόγελο, προτού της δώσει το χέρι.
«Πίτα είστε σήμερα, Σάκη μου;» τον ρώτησε κι εκείνη, χαμογελώντας.
«Εμείς πίτα; Περίμενε. Εσείς είστε μόνο ή περιμένετε κι
άλλους;» απάντησε ο Θανάσης, καθώς τις οδηγούσε προς την
πίστα.
«Τετράδα» απάντησε η Βάσω, ενώ ο Θανάσης έκανε τα κατάλληλα νοήματα.
«Πίστα; Μα… Αφού δεν έχεις τίποτα…» έκανε η Βάσω απορώντας, όταν έφτασαν μπροστά στην πίστα.
«Εννοείται πως έχω» της είπε, πριν γυρίσει στον σερβιτόρο
που είχε φτάσει, σχεδόν τρέχοντας, μπροστά του. «Κώστα, φέρε
ένα τραπέζι να το βάλουμε εδώ».
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«Πού, κύριε Θανάση;» έκανε με απορία εκείνος.
«Τι που, ρε; Στην πίστα απάνω θα το βάλουμε. Έφυγες!»
του απάντησε ο Θανάσης.
«Στην πίστα, Σάκη μου;» απόρησε η Βάσω κι όταν τον είδε
να της γνέφει καταφατικά, σκάλωσε. «Ρεζίλι θα γίνουμε» συνέχισε.
«Εγώ δεν είμαι αφεντικό; Δεν το βάζω φωτιά και το καίω
άμα γουστάρω;» την ρώτησε εκείνος, γελώντας.
«Τι να σου πω… Εσύ ξέρεις…» του είπε κοιτάζοντας τους
σερβιτόρους που έφερναν τραπέζι και καρέκλες. Για πότε το
έστησαν, για πότε το έστρωσαν, για πότε κάθισαν τα κορίτσια,
κανείς δεν κατάλαβε.
«Ακούω. Τι θα πιείτε;» ρώτησε ο Θανάσης.
«Ουίσκι;» έκανε σαστισμένα η Βάσω.
«Κώστα, φέρε δυο Chivas εικοσπεντάρια για τα κορίτσια.
Από μένα» είπε δυνατά κι έπειτα έσκυψε στο αυτί του. «Πες
της Αναστασίας να τις πνίξει στο λουλούδι, μην κάνουν πάρτι
τα λιγούρια. Και που ‘σαι… Πες του Μήτσου να ‘χει το νου του,
μην έρθει κανένας να τις πειράξει. Δεν είναι πουτάνες. Μέλλουσες γιατροί είναι».
«Μάλιστα, κύριε Θανάση».
«Κόφ’ το το κυρ-Θανάση μωρέ αδερφέ μου. Σάκη. Απλά,
Σάκη».
«Έγινε».
«Σφαίρα» είπε ο Θανάσης κι ύστερα έκανε να φύγει. Τον
έπιασε η Βάσω απ’ το χέρι. «Κάτσε βρε λίγο μαζί μας» του
είπε κι εκείνος έγνεψε καταφατικά. Βούτηξε μια άδεια καρέκλα
από ένα άλλο τραπέζι, την έβαλε στην πίστα και κάθισε μαζί
τους.
«Κωνσταντίνα και Δήμητρα, αν δεν με γελάει η μνήμη μου;»
ρώτησε ο Θανάσης και του έγνεψαν καταφατικά οι κοπέλες που
είχαν σαστίσει.
«Θυμάσαι… Την Εύα μας, όμως, το καμάρι μας δεν το γνώρισες» σχολίασε η Βάσω.
«Ομολογώ πως όχι» απάντησε ο Θανάσης καθώς έδινε το
χέρι του στην καστανή κοπέλα που καθόταν στην άκρη του
τραπεζιού, απέναντί του. Απέμειναν να κοιτάζονται για μερικές
στιγμές στα μάτια, πριν του δώσει η Εύα το χέρι και πει «χάρηκα». «Παρομοίως» της απάντησε ο Θανάσης μετά το χειροφίλημα και τα κορίτσια της παρέας έβαλαν τα γέλια.
«Σωστός κύριος!» αναφώνησε η Βάσω, χτυπώντας τον στην
πλάτη.
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«Πώς πας;» την ρώτησε ο Θανάσης.
«Εγώ μια χαρά είμαι. Εσύ;»
«Κι εγώ…»
«Σάκη, αυτά αλλού. Φαίνεσαι. Τι έγινε;»
«Χώρισα» απάντησε σκεφτικά εκείνος.
«Πότε πρόλαβες μωρέ να βρεις γυναίκα, πότε χώρισες;»
«Είδες;» της είπε γελώντας κι εκείνη έσκυψε προς το μέρος
του. «Την έφαγες, μωρέ, με τα μάτια. Να στην φέρνω πιο συχνά» του ψιθύρισε.
«Όχι ρε!» έκανε ο Θανάσης.
«Σε τρώει κι αυτή με τα μάτια» συνέχισε η Βάσω.
«Όχι ρε!»
«Εγώ; Να βοηθήσω θέλω» του απάντησε η Βάσω κι ύστερα
το μάτι του πραγματικά έπεσε στην Εύα. «Απίστευτη» συλλογίστηκε ο Θανάσης, καθώς κοίταζε την λεπτεπίλεπτη Εύα με το
όμορφο φουστάνι της και το περίτεχνο χτένισμα. Διασταυρώθηκαν τα βλέμματά τους για μία και μόνη στιγμή κι ύστερα, ο
Θανάσης, προφασιζόμενος ότι τον φώναξε κάποιος, έφυγε. «Να
μας ξανάρθεις!» του φώναξε η Βάσω.
Έφερε μια βόλτα στο μαγαζί κι αποφάσισε να ανάψει, επιτέλους, το πούρο που κρατούσε. Τράβηξε βαθιά τζούρα και κοίταξε την γυναικοπαρέα. Είχε βαρύνει το πρόγραμμα. Έπιασε
μια λουλουδού. «Την καστανή την γυναικάρα, στην πίστα, την
βλέπεις; Πνίξ’ την στο λουλούδι» της είπε ο Θανάσης πριν φύγει
για την παρέα του.
«Μην μου πεις πως μ’ αγαπάς…» τραγουδούσε η Νίκη στον
Τάσο με παραπονιάρικο ύφος κι εκείνος της χτυπούσε παλαμάκια. «Από τώρα τύφλα;» ρώτησε ο Θανάσης.
«Όχι ρε, είσαι τρελός;»
«Που την έχεις την Αγγέλα;» ρώτησε ο Θανάσης πιάνοντας
το ποτήρι του.
«Να κοιμάται με τις κότες την έχω» του απάντησε ο Τάσος.
«Σούλη;» φώναξε η Νίκη, μιμούμενη την βαριά προφορά
του λάμδα της κοπέλας του Τάσου και τα παιδιά έβαλαν τα
γέλια. «Βλαμμένη» της απάντησε ο Τάσος, πριν γυρίσει προς
τον Θανάση. «Ρε συ Σάκη, εκείνο εκεί το κορμί, σ’ έχει φάει με
τα μάτια» έκανε ο Τάσος.
«Και; Φοβάσαι μην με ματιάσει;»
«Άντε ρε, κάνε κονέ!»
«Άσε με μωρέ Τάσο» απάντησε αγανακτισμένα ο Θανάσης.
Σηκώθηκε η Νίκη από το τραπέζι και είπε κάτι στην τραγουδίστρια. Της έγνεψε εκείνη και της έδωσε το μικρόφωνο για
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να τελειώσει το τραγούδι. «Η δικιά σου έχει φωνάρα» σχολίασε
ο Θανάσης.
«Πρώτον δεν είναι δικιά μου, δεύτερον, διακόσιες φορές της
είπα να πιάσει δουλειά εδώ, δεν θέλει. Βολεύεται στο μπαράκι,
έτσι λέει» του απάντησε ο Τάσος.
Έκανε νόημα στην ορχήστρα η Νίκη και γύρισε προς το μέρος των φίλων της. «Σου είπε έτσι πρέπει, γεια χαρά, θέλει να
φύγει…» ξεκίνησε να τραγουδάει η Νίκη κι ο Θανάσης έβαλε τα
γέλια. «Είναι χαζή η γκόμενα».
«Γι αυτό την κάνουμε παρέα» του απάντησε ο Τάσος.
Μέσα στους καπνούς, τα λουλούδια και τον χαμό, η Νίκη
πήγε προς το μέρος της Εύας, κάθισε δίπλα της και της ψιθύρισε κάτι στο αυτί. Πήρε την απάντησή της, τελείωσε το τραγούδι,
και κοίταξε τον Θανάση.
«Θα κάνει μαλακία η δικιά σου» είπε χαμηλόφωνα ο Θανάσης κι ο Τάσος του έγνεψε καταφατικά.
Γύρισε όλος ο κόσμος προς την πίστα γιατί η μουσική είχε
σταματήσει και η βαβούρα είχε αρχίσει να γίνεται ανυπόφορη.
«Πάμε παιδιά!» φώναξε η Νίκη πριν αρχίσει να τραγουδάει το
αγαπημένο του Θανάση. Γέλασε εκείνος, σηκώθηκε και πήγε
στην πίστα να το χορέψει. Σηκώθηκαν και τα κορίτσια από το
τραπέζι που ήταν πάνω στην πίστα για να του χτυπήσουν παλαμάκια.
«Άνθρωπο δεν έχω να με κλάψει…» τραγούδησε η Νίκη με
μισόκλειστα μάτια προς την μεριά του Τάσο κι εκείνος της χαμογέλασε δειλά. «… ούτ’ ένα κεράκι να μ’ ανάψει…» σιγοψιθύρισε ο Τάσος κι ύστερα κατέβασε μονορούφι το ποτό του.
Έβγαλε το κινητό απ’ το παντελόνι του κι άρχισε να το σκαλίζει. «Σ’ αγαπάω» έγραψε στην Αγγέλα και το έστειλε. Έπειτα
έμεινε σιωπηλός να κοιτάζει την Νίκη, κρατώντας στο ένα χέρι
το κινητό του και στο άλλο το άδειο του ποτήρι.
Μετά το ζεϊμπέκικο, η Νίκη επέστρεψε το μικρόφωνο στην
τραγουδίστρια και γύρισε στο τραπέζι της, ενώ ο Θανάσης
έπιασε κουβέντα με τα κορίτσια. Συγκεκριμένα έπιασε κουβέντα με την Εύα. Εκείνος της έλεγε για το μαγαζί κι εκείνη για
την σχολή. Του πρότεινε να τα πούνε κάπου πιο ήρεμα. Δέχτηκε
εκείνος. Πέρασε μια βόλτα απ’ το τραπέζι για να πάρει το σακάκι του και τράβηξε τον Τάσο παραδίπλα για να του μιλήσει.
«Θα φύγω. Το ‘χεις;» ρώτησε ανήσυχα.
«Γεννημένος για το μεγάλο κόλπο είμαι, φιλαράκι».
«Μη με βάλεις καμιά πενηνταριά εκατομμύρια μέσα».
«Παλαβός είσαι;»
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«Υπ’ ευθύνη σου».
«Εννοείται».
«Σίγουρα το ‘χεις;»
«Ναι, ρε λέμε! Πάρε το κορμί και φύγε!» του είπε ο Τάσος καθώς ίσωνε την γραβάτα του. Τον είχε ήδη εκπαιδεύσει ο
Θανάσης στα του μαγαζιού, γιατί ήξερε πως δεν θα τα έβγαζε
πέρα μόνος του, δουλεύοντας κάθε βράδυ και έχοντας όλο το
βάρος πάνω του, μιας κι ο πατέρας του είχε αρχίσει να αποσύρεται από την δουλειά. Εκείνο ήταν το πρώτο βράδυ που ο
Τάσος αναλάμβανε την θέση του υπευθύνου.
Ο Θανάσης πήρε αγκαζέ την Εύα, ενημέρωσε τον μετρ ότι
άφηνε στο πόδι του τον Τάσο και έφυγε από το μαγαζί. Βγήκαν στο πάρκινγκ και πήγαν προς το αυτοκίνητό του. «Ελπίζω
να μην είσαι κανένας απ’ αυτούς που τρέχουν του σκοτωμού»
σχολίασε η Εύα όταν της άνοιξε την πόρτα του μαύρου σπορ
αυτοκινήτου κι εκείνος κάγχασε. «Ούτε κατά διάνοια» της απάντησε κι ύστερα μπήκε κι εκείνος μέσα. Ξεκίνησε αργά, χωρίς
να σηκώσει χαλίκια και σκόνη, βγήκε πάνω στην άδεια λεωφόρο
και οδήγησε προς το κέντρο. «Ακούω προτάσεις» της είπε με
σοβαρό ύφος.
«Δεν ξέρω… Δεν έχεις υπ’ όψιν κάτι ήρεμο;» του απάντησε
η Εύα.
«Ήρεμο; Στις τέσσερις φεύγα; Μόνο τα στριπτιζάδικα είναι
ήρεμα».
«Πάμε σ’ ένα τέτοιο» είπε γελώντας η Εύα.
«Ε… Δεν θα σε πάω σε στριπτιζάδικο…» μουρμούρισε ο
Θανάσης.
«Ναι… Πρώτο ραντεβού σε στιπτιζάδικο, δε λέει» συνέχισε
εκείνη τον συνειρμό του. Την κοίταξε για μια στιγμή ο Θανάσης
κι έπειτα έβαλε τα γέλια. «Στο μυαλό μου είσαι» της απάντησε
γελώντας.
«Να συνεχίσω την σκέψη σου;» τον ρώτησε με μυστήριο
ύφος.
«Αν μπορείς».
«Και, γιατί όχι; Πρωτότυπο θα είναι για πρώτο ραντεβού.
Αν κάτσει καλά, θα υπάρξει δεύτερο, αν δεν, δεν…»
«Να του πω να πάμε σπίτι μου ή θα με περάσει για εύκολη;» την ρώτησε ο Θανάσης.
«Να της πω να πάμε σπίτι μου, ή θα με περάσει για λιγούρη;» του απάντησε η Εύα.
«Τελικά, που πάμε;» ρώτησε γελώντας εκείνος.
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«Σπίτι μου. Κι ας με περάσεις για εύκολη» του απάντησε
η Εύα.
Ο Τάσος και η Νίκη έφυγαν από το μαγαζί κατά τις οχτώ.
«Το ‘χει κλειστό» σχολίασε ο Τάσος που προσπαθούσε να βρει
τον Θανάση στο κινητό.
«Τι τον θες;» ρώτησε η Νίκη.
«Να δω πως πήγε;»
«Καλά θα πήγε, αφού δεν γύρισε» τον διαβεβαίωσε εκείνη.
«Θα πάρουμε ταξί;»
«Ε, ναι. Επιβάλλεται. Θα πας στην Αγγέλα;»
«Ούτε με σφαίρες. Θα πάω να κοιμηθώ».
«Τασούλη; Δεν την ενοχλεί που βγαίνουμε μαζί;»
«Περισσότερο την ενοχλεί που βγαίνω μόνος, παρά μαζί σου.
Θεωρεί πως αν είναι να κάνω λαδιά θα με μαζέψεις».
«Κι αν της κάνεις την λαδιά μαζί μου;» τον πείραξε εκείνη.
«Μπα… Δεν της περνάει απ’ το μυαλό» το συνέχισε εκείνος.
«Υποτιμάει τον ανταγωνισμό. Έτσι να της πεις».
«Καλά… Ας ήσουν όπως η τύπισσα που έφυγε με τον Σάκη
και θα σου ‘λεγα εγώ αν θα μ’ άφηνε να βγαίνουμε» την τσίγκλησε ο Τάσος.
«Δηλαδή, με λες άσχημη!» του φώναξε η Νίκη.
«Λίγο».
«Αι στο διάολο, Τασούλη!»
«Γκομενάρα πάντως, δεν μπορείς να πεις» το συνέχισε ο
Τάσος.
«Γκομενάρα είναι η δικιά σου. Αυτό να το δεχτώ. Το μινιόν
που βρήκε ο Θανάσης… Έ, όχι και γκομενάρα ρε φίλε. Η δικιά
σου έχει σωματάρα, Αυτή που βρήκε ο Σάκης… Την λες εντυπωσιακή…»
«Πες μου ότι ζηλεύεις;» την πείραξε καγχάζοντας ο Τάσος.
«Δεν ζηλεύω, Τάσο. Κάνω μια αντικειμενική σύγκριση. Δεν
λέω, έτσι όπως τους έκοψα ταιριάζουν σ’ άλλα. Αλλά…»
«Αλλα τι;» την παρότρυνε να συνεχίσει την σκέψη της.
«Κάτι δεν μου κάθισε καλά πάνω της» του απάντησε καθώς
έμπαιναν στο ταξί.
«Κάτι δεν σου ‘χε καθίσει καλά και στην Αγγέλα. Ας εμπιστευτούμε, λοιπόν, το ένστικτό σου» την πείραξε ο Τάσος κι
ύστερα είπε την διεύθυνση στον ταξιτζή.
Είχε γυρίσει στο σπίτι του από τις έξι ο Θανάσης, αλλά ούτε
ο τόπος τον χωρούσε, ούτε διάθεση για ύπνο είχε. Ήθελε να
μιλήσει με κάποιον, μα δεν ήξερε με ποιον. Ήταν σίγουρος πως
ο κολλητός του ο Τάσος, δεν θα τον καταλάβαινε. Ο Βαγγέλης
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είχε αρχίσει να ξεκόβει από την παρέα, ενώ γυρόφερνε από εδώ
κι από εκεί με διάφορες κι ο Βασίλης υπηρετούσε την θητεία
του. Αναστέναξε πριν πάρει στα χέρια του κλειδιά από σπίτι
και αυτοκίνητο και βγει στο δρόμο.
Σαράντα λεπτά αργότερα σταμάτησε σε μια άκρη του δρόμου, σε μια ημιορεινή περιοχή και κάθισε στο αυτοκίνητο για
να χαζέψει την κοιλάδα που βρισκόταν κάτω του, ενώ άρχισε
να φωτίζεται σποραδικά, από τον πρωινό ήλιο. Είχε αραιή συννεφιά εκείνο το πρωί. Το φθινόπωρο είχε χτυπήσει την πόρτα
προ πολλού, μα δεν είχαν πιάσει ακόμη οι βροχές. «Εφτά παρά
δύο» μουρμούρισε ο Θανάσης κοιτάζοντας το κινητό του. Πήρε
τηλέφωνο τον Βασίλη και περίμενε να το σηκώσει. Ήξερε πως
τέτοια ώρα πάντοτε ήταν ξύπνιος.
«Έλα Σάκ’» φώναξε ο Βασίλης στο τηλέφωνο.
«Που ‘σαι, δόκιμε;»
«Τελείωσα υπηρεσία και γυρνάω σπίτι. Εσύ;»
«Στην γύρα. Πόσες μετράς ακόμα;»
«Δεν μετράω, Σάκη. Τελευταία υπηρεσία η σημερινή. Τριάντα του μηνός επιστρέφω μόνιμα. Τέλειωσε το βάσανο» απάντησε εκείνος, καθώς περπατούσε στο στρωμένο με χαλίκι,
στρατόπεδο.
«Καλός πολίτης, φευγάτε…»
«Τι τρέχει, Σάκη;»
«Τίποτα ρε φίλε, έτσι, να δω τι κάνεις σε πήρα».
«Πολύ ησυχία ακούω και ανησυχώ. Το ‘κλεισες νωρίς το
σκυλάδικο απόψε;»
«Το άφησα στον Τάσο. Βγήκα με μια κοπέλα…» μουρμούρισε ο Θανάσης αναστενάζοντας.
«Και; Ήττα;»
«Που ξέρω ρε φίλε… Μπερδεμένος είμαι».
«Παλιέ, καλέ μου φίλε κι αδερφέ, εγώ σου το έχω ξαναπεί.
Μην σκέφτεσαι. Πράξε. Εγώ την πάτησα μία φορά και δεν την
ξαναπατάω. Ούτε δεύτερες σκέψεις, ούτε τρίτες. Καλό;»
«Απίστευτο πλάσμα, Μπιλ. Δεν μπορείς να φανταστείς».
«Όρμα. Τηλέφωνα και τα σχετικά πήρες;»
«Μου ‘πε να ξαναβγούμε».
«Τότε; Πού το πρόβλημα;»
«Η δουλειά που κάνω, οι υποχρεώσεις μου, λες και δεν ξέρεις ρε φίλε… Πόσο θ’ αντέξει νομίζεις; Η τελευταία σχέση κράτησε δύο βδομάδες…»
«Λες μαλακίες και το ξέρεις. Δοκίμασέ το. Τέλος».
281

Γελάει καλύτερα, όποιος κρατάει το μαχαίρι

Η απόφαση να συνεχίσουν μαζί ο Θανάσης και η Εύα, πάρθηκε μετά από ένα μήνα, αρκετά ραντεβού και πολλές συζητήσεις. Είχε ήδη επιστρέψει ο Βασίλης τότε και είχε μπει σε μια
διαδικασία αναζήτησης σπιτιού για να φύγει από το πατρικό
του. Ο Τάσος συνέχιζε σταθερά με την Αγγέλα, ο Βαγγέλης γυρνούσε από ‘δω κι από κει και η Νίκη δεν ήθελε τίποτα σταθερό.
Συχνά – πυκνά μαζευόντουσαν στο καπιταλιστικό, για καφέ και
κουβέντα, πάντοτε σκόρπιοι, πάντοτε έλειπε κάποιος.
Μέχρι να μπει ο Νοέμβρης, ο Βασίλης είχε νοικιάσει σπίτι,
είχε βρει δουλειά, είχε αγοράσει μηχανή κι είχε βρει κοπέλα.
Είχαν πει όλοι, τότε, πως το έκανε για να μπει στο μάτι της
Μελίνας κι είχαν δίκιο, μόνο που κανείς δεν τολμούσε να το πει
μπροστά του.
Συχνοί ήταν οι μικροί πανικοί στην ζωή τους, μα δεν είχαν
τον πολύτιμο χρόνο πλέον για να ασχοληθούν, σαν παρέα, σαν
σύνολο, με τα προβλήματα των άλλων. Ο καθένας είχε τα δικά
του και αυτό φαινόταν στην καθημερινότητά τους. Είχαν φτάσει
τα Χριστούγεννα κι όλοι περίμεναν την αλλαγή της χιλιετίας
σαν κάποιο κοσμοϊστορικό γεγονός. Μόνο ο Βασίλης δεν έδινε
σημασία σ’ αυτά. Ήταν εκείνες οι μέρες που όλα πήγαν στραβά.
Πρώτα με το μήνυμα της Έλενας στον Βασίλη που δημιούργησε
έναν τεράστιο καυγά μεταξύ εκείνου και της Χριστίνας, της
κοπέλας του. Ύστερα με τον χωρισμό του Τάσου. Μετά με την
απομάκρυνση της Νίκης για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Δύο
μέρες πριν την αλλαγή του χρόνου, τα πάντα ήταν ένα απέραντο χάος. Εκεί πήρε την απόφαση ο Βασίλης να τα πάει όλα
μπροστά. Εκεί έστησε το ρεβεγιόν. Μόνο ο Θανάσης έλειπε που
έπρεπε να κρατήσει το μαγαζί.
«Χρόνια πολλά» είπε η Εύα στον Θανάση, λίγο μετά τις δύο,
όταν είχε φύγει πια από το σπίτι του Βασίλη και το ρεβεγιόν,
για να πάει να τον συναντήσει.
«Πως περάσατε, μωρό μου;» την ρώτησε γλυκά.
«Τέλεια» είπε ειρωνικά η Εύα. «Ο Βασίλης μάλωσε με την
Χριστίνα και σηκώθηκε κι έφυγε από το σπίτι. Ο Τάσος έφυγε
με μια φίλη της Χριστίνας. Μείναμε εγώ, η Νίκη και η Χριστίνα,
δεν άντεξα την γκρίνια τους κι έφυγα».
«Τι έγινε πάλι ρε γαμώτο;» αναφώνησε ο Θανάσης.
«Έχουν μπλέξει τα μπούτια τους οι φίλοι σου. Αυτό έγινε».
«Να τ’ αφήσω στον πατέρα μου και να φύγουμε;» την ρώτησε κοφτά εκείνος.
«Μην τον βάλεις τον άνθρωπο, χρονιάρα μέρα, να τρέχει»
του απάντησε η Εύα.
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«Εδώ είναι. Τρέχει ούτως ή άλλως. Θέλεις;»
«Θέλω».
«Πάμε».
Έφυγαν μαζί και πήγαν σπίτι της. Εκείνο το διάστημα, ο
Θανάσης, άλλες μέρες έμενε στο σπίτι του κι άλλες στης Εύας.
Κανόνιζε το που θα κοιμηθεί βάσει του κοινού προγράμματος.
Αν η Εύα είχε σχολή το πρωί, πήγαινε σπίτι του, αν όχι, πήγαινε
σ’ εκείνη. Μπήκαν στο μικρό φοιτητόσπιτο κι έπιασαν το κρεβάτι. Ξάπλωσε με τα ρούχα ο Θανάσης κι άναψε πούρο. «Βρωμάει αυτό το πράγμα!» τον μάλωσε η Εύα.
«Βράζει το κεφάλι μου απόψε, θα πάω έξω» της είπε κι εκεί
που έκανε να σηκωθεί, τον ξάπλωσε πάλι στο κρεβάτι. «Κάθισε.
Πες μου τι σε βασανίζει. Είναι καιρός τώρα που είσαι έτσι» του
απάντησε.
«Δεν είναι κάτι συγκεκριμένο…» της είπε για να αποφύγει
την συζήτηση.
«Είναι που δεν κάνουμε σεξ» του είπε με βεβαιότητα η Εύα.
«Μόνο αυτό δεν είναι ρε κορίτσι μου» της γκρίνιαξε ο Θανάσης.
«Αυτό είναι. Το ξέρω. Το νιώθω…»
«Ευάκι μου… Εγώ θα σε περιμένω όσο θέλεις. Δεν έχω πρόβλημα» την διέκοψε.
«Ένα χρόνο;» ρώτησε εκείνη κοφτά.
«Δύο. Τρία. Πέντε. Όσα» της απάντησε σκεφτικά.
«Μέχρι τότε; Τι; Τι θα κάνεις; Θα ‘σαι εδώ, περιμένοντας
εμένα;»
«Ναι. Τόσο απίστευτο σου φαίνεται;»
Αναστέναξε η Εύα και κούρνιασε δίπλα του. «Είναι η μέρα
σήμερα, φαίνεται…» μονολόγησε πριν γυρίσει και τον κοιτάξει θλιμμένα. «Ρε συ Θανάση… Πραγματικά, είσαι το καλύτερο
παιδί. Το καλύτερο. Δεν σου αξίζει αυτή η κατάσταση. Αν θέλεις…»
«Δεν φεύγω. Θα μείνω εδώ. Μην το αναφέρεις ξανά. Μην το
ξανασκεφτείς καν» την διέκοψε εκείνος.
Έβαλε τα κλάματα η Εύα. Πετάχτηκε όρθιος ο Θανάσης.
Έτρεξε στην κουζίνα, πέταξε το πούρο στον νεροχύτη, γύρισε
στο κρεβάτι και την πήρε αγκαλιά. «Κοριτσάκι μου; Τι έγινε;
Τι έχεις;» την ρώτησε γλυκά κι εκείνη έσκυψε το κεφάλι της
για να μην τον βλέπει. «Ομορφιά μου;» συνέχισε ο Θανάσης
που σπάραζε η καρδιά του από ‘κείνο το θέαμα. «Δεν μπορώ»
τραύλισε η Εύα.
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«Τι είναι αυτό που δεν μπορείς, κορίτσι μου; Να το συζητήσουμε. Θα βρούμε λύση» της ψιθύρισε κι ύστερα γύρισε η Εύα
και τον κοίταξε στα μάτια. Σκούπισε τα δάκρυά της ο Θανάσης,
της έπιασε τα χέρια και τα φίλησε.
«Θανάση…» έκανε η Εύα κι άρχισε να παίρνει βαθιές ανάσες, χωρίς όμως να συνεχίσει την σκέψη της.
«Πόσο άσχημο μπορεί να είναι;» την ρώτησε γαλήνια.
«Πάρα πολύ» μουρμούρισε εκείνη μέσα στους λυγμούς της.
«Πες το με δικά σου λόγια».
«Δεν…»
«Δεν θέλεις να το μοιραστείς;»
«Όχι… Δεν είναι αυτό… Δεν ξέρω…»
«Δεν ξέρεις πως θα αντιδράσω;» την ρώτησε κι εκείνη του
έγνεψε καταφατικά. Χαμογέλασε ο Θανάσης. «Τα ‘χω δει να
συμβαίνουν. Η πρώην του φευγάτου, του το ‘παιζε παρθένα και
πήγαινε με άλλον…» της είπε κι εκείνη έκλεισε σφιχτά τα μάτια
της.
«Αυτό πιστεύεις ότι είναι;» του φώναξε νευριασμένα.
«Αν δεν είναι πολύ άσχημο το κέρατο, τότε τι είναι;» σάστισε ο Θανάσης.
«Αυτό πιστεύεις για μένα;» συνέχισε εκείνη.
«Δεν πιστεύω κάτι. Δεν μπορώ να καταλάβω τι προσπαθείς
να μου πεις…»
«Θεωρείς ότι σε απάτησα, δηλαδή;»
«Όχι… Ναι… Δεν ξέρω ρε Εύα…»
«Εντάξει. Φύγε» του είπε κοφτά κι ύστερα τον κοίταξε στα
μάτια. «Φύγε!» ούρλιαξε.
«Δεκτό» ψιθύρισε ο Θανάσης. Σηκώθηκε και πήρε τα πράγματά του. Την κοίταξε κρατώντας το χερούλι της πόρτας. Περίμενε να του ρίξει ένα βλέμμα. «Καλή χρόνια, Εύα» της είπε
μελαγχολικά όταν διασταυρώθηκαν τα βλέμματά τους κι έπειτα
άνοιξε την πόρτα.
«Τι κάνω, η ηλίθια;» φώναξε η Εύα στον εαυτό της όταν
συνειδητοποίησε πως η πόρτα του σπιτιού έκλεισε. Σηκώθηκε
από το κρεβάτι και έτρεξε πίσω από τον Θανάση. Κατέβηκε
τις σκάλες. Λίγο έλειψε να τσακιστεί μέσα στην βιασύνη της.
Τον πρόλαβε στην είσοδο της πολυκατοικίας. «Συγγνώμη. Χίλια
συγγνώμη» απολογήθηκε.
«Θα μου πεις;» ρώτησε με βιαστικό τόνο κι εκείνη του έγνεψε. Μόνο τότε κατάλαβε πως δεν είχε πάρει κλειδιά μαζί της.
«Πες μου ότι έχεις κλειδιά…» του είπε φοβισμένα.
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«Τα άφησα πάνω. Υπέθεσα ότι δεν θα ήθελες να ξαναγυρίσω» της απάντησε με πονεμένο ύφος.
«Τώρα;»
«Πάμε σ’ εμένα;»
«Πάμε».
Δεν μίλησαν καθόλου στην διαδρομή, μόνο αντάλλαζαν κλεφτές ματιές που και πού. Πάρκαρε ο Θανάσης το αυτοκίνητο
δυο στενά πιο κάτω απ’ το σπίτι γιατί δεν έβρισκε χώρο και το
έκοψαν με τα πόδια για το καπιταλιστικό. «Είναι λίγο αχούρι.
Να ξέρεις» της είπε παγερά, μα εκείνη δεν μίλησε. Μπήκαν στο
σπίτι και η Εύα το κοίταζε παράξενα. «Δεν πνίγεσαι εδώ μέσα;
Πολύ βαρύ είναι» σχολίασε για την διαρρύθμιση και τα έπιπλα.
«Ναι. Πνίγομαι» δήλωσε ο Θανάσης, που ‘χε πάει στην κουζίνα για να βάλει κάτι να πιεί. «Ποτό;» την ρώτησε, μα εκείνη
έγνεψε αρνητικά. Κάθισε μόνη της στον καναπέ και τον περίμενε. Έπιασε ο Θανάσης την πολυθρόνα του και την κοίταξε στα
μάτια. «Είμαστε εντάξει;» την ρώτησε.
«Εντάξει;» απόρησε εκείνη.
«Εννοώ… Μου κρατάς κακία; Θεωρείς πως σε προσέβαλλα
εσκεμμένα;»
«Όχι… Όχι… Το ίδιο θα πίστευα κι εγώ αν μου έκανες εισαγωγή… Θεέ μου! Δεν ξέρω από πού να το πιάσω…»
«Ή από την αρχή, ή από το δυσκολότερο σημείο. Απ’ όπου
σε βολεύει».
Όσες ανάσες κι αν έπαιρνε η Εύα, όσο κι αν προσπαθούσε
να ηρεμήσει και να τιθασεύσει το μυαλό της, να βάλει σε μια
σειρά αυτά που είχε να πει και να δεχτεί τις συνέπειες, τόσο
δεν το κατάφερνε. «Ο λόγος που…» άρχισε, μα δεν της άρεσε
εκείνη η εισαγωγή. «Παλιά…» έκανε, μα ούτε αυτό της άρεσε.
«Τόσο καιρό…» ξεκίνησε να λέει, μα ούτε εκείνο ακούστηκε
εύηχο. Την κοίταζε με απορία ο Θανάσης, μα δεν μιλούσε. Δεν
ήθελε να την διακόψει ούτε και να βγάλει κάποιο άλλο αυθαίρετο συμπέρασμα.
«Βόηθα με λίγο!» του είπε με παράπονο.
«Δεν ξέρω καν τι θέλεις να μου πεις, ούτε και πάει το μυαλό
μου» της απάντησε εκείνος.
«Έχεις δίκιο… Συγγνώμη…»
«Αν ξεκινήσω να μαντεύω, θα θιχτείς πάλι και θα μαλώσουμε πάλι. Εδώ είμαι για να σε ακούσω, όσο χρόνο κι αν σου
πάρει».
«Αν μπορούσες να μαντέψεις, τι θα έλεγες;» τον ρώτησε
μελαγχολικά.
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«Ότι έχεις AIDS» της απάντησε εκείνος κοφτά.
«Ευτυχώς όχι!» αναφώνησε η Εύα.
«Να σου βάλω ένα ουίσκι, να χαλαρώσει το κεφάλι σου, να
το συζητήσουμε σαν άνθρωποι;» την ρώτησε ήρεμα και χωρίς
να περιμένει απάντηση , πήγε και της γέμισε ένα ποτήρι. Της
το έφερε, μαζί με το μπουκάλι, και κάθισε δίπλα της. Το κατέβασε μονορούφι η Εύα κι άρχισε να βήχει από το κάψιμο.
«Είναι σοβαρά τα πράγματα» αστειεύτηκε ο Θανάσης, καθώς
την αγκάλιαζε.
«Θέλω να μου υποσχεθείς ότι δεν θα αντιδράσεις άσχημα»
είπε μέσα στην βήχα της κι ο Θανάσης έβαλε τα γέλια. «Με
ξέρεις για άτομο που αντιδρά έτσι; Τόση ώρα μου έβγαζες την
ψυχή, μου φώναξες, με έδιωξες, με στεναχώρησες, αλλά παραμένω ο ίδιος όπως πάντα. Πες μου, βρε κοριτσάκι μου, τι σε
βασανίζει…»
«Το υπόσχεσαι;»
«Αρκεί ένα ναι;»
«Αρκεί».
«Ναι. Έχεις το λόγο μου. Ό,τι κι αν μου πεις, όσο άσχημο κι
αν είναι, δεν θα αντιδράσω άσχημα».
«Ωραία… Λοιπόν… Ο λόγος που…» άρχισε η Εύα κι ύστερα
έκλεισε τα μάτια της. «Γαμησέ την, την εισαγωγή» είπε στον
εαυτό της πριν ανοίξει τα μάτια και κοιτάξει τον Θανάση. «Μ’
αρέσουν οι γυναίκες» είπε αναστενάζοντας κι ύστερα περίμενε
την αντίδρασή του.
«Κι εμένα οι άντρες» της απάντησε εκείνος, ανέκφραστα.
«Θανάση, δεν κάνω πλάκα…» άρχισε να λέει η Εύα, μα
της έπιασε το χέρι και της χαμογέλασε, κάνοντάς της νόημα να
σωπάσει. «Ούτε εγώ κάνω πλάκα. Το αστείο είναι πως χρησιμοποιούμε, τόσο καιρό, ο ένας τον άλλο κι αυτό μας τσακίζει».
«Δεν το πιστεύω…» είπε η Εύα και τον αγκάλιασε σφιχτά.
«Το πιστεύω εγώ νομίζεις;» της ψιθύρισε κι ύστερα την σήκωσε όρθια. «Να σε πάω σπίτι σου, να φωνάξουμε κλειδαρά;»
την ρώτησε κι εκείνη, βούρκωσε κι άρχισε να γνέφει αρνητικά.
«Τότε;» συνέχισε απορημένα ο Θανάσης.
«Δεν θέλω… Αυτό είναι δυσκολότερο…»
«Μπορείς» την ενθάρρυνε.
«Δεν θέλω να σε χάσω. Δεν μπορώ να στο εξηγήσω. Δεν
καταλαβαίνω τι γίνεται. Δεν ξέρω τι θέλω αυτό το διάστημα…»
«Τώρα; Τι θέλεις τώρα;»
«Να ξαπλώσουμε. Να συζητήσουμε. Εσύ τι θέλεις;» τον ρώτησε με παράπονο.
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«Θέλω να πάρω το αυτοκίνητο και να φύγω. Να πάω κάπου
που δεν με ξέρουν. Υπάρχουν στιγμές που θέλω να μπω στ’
αμάξι και να φουντάρω σε κάποια χαράδρα, να ηρεμήσω, να
ξεμπερδεύω…»
«Μη λες τέτοια, σε παρακαλώ…» τραύλισε η Εύα και γαντζώθηκε πάνω του.
«Ξέρεις πώς είναι αυτό το βάσανο. Να μην μπορείς να μιλήσεις σε κανέναν. Να μην μπορείς να συζητήσεις με κανέναν. Να
ξέρεις, να είσαι σίγουρος, πως θα σε δικάσουν και θα σε καταδικάσουν οι φίλοι σου, οι γνωστοί σου, η πουτάνα η κοινωνία,
γιατί μέσα στην γαμωάρνησή της, φοβάται και επιτίθεται, σαν
αγρίμι. Σιχάθηκα την ζωή μου απ’ τα είκοσι ένα μου» κατέληξε
ο Θανάσης κι ύστερα την έπιασε από την μέση και πήγαν μαζί
στο δωμάτιό του. Ξάπλωσαν και κοιτάχτηκαν μέσα στο σκοτάδι.
«Σ’ ευχαριστώ» ψιθύρισε ο Θανάσης.
«Γιατί;»
«Που μου ανοίχτηκες. Σημαίνει πολλά για μένα. Μου έφυγε
και το βάρος. Εγώ δεν θα μπορούσα να πω πως κρατάω την
παρθενιά μου για τον γάμο ή πως θέλω πρώτα να σιγουρευτώ
ή να νιώσω έτοιμος. Πρέπει να ακολουθήσω το μονοπάτι των
άλλων» της απάντησε μελαγχολικά.
«Εσύ μπορεί να ηρέμησες, εγώ πάλι…» μουρμούρισε η Εύα.
«Γιατί, βρε κούκλα μου;»
«Δεν θέλω… Πώς να το πω ρε παιδί μου; Να χωρίσουμε;
Αυτό. Δεν μπορώ να το εξηγήσω ούτε σ’ εμένα. Δεν με ελκύεις
αλλά… Ο τρόπος σου… Η συμπεριφορά σου… Δεν μπορώ να το
προσδιορίσω, καλέ μου. Υπάρχουν στιγμές που πραγματικά μου
λείπει το σεξ. Υπάρχουν στιγμές που πραγματικά μου λείπεις
εσύ. Ούτε οι τρόποι, ούτε οι συμπεριφορές, ούτε τα λόγια. Η
αύρα σου; Η παρουσία σου; Δεν το καταλαβαίνω. Σε έβλεπα
τον τελευταίο καιρό. Είχες πάρει μια κατηφόρα, που όσο κι αν
ήθελες να την κρύψεις από εμένα, δεν το κατάφερνες. Σκεφτόμουν, πριν έρθω στο μαγαζί, ειλικρινά σου μιλάω κι ανοιχτά και
πάρ’ το όπως θες, να σου κάτσω. Ορίστε, το είπα. Δεν μπορούσα να σε βλέπω άλλο έτσι. Δεν ήξερα τι φταίει και δεν είσαι,
ανάθεμά σε, άνθρωπος που μιλάει. Ούτε που δείχνεις τι έχεις
μέσα σου, πόσο μάλλον να τα βγάλεις. Ζορίστηκα, αλήθεια σου
λέω, μα δεν έβλεπα άλλη λύση. Μετά σ’ είδα στο σπίτι και το
αποφάσισα. Το πίστεψα και με άδειασες. Σκέφτηκα πως θα το
λύναμε έτσι το πρόβλημα. Αλήθεια, δεν μ’ ένοιαζε. Μου πέταξες
μετά αυτό περί αναμονής και με νευρίασες. Εγώ σου έλεγα να
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κάνουμε σεξ κι εσύ πως θα περιμένεις. Γύρισαν οι αμφιβολίες
να με στοιχειώσουν. Εκεί που ‘χα πάρει την απόφαση, άκουσα
τον εαυτό μου να ρωτάει «τι κάνεις, Εύα;» και κώλωσα. Σκατά
τα έκανα. Δεν έπρεπε καν να το συζητήσω. Έπρεπε να το αφήσω έτσι. Αν ήξερα ότι δεν μιλάς ποτέ…» κατέληξε η Εύα πριν
σωπάσει. Της χάιδεψε το πρόσωπο ο Θανάσης. Της χαμογέλασε. Έκλεισε τα μάτια του. Αναστέναξε.
«Αν με ήξερες, τώρα, θα είχαμε κάνει ένα σεξ που δεν θ’
άρεσε σε κανέναν από τους δύο και θα έπρεπε, με το ζόρι, να το
παίξουμε χαρούμενοι, ευτυχισμένοι και ερωτευμένοι. Κι αυτό,
για εμένα, είναι πολύ πιο επώδυνο από αυτή την συζήτηση» της
απάντησε με ήρεμο τόνο.
«Να σε πάρω μια αγκαλιά; Θέλεις; Σε πειράζει;» τον ρώτησε φοβισμένα.
«Θέλω».
«Αλήθεια ή απλώς μου κάνεις το χατίρι;»
«Αλήθεια».
«Ξέρεις τι με πονάει περισσότερο; Αυτό που δεν ξέρω τι θα
γίνει τώρα. Καλά τα είπαμε. Καλά μιλήσαμε. Καλά ανοίξαμε
τα χαρτιά μας. Τώρα τι γίνεται; Τι θα κάνουμε; Θα συνεχίσουμε
το θέατρο, σαν να μη συμβαίνει τίποτα;»
«Εύα μου; Δεν έχω εναλλακτικές. Είσαι το πρώτο άτομο
που το μαθαίνει κι αυτό γιατί σ’ εμπιστεύομαι απόλυτα…»
«Γιατί;» ρώτησε με απόγνωση στην φωνή της.
«Γιατί αυτό με έμαθαν. Τον χαρακτήρα μου, τον έχτισαν
άλλοι για εμένα. Τα πρέπει μου είναι δυσβάσταχτα. Ακόμη κι
αν μπορώ να κάνω οτιδήποτε θέλω, υπάρχουν κάποια πρέπει
που δεν μπορώ να αποφύγω. Ούτε εγώ θέλω να χωρίσουμε. Να
βρούμε λύσεις θέλω».
«Δεν ξέρω… Σαν εφιάλτης μου φαίνεται όλο αυτό. Θα ξυπνήσουμε αύριο με ένα κεφάλι καζάνι και θα συζητάμε πως το
είδαμε στον ύπνο μας» μουρμούρισε η Εύα.
«Το ότι είσαι το κορίτσι μου, δεν αλλάζει. Εκτός… Αν θέλεις
να το αφήσουμε εδώ. Αν θέλεις να κοιμηθούμε, να σε πάω το
πρωί στο σπίτι σου και να μην ξαναβρεθούμε».
«Όχι» του έκανε με παράπονο.
«Άρα; Συνεχίζουμε μαζί;»
«Ναι».
«Για πόσο, Εύα;»
«Για όσο».
Γέλασαν κι έκλαψαν εκείνο το βράδυ, ενώ μοιραζόντουσαν
τις αναμνήσεις και τα βιώματά τους. Είχε αστειευτεί η Εύα πως
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θα πήγαινε για να του κάνει γενική στο αχούρι κι είχε πει πως
περισσότερο ακατάστατος άντρας δεν ήταν δυνατό να γίνει.
Πάνω στην πλάκα της πρότεινε ο Θανάσης να συγκατοικήσουν.
«Φέρε πράγματα αύριο σε μένα και κράτα αυτό όπως το είχες.
Για να χαλαρώνεις, να ηρεμείς, να δέχεσαι τους φίλους σου.
Όπως έκανες τόσα χρόνια» του ‘χε πει εκείνη. Της φίλησε το
χέρι ο Θανάσης. «Απίστευτη είσαι».
Σηκώθηκαν κατά τις έξι από το κρεβάτι, λίγο πριν χαράξει,
για να φτιάξουν καφέ, να ξενυστάξουν, να συνεχίσουν εκείνη
την τεράστια συζήτηση που όσο πήγαινε γινόταν πιο ήρεμη κι
ανάλαφρη. Έφευγαν τα βάρη από πάνω τους. Στις έξι και μισή
χτύπησε το κουδούνι.
«Περιμένεις κανέναν;» ρώτησε ανήσυχα η Εύα.
«Όχι» είπε ο Θανάσης αδιάφορα.
«Μπορεί να έγινε κάτι» συνέχισε η Εύα όταν ξαναχτύπησε
το κουδούνι. «Σήκω» του είπε κι εκείνος σηκώθηκε και στάθηκε
μπροστά από την ανοιχτή και ακατάστατη ντουλάπα. «Θα πας,
καλέ μου;»
«Ψάχνω κάτι να βάλω» της είπε.
«Πάω να δω ποιος είναι. Βρες κάτι και για μένα. Μην με
δουν με το φόρεμα» του απάντησε εκείνη, πηγαίνοντας προς το
θυροτηλέφωνο.
«Βασίλη; Εσύ είσαι; Ναι. Έλα πάνω» είπε η Εύα στο θυροτηλέφωνο. Γύρισε βιαστικά στην κρεβατοκάμαρα. «Χάλια είναι
ο καημένος. Κλαίει» σχολίασε ταραγμένα κι ύστερα έβγαλε το
φόρεμά της.
«Εδώ θα αλλάξεις;» έκανε με έκπληξη ο Θανάσης.
«Σοβαρέψου. Με έχεις δει αρκετές φορές γυμνή».
«Ναι… Αλλά…»
«Αλλά, ντύσου γιατί θα γίνουμε ρεζίλι» του είπε κι άρχισε
να του ξεκουμπώνει το πουκάμισο για να τον βοηθήσει να αλλάξει, μια ώρα αρχύτερα.
«Ρε…Ωωω ρε… Συγγνώμη ρε…» είπε ο Βασίλης κλαίγοντας,
ενώ στεκόταν στην είσοδο της πόρτας κι έπειτα έκανε να φύγει.
«Έλα ‘δω ρε τεθλιμμένε συγγενή, πού θα πας σε τέτοιο χάλι;
Μπες μέσα. Ευάκι, φτιάξ’ του, μάτια μου, έναν καφέ σκέτο»
είπε ο Θανάσης και της έδειξε τα ντουλάπια που είχε τα πράγματα. Έπιασε την θέση του ο Βασίλης, άναψε τσιγάρο, ρούφηξε
την μύτη του κι έπειτα έπιασε το κεφάλι του.
«Τι χάλια είναι αυτά βρε τριμάλακα;» ρώτησε ο Θανάσης
ήρεμα. Δεν απάντησε ο Βασίλης. «Με τι είσαι; Από πού ήρθες;
Τι έγινε;» συνέχισε τις ερωτήσεις, μα ο Βασίλης δεν ήταν δια289
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τεθειμένος να απαντήσει. Μόνο έκλαιγε αναστενάζοντας, μέχρι
που ήρθε ο καφές και τον ήπιε μονορούφι. Έφερε η Εύα τους
καφέδες τους από το υπνοδωμάτιο, κάθισε τον καναπέ και κοίταξε τον Βασίλη. «Φευγάτε; Τι συνέβη;» τον ρώτησε ήρεμα κι
εκείνος την κοίταξε για μια στιγμή κι ύστερα κάγχασε.
«Φευγάτος είναι αυτός που φεύγει. Εγώ δεν έχω φύγει ακόμη. Έπρεπε να φύγω, αλλά, κοίτα να δεις πόσο μαλάκας μπορεί
να είμαι, έμεινα εδώ» μονολόγησε στο πουθενά λες κι ήταν
μόνος του στο δωμάτιο κι ύστερα έκλεισε τα μάτια του, έγειρε
στην πολυθρόνα και το τσιγάρο του έφυγε από τα δάχτυλα κι
έπεσε στο πάτωμα.
«Ηλίθιο παιδί!» μουρμούρισε αναθεματίζοντας η Εύα. Μάζεψε το τσιγάρο και σήκωσε τον Θανάση για να τον πάνε μέχρι
το μπάνιο. «Αν σου πω να τον πετάξουμε γυμνό μέσα στην
μπανιέρα για να πάθει σοκ μόλις ξυπνήσει και να μην ξαναπιεί,
τι θα μου πεις;» ρώτησε η Εύα, ενώ προσπαθούσε να κάνει τον
Βασίλη να ξεράσει.
«Θα σου πω να τον πάμε στο νοσοκομείο» της απάντησε
ανήσυχα ο Θανάσης.
«Δεν θα του κάνουν τίποτα» μονολόγησε εκείνη.
Αφού έκανε εμετό και τον συνέφεραν όσο μπόρεσαν, τον
έβαλαν για ύπνο στον καναπέ και γύρισαν στο κρεβάτι. «Βρωμάω εμετό. Bacardi πρέπει να ‘πινε» σχολίασε η Εύα. Την κοίταξε ο Θανάσης με αηδία. Σηκώθηκε από το κρεβάτι. «Πάω
να κάνω μπάνιο. Μου μύρισε κι εμένα τώρα» της είπε όταν
αντίκρισε το απορημένο βλέμμα της. «Περίμενε. Έρχομαι» του
απάντησε, πριν σηκωθεί βιαστικά από το κρεβάτι.
«Το πρώτο μας μπάνιο» σχολίασε σαστισμένα ο Θανάσης,
που ‘χε αφήσει το νερό να τρέχει.
«Αμηχανία;» ρώτησε η Εύα.
«Όσο να ‘ναι…»
«Θέλεις… Θέλεις να σ’ αφήσω και να έρθω μετά να κάνω
μπάνιο;»
«Δεν έχω θέμα. Απλά, πρώτη φορά νιώθω τόσο ελεύθερος.
Ακόμη κι αν έχω τον Βασίλη να ροχαλίζει στο σαλόνι» της απάντησε βγάζοντας τα ρούχα του. «Θα προσαρμοστούμε, που θα
πάει» του είπε χαρούμενα η Εύα, καθώς γδυνόταν.
«Το βρήκα!» αναφώνησε η Εύα κάποια στιγμή, ενώ ο Θανάσης της έπλενε την πλάτη. «Στοργή. Αυτό είναι. Αυτό υπάρχει
σε μας. Αυτό δεν θέλω να χάσω. Με περιποιείσαι, σε περιποιούμαι, και αρέσει και στους δύο. Στοργή… Υπέροχη λέξη…»
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Κάγχασε ο Θανάσης και η Εύα γύρισε και τον κοίταξε. Διέκρινε μια πρωτοφανή χαρμολύπη στο πρόσωπό του. Συνειδητοποίησε από πού πήγαζε, όταν κοίταξε τα μάτια του. Σηκώθηκε
στις μύτες τον ποδιών και τον φίλησε απαλά στα χείλη. «Καλύτερα τώρα;» τον ρώτησε χαμογελαστά κι εκείνος απλώς έκλεισε
τα μάτια του. «Απόψε μου έδωσες δύναμη για να συνεχίσω να
ελπίζω» της απάντησε με απόκοσμο ύφος, πριν ανοίξει τα μάτια του και την φιλήσει κανονικά.
«Αυτό, πραγματικά, το είχα ανάγκη» του είπε η Εύα μετά
το φιλί. Ξεπλύθηκαν και βγήκαν απ’ το μπάνιο. Άδειος ήταν ο
καναπές. «Πλάκα κάνεις; Που πήγε;» ρώτησε η Εύα, κοιτάζοντας γύρω – γύρω.
«Τον μαλάκα, έφυγε, ρε!» έκανε ο Θανάσης. Άρχισε να ψάχνει για το κινητό του. Το βρήκε μέσα στο παντελόνι που ήταν
πεταμένο στην κρεβατοκάμαρα. Πήρε τηλέφωνο τον Βασίλη και
το άφησε να χτυπήσει. Τίποτα. Καμία απάντηση. Προσπάθησε ξανά και ξανά, μα δεν απάντησε κανείς. «Τώρα;» έκανε ο
Θανάσης με αγωνία, κοιτάζοντας το κινητό που χτυπούσε και
την Εύα που ‘χε καθίσει δίπλα του, οκλαδόν. «Θα πάρω την
Χριστίνα…»
«Δεν νομίζεις πως αν ανησυχούσε, θα μας είχε πάρει τηλέφωνο τόσες ώρες;» τον έκοψε η Εύα και πήρε το κινητό από
τα χέρια του. «Δεν θα πάθει τίποτα. Μεγάλο παιδί είναι. Αφού
κατάφερε κι έφυγε χωρίς να τον καταλάβουμε, θα καταφέρει
να φτάσει εκεί που θέλει να φτάσει» κατέληξε, πριν αφήσει το
κινητό στο κομοδίνο και ξαπλώσει.
«Δεν ντύνεσαι, λέω εγώ, γιατί θα μου κρυώσεις;»
«Λες;»
«Λέω».
Ντύθηκαν, ξάπλωσαν, αγκαλιάστηκαν και κοιμήθηκαν, όπως
κάθε άλλο βράδυ. Σαν να μην είχε αλλάξει τίποτα μεταξύ τους.
Σαν να μην συζήτησαν ποτέ. Σαν να μην άνοιξαν ποτέ τις καρδιές τους. Του ‘χε πει η Εύα, εκείνο το βράδυ, πως ο μόνος
λόγος που επέλεξε να μην κάνει γιορτές με την οικογένειά της,
ήταν εκείνος. Πως δεν ήθελε ούτε να τον αφήσει μόνο, ούτε να
μείνει κι εκείνη μόνη, με κόσμο που δεν γούσταρε και με απόψεις που δεν ανεχόταν. Της είχε πει κι ο Θανάσης πως την δική
του ιστορία θα την άκουγε κάποια άλλη μέρα, μιας κι ήδη είχαν
πονέσει πολύ εκείνο το βράδυ. Πως δεν είχε νόημα να σκαλίσουν κι άλλες επώδυνες αναμνήσεις.
«Καλέ μου;» έκανε νυσταγμένα η Εύα, το απόγευμα, μόλις
ξύπνησε κι ο Θανάσης απάντησε μ’ ένα μακρόσυρτο «μμμ».
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«Μ’ αυτό το πράγμα, δεν μπορείς να κάνεις κάτι; Κάθε που
ξυπνάς, έτσι είναι» τον πείραξε κι εκείνος, μέσα στον ύπνο του,
δεν κατάλαβε τι εννοούσε. «Δεν έκανα τίποτα» της απάντησε
κι έπειτα την έσφιξε στην αγκαλιά του. Γύρισε πλευρό η Εύα
και του φίλησε την μύτη. «Απίστευτε τύπε, σ’ αγαπάω» του
ψιθύρισε κι εκείνος μισάνοιξε τα μάτια του. «Κι εγώ. Μην με
ρωτήσεις πώς όμως. Δεν ξέρω».
«Πεινάς;»
«Πεθαίνω. Θα σηκωθώ να μας φτιάξω κάτι» μονολόγησε
νυσταγμένα κι ύστερα έκανε να σηκωθεί.
«Ε!» φώναξε εκείνη και την κοίταξε με απορία. «Αγκαλιά
ρε» του έκανε με παράπονο. Έβαλε τα γέλια ο Θανάσης και την
αγκάλιασε ξανά. «Ρε, συγγνώμη. Το ξέρω πως συμπεριφέρομαι
αλλοπρόσαλλα, αλλά αυτό μου βγαίνει. Αν σε καταπιέζω…»
Την φίλησε στα χείλη ο Θανάσης κι εκείνη χαμογέλασε.
«Άρα δεν σε καταπιέζω» αποφάνθηκε χαμογελαστά.
«Κατάλαβες, τώρα, γιατί τα παιδιά μου κόλλησαν τον παρατσούκλι;»
«Μουγκός… Πολύ σκληρά άτομα οι φίλοι σου. Απορώ πώς,
εσύ που ‘σαι τόσο συναισθηματικός, κόλλησες μαζί τους. Δεν
μιλάω για τον Βασίλη. Αυτός είναι χειρότερος από εσένα. Για
τους άλλους δύο το λέω» σχολίασε γουργουρίζοντας η Εύα, που
απολάμβανε την αγκαλιά.
«Με τον Βαγγέλη δεν έχω ιδιαίτερα πάρε – δώσε πλέον.
Κυρίως γιατί επέλεξε, ο ίδιος, να μείνει εκτός. Ούτε συμφωνώ
με την ζωή που κάνει. Αλητεία, γκόμενες, κοροϊδία… Δεν το
γουστάρω αυτό. Πάει, πηδάει, φεύγει. Αυτός κατέληξε. Κάποτε
αγάπησε κάποια που τον πλήγωσε πολύ κι άλλαξε. Ο Τάσος
είναι άνθρωπος από άλλη πάστα. Δεν θα τον καταλάβεις ποτέ.
Όσο κι αν προσπαθήσεις. Ακόμη κι αν μάθεις τι έχει περάσει
και γιατί αναγκάστηκε να γίνει αυτός που είναι…» είπε ο Θανάσης και κάπου εκεί, συνειδητοποίησε τα λόγια με τα οποία
τον ξύπνησε η Εύα. «Ω… Συγγνώμη ρε Ευάκι» της είπε καθώς
τραβιόταν μακριά της.
«Μωρέ, σε πείραζα. Πρώτη φορά κοιμόμαστε μαζί;» τον
ρώτησε χαμογελώντας.
«Όχι… Αλλά… Πω ρε Εύα, μην με φέρνεις σε δύσκολη θέση».
«Σε δύσκολη θέση θα σε έφερνα αν σου έλεγα πως αυτό που
αποφάσισα χθες, το σκέφτομαι και σήμερα».
«Δηλαδή;» έκανε νυσταγμένα ο Θανάσης κι έπειτα, κατάλαβε και σήκωσε το φρύδι του. «Α! Όχι!» αναφώνησε. Έμεινε
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σκεφτικός για μερικές στιγμές. «Άμα θες, πάντως, σου έχω το
κατάλληλο άτομο. Καλό παιδί, ρομαντικό…»
«Είσαι βλάκας» τον διέκοψε γελώντας.
«Είναι που πεινάω…»
Βγήκαν και έφαγαν έξω, σαν πραγματικό ζευγάρι. Λειτουργούσαν πια σαν πραγματικό ζευγάρι. Πριν την πρωτοχρονιά,
είχαν έρθει πολλές φορές σε δύσκολη θέση, κυρίως λόγω αμηχανίας και μιας παράξενης συμπεριφοράς που μόνο οι ίδιοι καταλάβαιναν. Εκείνη όμως την πρωτοχρονιά, άλλαξαν τα πράγματα
κι άλλαξαν και οι ίδιοι. Άφησε για πρώτη φορά μετά από δύο
χρόνια τα σακάκια και τις γραβάτες στην ντουλάπα ο Θανάσης,
και κυκλοφόρησε με την Εύα σαν να ήταν φοιτητής. Χωρίς έννοιες και σκοτούρες, χωρίς να νοιάζεται για το τι θα πουν για
εκείνους. Του φαινόταν πως είχε σπάσει η σιδερένια μπάλα που
για χρόνια έσερνε μαζί του και δεν του ‘χε πάρει παρά μόνο μια
στιγμή για να το καταφέρει.
Η Εύα, από την άλλη, είχε ελευθερωθεί από τα δικά της
δεσμά. Είχαν φύγει τα πρέπει και η αυτοκαταπίεση από πάνω
της και, μαζί με αυτά, είχε φύγει η καταπίεση που έβγαζε προς
τον Θανάση. Είχαν φύγει τα πρέπει τους κι έμειναν μόνο με τα
θέλω. Κάποια προσωπικά και κάποια κοινά. Ένιωθαν πως ανάσαιναν ανακουφισμένοι πλέον. Έτσι συμφώνησαν να συνεχίσουν
τις ζωές τους, για όσο θα υπήρχε αυτό το κοινό. Συνειδητά και
συνειδητοποιημένα.
Όμως απ’ τον Θανάση έλειπε κάτι ακόμη κι αυτή την φορά
δεν ήταν ούτε η αποδοχή, ούτε η συνειδητοποίηση. Ήταν η ανάγκη του να μοιραστεί την ζωή του με ένα δικό του άτομο, πέρα
από την Εύα. Δεν της το έλεγε γιατί ήξερε τις απόψεις της για
του φίλους του. «Πάλι σε προβληματίζει κάτι» του πέταξε ένα
απόγευμα, δύο βδομάδες αργότερα, ενώ καθόντουσαν στο σπίτι
της κι εκείνος απλά έγνεψε.
«Θα μου πεις;» συνέχισε η Εύα.
«Όχι. Με ξέρεις. Θα το σκεφτώ διεξοδικά κι αν δεν βρω
άκρη, θα το συζητήσουμε. Εντάξει;»
«Εντάξει, καλέ μου» του απάντησε, κοντοστάθηκε για λίγο
κι ύστερα πήγε δίπλα του. «Ξέρεις τι;» άρχισε δισταχτικά κι
εκείνος που ήξερε εκείνο το ύφος, έβαλε αυθόρμητα τα γέλια.
«Ωχ» έκανε ο Θανάσης και η Εύα του χτύπησε το χέρι. «Μη
γελάς βρε βλάκα!» του είπε παιχνιδιάρικα.
«Έλα, λέγε».
«Δεν θα με βρίσεις όμως» συνέχισε εκείνη με ναζιάρικο
ύφος.
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«Να σε βρίσω, δεν υπάρχει περίπτωση. Υπάρχει περίπτωση
να σου πω όχι όμως».
«Καλά. Άκου. Ξέρεις τι μου έλειψε;»
«Ωχ» αναστέναξε ο Θανάσης γελώντας.
«Έλα, ρώτα τι» του είπε με παράπονο.
«Τι;»
«Να… Αυτό που μου έβαζες χέρι όταν περνούσα από μπροστά σου» του είπε και ο Θανάσης λίγο έλειψε να πέσει απ’
την καρέκλα, από το νευρικό γέλιο που τον έπιασε. Κοκκίνισε
ολόκληρος και σηκώθηκε για να βγει στο μικρό βεραντάκι. για
να πάρει λίγο αέρα. Γελούσε ακόμα κι όταν παρατήρησε το
νευριασμένο της ύφος.
«Ξέρεις γιατί γελάω;» της είπε ενώ σκούπιζε τα δάκρυά
του. Κούνησε το κεφάλι της, κάθισε στην καρέκλα και σταύρωσε τα χέρια της, περιμένοντας απάντηση. «Κατ’ αρχάς δεν
φταίω εγώ… Ρε είναι αστείο, γέλα» της είπε.
«Χα. Χα. Χα. Εντάξει;» τον ειρωνεύτηκε.
Πήγε δίπλα της και την αγκάλιασε. «Αφού κουνιόσουν προκλητικά. Πλέον δεν το κάνεις. Επίσης, υποτίθεται ότι έπαιζα κι
ένα ρόλο τότε» της ψιθύρισε στο αυτί. Σώπασε για λίγο στην
προσπάθεια να συγκρατήσει το γέλιο του.
«Μην με διαολίζεις, γιατί θα αρχίσω να κυκλοφορώ προκλητικά γυμνή στο σπίτι!» του φώναξε όταν ξανάβαλε τα γέλια.
«Πόσο δύσκολο είναι να μου πεις πως θέλεις χάδια;» την
ρώτησε καθώς την σήκωνε στην αγκαλιά του. «Ρε! Θα πέσουμε!» φώναξε τρομαγμένα η Εύα. όταν συνειδητοποίησε πως την
κουβαλούσε στα χέρια του.
«Εσύ… Δεν θες ποτέ χάδια;» τον ρώτησε λίγη ώρα αργότερα με κλειστά μάτια, χαμογελώντας, ενώ ήταν ξαπλωμένη στο
κρεβάτι. «Δεν μ’ αρέσει να με χαϊδεύουν. Πολύ σπάνια θα με
πιάσει. Είμαι αγκαλίτσας» της είπε με σοβαρό ύφος ο Θανάσης,
αλλά δεν κατάφερε να συγκρατήσει το γέλιο του.
«Ναι, κάτι έχω καταλάβει» του απάντησε ψιθυριστά.
«Σκέφτομαι να μιλήσω για εμάς στον Βασίλη» μονολόγησε
ο Θανάσης.
«Όχι» του απάντησε κοφτά η Εύα. «Αου!» φώναξε όταν την
τσίμπησε και γύρισε και τον κοίταξε. «Μ’ άρεσε, αλλά μην το
κάνεις, ερεθίζομαι» σχολίασε κι εκείνος έβαλε τα γέλια. «Από
πουθενά δεν μπορώ να σε πιάσω».
«Με προτιμούσες όπως πριν; Μυξοπαρθένα και πουριτανή;»
«Όχι. Εσύ;»
294

Τίποτα σημαντικό δεν συνέβη σήμερα

«Όχι. Δεν ήσουν ο εαυτός σου. Απλά, κάποια στιγμή, πρέπει
να μάθεις να μιλάς και να ζητάς. Τουλάχιστον σε συναισθηματικό επίπεδο. Τώρα, ας πούμε τι… Αου! Ρε, μην τσιμπάς.Ερεθίζομαι σου λέω!»
«Επίτηδες το έκανα. Τι έχω στο μυαλό μου δεν θα ρωτούσες;» της είπε ο Θανάσης με μυστήριο ύφος.
«Εννοούσα αυτό που υπάρχει από πίσω. Το γιατί. Πώς να
στο δώσω να το καταλάβεις;»
«Μ’ αρέσει να σε πειράζω».
«Κι εμένα μ’ αρέσει να με πειράζεις αλλά, αν δεν στο ζητήσω, δεν το κάνεις».
«Γκρίνιαξε μου κιόλας! Στο θέμα μας τώρα…»
«Έχουμε θέμα;» τον διέκοψε. «Αου ρε βλάκα!»
«Δεν με παρακολουθείς!»
«Και κάθε φορά που δεν θα σε παρακολουθώ, θα τσιμπάς;»
«Εκνευρίζομαι όταν με γράφουν».
«Γραμμένο σ’ ε- Αου!»
«Θα μ’ ακούσεις τώρα;»
«Όχ- ΑΟΥ ΡΕ!»
«Δεν το ‘χω σε τίποτα να στείλω τον Τάσο για δουλειά
απόψε και να το ξημερώσουμε μέχρι να μ’ ακούσεις. Τέσσερεις
μήνες τώρα, μου παραπονιέσαι ότι δεν μιλάω, σήμερα που θέλω
να συζητήσω, βρήκε να σε πιάσει το ανάποδο;» την ρώτησε με
σοβαρό ύφος και η Εύα τον κοίταξε χαμογελώντας. «Ναι» του
απάντησε κι έκλεισε τα μάτια της περιμένοντας το τσίμπημα το
οποίο δεν ήρθε ποτέ. Γύρισε και τον κοίταξε. Είχε σταυρώσει τα
χέρια του και την κοίταζε χαμογελώντας ανεξιχνίαστα. «Ξέρεις
κάτι;» την ρώτησε με το σοβαρό του ύφος κι εκείνη σήκωσε τα
φρύδια της. «Γιατί γίνεσαι, τώρα, σαδιστής;» τον ρώτησε με
παράπονο.
«Ίσως, γιατί δεν με ακούς;» της γύρισε εκείνος στον ίδιο
τόνο.
«Πες… Αλλά… Χάδια ρε…» παραπονέθηκε η Εύα.
«Επανέρχομαι, λοιπόν…» ξεκίνησε να μιλάει και να την χαϊδεύει ταυτόχρονα. «Σκέφτομαι να μιλήσω για εμάς στον Βασίλη».
«Δεν θέλω. Αν θέλεις, όμως, να μιλήσεις για εσένα, δεν μπορώ να πω τίποτα. Είναι δική σου επιλογή την οποία, όσο κι αν
δεν μου αρέσει, οφείλω να σεβαστώ» του απάντησε.
«Δεκτό. Θα του μιλήσω για εμένα τότε».
«Δεν σκέφτεσαι καθόλου, ε; Για εμένα τι θα του πεις; Πως
με δουλεύεις, ας πούμε; Είσαι τόσο σίγουρος ότι δεν θα έρθει
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να με πιάσει και να μου μιλήσει;» συνέχισε τον συλλογισμό της
η Εύα.
«Αυτό είναι το ένα πράγμα που με τρώει…»
«Η συμφωνία, νομίζω, ήταν να σ’ ακούσω και να με τσιμπάΑΟΥ!»
«Μην με διακόπτεις» της φώναξε παιχνιδιάρικα.
«Βρήκα το κουμπί» δήλωσε θριαμβευτικά εκείνη.
«Θα σου βάλω χέρι, κανόνισε! Μετά να δω τι θα κάνεις!»
την προειδοποίησε πριν συνεχίσει να μιλάει. «Τέλος πάντων,
το ένα που με τρώει είναι το πώς θα πράξει στην προκειμένη
περίπτωση. Αν, δηλαδή, έρθει να σου μιλήσει. Το άλλο είναι η
αντιμετώπισή του. Τον σέβομαι και τον εκτιμώ σαν άνθρωπο,
ίσως να μην συμφωνούμε πάντα, σίγουρα θεωρώ τις ιδέες του
ακραίες, αλλά δεν είναι Τάσος. Είναι διαλλακτικός άνθρωπος.
Και να σου πω κάτι στην τελική; Κουράστηκα, μωρέ Εύα, τόσα
χρόνια να τους παραμυθιάζω και να λέω ψέματα και σε μένα.
Είχαμε πιάσει τις προάλλες την γκομενοσυζήτηση και, ειλικρινά,
σιχάθηκα τον εαυτό μου για τις μαλακίες που έπρεπε να πω…»
«Έχει νόημα να το αναλύσουμε; Μίλα του» έκοψε τον συνειρμό του η Εύα κι εκείνος την τσίμπησε. «Είμαι σίγουρος πως
σου έχω γεμίσει μελανιές τον κώλο» της είπε περιπαικτικά κι
εκείνη αναστέναξε. «Εκτός από εσένα δεν τον βλέπει κανείς».
«Τώρα που το ανέφερες… Αν βγεις και κάνεις τίποτα, στείλε
κανένα μήνυμα. Μην μπω κανένα πρωί στο σπίτι, ξαπλώσω και
φρικάρει καμιά γκόμενα».
«Εξυπακούεται» του είπε πριν σηκωθεί από το κρεβάτι.
«Τι; Μόνο αυτό ήταν;» ρώτησε με παράπονο.
«Κάτσε να πάρω ένα τηλέφωνο τον φευγάτο, τώρα που
πήρα την απόφαση» της απάντησε κοφτά κι εκείνη του χαμογέλασε γλυκά.
«Έλα, Μπιλ; Έχεις τίποτα κανονισμένο; Όχι; Να πούμε σε
μισή ώρα στην γέφυρα; Δυο μας. Ναι. Όχι πολύ σοβαρό. Όχι, δεν
τους θέλω τους άλλους, μόνοι μας θέλω να το παρλάρουμε αυτό.
Κρασιά; Ναι φέρε, θα φέρω πούρα. Έγινε» έκανε ο Θανάσης
στο τηλέφωνο και η Εύα τον κοίταξε με απορία.
«Πες το» έκανε ο Θανάσης.
«Με πουλάς» του απάντησε νευριασμένα και θλιμμένα η
Εύα.
«Όχι. Απλά είναι εννιά».
«Δεν το σώζεις».
«Πώς θα εξιλεωθώ;» την ρώτησε μυστήρια.
«Κάτι θα βρεις, δεν σε φοβάμαι».
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«Θα βγεις;»
«Όχι. Θα σε περιμένω. Θέλω να μάθω πως θα πάει».
«Μου θύμωσες;»
«Ναι».
«Αν πάρω ρεπό και επιστρέψω με καλό κρασί και ταινία, θα
με συγχωρήσεις;»
«Φύγε. Μπαίνω στην κουζίνα να μαγειρέψω».
«Φιλάκια».
«Σ’ αγαπάω».
Ο Βασίλης είχε στηρίξει την πλάτη του στο κάγκελο της
πεζογέφυρας κι έπινε κρασί από το μπουκάλι, ατενίζοντας τον
ορίζοντα. Ταξίδευε το μυαλό του μαζί με τον αέρα του Γενάρη
και το κρύο. Είχε πάει πιο νωρίς απ’ το ραντεβού για να ξεθολώσει ο νους του, για να ακούσει με προσοχή τον Θανάση κι
όσα είχε να του πει.
Ούτε που πήγαινε το μυαλό του στο θέμα συζήτησης. Περίμενε πως θα ήταν κάποια απ’ τις γνωστές βλακείες που τον
απασχολούσαν, όπως η δουλειά του. Τον είδε να ανεβαίνει την
γέφυρα ντυμένο με αθλητικά και απόρησε. «Ρε Σάκη; Που ‘ν’
η γραβάτα ρε;» τον πείραξε γνέφοντας κι ο Θανάσης έβαλε τα
γέλια.
«Καλά είσαι ρε;»
«Σκατά είμαι» απάντησε ο Βασίλης.
«Προβλήματα με το Χριστινάκι;» ρώτησε γελώντας ο Θανάσης κι ύστερα έπιασε το κρασί που υπήρχε σε μια σακούλα,
δίπλα από τον Βασίλη. «Θα μας πεθάνουν οι ρετσίνες, ρε φίλε».
«Ας μας πεθάνουν. Απ’ το να μας πεθαίνουν οι γκόμενες…
Στην υγειά μας».
«Κάτσε ρε να τ’ ανοίξω» σχολίασε ο Θανάσης κι ο Βασίλης
κούνησε σκεφτικά το κεφάλι του. Πέταξε μακριά την γόπα του
τσιγάρου κι άναψε άλλο. «Ακούω» έκανε κοφτά όταν ο Θανάσης τσούγκρισε το μπουκάλι του. Έβγαλε ένα πούρο απ’ το
μπουφάν του, το άναψε και γύρισε προς τον Βασίλη. «Πιασε την
καρδιά σου, γιατί θα πέσεις κάτω» σχολίασε ο Θανάσης.
«Είναι έγκυος η Εύα;» ρώτησε τρομαγμένα ο Βασίλης. Αναστέναξε ο Θανάσης. Τράβηξε μια τζούρα από το πούρο του και
γύρισε προς τις γραμμές. «Πες βρε ψυχοβγάλτη!» επέμεινε ο
Βασίλης που τον κοίταζε με αγωνία και φόβο.
«Είμαι ομοφυλόφιλος» είπε χαμηλόφωνα ο Θανάσης.
«Άντε μωρέ μαλάκα και μου κόπηκε το αίμα!» του φώναξε
ο Βασίλης.
«Άκουσες τι σου είπα;» ρώτησε ο Θανάσης.
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«Κουφός δεν είμαι».
«Δεν θα πεις τίποτα;»
«Πρέπει να πω κάτι;»
«Θέλεις να πεις κάτι;»
«Θέλεις να πω κάτι;»
«Που ξέρω ρε μαλάκα φευγάτε! Πες κάτι!» φώναξε ο Θανάσης.
«Μπράβο ρε φίλε! Εγώ, τι θες να κάνω; Να καταπιώ κάνα
σπαθί;» του απάντησε στον ίδιο τόνο ο Βασίλης.
«Τι απάντηση είναι αυτή, βρε τριμάλακα;» ρώτησε γελώντας ο Θανάσης.
«Τι περίμενες να ακούσεις;» συνέχισε ο Βασίλης στον ίδιο
αδιάφορο τόνο που είχε στην αρχή της συζήτησης.
«Δεν ξέρω. Πάντως όχι αυτό».
«Η Εύα… Το ξέρει;» ρώτησε ο Βασίλης.
«Όχι» έκανε κοφτά ο Θανάσης.
«Θα της το πεις;»
«Δεν νομίζω».
«Παραμύθι;»
«Πες το κι έτσι».
«Είσαι καλά ρε;» ρώτησε ο Βασίλης και γύρισε να τον κοιτάξει.
«Με την όλη φάση; Ναι. Είμαι πάρα πολύ καλά».
«Φαίνεται. Θα δουλέψει;»
«Δεν ξέρω».
«Βαστάς ρε Σάκη;»
«Την αγαπάω την Εύα ρε φίλε. Μου δίνει δύναμη».
«Το βλέπω. Άλλαξες. Ηρέμησες. Έπηξε το μυαλό σου. Που
να πας και φαντάρος» σχολίασε γελώντας ο Βασίλης.
«Δεν παίζει πρόβλημα;» ρώτησε ο Θανάσης κι ο Βασίλης τον
κοίταξε με απορία.
«Τι πρό… Ε, είσαι χαζός ρε φίλε. Εντάξει. Απορώ γιατί σε
κάνω παρέα».
«Ξερω ‘γω ρε; Ο κοντός και ο μάστορας…»
«Εγώ δεν είμαι ούτε κοντός που δεν ξέρει τι του γίνεται,
ούτε μάστορας που πουλάει παραμύθι με την σέσουλα. Εγώ είμαι εγώ, παλιόφιλε και πλέον απορώ γιατί τους κάνω κι αυτούς
παρέα. Πώς και πήρες την απόφαση;»
«Μ’ έτρωγε, Βασίλη, χρόνια ολόκληρα μ’ έτρωγε…»
«Λογικό. Απλά κοίτα μην πληγωθείς. Εγώ θέλω να ‘μ’ αλλού και είμαι εκεί που είμαι και με πονάει κάθε μέρα αυτό το
πράγμα» σχολίασε ο Βασίλης πριν πιεί λίγο κρασί.
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«Γιατί δεν γυρνάς πίσω;»
«Γιατί δεν είναι διατεθειμένη να με συγχωρήσει. Άσε που
σέρνομαι… Δεν θα μ’ αντέξει κομμάτια… Τι να σου λέω κι εσένα τώρα ρε…»
«Πες ρε. Να πιάσω την καρδιά μου μην πέσω κάτω;» ρώτησε ο Θανάσης ήρεμα.
«Ο Φάνης ρε. Δεν είναι ο πατέρας μου. Ούτε που ξέρω ποιος
είναι» μουρμούρισε ο Βασίλης. Γούρλωσε τα μάτια ο Θανάσης.
«Δεν παίζει» ψιθύρισε. «Πώς ρε Βασίλη; Πότε το έμαθες; Γιατί
δεν είπες τίποτα;»
«Γιατί δεν γουστάρω να με λυπούνται. Την δικιά σου την
ιστορία, την ξέρουν όλοι. Ήρωας ο κυρ-Αλέκος. Την παράτησε την μάνα σου ο πατέρας σου και σε μεγάλωσε αυτός, σαν
πραγματικός πατέρας. Εμένα, ρε φίλε, η μάνα μου πηγε και
πηδήχτηκε, ούτε που ξέρω με ποιον, για να μην μπαρκάρει ο
πατέρας μου. Πάνε δυομισι χρόνια που το ξέρω. Όταν δίναμε
εξετάσεις, θυμάσαι; Είχα χαθεί τότε. Είχε έρθει η αδερφή μου
να με βοηθήσει με το διάβασμα, τότε, που ‘χα χωρίσει. Μάλωσε
με την μάνα μου, της ξέφυγε πάνω στον καυγά. Άστο, γάμησέ
το. Απλά μην σου φύγει τίποτα. Δεν γουστάρω να με λυπούνται» κατέληξε ο Βασίλης βουρκώνοντας κι έκανε να φύγει.
«Στασου ρε!» φώναξε ο Θανάσης, μα ο Βασίλης σήκωσε το
χέρι του, χαιρέτισε κι ύστερα πέταξε το κρασί στις γραμμές του
τραίνου. Κατέβηκε τρέχοντας τις σκάλες, ανέβηκε στην μηχανή
και έφυγε βολίδα.
«Πω ρε φίλε…» έκανε ο Θανάσης πιάνοντας το κεφάλι του
ενώ κοίταζε τα φώτα της μηχανής που χανόταν στην απόσταση. Δεν μπορούσε να το βγάλει από το μυαλό του. Το έφερνε
γύρω – γύρω, μέσα στην κάβα που πήγε να πάρει κρασί και στο
βίντεο κλάμπ που πήγε να νοικιάσει την αγαπημένη ταινία της
Εύας. Ούτε όταν έβαλε τα κλειδιά στην πόρτα είχε καταφέρει
να το χωνέψει.
«Γύρισες κιόλας μωρ-» πήγε να ρωτήσει η Εύα, που πάγωσε
όταν είδε το ύφος του. Της κούνησε το χέρι ο Θανάσης και κάθισε μόνος στο κρεβάτι. Πήγε δίπλα του. Τον αγκάλιασε. «Δεν
πήγε καλά, καλέ μου;» ρώτησε ήρεμα.
«Το δικό μου καλά πήγε» απάντησε με απόκοσμη φωνή και
βλέμμα κολλημένο στο πάτωμα ο Θανάσης.
«Τότε;»
Γύρισε και την κοίταξε ο Θανάσης. Αμφιταλαντευόταν για
το αν έπρεπε να της πει αυτό που είχε μάθει. Της είχε απόλυτη
εμπιστοσύνη και ήξερε ότι δεν θα της ξέφευγε πουθενά. Από
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την άλλη ήθελε να σεβαστεί την επιθυμία του Βασίλη, αν και
ήταν άκρως παράλογη. Δεν υπήρχε θέμα λύπησης, μόνο εκείνος
το έβλεπε έτσι. Ίσως γιατί λυπόταν τον εαυτό του και αυτό πίστευε πως θα έκαναν και οι γύρω του.
«Βούρκωσες» παρατήρησε η Εύα.
«Ευάκι μου…» άρχισε με έναν αναστεναγμό ο Θανάσης, «…
κάποτε μου είχε πει ο πατέρας μου, ότι γελάει καλύτερα όποιος
κρατάει το μαχαίρι κι όχι όποιος γελάει τελευταίος. Εννοούσε
πως ένα άτομο που κατέχει μια θέση εξουσίας, είναι πολύ πιθανότερο να καταφέρει κάτι, από ένα άτομο που απλώς έχει
υπομονή. Παντού το έβλεπα αυτό. Παντού και πάντα. Σήμερα
είδα πως δεν ισχύει. Υπάρχουν άτομα που έχουν υπομονή και
αυτή τους η υπομονή είναι που τους διαλύει. Μίλησα με τον
Βασίλη. Όλα εντάξει. Το πήρε πολύ πιο άνετα απ’ ότι θα το
έπαιρνα εγώ και πάνω σ’ αυτό είμαι απόλυτος. Προφανώς, στην
προσπάθειά του να μου αποδείξει ότι δεν θα έλεγε τίποτα, μου
εκμυστηρεύτηκε κάτι προσωπικό του και με ισοπέδωσε…»
«Τόσο άσχημο;» ρώτησε η Εύα όταν σώπασε ο Θανάσης κι
εκείνος της έγνεψε. «Πολύ άσχημο».
«Θέλεις να το μοιραστείς μαζί μου;» τον ρώτησε στοργικά.
«Ο μπαμπάς του, δεν είναι ο μπαμπάς του…» έκανε ο Θανάσης.
«Ίδια ιστορία με σένα, γι αυτό σε…»
«Όχι. Εγώ το ήξερα. Μου το εξήγησαν απ’ όταν ήμουν μικρός. Ο Βασίλης το έμαθε από σπόντα, πάνω σε καυγά, ήταν
και χωρισμένος τότε, δίναμε εξετάσεις, είχε και μια μαλακία με
το κεφάλι του· μην με ρωτήσεις πως το λενε γιατρέ μου, θα σε
γελάσω· και δεν είπε τίποτα».
«Κατάλαβα…» ψέλλισε η Εύα κι έπειτα κάθισε στα πόδια
του.
«Φοβόταν να μιλήσει, γιατί φοβόταν πως θα τον λυπηθούμε.
Τώρα… Εικάζω ότι το ανέφερε σαν δικλείδα ασφαλείας. Αν μιλήσει, θα μιλήσω. Κάπως έτσι» μουρμούρισε ο Θανάσης.
«Λογικό να φοβάται. Όλοι φοβόμαστε κάτι».
«Για τον Βασίλη δεν είναι λογικό. Ούτε την πρωτοχρονιά
δεν ήταν τόσο χάλια όσο σήμερα κι απόψε δεν είχε πιεί» της
απάντησε κι ύστερα σώπασε. Γύρισαν κάποιες παλιές του αναμνήσεις για να τον στοιχειώσουν. Κοίταξε την Εύα που έμοιαζε
σκεφτική και μελαγχολική. Ένιωθε πως ήθελε να του πει κάτι.
«Πες, φάτσα» της ψιθύρισε.
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«Εσύ… Εσύ είσαι από τους τύπους που κάνουν υπομονή ή
από τους άλλους που κρατάνε το μαχαίρι;» τον ρώτησε μελαγχολικά.
«Νομίζω ότι σου χρωστάω κάτι χάδια από πριν» της απάντησε γαλήνια.
«Μην αλλάζεις θεμ- Αου! Βλαμμένε!» του φώναξε παιχνιδιάρικα.
«Σου απάντησα;»
«Όχ- Άου! Ρε! Θα μου απ- Αου! Κοίτα να δ- Αου!»
«Τώρα; Σου απάντησα;»
«Ναι, φτάνει» του είπε παραπονιάρικα και σηκώθηκε για
να δει το φαγητό. «Θα πας για δουλειά;» του φώναξε από την
κουζίνα.
«Μπα. Μίλησα με τον Τάσο. Χρειάζεται, λέει, μεροκάματα.
Θα δουλέψει τετραήμερο» της απάντησε.
«Αυτή η Αλεξάνδρα που τα ‘μπλεξε, σ’ άρεσε;»
«Σαν γυναίκα;»
«Σαν χαρακτήρας ρε Θανάση. Σαν γυναίκα… Εντάξει…
Μπάρμπι είναι η κοπέλα. Ψηλή, ξανθιά, πράσινο μάτι, μέση
δαχτυλίδι και τα τοιαύτα. Απορώ τι βρήκε στον Τάσο. Μην μου
πεις ότι είναι ομορφάντρας και με χαζέψεις…» συνέχισε η Εύα
κι ο Θανάσης έβαλε τα γέλια.
«Δεν ξέρω. Μια φορά μίλησα. Τι να σου πω;» της απάντησε.
Κάτι του είπε, μα είχε μεταφερθεί στο μπάνιο και ο Θανάσης
δεν κατάφερε να την ακούσει. «Πόσες φορές σου έχω πει να μην
μιλάς από το μπάνιο; Δεν ακούγεσαι!» της φώναξε.
«Τι;» φώναξε κι εκείνη.
Δεν απάντησε ο Θανάσης. Την περίμενε να βγει. Δεκάδες
φορές είχαν κάνει εκείνη την συζήτηση, μα η Εύα επέμενε να
μιλάει μέσα από το μπάνιο με κλειστή, μάλιστα, την πόρτα.
«Τι μου είπες;» ρώτησε η Εύα κι ο Θανάσης παρατήρησε
πως είχε αλλάξει.
«Σου είπα να μην μου μιλάς από το μπάνιο. Τι ξεσκονόπανο είναι αυτό που φόρεσες;» σχολίασε για την πράσινη φούστα
που φορούσε.
«Για το σπίτι. Α! Ναι! Ρε συ, κάτι τρέχει μ’ αυτήν. Είναι
απίστευτα μπάνικη γκόμενα για να είναι με τον Τάσο» του
είπε, καθώς επέστρεφε στην αγκαλιά του.
«Ενώ, εμείς, ας πούμε, είμαστε υπόδειγμα ζευγαριού» σχολίασε ο Θανάσης γελώντας.
«Καλέ μου, ο Τάσος είναι ένα εξήντα πέντε…»
«Κόψε κάτι» την διέκοψε.
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«Ένα εξήντα;»
«Τόσο».
«Ναι. Η Αλεξάνδρα είναι ένα ογδόντα φεύγα. Είναι πιο
ψηλή από τον Βασίλη, που είναι ο ψηλότερος στην παρέα σας.
Εντάξει, δεν τον λες και πρώτο μπόι, αλλά…»
«Πού θες να καταλήξεις, μάτια μου;»
«Εσένα, δεν σου φαίνεται παράξενο;» τον ρώτησε σκεφτικά.
«Εμένα μου φαίνεται παράξενο που φόρεσες αυτό το δείγμα».
«Έβαλα πλυντήριο γιατί ξέμεινα. Έβαλα και τα δικά σου».
«Έμεινε τίποτα να φορέσω;» απόρησε ο Θανάσης.
«Αυτά που φοράς και… Βασικά αυτά που φοράς μόνο» του
είπε η Εύα, κοιτάζοντάς τον φοβισμένα. «Αφού, ρε μωρό, έχεις
ρεπό! Άντε τώρα, μην με κοιτάς έτσι και με μαλώνεις» του είπε
με παράπονο και ο Θανάσης έβαλε τα γέλια με την συμπεριφορά της.
«Σαν κανονικό ζευγάρι είμαστε» παρατήρησε εκείνος.
«Σαν;» σοβάρεψε η Εύα. «Πιο κανονικό και από τα κανονικά είμαστε. Αυτοί δεν έχουν μάθει τι σημαίνει σεβασμός, τι
σημαίνει κατανόηση, τι σημαίνει συμβίωση, τι σημαίνει εξωτερίκευση συναισθημάτων. Τι; Το ότι κάνουν ένα σεξ κάθε βράδυ,
τους κάνει ζευγάρι; Αν είναι να κάνω σεξ και να ‘μαι σαν την
Χριστίνα με τον Βασίλη, να το χέσω, Θανάση μου…»
«Να μου το θυμηθείς, αυτοί οι δύο μέσα στο 2000, θα είναι
παντρεμένοι» της είπε κοφτά. Κούνησε λυπημένα το κεφάλι
της η Εύα. Τον κοίταξε για μερικές στιγμές σκεφτικά. «Λες να
κολλήσω στην Χριστ- Αου ρε βλακα!»
«Δεν είναι όλα αστεία» της απάντησε με σοβαρό ύφος.
«Γιατί; Έχει απίστευτ- Αου! Παλιοζηλιά- Άου!»
«Επιμένω».
«Τσίμπα και λίγ- Αου! Έτσι μπράβο».
«Ευάκι; Μας φαντάζεσαι μαζί μετά από δέκα χρόνια; Έτσι
θα ήμαστε;» την ρώτησε γελώντας με το ύφος της.
«Δεν μας φαντάζομαι. Είμαι σίγουρη ότι θα είμαστε μαζί
και ότι θα είμαστε έτσι ακριβώς. Και να σου πω την αμαρτία
μου; Το προτιμώ χίλιες φορές απ’ την μιζέρια των κανονικών
ζευγαριών…»
«Κι αν βρεις κάποια;»
«Κι αν βρεις κάποιον;»
«Θα συννενοούμαστε; Θα καταλαβαινόμαστε; Θα συζητάμε;
Ένα σεξ, καλό ή κακό, το ‘χω κι αν το χάσω το βρίσκω. Τα υπόλοιπα; Θα τα βρώ;» ρώτησε αναστενάζοντας ο Θανάσης.
302

Τίποτα σημαντικό δεν συνέβη σήμερα

«Με πας για χωρισμό, ή είναι η ιδέα μου; Σαν πολύ δεν συζητάς σήμερα;» τον πείραξε η Εύα.
«Όχι… Κάθε άλλο… Βλέπω… Συνειδητοποιώ και συγκρίνω
εμάς, ό,τι είμαστε, όπως είμαστε, με τους γύρω μας. Ακόμη κι
αν δεν υπάρχει έλξη, κι αν δεν είμαι στην φάση του Βασίλη ή
στην φάση του Τάσου, υπάρχει ένας διάχυτος, πολύ διάχυτος
ερωτισμός, μέσα σε μια απολύτως συνειδητοποιημένη κατάσταση, που την ζούμε οι δυο μας και δεν έχουμε ανάγκη να την
αποδείξουμε σε κανέναν απ’ αυτούς που βρίσκονται απ’ έξω.
Υπάρχει κατανόηση και συνεννόηση και ασυνεννοησία εκεί που
χρειάζεται, εσένα σου βγαίνει το παράπονο που τόσο ανάγκη το
‘χεις, εγώ έχω έναν άνθρωπο να δείξω όλες τις αδυναμίες μου,
να κλάψω ρε γαμώτο όταν με πιάνει κι έναν κόρφο να κρυφτώ
όταν πρέπει να το παίζω ατσαλένιος έξω. Φοβάμαι να μην τα
χάσω αυτά, φοβάμαι ότι ίσως και να μην τα ξαναβρώ στην
ζωή μου. Φοβάμαι πως θα μείνω με την γεύση, πως ανεβάσαμε
απίστευτα τον πήχη και οι δύο και πως δεν θα μπορέσουμε
να συμβιβαστούμε με τίποτα λιγότερο. Ναι, σκέφτηκα πολλές
φορές να το τελειώσουμε, γιατί φοβάμαι ότι ίσως μας καταβροχθίσει όλο αυτό, πως μπορεί να χάσουμε τους εαυτούς μας και
στο τέλος να μας μισήσουμε. Αλλά, ξέρεις κάτι, κοριτσάκι μου;
Να πάει να γαμηθεί. Δεν χαρίζομαι πλέον. Ούτε στον εαυτό μου
δεν χαρίζομαι. Είμαι εδώ, είμαι συναισθηματικά γεμάτος, είμαι
καλά προς το παρόν. Αν αλλάξει κάτι, θα στο πω. Αν αλλάξει
κάτι σε σένα, σου ζητάω να μου το πεις. Κουράστηκα, Εύα μου,
με τα πρέπει. Θέλω, πια, μόνο να θέλω» κατέληξε ο Θανάσης κι
έπειτα σκούπισε τα δάκρυα της Εύας που είχε βουρκώσει.
«Να μιλάς πιο συχνά. Μιλάς όμορφα. Γιατί το φοβάσαι;»
τον ρώτησε μ’ ένα πνιχτό λυγμό.
«Όταν μιλούσα με περνούσαν για τρελό» της απάντησε κι
έπειτα την σήκωσε από πάνω του και ξάπλωσαν μαζί στο κρεβάτι.
«Όχι εγώ. Εγώ είμαι εδώ για να σε ακούω. Το καταλαβαίνεις;» τον ρώτησε με ένα ανάμεικτο συναίσθημα παράκλησης,
θυμού και στεναχώριας.
«Ναι».
«Να μου μιλάς».
«Θα σου μιλάω».
«Και να μου δώσεις ένα φιλί».
«Κανονικό ή ψεύτικο;»
«Ψεύτικο. Με στεναχώρησες».
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«Σου μυρίζει κάτι;» ρώτησε ο Θανάσης, σηκώνοντας το φρύδι του και η Εύα σκάλωσε, κοιτάζοντάς τον. «Αμαν!» αναφώνησε την στιγμή που πήγαινε να σηκωθεί απ’ το κρεβάτι. «Το
φαγητ- ΑΟΥ!»
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Κ

άπως έτσι λοιπόν, κουτσά, στραβά, χαμένα, περάσανε τα
χρόνια και κλείσανε τα παλιά βιβλία. Κάθονται σκονισμένα σε μια αποθήκη. Σ’ ένα κόσμο που άφησα πίσω μου.
Σ’ ένα κόσμο που, εκ πεποιθήσεως, δεν πρόκειται να επισκεφθώ
ξανά» πληκτρολόγησε ο Βασίλης σ’ ένα αρχείο που κρατούσε το
ημερολόγιό του. «Το κέρατό μου» ψιθύρισε κι έπειτα κοίταξε
την ημερομηνία στον υπολογιστή του. «27 Νοεμβρίου 2004»
πήγε κι έβαλε στην αρχή προτού συνεχίσει το γράψιμο.
Έριξε μια ματιά στην κόρη του που κοιμόταν ήρεμα στο
πάρκο της. Εκείνη την ημέρα έκλεινε δέκα μήνες στην ζωή. Είχε
μανία η μικρή να γυρνάει και να ξεσκεπάζεται. «Φάτσα» συλλογίστηκε ο Βασίλης κι ύστερα σηκώθηκε και την σκέπασε. Κάθισε στο χαλί, οκλαδόν, δίπλα της κι απέμεινε να την κοιτάζει.
Είχε σχεδόν δύο χρόνια στο Σαράγεβο, που ούτε κατάλαβε πώς
ήρθαν και πώς πέρασαν. Την λάτρευε εκείνη την πόλη, αγαπούσε τον κόσμο και την γλώσσα. Τα πήγαινε καλά και με την
γυναίκα του, αν και δεν ήταν ερωτευμένος. Την αγαπούσε, έτσι
δήλωνε, άλλα όχι όπως είχε αγαπήσει στο παρελθόν του.
Έκλεισε τα μάτια για μερικές στιγμές κι αφουγκράστηκε
την ανάσα της μικρής και τους χτύπους του ρολογιού. Είχε πάει
τρείς και νύσταζε αφάνταστα. Περίμενε, όμως, την γυναίκα του
για να ξαπλώσουν μαζί. Αυτή ήταν η συμφωνία που είχαν κάνει
κάποτε. Να μην κοιμηθούν ποτέ χωριστά και να μην πλαγιάσουν ποτέ μαλωμένοι.
Στις τρεισήμισι σερνόταν. Ούτε τα μάτια του μπορούσε να
κρατήσει ανοιχτά, ούτε το μυαλό του συγκεντρωμένο. Έβγαλε
τα γυαλιά του, τα ακούμπησε στο τραπεζάκι και ξάπλωσε στον
καναπέ. Είχαν διαλέξει εκείνο το σπίτι με την Ναταλία για την
χρηστικότητά του. Ένας ενιαίος χώρος ήταν κρεβατοκάμαρα,
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κουζίνα, σαλόνι και τραπεζαρία. Το μικρό δωματιάκι χρησιμοποιούταν σαν αποθήκη κι αργότερα έλεγαν να το κάνουν παιδικό. Τους βόλευε απίστευτα. Κάποιες φορές ξενυχτούσε η Ναταλία, που ‘χε ξεκινήσει το μεταπτυχιακό της, διαβάζοντας, άλλες
ο Βασίλης, γράφοντας, κυρίως παραμύθια για την κόρη του. Ο
ένας στο γραφείο, ο άλλος στο τραπέζι της κουζίνας.
Χανόταν η Ναταλία στις σημειώσεις και τις θεωρίες κι ο Βασίλης, όταν ηταν σπίτι, της μαγείρευε, της έφτιαχνε καφέ και της
μιλούσε. Εκείνος ήθελε απόλυτη ησυχία για να γράψει. Δούλευε,
τότε, σαν μεταφραστής, αξιοποιώντας το πτυχίο του. Ότι έκανε
δηλαδή και πριν εγκαταλείψει την Ελλάδα. Τους βοηθούσαν και
τα πεθερικά του, όσο μπορούσαν, με τα έξοδα της Ναταλίας για
το πανεπιστήμιο. Μπορεί να ζοριζόντουσαν κάπως, αλλά είχαν
κοινή πορεία, τουλάχιστον στον τομέα τον οικονομικών.
Γύρισε πίσω τις αναμνήσεις του ο Βασίλης και χαμογέλασε
νοσταλγώντας. Είχε περάσει ενάμισης χρόνος από τότε που του
ανακοίνωσε η Ναταλία την εγκυμοσύνη. Ο κουμπάρος του, ο
Βαγγέλης, είχε ήδη γίνει μπαμπάς. «Μαζί θα τα μεγαλώσουμε»
του ‘χε πει τότε, γελώντας και χτυπώντας τον στην πλάτη. Μετά
ήρθαν οι δύσκολοι μήνες. Φούσκωνε η Ναταλία και ταυτόχρονα έτρεχε και στο πανεπιστήμιο για τα τελευταία μαθήματα.
«Αμάν βρε κορίτσι μου, δεν χάθηκε ο κόσμος αν πας λίγο πίσω»
της έλεγε ο Βασίλης, μα εκείνη δε τον άκουγε.
Έπειτα, εκείνο το βράδυ που τον ξύπνησε απότομα και του
ανακοίνωσε πως γεννούσε. Το βράδυ που ο Βασίλης έχασε την
πίστη του στον Θεό. Το βράδυ που του είπαν πως μπορεί να
έχανε ή την γυναίκα ή την κόρη του.
Είχε πάει ο πεθερός του να τον βρει στο νοσοκομείο. Κάπνιζε ο Βασίλης σαν το τζάκι, το ‘να τσιγάρο πίσω απ’ τ’ άλλο.
Δίπλα του ο Βαγγέλης, αμίλητος και συνοφρυωμένος, κρατούσε
ένα πλαστικό ποτήρι με ουίσκι. Είχε χιονίσει στο Σαράγεβο.
«Αν χρειαστεί ν’ αποφασίσεις, να θυμάσαι, γυναίκα ξαναβρίσκεις» του ‘χε πει ο πεθερός του κοφτά κι ο Βασίλης δάκρυσε.
Γεννήθηκε πρόωρα η μικρή και η Ναταλία τα κατάφερε.
Μπήκε σε θερμοκοιτίδα. Σάλεψε ο Βασίλης. Πεταγόταν μέσα
στον ύπνο του κι έτρεχε στο νοσοκομείο να δει την κόρη του.
Είχε πείσμα η μικρή. Το έβλεπε στα μάτια της. «Εγώ κι η μάνα
σου, ψυχή μου, γεννηθήκαμε για να καταφέρνουμε. Εσύ, όμως,
γεννήθηκες για να επιβιώσεις» της έλεγε ο Βασίλης βουρκώνοντας, πριν γυρίσει στο σπίτι του για να ξεκλέψει όσο ύπνο μπορούσε πριν τον πετάξουν πάλι όρθιο οι εφιάλτες του.
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Πρέπει να τον είχε πάρει ο ύπνος, γιατί όταν άκουσε τα
κλειδιά στην πόρτα, η μικρή είχε ξεσκεπαστεί πάλι. «Θα παω
εγώ» του ψιθύρισε η Ναταλία όταν τον είδε να σηκώνεται.
«Πέρασες καλά, κοριτσάρα;» την ρώτησε πηγαίνοντας προς
το κρεβάτι.
«Καλά» του απάντησε.
«Δεν σε βλέπω καλά».
«Ήπια και κουράστηκα. Πιάσαμε και την συζήτηση με τα
κορίτσια και μας πήρε η ώρα».
Κοίταξε το ρολόι. Είχε πάει πέντε. Ήταν η τρίτη φορά εκείνο
το μήνα που η Ναταλία έβγαινε με τις φίλες της για ένα ποτό
και γύριζε χαράματα, κουρασμένη και αδιάθετη. Έπιασε το κεφάλι του ο Βασίλης γιατί τον τσάκιζε και βγήκε στο μπαλκόνι
να κάνει τσιγάρο. «Βρέχει» του είπε η Ναταλία. Την αγνόησε.
Την παρατήρησε να γδύνεται βιαστικά μέσα στο ημίφως.
Έβαλε τις πυτζάμες της. Έσβησε το πορτατίφ που είχε μείνει
όλο το βράδυ αναμμένο και ξάπλωσε. Είχε ξυπνήσει από το
κρύο και τον μουντό ήχο της βροχής ο Βασίλης και κοίταζε
το κινητό του. Περίμενε ένα τηλέφωνο που είχε αργήσει πολύ.
Άκουσε θόρυβο μηχανής στην απόσταση. Περίμενε δεκαπέντε
δευτερόλεπτα. Τα μέτρησε ένα προς ένα. Κάλεσε έναν αριθμό. Δεν μίλησε, μόνο άκουγε. Έπαιζε με το γένι του αδιάφορα.
Θυμήθηκε την πρώτη παροιμία που έμαθε όταν πήγε να μείνει
στην χώρα. Χτύπησαν τα δόντια του. Έκλεισε το τηλέφωνο απότομα. «Όλα επιστρέφουν. Όλα πληρώνονται» μουρμούρισε πριν
πετάξει το μισοκαπνισμένο τσιγάρο στο κενό. Φόρεσε το καλό
του χαμόγελο και μπήκε στο σπίτι.
«Κοριτσάρα;» ψιθύρισε καθώς ξάπλωνε. Πήγε να την αγκαλιάσει κι εκείνη τον έσπρωξε. «Όχι απόψε. Δεν έχω όρεξη» του
είπε κοφτά.
«Ούτε μια αγκαλιά να μη σε πάρω;»
«Ούτε».
«Καληνύχτα, Ναταλία».
«Καληνύχτα καλέ μου».
Δεν μπορούσε να καταλάβει η Ναταλία την αλλαγή στην
στάση και την συμπεριφορά του Βασίλη. Είχε γίνει απλησίαστος. «Κατέβασε ρολά» της είπε ένα πρωί ο Βαγγέλης, που
πήγε να τους δει, κι αντί για καλημέρα, ο Βασίλης γρύλισε κάτι
που μπορεί να ήταν από «τι κάνεις ρε φίλε» μέχρι και «τράβα
αυτοκτόνα στη Ντρίνα».
«Εσύ, που τον ξέρεις τόσα χρόνια…»
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«Ακριβώς επειδή τον ξέρω, δεν ανακατεύομαι. Στα είχα πει.
Ήξερες με ποιον έμπλεξες, ήξερες με ποιον έκανες παιδί» της
απάντησε συνωμοτικά εκείνος.
«Μόνο με το παιδί μιλάει» γκρίνιαξε η Ναταλία.
«Όχι. Δεν ανακατεύομαι…»
Τους κοίταξε ο Βασίλης με την άκρη του ματιού του καθώς
μιλούσε στην κόρη του, μα δεν άκουσε την συνέχεια της πρότασης. Κοίταξε την μικρή στα μάτια. Είχαν το ίδιο χρώμα με της
Ναταλίας. «Κούκλα μου, εμείς θα τα καταφέρουμε. Για κάποιο
λόγο που δεν έχω καταλάβει ακόμη, και να σου πω την αλήθεια
μου ούτε και θέλω, φευγάτη θα γίνεις κι εσύ. Σαν τον πατέρα
σου. Να θυμάσαι πως του φευγάτου η μάνα, δεν έκλαψε πότε»
της είπε και η μικρή του χαμογέλασε.
Την μέρα που πήρε τις εξετάσεις στα χέρια του ο Βασίλης,
ένιωσε πως κάτι τρύπησε την καρδιά του. Περπάτησε μόνος,
μέσα στους παγωμένους δρόμους, για ατελείωτες ώρες. Γύρισε
στο σπίτι το απόγευμα, έβγαλε το μπουφάν του, έπιασε τον καναπέ και κοίταξε την κόρη του που έπαιζε με τα παιχνίδια της.
«Αλλαγή σχεδίου» μονολόγησε, γυρνώντας προς την Ναταλία
που διάβαζε στο τραπέζι της κουζίνας.
«Κοριτσάρα; Να σου κάνω μια ερώτηση;» είπε με πρόσχαρο
ύφος ο Βασίλης. Σήκωσε τα μάτια της η Ναταλία απ’ την οθόνη
του υπολογιστή και τον κοίταξε μελαγχολικά. «Πες μου».
«Ξέρεις να διαβάζεις;» συνέχισε εκείνος, ψαρεύοντας τις
εξετάσεις από το μπουφάν του.
«Τι ερώτηση είναι αυτή;» μπερδεύτηκε η Ναταλία.
«Θα μου διαβάσεις κάτι;» συνέχισε ο Βασίλης, χαμογελώντας. Πήγε προς το μέρος της και άφησε το χαρτί πάνω στις
σημειώσεις της.
«Τι είναι αυτό;» απόρησε εκείνη.
«Διάβασε κι όταν διαβάσεις, πες μου την αλήθεια».
Διάβαζε η Ναταλία και ξαναδιάβαζε και δεν καταλάβαινε τι
διάβαζε. «Αυτό…» μουρμούρισε. «Τι είναι αυτό; Τι θες να μου
πεις;» του είπε νευριασμένα.
«Δεν ξέρω. Μήπως θέλεις να μου πεις κάτι εσύ;»
«Βασίλη, εδώ γράφει ότι έχεις γονόρροια».
«Ναι. Ξέρω να διαβάζω. Έμαθα» της απάντησε αδιάφορα
κι έπειτα βγήκε στο μπαλκόνι και άναψε τσιγάρο. Τον ακολούθησε με το χαρτί στο χέρι. Τον κοίταξε εξιχνιαστικά αλλά δεν
κατάλαβε ούτε την χαλαρή στάση του, ούτε και τον τρόπο που
προσπαθούσε να της πει αυτό που ήθελε να της πει.
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«Βασίλη μου; Θα σε ρωτήσω μία φορά και θέλω να μου
απαντήσεις ειλικρινά» είπε ψύχραιμα η Ναταλία.
«Φυσικά».
«Πήγες με άλλη;»
«Όχι. Εσύ;»
«Δεν μιλάμε για μένα τώρα».
«Μα… Γιατί;» συνέχισε εκείνο το παιχνίδι με τις λέξεις ο
Βασίλης.
«Θα μου απαντήσεις;»
«Σου απάντησα. Δεν πήγα με άλλη. Θα συνεχίσεις να μου
λες ψέματα;» την ρώτησε κι εκείνος. Είχε αγριέψει το βλέμμα
του, μα οι τρόποι του, η φωνή του και το πρόσωπό του, παρέμεναν γαλήνια όπως πάντοτε.
«Δεν σου λέω ψέματα» επέμεινε η Ναταλία.
«Εντάξει» της είπε ο Βασίλης. Έσβησε το τσιγάρο, μπήκε
στο σπίτι, βούτηξε το μπουφάν του και την κοίταξε. «Θα βγω
να κάνω μια βόλτα. Όταν γυρίσω, θέλω να ακούσω μια ειλικρινή
απάντηση στην ερώτησή μου. Αλλιώς θα πάρω το παιδί και θα
φύγω. Αυτό είναι απειλή και εκβιασμός. Συνεννοηθήκαμε;» της
είπε πριν ανοίξει την πόρτα κι επιστρέψει στην παγωμένη πόλη.
Δεν είχε διάθεση να περπατήσει ο Βασίλης και να καταλάβει τίποτα περισσότερο. Τα είχε όλα τακτοποιημένα στο μυαλό
του. Ήταν ακόμη μία λάθος επιλογή, που, αργά ή γρήγορα, θα
διόρθωνε. Είχε μάθει πια πως οι καταστάσεις δεν χρειάζονται
ζόρι. Απλά έπρεπε να κάνει υπομονή. Κατηφόρησε ένα δρόμο,
έστριψε σ’ ένα τατουατζίδικο που ήταν άδειο κι έπιασε την
κουβέντα. Το ‘χε από καιρό στο μυαλό του, το είχε συζητήσει με
την Ναταλία, αλλά δεν έκανε τατουάζ γιατί δεν ήθελε εκείνη. Το
συγκεκριμένο απόγευμα, όμως, είχαν αλλάξει όλα.
Μία ώρα αργότερα είχε γράψει το όνομα της κόρης του στον
αριστερό του πήχη. Είχε σκοτεινιάσει και ψιλόβρεχε. Σήκωσε
την κουκούλα του μπουφάν και πήγε να πιεί ένα ποτό. Είχε
ορκιστεί πως δεν θα έπινε ξανά στην ζωή του όταν γεννήθηκε
η κόρη του, αλλά εκείνο το βράδυ το είχε πραγματικά ανάγκη.
Γερμένος πάνω στο μπαρ, μ’ ένα τσιγάρο στο χέρι κι ένα
ποτήρι που όλο άδειαζε, σκεφτόταν τις διεξόδους του. Του είχαν
πει οι φίλοι του πως η Ναταλία δεν ήταν για οικογένεια, πως
δεν θα κρατούσε πολύ εκείνο το παραμύθι, πως, κάποια στιγμή,
θα τον πλήγωνε. «Φύγε. Θα αναγκαστεί να ρίξει το παιδί» του
είπε κάποιο πρωί η Μαρία, αλλά ο Βασίλης δεν άκουσε κανένα.
Έμεινε. Είχε ευθύνες. Έτσι πίστευε.
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Θα ‘ταν στο έκτο ποτό, όταν κάθισε μια παράξενη γυναίκα
δίπλα του. Την κοίταξε για μία στιγμή και χαμογέλασε. Του
έκανε εντύπωση η κατακόκκινη αλογοουρά της, που έφτανε μέχρι την μέση της. Γύρισε στο ποτό και τις σκέψεις του. Ένιωσε
ένα σκούντημα. Γύρισε δίπλα και την κοίταξε.
«Να σας κάνω μια ερώτηση;» ρώτησε εκείνη στα βοσνιακά.
«Όσες θέλεις» μουρμούρισε, αναστενάζοντας, ο Βασίλης στα
ελληνικά.
Έπιασαν την συζήτηση στα αγγλικά, για να συνεννοηθούν.
Νίνα την έλεγαν κι εκείνη, σαν την κόρη του, κι είχε τα ίδια
γενέθλια με την κόρη του. Απόρησε με το φρεσκοσκαλισμένο
τατουάζ που ‘γραφε το όνομά της και την ημερομηνία γέννησής
της. Της εξήγησε ο Βασίλης πως το έκανε για την μικρή του
πριγκίπισσα, για το κοριτσάκι που του δίδασκε, κάθε μέρα, πως
δεν είναι μόνος του στον κόσμο.
Ξημέρωσαν συζητώντας και πίνοντας σε μια γέφυρα. Άκουγε τις αφηγήσεις του η Νίνα, τον έκοβε για να ζητήσει κάποια
διευκρίνιση, γελούσε όταν έβριζε εκείνος στα ελληνικά, του
ζητούσε να της μεταφράσει κι ύστερα κοκκίνιζε. Της άρεσε η
γλώσσα κι ο τρόπος που ‘χε να αφηγείται και να εξηγεί στα
αγγλικά. «Θα μου διδάξεις την γλώσσα;» τον είχε ρωτήσει λίγο
πριν την χαραυγή κι εκείνος είχε απαντήσει καταφατικά. Προσπάθησε να αρχίσει με τα βασικά, με το ένα – δύο – τρία, αλλά
η Νίνα δεν τα κατάφερνε με την προφορά. «Θα το δοκιμάσουμε
κάποια άλλη, περισσότερο κατάλληλη, στιγμή» κατέληξε ο Βασίλης κοιτάζοντας τον ουρανό που άλλαζε χρώματα.
Την άφησε σπίτι της κι έφυγε για να σουλατσάρει μόνος.
Πέρασε απ’ την παιδική χαρά που πήγαινε την κόρη του, έπιασε
μια κούνια κι άρχισε να κουνιέται. Του τσάκιζε τα κόκκαλα η
υγρασία, μα δεν έδινε σημασία. Έπρεπε να καθαρίσει το μυαλό
του.
Κόντευε να μεσημεριάσει. Η Ναταλία καθόταν σε αναμμένα
κάρβουνα. Κάπνιζε, κάτι πρωτάκουστο για εκείνη. Κάπνιζε τις
στιγμές που αγχωνόταν και φοβόταν, πολλές φορές, περισσότερο από τον Βασίλη. Δεν είχε κοιμηθεί καθόλου το βράδυ. Έσβησε το τσιγάρο μόλις τον είδε να μπαίνει στο σπίτι και έτρεξε
πάνω του.
«Που εξαφανίστηκες; Μου λες;» του φώναξε με παράπονο.
«Για ένα ποτό. Μόνος. Χωρίς τους φίλους και τους γνωστούς» της απάντησε βγάζοντας το μπουφάν του.
«Βασίλη μου…»
«Δεν έχω όρεξη να ακούσω τίποτα».
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«Θα φύγεις;» συνέχισε με παράπονο, το ίδιο που ‘χε αρχίσει να σχηματίζεται και στο πρόσωπό της. Αναστέναξε εκείνος.
«Όχι» της απάντησε κοφτά.
«Ό,τι και να σου πω…»
«Δεν είναι ανάγκη να μου πεις τίποτα, κοριτσάρα. Το έχω
ζήσει το έργο. Δεν έγινε τίποτα» της είπε και μόνο τότε παρατήρησε το τατουάζ στο χέρι του. Πήγε να το κάνει θέμα αλλά
ήξερε πως δεν την έπαιρνε πια. Θυμήθηκε πως ο Βαγγέλης της
είχε πει, παλιά, πριν τον γνωρίσει, ότι ο κόσμος παίρνει φωτιά
όταν μαυρίζει η καλή καρδιά του φευγάτου.
«Μου είχες πει… Τότε… Που γνωριστήκαμε… Πως φευγάτος
είναι αυτός που έχει ήδη φύγει».
«Ναι, και;»
«Είσαι φευγάτος;»
Ανεξιχνίαστο ήταν το βλέμμα του. Μυστήριο το ύφος του.
Άφησε την Ναταλία και πήγε στην κόρη του. Κοιμόταν ήρεμα.
Την κοίταξε για μερικές στιγμές. Έριξε μια ματιά στο τατουάζ
του. Δεν ήξερε τι έπρεπε να απαντήσει. Ήταν φευγάτος. Κάπου
στα μέσα της βραδιάς. είχε πάρει την απόφαση να φύγει για
να μην χρειαστεί να πονέσει ξανά. Όμως, αυτό, ήταν κάτι που
δεν γινόταν να πει στην Ναταλία. «Εσύ, τι λες μικρή πριγκίπισσα; Είναι φευγάτος ο μπαμπάς;» ψιθύρισε στην Νίνα ο Βασίλης, προτού γυρίσει στην Ναταλία. «Πάντα ήμουν φευγάτος.
Ποτέ δεν άλλαξα» της απάντησε. Πήγε στο κρεβάτι, πέταξε τα
παπούτσια του στο πάτωμα, ξάπλωσε και κοίταξε το ταβάνι.
«Ποτέ όμως δεν έφυγα από κάπου χωρίς να με διώξουν» συνέχισε τον συνειρμό του. Δάκρυζε η Ναταλία που στεκόταν σαν
μαρμαρωμένη στην μέση του δωματίου. «Θα έρθεις να σε πάρω
μια αγκαλιά;» την ρώτησε χαμογελαστά ο Βασίλης.
«Αλήθεια;»
«Ναι, κοριτσάρα»
Κούρνιασε στην αγκαλιά του και στιγμές αργότερα αποκοιμήθηκε. Σερνόταν ο Βασίλης αλλά δεν είχε εναλλακτικές.
Έπρεπε να σηκωθεί, να μαγειρέψει, να ταΐσει την μικρή και να
παίξει μαζί της. Σαν τσουβάλι έπεσε το βράδυ στο κρεβάτι και
κοιμήθηκε ήρεμα. Είχαν γίνει παρελθόν οι εφιάλτες του και οι
αναμνήσεις του. Είχε πλάσει στο μυαλό του ένα σχέδιο που
έπρεπε πάση θυσία να υλοποιηθεί. Ένα σχέδιο που είχε αρχίσει
να υλοποιείται από την φυγή του.
Το επόμενο πρωί ξύπνησε την Ναταλία και εκείνη τον κοίταξε με παράπονο. «Δέκα λεπτά ακόμη άσε με. Γκρίνιαζε όλο το
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βράδυ το κορίτσι μας και δεν μ’ άφησε να κοιμηθώ καθόλου»
του είπε.
«Φεύγω για δουλειά» απάντησε ο Βασίλης.
«Σ’ αγαπάω» του ψιθύρισε.
«Κι εγώ» απάντησε ο Βασίλης κι ύστερα άνοιξε την πόρτα
και βγήκε από το σπίτι.
Πέρασε να μαζέψει την αλληλογραφία του από μια ταχυδρομική θυρίδα, πριν πάει στην δουλειά. Πήρε εκκαθαριστικά
τραπεζικών λογαριασμών, απαντήσεις σε δύο επιστολές και μια
κάρτα από την αδερφή του, τα έχωσε στο παλτό, καβάλησε την
μηχανή κι έφυγε βιαστικά.
Κοίταζε τα νούμερα στο statement της τράπεζας, αλλά δεν
τα καταλάβαινε. Τα οικονομικά του στην Ελλάδα τα διαχειριζόταν ο Τάσος. «Κάτι δεν πάει καλά» μουρμούρισε με το χαρτί
στο χέρι, ενώ έπιανε το τηλέφωνο που υπήρχε δίπλα του.
«Νίκη; Τι κάνεις ρε; Όλα καλά; Για δώσε μου λίγο τον κοντό. Δεν με νοιάζει αν κοιμάται, επείγει. Περιμένω» έκανε κοφτά στο τηλέφωνο. καθώς ξαναπέρναγε με το μάτι τις κινήσεις
του λογαριασμού.
«Έλα ρε. Καλά;» ρώτησε ο Βασίλης κι ο Τάσος μισάνοιξε
το μάτι και χασμουρήθηκε. «Ούτε μια ώρα δεν έχω που κοιμήθηκα! Λες να είμαι καλά ρε;» απάντησε ο Τάσος νευριασμένα.
«Τι θε;» συνέχισε
«Κοιτάω τα bank statement. Πες μου ότι ό,τι κι αν έχεις κάνει, είναι νόμιμο. Αυτό μόνο» μουρμούρισε σκεφτικά ο Βασίλης.
«Πεντανόμιμο…»
«Τάσο, εδώ υπάρχουν σαράντα χιλιάδες ευρώ που πριν ένα
μήνα δεν υπήρχαν. Που σκατά τα βρήκα τόσα λεφτά ρε;»
«Κάνεις επενδύσεις, αγόρι μου. Επενδύσεις».
«Ναι, βρε μαλάκα, πάνω σε τι επενδύω;»
«Αυτό το διάστημα; Χμ… Νομίζω τηλεπικοινωνίες, αλλά θα
σε γελάσω».
«Είναι πολλά τα λεφτά…»
«Είναι τζόγος, Βασίλη. Τζογάρεις. Αυτό και μόνο αυτό.
Εκατό τοις εκατό νόμιμος τζόγος…»
«Κανόνισε, κοντέ, να έχεις κάνει καμία λαδιά και να τρέχουμε και να μην φτάνουμε. Είναι στο όνομα της μικρής ο λογαριασμός».
«Άκου, Μπίλ…» μουρμούρισε ο Τάσος κι ύστερα σηκώθηκε
από το κρεβάτι. «Την ξέρω την δουλειά και ξέρω και πως πάει.
Κρατάω πισινή, γιατί, όπως σου είπα, είναι τζόγος. Μπορεί μια
μέρα να τα χάσω όλα. Δεν παίζω στα σίγουρα και στα μικρά.
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Υψηλό ρίσκο, υψηλή απόδοση. Έτσι πάει. Στοιχηματίζω και κερδίζω. Αυτό είναι όλο. Απλά εδώ δεν έχω άλογα, ποδόσφαιρα,
μπάσκετ, ξύλο. Έχω να κάνω με εταιρίες. Πάνε καλά; Τις εμπιστεύεται ο κόσμος; Αγοράζει μετοχές; Βγάζω. Δεν πάνε καλά;
Πέφτει η τιμή; Χάνω. Παγκοσμιοποίηση φίλε μου» κατέληξε ο
Τάσος, σκαλίζοντας το λάπτοπ του κι ο Βασίλης έβαλε τα γέλια.
«Ρε, κάνε ό,τι θες. Σ’ εμπιστεύομαι. Και να τα χάσεις, δεκάρα δεν δίνω. Ούτως ή άλλως, τα δανεικά που ‘χα πάρει τότε
απ’ τον Βαγγέλη για να χωθώ στην μπίζνα, τα επέστρεψα…»
«Άκου γιατί νυστάζω» τον διέκοψε ο Τάσος, σέρνοντας τα
πόδια του προς το κρεβάτι. «Όταν πιάσεις το κατοσάρικο θα
στα κλείσω κάπου, για να παίρνεις τους τόκους. Θα σου κάνω
ένα long term investment. Από εκεί κι έπειτα, νομίζω ότι το
γνωρίζεις καλύτερα από εμένα πως χρειάζεται σύνεση στην
σπατάλη. Τώρα, αν αρχίσεις να κάνεις σαν τον μάστορα… Κακό
του κεφαλιού σου. Εγώ, πάντως, σου έχω πει πως κρατάω την
νόμιμη προμήθεια. Δεν κάνω τζάμπα δουλειά».
«Κάνε ό,τι θες, Τάσο. Δεν τα καταλαβαίνω αυτά».
«Να κοιμηθώ τώρα;»
«Ναι ρε»,
«Θα κατέβεις τίποτα προς τα κάτω για γιορτές;»
«Που να ταξιδέψω μωρέ με το παιδί;»
«Είναι κι αυτό. Τέλος πάντων. Τον νου σου» είπε ο Τάσος
πριν κλείσει το τηλέφωνο.
Σημείωσε ο Βασίλης τα υπόλοιπα στο μυαλό του κι έριξε
τα χαρτιά σ’ ένα καταστροφέα εγγράφων, πριν πιαστεί με την
δουλειά. Θυμήθηκε που του είχε πρωτοπεί για επενδύσεις ο
Τάσος, λίγες μέρες αφ’ ότου πήρε την απόφαση να μείνει μόνιμα στο Σαράγεβο με την Ναταλία. Είχε πάρει δανεικά από τον
Βαγγέλη για να ξεκινήσει, δήθεν ότι χρωστούσε κάτι λεφτά στην
Ελλάδα και πως έπρεπε να τα δώσει. Ούτε που το σκέφτηκε ο
Βαγγέλης όταν του τα έδωσε. Ούτε που σκέφτηκε ο Βασίλης να
τα πασάρει στον Τάσο, για να επενδύσουν. Επέστρεφε σιγά –
σιγά τα δανεικά και τα υπόλοιπα τα έκλεινε σ’ ένα λογαριασμό
που είχε ανοίξει στο όνομα της κόρης του. Ποτέ δεν εμπιστεύθηκε την Ναταλία. Κάτι μέσα του, του έλεγε πως, αργά ή γρήγορα, θα το διέλυαν. Δεν ταίριαζαν εξ’ αρχής. Είχαν άλλα θέλω
και τελείως διαφορετικά όνειρα. Εκείνος ονειρευόταν μια ήρεμη
ζωή, με την δουλειά του, την γυναίκα του και τα παιδιά του κι
εκείνη κυνηγούσε μια ακαδημαϊκή καριέρα.
«Αχ ρε Ναταλάκι…» μονολόγησε κοιτάζοντας το κείμενο
που είχε να μεταφράσει.
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Πέρασαν ήρεμα οι γιορτές. Είχε αρχίσει να ξαναβρίσκει τις
εσωτερικές του ισορροπίες ο Βασίλης, που ‘χε πλέον αποκοπεί
συναισθηματικά από την Ναταλία, μα δεν το έδειχνε. Ήξερε τι
ένιωθε μέσα του και γνώριζε πως αυτό ήταν ικανό να τα διαλύσει όλα. Δεν ήταν πια θέμα ευθυνών, αλλά συνειδητοποίησης.
Δεν μπορούσε να γυρίσει στην Ελλάδα. Αυτό το είχε εμπεδώσει.
Ο κόσμος που είχε αφήσει πίσω του θα τον πλάκωνε κι η στιγμή
να συνεχίσει τον δικό του πόλεμο, δεν είχε φτάσει. Ούτε είχε
μπει στην διαδικασία να βαδίσει ένα δυσπρόσιτο και κακοτράχαλο μονοπάτι, που θα τον οδηγούσε σ’ εκείνο το σημείο. Απέφευγε την ζωή του και το παρελθόν του. Απέφευγε ακόμη και
τους παλιούς γνωστούς. Μόνο με την φαμίλια του είχε σχέσεις.
Αρνούνταν να κάνει πραγματικές φιλίες. Μέχρι που, κάποιο
μεσημέρι, λίγες μέρες πριν τα γενέθλια του, θα κατέρρεε ξανά
ο κόσμος του.
Εκείνο το πρελούδιο στην ημικρανία που τον τσάκιζε από
την μέρα που χώρισε την Μελίνα, ξεκίνησε τον Γενάρη. Κάποιο
απόγευμα που είχε βγει να κάνει βόλτα με την κόρη του, συνάντησε την Νίνα, την κοπέλα που είχε γνωρίσει στο μπάρ την
ημέρα που βεβαιώθηκε πως η Ναταλία τον απατούσε. Έπιασαν
την κουβέντα, στα βοσνιακά αυτή τη φορά. Άφησε ο Βασίλης
την μικρή στο σπίτι και ξαναβγήκε για να συνεχίσει εκείνη την
συζήτηση που είχε με την Νίνα. Της άνοιξε την καρδιά του εκείνο το σούρουπο, γιατί την εμπιστεύτηκε πραγματικά. Είχε κάνει
το πρώτο βήμα για να βγάλει τον εαυτό του από τον γύψο που
είχε χτίσει γύρω του, μετά την αναστροφή του και να δημιουργήσει καινούριους δεσμούς με νέο κόσμο. Τον κάλεσε στο σπίτι
της, μα εκείνος αρνήθηκε. Χάθηκε μέσα στην βραδινή ομίχλη κι
εκείνη ανέβηκε στην σοφίτα που έμενε για χρόνια.
Ένας μακρόστενος χώρος λειτουργούσε ως καθιστικό και
χώρος εργασίας. Αριστερά ήταν το υπνοδωμάτιο, δεξιά η κουζίνα και το μπάνιο. Κάποτε, στον πόλεμο, εκείνη η σοφίτα ήταν
εξοπλισμένη σαν μικρό νοσοκομείο. Σ’ εκείνη την σοφίτα κόντεψε να χάσει την ζωή της η Νίνα, ένα ηλιόλουστο δειλινό. Εκεί
εγκλώβισε τον εαυτό της.
Πήγε σ’ έναν πάγκο εργασίας που είχε χτίσει μόνη της, ανέσυρε ένα μπλόκ και κοίταξε τα σχέδιά της. Ζωγράφιζε από
μικρή, είχε όνειρο να γίνει ζωγράφος, μα οι δικοί της δεν συμμεριζόντουσαν τις απόψεις της. Έγινε γιατρός, όχι γιατί της το
επέβαλαν, μα επειδή θεωρούσε πως χρωστούσε στον κόσμο.
Είχε δει τόσο πόνο κι οδυρμό στην ζωή της που δεν άντεχε άλλο.
Στα τριάντα τέσσερα της, ήταν παιδίατρος, και τα τατουάζ της
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άρεσαν μόνο στους μικρούς της ασθενείς. Κοίταζαν περίεργα οι
γονείς εκείνες τις μακάβριες παραστάσεις που απεικονίζονταν
πάνω στα χέρια της, όμως τα παιδιά, τα αγνά παιδιά που δεν
είχαν βιώσει την φρίκη που δημιούργησε ο ίδιος ο άνθρωπος,
δεν είδαν ποτέ τις ασπρόμαυρες νεκροκεφαλές, ούτε τα άρματα, ούτε τις σφαίρες. Τα κόκκινα και χρυσά λουλούδια κοίταζαν
και τα παιδιά που έπαιζαν μέσα σ’ ασπρόμαυρα χαλάσματα.
Γύρισε σε μια λευκή σελίδα κι άρχισε να μουτζουρώνει με
ένα μαύρο στυλό. Πήρε σχέδιο το μελάνι στο χαρτί. Ένας άγγελος κι ύστερα άλλος ένας, πιο κοντός, πιο μικροκαμωμένος.
Ίδρωσε το χέρι της. Το κοίταξε. Αναθεμάτισε, προσπαθώντας να
καταλάβει τα ψηφία του τηλεφώνου του Βασίλη. Το είχε γράψει
βιαστικά εκεί πάνω, γιατί είχε ξεμείνει από μπαταρία το κινητό
της. Έβγαλε τους αριθμούς με το ζόρι και τους σκάλισε βιαστικά στο χαρτί. Την πήρε βράδυ. Μεσάνυχτα έπεσε για ύπνο, με
το τελειωμένο σχέδιο να είναι ακουμπισμένο δίπλα της.
Το επόμενο απόγευμα σκεφτόταν να τον πάρει τηλέφωνο,
μα δεν μπορούσε να το αποφασίσει. Βούτηξε το σχέδιο κι έφυγε
απ’ το σπίτι. Πήγαινε να βρει έναν παλιό της γνωστό. Είχε να
τον δει και να του μιλήσει χρόνια. Χαμογέλασε όταν μπήκε στο
τατουατζίδικο και άκουσε τον θόρυβο της μηχανής. «Κριστιάν;»
φώναξε, μα δεν πήρε απάντηση.
Όταν έφυγε ο πελάτης του, ο Κριστιάν πήγε και κάθισε στον
μπορντό δερμάτινο καναπέ που υπήρχε στην βιτρίνα του μαγαζιού, δίπλα από την Νίνα. «Χρόνια είχα να σε δω, μικρή» την
πείραξε.
«Η αδερφή μου; Καλά είναι;»
«Μια χαρά είναι. Παράτησε την σχολή και έγινε νοικοκυρά»
«Παντρευτήκατε;»
«Δεν θέλει να παντρευτούμε. Ούτε παιδιά θέλει».
«Σπίτι βρήκατε;»
«Πριν τέσσερα χρόνια. Εδώ θα μέναμε;»
«Μου λείψατε».
«Στην Σόνια να το πεις».
«Σε εσένα το λέω. Η Σόνια ήταν και παραμένει παιδί. Περιμένει να πάω να της ζητήσω συγγνώμη και δεν ξέρει τον λόγο
που νομίζει πως πρέπει να το κάνω» του είπε με αυστηρό ύφος
η Νίνα.
«Δεν έχει σημασία. Η Σόνια, δυστυχώς, ξεχνάει ή βολεύεται.
Δεν έχω αποφασίσει ακόμη. Οχτώ χρόνια είμαστε ζευγάρι, οχτώ
χρόνια και δεν έχω καταφέρει να την μάθω ακόμη. Υπάρχουν
στιγμές που νομίζω πως κάνω κάτι λάθος. Δεν ξέρω, Νίνα. Δεν
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ξέρω, πια, ούτε τι να πω, ούτε τι να κάνω. Απλά το ζω» της
είπε κι ύστερα την κοίταξε γελώντας. «Εσύ; Ποιος άνεμος σ’
έφερε εδώ;»
«Για τατουάζ ήρθα» απάντησε κοφτά.
«Έλα».
«Αυτό είναι το σχέδιο. Μπορείς;» τον ρώτησε, δείχνοντάς
του το τραχύ σκίτσο με τις αγγελικές φιγούρες. «Δεν είναι δικό
σου αυτό…» μουρμούρισε σκεφτικά ο Κριστιάν, καθώς το κοίταζε. «Τραχύ… Βιαστικό… Σκοτεινό…» συνέχισε, ενώ το μελετούσε.
«Δικό μου είναι» δήλωσε εκείνη, αναστενάζοντας.
«Πέθανε κάποιος;» απόρησε ο Κριστιάν.
«Πέθανα εγώ. Νομίζω πως ήρθε η ώρα να πάω μπροστά,
μικρέ. Πέρασαν τα χρόνια, έσβησαν οι μνήμες, έμεινα με την
πίκρα… Για πόσο ακόμη;»
«Στα είπα και τότε, όταν φύγαμε από το σπίτι. Έπρεπε να
έχεις πάει μπροστά. Σε πήρε από κάτω και με την Σόνια. Εντάξει, δε λέω…»
«Πέρασε καιρός, Κριστιάν. Πέρασαν πολλά» τον διέκοψε
η Νίνα, αντιγράφοντας μια φράση του Βασίλη κι εκείνος την
κοίταξε φοβισμένα. Την είχε ξανακούσει εκείνη την φράση, λίγο
καιρό νωρίτερα, από έναν παράξενο τύπο που κυκλοφορούσε
με κασκόλ και κοντομάνικο στα μέσα του χειμώνα, έναν τύπο
που ήθελε να κάνει ένα τατουάζ για την κόρη του και που του
μιλούσε για μια χαμένη πριγκίπισσα.
«Κάπου το άκουσα αυτό, διατυπωμένο ακριβώς έτσι».
«Δεν μπορεί να διατυπωθεί διαφορετικά. Θα το κάνουμε το
τατουάζ;»
«Ναι».
Υπήρξαν οι στιγμές που η Νίνα το μετάνιωνε, που ήθελε να
πει στον Κριστιάν να σταματήσει να την τρυπάει με την βελόνα,
μα δεν έκανε πίσω. Ήξερε πως έπρεπε να γίνει σ’ εκείνο ακριβώς το σημείο που είχε διαλέξει, για να της θυμίζει πως η ζωή,
μόνο μπροστά πάει. Πως δεν υπάρχουν πραγματικά πισωγυρίσματα. Πως όσο κι αν ήθελε να παραμείνει δέσμια των αναμνήσεών της, δεν θα το κατάφερνε. Πως υπάρχουν άνθρωποι που
χωρίζουν και πάνε μπροστά κι εκείνοι που δεν χωρίζουν ποτέ,
άσχετα αν συνεχίζουν με άλλους τις ζωές τους.
Το κουράγιο να πάρει τηλέφωνο τον Βασίλη, το βρήκε μια
εβδομάδα αργότερα. Βγήκαν, περπάτησαν, τα είπαν, ήπιαν βότκα και συζήτησαν. Ξεκίνησαν να βγαίνουν μια φορά την βδομάδα, συνήθως απογεύματα και να οργώνουν την πόλη με τα
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πόδια. Η μικρή του Βασίλη, συνήθως, κοιμόταν ήρεμα καθώς
έκαναν βόλτες μέσα στην βουή και τον κόσμο.
Άκουγε η Νίνα, κυρίως γιατί δεν είχε διάθεση να αφηγηθεί
την δική της, επίπονη, ιστορία. Ανέφερε ανθρώπους και σκηνές
ο Βασίλης, πρόσωπα που στο μυαλό της έπαιρναν μορφή και
έδεναν αρμονικά, σαν τα εξαρτήματα ενός κινητήρα. Είχε μάθει
για τους φίλους του και για τις σχέσεις του. Απ’ όλες, του έκανε
εντύπωση μία. Η Μελίνα. Η μικρή πριγκίπισσα που για εκείνον
είχε μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά του. Εκείνη που είχε όλη
του την καρδιά κι ακόμη περισσότερο. Τον είχε ρωτήσει γιατί
έμεινε εκεί, γιατί έκανε παιδί, γιατί δεν έφυγε, γιατί παρέμενε
ακόμη με κάποια που τον απάτησε και της είχε απαντήσει με
μια παροιμία. Δεν είχε καταλάβει τα λόγια του αλλά τα είχε
κρατήσει, τα είχε κάνει κτήμα της, τα περιέφερε συχνά μέσα
στις σκέψεις της.
Δεν καταλάβαινε πάντα η Νίνα, ούτε εκείνον, ούτε την συμπεριφορά του, ούτε τις παράξενες συζητήσεις που κάνανε. Της
είχε πει πως πάντοτε θα ερχόταν μια καλύτερη και καταλληλότερη στιγμή για να καταλάβουμε και να συνειδητοποιήσουμε. Της είχε πει την ιστορία του φευγάτου, την οποία ο ίδιος
είχε παγώσει, για να την συνεχίσει εκείνη, την καταλληλότερη,
στιγμή. Μια στιγμή που ούτε με το κιάλι δεν μπορούσε να δει.
«Υπάρχει σχέδιο» είχε αναφέρει κάποιο απόγευμα, μα δεν της
εξήγησε ποτέ το σχέδιο.
«Είσαι είκοσι πέντε, είμαι τριάντα τέσσερα και αδυνατώ να
σε καταλάβω» του είπε ένα βράδυ Παρασκευής που σουλατσάριζαν χωρίς λόγο.
«Είναι που λείπουν κομμάτια από τις αφηγήσεις μου. Αυτά
που με πονάνε, αυτά που δεν παραδέχομαι πως συνέβησαν,
αυτά για τα οποία ντρέπομαι ακόμη. Ίσως να σου τα αφηγηθώ
κάποια στιγμή» της απάντησε, νωχελικά, ο Βασίλης.
Εκείνο, το τελευταίο Σάββατο του Μαρτίου, η Νίνα σηκώθηκε με βαριά διάθεση και ένα πολύ κακό προαίσθημα. Δεν δούλευε κι αν δούλευε, δεν θα πήγαινε για δουλειά. Κάθισε στην
αγαπημένη της πολυθρόνα, που ‘χε ξεφτίσει με τα χρόνια και
κοίταξε έξω απ’ το παράθυρο που έβλεπε στον νότο. Πήγαινε
για βροχή. Ήταν τόσο μαύρος ο ουρανός και τόσο αγριεμένος,
σαν κάποια φουρτουνιασμένη θάλασσα που ήθελε να ξεσπάσει
πάνω στα βράχια. Χάθηκε στις σκέψεις της. Είχε πάρει την
απόφαση να πάει μπροστά την ζωή της, μα δεν έβρισκε το κουράγιο να την υλοποιήσει. Ο Βασίλης της είχε πει πως από την
επιλογή μέχρι την απόφαση, από την απόφαση μέχρι την υλο317
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ποίηση και από την υλοποίηση μέχρι την συνειδητοποίηση, κάθε
ένας από εμάς έχει να βαδίσει έναν μοναχικό δρόμο, που σχεδόν
πάντοτε είναι επώδυνος.
Πετάχτηκε όρθια όταν άκουσε χτυπήματα στην πόρτα της.
Δεν την επισκεπτόταν ποτέ κανείς. Άνοιξε και είδε τον Βασίλη
σε μια άθλια κατάσταση, να σέρνει το κουφάρι του κοιτάζοντας
την με παράπονο. Τον πήρε από το χέρι και τον έβαλε μέσα. Τον
άφησε να καθίσει στην πολυθρόνα της, για να αγναντέψει και
να ηρεμήσει. Του έφτιαξε καφέ. Του πήγε φαγητό. Του έβαλε
ποτό. Δεν ήθελε τίποτα, μήτε και να μιλήσει. Μόνο κάπνιζε κι
αναστέναζε, μουρμούριζε ακατάληπτα στα ελληνικά και η Νίνα
δεν τον καταλάβαινε.
«Θα με μάθεις κι εμένα;» τον ρώτησε παραπονεμένα, αφού
κάθισε στον καναπέ.
«Θα σε μάθω» της απάντησε, κοιτάζοντας το κινητό του.
«Περιμένεις τηλέφωνο;»
«Περιμένω να περάσει η ώρα για να φύγω».
«Που θα πας;»
«Πουθενά. Πουθενά δεν έχω να πάω» της απάντησε βουρκωμένα. Σηκώθηκε η Νίνα από την θέση της, κάθισε στο μπράτσο της πολυθρόνας και τον αγκάλιασε. «Θέλεις να μου πεις τι
έγινε;» τον ρώτησε και το ύφος της του θύμισε πάρα πολύ την
Μελίνα. Έσπασε ο Βασίλης κι άρχισε να μιλάει. Αν δεν ήξερε
την ιστορία του η Νίνα, δεν θα είχε καταλάβει τίποτα. Μόνο που
στο μυαλό της έδεσαν όλα. Αγρίεψε το πρόσωπό της. «Χώρισέ
την» του είπε κοφτά και νευριασμένα, όταν σταμάτησε εκείνος
να μιλάει. Της έγνεψε αρνητικά. «Σου είπα ότι υπάρχει σχέδιο»
της απάντησε.
«Βασίλη…»
«Κοίτα έξω» την διέκοψε.
«Ναι».
«Βρέχει».
«Ναι».
«Και μετά, τι;»
«Τι;» έκανε με απορία η Νίνα.
«Μετά τίποτα, Νίνα. Μετά θα ‘χει λιακάδα μέχρι να ξαναβρέξει. Αυτό γίνεται. Αυτή, τη δεδομένη στιγμή, δεν γίνεται να
φύγω. Είμαι δέσμιος του εαυτού μου. Αν δεν τα βρω με τον
φευγάτο, δεν μπορώ να το κουνήσω από εδώ. Θεωρείς πως
αγαπάω την γυναίκα μου ή πως νοιάζομαι για τον κουμπάρο
μου; Θεωρείς πως είμαι καλός άνθρωπος;»
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«Ο καλύτερος» του απάντησε προσπαθώντας να χαμογελάσει.
«Κάποτε είχα πάρει ένα γράμμα» μουρμούρισε, ανάβοντας
τσιγάρο. «Ένα γράμμα που με στεναχώρησε και με θύμωσε.
Έγραφε πως έπρεπε να πληρώσω για όσα δεν έκανα εγώ, μα
εκείνη. Τα δικά της τιμήματα. Τα πλήρωνα για χρόνια. Ήρθε
όμως το πλήρωμα του χρόνου και πήρα την εκδίκησή μου. Όλα
επιστρέφουν, Νίνα…»
«Το ξέρω. Κάποιες φορές επιστρέφουν και οι νεκροί» του
είπε νωχελικά.
«Και τα πάντα, πάντα, στο τέλος, πληρώνονται» κατέληξε
ο Βασίλης.
«Γιατί όμως; Αφού… Ήξερες, Βασίλη. Ήξερες».
«Γιατί ήρθαν έτσι τα πράγματα; Δεν με άφησε ο εαυτός μου
να φύγω. Δεν είχα που να γυρίσω. Έπρεπε να φύγω από εδώ
και να πάω ακόμη πιο μακριά, αυτή ήταν η μόνη μου επιλογή. Να ζήσω τα ίδια κάπου αλλού. Είμαι βέβαιος πως κάποια
στιγμή θα επιστρέψω για να κλείσω όλα τα μέτωπα, που με τα
χρόνια έχω ανοίξει. Τότε, όταν ήρθε η ανακοίνωση για το παιδί,
ήξερα πως δεν είχα επιλογές. Το να φύγω δεν ήταν λύση, το να
μείνω θα είχε μεγάλο κόστος. Αποφάσισα, λοιπόν, να φορέσω
μια όμορφη μάσκα και να το παίξω χαζός. Βλέπεις, το μυαλό
μου είναι ακόμη στην θέση του, ακόμη κι αν πολλές φορές πονάει…»
«Τι…»
«Ήξερα, Νίνα. Ήξερα μα δεν το αποδεχόμουν. Γνώριζα μα
δεν ήθελα να διαλύσω κόσμους. Αυτή η ιστορία με την Ναταλία,
έτσι πήγαινε από την αρχή. Την βλέπεις την αλλαγή πάνω στον
άνθρωπο με τον οποίο ζεις. Στην αρχή το αρνήθηκα, έπειτα το
χώνεψα και τώρα έφτασα στα όριά μου. Απ’ ότι κατάλαβα, η
καλή μου, αυτή η ζηλιάρα γυναίκα που πιστεύει όσα θέλει να
πιστέψει, με απάτησε με τον, κάποτε, καλύτερό μου φίλο, για
να με πονέσει. Ευτυχώς που ακουγόντουσαν και δεν έβαλα το
κλειδί στην πόρτα. Ευτυχέστερα που άφησα την μικρή στην
κουμπάρα μου για να γυρίσω σπίτι και να πάρω αυτό που είχα
ξεχάσει» απάντησε με στόμφο ο Βασίλης.
«Τώρα τι θα κάνεις;»
«Υπομονή» της είπε κι ύστερα δεν ξαναμίλησε, μέχρι που
βράδιασε και σηκώθηκε να φύγει. «Μείνε» του είπε κοφτά η
Νίνα.
«Να μείνω; Αν μείνω, τι θα κάνω; Είπα πως πετάγομαι για
μια δουλειά και λείπω ώρες. Όπως είδες, δεν μ’ έψαξε κανείς…»
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«Παίξ’ το στρατηγικά. Πάρε τηλέφωνο την γυναίκα σου, πες
της να πάει να πάρει το παιδί, πες πως έμπλεξες κάπου, σε παρέα, οτιδήποτε και μείνε. Κοιμήσου εδώ. Δεν δουλεύεις αύριο.
Άφησέ την να πνιγεί μέσα στις τύψεις της. Θα καταλάβει ότι
κατάλαβες, αν δεν γυρίσεις στο σπίτι το βράδυ».
«Έχω κι ένα παιδί που…»
«Αυτό έπρεπε να το έχεις καταλάβει νωρίτερα. Ο πατέρας
μου, Βασίλη, πάντα έλειπε. Ποτέ δεν ήταν εκεί. Έτσι είστε κι
εσείς. Η μάνα της πάντα θα λείπει. Άκουσέ με κι εμένα. Ξέρω».
Αναστέναξε ο Βασίλης και τηλεφώνησε στην Ναταλία. Της
είπε πως είχε αφήσει την Νίνα στην Μαρία, πως του έτυχε κάτι
και πως έμπλεξε. Ακόμη, της είπε πως δεν ήξερε τι ώρα θα γύριζε στο σπίτι. Έκλεισε το τηλέφωνο και χαμογέλασε στην Νίνα.
Κοίταζε το κλειστό τηλέφωνο, μέσα στο ημίφως, η Ναταλία
και απορούσε. «Τι δουλειά; Που έμπλεξε; Τι σημαίνει δεν ξέρει
πότε θα γυρίσει στο σπίτι;» ρώτησε τον Βαγγέλη που ήταν ξαπλωμένος δίπλα της.
«Δεν ξέρω. Δεν μιλάει. Σου είπα. Έχει κατεβάσει ρολά» της
απάντησε βιαστικά, πριν σηκώθεί να φύγει.
«Έχει αφήσει την Νίνα στο σπίτι σου!» του φώναξε εκείνη.
«Μας κατάλαβε» έκανε ταραγμένα ο Βαγγέλης.
«Πως μας κατάλαβε; Παίρνει το παιδί και τους δρόμους
κάθε μέρα» αγρίεψε η Ναταλία.
«Άκου. Δεν μπορούμε να το συνεχίσουμε. Αν μας κατάλαβε… Αν… Γαμώ το κεφάλι μου και τις ιδέες μου!»
«Αν μας κατάλαβε, τι θα κάνει;»
«Τώρα; Τίποτα απολύτως. Αργότερα… Ναταλία, άφησέ το.
Μην το σκαλίζεις. Μην ανακατευτείς σ’ όλο αυτό. Αν μας πήρε
χαμπάρι και αν έρθει και ζητήσει τα ρέστα, θα μπω εγώ μπροστά. Θα την πάρω την ευθύνη εγώ».
«Ακούς τι λες; Ποιος νομίζεις πως είναι ο Βασίλης μου; Κανένας αγροίκος;»
«Δεν τον ξέρεις. Ποτέ δεν θα τον μάθεις. Δεν είναι τυχαίο το
παρατσούκλι του. Ούτε του το ‘βγαλε η αδερφή του γιατί, κάποτε, ήταν δειλός. Ρώτα την Βίκυ να σου πει γιατί τον φώναζε
έτσι. Ρώτα το παλικάρι που του έσπασε την μύτη ένα απόγευμα
γιατί, απλώς, δεν τον σεβάστηκε. Ρώτα την Μελίνα που την χώρισε αβλεπί γιατί δεν του είπε πως ήταν έγκυος. Ρώτα, Ναταλία! Ρώτα! Ο Βασίλης, αυτή την στιγμή, κάθεται και σκέφτεται
πως θα σε συνθλίψει σε δέκα χρόνια από σήμερα. Αυτή, την
συγκεκριμένη ημέρα, όχι τίποτ’ άλλο, αλλά για να σε πονέσει
ακόμη περισσότερο!»
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«Παραλογίζεσαι!» φώναξε εκείνη.
«Ναι; Παραλογίζομαι; Εντάξει. Πήγαινε και πες του το. Εγώ
θα βγώ και πάλι ατσαλάκωτος. Για σένα όμως, δεν μπορώ να
πω το ίδιο» της απάντησε κοφτά πριν φύγει από το σπίτι. Ντύθηκε κι εκείνη βιαστικά και πήρε τηλέφωνο την Μαρία.
«Μαράκι μου; Ναι. Ξέρω, ο χαζός την παράτησε εκεί γιατί
του έτυχε κάτι, με πήρε τηλέφωνο, έμπλεξε λέει. Θα έρθω να
την πάρω» είπε κοφτά πριν φύγει κι εκείνη.
«Κοιμήσου λίγο. Παραπαίεις» είπε η Νίνα στον Βασίλη που
ρέμβαζε λίγο πριν το ξημέρωμα κι εκείνος της χαμογέλασε νυσταγμένα. «Θα κοιμηθώ το πρωί στο σπίτι».
«Κοιμήσου. Κάνε μου έστω αυτή τη μικρή χάρη» συνέχισε
εκείνη.
«Καλά» απάντησε ο Βασίλης.
«Πάμε να ξαπλώσουμε;»
«Πάμε».
Ξάπλωσαν στο κρεβάτι κι απέμεινε να κοιτάζει το ταβάνι
όπως κάθε φορά που τον βασάνιζε κάτι. «Έχω δει να προδιαγράφεται το αποψινό βράδυ» μουρμούρισε κάποια στιγμή που
η Νίνα κόλλησε δίπλα του.
«Δηλαδή;» τον ρώτησε κι όταν την έσπρωξε, χαμογέλασε.
«Φοβάσαι τι θα κάνω, Βασίλη;»
«Όχι. Εμένα φοβάμαι. Πάντα εμένα φοβόμουν. Τον εαυτό
μου φοβάμαι, εκείνες τις στιγμές που δεν σκέφτομαι λογικά,
που θολώνω, που νιώθω πως έχασα τα πάντα, που πρέπει να
αντιδράσω και αντιδρώ με τον χειρότερο δυνατό τρόπο. Γι αυτό
δεν μιλάω πια. Γι αυτό δεν αντιδρώ. Γι αυτό κάνω υπομονή»
της απάντησε. Θλιμμένα ήταν τα μάτια της κι αυτή της η θλίψη, είχε περάσει και στο πρόσωπό της, για να κάνει την παλιά
ουλή που είχε στο μάγουλο να μοιάσει ακόμη πιο μελαγχολική
απ’ όσο συνήθως. Την χάιδεψε εκεί κι η Νίνα του χαμογέλασε
σκεφτικά.
«Η υπομονή είναι αρετή» ψιθύρισε η Νίνα.
«Κάποιες φορές, ναι» απάντησε εκείνος, αναστενάζοντας.
«Άλλες φορές;»
«Άλλες φορές είναι… Να σου πω κάτι; Δεν γαμιέται απόψε;» είπε ο Βασίλης, πριν την βουτήξει και την φιλήσει.
Έχασε τον κόσμο η Νίνα που είχαν να την φιλήσουν χρόνια.
Ούτε καν που θυμόταν το συναίσθημα. Ούτε που την ένοιαξε
πως ο Βασίλης ήταν παντρεμένος και δήλωνε πιστός στην γυναίκα του. Τίποτα δεν είχε νόημα. Μόνο τα δύο πράγματα που
κατάλαβε όταν σηκώθηκε από το κρεβάτι. Ότι ο Βασίλης ήταν
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ερωτευμένος και πως δεν θα σταματούσε ποτέ να είναι ερωτευμένος με την μικρή του πριγκίπισσα.
«Είχα πολλά χρόνια να κάνω έρωτα με κάποιον που να είναι
πραγματικά ερωτευμένος. Πάρα πολλά» του ψιθύρισε βουρκωμένα.
«Δεν είμαι…»
«Είσαι. Δεν θα σταματήσεις να είσαι. Μακάρι να ήταν αλλιώς τα πράγματα, αλλά την αγαπάς τόσο πολύ, αυτή την μικρή
σου πριγκίπισσα, που είσαι διατεθειμένος να υποστείς τα χειρότερα πράγματα στον κόσμο, σ’ αυτή σου την αναζήτηση προς
εκείνη. Μακάρι…» είπε κι ύστερα σηκώθηκε απ’ το κρεβάτι.
Την κοίταξε με θλίψη ο Βασίλης. «Πάω να βγάλω τους φακούς,
με καίνε τα μάτια μου» απολογήθηκε η Νίνα.
Όταν γύρισε στο δωμάτιο και προσπάθησε να χαμογελάσει
στον Βασίλη εκείνος πάγωσε. «Ναι, ξέρω, είναι άσχημο, κάποτε
με πυροβόλησαν» σχολίασε η Νίνα για τις ουλές στο στομάχι
της, μα ο Βασίλης έγνεψε αρνητικά και κόλλησε στην γωνία του
κρεβατιού. «Τα μάτια… Τα μάτια…» τραύλισε ο Βασίλης. Τον
έπιασε τρέμουλο. Κόλλησε το στόμα του. Βούτηξε το παντελόνι
που είχε πετάξει δίπλα από το κρεβάτι και έπιασε το πορτοφόλι του.
«Φορούσα φακούς, Βασίλη» του είπε η Νίνα, κάνοντας υπερπροσπάθεια να σβήσει την θλίψη από μέσα της και να γελάσει.
Έπιασε μια φωτογραφία εκείνος απ’ το πορτοφόλι και την έδωσε, με τρεμάμενα χέρια, στην Νίνα. Το ύφος της νευριασμένης
πιτσιρίκας της θύμιζε πολλά, μα εκείνο το μάτι, το ιριδίζον χρώμα του, ήταν ακριβώς ίδιο με το δικό της. Εκείνες τις στιγμές
που θλιβόταν ή που νευρίαζε, τα μάτια της Νίνας ιρίδιζαν. Όπως
ιρίδιζαν και τα μάτια της κόρης του Βασίλη. Πήρε βαθιά ανάσα
η Νίνα, πριν αρχίσει να μιλάει.
«Ντιλμπέροβιτς την λένε, στο πατρικό της, την γυναίκα
σου;» ρώτησε κοφτά η Νίνα.
«Ναι» τραύλισε ο Βασίλης.
«Με την λάθος αδερφή έμπλεξες, αγόρι μου» σχολίασε πικρόχολα η Νίνα.
Κόλλησε στην γωνία του κρεβατιού ο Βασίλης, τρέμοντας
και μη μπορώντας να αρθρώσει λέξη. «Σου ‘χα πει πως κάποτε
επιστρέφουν ακόμη και οι νεκροί, δεν στο είπα;» τον ρώτησε με
τον ίδιο πικρόχολο τόνο κι ύστερα κάθισε δίπλα του.
«Είσαι… Είσαι… Τι…» έκανε ο Βασίλης, μέσα στην σαστιμάρα και τον τρόμο του.
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«Νεκρή; Ναι. Με σκότωσαν οι σέρβοι στον πόλεμο; Ναι.
Αυτό δεν σου είπε; Ναι. Απαντάω μόνη μου; Ναι. Είχε ένα
άσχημο τραύμα στον ώμο, πρέπει να της έχει αφήσει σημάδι, τι
σου έχει πει γι αυτό; Παλιά ουλή; Χτύπησε; Κόπηκε; Τι;» συνέχισε νευριασμένα εκείνη.
«Νίνα…» τραύλισε λαχανιασμένα ο Βασίλης.
«Πάρε αργές, βαθιές ανάσες από το διάφραγμα. Παθαίνεις
κρίση πανικού» του είπε ήρεμα κι εκείνος έγνεψε καταφατικά,
κουνώντας το κεφάλι του αμέτρητες φορές.
Μισή ώρα του πήρε να ηρεμήσει και να αποδεχτεί την πραγματικότητα. Σηκώθηκε από το κρεβάτι και πήγε και στάθηκε
δίπλα απ’ το παράθυρο του σαλονιού. Ούτε να καπνίσει δεν
είχε όρεξη, ούτε να πιεί, ούτε να μουδιάσει κάπως το μυαλό
του. Του έφτιαξε έναν σκέτο καφέ η Νίνα. για να τον συνεφέρει
κι ύστερα στάθηκε δίπλα του.
«Αν το ήξερα…» ξεκίνησε να απολογείται.
«Δεν θα άλλαζε τίποτα. Μην ζητάς συγγνώμη. Το θέλαμε, το
κάναμε, τέλος» της απάντησε με χαρμολύπη.
«Βασίλη;» τον ρώτησε χαμογελώντας. Την είχε παραξενέψει
ο τόνος της φωνής του και τα λόγια του. Έμοιαζε σαν να τα είχε
πει κάποιος άλλος κι όχι εκείνος που τόσο καιρό γνώριζε.
«Απόψε… Ας πούμε πως έβγαλα την μάσκα και σ’ ευχαριστώ γι αυτό».
«Το ξέρεις ότι δεν πληγώνονται οι νεκροί; Μίλησέ μου. Πες
μου αυτά που θέλεις να μου πεις».
«Μου την θυμίζεις απίστευτα. Πεισματάρα, εγωίστρια, με
στόχους, με πλάνο, με σχέδιο, που δεν ξεχνάει, που πάντα επιστρέφει, που ήταν εκεί κάθε φορά που την χρειάστηκα. Όμως,
δεν είσαι αυτή. Ναι, είχες δίκιο, Νίνα. Είμαι ακόμη ερωτευμένος
κι έπρεπε να ζήσω αυτό για να το αποδεχτώ. Όμως, δεν έχει
έρθει ακόμη η ώρα για να γυρίσω πίσω. Οι συνθήκες απέχουν
πολύ από το ιδανικό. Στην Ελλάδα δεν γυρνάω. Τουλάχιστον,
όχι τώρα. Αυτό θα γίνει κάποια στιγμή, αναπόφευκτα, ενσταλάζοντας πεποιθήσεις. Στην Μελίνα, όμως… Για να γυρίσω εκεί
πρέπει να συνειδητοποιήσει πως φταίξαμε και οι δύο. Κάτι που,
προς το παρόν, μόνο εγώ έχω κάνει» της είπε μ’ έναν απόκοσμο τόνο κι ύστερα γύρισε και την κοίταξε στα μάτια. Ιρίδιζαν. «Φαίνεται πως πληγώνονται και οι νεκροί» προσπάθησε να
αστειευτεί, μα δάκρυσε.
«Σου χρωστάω εξηγήσεις» μουρμούρισε η Νίνα.
«Όχι σήμερα. Σήμερα, μετά απ’ αυτό το απίστευτο διάλειμμα, πρέπει να γυρίσω στην ζωή μου και το παιδί μου. Αύριο,
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όμως, ή από αύριο, θέλω να ακούσω την ιστορία. Κι εσύ, αν
δεν κάνω λάθος, θέλεις να μάθεις μια γλώσσα» της απάντησε,
χαμογελώντας μέσα στα δάκρυά του.
«Θέλω να είσαι καλά. Σου αξίζει».
«Θα είμαι καλά».
«Να μου φέρεις την ανιψιά μου απ’ το ιατρείο να την δω».
«Έχω παιδίατρο».
«Είμαι η θεία της».
«Δεκτό».
«Και να ρωτήσεις την πολυαγαπημένη μου αδερφή, πώς
απέκτησε το τραύμα στον ώμο της. Είμαι σίγουρη ότι θα βρει
κάποια δικαιολογία».
«Δεν μιλάει ποτέ γι αυτό».
«Ούτε εγώ γι αυτό» απάντησε η Νίνα δείχνοντας την ουλή
στο μάγουλό της.
«Το ξέρεις πως όλο αυτό έγινε μία φορά και δεν θα ξαναγίνει;»
«Το ίδιο θα σου ζητούσα και εγώ. Δεν θέλω να σ’ ερωτευτώ
και μετά να τρέχω» απάντησε χαμογελώντας η Νίνα.
«Τα μεγάλα πνεύματα συναντήθηκαν» της είπε, υπεκφεύγοντας.
«Την γυναίκα σου, όμως, θα την καταστρέψω. Αυτό να το
θυμάσαι».
«Εν καιρώ. Να περάσω την Δευτέρα το απόγευμα απ’ το
ιατρείο;»
«Ναι».
«Να κανονίσουμε και μαθήματα».
«Εννοείται».
«Έχεις λίγη βότκα;»
«Έχω» του απάντησε με απορία.
«Φερ’ το μπουκάλι. Κάπνα μυρίζω, ιδρώτα μυρίζω, βότκα
δεν μυρίζω. Τουλάχιστον να γυρίσω στο σπίτι και να έχω την
δικαιολογία ότι μπεκρόπινα για κείνο το παλιό κέρατο πάλι»
σχολίασε ο Βασίλης, μισοκλείνοντας τα μάτια σου.
«Είσαι…» έκανε εκείνη, ενώ πήγαινε προς την κουζίνα. «Ο
τελευταίος άνθρωπος που θέλεις να τα βάλεις μαζί του. Έτσι
είχα πει στην αδερφή σου όταν μπλέξαμε» της απάντησε κοφτά.
«Έχω οικειοποιηθεί την ταυτότητα κάποιας άλλης εδώ και
πάρα πολλά χρόνια. Αναγκάστηκα να το κάνω, δεν είχα επιλογές. Όταν γύρισα εδώ, χωρίς χαρτιά, ήμουν δηλωμένη νεκρή.
Τέλος πάντων, μην μιλήσεις σε κανένα. Έχω μια μικρή αδερφή,
ή, τι να σου λέω κι εσένα τώρα…» μουρμούρισε η Νίνα.
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«Άλλη ώρα. Άλλη στιγμή» απάντησε ο Βασίλης αναστενάζοντας κι ύστερα την φίλησε στο μάγουλο, προτού φύγει από
το σπίτι της.
Βάδιζε κοφτά ο Βασίλης για να φτάσει σπίτι του. Είχε πιει
λίγο κι είχε ρίξει και λίγη βότκα στα ρούχα του, ίσα για την
μυρωδιά. Μπήκε στην πολυκατοικία, ανέβηκε με το ασανσέρ
και έπαιξε λίγο με το κλειδί στην κλειδαριά. Σηκώθηκε από το
κρεβάτι η Ναταλία και άνοιξε την πόρτα. Κομμάτια της φάνηκε.
«Καλά είσαι, κοριτσάρα;» την ρώτησε χαμογελώντας, πριν μπει
στο σπίτι.
«Βρωμάς αλκοόλ!» του φώναξε.
«Ναι. Ξέρω. Με πήρε από κάτω» της απάντησε, ενώ έπεφτε
στον καναπέ.
«Τι έγινε; Που έμπλεξες;»
«Πουθενά. Με πήρε από κάτω και βγήκα και ήπια».
«Όλο το βράδυ;» συνέχισε την ανάκριση η Ναταλία.
«Υπάρχουν στιγμές που πρέπει να μουδιάσει το μυαλό, καλή
μου. Άλλωστε, δεν χωνεύεται εύκολα το κέρατο».
«Αφού τα είπαμε…» του είπε με παράπονο.
«Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι το ξεπέρασα. Θα με πονάει
για λίγο καιρό κι ύστερα θα μου περάσει».
Κάθισε στα πόδια του η Ναταλία και τον χάιδεψε. «Βλακεία
μου ήταν. Μία βλακεία. Δεν θα μου το συγχωρήσεις ποτέ;» του
ψιθύρισε.
«Σ’ έχω συγχωρέσει από καιρό» της είπε νυσταγμένα.
«Εσύ, δεν με απάτησες ποτέ;»
«Ναι. Σήμερα το πρωί. Με την αδερφή σου» της απάντησε
γελώντας ο Βασίλης.
«Αμάν ρε Βασίλη! Μία φορά δεν γίνεται να μην χαλάσεις
την συζήτηση;»
«Αφού το έκανα» επέμεινε εκείνος.
«Καλά, κόψε το δούλεμα».
«Αλήθεια σου λέω».
«Με απάτησες με την Νίνα;» ρώτησε χαμογελαστά η Ναταλία.
«Ναι» της είπε μισοκλείνοντας τα μάτια ο Βασίλης.
«Που πέθανε το 1993;» συνέχισε εκείνη.
«Ναι».
«Που είναι νεκρή εδώ και δώδεκα χρόνια;»
«Ναι».
«Εντάξει, σε πιστεύω» του είπε κι ύστερα έβαλε τα γέλια.
Την σήκωσε από πάνω του και πήγε να ξαπλώσει. «Ξύπνα με
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το μεσημέρι. Μην με ξεχάσεις. Ναι;» την ρώτησε την ώρα που
ξάπλωνε δίπλα του κι εκείνη του έγνεψε καταφατικά. «Σ’ αγαπάω» του ψιθύρισε.
«Κι εγώ, κοριτσάρα. Κι εγώ».
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Μαθήματα υποκριτικής

Β

άδιζαν βουβά ανάμεσα στα μνήματα. Ο Βασίλης δεν είχε
διάθεση να μιλήσει. Η Νίνα δεν μπορούσε να αρθρώσει
λέξη. Είχε πάει μόνο μια φορά εκεί και δεν ήθελε να ξαναπάει. Ήξερε πως έπρεπε να αρχίσει από κάπου την ιστορία
της, πίστεψε πως είχε σκοτώσει τους δαίμονές της, προσπάθησε
να τους αντιμετωπίσει, αλλά δεν τα κατάφερνε και πολύ. Ένιωθε ότι ένα αόρατο χέρι έσφιγγε την καρδιά της. «Εδώ» είπε
σιγανά η Νίνα. Ο Βασίλης διάβασε την ταφόπλακα. «Είκοσι δύο
χρονών κορίτσι ήσουν» σχολίασε.
«Ο πεθερός σου, τότε, ήταν τριάντα εννιά και η γυναίκα σου,
δεκατρία. Δεν περίμενα ότι θα είχε τόση κακία μέσα της…»
«Πέρασε» της ψιθύρισε ο Βασίλης. Η Νίνα είχε αρχίσει να
τρέμει. «Πάμε να φύγουμε» συνέχισε εκείνος, ψιθυρίζοντας.
Την πήρε από το χέρι. Περπάτησαν βουβά και πάλι. «Σπίτι
μου;» τον ρώτησε όταν βγήκαν από το νεκροταφείο κι εκείνος
της έγνεψε καταφατικά.
Η Νίνα κάθισε στην παλιά δερμάτινη πολυθρόνα, μόλις μπήκε στο σπίτι. Την παρατηρούσε ο Βασίλης με θλίψη. «Σαν χθες»
μουρμούρισε, πριν πιάσει τον καναπέ της.
«Πέρασαν δεκαπέντε χρόνια κι ακόμη δεν μπορώ να τους
συγχωρέσω» του απάντησε βουρκώνοντας.
«Ο πατέρας σου είναι εξαιρετικά σκληρός άνθρωπος. Δεν
έχω συναντήσει κάτι παρόμοιο στη ζωή μου. Γνώρισα κόσμο
και κοσμάκη, από γνωστούς, από φίλους, από το στρατό… Ποτέ
μου, όμως, δεν είδα τόση κυνικότητα κι ούτε αυτή την παντελή
έλλειψη συναισθήματος. Αν δεν τον γνώριζα… Αν δεν τον ήξερα…»
«Δεν ήθελε κορίτσια ο πατέρας μου. Αγόρια ήθελε, να τα
κάνει στρατιώτες, σαν κι εκείνον. Δεν το κατάφερε. Ζωγράφος
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ήθελα να γίνω, γιατρός έπρεπε να γίνω. Άφησέ το, Βασίλη, πονάει ακόμα».
«Ο κόσμος μας γνωρίζει μέσα από τα έργα μας. Τα λόγια
δεν έχουν σημασία. Τα παίρνει ο αέρας και τα σκορπάει μακριά. Χάνονται μέσα στο χρόνο. Στιγμές, Νίνα. Στιγμές είναι
όλα. Μόνο τα έργα, να, οι πίνακές σου, είναι στιγμές με διάρκεια…» μονολόγησε ο Βασίλης, πριν σωπάσει για να σκεφτεί
την επόμενη πρόταση. «Μια τέτοια στιγμή, είναι και η κόρη
μου» της είπε στα ελληνικά. Γύρισε και τον κοίταξε. Έβαλε τις
λέξεις του στην σωστή σειρά. «Ντεν…» άρχισε κι ύστερα αναθεμάτισε. «Δεν θα τα καταφέρω με την προφορά» μουρμούρισε
θλιμμένα στα βοσνιακά.
«Δεν» της είπε, κοιτάζοντας την χαμογελώντας. «Την γλώσσα μου κοίτα. Δεν. Δεν είναι δύσκολο».
«Δεν» είπε η Νίνα, μιμούμενη την κίνηση της γλώσσας του
Βασίλη.
«Υπέροχα!» αναφώνησε εκείνος. «Τώρα… Πες διαδήλωση!»
συνέχισε γελώντας.
«Γράψ’ το μου!» νευρίασε η Νίνα.
«Δεν είναι εύκολη γλώσσα, ούτε και η προφορά της είναι
εύκολη».
«Την Ναταλία, πώς την δίδαξες;»
«Δεν ήταν ξεροκέφαλη. Με άκουγε. Δεν βιαζόταν. Επίσης, η
Ναταλία, ακόμη μαθαίνει. Είμαι εφτά χρόνια εδώ. Μόνο ελληνικά μιλάμε στο σπίτι. Μιλάει και με τα παιδιά. Έχει καθημερινή
επαφή. Στην μικρή μιλάει ελληνικά. Δεν κάνει τρία μαθήματα
την βδομάδα και κάποιες συζητήσεις, όταν υπάρχει χρόνος» κατέληξε ο Βασίλης.
«Θέλω να μάθω…»
«Μίλα αργά. Θα έρθει με τον καιρό η προφορά».
«Καταλαβαίνω τι μου λες, ακόμη κι όταν μιλάς γρήγορα…»
«Διαβάζεις, Νίνα. Διαβάζεις, ακούς τραγούδια και βλέπεις
ταινίες. Έχει εκπαιδευτεί το αυτί σου. Θα δουλέψουμε την ομιλία. Δεν είναι δύσκολο» επέμεινε ο Βασίλης. «Θες να κάνουμε
δοκιμή;» ρώτησε, όταν είδε το δύσπιστό της βλέμμα.
«Ναι».
«Ωραία. Πες μου την ιστορία. Στα ελληνικά, αυτή τη φορά.
Μαζί με το λεξικό. Αργά. Χωρίς να νευριάζεις για την προφορά
σου. Έχω χρόνο σήμερα».
«Δεν μπορώ» είπε θυμωμένα εκείνη.
«Μπορείς».
«Δεν θα τα καταφέρω» επέμεινε.
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«Σαράγεβο…» άρχισε ο Βασίλης, χαμογελώντας. «… Χίλια
εννιακόσια ενενήντα;»
«Τρία» είπε ξεφυσώντας η Νίνα.
«Δύσκολο;» την ρώτησε, κλείνοντάς της το μάτι.
«Δεν θα με…» είπε κι ύστερα έκλεισε τα μάτια της κι έψαξε
την λέξη. Βρήκε το πρόσωπο του ρήματος. Το έγραψε σ’ ένα
αόρατο πίνακα που έφτιαξε με την φαντασία της. Το διάβασε
με τον τρόπο που της είχε μάθει. «…κοροϊδέψεις» κατέληξε,
στιγμές προτού ξεκινήσει την αφήγηση.
«Την έλεγαν Νταγιάνα…» άρχισε η Νίνα κι ο Βασίλης έβαλε
τα γέλια. «Τι είπα λάθος;» ρώτησε θιγμένα. «Μου θύμισες την
κόρη μου, όταν μιλάει και χρησιμοποιεί μισά ελληνικά, μισά
βοσνιακά».
«Αυτό το μικρό, ίδιο με εσένα είναι. Από την μάνα της πήρε
μόνο τα μάτια. Ίδιο. Αν κάπνιζε, θα την φώναζα Βασίλη» σχολίασε η Νίνα.
«Πήρε και την εξυπνάδα της…»
«Δεν είναι έξυπνη. Πονηρή είναι. Αυτό, η ανιψιά μου, δεν το
έχει. Διαμάντι είναι, σαν τον πατέρα της» τον διέκοψε εκείνη.
«Είδες; Μιλάς αργά και δεν βιάζεσαι. Πόσο όμορφα ακούγονται όλα;»
Οι ιστορίες της Νίνας, δεν είχαν καμία σχέση μ’ εκείνες του
Βασίλη. Εκείνος επικεντρωνόταν στα άτομα και στα συναισθήματά τους, στις στιγμές τους και τις πράξεις του. Η Νίνα αφηγούταν αναμνήσεις. Κομμάτια ζωής όπως υπήρχαν στο μυαλό
της, ξεφτισμένα και δαρμένα από τον αδηφάγο χρόνο.
Η Νταγιάνα ήταν η καλύτερή της φίλη. Την είχε γνωρίσει
στη σχολή, όταν γράφτηκε. Κόλλησαν αμέσως. Αν και δεν είχαν
κοινά ενδιαφέροντα, είχαν έναν ιδιαίτερο μίτο επικοινωνίας. Η
Νίνα ζωγράφιζε, η Νταγιάνα φωτογράφιζε. Σουλατσάριζαν στην
πόλη και ξέκλεβαν εικόνες. Μπορούσαν να καθίσουν για ώρες
και να συζητάνε για κάποια εικόνα. Ένα ξεραμένο δέντρο, ένα
παλιό αυτοκίνητο, μια γιαγιά με τα εγγόνια της. Εικόνες και
στιγμές ήταν όλα.
Η Νίνα, πάντοτε, ήταν η ντροπαλή της παρέας. Ούτε μιλούσε
εύκολα, ούτε ανοιγόταν. Δεν είχε ποτέ φίλους και φίλες. Προτιμούσε την μοναξιά. Από μικρό παιδί ήταν έτσι. Ένα εξαιρετικά
εσωστρεφές άτομο, που σπάνια θα ανοιγόταν. Συναισθηματική
μέχρι αηδίας ήταν, αλλά θεωρούσε πως δεν είχε κάποιο άτομο
για να του το εκφράσει. Είχε αρχίσει να μουτζουρώνει τα βιβλία
της, για να αποτυπώσει όσα θαύμαζε, όσα την έκαναν χαρούμενη κι όσα την έθλιβαν. Ζωγραφίζοντας, άρχισε να κάνει παρέα
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με την Νταγιάνα. Είχε καθίσει σε μια γέφυρα και προσπαθούσε,
με τα χρώματά της, να αποτυπώσει την παγωμένη πόλη. Περνούσε από εκεί η Νταγιάνα, την είδε, την φωτογράφισε, αλλά
δεν της άρεσε. Ύστερα την φωτογράφισε ενώ ζωγράφιζε. «Είσαι
υπέροχη» της είχε πει, όταν εμφάνισε την φωτογραφία και της
την έδωσε. Έπιασαν κουβέντα. Ξεκίνησε μια νέα φιλία. Μία
πραγματική φιλία που θα κρατούσε, όσα κι αν θα τους έφερνε
η ζωή.
Είχε πλάκα εκείνη η παρέα. Έφταιγε που ήταν όλοι καλλιτέχνες. Άτομα με τελείως διαφορετικές καταβολές και τρόπο
σκέψης, ενώθηκαν για να μοιραστούν τις τέχνες τους. Τότε γνώρισε τον Σάββα, η Νίνα. Έναν μυστήριο τύπο, με μακριά μαλλιά,
μούσια, και ανεξιχνίαστο ύφος. Ζωγράφιζε κι εκείνος, όχι όμως
πάνω σε χαρτί, αλλά πάνω στους ανθρώπους. Ξετρελάθηκε η
Νίνα την πρώτη φορά που τον είδε να χτυπάει τατουάζ. Ήθελε
κι εκείνη. Σκάλισαν μαζί το σχέδιο, σε χαρτί, κάποιο βράδυ που
έπιναν βότκα σ’ ένα φιλικό σπίτι. Της έκανε στον αστράγαλο
εκείνο το πανέμορφο λουλούδι και η Νίνα, για ανταμοιβή, τον
φίλησε στο μάγουλο. Ήταν τσιμπημένη μαζί του, αλλά δεν είχε
το θάρρος να του το πει. Και σ’ αυτόν άρεσε η Νίνα, αλλά ήταν
τόσο συνεσταλμένη, που δεν ήθελε να την τρομάξει. Περίμενε
πάντοτε, κάποια καταλληλότερη στιγμή για να της μιλήσει.
Το συζήτησε με την Νταγιάνα. Της είπε να του μιλήσει, μα
η Νίνα, δεν ήθελε. Ντρεπόταν και φοβόταν. «Ο ζωγράφος σου»
της έλεγε συχνά – πυκνά, για να την πειράξει. Περνούσαν οι μέρες, οι εβδομάδες, οι μήνες, και έμενε στάσιμη η Νίνα. Μέθυσε
κάποιο βράδυ και του είπε ότι τον αγαπούσε. Το ομορφότερο
βράδυ της ζωής της. Εκείνο που μπορούσε ακόμη να θυμηθεί με
κάθε λεπτομέρεια. Ανεξίτηλα ήταν χαραγμένες οι σκηνές στις
αναμνήσεις της. Δεν κατάφερε ποτέ να τις αποβάλλει. Ούτε
όταν την πλήγωσε, ούτε όταν έφυγε, ούτε όταν αγάπησε κάποια
άλλη. Δεν του κράτησε ποτέ κακία. Συνέχισαν να κάνουν παρέα. Της έμαθε να κάνει τατουάζ. Εκείνη ήταν ακόμη τσιμπημένη μαζί του. Την πείραζε που τον έβλεπε με άλλες, αλλά το
έκρυβε. Το παραμύθι τους κράτησε ένα μήνα. Έναν υπέροχο,
για την Νίνα, μήνα. Ύστερα τελείωσε, όπως τελειώνουν όλα τα
παραμύθια. Δυστυχισμένα.
Της έλεγε η Νταγιάνα να πάει μπροστά, μα εκείνη δεν ήθελε. Της αρκούσε να τον βλέπει καλά. Αν ήταν καλά με κάποια
άλλη, ήταν χαρούμενη η Νίνα. Αν δεν ήταν καλά, στεναχωριόταν
και κλεινόταν στον εαυτό της. Του είχε πει πολλές φορές να τα
ξαναβρούν, μα εκείνος δεν ήθελε. «Δεν είμαι εγώ για σχέσεις.
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Δεν θέλω να σε πληγώσω. Θέλω να σε βλέπω να γελάς. Να γελάς, όμορφη» της έλεγε πάντοτε.
Έλεγε και η Νίνα, στην Νταγιάνα, πως έπρεπε να βρει κάποιον, να μην μένει μόνη της, να έχει συντροφιά. Δεν ήθελε εκείνη. Της είχε πει ότι ήταν ερωτευμένη, αλλά, όσες φορές κι αν την
ρώτησε η Νίνα ποιον αγαπούσε, τόσες δεν πήρε απάντηση. Την
πείραζε που δεν της μιλούσε η φίλη της. «Εγώ σου τα λέω όλα»
παραπονέθηκε η Νίνα, κάποιο απόγευμα που διάβαζαν μαζί.
«Δεν έχει νόημα. Δεν θα γυρίσει ποτέ να με κοιτάξει».
«Γιατί; Τι σου λείπει; Αρτιμελής είσαι. Όμορφη είσαι. Γλυκιά είσαι. Ρομαντική είσαι. Γιατί να μην σε κοιτάξει;» απόρησε
η Νίνα.
«Δεν με καταλαβαίνει. Ούτε θα με καταλάβει, ούτε το περιμένω».
«Μίλησέ του. Έτσι δεν μου έλεγες;»
«Δεν θα με ακούσει. Αν μιλήσω, θα σταματήσει να μου μιλάει».
«Φίλη μου; Είσαι χαζή».
«Κάποια στιγμή, θα βρω κουράγιο».
«Εσύ ξέρεις».
«Θα μου κάνεις τατουάζ;» ρώτησε η Νταγιάνα και η Νίνα
έβαλε τα γέλια. «Εσύ πονούσες όταν έκανα το δικό μου, στο
δικό σου, δεν θα πονέσεις;»
«Έλα… Ζηλεύω…» της είπε με παράπονο.
«Γιατί δεν λες στον Σάββα να σου κάνει;»
«Θέλω από εσένα».
«Εγώ, όμως, δεν έχω εμπειρία…»
«Δεν πειράζει. Θα μου κάνεις;»
Έψαχναν για σχέδιο, αλλά δεν μπορούσαν να καταλήξουν
πουθενά. Κάθισε η Νίνα, μαζί της, να σχεδιάσει αυτό που είχε
στο μυαλό της η Νταγιάνα. Μια μικρή πριγκίπισσα. Σκάλισαν
βιβλία και πίνακες για να βρούνε μια βάση. Δεν κατάφεραν
τίποτα. Δεν κάλυπτε καμία εικόνα την Νταγιάνα. «Αν σου την
περιγράψω, μπορείς να την ζωγραφίσεις;» την ρώτησε ένα απόγευμα, όταν είχαν πια κουραστεί με την αναζήτηση.
«Ναι» απάντησε χαμογελαστά η Νίνα. Πήρε τα χρώματά
της και τα μολύβια της, κι άρχισε να σχεδιάζει. Αδύνατη, σχεδόν
καχεκτική, με κοτσίδες κοριτσίστικες, με βικτωριανή αμφίεση
και θλιμμένο πρόσωπο. Αυτή ήταν η πριγκίπισσα της Νταγιάνας. «Αυτό θα γινόταν φανταστικός πίνακας» σχολίασε ο Σάββας όταν είδε το σχέδιο. Έδωσε στην Νίνα τα εργαλεία του και
κάθισε μαζί τους εκείνο το βράδυ. Ήταν το πρώτο της πραγμα331
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τικό τατουάζ κι ήθελε να το παρακολουθήσει. «Μην κοιτάς τα
βυζιά μου!» του είχε φωνάξει η Νταγιάνα, όταν γδύθηκε για να
ξαπλώσει στον καναπέ. Σαν υστερική γέλασε η Νίνα στο άκουσμα εκείνης της πρότασης.
Για την Νίνα, το τατουάζ, ήταν μια μικρή ιεροτελεστία. Ήταν
βαθιά θρησκευόμενη, αν και είχε χρόνια που ‘χε αμφισβητήσει
τον θεό. Σκάλιζε με την βελόνα και παρατηρούσε την λεπτομέρεια. Ίδρωνε στην αρχή, από το άγχος της. Δεν είχε ξανακάνει
ποτέ κάτι δικό της. Λίγες φορές είχε κάνει τατουάζ, κι αυτές, σε
άτομα που της πήγαινε ο Σάββας, που είχαν κάτι απλό κι εύκολο στο μυαλό τους, που έπρεπε να πατάει πάνω σε γραμμές
και να γεμίζει κομμάτια δέρματος με μελάνι. Την ζόριζε η τελειομανία της και παίδευε την Νταγιάνα. «Βγάλ’ το μου μια φωτογραφία» της είπε, όταν, ώρες αργότερα, τελείωσε το τατουάζ.
«Υπέροχο είναι» της είπε ο Σάββας καθώς κοίταζε την Νίνα
να τελειώνει το σχέδιο. Έσκυψε να την φιλήσει στο μάγουλο κι
εκείνη τραβήχτηκε. Την κοίταξε ύποπτα. «Δεν θέλω» του είπε
κοφτά.
«Γιατί;»
«Έτσι».
«Νίνα; Είπαμε ότι θα μείνουμε φίλοι».
«Δεν θέλω να είμαστε φίλοι».
«Σε πληγώνω;»
«Ναι!» πετάχτηκε η Νταγιάνα. Την κοίταξαν και οι δύο
ταυτόχρονα, μα δεν μίλησε κανείς. Κατέβασε το κεφάλι του
ο Σάββας κι έμεινε σιωπηλός μέχρι που έφυγε. Ούτε που τις
καληνύχτισε.
Έπρεπε να περάσει ο καιρός και να σταματήσει να χαζεύει
η Νταγιάνα την πριγκίπισσα της σε καθρέφτες, για να μιλήσει
στην Νίνα. Μάλωσαν εκείνο το απόγευμα και γι αυτό έφταιγε η
στενομυαλιά της Νίνας. Σ’ εκείνη άρεσαν τα αγόρια, στην Νταγιάνα τα κορίτσια κι αυτό, ήταν κάτι που η Νίνα, δεν μπορούσε
να αποδεχτεί. Έμεινε μόνη της για μέρες. Σκεφτόταν. Δεν μιλούσε σε κόσμο. Δεν μιλούσε ούτε και στην σχολή. Ξεκινούσε να
διαβάζει και τα παρατούσε. Της κρατούσε μούτρα η Νταγιάνα
και αυτό την πονούσε. Είχε χάσει την φίλη της και δεν της άρεσε
καθόλου. Τα ‘χε βάλει με τον εαυτό της. Δεν της κολλούσε ύπνος
τα βράδια. Ένα απ’ αυτά, πήρε να ζωγραφίσει. Πρώτα μια κοπέλα, ύστερα μια άλλη κοπέλα. Δεν της άρεσε. Το έσκισε. Συνήθως, ζωγράφιζε εκείνη και τον Σάββα, που της έδενε σαν εικόνα
ζευγαριού. Προσπάθησε να τον φανταστεί σαν κορίτσι. Άκαρπες
ήταν οι πρώτες της προσπάθειες. Μετά κατέβασε την ιδέα. Θα
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ζωγράφιζε την Νταγιάνα και την πριγκίπισσά της, εκείνη που
της είχε χαράξει, κάποτε, στην ωμοπλάτη. Κάτι έκανε. Οπτικά,
δεν της άρεσε το αποτέλεσμα. Εικαστικά, φάνταζε όμορφο. Το
ξαναπροσπάθησε. Τις έβαλε να αγκαλιαστούν. Πήγε κάπως καλύτερα.«Να στάζεις κομμάτια ψυχής σ’ αυτό που κάνεις. Αυτό
είναι το πιο δύσκολο» είπε η Νίνα στον εαυτό της, καθώς πάλευε να σκιτσάρει τις κοπέλες να φιλιούνται. Σκάλισε κι έψαξε
μέσα της, μέσα στο μυαλό και τα συναισθήματά της, μέσα στην
νοσταλγία της, για εκείνα τα κλεφτά φιλιά που αντάλλαζε κάποτε με τον Σάββα. Το συναίσθημα ήταν που έμοιαζε όμορφο
στην ζωγραφιά. Της πήρε πολλά βράδια, ατελείωτα βράδια, για
να το πετύχει. Όμως το κατάφερε. Είχε μαζέψει δεκάδες σκίτσα, που της άρεσαν λιγότερο ή περισσότερο. Ήταν οι γυναίκες
της. Ξεδιάλεξε το καλύτερο και το πήρε μαζί της. Το κουβαλούσε πάνω της. Ήθελε να το κάνει δώρο στην καλύτερή της φίλη,
μαζί με μια συγγνώμη, που αισθανόταν ότι όφειλε. Μόνο αυτό
ήθελε. Τίποτα παραπάνω. Είχε μεταμελήσει και ήθελε να το
εκφράσει. Δεν την ένοιαζε αν θα την συγχωρούσε η φίλη της, η
όχι. Απλά, ήθελε να της το πει.
Την βρήκε στη σχολή. Την πλησίασε, της έδωσε το χαρτί
ψιθυρίζοντας «συγγνώμη» κι έκανε να φύγει. Την έπιασε απ’
το χέρι η Νταγιάνα. «Δεν έγινε τίποτα» της απάντησε χαμογελαστά, πριν καν δει το σχέδιο. «Δεν ήθελα να σε προσβάλλω»
είπε η Νίνα, μ’ ένα ύφος που έκρυβε ντροπή, ενοχές και θλίψη.
«Υπέροχο είναι» σχολίασε η Νταγιάνα, ώρα αργότερα, όταν
είχαν μείνει μόνες και κάθισε να δει το σχέδιο.
«Εσύ και η πριγκίπισσα σου» της είπε δειλά η Νίνα.
«Αλήθεια, είναι υπέροχο».
«Με συγχωρείς;» ρώτησε ντροπαλά η Νίνα.
«Ναι, φίλη μου. Εννοείται» της απάντησε εκείνη, πριν την
αγκαλιάσει σφιχτά.
«Μου έλειψες».
«Κι εμένα… Είχα αποφασίσει να έρθω να σου μιλήσω την
Δευτέρα, αν δεν ερχόσουν νωρίτερα. Δεν ήθελα να είμαστε μαλωμένες».
«Συγγνώμη…»
«Πάει… Πέρασε…»
«Σίγουρα;»
«Ναι. Σίγουρα» απάντησε χαμογελώντας η Νταγιάνα.
Επέστρεψαν γρήγορα στους παλιούς τους ρυθμούς. Διάβασαν και σουλατσάριζαν στην πόλη. Εκείνο το διάστημα, η Νίνα,
είχε αρχίσει να πολτικοποιείται. Έβλεπε την κατάσταση γύρω
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της και την ενοχλούσε. Την ακολουθούσε και η Νταγιάνα σ’
αυτό. Κατέβηκαν και σε διαδηλώσεις. Ο πατέρας της Νίνας έλεγε πως ο πόλεμος ήταν αναπόφευκτος. Είχε κλάψει το πρώτο
βράδυ που τον άκουσε να το λέει. Έπειτα ήρθε η άνοιξη κι έπεσαν οι πρώτες σφαίρες. Πέθανε κόσμος. Ήθελε να πάει να πολεμήσει η Νίνα. Ήταν είκοσι ένα τότε. Το μόνο που την κρατούσε
πίσω ήταν η Νταγιάνα, η φωνή της λογικής που κατεύναζε τους
φόβους της. Είχε ακούσει πως μια κοπέλα απ’ την σχολή της,
μεγαλύτερη από εκείνες, πολεμούσε και την ζήλευε. Είχε πάρει
απ’ τον πατέρα της.
Το ’93 τα πράγματα ζόρισαν. Κάποιο από τα απογεύματα
που το πυροβολικό βαρούσε αδιάκοπα, τα κορίτσια είχαν βρει
καταφύγιο στο σπίτι της Νίνας. Φοβόταν η Νταγιάνα κι είχε
κουλουριαστεί στο κρεβάτι. Κάθισε κι εκείνη δίπλα της. Της
έπιασε το χέρι. «Όλα θα πάνε καλά» την καθησύχασε.
«Σ’ αγαπάω» ψιθύρισε η Νταγιάνα πριν την φιλήσει στο
στόμα. Ξεχασμένη η αίσθηση για την Νίνα. Δεν κατάλαβε τι έγινε, παρά μόνο όταν μπήκε, με φόρα, η αδερφή της στο δωμάτιο
και τις είδε.
Σπάνε οι αναμνήσεις και διαλύονται, κομματιάζονται σ’
εκείνο το σημείο. Δεν μπορούσε να θυμηθεί ποτέ τα ενδιάμεσα,
τα έπνιγε μέσα της το μίσος. Μετά την φωνή της Ναταλίας,
θυμόταν πως περπατούσε κάποιο απόγευμα, σε κάποιο δρόμο.
Στον δρόμο που έμενε πλέον. Μπορεί και να έτρεχε. Δεν ήταν
σίγουρη. Θυμόταν την αγριεμένη φωνή του πατέρα της και το
χαμόγελο της μικρής της αδερφής. Ύστερα τον είδε να τραβάει
το πιστόλι του.
«Ο άχρηστος ο άνθρωπος, ούτε να με σκοτώσει δεν κατάφερε» μουρμούριζε κάθε φορά που ερχόταν οι θύμησές της να
την στοιχειώσουν. Έπεσε κάτω. Τους είδε, μέσα στην θολούρα
της, να απομακρύνονται. Έπειτα είδε μια κοπέλα με κόκκινα
μαλλιά να στέκεται από πάνω της. Άγνωστο το μέρος. Έμοιαζε
με σπίτι και νοσοκομείο μαζί. Διέταζε κοφτά. «Πονάς;» την είχε
ρωτήσει, μα η Νίνα, δεν ένιωθε τίποτα. Είχε μουδιάσει το κορμί
της και η σκέψη της.
Της πήρε μέρες να συνέλθει. Μίσησε και χριστιανούς και
μουσουλμάνους και σέρβους και βόσνιους. Όλους τους μισούσε.
Την κράτησε σπίτι της εκείνη η κοπέλα. Νίνα την έλεγαν κι εκείνη. Σπούδαζαν μαζί. Στον ένα πάγκο έδενε γάζες και στον άλλο
είχε το τουφέκι και τις σφαίρες. Φορούσε μπερέ με το εθνόσημο.
«Είναι πατριώτισσα η μικρή» της είχαν πει, κάποιο σούρουπο,
οι στρατιώτες που είχαν έρθει για να φέρουν προμήθειες. Δεν
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μιλούσε ποτέ εκείνη η κοπέλα. Μόνο διέταζε και γιάτρευε πληγές με τα λίγα που ήξερε. Εκείνη, τα βιβλία της, οι γάζες της
και το τουφέκι της. Μαζί του κοιμόταν. Όταν κοιμόταν. Όταν
κατάφερνε να ξεκλέψει χρόνο. Όταν δεν τραγουδούσε, προσπαθώντας να βγάλει κάποια σφαίρα από έναν τραυματισμένο ώμο.
Δεν ήξερε πώς να την ευχαριστήσει η Νίνα, που της έσωσε
τη ζωή. Της έκανε ένα τατουάζ στο μπράτσο. Το εθνόσημο που
τόσο αγαπούσε. Της πήρε ώρες για να φτιάξει ένα μηχανάκι
από το μοτέρ ενός μικρού ανεμιστήρα και βελόνες. Άλλες τόσες
για να το κάνει πάνω της. «Σκότωσαν τη μάνα μου και τον
πατέρα μου. Θα σώσω όσους περισσότερους μπορώ, για να μην
αφήσουμε κανέναν ζωντανό. Αυτό θα κάνω. Κι αν χρειαστεί να
βγω στο δρόμο, θα πάρω το τουφέκι μου και θα τους σκοτώσω
μόνη μου» της είχε πει, καθώς κοίταζε το μελάνι που γέμιζε το
δέρμα της για να σχηματίσει τα αστέρια.
Είχε μαυρίσει η καρδιά της Νίνας. Έμεινε εκεί και βοήθησε όσο μπορούσε, πριν πάρει την απόφαση να φύγει από την
πόλη. Πήγε και βρήκε τους γονείς του Σάββα. Είχε να τον δει
πολύ καιρό. Αγνοούμενος ήταν. Πίστευε η Νίνα ότι έφυγε, ότι
γλύτωσε. Έμεινε εκεί μέχρι να τελειώσει ο πόλεμος. Γύρισε στο
Σαράγεβο για να βγάλει την σχολή. Ήταν δηλωμένη νεκρή. Της
είχαν φτιάξει μέχρι και τάφο. Πήγε στο νεκροταφείο και τον
είδε. Έψαξε να βρει την κοπέλα που την έσωσε. Ήταν αγνοουμένη. Κατάφερε και πήρε την θέση της. Έβαψε κόκκινο το μαλλί
της. Το άφησε να μακρύνει. Φόρεσε φακούς. Σκάλισε τα τατουάζ της. Έφυγε ξανά απ’ το Σαράγεβο. Δεν άντεχε να μείνει
εκεί. Με χίλια τεχνάσματα κατάφερε και τελείωσε την σχολή.
Δεν μπορούσε, πια, να βλέπει παιδιά να πονάνε. Θα γινόταν
παιδίατρος.
«Είστε η μόνη εναπομείνασα συγγενής» της είπαν ένα πρωί,
όταν άφησαν στο κατώφλι της, μια δεκαεξάχρονη πιτσιρίκα.
Ήταν η αδερφή της κοπέλας εκείνης, που η Νίνα είχε οικειοποιηθεί την ταυτότητά της. Την κοίταζε με δέος η μικρή. Έβαλε τα
κλάματα. Είχε πάνω από δέκα χρόνια να την δει η Σόνια. Άρχισε να τρέμει η Νίνα, μήπως την καταλάβαιναν. «Γιατί έφυγες;»
την ρώτησε με παράπονο η Σόνια.
«Κουράστηκα» απάντησε σαστισμένα η Νίνα.
«Η μαμά, Νίνα…» τραύλισε η μικρή.
Η Νίνα της είπε πως την είχε αλλάξει ο πόλεμος. Πως ούτε
ήθελε να ξέρει για τα παλιά, ούτε να θυμάται. Το σεβάστηκε η
Σόνια. Δεν μίλησε ποτέ για τους συγγενείς που χάθηκαν στον
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πόλεμο και για τον παππού που την μεγάλωσε, μέχρι που πέθανε.
Στα τέλη του καλοκαιριού, αποφάσισαν να επιστρέψουν στο
Σαράγεβο. Έκανε την ειδικότητά της η Νίνα και η Σόνια θα συνέχιζε το σχολείο. Κόντεψε να λιποθυμήσει η Νίνα, όταν βρέθηκε
στην σοφίτα που παραλίγο να έχανε την ζωή της. Την έφτιαξαν
τα κορίτσια. Την έκαναν κατοικήσιμη. Η Σόνια πήρε το υπνοδωμάτιο και η Νίνα την έβγαζε στον καναπέ. Ανάθεμα κι αν
κατάφερνε να κοιμηθεί τα βράδια. Την έπνιγε το μίσος της και
η συνείδησή της. Προσπαθούσε να είναι μια πραγματική αδερφή για την Σόνια, η οποία δεν είχε αναμνήσεις από την αδερφή
της. «Όταν έφυγες από το σπίτι, ήμουν πέντε. Από τότε, δεν τα
άλλαξες τα μαλλιά σου;» την είχε ρωτήσει ένα μεσήμέρι, μετά
το σχολείο, ενώ έτρωγαν μαζί.
«Μου αρέσουν» σχολίασε αδιάφορα η Νίνα.
«Τα τατουάζ;»
«Τα έχω χρόνια».
«Ποιος σου τα έκανε;»
«Τα περισσότερα τα έκανα μόνη μου».
«Αλήθεια;» ρώτησε με δέος η μικρή.
«Αλήθεια» απάντησε χαμογελαστά η Νίνα.
Σκόρπιες ήταν οι αναμνήσεις της. Δεν είχαν ημερομηνίες και
ταμπέλες. Ήταν εικόνες και στιγμές που δεν μπορούσε να βάλει
σε σειρά. Μια καθημερινότητα μακριά από τον κόσμο, χωρίς
φίλους, χωρίς γνωστούς, χωρίς παρέες. Όπως στα παιδικά της
χρόνια, τότε που την έπνιγε η μοναξιά και την έκανε να το ρίχνει
στην ζωγραφική, για να ξεχνιέται.
Την χρονιά δεν τη θυμόταν, ήταν σίγουρη, όμως, πως έκανε
ακόμη την ειδικότητά της. Ήταν στο νοσοκομείο, εκείνο το βράδυ που συνάντησε την Νταγιάνα. Την αναγνώρισε η Νίνα. Έτρεχε πανικόβλητη, μ’ ένα μωρό στα χέρια της. Δεν την κατάλαβε
στην αρχή, η Νταγιάνα. Μόνο όταν ηρέμησε, παρατήρησε την
γιατρό. Έμοιαζε απίστευτα με την παλιά της φίλη, εκείνη που
ήταν από χρόνια νεκρή. Την ρώτησε. Επέμεινε η Νίνα πως δεν
γνώριζε για ποια μιλούσε. Όσο κι αν ήθελε να της μιλήσει, δεν
μπορούσε να το κάνει. Πήγαιναν χρόνια που είχε την ταυτότητα
μιας άλλης. Την βόλευε και της άρεσε. Είχε την δουλειά της, ένα
σπίτι, μια αδερφή που δεν ήταν κακιά σαν την μικρή της αδερφή, μια ρουτίνα και μια ζωή που αρνιόταν να ζήσει.
«Σπουδάζαμε μαζί! Ήμασταν κολλητές, Νίνα. Αυτοκόλλητες!» είπε με αγανάκτηση η Νταγιάνα.
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«Είμαστε συνάδελφοι, δηλαδή. Γιατρός είστε κι εσείς…»
συνέχισε αδιάφορα η Νίνα.
«Δεν τελείωσα ποτέ. Δεν είμαι γιατρός. Έχεις μια αδερφή.
Την λένε Ναταλία. Είναι εννιά χρόνια μικρότερή σου…»
«Ναι και όχι. Έχω μία αδερφή, δεν την λένε Ναταλία, ούτε
είναι εννιά χρόνια μικρότερή μου».
«Νίνα, γιατί μου λες ψέματα;»
«Σας λέω, κυρία μου, δεν είμαι αυτή που περιγράφετε. Να,
ορίστε, δείτε την ταυτότητά μου» μουρμούρισε αγανακτισμένα
η Νίνα, πριν δώσει την ταυτότητά της στην Νταγιάνα. Την πήρε
και την κοίταξε. Μόνο το όνομα ήταν ίδιο. Τα υπόλοιπα στοιχεία, διαφορετικά. Μέχρι και η ημερομηνία γέννησης. Της την
επέστρεψε.
«Εντάξει;» ρώτησε χαμογελαστά η Νίνα, μα δεν πήρε απάντηση.
Δεν κατάφερνε να θυμηθεί αν είχε γίνει εκείνη την ημέρα η
συμπλοκή, ή αν έγινε κάποιο άλλο βράδυ, φεύγοντας από το νοσοκομείο. Ήταν λίγο πριν χαράξει. Αυτό ήταν το μόνο σίγουρο.
Γύριζε στο σπίτι. Έπεσε πάνω στην Ναταλία. Τότε, θα ήταν δεκαεννιά – είκοσι. «Κοντά στο 2000» έλεγε συνέχεια στον εαυτό
της. Ήταν αρκετά μεθυσμένη η Ναταλία. Την κατάλαβε η Νίνα,
από απόσταση. Είχε μεγαλώσει η αδερφή της, μα δεν είχε αλλάξει στο παραμικρό. Εκείνη η σκεφτική έκφραση την πρόδωσε
και τα πράσινα μάτια που ιρίδιζαν από την θλίψη.
Το θολό βλέμμα της Ναταλίας, έπεσε πρώτα πάνω στα χέρια της γυναίκας που περπατούσε απέναντί της. Την φόβισαν
εκείνες οι εικόνες που δεν μπορούσε να ξεχωρίσει. Σήκωσε τα
μάτια της κι αντίκρισε την νεκρή της αδερφή. Ήταν σίγουρη πως
ήταν η Νίνα. Η μία στιγμή που διασταυρώθηκε το βλέμμα τους,
ήταν αρκετή για να σιγουρέψει την Ναταλία. Κουβαλούσε πάνω
της ένα σουγιά. Φοβόταν όταν κυκλοφορούσε τα βράδια. Τον
έβγαλε από την τσάντα και όρμησε στην Νίνα.
Αν η Νίνα δεν είχε γρήγορα αντανακλαστικά, θα θρηνούσε
το μάτι της. Δεν κατάφερε να αποφύγει τελείως το χτύπημα.
Της έσκισε το δεξί μάγουλο η Ναταλία, πριν χάσει την ισορροπία της και πέσει κάτω. Της πήρε τον σουγιά από το χέρι η
Νίνα. Θυμήθηκε τις τελευταίες της λέξεις, όταν, κάποτε, αιμορραγούσε στην μέση κάποιου δρόμου, περιμένοντας να πεθάνει.
«Δεν φοβάμαι τον πόλεμο, Ναταλία. Είμαι από το Σαράγεβο»
ψιθύρισε με μίσος. Προσπαθούσε να συγκρατήσει τα νεύρα της,
αλλά ο πόνος δεν την άφηνε. Της κάρφωσε το μαχαίρι, με όση
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δύναμη είχε, στον ώμο, σ’ ένα σημείο που δεν θα της έκανε
ζημιά. Άρχισε να τρέχει, κρατώντας το ματωμένο της μάγουλο.
Η Σόνια ξύπνησε την ώρα που άκουσε τα κλειδιά στην πόρτα. Σηκώθηκε για να καλημερίσει την αδερφή της. Δεν την βρήκε
ούτε στο σαλόνι, ούτε στην κουζίνα. Έβριζε μέσα από τα δόντια
της στο μπάνιο. Χτύπησε την πόρτα η μικρή. «Μπες» αποκρίθηκε η Νίνα.
Ούρλιαξε η Σόνια, από την τρομάρα της, όταν την είδε να
ράβει το μάγουλό της. «Γιατρός είμαι, Σόνια. Θα το φτιάξω»
απάντησε, όσο πιο ψύχραιμα μπορούσε, η Νίνα.
«Τι…»
«Τίποτα δεν έγινε. Πέσε για ύπνο. Θα πέσω κι εγώ».
«Ώστε… Αυτό σου το έκανε το γυναικάκι μου;» ρώτησε ο
Βασίλης την Νίνα, που δεν είχε καταλάβει πώς είχε βρεθεί να
κάθεται δίπλα της και να της χαϊδεύει το μάγουλο.
«Ναι…»
«Πώς τα κατάφερες τόσα χρόνια; Θα πρέπει να υπάρχουν
πολλά άτομα…
«Συνδυασμός συγκυριών και τύχης» τον διέκοψε η Νίνα.
«Όλοι πιστεύουν ότι είμαι νεκρή. Περίμενε…» συνέχισε. Σηκώθηκε απ’ την πολυθρόνα, σκάλισε ένα κουτί που ‘χε παραχωμένο στον πάγκο εργασίας της, έβγαλε μερικές φωτογραφίες από
μέσα και τις έδωσε στον Βασίλη. «Απ’ το ’94, λίγο αφ’ ότου
έφυγα από εδώ» σχολίασε την πρώτη.
«Εδώ είσαι ίδια με την αδερφή σου, όταν την γνώρισα. Ίσως
λίγο πιο μελαχρινή. Είναι παλιά κι έχει ξεθωριάσει, δεν μπορώ
να κρίνω. Αλλά, ναι, μοιάζετε απίστευτα».
«Αυτή εδώ…» είπε η Νίνα, παίρνοντας την επόμενη φωτογραφία στα χέρια της, «… πρέπει να είναι απ’ το ’97. Φαίνεται
από το μήκος του μαλλιού. Εδώ την έβγαλα. Όταν γύρισα και
ξαναέφυγα. Τότε, νομίζω, είχα βγάλει χαρτιά…»
Κοίταζε ο Βασίλης την φωτογραφία και προσπαθούσε να
την συγκρίνει με την προηγούμενη. Ελάχιστη ομοιότητα είχαν.
Είχε βάψει το μαλλί της, είχε κάνει τα τατουάζ στα χέρια της,
ήταν καστανά τα μάτια της και τελείως διαφορετικό το πρόσωπό της. Την παρατήρησε για λίγο, πριν επιστρέψει το βλέμμα
του στην φωτογραφία. «Πώς;»
«Μόνιμο makeup. Αν τις βάλεις δίπλα – δίπλα, ίσως και να
παρατηρήσεις τις διαφορές. Το έκανα μαζί με τα τατουάζ. Αν
και δεν κρύβει πολλά, κάνει δουλειά. Εσύ, για παράδειγμα, θα
με είχες αναγνωρίσει, λόγω της ομοιότητας με την Ναταλία, αν
δεν το είχα κάνει. Κι αν δεν με αναγνώριζες, σίγουρα θα υπο338
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πτευόσουν πως κάτι γίνεται, επειδή, όπως είπες, μοιάζω πάρα
πολύ με την αδερφή μου» του εξήγησε εκείνη.
«Εντάξει αυτό. Το καταλαβαίνω. Ακόμη και τώρα, κοιτάζοντάς σε, μπορώ να δω ομοιότητες και διαφορές με την Ναταλία.
Το οπτικό κομμάτι, όμως, είναι μόνο ένα κομμάτι. Υποτίθεται
πως είχες ένα παρελθόν. Φίλους, γνωστούς, συγγενείς…»
«Μετά από τόσα χρόνια απουσίας, Βασίλη, ούτε οι γείτονες
δεν με θυμόντουσαν. Εν ζωή συγγενείς δεν υπάρχουν. Φίλους
δεν ξέρω αν είχε, κανείς δεν ήρθε να με βρει. Παίζει παιχνίδια
το μυαλό. Οι συμφοιτητές μας, μας θυμούνται και τις δύο απ’
το πανεπιστήμιο. Εγώ είμαι επίσημα νεκρή. Εκείνη ήταν αγνοούμενη που επέστρεψε…»
«Η Σόνια;»
«Ήταν πολύ μικρή και είχε αμέτρητα χρόνια να δει την
αδερφή της. Έχουμε δώδεκα χρόνια διαφορά. Μόνο την ανάμνηση μιας μεγαλύτερης αδερφής είχε. Ούτε φωτογραφίες της
δεν υπάρχουν. Οι συγκυρίες και η τύχη, που σου είπα νωρίτερα.
Να, δες. Αυτή είναι τραβηγμένη λίγες μέρες πριν πέσω πάνω
στην Ναταλία».
«Δεν έχεις αλλάξει πολύ» σχολίασε ο Βασίλης καθώς παρατηρούσε τα κορίτσια στην φωτογραφία.
«Εμφανισιακά; Όχι. Σαν άνθρωπος…»
«Σε αλλάζουν τα βιώματά σου».
«Δεν με άλλαξαν τα βιώματα, αλλά τα συναισθήματα. Ο
θυμός, η πίκρα, η θλίψη, η απορία, η κακία…».
«Γιατί δεν τα αφήνεις πίσω σου;»
«Εσύ, γιατί δεν αφήνεις πίσω σου, τις απιστίες της γυναίκας
σου, ή την κοροϊδία των φίλων σου;» του γύρισε με θυμό η Νίνα.
«Για να παίζω τέτοιο θέατρο, δεν θα έχω κάποιο λόγο;»
ρώτησε ήρεμα ο Βασίλης.
«Πόσα χρόνια είστε μαζί;»
«Εφτά».
«Πόσα θα περιμένεις ακόμη;»
«Όσα χρειαστεί».
«Περνάει η ζωή από μπροστά σου και την χάνεις».
«Δεν είμαι ο μόνος» της απάντησε, δείχνοντάς την.
«Εγώ, Βασίλη…»
«Εσύ, Νίνα, δεν έχεις παιδί! Δεν το είχα στο πλάνο, ούτε
το είχα υπολογίσει. Ούτε περίμενα ότι η Ναταλία, ήθελε παιδί.
Ούτε μπορούσα να φύγω. Δεν το άντεχε ο εαυτός μου. Ο φευγάτος δεν έχει αφήσει ξεκρέμαστο άνθρωπο. Και να σου πω και
το άλλο; Όσο μπάνικη γκόμενα κι αν είναι η αδερφή σου, τόσο
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δεν την βλέπω. Η συγκάτοικος είναι πλέον. Ναι, Νίνα, αυτό που
ακούς!»
«Επιτέλους!» αναφώνησε η Νίνα.
«Παίζω τον ρόλο μου, γιατί αυτό πρέπει να κάνω» συνέχισε
ο Βασίλης.
«Το ξέρω. Συμπάσχουμε» του απάντησε κι έπειτα έκανε
μια μικρή παύση. «Βασίλη; Η Ναταλία, με το παιδί, ασχολείται
καθόλου;»
«Ναι. Γιατί;» απόρησε εκείνος, που δεν μπορούσε να καταλάβει τον συνειρμό της.
«Τόσα χρόνια είμαι η παιδίατρός σας, κι όμως, ποτέ δεν έχω
μιλήσει με την κυρία Ντιλμπέροβιτς. Ούτε καν στο τηλέφωνο…»
«Δεν θέλω να το συζητήσω» την διέκοψε ο Βασίλης. Τον
κοίταξε ύποπτα η Νίνα. Κατάλαβε, απ’ το βλέμμα του κι απ’ το
τσιγάρο που άρχισε να ρουφάει με μανία, πως κάτι δεν πήγαινε καλά. «Δεν ενδιαφέρεται; Σαν τον πατέρα μας…» σχολίασε
ατάραχα. Κάγχασε ο Βασίλης. «Δεν έχει καταλάβει ότι έκανε
παιδί» της απάντησε πριν σβήσει με δύναμη το τσιγάρο. Σηκώθηκε, χαιρέτισε κι έφυγε.
Βγήκε στο δρόμο και κοίταξε την μηχανή που στεκόταν στο
απέναντι πεζοδρόμιο. Είχε πει στην Ναταλία, όταν την πήρε,
πως τον είχε βοηθήσει οικονομικά η αδερφή του. Έβγαλε από
το μυαλό του την πραγματικότητα. Δεν είχε νόημα να μιλήσει
στην Ναταλία και να της πει όλες τις αλήθειες που τον τσάκιζαν. Έπαιζε τον ρόλο του όσο καλύτερα μπορούσε και αυτό θα
συνέχιζε να κάνει.
Ανέβηκε πάνω στην μηχανή, την έβαλε μπροστά κι απέμεινε
να ακούει τον ρυθμικό ήχο του κινητήρα. Σήκωσε το βλέμμα
του και κοίταξε το μοναδικό παράθυρο της σοφίτας. Η Νίνα
του έγνεφε θλιμμένα. Χαιρέτισε, έβαλε ταχύτητα κι έφυγε για
το σπίτι του. Ήταν καυτό εκείνο το απόγευμα. Τελείωνε ακόμη
ένα καλοκαίρι.
Την ιστορία της, την πραγματική ιστορία, την είχε ακούσει
αμέτρητες φορές ο Βασίλης. Πάντοτε λειψή, πάντοτε χαμένη
μέσα σε χρόνια και στιγμές. Δεν συγκρατούσε γεγονότα η Νίνα.
Την πονούσε η νοσταλγία και πάντοτε προσπαθούσε να σβήνει
τις αναμνήσεις της.
Γύρισε στο σπίτι ο Βασίλης, μ’ ένα κεφάλι γεμάτο ανοησίες. «Η μικρή;» ρώτησε χαμηλόφωνα την Ναταλία. «Κοιμήθηκε»
αποκρίθηκε εκείνη, χωρίς να τον κοιτάξει. Πήγε δίπλα της, στο
γραφείο, της φίλησε το κεφάλι κι ύστερα έπεσε στο κρεβάτι,
όπως ήταν, με τα ρούχα και τα παπούτσια. Έκλεισε τα μάτια
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και βυθίστηκε στις σκέψεις του. Δαιδαλώδη ήταν τα μονοπάτια που έπρεπε να ακολουθήσει, προσπαθώντας να βρει διεξόδους από την ίδια του την ζωή. «Έγινε κάτι;» άκουσε την φωνή
της Ναταλίας και αναστέναξε. «Κουρασμένος είμαι. Αυτό» της
απάντησε.
«Βασίλη μου;»
«Ορίστε».
«Σε απασχολεί κάτι;»
«Τίποτα σημαντικό, τίποτα ιδιαίτερο…»
«Θέλεις να το συζητήσουμε;» ρώτησε η Ναταλία, στιγμές
πριν σηκωθεί από το γραφείο για να ξαπλώσει δίπλα του.
«Τι να συζητήσουμε;»
«Αυτό που δεν είναι ούτε σημαντικό, ούτε ιδιαίτερο».
«Έχεις δει καθόλου τα οικονομικά μας;»
«Ξέρω ότι δεν βγαίνουμε…»
«Και τι κάνεις γι αυτό;»
«Υπομονή, Βασίλη».
«Εντάξει» της απάντησε νευριασμένα.
«Μου θύμωσες;» του γκρίνιαξε παιχνιδιάρικα.
«Όχι. Αδυνατείς να καταλάβεις ορισμένα πράγματα».
«Όπως;»
«Όπως, το να βρεις μια δουλειά, παράλληλα με το πανεπιστήμιο. Δεν μπορώ και να δουλεύω, και να μεγαλώνω την μικρή,
και να προσέχω εσένα και να τα κάνω όλα μόνος. Χρειάζομαι
χρόνο και χώρο για τον Βασίλη. Δεν αντέχω άλλο…»
Η Ναταλία σηκώθηκε, πήγε στο γραφείο, άνοιξε ένα συρτάρι
και ανέσυρε ένα έγγραφο από μέσα. Το κοίταξε θλιμμένα. Γύρισε στο κρεβάτι και το έδωσε στον Βασίλη. «Τι ‘ν’ τούτο πάλι;»
μουρμούρισε, πριν αρχίσει να διαβάζει.
«Πρέπει να το απαντήσω μέσα σε δεκαπέντε μέρες» είπε η
Ναταλία.
«Θα φύγουμε, κυρία Ντιλμπέροβιτς;» ρώτησε ο Βασίλης,
χαμογελώντας κρυπτικά.
«Μου είχες πει, κάποτε, πως δεν θα γύριζες ποτέ πίσω. Γι
αυτό, όταν έκανα την αίτηση, δεν σου είπα τίποτα. Το κοίταζα
και το ξανακοίταζα και δεν ήξερα αν έπρεπε να το συζητήσουμε ή όχι. Είναι πολύ καλή η ευκαιρία, Βασίλη, και τα χρήματα,
ικανοποιητικά…»
«Το θες;» την ρώτησε κοφτά.
«Ναι» ψιθύρισε εκείνη.
«Στείλ’ τους απάντηση. Θα κατέβω την Δευτέρα στην Ελλάδα για να κανονίσω τα της μετακόμισης».
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«Δεν σε πειράζει;» συνέχισε ψιθυριστά η Ναταλία. Της χαμογέλασε. «Κάθε άλλο. Με χαροποιεί. Το διάβασμα έπιασε
τόπο, τα όνειρά σου αρχίζουν να πραγματοποιούνται».
Άλλαξαν απότομα τα σχέδια του Βασίλη, μα δεν έδειχνε τίποτα από όσα βασάνιζαν τον νου του. Κύλησαν ήρεμα οι μέρες.
Το απόγευμα της Κυριακής είπε στην Ναταλία ότι θα ταξίδευε
βράδυ, για να γλυτώσει χρόνο. «Μέχρι να μαζέψεις πράγματα
με την Νίνα, θα έχω έτοιμο σπίτι» της είπε πριν φύγει από το
σπίτι.
Πρώτη του στάση, η μικρή σοφίτα της Νίνας. Μόνο εκείνη
μπορούσε να καταλάβει το σκεφτικό ύφος του. «Ήρθε η ώρα;»
τον ρώτησε μόλις τον αντίκρισε. Της έγνεψε ο Βασίλης, μπήκε
στο διαμέρισμα, έπιασε τον καναπέ κι άρχισε να παίζει με τον
αναπτήρα του. «Όχι ακόμη. Επιστρέφω. Βρήκε δουλειά η Ναταλία».
Έπιασαν την συζήτηση και για πρώτη φορά, μιλούσαν κοφτά
και μετρημένα, σαν να σχεδίαζαν κάποιο πόλεμο με το παρελθόν τους. Έβγαλε τα εργαλεία της η Νίνα κι άρχισε να σχεδιάζει
μια μικρή πριγκίπισσα στην πλάτη του Βασίλη. Τους πήρε χάραμα. Την έπεσε για ύπνο στον καναπέ της κι εκείνη έφυγε για
δουλειά. Άνοιξε τα μάτια του το μεσημέρι. «Όλα επιστρέφουν.
Όλα πληρώνονται» της έγραψε σ’ ένα χαρτί πριν φύγει από το
σπίτι.
Είχε χρόνια να το κάνει το ταξίδι. Τον κούραζαν πια οι αποστάσεις με την μηχανή. Δεν πήγαινε στο δρόμο σαν παλαβός
πιτσιρικάς. Είχε σύνεση και φόβο. Δεν ήθελε να αφήσει την κόρη
του, μόνη. Δεν παρατηρούσε τα τοπία που περνούσαν από δίπλα του, μόνο σκεφτόταν την άφιξή του σ’ εκείνη την πόλη που
είχε εγκαταλείψει πριν χρόνια. Σκεφτόταν τα άτομα που έμεναν
ακόμη εκεί, εγκλωβισμένοι μέσα σε ζωές που δεν τους χωρούσαν. Έφτασε αργά. Πήγε στην παλιά του γειτονιά. Πέρασε απ’
το πάρκο που ήταν άδειο. Κατέβηκε απ’ την μηχανή και κάθισε
στο φρεσκοβαμμένο παγκάκι που καθόταν πάντοτε. Έκανε τσιγάρο. Αναπόλησε και νοστάλγησε. «Τριάντα…» μουρμούρισε.
«Του χρόνου, τριάντα…»
Έβαλε πλώρη για το καπιταλιστικό, ελπίζοντας πως θα έβρισκε εκεί τον Θανάση και πως θα γινόταν το κατάλυμά του για
μερικές μέρες. Βρήκε την εξώπορτα της πολυκατοικίας ανοιχτή.
Κοίταξε για το αυτοκίνητο του Θανάση κι ύστερα σκέφτηκε
πως είχε να τον δει χρόνια και πως, ίσως, να είχε αλλάξει αυτοκίνητο. Ανέβηκε στον πρώτο. Χτύπησε το κουδούνι. Άκουσε
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παντόφλες να σέρνονται από μέσα. «Ποιος;» ακούστηκε η φωνή
της Εύας.
«Φευγάτος» απάντησε εκείνος.
Η Εύα άνοιξε την πόρτα και βγήκε έξω απ’ το σπίτι. «Τι
κάνεις εδώ; Πότε γύρισες; Πώς είναι τα κορίτσια σου;» τον
βομβάρδισε με ερωτήσεις. Ο Βασίλης κατάλαβε πως κάτι δεν
πήγαινε καλά. «Φιλοξενείτε;»
«Ναι…» απάντησε σαστισμένα η Εύα.
«Ναι, αφού φιλοξενείτε, γιατί μ’ έχεις και στέκομαι απ’
έξω;» ρώτησε χαμογελώντας κι ύστερα έφυγε, χωρίς να προλάβει να του πει κάτι η Εύα. Κοίταξε το ρολόι του όταν βγήκε στο
δρόμο. «Εφτά φεύγα. Κέρατο…» μουρμούρισε. Πήρε τηλέφωνο
τον Τάσο και την Νίκη, αλλά δεν το σήκωσε κανένας. «Long
shot» συνέχισε, όταν έκανε το επόμενο τηλεφώνημα. «Φιλοξενείς;» ρώτησε κοφτά κι όταν άκουσε ένα εξίσου απότομο «ναι»,
έφυγε.
«Όσο πας και ψηλώνεις εσύ, ε;» πείραξε την μισοκοιμησμένη Αλεξάνδρα, μόλις του άνοιξε την πόρτα της. «Ένα καναπέ
να κρασάρω θέλω. Ταξιδεύω από χθες» συνέχισε ο Βασίλης,
αφού άφησε το κράνος και τον σάκο. «Καφέ;» μουρμούρισε η
Αλεξάνδρα που πάλευε να ανοίξει τα μάτια της.
«Φτιάξε» αποκρίθηκε ο Βασίλης.
«Μωρό; Έχουμε επισκέψεις, φόρα κάτι πριν βγεις» φώναξε η Αλεξάνδρα, σέρνοντας τα πόδια της προς την κουζίνα. Ο
Βασίλης έβγαλε τους φακούς και φόρεσε γυαλιά. Τσακισμένο
ένιωθε το κορμί του από το μεγάλο ταξίδι. Κοίταξε το σπίτι.
Δεν είχε αλλάξει τίποτα απ’ την τελευταία φορά που το είχε
επισκεφτεί. Μέχρι και η φωτογραφία με τον Τάσο ήταν στην
θέση της, στην βιβλιοθήκη, όπως τότε, πριν εφτά χρόνια. Μόνο
τα αμέτρητα αρκουδάκια της Αλεξάνδρας είχαν εξαφανιστεί.
«Συγγνώμη που σε ξύπνησα τόσο νωρίς» απολογήθηκε ο
Βασίλης όταν έφτασε ο καφές του.
«Θα ξυπνούσα ούτως ή άλλως. Δουλεύω στις εννιά. Απλώς
το ξενυχτήσαμε χθες με το μωρό και σέρνομαι» του απάντησε
η Αλεξάνδρα.
«Σχέση;»
«Χρόνια τώρα».
«Καλά πάτε;»
«Θα δείξει. Εσύ;» τον ρώτησε χαμογελαστά.
Ο Βασίλης έβγαλε το κινητό του και έψαξε τις φωτογραφίες.
«Εγώ…» άρχισε γελώντας. «Εγώ, έχω αυτόν εδώ τον σατανά,
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που υπεραγαπάω, να μου κάνει την ζωή, κόλαση!» της είπε,
δίνοντάς της το κινητό.
«Αχ, Βασίλη, ίδια με σένα είναι η μικρή! Και έχει ματάρες.
Να φανταστώ, απ’ τη μάνα της τα πήρε τα μάτια; Καλά, έχει
να κάψει καρδιές μεγαλώνοντας… Πώς την λένε;» είπε η Αλεξάνδρα, που είχε κολλήσει στην φωτογραφία της χαμογελαστής
πιτσιρίκας με το σκανταλιάρικο ύφος.
«Νίνα».
«Από;»
«Από πουθενά. Νίνα έλεγαν την αδερφή της γυναίκας μου.
Σκοτώθηκε στον πόλεμο. Δώσαμε το όνομά της στην μικρή…»
«Δεν με κάλεσες στο γάμο» παραπονέθηκε η Αλεξάνδρα.
«Κανένα δεν κάλεσα στο γάμο» της απάντησε ο Βασίλης.
«Δεν υπήρχαν λεφτά για φαμφάρες. Πέντε λεπτά υπόθεση στο
δημαρχείο και γεια σας».
«Πόσο είναι το μικρό;»
«Κοντεύει τα έξι».
«Ζώδιο;»
«Υδροχόος».
«Μωρό; Έλα να δεις μια απίστευτη μπέμπα!» φώναξε χαρούμενα η Αλεξάνδρα.
Η κοπέλα που βγήκε απ’ το διάδρομο είχε το ίδιο, σχεδόν,
ύψος με εκείνη. Νυσταγμένη κι αυτή, σαν την Αλεξάνδρα και
σαστισμένη από την πρωινή επίσκεψη εκείνου του άγνωστου
άντρα. «Ο Βασίλης. Παλιός φίλος» είπε η Αλεξάνδρα.
«Ελευθερία» μουρμούρισε η κοπέλα, πηγαίνοντας προς τον
Βασίλη, για να του δώσει το χέρι της. «Άσ’ τον αυτόν!» της είπε
η Αλεξάνδρα, τραβώντας την από το χέρι. «Δες εδώ! Κορίτσαρος! Ματάρες ατελείωτες έχει η μικρή. Ζιζάνιο σκέτο πρέπει να
είναι» σχολίασε, δείχνοντάς της την φωτογραφία.
Ο Βασίλης είδε μια παράξενη δυσαρέσκεια να σχηματίζεται
στο πρόσωπο της Ελευθερίας. Δεν πρόλαβε να μιλήσει, γιατί
πετάχτηκε η Αλεξάνδρα να κάνει τον δικό της σχολιασμό. «Και
μετά, μου λες εμένα, ότι δεν θέλεις παιδί».
«Μωρό μου…»
«Κορίτσια;» πετάχτηκε ο Βασίλης. «Έχω γράψει καμιά χιλιοτρακοσαριά χιλιόμετρα με το μηχανάκι. Παραπαίω».
«Εντάξει, αφού παραπαίεις, θα πάω να σου στρώσω μέσα.
Σαν στο σπίτι σου, ξέρεις. Θα φύγουμε όπου να ‘ναι. Ξεκουράσου και θα τα πούμε το μεσημέρι. Χρωστάς νέα πολλών ετών»
του είπε η Αλεξάνδρα χαμογελώντας.
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Σαν τούβλο έπεσε στο κρεβάτι ο Βασίλης. Κοιμήθηκε τρεις
ώρες με το ζόρι. Άλλαξε βιαστικά κι έφυγε απ’ το σπίτι, αφήνοντας ένα σημείωμα για την Αλεξάνδρα. Βγήκε στο δρόμο, πήρε
την μηχανή κι άρχισε να ψάχνει για μεσιτικά γραφεία. Δεν μπορούσε να μπει στην διαδικασία να ψάξει για σπίτι, όπως παλιά.
Ήξερε ακριβώς τι έψαχνε και ήλπιζε πως θα το έβρισκε.
«…Ενιαίο σαλόνι, καθιστικό, κουζίνα. Τρία δωμάτια, δύο
μπάνια, ένα μικρό κι ένα μεγάλο. Υπόγειο και πάρκινγκ. Διαμπερές. Θέλετε να πάμε να το δούμε;» ρώτησε η μεσόκοπη
μεσίτρια που τον κοίταζε ύποπτα.
«Ναι. Απ’ τις φωτογραφίες δεν μπορώ να κρίνω αν μου κάνει» της απάντησε ο Βασίλης.
Το σπίτι το λάτρεψε απ’ την πρώτη στιγμή. Ο ενιαίος χώρος
ήταν τεράστιος κι ακριβώς όπως τον είχε στο μυαλό του. Θα
έβαζε το γραφείο του δίπλα στην πόρτα, μπροστά το σαλονάκι, θα άφηνε ένα χώρο κενό για να μπορεί να παίζει η μικρή
με άνεση, θα έβαζε την τραπεζαρία στην κουζίνα. Βγήκε στο
μπαλκόνι για να κάνει τσιγάρο. Χτυπούσε ο ήλιος τις άδειες βεράντες, μα φυσούσε ένα δροσερό και ήπιο αεράκι που τον χαλάρωνε. «Ενώνεται με το υπνοδωμάτιο;» ρώτησε για το μπαλκόνι
ο Βασίλης.
«Ναι. Με τα δύο δωμάτια που είναι από αυτή την πλευρά»
του απάντησε η μεσίτρια.
Του άρεσαν και τα δωμάτια. Ήταν ευρύχωρα. Το ένα, μόνο,
χρειαζόταν δουλειά γιατί ο προηγούμενος είχε καταστρέψει
τους τοίχους. «Τι είχαν εδώ;»
«Θα σας γελάσω».
Μουρμούρισε κάτι ακατάληπτο πριν πάει να δει το μπάνιο.
«Εξαιρετικό» σχολίασε γελώντας, πριν γυρίσει στην μεσίτρια.
«Θα το πάρω».
«Ξέρετε, το νοίκι…» άρχισε δισταχτικά εκείνη.
«Πείτε μου» την παρότρυνε ο Βασίλης.
«Είναι μεγάλο το νοίκι. Μπορούμε να δούμε κάτι άλλο, σε
μικρότερη τιμή…»
«Δεν έχω θέμα με το χρηματικό και πραγματικά βιάζομαι.
Την επόμενη εβδομάδα περιμένω την γυναίκα μου και την κόρη
μου, και πρέπει να το έχω στήσει…»
«Είστε παντρεμένος;»
«Χρόνια τώρα. Δεν μου φαίνεται;» σχολίασε σαρκαστικά ο
Βασίλης, που ‘χε καταλάβει πως δεν της είχε γεμίσει το μάτι η
εμφάνισή του και ο τρόπος του.
«Όχι… Είστε μικρός… Δεν…»
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«Θα το κλείσουμε το σπίτι, ή να ψάξω αλλού;»
«Πρέπει να συνεννοηθώ με τον ιδιοκτήτη…»
«Θέλω μια απάντηση σήμερα» αποκρίθηκε ο Βασίλης, που
‘χε αρχίσει να νευριάζει με την συμπεριφορά της.
Δέκα λεπτά αργότερα, ο Βασίλης και η μεσίτρια, είχαν πιάσει συζήτηση με τον ιδιοκτήτη του διαμερίσματος που έμενε
ακριβώς από κάτω. Δεν του γέμισε το μάτι ο νεαρός με τα μούσια και τα τατουάζ στα χέρια. Το κατάλαβε ο Βασίλης κι έψαξε
να πιαστεί από κάπου. Άρχισε να δίνει το βιογραφικό του. Μόλις μίλησε για στρατό, μαλάκωσε ο ιδιοκτήτης.
«Πήγες στρατό; Δεν είσαι απ’ αυτούς τους αντιρρησίες;»
«Φυσικά. Υπηρέτησα είκοσι εννιά μήνες την πατρίδα» απάντησε σ’ εκείνο, τον από χρόνια ξεχασμένο, στρατιωτικό τόνο.
«Μπράβο παιδί μου. Και την θητεία σου εκπλήρωσες και
την σχολή σου έβγαλες, έκανες και νέος παιδί. Χίλια μπράβο».
Τον έτσουξε λίγο η τιμή του σπιτιού, μα δεν τον έπαιρνε ο
χρόνος να το διαπραγματευτεί, είχε ξεπεράσει τις προσδοκίες
του. Τον πείραξε που έμενε ο ιδιοκτήτης από κάτω κι ήταν
κολλημένο το μυαλό του σε κάποια άλλη εποχή, μα κι αυτό το
δέχτηκε, στο τέλος, όταν έδωσαν τα χέρια και συμφώνησε να
τους πάει, την επόμενη κιόλας μέρα, την εγγύηση και το πρώτο
ενοίκιο. Ήταν το πρώτο πράγμα που έκανε το πρωί. Πνίγηκε με
το ανελέητο τρέξιμο. Μόνιμα στο τηλέφωνο ήταν ο Βασίλης, για
να κανονίσει να βάψει το σπίτι, να το καθαρίσει, να φέρει τα
πράγματά τους από το Σαράγεβο, να μιλήσει με την κόρη του
που του έλειπε αφάνταστα.
Απ’ τους φίλους του, μόνο τον Τάσο πρόλαβε να δει, κι
αυτόν στα κλεφτά, ενώ έβαφε. «Πολλά λεφτά, Βασίλη. Πολλά.
Θα φανεί πως έχεις κι άλλα εισοδήματα. Θα το καταλάβει η
Ναταλία. Πόσο ακόμη θα της λες, ότι σε βοηθάει οικονομικά η
Βικτωρία;»
«Όσο, Τάσο. Δεν νομίζω πως θα το καταλάβει. Αν δεν τραβούσα λεφτά απ’ το λογαριασμό, θα ‘χαμε πεινάσει και πάνω…»
«Τραγικά τα πράγματα;»
«Τραγικά δεν είναι. Πίστευα πως θα τα βρίσκαμε, πως θα
συνεννοούμασταν, πως θα πλέαμε μαζί. Λάθος μου. Έπρεπε να
φύγω τότε, αλλά, τώρα πια, είναι αργά για να μετανιώσω».
«Να μαζευτούμε καμιά μέρα…» πρότεινε ο Τάσος.
«Μόλις ξεμπλέξω, παλιόφιλε. Μόλις τακτοποιηθούμε».
«Αυτό το διάστημα είμαι κι εγώ στα χαμένα…»
«Θολούρα στον ορίζοντα;»
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«Τι να σου πω ρε Βασίλη; Νομίζεις ότι καταλαβαίνω τι μου
γίνεται;»
«Η Νίκη;»
«Δεν ξέρω. Άφησέ το. Είναι μεγάλη η ιστορία και δεν έχω
χρόνο».
«Μιλάμε» του είπε κοφτά ο Βασίλης, ενώ τον ξεπροβόδιζε.
Μιάμιση βδομάδα του πήρε να στήσει το σπίτι. Ερχόντουσαν
σιγά – σιγά τα πράγματά τους από το Σαράγεβο κι εκείνος τακτοποιούσε. Είχε πει στην Ναταλία πως δεν τις ήθελε στα πόδια
του, πως προτιμούσε να τα κάνει όλα μόνος, με την ηρεμία του.
Ξάπλωνε τα βράδια και σκεφτόταν. Δεν του κολλούσε ύπνος.
Είχε επιστρέψει κι έπρεπε, κάποια στιγμή, να αντιμετωπίσει
όλα όσα είχαν μείνει πίσω, μετά την φυγή του. Έμαθε τα νέα
όλων. Πίστευε ότι όλοι είχαν κάνει λάθος επιλογές και πως, για
κάποιο αδιευκρίνιστο λόγο, συνέχιζαν να βαδίζουν μαζί τους,
χωρίς να κάνουν απολύτως τίποτα για να αλλάξουν τις ζωές
τους.
Το βράδυ που ήρθαν η Νίνα και η Ναταλία, το πέρασαν έξω.
Τις πήρε ο Βασίλης και τις ξενάγησε στην πόλη. Στην Ναταλία
δεν άρεσε ιδιαίτερα. Η μικρή ξετρελάθηκε. Κοιτούσε τα πάντα, τα έδειχνε, τα σχολίαζε. Νύσταξε νωρίς. Την πήρε ο ύπνος
στην αγκαλιά του Βασίλη, αφού κάθισαν κάπου να φάνε. Γύρισαν στο σπίτι αργά. Άφησαν την μικρή στο κρεβάτι της, στο
καινούριο της δωμάτιο και αποσύρθηκαν. Ο Βασίλης δεν είχε
ούτε όρεξη, ούτε κουράγιο, για να συζητήσει. Την Ναταλία την
έπιασε λογοδιάρροια. Μιλούσε για το σπίτι, για την πόλη, για
την κόρη τους, για το πανεπιστήμιο, για την δουλειά, για όλα.
Έκανε πως την άκουγε ο Βασίλης, ενώ στο μυαλό του γύριζαν
εντελώς διαφορετικά πράγματα.
«Χαρούμενος;» τον ρώτησε κάποια στιγμή, αγκαλιάζοντάς
τον.
«Που ήρθαμε εδώ; Ναι» της απάντησε, φορώντας το ψεύτικο χαμόγελό του.
«Δεν φαίνεσαι χαρούμενος…»
«Είμαι κουρασμένος».
«Το τατουάζ, αυτό, που το έκανες;»
«Την πριγκίπισσα;»
«Ναι».
«Σε μια φίλη».
«Γιατί;»
«Γιατί, ζηλιάρικο πλάσμα, έχω μια μικρή πριγκίπισσα στην
ζωή μου. Απίστευτα παραπονιάρα, ελεεινά ζηλιάρα, με τρομερό
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νάζι, όταν την πιάσει, και ανυπόφορη κτητικότητα» σχολίασε
χαμογελώντας εκείνος.
«Μ’ αγαπάς;» τον ρώτησε θλιμμένα.
«Ναι».
«Είσαι απόμακρος το τελευταίο διάστημα. Έχει γίνει κάτι;
Υπάρχει κάποια άλλη; Σε χάνω;»
«Αρχίσαμε…» μουρμούρισε με αγανάκτηση ο Βασίλης.
«Απ’ τις αρχές του καλοκαιριού είσαι απόμακρος. Δεν μου
μιλάς, χάνεσαι, κλείνεσαι στον εαυτό σου…»
«Ναταλία; Θέλω κι άλλο παιδί» είπε κοφτά ο Βασίλης.
«Μέχρι και πριν δέκα μέρες, αγχωνόσουν γιατί δεν βγαίναμε. Τώρα μου λες ότι θες παιδί;» του απάντησε με σοβαρό
ύφος.
«Το έχουμε ξανασυζητήσει και δεν καταλήξαμε πουθενά.
Εγώ θέλω, εσύ δεν θέλεις. Δεκτό και απόλυτα σεβαστό. Αυτό,
όμως, που δεν μπορώ ούτε να δεχτώ, ούτε να σεβαστώ, είναι
το ότι έχουμε χάσει το παιχνίδι. Εφτά χρόνια είμαστε μαζί και
έχουμε καταντήσει συγκάτοικοι. Μην απορείς που είμαι απόμακρος και που χάνομαι. Δεν φταίω μόνο εγώ γι αυτό».
«Τι έκανα λάθος;»
«Προτεραιότητες» απάντησε ο Βασίλης, πριν της γυρίσει την
πλάτη.
«Ρε Βασίλη…» άρχισε εκείνη με παράπονο.
Νευρίασε ο Βασίλης. Έτοιμος ήταν να ανοίξει το στόμα του
και να αρχίσει να της σέρνει τα εξ αμάξης, αλλά τα κατάπιε.
«Πρώτο βράδυ σε καινούριο σπίτι και θα μαλώσουμε, γαμώ την
ζήλια σου;» την ρώτησε κοφτά.
«Δεν μαλώνουμε γιατί ζηλεύω! Μαλώνουμε γιατί ξεχνάς ότι
έχεις γυναίκα!»
«Μπράβο ρε γυναίκα, η ζήλια σου είναι που με πνίγει και
τα θέλω σου».
«Πρέπει, δηλαδή, να κάνουμε παιδί, επειδή το θέλεις εσύ;»
«Είπα εγώ κάτι τέτοιο;»
«Εκεί το πας όμως!»
«Αυτό κατάλαβες;»
«Αυτό μου δίνεις να καταλάβω, μωρό μου!»
«Συγγνώμη» της ψιθύρισε ο Βασίλης. «Συγγνώμη, εγώ
φταίω. Δεν ξέρω τι έχω πάθει τελευταία, όλα μου φταίνε. Φάσκω και αντιφάσκω. Θα πάω σε γιατρό. Στο υπόσχομαι. Θα
πάω, μπας και ξεκολλήσει το κεφάλι μου. Ναι;» συνέχισε κι
εκείνη του έγνεψε καταφατικά. «Φιλί;» ρώτησε με παράπονο.
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«Επιτέλους! Δέκα μέρες είχες να με δεις κι ούτε ένα φιλί…»
πρόλαβε να πει η Ναταλία πριν την βουτήξει στην αγκαλιά του
και την φιλήσει.
Μέχρι να προσαρμοστεί στις καινούριες συνθήκες ο Βασίλης, είχε μπει για τα καλά το φθινόπωρο. Έψαχνε για δουλειά,
όποτε θυμόταν. Είχε βολευτεί σε μια ζωή νοικοκυράς. Σηκωνόταν το πρωί, ετοίμαζε την κόρη του, την πήγαινε σχολείο,
πήγαινε πρωινό στην Ναταλία, μαγείρευε, καθάριζε, σιδέρωνε.
Πού και πού πιανόταν με το γράψιμο, όταν θεωρούσε πως είχε
χρόνο. Τα απογεύματα, όταν είχε καλό καιρό, έβγαινε με την
Νίνα. Αλώνιζαν την πόλη με τα πόδια, πατέρας και κόρη. Η
Ναταλία δούλευε ως αργά. Την μισή μέρα έλειπε από το σπίτι.
Προσπαθούσε ο Βασίλης να βρει μια ισορροπία, αλλά δεν το κατάφερνε. Είχε απογοητευτεί, συνειδητοποιώντας πως η Ναταλία
είχε βάλει σε πρώτη μοίρα την καριέρα της.
Ένα βροχερό απόγευμα του Νοέμβρη, χτύπησε το κουδούνι
του σπιτιού. Έτρεξε να ανοίξει η Νίνα. Κοίταξε τον κουστουμαρισμένο τύπο και την κοντοκουρεμένη κοπέλα δίπλα του, με
απορία. «Ποια είσαι εσύ, φάτσα;» την ρώτησε ο Τάσος. Δεν
απάντησε η Νίνα, μόνο έτρεξε προς τον Βασίλη, που ήταν στην
κουζίνα.
«Το τρόμαξες το κορίτσι μου, κοντέ» είπε χαμογελώντας ο
Βασίλης, πριν γυρίσει στην Νίνα. «Αυτοί είναι φίλοι μου από
το σχολείο. Ο Τάσος και η Νίκη» της είπε χαμηλόφωνα. Η Νίνα
στεκόταν δίπλα του, ενώ έφτιαχνε καφέδες. Χάζευαν το σπίτι ο
Τάσος με την Νίκη, που δεν είχαν βρει ευκαιρία να το επισκεφθούν.
«Ακούω νέα» μονολόγησε ο Βασίλης, αφού τους έδωσε τους
καφέδες τους.
«Νέα;» σχολίασε γελώντας ο Τάσος.
«Εφτά χρόνια έχετε να με δείτε».
«Δεν άλλαξες καθόλου» του είπε η Νίκη.
«Πως δεν άλλαξα; Μέχρι και παιδί έκανα» απάντησε ο
Βασίλης, δείχνοντας την Νίνα που καθόταν δίπλα του. «Την
έπιασαν οι ντροπές τώρα. Σε κανένα μισάωρο θα αρχίσει να
μιλάει…»
Όντως, λίγη ώρα αργότερα, η Νίνα άρχισε να μιλάει. Ύστερα, πήρε τον Τάσο για να παίξουν μαζί. Άπλωσαν αμέτρητα
τουβλάκια πάνω στο χαλί κι άρχισαν να χτίζουν. Είχε βγάλει
το σακάκι και την γραβάτα, είχε μαζέψει τα μανίκια απ’ το
πουκάμισο και γελούσε με την Νίνα. Τους κοίταζε σκεφτικά
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ο Βασίλης, ενώ μιλούσε με την Νίκη. «Τον έχει πιάσει να γίνει
μπαμπάς» σχολίασε εκείνη χαμηλόφωνα.
«Δεν τραβάει;» ρώτησε κρυπτικά ο Βασίλης.
«Τι να τραβήξει; Γυρνάει σπίτι ξημερώματα, κοιμάται μερικές ώρες, δουλεύει, τρώμε, φεύγει τα απογεύματα… Άσε, Βασίλη, μακάρι να μην δούλευε καθόλου και να τον έβλεπα, παρά
αυτό το χάλι».
«Όπως η Ναταλία…»
Βράδιασε. Παρήγγειλαν φαγητό απ’ έξω και κάθισαν να
φάνε όλοι μαζί. Είχε επιστρέψει και η Ναταλία απ’ την δουλειά. Θα ‘χε πάει έντεκα όταν βγήκαν για τσιγάρο, ο Τάσος με
τον Βασίλη, στο μπαλκόνι. Κοίταξαν, σχεδόν ταυτόχρονα, τις
γυναίκες που ‘χαν πιάσει συζήτηση. «Πώς πας;» ρώτησε αναστενάζοντας ο Τάσος.
«Ολοταχώς για διαζύγιο» μουρμούρισε ο Βασίλης.
«Εμείς χωρίσαμε. Έχει χρόνια. Δεν γούσταρε η Νίκη την ταμπέλα. Έτσι μου ‘πε. Έφυγα δυο μέρες απ’ το σπίτι, γύρισα να
μαζέψω πράγματα, καταλήξαμε στο κρεβάτι κι έκτοτε μείναμε
σ’ αυτή την κατάσταση. Ούτε που ξέρω τι είμαστε πια».
«Γιατί δεν…»
«Μωρ’ μαλάκα, αφού ξέρεις πόσο την αγαπάω. Δεν έχει
νόημα να βρω κάποια άλλη. Ευελπιστώ ότι θα βάλει μυαλό. Δεν
περνάμε άσχημα, απλά αυτή η φάση που δεν ξέρεις τι γίνεται,
είναι ψυχοφθόρα. Εσύ, με την Σέρβα;»
«Δεν είναι Σέρβα ρε βλάκα, Βόσνια είναι. Μην πεις τίποτα
τέτοιο και την πιάσει το εθνικιστικό. Σκατά τα πάω. Το ‘χω
διαλύσει από καιρό. Θέατρο παίζω. Αν δεν ήταν το παιδί στη
μέση, θα την είχα παρατήσει. Αλλά, όπως πάντα, τα έμαθα όλα
αργά» μουρμούρισε ο Βασίλης, πριν στρέψει το βλέμμα του
στον νυχτερινό ουρανό.
«Κέρατο;»
«Σταμάτα να ασχολείσαι με μικρότητες όπως το κέρατο. Ας
κάνει ό,τι θέλει. Αυτό δεν μ’ ενοχλεί. Η αδιαφορίας της για το
παιδί είναι που με διαολίζει. Φεύγει κυρία στις εννιά, επιστρέφει το βράδυ, τρώει, διαβάζει μέχρι ό,τι ώρα μπορείς να φανταστείς, ενίοτε με ξυπνάει για σεξ, κι όλη η βδομάδα πάει έτσι.
Άντε, τις καθημερινές, το καταλαβαίνω. Τα σαββατοκύριακα, ρε
φίλε, τα ίδια…»
«Φευγάτε, κοίτα να βρεις καμιά δουλειά, θα έρθει ο καιρός
που δεν θα μπορείς να χρησιμοποιήσεις το μαξιλαράκι ασφαλείας, χωρίς να εξηγήσεις στην Ναταλία ότι έχεις και είχες λεφτά»
τον συμβούλεψε ο Τάσος.
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«Κοντέ, πώς καταφέρνεις και το γυρνάς συνέχεια στα λεφτά; Τέλος πάντων, αυτό είναι το μικρότερο από τα προβλήματά μου, αυτή τη στιγμή».
«Τι παίχτηκε;»
«Με πήρε ο μάστορας πριν μερικές μέρες. Θέλει, λέει, να
πουλήσει ένα σπίτι γιατί χρειάζεται λεφτά και δεν βγαίνει. Μ’
έχει κάνει πληρεξούσιο για να αναλάβω την πώληση. Δηλαδή,
δεν μου φτάνουν τα δικά μου, με φορτώνουν και με έξτρα».
«Αυτός; Καλά είναι;»
«Όπως τον θυμάσαι. Ξενυχτάει, γκομενίζει, ξοδεύει. Η μεγάλη του είναι δυο χρόνια μεγαλύτερη από την Νίνα, η μικρή
ένα χρόνο μικρότερη. Πάλι καλά που είναι με την Μαρία, η
οποία σκίζεται για τα κορίτσια, αλλιώς… Καμένα χαρτιά θα
κατέληγαν, σαν εμάς».
«Η Μαρία;»
«Δεν ξέρει τίποτα και, όχι, πλέον δεν ανακατεύομαι στη
ζωή κανενός. Ας τα βγάλουν πέρα μόνοι τους. Έχω δικά μου
προβλήματα» σχολίασε ατάραχα ο Βασίλης. Πέταξε το τσιγάρο
του σ’ ένα τασάκι κι άναψε άλλο. Κοίταξε τα λιγοστά φυτά του,
που ‘χαν μαραζώσει. «Κατάντια…» μουρμούρισε σκεφτικά.
«Τι θα κάνεις; Υπομονή και θέατρο;» ρώτησε ο Τάσος.
«Δεν μπορώ να κάνω κάτι περισσότερο».
«Έπιασαν την κουβέντα οι φιλενάδες μέσα» σχολίασε ο Τάσος κι ο Βασίλης γύρισε και κοίταξε στο σαλόνι. «Έχουν πολλά
κοινά, σαν χαρακτήρες. Απλά, η Νίκη, δεν θα τολμούσε ούτε να
σκεφτεί να κοιμηθεί, φερ’ ειπείν, με εμένα, ή με τον Βαγγέλη…»
«Εννοείς…»
«Δεν εννοώ τίποτα, κοντέ. Το λέω ξεκάθαρα. Αυτός ο γάμος
είναι ένα παιχνίδι εξουσίας. Με την Ναταλία, την πάτησα. Σου
είπα, τα έμαθα όλα αργά. Τα χέρια μου είναι δεμένα κι ό,τι κι
αν σου πω τώρα, δεν θα καταλάβεις. Στο παραμικρό μου στραβοπάτημα, η Ναταλία, έχει έναν τρόπο να βρίσκει τι με πονάει
και να με χτυπάει εκεί. Ακόμη κι αν δεν κάνω τίποτα, ακόμη κι
αν στηριχτεί πάνω σε μια υποψία, ξέρει πού να χτυπήσει. Όταν
γεννήθηκε η μικρή, είχα τόσο άγχος και τόσο σκατά ψυχολογία,
που κόντευα να καταρρεύσω. Πήγε κι έμπλεξε με τον Βαγγέλη,
γιατί πίστεψε ότι την απατούσα. Άλλο που δεν ήθελε αυτός, τον
ξέρεις πως είναι με τις γυναίκες και τι πιστεύει. Νόμιζα πως
ξέφυγα, ο ηλίθιος, και πήγα κι έπεσα στην χειρότερη εκδοχή της
Χριστίνας. Άσε… Τι να λέμε τώρα…»
«Γιατί δεν χωρίζεις;» ρώτησε ταραγμένα ο Τάσος, που όσο
πήγαινε η συζήτηση, τόσο περισσότερο θλιβόταν.
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«Γιατί θα βάλει το παιδί στη μέση. Ακριβώς αυτό που έκανε
η μάνα μου. Μη σου πω ότι ο μόνος λόγος που κάναμε παιδί, είναι αυτός. Για να μην χωρίσουμε» κατέληξε ο Βασίλης κι
ύστερα σώπασε.
Ο Τάσος ένιωθε ότι το μυαλό του δεν ήταν ικανό να χωρέσει όσα έμαθε. Παρατηρούσε την Ναταλία που συζητούσε και
γελούσε με την Νίκη. Δεν μπορούσε να πιστέψει ότι εκείνη η
πρόσχαρη γυναίκα, σκεφτόταν με αυτό τον τρόπο. Τον Βασίλη
τον ήξερε και από την καλή και από την ανάποδη. Ήξερε πως
έπαιζε θέατρο όταν το απαιτούσαν οι περιστάσεις, για μικρά ή
μεγάλα διαστήματα, μα του φαινόταν αδιανόητο να παραμένει
εκεί για να αποφύγει τα χειρότερα. Είχε μάθει να λύνει αλλιώς
τα προβλήματά του ο Τάσος. «Βαστάς ρε;»
«Βαστάω και παραδίδω μαθήματα υποκριτικής» απάντησε
ο Βασίλης.
Εκείνα τα Χριστούγεννα, έκαναν διακοπές στο Σαράγεβο.
Ήθελαν να δουν τους φίλους τους και να περάσουν μερικές μέρες μακριά απ’ τα άγχη και την πίεση. Κάποιο απόγευμα που
η Ναταλία και η Νίνα ήταν στα πεθερικά του Βασίλη, εκείνος
έφυγε για να βολτάρει, όπως είπε. Ήθελε να δει την Νίνα και
να μιλήσουν. Πήγε με τα πόδια μέχρι το σπίτι της. Ανέβηκε το
στενό κλιμακοστάσιο. Χτύπησε τον πόρτα, έχοντας φορέσει το
καλύτερο χαμόγελό του
«Σκατά είσαι» του είπε η Νίνα, όταν τον αντίκρισε κι εκείνος έβαλε τα γέλια.
«Χρόνια πολλά λέει ο κόσμος» της απάντησε προτού την
αγκαλιάσει.
«Ελπίζω, μέχρι του χρόνου, να ‘χεις χωρίσει».
«Μπα, κακή μανία να χωρίσω!» αστειεύτηκε ο Βασίλης.
«Πού την έχεις;»
«Στους γονείς σας».
«Μπα; Ζουν ακόμη αυτοί;» μουρμούρισε πικρόχολα η Νίνα.
Έπιασε τον καναπέ ο Βασίλης και κοίταξε τους νέους πίνακες
που διακοσμούσαν τον χώρο. «Σαν πολύ φωτεινοί δεν είναι;»
την ρώτησε, προσπαθώντας να καταλάβει την μεταστροφή της,
στα έντονα χρώματα και τα χαρούμενα θέματα.
«Καιρός ήταν να μπει λίγο φως στην ζωή μου».
«Για λέγε».
«Βρήκα ένα παιδί απίστευτο. Σαν εσένα. Είναι λίγο μικρός,
αλλά δεν μας πειράζει η διαφορά ηλικίας. Εσύ;»
«Εγώ, υπομονή. Έκανα μια μικρή συζήτηση. Αποκατέστησα
τις διπλωματικές μου επαφές. Αυτό, βέβαια, οφείλεται και στην
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μικρή πριγκίπισσα που κουβαλάω πάνω μου» σχολίασε κρυπτικά ο Βασίλης. Μισόκλεισε τα μάτια η Νίνα. Κρυφογέλασε.
«Ανασταίνονται οι νεκροί, Βασίλη;»
«Δεν ξέρω. Έχω πάρα πολύ δρόμο μπροστά μου».
«Ανασταίνονται» δήλωσε η Νίνα, γελώντας μοχθηρά.
«Εν καιρώ, Νίνα. Εν καιρώ…»
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Κ

αληνύχτα, αφεντικό» είπε ο παρκαδόρος στον Θανάση,
καθώς του έδινε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Κούνησε
νυσταγμένα το κεφάλι εκείνος, αντί χαιρετισμού. Μπήκε
στο αυτοκίνητο, άνοιξε το παράθυρο να τον χτυπήσει ο αέρας
κι έφυγε για τα σπίτι του. Ούτε που μπορούσε να καταλάβει
τι ώρα είχε πάει. Ακόμη ένα ήρεμο βράδυ τελείωνε. Ήταν το
δεύτερο απ’ τα δύο βράδια της εβδομάδας, που θα δούλευε.
Έκανε τα ρεπό του Τάσου. Είχε πια αφήσει εξ’ ολοκλήρου το
μαγαζί, στα χέρια του παιδικού του φίλου. Δεν είχε κουράγιο
να το δουλέψει.
Μπήκε στο καπιταλιστικό, έπεσε στον καναπέ κι έβγαλε με
κόπο τα παπούτσια του. Είχαν πρηστεί τα πόδια του. Έκαιγαν.
«Ξεσυνήθισα» μουρμούρισε μέσα στη νύστα του. Δεν είχε κουράγιο ούτε μέχρι το κρεβάτι να συρθεί. Απ’ την μία ήθελε να
κοιμηθεί με τα ρούχα στον καναπέ, απ’ την άλλη δεν θυμόταν
αν δούλευε η Εύα και δεν ήθελε να ξυπνήσει με γκρίνια, επειδή δεν πήγε στο κρεβάτι. «Για μένα; Για τη μέση σου το λέω»
άκουσε τον απόηχο της φωνή της. Χαμογέλασε και σηκώθηκε
να πάει στο κρεβάτι. Γδύθηκε βιαστικά κι έπεσε. «Κοιμάται»
συλλογίστηκε, πριν πάρει αγκαλιά την Εύα, που ‘χε τυλιχτεί με
την κουβέρτα.
Κατάλαβε ότι τον πήρε ο ύπνος, μόνο όταν άκουσε μια γυναικεία τσιρίδα. Γύρισε μέσα στην τρομάρα του και έπεισε απ’
το κρεβάτι. Άρχισε να βρίζει. Άνοιξε τα μάτια απότομα. «Ποια
είσαι εσύ;» ρώτησε την γυναίκα που είχε κολλήσει στην ντουλάπα και τον κοίταζε με φόβο. Πήρε στροφές το μυαλό του
Θανάση. «Αμάν ρε Ευάκι» συλλογίστηκε πριν σηκωθεί όρθιος.
«Μπορείς να μου εξηγήσεις, καλή μου γυναίκα, τι διάολο κάνεις
στο κρεβάτι μου;» είπε ο Θανάσης με νευριασμένο ύφος, ενώ
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προσπαθούσε να μην βάλει τα γέλια με την όψη της γυναίκας
απέναντί του.
«Το σπίτι είναι της Εύας» απάντησε εκείνη.
«Κι εγώ. ο άντρας της».
«Δεν… Δεν…»
«Άσε τα δεν, ντύσου και φύγε γιατί δουλεύω το βράδυ και
θέλω να κοιμηθώ».
«Ξέρετε… Να σας εξηγήσω…»
«Θέλω; Μάλλον όχι. Έξω!» της φώναξε ο Θανάσης. Πήρε
τα ρούχα της και βγήκε από το δωμάτιο. Έκλεισε την πόρτα ο
Θανάσης και ξάπλωσε στο κρεβάτι. Περίμενε να ακούσει την
εξώπορτα, πριν επιχειρήσει να πάρει τηλέφωνο την Εύα.
«Τρεις αναπάντητες κλήσεις, ένα νέο μήνυμα» διάβασε ο
Θανάσης στην οθόνη του κινητού του. Όλα από την Εύα. «Έχω
αφήσει ένα τσόκαρο στο σπίτι, διώξ’ το σε παρακαλώ. Σ’ αγαπάω» έγραφε.
«Σάκη το μυαλό το έχεις χάσει» μουρμούρισε ενώ χασμουριόταν, πριν πάρει αγκαλιά το μαξιλάρι και βυθιστεί ξανά στον
ύπνο.
Αργά το μεσημέρι ξύπνησε ο Θανάσης, από μια βαριά μυρωδιά που ερχόταν από την κουζίνα. Άνοιξε τα μάτια του και
κοίταξε από την ανοιχτή πόρτα. Είχε μανία η Εύα να τον ξυπνάει έτσι. «Καφέ!» φώναξε ο Θανάσης. Έβαλε τα γέλια η Εύα.
«Μάλιστα, αφέντη μου!» του απάντησε.
«Μου διέλυσε την μύτη αυτό το πράγμα. Τι είναι;» την ρώτησε καθώς πήγαινε προς την κουζίνα, για να παραλάβει τον
καφέ του.
«Κοτόπουλο και μην βάλεις το χέρι σου στην κατσαρόλα,
παλιολαίμαργε, γιατί καίει!» απάντησε με προειδοποιητικό
τόνο εκείνη.
«Έλα ρε μαναράκι…»
«Όχι, λιχούδη, άσ’ το κάτω!» του φώναξε όταν τον είδε να
πιάνει ένα κομμάτι κοτόπουλου με τα χέρια του. Δεν πρόλαβε
να το βάλει στο στόμα. Του το πήρε η Εύα και το έφαγε. «Να
μάθεις!» είπε παιχνιδιάρικα πριν τον πάρει αγκαλιά.
«Καλά… Την γκόμενα, γιατί μου την άφησες πεσκέσι το
πρωί;» ρώτησε ο Θανάσης, ενώ πήγαινε με τον καφέ προς το
σαλόνι.
«Έφευγε, νομίζεις; Άσε κι είχα μάθημα στις οχτώ, έπρεπε
να φύγω από εδώ αξημέρωτα κι είχα την άλλη να μου κάνει
νάζια. Μόνο παιδιά δεν μου ζήτησε να κάνουμε. Από σεξ δε,
αθλιότατο…»
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«Ώρες – ώρες απορώ με το κουράγιο σου» σχολίασε ο Θανάσης.
«Εγώ, πάλι, απορώ με την υπομονή μου».
«Πώς ήταν η μέρα σου;»
«Κουραστική. Πώς ήταν το βράδυ;»
«Ήρεμο».
«Ξέρεις τι…» άρχισε η Εύα, μ’ εκείνο το ανακριτικό ύφος
που ήξερε πολύ καλά ο Θανάσης. «Ωχ…» έκανε εκείνος χαμογελώντας.
«Έλα, μην είσαι έτσι!»
«Πες».
«Τι μέρα είναι σήμερα;»
«Τι;» ρώτησε ο Θανάσης.
«Δεν θυμάσαι;» απάντησε θλιμμένα η Εύα.
«Δεν με βοηθάς».
«Τι έγινε σαν σήμερα;»
«Δεν ξέρω» απάντησε χαμογελώντας σαστισμένα ο Θανάσης.
«Τελικά… Όλοι ίδιοι είστε» του πέταξε η Εύα, πριν γυρίσει
στην κουζίνα.
Όλη την μέρα τον γυρόφερνε για να θυμηθεί εκείνο που
έπρεπε να θυμηθεί, αλλά ο Θανάσης την απέφευγε. Τον άφησε
μόνο στο σαλόνι και ξάπλωσε νωρίς. Χάζεψε στην τηλεόραση
ο Θανάσης, έχοντας το ένα μάτι του, καρφωμένο στο ρολόι.
Θυμόταν. Έκανε τον χαζό όλη τη μέρα, για να μην χαλάσει την
έκπληξη που ‘χε από καιρό σχεδιάσει. Έκλειναν δέκα χρόνια
μαζί. Ήξερε ότι ήταν ζιζάνιο και ότι δεν υπήρχε περίπτωση να
κρύψει κάπου το δώρο της, για να μην το βρει. Το είχε δώσει,
μέρες πριν, στον Τάσο, για να το κρατήσει. Του το είχε φέρει το
απόγευμα στο σπίτι., προφασιζόμενος ότι είχε ξεχάσει να του
δώσει κάτι χαρτιά.
«Πάμε» σκέφτηκε ο Θανάσης, πέντε λεπτά πριν τελειώσει η
μέρα. Πήγε στην κρεβατοκάμαρα και ξάπλωσε δίπλα στην Εύα,
που ‘χε κουλουριαστεί στο κρεβάτι. «Κοιμάσαι;» της ψιθύρισε,
μα εκείνη δεν σάλεψε. Άρχισε να την χαϊδεύει. «Φύγε. Σου κρατάω μούτρα» του είπε με παράπονο.
«Πώς θα εξιλεωθώ;»
«Τώρα είναι αργά».
«Δεν είναι ακόμη αργά. Σε λίγο αλλάζει η μέρα».
Γύρισε και τον κοίταξε στα μάτια. Της χαμογελούσε. Έβγαλε κάτι απ’ την τσέπη της πιτζάμας. «Κουτάκι;» απόρησε η
Εύα.
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«Δέκα χρόνια μαζί» της ψιθύρισε ο Θανάσης.
«Κουτάκι;» συνέχισε η Εύα.
«Δαχτυλίδι».
«Τι δαχτυλίδι;»
«Γάμου;» ρώτησε, με ανεκδιήγητο ύφος, ο Θανάσης που δεν
μπορούσε να συγκρατήσει τα γέλια του. «Μωρέ φάτσα, σ’ αγαπάω πολύ. Μην είσαι έτσι παραπονεμένο. Γέλα μου» της είπε.
«Σοβαρά;» ρώτησε η Εύα, αρπάζοντας το κουτί από τα χέρια του Θανάση.
«Κανονικά…» ξεκίνησε εκείνος, αλλά δεν τον άφησε να τελειώσει τον συνειρμό του. «Πότε κάναμε κάτι κανονικά; Ωραίο
είναι. Μου πάει».
«Εδώ δες! Το φόρεσε κιόλας!» αναφώνησε γελώντας ο Θανάσης.
«Είναι επίσημη η πρόταση, ή τζάμπα χαίρομαι;»
«Πιο επίσημη, δεν πάει».
«Χωρίς φιλί και χάδια; Καθόλου επίσημη δεν είναι» του
απάντησε περιπαικτικά η Εύα.
«Δεν χάνεις ευκαιρία;»
«Όχι. Χρόνια μας πολλά, όμορφε. Χάδια. Τώρα».
«Θέλει χάδια το κορίτσι μου…» σχολίασε ο Θανάσης, πριν
αρχίσει να την χαϊδεύει. Κοίταζε το δαχτυλίδι στο χέρι της η
Εύα και σκεφτόταν. Δεν είχε καταλάβει πώς είχαν περάσει
αυτά τα δέκα χρόνια. Θυμόταν γέλια, χαρές, λύπες και κλάματα. «Ξέρεις τι;» άρχισε η Εύα.
«Τι;» συνέχισε το παιχνίδι με τις λέξεις εκείνος.
«Θυμάσαι την πρώτη φορά που κάναμε σεξ;» τον ρώτησε
γελώντας πονηρά.
«Ποια πρώτη απ’ όλες; Κάθε φορά, πρώτη και τελευταία
λέγ- Αου! Μη χτυπάς γαμώτο σου!» φώναξε μόλις τον χτύπησε
η Εύα στο χέρι.
«Την πρώτη – πρώτη φορά».
«Ήμασταν πάρα πολύ χάλια εκείνο το βραδύ» σχολίασε νοσταλγικά ο Θανάσης.
«Ήσουν πολύ χάλια εκείνο το βράδυ» τον διόρθωσε η Εύα.
«Βασικά, σ’ έκανα πολύ χάλια εκείνο το βράδυ» συνέχισε δισταχτικά.
«Αφού δεν σκοτωθήκαμε εκείνο το βράδυ…» αναστέναξε ο
Θανάσης, προτού γυρίσει τρία χρόνια πίσω με το μυαλό του. Τον
είχαν πιάσει τα στραβά και τα ανάποδα. Είχε νεύρα με όλους
και περισσότερο με την Εύα. Τον ζάλιζε εκείνο το διάστημα να
σταματήσει την κλάψα και να βρει έναν σύντροφο. «Δες εμένα!
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Δουλεύω, κάνω ειδικότητα, βγαίνω έξω, κάνω και σεξ! Εσύ, τι;»
του έλεγε και του ξαναέλεγε, μέχρι που την διαολόστειλε.
Κλείστηκε στον εαυτό του. Αυτοεξορίστηκε στο σπίτι κι
έπαιζε σκάκι μόνος. Πέρασαν δύο μέρες. Δεν είχε δώσει σημεία
ζωής σε κανέναν. Μια βδομάδα αργότερα άρχισε να τον ψάχνει
ο Τάσος, που είχε πραγματικά ανησυχήσει. Το έπαιζε ψόφιος ο
Θανάσης. Δεν σήκωνε τηλέφωνα, δεν άνοιγε πόρτες, δεν απαντούσε πουθενά. Του διέρρηξε ο Τάσος το σπίτι και τον βρήκε
να κοιμάται. Τον άρχισε στα γαμωσταυρίδια.
«Είσαι σοβαρός ρε μαλάκα; Είσαι σοβαρός;» ούρλιαζε ξανά
και ξανά ο Τάσος. Πλακώθηκαν στο ξύλο εκείνο το βράδυ. Μάζεψε πολλές ο Θανάσης, αλλά δεν ήθελε να το βάλει κάτω. «Ρε!
Τόπι θα σε κάνω ρε! Είσαι σοβαρός; Σε ψάχνει όλος ο ντουνιάς
κι εσύ το παίζεις ψόφιος κοριός εδώ μέσα;»
Κατέληξαν χαράματα στο κρατητήριο. «Δε γαμιέσαι ρε
Τάσο;» μουρμούρισε ο Θανάσης όταν ξέμπλεξαν. Γύρισε σπίτι,
πήρε το αυτοκίνητο κι έφυγε. Βγήκε απ’ την πόλη που τον έπνιγε. Πήγε κι άραξε σ’ εκείνο το γκρεμό που ‘χε ανακαλύψει πριν
χρόνια. Γαλήνευε το μέσα του όταν κοίταζε το κενό, τα δέντρα
και την πόλη που έσβηνε στον ορίζοντα. Σκεφτόταν κι άκρη δεν
έβγαζε. Ήθελε να ρίξει μια πέτρα στο γκάζι, να φουντάρει το
αυτοκίνητο στο κενό και να φύγει με τα πόδια. Να χαθεί. Να
εξαφανιστεί από προσώπου γης. Ένιωθε τόσο κουρασμένος και
καταβεβλημένος από την ζωή, που πίστευε πως δεν θ’ άντεχε
για πολύ. Δεν βρήκε το κουράγιο. Μπήκε στο αμάξι και γύρισε
στο σπίτι.
Το δεύτερο χέρι ξύλο, το γλύτωσε. Αν και η Εύα είχε πάει
στο σπίτι με άγριες διαθέσεις, όταν τον είδε σμπαράλια, κάθισε
στον καναπέ, χωρίς να μιλήσει και περίμενε να ανοίξει εκείνος την κουβέντα. Αδιαφόρησε ο Θανάσης. Πήγε πάνω απ’ την
σκακιέρα κι έστησε τα πιόνια. Έκανε την πρώτη κίνηση. Γύρισε
προς το μέρος της. «Ακούω».
Η Εύα σηκώθηκε, πήγε προς το μέρος του, κοίταξε την σκακιέρα, χαμογέλασε κι έπαιξε. «Κάθε αρχή είναι μία νέα μάχη»
μουρμούρισε ο Θανάσης, ενώ έβγαζε τον αξιωματικό του στην
επίθεση.
«Μην τα παρατάς» ψιθύρισε η Εύα, στιγμές πριν τσακίσει
τον αξιωματικό του με το άλογό της.
«Χαμένο είναι» μονολόγησε ο Θανάσης. Έκανε την επόμενη κίνηση. Περίμενε. Γέμισε ένα ποτήρι με ουίσκι. Σκεφτική
έμοιαζε η Εύα. Πέρασε στην αντεπίθεση. Δέκα λεπτά αργότερα,
κυνηγούσε τον βασιλιά του στην σκακιέρα.
359

Η άλλη μισή αρχοντιά

Πήρε και νύχτωσε. Βούιζε ο αέρας, έδερνε τις μεταλλικές
τέντες των πολυκατοικιών κι αναποδογύριζε τις γλάστρες των
μπαλκονιών. Είχε χάσει αμέτρητα παιχνίδια ο Θανάσης. Βαρέθηκε. Έστησε την σκακιέρα ξανά.
«Τι είναι αυτό;» τον ρώτησε η Εύα.
«Ένα παιχνίδι που ‘χω αφήσει στη μέση».
«Η βασίλισσα…»
«Το ξέρω. Είναι χαμένο απ’ το ’97. Περιμένω τον Βασίλη να
το παίξει. Για κάποιο λόγο το άφησε έτσι. Κάτι ήθελε να μου
πει. Δεκάδες φορές το κοίταξε και το άφησε ως έχει, μουρμουρίζοντας ότι θα ερχόταν μια καταλληλότερη στιγμή για να κάνει
την κίνησή του».
«Ήθελε να σου πει κάτι έτσι;»
«Δεν ξέρω».
«Δεν το συζητήσατε ποτέ;»
«Όχι».
«Συζητάς, ποτέ, με κανένα;»
«Όχι».
«Γιατί;»
«Τι να συζητήσω;»
«Αυτό που σε πειράζει!»
«Δε γαμιέσαι ρε Εύα;» αγρίεψε ο Θανάσης.
«Δε γαμιέμαι ρε Σάκη! Εσύ γαμιέσαι! Εσύ κι ο κωλοχαρακτήρας σου. Κατέχεις, μωρέ, τι σου γίνεται;»
«Εύα, δεν έχω όρεξη. Μάσε πράγματα και φύγε. Τέλος είπαμε!» της φώναξε.
«Όχι, αγόρι μου, δεν πάει έτσι. Αν θέλεις να το τελειώσουμε,
κάτσε να πιούμε για να γίνουμε στουπί, να κοιμηθούμε μαζί για
μια τελευταία φορά και το πρωί σ’ αφήνω στην ησυχία σου και
στο δρόμο σου. Δεν το διαπραγματεύομαι».
«Βάλε να πιούμε» είπε εκείνος αναστενάζοντας.
«Έχω ρακή».
«Βάλε».
Έπιασαν τον καναπέ και τα ποτήρια. Τα πρώτα κατέβηκαν
χωρίς να μιλήσουν. Ύστερα έλεγαν κι ένα «γεια μας». Μετά τον
έπιασε το παράπονο. Μιλούσε ασυνάρτητα, χωρίς να υπάρχει
συνοχή στο λόγο και στις σκέψεις του. Μέθυσαν. Ήθελαν να
πάνε μια βόλτα. Πήραν το αυτοκίνητο και βγήκαν απ’ την πόλη.
Κατέληξαν σε κάποιο χωριό, μετά τα μεσάνυχτα, να ψάχνουν
ξενοδοχείο. Μάλωσαν για μια βλακεία που δεν θυμόταν κανένας απ’ τους δύο. Παράτησε το αμάξι ο Θανάσης στη μέση του
δρόμου. Τον πήρε από πίσω η Εύα. Σκόνταψε ο Θανάσης κι
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έπεσε. Κατέβηκε η Εύα απ’ το αυτοκίνητο να τον μαζέψει. Ξέχασε να τραβήξει το χειρόφρενο. Κατρακύλησε στην κατηφόρα
το αυτοκίνητο κι έπεσε πάνω σε κάποιο παρκαριμένο. Κοιτάχτηκαν έντρομοι για μια στιγμή κι ύστερα το έβαλαν τα πόδια.
Ξενοδοχείο δεν βρήκαν, αλλά βρήκαν ταξί. Ένας ξεχασμένος,
μεσόκοπος τύπος, κοιμόταν μέσα στο ταξί του, στην πλατεία
του χωριού. Τον ξύπνησαν και τους αγριοκοίταξε. Του έδωσε
προκαταβολή ο Θανάσης, τέσσερις φορές περισσότερα απ’ όσα
θα τους έπαιρνε. Τους γύρισε πίσω. Δεν μιλούσαν στην διαδρομή. Το έπαιζαν μαλωμένοι.
Χτύπαγε τόσο δυνατά το κεφάλι του Θανάση, την ώρα που
ξύπνησε, που πήρε τρία παυσίπονα για να στρώσει. Αποσπασματικές ήταν οι αναμνήσεις από το προηγούμενο βράδυ. Σύρθηκε μέχρι το κρεβάτι. Έτρεμε και τα πόδια του δεν τον κρατούσαν. Η Εύα δεν μπορούσε να γυρίσει πλευρό. Πονούσε όλο
της το κορμί. «Πρέπει να βρω φαρμακείο» μουρμούρισε. Έκανε
μια ανεπιτυχή προσπάθεια να σηκωθεί. Την αγκάλιασε ο Θανάσης. Έριξε μια κουβέρτα πάνω τους.
«Έχω παυσίπονα μωρό».
«Είσαι ηλίθιος, έτσι;»
«Τραγικά».
«Κι εγώ είμαι περισσότερο ηλίθια».
«Καταρρέω…» μουρμούρισε ο Θανάσης.
«Δυο μπουκάλια ρακή ήπιαμε χθες. Θυμάσαι τίποτα;»
«Μακάρι να μην θυμόμουν».
«Σαν γερόντια κάνουμε… Περίμενε ένα λεπτάκι» του είπε
η Εύα, καθώς προσπαθούσε να πιάσει το κινητό της από το
κομοδίνο. Το σκάλισε για λίγο, ζυγίζοντας της επιλογές της. Το
έβαλε στο αυτί και περίμενε. Δεν πήρε απάντηση. «Μπράβο
μας» μουρμούρισε αγανακτισμένα.
«Τι ψάχνεις;»
«Κάποιον να βρει φαρμακείο, λέμε».
«Τι διάολο θες από φαρμακείο, να πάω εγώ, λέμε!»
«Χάπι της επόμενης ημέρας, ηλίθιε!»
«Μη φωνάζεις!»
«Α με βάτεψες ψε, α με γκάστρωσες γιατί στο ζήτησα!»
«Ποιο απ’ τα δύο;» ρώτησε ο Θανάσης που δεν είχε καταλάβει τίποτα. Γύρισε με κόπο η Εύα για να τον κοιτάξει. «Το
δεύτερο» του είπε ήρεμα, πριν κλείσει τα μάτια της κι αρχίσει
να μουρμουράει. «Δεν με πιστεύω. Ήθελα, μέσα στη μέθη, να
κάνουμε παιδί…»
«Τι παιδί; Κανονικό παιδί;» απόρησε ο Θανάσης.
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«Αμ τι; Ψεύτικο;» μουρμούρισε η Εύα.
Σηκώθηκε ο Θανάσης και πήγε στο σαλόνι. Κοίταξε το κινητό που ‘ταν παρατημένο στο γραφείο. Δεν είχε κουράγιο να
το πάρει. Με τα χίλια ζόρια το έφτασε. Χαμός γινόταν από μηνύματα και κλήσεις. Πήρε τηλέφωνο τον Τάσο. «Έλα. Ναι. Άσε,
χάλια. Ούτε που ξέρω πώς διάολο φτάσαμε εκεί. Ρε, τι με νοιάζει τ’ αμάξι; Το ‘χω μεικτή. Ναι. Μπορείς ρε; Χίλια ‘φχαριστώ,
αδερφέ. Ναι, κανόνισέ το και στείλε μου μήνυμα. Hangover. Χάλια και η Εύα, ναι. Να σου πω. Άμα μπορείς, ή μπορεί η Νίκη,
βρες ένα εφημερεύον και πάρε ένα χάπι της επόμενης ημέρας.
Ναι. Ναι ρε. Ναι λέμε. Άντε, μιλάμε».
Έφτιαξε καφέ, κάθισε στον καναπέ κι έπιασε το κεφάλι του,
κοιτάζοντας την κούπα που άχνιζε. «Τι σκατά έκανα χθες;»
μουρμούρισε, περισσότερο για να μαλώσει τον εαυτό του, παρά
για να θυμηθεί. Έξυσε το μπράτσο του, που τον έτρωγε. Άρχισε
να τον τσούζει οικτρά. Το κοίταξε. Μακελεμένο ήταν. Μάτωνε.
«Σκατά…» μουρμούρισε πριν γυρίσει με την κούπα στο δωμάτιο. Δεν τον χωρούσε το σπίτι, γιατί δεν τον χωρούσε ο εαυτός
του.
Του βούτηξε η Εύα τον καφέ απ’ το χέρι και κάγχασε. «Είναι αστείο;» ρώτησε ο Θανάσης. Του έγνεψε καταφατικά. «Την
πλάτη σου, πάντως, την έκανα έργο τέχνης. Μα κι εσύ, ρε παιδί
μου, αγρίμι σκέτο είσαι. Να σου βγαίνει πιο συχνά. Το καταχάρηκα» σχολίασε εκείνη.
«Καλός ήμουνα;» την πείραξε ο Θανάσης.
«Για σφαλιάρες ήσουν, μέχρι που σου έδωσα οδηγίες χρήσεως…»
«Σοβαρά;»
«Με ξέρεις να έχω τακτ;»
«Όχι».
«Εσύ φταις, πάντως».
«Γιατί εγώ;» έκανε εκείνος με παράπονο.
«Κάτι μου ‘πες, μες τη σούρα, δεν θυμάμαι. Αρπάχτηκα,
αρπάχτηκες κι εσύ… Ούτε τα μισά δεν θυμάμαι…»
«Εγώ δεν θυμάμαι τίποτα» την διέκοψε.
«Ούτε μισή ανάμνηση δεν έχουμε, από την πρώτη μας φορά»
μουρμούρισε ο Θανάσης, στο παρελθόν και το παρόν και η έκφραση που πήρε η Εύα, ήταν η ίδια με τότε. «Όχι…» είπε ο
Θανάσης με πονεμένο ύφος. «Ναι» του απάντησε εκείνη, με
προσμονή.
«Όχι απόψε μωρέ Εύα…»
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«Έλα… Δέκα χρόνια μαζί… Επετειακό σεξάκι…» συνέχισε με νάζι εκείνη. Πάντα το ίδιο παιχνίδι έπαιζαν. Ο ένας το
έπαιζε δύσκολος, ο άλλος το γυρνούσε στο παρακάλι. Το πρώτο διάστημα, το χρησιμοποιούσαν μόνο όταν κάποιος δεν ήταν
καθόλου καλά. Μετά προστέθηκαν οι γιορτές και οι επέτειοι.
Μετά η κούραση. Μετά έγινε αντικαταθλιπτικό, αντιπυρετικό,
αντιφλεγμονώδες, υπνωτικό, ναρκωτικό, ανεβαστικό, καταπραϋντικό. Μετά έγινε συνήθεια κι ύστερα καθημερινότητα. Κανένας απ’ τους δύο δεν θυμόταν πότε έφυγαν οι ταμπέλες από
πάνω τους κι έμειναν γυμνοί, έχοντας ξεφύγει από όρια, περιορισμούς, νόρμες και κλισέ. Όμως, ήταν σίγουροι πως τότε έγιναν
απλά άνθρωποι. Τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο.
«Βαριέμαι» της πέταξε ο Θανάσης για να την πικάρει.
«Έλα…» άρχισε να ψευτογκρινιάζει εκείνη. «Μη βαριέσαι!»
«Νυστάζω».
«Να ξενυστάξεις!»
«Θα σε δαγκώσω, κανόνισε!»
«Αχ, ναι!» αναφώνησε η Εύα κι έβαλαν ταυτόχρονα τα γέλια. «Για το γάμο, πάντως, θέλω να το σκεφτείς σοβαρά» της
είπε ο Θανάσης, σκεφτικά. Σοβάρεψε το ύφος της. «Δεν υπάρχει περίπτωση. Τα θέλω μας δεν συνάδουν. Στο έχω ξαναπεί,
μένω εδώ μέχρι να βρω κάποιο άτομο που θα θέλει να γίνουμε
οικογένεια. Το έχω ανάγκη. Δεν μπορώ να δεσμευτώ έτσι, μαζί
σου».
«Το ξέρω. Θα πάω να μπλέξω με την Νίκη, που δεν θέλει
παιδιά» είπε μεταξύ σοβαρού κι αστείου ο Θανάσης.
«Αντροφέρνει κιόλας, μια χαρά θα είστε» του απάντησε θιγμένα η Εύα.
«Ζηλεύεις;»
«Όσο κι εσύ».
«Δώσε μου μερικές μέρες να το σκεφτώ» ψιθύρισε ο Θανάσης.
«Στενεύουν τα περιθώρια. Είμαι όσο πιο ειλικρινής γίνεται.
Θέλω ένα κανονικό σπίτι κι όχι ένα φοιτητόσπιτο. Θέλω έναν
κανονικό σύντροφο κι όχι έναν γκόμενο, γιατί, γκόμενος κατέληξες. Δεν ξέρω πώς το καταφέραμε. Όχι ότι εγώ πάω πίσω. Σαν
χαζογκομενάκι κάνω, σαν κι αυτά που σιχαίνομαι. Μου βγαίνει,
δεν το ελέγχω. Θέλω, αν αποφασίσεις να πάμε μπροστά, να
κάνεις μια κανονική δουλειά. Φοβάμαι, αλήθεια σου λέω, κάθε
μέρα φοβάμαι, μην σε φέρουν να σ’ ανοίξω για να βγάλω πόρισμα. Θέλω να κάνουμε παιδιά. Δύο, τρία, πέντε, εφτά, δεν με
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νοιάζει πόσα. Θέλω οικογένεια. Πραγματικά το θέλω» του είπε
η Εύα προτού τον αγκαλιάσει.
«Λίγο πριν τα τριάντα, με το πιστόλι στον κρόταφο» σχολίασε σκεφτικά ο Θανάσης.
«Να το αφήσουμε εδώ;»
«Τα τελευταία τρία χρόνια, πόσες φορές χωρίσαμε;»
«Εκατό; Εκατόν είκοσι;»
«Δεν βγαίνει. Μας έχουμε ανάγκη»
«Εγώ φταίω…» μουρμούρισε βουρκώνοντας η Εύα.
«Κοριτσάκι μου; Κανείς δεν φταίει. Τα μπλέξαμε. Φτάσαμε
εκεί που θα ήμασταν αν δεν ξεκαθαρίζαμε μεταξύ μας στην
αρχή. Μου αρέσει. Απλά… Δεν ξέρω ρε ψυχή μου. Φοβάμαι. Όσο
δεν με φοβίζει η δουλειά, που πίστεψέ με, μπροστά στο χαρακτήρα σου και στο να σε κάνω ζάφτι, είναι βόλτα στο πάρκο,
τόσο με φοβίζει η προοπτική της οικογένειας…»
«Το σεξάκι θα το κάνουμε;» τον διέκοψε η Εύα.
«Ναι».
«Θα με κάνεις μαμά;» συνέχισε κρυφογελώντας.
Αμέτρητα πράγματα άρχισαν να περιστρέφονται μέσα στις
σκέψεις του Θανάση. Φόβοι, λάθη και αναμνήσεις. Ξεχασμένες
συζητήσεις σε σκονισμένες κρύπτες του μυαλού του. Εικόνες
απ’ τα παιδικά του χρόνια, αλήθειες που δεν χώνεψε ποτέ. Τον
έπιανε πανικός κάθε φορά που τα σκεφτόταν και δεν ήθελε, όχι
μόνο να κάνει παιδιά, αλλά να ακούσει οτιδήποτε είχε σχέση
με οικογένεια. Είχε μιλήσει με την Εύα. Εκείνη του έλεγε πως
έπρεπε να κάνει την υπέρβαση, εκείνος θεωρούσε πως δεν ήταν
έτοιμος και ίσως και να μην μπορούσε να το κάνει ποτέ.
Γύρισε και την κοίταξε. Δεν την αναγνώριζε πια. Ούτε τον
εαυτό του αναγνώριζε στον καθρέφτη. Είχε σμιλέψει για τα
καλά τα πρόσωπά τους, ο χρόνος. Δεν ήταν εκείνη η σεμνή και
ντροπαλή κοπελίτσα, που ‘χε γνωρίσει κάποιο βράδυ στο ξενυχτάδικο. Ούτε εκείνος ήταν ο πάντα σιωπηλός τύπος, που φοβόταν να μιλήσει. Πήρε μια βαθιά ανάσα, για να βγάλει όλα όσα
είχε μέσα του. Δεν τα κατάφερε. «Δε γαμιέται;» μουρμούρισε
πριν την φιλήσει.
Στην άλλη άκρη της πόλης, σε ένα μικρό διαμέρισμα, ο Τάσος καθόταν μπροστά απ’ το λάπτοπ του, πιάνοντας το κεφάλι
του, μουρμουρίζοντας νούμερα και ονόματα, κάνοντας υπολογισμούς με το μυαλό του. Κάλπαζαν οι σκέψεις του εκείνο το
βράδυ. Δεν του έφτανε ο χρόνος. Είχε διακόσια πράγματα να
κάνει και δεν θα προλάβαινε ούτε τα μισά. Δίπλα του η Νίκη,
κοίταζε την οθόνη αφηρημένα. Είχε συνηθίσει να βλέπει τα τε364
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ράστια νούμερα και τις μυστηριώδεις ροές του χρήματος. Κάποτε τον ρωτούσε πώς κατάφερνε να βγάζει άκρη σ’ εκείνο τον
χαμό. Γελούσε κουνώντας το κεφάλι του. «Λογιστής είμαι, μανάρι μου. Με τεφτέρια ασχολούμαι» της έλεγε χαμογελώντας.
«Δεν βγαίνει με τίποτα το κέρατο…» μονολόγησε ο Τάσος.
Σηκώθηκε από την καρέκλα, έλυσε την γραβάτα του και βγήκε
στο μπαλκόνι. «Τα κρεμάσματά σου, ρε Σάκη…» συνέχισε αναστενάζοντας.
«Είσαι καλά;» ρώτησε η Νίκη.
«Καλά; Μόνο καλά» απάντησε εκείνος με ειρωνεία.
«Τάσο; Πόσα βγάζεις;»
«Τι εννοείς;»
«Ρε παιδί μου, το μήνα, πόσα βγάζεις;»
«Που ξέρω, έχω χάσει το λογαριασμό… Για τους άλλους
κρατάω. Για μένα… Ούτε που με νοιάζει».
«Πόσα λεφτά έχεις;» συνέχισε η Νίκη.
Γύρισε ο Τάσος στο τραπέζι. Χτύπησε μερικά πλήκτρα
στον υπολογιστή. Άνοιξε μια σελίδα. Έγραψε τα στοιχεία του.
«Τόσα» είπε, δείχνοντας το ποσό στην Νίκη.
«Αφού έχεις λεφτά, γιατί δεν κάνεις κάτι δικό σου και συνεχίζεις να δουλεύεις για τον Θανάση;» ήταν η επόμενη ερώτηση
της Νίκης, μια απορία που είχε για πολλά χρόνια.
«Το κεφάλαιο, όταν ξεκίνησα, το πήρα απ’ τον Σάκη, και
δεν ξεκίνησα με ψίχουλα. Που να δεις πόσα έχουν περάσει απ’
τα χέρια μου και πόσα έχω, κατά καιρούς, χάσει. Είναι νούμερα, Νίκη. Τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο. Νούμερα σε
λογαριασμούς, χωρίς καμία αξία…»
«Ναι, αλλά…»
«Αλλά, για μένα, όλα αυτά, είναι μια ζαριά. Μια μολυβιά.
Μια ρουλετιά. Οτιδήποτε. Έχω κάνει τεράστιο άνοιγμα και
χρειάζομαι τις πλάτες του Σάκη, αν πάει κάτι στραβά…»
«Ναι, αλλά…»
«Τι αλλά, ρε Νίκη; Τι θα του πω; Μεγάλε, τα σπάμε; Θες
να σου δείξω πόσα λεφτά θα μπω μέσα αν γίνει στραβή; Οχταψήφιο είναι το νούμερο, κούκλα μου! Μέτρα κέρματα σε φορτηγά!»
«Σταμάτα να ανοίγεσαι, Τάσο!»
«Και τι να πω; Δεν δουλεύω; Δεν επενδύω; Δεν θέλω να
βγάλω λεφτά;»
«Να κάνεις αυτό που έκανες και στον Βασίλη!» του φώναξε
η Νίκη.
«Και μετά, τι;»
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«Ό,τι κάνει κι ο Βασίλης».
«Νιώθω ότι πεθαίνω κάθε φορά που δεν δουλεύω. Αυτό το
κωλόπραμα κι εσύ, είστε όλη μου η ζωή. Δεν με νοιάζουν τα
αυτοκίνητα και τα σπίτια, τα λούσα και τα κοστούμια, ο κόσμος
και το τι θα πει. Αυτή, την άλλη μισή αρχοντιά, την έχουν τα
φιλαράκια μου. Όχι εγώ».
«Και τι θα γίνει ρε Τάσο; Μια ζωή στο νοίκι θα ήμαστε, με
τον κουβά που έχουμε για αυτοκίνητο και με σένα να δουλεύεις
είκοσι ώρες τη μέρα;»
«Σου είπα πότε θα σταματήσω».
«Άντε γαμήσου, Τάσο. Θες παιδιά; Τράβα βρες καμία άλλη
να τα κάνεις!»
Έτριψε τα μάτια του ο Τάσος. Κάθισε δίπλα της και την
αγκάλιασε. Της είχε εξηγήσει αμέτρητες φορές τα θέλω του
κι εκείνη του ούρλιαζε για το επιβεβλημένο όνειρο που είχε.
Χτύπησε το κινητό του. Διάβασε βιαστικά το μήνυμα. Δεν το
κατάλαβε. Το ξαναδιάβασε. Το έδωσε στην Νίκη. «Μάζωξη
στο καπιταλιστικό. Αύριο 19:00. Αδιαπραγμάτευτο» διάβασε η
Νίκη κι ύστερα κοίταξε τον Τάσο. «Το ‘χει χαμένο ο Βασίλης;»
ρώτησε ψιθυριστά.
«Αν ήρθε…» άρχισε ο Τάσος, μα δεν πρόλαβε να τελειώσει
την σκέψη του. Το ίδιο ακριβώς μήνυμα έλαβε και η Νίκη. Του
το διάβασε. «Ώ ρε πούστη, μπλέξαμε…» είπαν ταυτόχρονα.
Ο Θανάσης και η Εύα είδαν το μήνυμα το πρωί. Κοιτάχτηκαν στα μάτια. Η Εύα δεν το είχε καταλάβει. «Ο φευγάτος ξέρει…» μουρμούρισε ο Θανάσης, κουνώντας το κεφάλι του.
«Τι έγινε;»
«Τι έγινε; Τα φαντάσματα, απόψε, έχουν σκοπό να ξυπνήσουν πολύ νωρίς. Συγκεκριμένα, στις εφτά» απάντησε σαν χαμένος, πριν σηκωθεί από το κρεβάτι. «Όλο βλακείες είναι αυτό
το παιδί» συλλογίστηκε η Εύα, πριν γυρίσει πλευρό για να κοιμηθεί λίγο ακόμη.
Στις εφτά ακριβώς είχαν μαζευτεί όλοι στο σπίτι και περίμεναν τον Βασίλη. Καθόντουσαν σ’ αναμμένα κάρβουνα μέχρι
ν’ ακούσουν την μηχανή του να παρκάρει. Του άνοιξε ο Θανάσης. «Χρόνια και…» έκανε ο Θανάσης, πριν παρατηρήσει την
Νίνα που στεκόταν δίπλα από τον Βασίλη.
«Ναι, και ζαμάνια» του απάντησε καθώς έμπαινε στο σπίτι,
κρατώντας την μικρή από το χέρι. Της είπε κάτι στα βοσνιακά
κι εκείνη χαμογέλασε. Κοίταξε την Νίκη που καθόταν στην θέση
του. «Νομίζω πως ο φευγάτος επέστρεψε, για τα καλά αυτή τη
φορά» της είπε, κάνοντάς της νόημα να σηκώθεί. Κάθισε και
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πήρε αγκαλιά την Νίνα. «Λοιπόν, ρεμάλια, θα φτιάξει κανένας
καφέ;» ρώτησε γελώντας.
«Γιατί μας μάζεψες εδώ;» ρώτησε η Νίκη, ενώ η Εύα πήγαινε να του φτιάξει καφέ.
«Δεν υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος. Απλά σας επιθύμησα και σκέφτηκα ότι στις εφτά θα ήσασταν όλοι ελεύθεροι.
Όταν δεν πάει ο Μωάμεθ στο βουνό…» έκανε ο Βασίλης πριν
στραφεί προς τον Θανάση, «πάει το βουνό στους παλιόφιλούς
του».
«Είσαι χαζός, έτσι;» ρώτησε εκείνος.
«Οικτρά. Σας το έχω αποδείξει πολλάκις» απάντησε με μυστήριο ύφος ο Βασίλης.
Στις εννιά, ο Θανάσης με την Εύα, είχαν ξεπροβοδίσει τους
άλλους και κάθισαν μόνοι, στο σαλόνι τους. «Δεν ήρθε για καλό
αυτός» σχολίασε η Εύα. Έγνεψε καταφατικά ο Θανάσης. «Σου
είπα. Ο φευγάτος ξέρει» της απάντησε.
«Τι ξέρει;»
«Τα πάντα ξέρει».
«Ποια πάντα;» απόρησε η Εύα.
«Επίδειξη ισχύος ήταν το σημερινό, γι αυτό πήρε μαζί του
την μικρή. Ήξερε πως δεν θα μιλούσε κανένας μπροστά στο
παιδί. Ετοιμάσου για χαμό. Ξέρει και περιμένει».
«Επίδειξη ισχύος; Ποιος μωρέ; Ο Βασιλάκης; Άσε με» σχολίασε γελώντας εκείνη. Την στραβοκοίταξε ο Θανασης. «Πόσο δεν
τον ξέρεις κι ούτε πρόκειται να τον μάθεις; Το παίζει μπούλης
και καημένος, αλλά, η κατάρα του φευγάτου είναι να ‘ναι ένα
βήμα μπροστά απ’ τους άλλους. Κάποτε τον σταύρωσαν φίλοι
κι αδερφοί και σταμάτησε να χαρίζει κάστανα. Ειλικρινά, δεν
ξέρω τι έχει στο μυαλό του, ούτε τι έχει γίνει. Άκουσες τι είπε;»
«Ποιο απ’ όλα;»
«Πολλές φορές…», άρχισε ο Θανάσης, μιμούμενος το χαμένο
ύφος του Βασίλη, κάτι που έκανε την Εύα να ξεσπάσει σε γέλια,
«… είναι τέτοιες οι συγκυρίες, που καταφέρνουν να αναστήσουν
τους νεκρούς».
«Φοβάσαι;»
«Είδ’ ο τρελός τον μεθυσμένο και φοβήθηκε. Στην προκειμένη περίπτωση, έχουμε να κάνουμε με κάποιον που είναι και τα
δύο, ταυτόχρονα» της απάντησε ήρεμα εκείνος. «Άλλο είναι το
πρόβλημά μου» συνέχισε σκεφτικά.
«Να το ακούσω».
«Πουλάω το μαγαζί, σταματάω όλες τις δουλειές, αγοράζω
σπίτι» της είπε, κοιτάζοντάς την στα μάτια.
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«Μπα;» απόρησε η Εύα.
«Αυτή είναι η γενική ιδέα».
«Η ειδική;»
«Δεν θέλω να κάνω τίποτα απ’ αυτά» συνέχισε αναστενάζοντας.
«Μπορώ να βοηθήσω;»
«Ναι. Δώσε μου χρόνο».
Δεν του έφτασε ο χρόνος. Ποτέ δεν του έφτανε. Πάντα έπρεπε να τρέχει, να είναι μπροστά, να προλαβαίνει καταστάσεις, κι
όταν δεν τις προλάβαινε, έπρεπε να τις διευθετήσει. Ένας χαμός
η ζωή του· ανέκαθεν ζούσε μ’ ένα πιστόλι στον κρόταφο. Δεν
ήταν μόνο εκείνη η συγκεκριμένη περίοδος έτσι, αλλά, όλη του
η ζωή. Σταμάτησε να βγαίνει απ’ το σπίτι. Κοίταζε φοβισμένα
έξω απ’ τις τρύπες των παντζουριών. Κατέρρεε και δεν το καταλάβαινε. Του την έδιναν τα γκρίζα στο μαλλί και η ρυτίδα στο
μέτωπο. Κρίση ηλικίας.
Πέρναγε ο καιρός. Μάθαινε νέα. Προσπαθούσε να το παίξει άνετος, ενώ ποτέ δεν ήταν. Έβγαινε με το ζόρι. Πίεζε τον
εαυτό του. Καθόταν κάπου για καφέ και κοίταζε τριγύρω του.
Φοβόταν μέχρι και τις γριές στο δρόμο. Νόμιζε πως ήξεραν.
Πως είχαν καταλάβει κάτι. Πως έβλεπαν μέσα του. Τον κυρίευε
πανικός. Ίδρωνε. Κοβόταν η ανάσα του. Ζαλιζόταν. Τέντωναν οι
μύες του. Έτρεχε γρήγορα η καρδιά του. Δεν το ‘χε καταλάβει
κανείς, ούτε κι εκείνος που το βίωνε. Κάθε βράδυ πέθαινε κι
ανασταινόταν ξανά. Ήρθαν κι οι τάσεις αυτοκτονίας να πέσουν
πάνω σ’ αυτό. Έφυγε ένας χρόνος κι ύστερα δεύτερος. Όλο και
χειροτέρευε. Είχαν χτυπήσει και να νεύρα του κόκκινο. Αν δεν
πανικοβάλλοταν, φώναζε κι έβριζε. Ούτε ο ίδιος δεν ήξερε τι του
έφταιγε. Δεν τον ζόριζε η Εύα. Είχε αρχίσει να αδιαφορεί.
Τυχαία, κάποιο απόγευμα, πέτυχε τη Μελίνα στο δρόμο. Τον
ρώτησε αν ήταν καλά. Της είπε ψέματα. Τον κατάλαβε. Του ‘πε
να την πάρει τηλέφωνο, να μιλήσουν. Αρνήθηκε ο Θανάσης. Άλλαξε τροπάρι εκείνη. Του είπε πως, δήθεν, ήθελε να μάθει νέα
του Βασίλη. Πήγαν για καφέ. Κάθισαν. Έτρεμε. Κοίταζε γύρω
του. «Αγοραφοβία» σχολίασε χαμογελώντας η Μελίνα. «Ποιος
να το έλεγε ότι εσύ θα πάθαινες αγοραφοβία» σχολίασε. Του
εξήγησε πώς δούλευε όλο αυτό το πράγμα. Του είπε ότι έπρεπε
να πάρει αποφάσεις κι ότι ο μόνος τρόπος για να κερδίσει τον
εαυτό του, ήταν το να τα βάλει με το είναι του. Μια καθημερινή
και διαρκής πάλη ενάντια στον φόβο.
Γύρισε ανακουφισμένος στο σπίτι, αν και παρέμενε φοβισμένος. Η Εύα καθόταν στον καναπέ και παρακολουθούσε κάτι
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στην τηλεόραση, χωρίς να δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Στάθηκε
απέναντί της. Πήρε βαθιές ανάσες, ακριβώς όπως του είχε δείξει
η Μελίνα. Τον κοίταξε με απορία. «Είσαι καλά;» τον ρώτησε.
«Όχι. Ποτέ δεν ήμουν καλά».
«Τι έχεις;» συνέχισε με προσποιητό ενδιαφέρον. Είχε κουραστεί με την στάση του και την ανεξήγητη συμπεριφορά του κι
έμενε μαζί του από συνήθεια. Το είχε πάρει χαμπάρι ο Θανάσης, κι αυτό επιδείνωνε ακόμη περισσότερο την κατάστασή του.
«Να σου ανακοινώσω δύο πράγματά» είπε ξεφυσώντας.
«Ακούω» μουρμούρισε χωρίς να τον κοιτάξει.
«Από Δευτέρα θα αρχίσω ψυχοθεραπεία» της είπε. Αδιαφόρησε για μερικές στιγμές η Εύα, μέχρι που εκείνη η πρόταση
χτύπησε σε κάποιο μηχανισμό του μυαλού της, που την έκανε
να πεταχτεί όρθια. «Αρχίζεις… τι;» τον ρώτησε, κοιτάζοντάς τον
με απορία.
«Ψυχοθεραπεία» επανέλαβε ο Θανάσης, ξεφυσώντας.
«Γιατί;»
«Δεν έχει σημασία, γιατί εδώ έρχεται το δεύτερο…»
«Το οποίο είναι;»
«Χωρίζουμε».
Σάστισε η Εύα όταν άκουσε την λέξη. Σχεδόν έπεσε στον
καναπέ. Έπιασε το κεφάλι της. Ήξερε πως κάτι πήγαινε στραβά εδώ και καιρό, το είχε αισθανθεί, αλλά φοβόταν να το φέρει
στην επιφάνεια. «Γιατί;» τραύλισε, κρύβοντας το πρόσωπό της
στις παλάμες της.
«Είμαι τριάντα δύο. Είσαι τριάντα πέντε. Εγώ… Εγώ είμαι
ένας μποέμης, ψευτοεπαναστάτης λεφτάς που τα θέλω όλα δικά
μου, όπως τα θέλω κι όποτε τα θέλω. Δεν θέλω να κάνω οικογένεια γιατί φοβάμαι. Δεν ξέρω τι είναι οικογένεια, δεν είχα ποτέ.
Δεν ξέρω ούτε τι χρειάζεται, ούτε τι απαιτεί, ούτε ποιες είναι οι
ανάγκες τις, ούτε πώς… Ούτε τίποτα. Δεν ξέρω τίποτα. Φοβάμαι και να μάθω. Δεν έχει νόημα να σε κρατήσω πίσω, μερικά
ακόμη χρόνια, μέχρι να παλέψω μ’ αυτά που φοβάμαι και μετά
να σου πω να πάμε μπροστά. Θυμάσαι που είχα αστειευτεί κάποτε, να τα μπλέξω με την Νίκη, που δεν θέλει παιδιά; Η Νίκη
τραβάει την ζωή του Τάσου πίσω, αυτό που κάνω κι εγώ με την
δική σου. Φύγε, Εύα. Φύγε να σωθείς» κατέληξε ο Θανάσης,
στιγμές πριν χαθεί στο υπνοδωμάτιο.
«Στιγμές… Χαρές και λύπες… Χαρμολύπες» μουρμούρισε
νοσταλγικά η Εύα. Σηκώθηκε από τον καναπέ και έφυγε από το
σπίτι. Με τις πιτζάμες και τις παντόφλες. Χωρίς να πάρει κλειδιά. Δεν είχε σκοπό να γυρίσει πίσω. Είχαν τσακιστεί όλα μέσα
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της. Πήρε τους δρόμους, χωρίς να ‘χει κάπου να πάει. Πέρασε
από την γέφυρα, βγήκε στην άλλη άκρη της πόλης και συνέχισε να περπατάει χωρίς κανένα πλάνο. «Στιγμές… Χαρές και
λύπες…» έλεγε ξανά και ξανά. Δεν ήξερε πόσες ώρες πέρασε
βαδίζοντας, όταν έφτασε να αγγίξει με το δάχτυλό της, κάποιο
θυροτηλέφωνο, πολύ μακριά από εκεί που έμενε. Ούτε ήξερε
γιατί είχε επιλέξει να πάει σ’ εκείνο το σπίτι. Ούτε γνώριζε αν
θα της άνοιγαν την πόρτα ή όχι. «Ποιος;»
«Η Εύα είμαι» τραύλισε ψιθυρίζοντας.
«Ποιος;»
«Η Εύα».
«Έλα ρε Βαγγελιώ. Έλα πάνω».
Με τις σκάλες ανέβηκε η Εύα, ψάχνοντας να βρει εκείνο το
σπίτι που μόνο την διεύθυνσή του γνώριζε. Είδε φως σε κάποιο όροφο. Γύρισε και κοίταξε. Στεκόταν στο κατώφλι του ο
Βασίλης, κρατώντας μια μπύρα στο χέρι. Της έκανε νόημα να
πάει προς το μέρος του και να μη μιλήσει. Της έδωσε την μπύρα. «Ευθεία, βεράντα» της είπε προτού, καταλάβει πώς ήταν
ντυμένη. «Σ’ έδιωξε ο Σάκης;» ψιθύρισε νευριασμένα, καθώς
περπατούσε, μαζί της, προς το μπαλκόνι.
«Εγώ έφυγα» ψέλλισε εκείνη.
«Γιατί;» ρώτησε, κάνοντάς της νόημα να καθίσει. Τον τράκαρε τσιγάρο η Εύα. Το άναψε κι άνοιξε την μπύρα. «Κωλοσυνήθειες που δεν απέκτησα ποτέ» σχολίασε για τον εαυτό της.
«Ρε συ, Βασίλη, πόσο καλά με ξέρεις;» τον ρώτησε, κοιτάζοντας
τον εξιχνιαστικά.
«Όσο χρειάζεται» της απάντησε εκείνος.
«Ξέρεις γιατί ήρθα;»
«Ξέρω».
«Ο κόσμος είναι ρόδινος κι ακάνθινος. Έτσι μου είχες πει
κάποτε».
«Ο κόσμος, ναι. Εσείς, όχι».
«Κι εμείς έτσι είμαστε».
«Γιατί ήρθες;»
«Για βοήθεια;»
«Δεν θα σε βοηθήσω».
«Μπορείς».
«Είπα ότι δεν μπορώ; Όχι. Λέω, όμως, ότι δεν θέλω».
«Γιατί;»
«Γιατί, Βαγγελιώ, μαύρισε η καλή καρδιά του φευγάτου.
Δεν έχω διάθεση να ακούσω καμία ιστορία και δεν θα βάλω
πουθενά το χέρι μου για να δουλέψει κάτι το οποίο δεν είναι
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δικό μου. Ναι, σε γενικές γραμμές, ξέρω τι παίζει. Ο Σάκης δεν
θέλει παιδιά, εσύ θες. Τι θέλεις να κάνω; Να του αλλάξω μυαλό; Όχι. Δεν μπορώ. Έφυγες. Γιατί; Γιατί, προφανώς, σ’ έδιωξε
με τον τρόπο του. Προφανώς κουράστηκε και σιχάθηκε με την
κοροϊδία. Προφανώς και θέλει να πας μπροστά…»
«Βασίλη, δεν ξέρεις τίποτα» τον διέκοψε η Εύα.
«Ξέρω όσα πρέπει να ξέρω» απάντησε εκείνος αδιάφορα.
«Δεν κοροϊδευόμαστε».
«Αλήθεια; Δηλαδή, δεν είσαι βολεμένη σε μια σχέση, για τα
μάτια του κόσμου;»
«Όχι. Κάποτε ήμουν. Μετά άλλαξαν τα πράγματα».
«Δεν αλλάζει ο άνθρωπος, Εύα».
«Αλλάζει. Συνειδητοποιεί. Μεταστρέφεται. Μεταβάλλεται.
Ό,τι μένει στάσιμο, πεθαίνει».
«Στα λόγια μου έρχεσαι. Μείνατε στάσιμοι, πεθάνατε, σας
θάψαμε».
«Το μαύρο χιούμορ, είναι δικό μου» τον πείραξε θλιμμένα
εκείνη.
«Πιστεύεις στον Θεό;» ρώτησε ο Βασίλης, βγάζοντας τα
γυαλιά, πριν στρέψει το βλέμμα του στον έναστρο φθινοπωρινό
ουρανό.
«Ναι» απάντησε κοφτά εκείνη, που είχε μπερδευτεί με την
ερώτηση του συνομιλητή της.
«Εγώ, πάλι, πιστεύω στους αγγέλους. Θεωρώ πως στα κομβικά σημεία της ζωής μας, υπάρχει ένας φύλακας άγγελος που
μας προστατεύει από τα δεινότερα. Κανονικά, αυτή την συζήτηση θα έπρεπε να την κάνεις με την Αλεξάνδρα. Όχι με εμένα.
Ναι, κι εγώ θέλω κι άλλο παιδί, αυτό το γνωρίζουν και τα πεζοδρόμια πλέον. Όμως, δεν θέλω άλλο παιδί με την γυναίκα μου,
αλλά με κάποια άλλη γυναίκα».
«Δεν σε καταλαβαίνω…»
«Μεταξύ κατεργαρέων, ειλικρίνεια».
«Και πάλι δε…»
«Σοβαρά; Ωραία. Πες μου λίγο, τι σκατά κάνουν μαζί. επι
δώδεκα χρόνια, ένας πούστης και μια λεσβία; Εξήγησέ το μου»
είπε με γαλήνιο τόνο ο Βασίλης.
«Αγαπιούνται» απάντησε εκείνη.
«Αυτό που μου λες είναι ασύλληπτο. Δεν υπάρχει κάποια
άλλη λέξη για να περιγράψει καλύτερα το όλο concept. Σκέψου
λίγο, πόσο αστείο ακούγεται όταν γυρίσεις και πεις ότι ένας
άντρας, που του αρέσουν οι άντρες, και μια γυναίκα, που της
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αρέσουν οι γυναίκες, είναι δώδεκα χρόνια μαζί, γιατί αγαπιούνται. Αλλού το δούλεμα, Εύα».
«Δεν περίμενα πως είσαι τόσο στενόμυαλος» του είπε πριν
σηκωθεί όρθια. «Κάτσε» διέταξε ο Βασίλης, στραβοκοιτάζοντάς
την. Τον ζύγισε για λίγο. Το ήξερε εκείνο το ύφος. Είχε σταματήσει να είναι διπλωμάτης και, σίγουρα, είχε κάποιο καλό λόγο
για να το κάνει. «Μάλιστα…» μονολόγησε πριν καθίσει ξανά
στην καρέκλα.
«Έχετε μπλέξει τα μπούτια σας…» σχολίασε ο Βασίλης.
«Θα σου κάνω μια ερώτηση και θέλω μια ειλικρινή απάντηση» είπε η Εύα. Περίμενε να πάρει την έγκριση από τον Βασίλη,
αλλά δεν ήρθε ποτέ. Εξέλαβε την σιωπή του σαν κατάφαση και
συνέχισε. «Δεν σου έχει τύχει, ποτέ, να δεις έναν άντρα και να
θες να τον φιλήσεις; Να σε τραβήξει κάτι πάνω του, τόσο πολύ,
όσο σε τραβάει σε μια γυναίκα».
«Ναι» αποκρίθηκε κοφτά ο Βασίλης.
«Αυτό, σε κάνει πούστη;» συνέχισε η Εύα.
«Όχι. Πούστη θα με έκανε το να άνοιγα αυτή τη στιγμή τα
χαρτιά μου, γιατί θα πρόδιδα την εμπιστοσύνη ενός ανθρώπου.
Βλέπεις, η λέξη που χρησιμοποίησα έχει πολλαπλή έννοια. Οι
λέξεις, Βαγγελιώ, έχουν το νόημα που εμείς τους δίνουμε. Χρησιμοποίησα αυτή τη λέξη, για κάποιο λόγο» της απάντησε ο
Βασίλης χαμογελώντας παράξενα. «Έρχομαι» έκανε κι έφυγε
για να πάρει μια μπύρα από το ψυγείο. Γύρισε στο μπαλκόνι
και την βρήκε πιο σκεφτική απ’ όσο την άφησε. «Λέγε» της είπε
κι εκείνη αναστέναξε. «Τι να πω;»
«Αυτό που σε τρώει. Για να ήρθες εδώ στις μία παρά φεύγα,
με τις πιτζάμες και τις παντόφλες, κάτι σε τρώει. Για να μην πω
ότι σ’ έχει ήδη κατασπαράξει» της απάντησε, μ’ ένα παράξενο
χαμόγελο να ‘ναι χαραγμένο στο πρόσωπό του.
«Τι θα έκανες στην θέση μου;» τον ρώτησε ξεφυσώντας.
«Χώρισα».
«Πότε;» αναφώνησε με έκπληξη η Εύα.
«Πάνε χρόνια…» απάντησε αδιάφορα ο Βασίλης.
«Με δουλεύεις;»
«Κάθε άλλο. Ήμουν στην θέση σου. Αγαπιόμασταν. Την χώρισα. Πάνε δεκαπέντε χρόνια. Δεκαπέντε χρόνια που ψάχνω μια
χαραμάδα για να μπω ξανά στον κόσμο της. Κατάλαβες, Εύα,
τώρα, τι ακριβώς κάνει η αγάπη; Ξεθεμελιώνει κόσμους…»
«Γιατί δε…»
«Είναι νωρίς. Αν και όταν το κάνω, θα το κάνω σωστά. Εσύ,
τι θα κάνεις;»
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«Φιλοξενείς;»
«Όχι».
«Δεκτό» μουρμούρισε θλιμμένα η Εύα. Σηκώθηκε και πήγε
να φύγει. Κοντοστάθηκε στην μπαλκονόπορτα. «Ξέρουμε και οι
δύο ότι δεν θα το κάνεις» της είπε με τον ίδιο αδιάφορο τόνο
που ‘χε σε όλη την συζήτηση.
«Πώς διάολο το κάνεις αυτό;»
«Μαγικό».
«Δεν έχεις σκοπό να βοηθήσεις…»
«Ήδη το κάνω. Παλουκώσου».
«Δεν μπορώ να σε καταλάβω… Πραγματικά δεν μπορώ…»
«Μπορείς, αλλά αρνείσαι».
«Τι αρνούμαι;»
«Μόλις πάρκαρε η Ναταλία. Έλα εδώ, κάτσε πάνω μου και
φίλα με» της είπε επιτακτικά ο Βασίλης. Τον στραβοκοίταξε η
Εύα, μα δεν μίλησε. «Να βοηθήσω δεν θες; Έχω σχέδιο. Τελείωνε» συνέχισε εκείνος.
«Με δουλεύεις;» ρώτησε θιγμένα εκείνη, στιγμές πριν ακουστεί το βρόντηγμα της πόρτας της πολυκατοικίας.
«Έχεις ενάμιση λεπτό να το αποφασίσεις. Επιλογές, Βαγγελιώ. Όλες είναι επιλογές. Ακόμη και οι μονόδρομοι περιέχουν
επιλογές. Όσες αρνηθήκαμε να δούμε. Θες να σε βοηθήσω; Σου
είπα τι να κάνεις. Μετράει ο χρόνος. Πάρε αποφάσεις» της είπε
κοφτά ο Βασίλης. Ήπιε λίγο από την μπύρα του κι έπειτα παρατήρησε την Εύα που έδειχνε πως πραγματικά σκεφτόταν την
πρόταση που της έκανε. «Πούστη φευγάτε, κανόνισε να γυρίσει
μπούμερανγκ» του είπε πριν καθίσει στα πόδια του. Τον φίλησε. Την έσπρωξε. «Όχι με τόσο πάθος ρε ηλίθια! Δεν θέλουμε
να σηκώσει το τετράγωνο στο πόδι. Σαν να ‘ναι το πρώτο» της
ψιθύρισε νευριασμένα.
«Όπως θέλω θα το κάνω, μην μου την δίνεις τώρα! Σκάσε κι
απόλαυσέ το!» του απάντησε η Εύα πριν τον βουτήξει από την
μπλούζα.
«Πάλι ξενυχτάει…» συλλογίστηκε η Ναταλία όταν είδε το
αναμμένο φως της βεράντας. Άφησε τα κλειδιά της πάνω στο
γραφείο του Βασίλη, παράτησε την τσάντα και το λάπτοπ της
στον καναπέ και πήγε προς τα έξω για να τον καλησπερίσει.
Άνοιξε την μπαλκονόπορτα. Τον είδε να φιλιέται με την Εύα.
Πάγωσε. Διακόσια πράγματα πέρασαν από το κεφάλι της. «Δεν
με κατάλαβαν;» απόρησε στιγμές αργότερα και γύρισε στο σαλόνι. «Θα σε φτιάξω» συνέχισε την σκέψη της με μένος.
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«Έλα, εντάξει. Πήγε στο δωμάτιο» ψιθύρισε ο Βασίλης
αφού άκουσε την πόρτα και ξεκόλλησε την Εύα από πάνω του.
«Σήκω. Φεύγουμε» συνέχισε. Τον κοίταξε με απορία. «Μην με
κοιτάς. Φεύγουμε»
Αθόρυβα βγήκαν από το σπίτι. Είχε πάρει το κράνος και τα
κλειδιά του. Κατέβηκαν κάτω. Έβαλε μπροστά την μηχανή. Κοίταζε το κινητό του. Τον παρατηρούσε με απορία η Εύα. Δεν της
πήγαινε στο μυαλό πως είχε σκαρώσει μια τεράστια πλεκτάνη.
Ούτε να τον καταλάβει ήθελε, ούτε και μπορούσε.
«Μαλάκα φευγάτε, θα σου γαμήσω ό,τι έχεις και δεν έχεις!»
ακούστηκε η κραυγή του Θανάση, δευτερόλεπτα αργότερα, στο
τηλέφωνο.
«Την χώρισες;» του απάντησε εκείνος ήρεμα και χαμογελαστά.
«Τη γυναίκα μου, ρε;» συνέχισε να ωρύεται ο Θανάσης.
«Choices… Ή την κρατάω, ή στην φέρνω πίσω μαγαρισμένη.
Διαλέγεις και παίρνεις. Κυλάει ο χρόνος» έκανε κοφτά ο Βασίλης.
«Ρε, ακούς τι σου λέω;»
«Σάκη τι θες; Να αρχίσω να φωνάζω;»
«Κάνε ό,τι θες, μαλάκα. Για μένα έχεις πεθάνει. Θα με βρίσκεις μπροστά σου, ό,τι κι αν κάνεις».
«Δεκτό» απάντησε ο Βασίλης πριν κλείσει το τηλέφωνο.
Έκανε νόημα στην Εύα να ανέβει στην μηχανή. «Φύγαμε» μουρμούρισε πριν βάλει ταχύτητα. Την πήγε στο καπιταλιστικό.
«Υπάρχει σχέδιο, έτσι δεν είπες;» ρώτησε η Εύα φοβισμένα.
«Κανένα απολύτως» της απάντησε ο Βασίλης. Σήκωσε το βλέμμα του και κοίταξε τον Θανάση που ήταν στο μπαλκόνι. Κάπνιζε. «Στις μία, στου Ρούκουνα» είπε ο Βασίλης, γνέφοντας.
«Είσαι νεκρός, φευγάτε!» του απάντησε ο Θανάσης οργισμένα.
«Είμαι;» ρώτησε γελώντας, πριν βάλει ταχύτητα και φύγει.
Με βαριά καρδιά χτύπησε το κουδούνι η Εύα. Ανέβηκε
πάνω. Έσκυψε το κεφάλι της όταν είδε τον αγριεμένο Θανάση
στην πόρτα. «Μπες» της είπε κοφτά, όταν γύρισε για να φύγει.
Μπήκε μέσα. Στάθηκε όρθια στην μέση του σαλονιού. Δεν ήξερε
αν έπρεπε να καθίσει.
«Ένα πράγμα θέλω να σε ρωτήσω μόνο» της είπε ξεφυσώντας ο Θανάσης.
«Τι;»
«Γιατί;»
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«Θέλω παιδιά, θέλει παιδιά. Γι αυτό» απάντησε η Εύα κοφτά. Αυτό ήταν το πρώτο πράγμα που της ήρθε στο μυαλό. Είχε
καταλάβει πως ο Βασίλης είχε κάτι στο νου του, μα τον αναθεμάτιζε γι αυτό, όσο αναθεμάτιζε και τον εαυτό της.
«Μόνο γι αυτό;» συνέχισε νευριασμένα ο Θανάσης.
«Για τι άλλο; Θαρρείς πως καψουρεύτηκα τον τελειωμένο
τον μηχανόβιο; Είσαι σοβαρός; Με έδιωξες, έφυγα σαν την κυνηγημένη, πήγα στον Βασίλη, συζητήσαμε, that’s all. Ποιος μας
έδωσε;»
«Η Ναταλία».
«Μπα; Το πουτανάκι του Βασίλη έχει το τηλέφωνό σου; Δεν
μας τα λες καλά, Σάκη…» φούντωσε η Εύα.
«Θα βγεις κι από πάνω;»
«Είμαι από πάνω! Μου είπες να φύγω για να σωθώ! Αυτό
δεν μου είπες, ρε; Έφυγα για να σωθώ! Τι μαλακίες είν’ αυτές
που κάνεις ρε; Απειλείς; Τι θα κάνεις; Θα σκοτώσεις τον Βασίλη; Με ποια αιτιολογία; Για ένα γαμημένο φιλί; Πίστευα, μέχρι
και σήμερα το πίστευα, πως είχες λίγη γαμημένη κατανόηση
μέσα σου. Πήγε περίπατο κι αυτή…»
«Εύα! Τα νεύρα μου είναι ήδη τεντωμένα!» την προειδοποίησε ο Θανάσης.
Πήγε στην σκακιέρα η Εύα και παρατήρησε εκείνη την παλιά παρτίδα που είχε στήσει ο Θανάσης. Εκείνη που έχανε το
παιχνίδι στην επόμενη κίνηση. «Κοίτα» του είπε πιάνοντας την
μαύρη βασίλισσα στα χέρια της. «Ο φευγάτος σου πήρε την βασίλισσα. Ρουα και ματ!» ούρλιαξε η Εύα, χτυπώντας και εκσφεντονίζοντας την λευκή βασίλισσα μέσα στο δωμάτιο, πριν αφήσει την νικήτρια βασίλισσα του Βασίλη πάνω στην σκακιέρα.
Μαρμάρωσε ο Θανάσης. «Δε μπορεί…» τραύλισε. «Δεν είναι
δυνατό. Πώς είναι δυνατό; Απ’ το ’97 είναι έτσι… Δε γίνεται…»
«Να που έγινε!» του φώναξε εκείνη.
«Κάντε ό,τι θέλετε» ψιθύρισε ο Θανάσης πριν πάει στον
καναπέ για να ξαπλώσει.
«Στιγμές… Λύπες και χαρές… Μόνοδρομοι γιατι υπάρχουν
επιλογές που αρνούμαστε να δούμε» συλλογίστηκε η Εύα πριν
καθίσει δίπλα του, στο πάτωμα. Του χάιδεψε το χέρι. «Να φύγω
για να σωθώ;» ψιθύρισε, προσπαθώντας να κρατήσει τα νεύρα
της.
«Θέλεις;» τραύλισε ο Θανάσης, καθώς έπνιγε ένα λυγμό.
«Όχι».
«Γιατί ρε Εύα; Γιατί με τον Βασίλη;» την ρώτησε μέσα στο
κλάμα του.
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«Δεν ξέρω. Ειλικρινά. Δεν έχω καμία απολύτως ιδέα».
Όλο το βράδυ έκλαιγε ο Θανάσης. Μόνο όταν χάραξε κατάφερε να ηρεμήσει. Συζήτησαν όσο δεν είχαν συζητήσει τα τελευταία χρόνια. Την συγχώρεσε. Της είπε πως θα προσπαθήσει.
Της είπε για τις κρίσεις πανικού και τις τάσεις αυτοκτονίας.
Της μίλησε για όσα της έκρυβε. Του ζήτησε συγνώμη για την
αδιαφορία και την κούρασή της. «Πάλι άυπνη θα πάω για δουλειά» σχολίασε η Εύα καθώς ντυνόταν κι έβαλαν μαζί τα γέλια.
Μία παρά δέκα έγραφε το ρολόι του Βασίλη όταν πάρκαρε
την μηχανή έξω απ’ το συνοικιακό ταβερνάκι. Είχε χρόνια να
πατήσει εκεί. Πήγαιναν συχνά με την Χριστίνα όταν ήταν μαζί.
Του άρεσε η ατμόσφαιρα.
Δεν είχε αλλάξει καθόλου το μαγαζί. Μόνο το αφεντικό είχε
μεγαλώσει. «Κυρ-Ανέστη, πιάσε μισό κιλό κρασί και φέρε κι
ό,τι έχεις από μαγειρευτό» του ‘πε ο Βασίλης, πριν πιάσει το
τραπέζι που καθόταν πάντοτε.
Έτρωγε ατάραχα όταν μπήκε ο Θανάσης στο μαγαζί. «Είσαι νεκρός» μουρμούρισε όταν έφτασε μπροστά στον Βασίλη κι
εκείνος χαμογέλασε, ενώ μασούσε το κοκκινιστό του. «Κάτσε»
είπε κοφτά, αφού κατάπιε την μπουκιά του.
«Άκουσες;» ρώτησε ο Θανάσης.
«Μπρούσαλη, με απειλείς;» του γύρισε ο Βασίλης, με το
φρύδι σηκωμένο και έναν άγνωστο, για τον Θανάση, τόνο.
«Ναι».
«Γελάει καλύτερα, όποιος κρατάει το μαχαίρι. Κάτσε!» συνέχισε με επιμονή ο Βασίλης κι ύστερα έβαλε ακόμη μια μπουκιά στο στόμα του.
«Δεν ανέχομαι…»
«Στ’ αρχίδια μου, ρε μαλακά, τι ανέχεσαι και τι όχι! Παλουκώσου μη γίνει εδώ μέσα της Βοσνίας! Άιντε γιατί η υπομονή
έχει και τα όριά της! Παιδάκια!» φώναξε ο Βασίλης, δείχνοντάς
του την απέναντι καρέκλα. Τον κοίταξε για μια στιγμή στα μάτια. «Κουβαλάς και το κουμπούρι, Σάκη;»
«Ακούω» είπε κοφτά ο Θανάσης, αφού κάθισε στην καρέκλα.
«Κυρ-Ανέστη! Φέρε ένα καθαρό!» φώναξε ο Βασίλης πριν
συνεχίσει να τρώει.
«Ακούω» επανέλαβε ο Θανάσης.
«Δεν σε φώναξα εδώ για να ακούσεις, αλλά για να καταλάβεις».
«Να καταλάβω, τι;»
«Έλα μου ντε; Τι;» τον ειρωνεύτηκε ο Βασίλης.
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«Άσε τα σάπια, μακαρίτη, και μίλα».
«Φιλάει ωραία η δικιά σου» σχολίασε ατάραχα ο Βασίλης.
Πήρε και φούντωσε ο Θανάσης. Γυάλισε το βλέμμα του. Πήγε
να πει κάτι, μα το έπνιξε. Έκανε κίνηση για να βγάλει το πιστόλι που κουβαλούσε μαζί του. «Τώρα, κατάλαβες» μονολόγησε ο
Βασίλης. Τεντώθηκε κι άδειασε το ποτήρι με το νερό του, στην
γλάστρα που υπήρχε παραδίπλα. Το γέμισε με κρασί. Το πάσαρε στον Θανάση. «Δεν κατάλαβες;» συνέχισε ενώ τσούγκριζε
το ποτήρι του.
«Ανάθεμά σε!» του απάντησε ο Θανάσης, ξεφυσώντας με
ανακούφιση, πριν κατεβάσει μονορούφι το κρασί του.
«Πόσο προβλέψιμοι είστε όλοι; Πες μου…»
«Το σχεδίασες όλο αυτό, ρε καθίκι;»
«Όχι. Στο λόγο μου. Βέβαια, μίλησα χθες με την Μελίνα κι
εμφανίστηκε, από το πουθενά, η Εύα στο σπίτι…»
«Και η βασίλισσα;» τον διέκοψε ο Θανάσης.
«Η ποια;» απόρησε ο Βασίλης.
«Την παρτίδα που ‘χαμε αφήσει στην μέση, την θυμάσαι;»
«Ναι, τι;»
«Μου το κοπάνησε η Εύα χθες. «Ο φευγάτος σου πήρε την
βασίλισσα» κι έτσι» απάντησε ο Θανάσης. Το επεξεργάστηκε
για λίγο στο μυαλό του ο Βασίλης, πριν καταλάβει τι ακριβώς
είχε γίνει. «Για άλλο λόγο την είχα αφήσει την παρτίδα. Τέλος
πάντων, δεν νομίζω πως θα μου χρειαστεί» του απάντησε. Του
έκανε νόημα με τα μάτια να κοιτάξει έξω. «Αυτουνού, τι να του
κάνω για να βάλει μυαλό;» μονολόγησε ο Βασίλης, κοιτάζοντας
τον Τάσο που περπατούσε βιαστικά προς την είσοδο.
«Αυτός θα στην είχε φυτέψει από χθες» σχολίασε ο Θανάσης.
«Θυμάσαι ρε; Ζορμπάς, Καραγιώργος, Λάγιος, Λαμπρόπουλος και Μπρούσαλης, έξω!» μουρμούρισε γελώντας ο Βασίλης.
«Τους χάσαμε στο δρόμο» σχολίασε ο Θανάσης.
«Όχι, φίλε μου. Αυτοί έχασαν την άλλη μισή αρχοντιά. Κοντά – σιμά ο καιρός για να χτυπήσω την καμπάνα».
«Θα το κάνεις, τελικά;»
«Είναι ακόμη νωρίς».
«Καλά. Μέχρι να ‘ρθει η ώρα, κοντά τα χέρια σου απ’ την
Εύα, γιατί…»
«Με την Εύα έχουμε μια σχέση σεβασμού και μίσους, παλιόφιλε. Το γνωρίζεις» του απάντησε κοφτά ο Βασίλης, πριν βάλουν τα γέλια, μπροστά στον απορημένο Τάσο που τους κοίταζε
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σαν χαμένος. «Τι έχασα πάλι, ρε μαλάκες;» τους ρώτησε, ενώ
τραβούσε μια καρέκλα για να κάτσει.
«Τίποτα σημαντικό. Ο Σάκης απειλούσε πως θα με σκοτώσει» απάντησε ο Βασίλης που δεν είχε σταματήσει να γελάει.
«Ο Βασίλης την έπεσε στην Εύα» συνέχισε ο Θανάσης.
«Τώρα που το έθιξες… Βασίλη, μάσε την γυναίκα σου, γιατί
θα μαζέψει φάπες από εμένα. Του Τάσου, ο Θεός…» άρχισε ο
Τάσος.
«Σάκη, όπως κατάλαβες, αφού έφαγε άκυρο απ’ τον Τάσο
στην αέναή της προσπάθεια να με πληγώσει, θα έρθει σε σένα.
Ξέρεις τι να κάνεις» είπε ο Βασίλης.
«Πάρα πολύ καλά».
«Κύριοι! Τώρα που μαζευτήκαμε, θα πιούμε κανένα βαρέλι
κρασάκι. Έτσι, για την μάζωξη» δήλωσε ο Βασίλης κι ύστερα
λύθηκαν στα γέλια οι παλιόφιλοι. Εκείνοι που κατάφεραν να
μείνουν ενωμένοι και να διατηρήσουν την ιδιότυπη οικογένεια
που είχαν φτιάξει.
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Ξ

ερόβηξε η Νίκη πριν καθίσει μπροστά στον υπολογιστή.
Άνοιξε την κάμερα κι άρχισε να βιντεοσκοπεί τον εαυτό
της. Αναστέναξε. Δεν της έβγαιναν τα λόγια. Όλο το απόγευμα το πάλευε. Είχε πια σουρουπώσει κι ακόμη προσπαθούσε να γράψει εκείνα που είχε να πει.
«Ψέματα, Τάσο. Όλη μας η ζωή, ψέματα ήταν…» άρχισε να
λέει όταν βρήκε το κουράγιο. «Ψέματα, ξεπεσμός και ποίηση.
Σε έμαθα, με τα χρόνια, να την αγαπάς. Άσχετα αν ποτέ δεν
παραδέχτηκες ότι τα βράδια που δεν σ’ έπαιρνε ο ύπνος, πήγαινες στα κρυφά και σκάλιζες τα κιτρινισμένα, απ’ την νικοτίνη
σου, βιβλία μου. Σ’ άρεσαν οι θλιμμένοι ποιητές, οι καταθλιπτικοί, οι αυτοκαταστροφικοί. Εκείνοι που θεωρούσες πως τους
έμοιαζες…» κατέληξε δακρύζοντας κι ύστερα σταμάτησε την
εγγραφή. Σκούπισε τα μάτια της και άρχισε τον μονόλογο από
την αρχή.
Ψέματα, Τάσο. Όλη μας η ζωή, ψέματα ήταν. Ψέματα, ξεπεσμός και ποίηση. Στο τέλος μόνο αυτά μας απέμειναν. Τα
ψέματα που λέγαμε για χρόνια στους εαυτούς μας, ο κοινός ξεπεσμός και η ποίηση, που με τον καιρό, έμαθες να αγαπάς. Δεν
ξέρω αν το κατάφερα εγώ με την επιμονή μου, ή αν την αγάπησες διαβάζοντας, όλα τα βράδια που δεν σ’ έπιανε ο ύπνος.
Σκάλιζες στα κρυφά τα κιτρινισμένα μου βιβλία. Δεν το παραδέχτηκες ποτέ. Σε ρωτούσα γιατί ο Καψάλης ήταν σ’ άλλη θέση
στη βιβλιοθήκη και έκανες τον ανήξερο. Μου έλεγες για κάποιον
πελάτη σου που τον έλεγαν Καψάλη, έτσι, για το ξεκάρφωμα.
Έμαθες κι άλλους, πολλούς. Καρφωνόσουν μωρέ, μόνος. Ειδικά
τις Κυριακές. Είχες αποστηθίσει μυριάδες στίχους για τις Κυριακές.
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Έμαθες και λέξεις νέες, παράξενες, σύνθετες και ξεχασμένες, σ’ άρεσαν και τις χρησιμοποιούσες. Μίλαγες στο τηλέφωνο
και άλλαζες το ύφος σου, αλλάζοντας τις λέξεις που σου ερχόταν να πεις, με καλύτερες. Είχες πλάκα. Ούτε την τελευταία
μέρα μας δεν παραδέχτηκες πως σ’ άρεσε η ποίηση. Ψέματα,
Τάσο. Όλη μας η ζωή, ψέματα ήταν.
Θα αρχίσω απ’ τα εύκολα. Έχω καρκίνο και η πρόβλεψη
δεν είναι καθόλου καλή. Ούτε ήθελα να το συζητήσω, ούτε και
θέλω. Κάνω απλώς μια δήλωση για να καταλάβεις γιατί έφτασα
σ’ αυτό το σημείο, γιατί εκβίασα, με τα χίλια ζόρια, τον τελευταίο μας καυγά. Τέσσερεις μήνες προσπαθούσα να σε κάνω
να περάσεις τα όριά σου. Με πονούσε, κάθε μέρα με πονούσε,
αλλά δεν είχα επιλογές. Σε ξέρω. Πάντα σε γνώριζα. Δεν θα σου
πήγαινε η καρδιά να μ’ αφήσεις και να συνεχίσεις την ζωή σου.
Τέτοιος ήσουν πάντα. Πονόψυχος. Όμως, δεν μπήκα σ’ αυτή τη
διαδικασία για να σου πω αυτό. Με πονάει που ποτέ δεν σου
είπα πόσο σ’ αγάπησα και πόσο συνεχίζω να σ’ αγαπώ. Το
φοβόμουν. Ακόμα το φοβάμαι. Ακόμη και μπροστά στον αναπόφευκτο θάνατο, αυτό το συναίσθημα με φοβίζει περισσότερο.
Πρέπει, για πρώτη και ίσως για τελευταία φορά, να ξεγυμνωθώ.
Να μιλήσω και να σου πω όσα ποτέ δεν τόλμησα.
Δεν υπάρχουν πια εικόνες, χάθηκαν, έσβησαν, σαν εκείνη την
καρδιά που είχες φτιάξει στην άμμο και την πήραν μαζί τους τα
κύματα. Υπάρχουν μόνο αναμνήσεις, γλυκές σκέψεις από μακρινές εποχές. Δεν μπορώ να είμαι σίγουρη αν έζησα όσα υπάρχουν
στον νου μου κι όλα εκείνα που νοσταλγώ. Μπορώ να πω ότι
είναι η δική μου αλήθεια, Τζο. Έτσι σε φώναζα τότε. Θυμάσαι;
Εσύ ήσουν ο Τζο, το νευρικό, κοντό τυπάκι που μου την έδινε
στα νευρά κι εγώ ήμουν η μουρλή. Εγώ σας το είχα κολλήσει το
«Ντάλτον». Χρόνια το ψάχνατε και δεν μπορούσατε να βρείτε
από πού είχε ξεκινήσει. Εγώ ήμουν. Κάποια απ’ τις παγωμένες
μέρες που ο φευγάτος είχε εξαφανιστεί. Είχατε καθίσει κατά
ύψος. Ζορμπάς, Λαμπρόπουλος, Μπρούσαλης, Λάγιος. Ρεμάλια
ολκής. Όχι ότι ήμουν καλύτερη. Σαν χθες μου φαίνεται που καθόσασταν σ’ εκείνα τα άθλια και μισογκρεμισμένα πεζούλια
του σχολείου. Δίπλα απ’ το παλιό κτήριο, πριν το γκρεμίσουν,
πριν το αντικαταστήσουν με το προκατασκευασμένο. Κάπνιζες
κι έβριζες. Κουνούσες τα χέρια σου σαν να ήθελες να χτυπήσεις
κάποιον.
Πηγαίναμε και στο ίδιο γυμναστήριο. Σ’ έβλεπα κάποια
απογεύματα, μα δεν έδινα σημασία. Η αλήθεια είναι ότι δεν σου
είχα δώσει σημασία, μέχρι που ήρθε εκείνος ο καυγάς. Μέχρι
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τη μέρα που έβρισε τη μάνα μου ο ποζεράς. Με έπιασες απ’ τη
μέση. Ρε συ, ακόμα και τώρα, που ούτε μπορώ να θυμηθώ πόσα
χρόνια έχουν περάσει, δεν έχω καταλάβει τι με ηρέμησε. Ο τρόπος που μιλούσες; Το άγγιγμά σου; Το χιούμορ σου; Οι ατάκες;
Δεν ξέρω, Τάσο. Δεν μπορώ να καταλάβω. Ίσως και να φταίει
που μεγάλωσα και τα άφησα πίσω μου. Έτσι πίστευα. Πάντα
γύριζαν για να με πικράνουν και να με γλυκάνουν.
Μεθύσαμε και γελούσαμε σαν τους χαζούς, εκείνο το βράδυ.
Ένιωθα ζεστά. Γαλήνεψε το μέσα μου. Είχες πλάκα. Ούτε που
θυμάμαι τι λέγαμε. Ούτε που θυμάμαι πώς μας πήρε ο ύπνος.
Θυμάμαι μόνο που, κάποια στιγμή, άνοιξα τα μάτια μου και σε
πήρα αγκαλιά, πριν ξανακοιμηθώ. Θυμάμαι, επίσης, που σηκώθηκες κι έφυγες σαν τον κυνηγημένο το πρωί. Έπρεπε, εκείνα
τα χρόνια, ν’ ακούσω την Ντίνα. Σου ‘χε κάνει τεράστιο κακό,
η μάνα σου. Δεν το καταλάβαινα. Έπρεπε να το ζήσω για να
το πιστέψω και να το αντιληφθώ. Άλλη ιστορία αυτή, για άλλη
στιγμή, περισσότερο κατάλληλη που θα έλεγε και η Μελίνα.
Κλεμμένες ατάκες του Βασίλη, χρησιμοποιούσε η καλύτερή μου
φίλη.
Δεν κατάλαβα πώς αρχίσαμε να κάνουμε παρέα, ούτε πώς
κολλήσαμε. Στην αρχή έβαλα την ταμπέλα πάνω μας, γιατί φοβόμουν. Ρέμπελοι ήσασταν και δεν σας ήξερα. Άγρια παιδιά,
μεγαλωμένα σε σκοτεινές εποχές, με ακραία και επώδυνα βιώματα. Είχατε έναν δικό σας τρόπο σκέψης, ασυνήθιστο μα όχι,
κατ’ ανάγκη, κακό. Συμπληρώνατε ο ένας τον άλλο κι είχατε γι
αρχηγό τον χειρότερο. Τον άνθρωπο που δεν μπορεί να τα βάλει κανένας μαζί του. Εκείνον που κατάφερε να κάνει τον ίδιο
του τον εαυτό, να τον μισήσει. Ύστερα μιλήσαμε. Με τον καιρό,
άρχισα να σας μαθαίνω.
Δεν πρόλαβα τις καταστάσεις. Χώρισε ο Βασίλης με την Μελίνα, εξαφανίστηκε εκείνος, έμπλεξε εκείνη με τον ποζερά, της
έκοψα την καλημέρα. Της χρωστάω μερικές εξηγήσεις. Νομίζω
ότι ήρθε ο καιρός να της μιλήσω. Πίστευα πως είχαν την ιδανική
σχέση. Όταν κατέρρευσε αυτό, διαλύθηκαν όλα μέσα μου. Με
επηρέασε, όσο κι αν δεν το έδειξα. Αυτοί οι δύο ήταν μια πραγματική οικογένεια κι αυτό είχαν σκοπό να γίνουν. Αυτό που
μου έλειπε και που αναζητούσα. Κλείστηκα στο καβούκι μου,
κρατώντας την ταμπέλα. «Φίλοι, Τάσο;» ρωτούσα και ξαναρωτούσα, περισσότερο για να πάρω την επιβεβαίωση, γιατί ήσουν
ο μόνος φίλος που μου είχε απομείνει, γιατί δεν ήξερα και δεν
ήθελα να μάθω, πώς είναι το να μένεις μόνος.
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Ύστερα ήρθε εκείνο το φιλί. Το πρώτο μας φιλί. Πρώτο για
μένα και για σένα, πρώτο και για εμάς. Πέσαμε από το κρεβάτι· ο Θεός να το κάνει κρεβάτι. Χαζά και φοβισμένα παιδιά
ήμασταν τότε. Μου άρεσε, αλήθεια μου άρεσε κι ας βρώμαγε
το στόμα σου τσιγάρο. Ήθελα κι άλλο. Πίστεψα, για μια μικρή
στιγμή, ότι θα έπεφτε η ταμπέλα κάτω και θα έσπαγε. Εκεί
κλώτσησαν οι φόβοι μου κι άρχισαν να παλεύουν με τις επιθυμίες. Ειλικρινά, συγγνώμη που δεν κατάλαβα ότι εκείνο το βράδυ
ήθελες να μου ανοιχτείς. Σου έκοψα την φόρα. Συγγνώμη, Τάσο.
Δύο φορές πήγες να κάνεις κάτι και τις δύο στο χάλασα. Την
μία, όταν ξεκίνησες να μιλάς. Την άλλη, όταν άγγιξες τα πλευρά
μου.
Μέχρι εκείνη την στιγμή, πραγματικά σε έβλεπα όπως έβλεπα και την Μελίνα. Φιλαράκια κι έτσι. Νομίζω πως κοιμηθήκαμε μαζί το προηγούμενο βράδυ, και με κατσάδιασε η μάνα
μου, επειδή φορούσα μια μακριά μπλούζα και το εσώρουχο. Δεν
συνειδητοποίησα ότι έβγαλα την πιτζάμα στον ύπνο μου. Μετά
το μπουρίνι, σηκώθηκε όλη η κάψα της γης κι έσκασα. Δεν ξέρω
αν το παρατήρησες ή όχι. Μέχρι και εκείνη την ημέρα, δεν έδινα
σημασία. Όμως το φιλί, όχι το πρώτο, το δεύτερο, τα άλλαξε
όλα. Όσο κι αν προσπάθησα όλα αυτά τα χρόνια, δεν κατάφερα
ούτε στον εαυτό μου να το περιγράψω και να το ξεκαθαρίσω.
Ήταν υπέροχο και το έχασα. Ήξερα ότι αν ζόριζα την κατάσταση, δεν θα έβγαινε πουθενά. Αυτό μου υπαγόρευαν οι φοβίες
μου. Έφταιγε που είχα κάνει την πρώτη κίνηση και έθαψα, μόνη
μου, την προσπάθεια εκείνη.
Άλλαξε ο τρόπος που σε έβλεπα και ο τρόπος που αντιλαμβανόμουν αυτό το αδιευκρίνιστο δέσιμο που υπήρχε μεταξύ
μας. Προσπαθούσα να σε πιάσω στον ύπνο για να μάθω πράγματα για σένα και οφείλεις να παραδεχτείς ότι το κατάφερνα.
Μπορεί να έσκαγα μύτη στο μαγαζί και να σου έπιανα την κουβέντα, έτσι, απ’ το πουθενά. Είχες αρχίσει να δουλεύεις και να
χώνεσαι στην νύχτα, εκείνη την περίοδο. Μέσα στους καπνούς
και στα σκυλάδικα, προσπαθούσαμε να συζητήσουμε. Εσύ με
το κουστουμάκι σου, σωστός κυριούλης, εγώ ντυμένη σαν την
λατέρνα, να πίνω το ποτό μου και να σε περιμένω, ίσα για
να ανταλλάξουμε μερικές κουβέντες πριν φύγεις ξανά. Είχες
πλάκα. Σ’ έμαθα να λες “navy blue”. Ήταν το αγαπημένο σου
χρώμα. Ένα ολόκληρο βράδυ φάγαμε για να βρούμε την ακριβή
απόχρωση. Σαν την τρελή έτρεχα, το επόμενο απόγευμα, για να
πάρω εσώρουχα. Navy blue. Ένα συρτάρι γέμισα, απατεώνα.
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Πρέπει να ‘χες μπει στην σχολή τότε. Σίγουρα είχες μπει
στην σχολή. Ξέμενες πού και πού στην Ντίνα μετά το ξενυχτάδικο, όταν παίρναμε καφέ και φαγητό το χάραμα και πηγαίναμε
να μιλήσουμε με την ηρεμία μας. Κουτούλαγες από την νύστα
και την κούραση κι εγώ σου έπιανα την κουβέντα. Ξάπλωνες
απέναντί μου και κοίταζες περισσότερο το στήθος μου, παρά
εμένα. Απ’ την μία είχα τον φόβο κι απ’ την άλλη το βλέμμα
σου. Ξάπλωνες, καμάρι μου, με το πουκάμισο και το παντελόνι
κι εγώ, πήγαινα ν’ αλλάξω. Έβγαζα το σουτιέν, φορούσα ό,τι
πιο κολλητό είχα κι ερχόμουν δίπλα σου. Πάλευαν μέσα μου ο
φόβος και η προσμονή. Σου ζητούσα να με πάρεις αγκαλιά, μ’
έπιανες απ’ τη μέση, έχωνα την ταμπέλα της φιλίας στη μέση
και σου έκοβα την φόρα. Μου ‘λειπε κι εκείνο το φιλί, αλλά δεν
τολμούσα να κάνω κάτι. Έτρεχε το μυαλό μου μακριά. Πόσες
και πόσες φορές μ’ έπιασες να είμαι αφηρημένη και να σου
λέω πως δεν έχω τίποτα κι ότι απλώς ήμουν κουρασμένη; Εσύ
χάζευες το στήθος μου κι η δική μου φαντασία κάλπαζε σ’ όσα
μπορούσα να ονειρευτώ, αλλά δεν είχα κουράγιο να υλοποιήσω.
Κοιμόσουν σαν νεκρός κι εγώ ξαγρυπνούσα. Γέμιζε το μυαλό μου με ανοησίες και δεν μ’ άφηνε να ηρεμήσω. Σου γυρνούσα πλάτη, για να μην σε βλέπω, για να μην σκέφτομαι. Κάποιες
φορές κολλούσες πάνω μου. Με αγκάλιαζες. Άρχιζε, τότε, να
χτυπάει η καρδιά μου πιο γρήγορα. Είμαι σίγουρη ότι κοκκίνιζα. Έπαιζαν τα νεύρα των χεριών μου. Μου χάιδευες το στομάχι, μέσα στον ύπνο σου κι ένιωθα ευτυχία. Μία ή δύο φορές,
μου έπιασες το στήθος. Μέσα στον βαθύ, από την εξάντληση,
ύπνο σου, ούτε που κατάλαβες ότι το έκανες. Εκεί άρχισα να
χοντραίνω την μεταξύ μας πλάκα.
Πλάκα; Ποτέ δεν ήταν πλάκα από κανένα μας. Εγώ τραβούσα το σχοινί, λίγο περισσότερο κάθε μέρα. Εσύ περνούσες τις
φάσεις σου. Είτε θα ήσουν τελείως αδιάφορος, είτε θα με έφτανες μια ανάσα πριν σε βάλω κάτω. Δεν μπορώ να καταλογίσω
ευθύνες. Φταίγαμε και οι δύο και ταυτόχρονα, δεν έφταιγε κανείς. Μου έλεγες πως είσαι αγοράκι κι ότι δεν θες να το τραβάω
πολύ κι εγώ έκανα του κεφαλιού μου. Άλλο τόσο του κεφαλιού
σου έκανες κι εσύ. Έπιανα εσένα να χαζεύεις τον κώλο μου, κι
εμένα, στιγμές αργότερα, να σου κουνιέμαι επιδεικτικά. Μέχρι
να καταλάβω τι έκανα και τι έκανες, ξέφευγε η πλάκα απ’ τα
όριά της. Άντε να την μαζέψω κι άντε να τα φέρω όλα σε ισορροπία. Το παιχνίδι ήταν χαμένο κι αυτό είχε προδιαγραφεί, από
την πρώτη κιόλας χρονιά που κάναμε παρέα.
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Πόσο μου την είχες δώσει στα νεύρα όταν έμπλεξες μ’ αυτή,
την ηλίθια, πώς την έλεγαν; Που σε φώναζε «Σούλη» με χωριάτικη προφορά. Κατάλαβες ποια λέω. Από πείσμα τα έμπλεξα
κι εγώ με κάποιον. Παραμέναμε φίλοι. Έτσι λέγαμε. Ψέματα,
Τάσο. Μόνο ψέματα ήταν η ζωή μας. Εγώ αλλού, εσύ αλλού,
βγαίναμε μαζί, γυρίζαμε χαράματα, ενίοτε σουρωμένοι μέχρι
τα μπούνια, ξαπλώναμε μαζί, κοιμόμασταν μέχρι το μεσημέρι,
μας την έλεγε η Ντίνα. Εδώ πρέπει να σου εξομολογηθώ κάτι,
ξέροντας πως μόλις το μάθεις, θα αρχίσεις να βρίζεις θεούς και
δαίμονες.
Ένα βράδυ από εκείνα που πλαγιάσαμε μαζί, όταν ήσουν
ακόμα με την Αγγέλα· το θυμήθηκα το χωριατάκι σου· σου ‘χα
θυμώσει τόσο πολύ, που δεν μου κολλούσε ύπνος. Σ’ έκανα
να ζηλέψεις, όσο κι αν δεν το παραδέχτηκες ποτέ. Μ’ έκανες
κι εσύ να ζηλέψω, βλάκα, μιλώντας μου για εκείνη. Τέσσερεις
φεύγα το πρωί ήτανε. Εσύ κοιμόσουν σαν το μοσχάρι κι εγώ
ζήλευα, είχαν χτυπήσει τα νεύρα μου κόκκινο και ήμουν και
αναμμένη. Επειδή σε ξέρω, ξέρω ότι είσαι βλάκας και ότι δεν
καταλαβαίνεις τι σου γίνεται ώρες – ώρες, θα σου πω ότι εκείνο
το μεσημέρι που σηκωθήκαμε κι είχες το χέρι σου εκεί που δεν
έπρεπε να το έχεις, δεν είχε πάει μόνο του. Εγώ το είχα βάλει.
Το ανέφερες ενίοτε και γελούσες με τα χάλια μας, αλλά, μωρέ
Τάσο, δεν σου είχε πάει ποτέ το μυαλό; Τόσα χρόνια ζούσαμε
μαζί και με ήξερες, είχες μάθει ότι μπορεί να μ’ έπιανε στις
τρείς ή στις πέντε να θέλω να μου βάλεις χέρι, ενώ κοιμόσουν
σαν το τούβλο και δεν ξύπναγες ούτε με κανόνια.
Μετά πήγες κι έμπλεξες με την μπάρμπι κι έχασα κάθε ελπίδα. Χάθηκες. Με ρωτούσες αν σου κρατούσα μούτρα που δεν
είχες χρόνο για εμένα, λες και δεν το έβλεπες. Δεν θα με πείραζε
αν περνούσες καλά μαζί της, μα, από την πρώτη κιόλας μέρα,
δεν περνούσες καλά. Δεν ήσουν ο εαυτός σου. Βουτυροχλεχλές
έγινες για χάρη της. Χρύσωσες τις εταιρίες που έφτιαχναν τσίχλες, γιατί η Αλεξάνδρα σου δεν μπορούσε να μυρίζει τον καπνό. Σταμάτησες να φωνάζεις, να βρίζεις και να κοπανιέσαι.
Ξεσπούσες σε μένα τα νεύρα σου. Είχα αρχίσει να κουράζομαι.
Αλλά, βαθιά μέσα σου, ήσουν ο ίδιος άνθρωπος. Εκείνος που
μου έριχνε κλεφτές ματιές, όταν πίστευε πως δεν τον κοίταζα.
Εκείνος που έριχνε ατάκες, δήθεν για ξεκάρφωμα, και καρφωνόταν μόνος του. Εκείνος που του ευχήθηκα «καλή θητεία» και
έσκυψε να με ρωτήσει αν φοράω σουτιέν ή όχι. Το τελευταίο
βράδυ, πριν φύγεις για τον στρατό. Ναι, ρε βλάκα, δεν φορούσα
εσώρουχα εκείνο το βράδυ, επειδή είχες δίπλα σου την μπάρμπι.
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Για σπάσιμο το έκανα, για να με στραβοκοιτάζει όλο το βράδυ.
Ούτε που μας έδωσε σημασία όταν πιάσαμε ψιλοκουβέντα. Το
σκεφτόμουν να σε πάρω και να φύγουμε, να τους παρατήσουμε
όλους εκεί και να παρθούμε στο αυτοκίνητο. Ειλικρινά το σκεφτόμουν. Ούτε που μ’ ένοιαζε αν ήσουν μ’ εκείνη κι αν έλεγες
ότι περνούσες υπέροχα. Πάλι μπήκαν οι φόβοι μου στη μέση. Το
λέω και το ξαναλέω, μπας και το χωνέψω κάποια στιγμή. Σου
είπα να πάμε στο αυτοκίνητο, με ρώτησες τι ήθελα, δείλιασα,
απάντησα πως κάτι είχα ξεχάσει. Δεν μπορούσα να εκφράσω
τις σκέψεις μου. Μέχρι να πάρω την απόφαση, ήσουν σε κάποιο
λεωφορείο και ταξίδευες.
Πόσο μου έλειπες εκείνη την περίοδο; Θεέ μου, πόσο; Μιλούσαμε σπάνια. Όποτε θυμόσουν να πάρεις τηλέφωνο, ξεχνούσαμε
να το κλείσουμε. Φώναζε η Ντίνα που το έπαιρνα αγκαζέ και
την έδιωχνα απ’ την τηλεόρασή της. Σ’ άκουγα και μ’ άκουγες,
όπως πάντοτε, μόνο που μας χώριζαν τα χιλιόμετρα. Μας τσάκιζαν τα άτιμα τα χιλιόμετρα. Περίμενα να έρθεις. Περίμενα να
χωρίσεις. Όλοι είχαν χωρίσει στο στρατό. Μόνο εσύ αρνιόσουν
πεισματικά να το κάνεις. Ήρθες μια φορά κι ούτε που με είδες.
Πέρασαν τρείς μήνες για να σε δω. Σαν τον κλέφτη ήρθες. Ήθελες να κάνεις κι έκπληξή, τρομάρα σου, στην μπάρμπι. Καημένε
Τασούλη…
Όλα ανάποδα τα κάναμε εκείνο το βράδυ. Όλα ανάποδα
τα κάναμε, πάντοτε. Ανάποδοι ήμασταν. Εσένα ήθελα. Χρόνια
σε ήθελα. Εκείνο το βράδυ, δεν ξέρω πώς κατάφερα να το εκφράσω. «Με θέλεις; Με έχεις». Ο Τάσος που ‘χε περάσει τα
όριά του και δεν τον ένοιαζε τίποτα. Ο άνθρωπος που άρχισε
να πατάει στα χνάρια άλλων ανθρώπων, ακραίων, ρομαντικών,
ασυλλόγιστων. Θυμάμαι να λέω στον εαυτό μου «μπλέξαμε».
Σου ‘χαν χαλάσει την γιορτή, σου ‘χαν μαυρίσει την καρδιά,
σβαρνιόσουν εκείνο το βράδυ, μα δεν μπορούσες να πέσεις
κάτω. Έπρεπε να σταθείς στα πόδια σου. «Τίποτα σημαντικό
δεν συνέβη σήμερα» θα είχες πει κι ύστερα θα το έριξες, όπως
πάντα, στην παλαβή.
Μπήκες στο δωμάτιο και έβγαλες ρολόι, σακάκι και πουκάμισο. Κάθισες να κάνεις τσιγάρο με τη φανέλα, όπως παλιά.
Χαμένο βλέμμα, απλανές, σκεφτικό. Αγχώθηκες κι άρχισες να
τρως τα νύχια σου. Πήγες να κάνεις και πλάκα, τρομάρα σου,
αλλά δεν σου βγήκε. «Σου βάζω χέρι» μου είπες με ύφος τεθλιμμένο. Έτοιμη ήμουν να πάρω το χέρι και να το πάω εκεί
που έπρεπε, εξ’ αρχής, να το έχεις βάλει, αλλά μου την έδινε
το κρατς – κρατς του νυχιού. Την έφαγες την σφαλιάρα στο
385

Πορφυρό

χέρι, δεν άντεξα. Με κοίταζες παράξενα. Σαν να με έβλεπες για
πρώτη φορά. Με έγδυνες με τα μάτια, Τάσο.
Γέλασα με την γκριμάτσα σου, όταν μπέρδεψες την γλώσσα σου και βγήκε εκείνη η παράξενη λέξη, που η προφορά της
έμοιαζε με κάποια αφρικάνική διάλεκτο, από το στόμα σου.
Περίμενα να μου πεις κάτι σοβαρό, να πιάσουμε κουβέντα, αλλά
δεν κρατήθηκες. Έπρεπε να το συνεχίσεις. Έπρεπε κι εγώ το
συνεχίσω. Τόσα χρόνια χάζευες τον κώλο μου και προσπαθούσες να δεις τι βρακί φοράω. Είπα να στον δείξω εκείνο το βράδυ. Μην με ρωτήσεις πώς το κατάφερα. Ούτε εγώ ξέρω. Μου
βγήκε και το έκανα. Μου την έδωσε που με είπες «κουφέτο».
Εκεί που περίμενα να ορμήσεις, εσύ το γύρισες στην πλάκα. Σε
είχα δει. Δεν είχες σκοπό να κάνεις πίσω, μόνο να το τρενάρεις
ήθελες. Να το καθυστερήσεις λίγο, να κόψεις αντιδράσεις. Ήθελες να πατάς στα σίγουρα. Το πήγες ακριβώς εκεί που ήξερες
ότι δεν θα άντεχα. Στην κόντρα. Ήξερες πως με εξιτάριζε αυτή
η κόντρα και, πολλές φορές, την άρχιζες επίτηδες, για να μου
σπάσεις τα νεύρα.
Πόσες φορές είχες απειλήσει πως θα με δάγκωνες και πόσες
από αυτές περίμενα το δάγκωμα που δεν ήρθε ποτέ; Το γύρισα
κι εγώ στην κόντρα, προσπαθώντας να αμυνθώ και να μας πάω
ένα βήμα πιο πέρα. Δεν ξέρω αν το είχες σχεδιάσει, αν το είχες
φανταστεί, αν το έκανες με την μπάρμπι σου ή οτιδήποτε άλλο.
Αυτό που ξέρω, είναι ότι δεν περίμενα να το κάνεις. Ειδικά
όταν είδα εκείνη την φάτσα να με κοιτάζει παιχνιδιάρικα. Είχα
προετοιμαστεί για να ακούσω μία από τις χιλιάδες μαλακίες
που θα μπορούσες να πετάξεις για να καταστρέψεις την στιγμή. Τζάμπα η προετοιμασία, με δάγκωσες τελικά. Σου έχω πει
ποτέ, πόσο μου άρεσε; Νομίζω ότι το έδειξα όταν σε άρπαξα
και σε κόλλησα πάνω μου. Φοβήθηκα ότι θα το σταματούσες αν,
εκείνη την στιγμή, δεν σε πίεζα. Κρατιόμουν για να μην σε βάλω
κάτω. Ήθελα, για μία φορά, να εξελιχθούν όλα ομαλά. Αλήθεια
το ήθελα. Από την στιγμή που άγγιξες τα πλευρά μου κι άρχισες να μου βγάζεις την μπλούζα, βασανιστικά αργά, άρχισα να
παλεύω όχι με τον φόβο, αλλά με την επιθυμία. Τον φόβο τον
έχασα κάπου στην διαδρομή.
Εκεί βρήκαν να σε πιάσουν οι ενδοιασμοί. Δηλαδή, ρε Τάσο,
για να καταλάβω, παίζεις με το στήθος μου, μου βγάζεις την
μπλούζα και πας και κάνεις πίσω, για να μου πιάσεις την κουβέντα; Στέκει; Όχι. Τέλος πάντων, στέκει. Φοβόσουν, όπως κι
εγώ. Σου είπα να συνεχίσεις κι ύστερα έγινε το έλα να δεις.
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Ποτέ δεν έπαιζες δίκαια. Νόμιζα πώς θα είχα ένα περιθώριο
για να υποχωρήσω, για να το γυρίσω στην πλάκα, για να το
κόψω. Σιγά μην μ’ άφηνες. Με ανέβασες πάνω σου, μου έδωσες
το πάνω χέρι, μου έδωσες θάρρος για να σκοτώσω τους φόβους
μου. Ασυναίσθητες ήταν οι πράξεις μας· όλα έγιναν χωρίς να
καταλαβαίνουμε το πώς.
Ήθελα να σου μιλήσω όταν ξαπλώσαμε, αλλά ήσουν τόσο
κουρασμένος και τόσο στεναχωρημένος, που φοβόμουν μην τα
πάρεις όλα στραβά και φύγεις. «Πόσες μετράς;» ρώτησα μόνο
κι όταν άκουσα το νούμερο, συνειδητοποίησα ότι άντεχα να
κάνω υπομονή. Έκανα χρόνια υπομονή κι έλεγα στον εαυτό μου
ότι μπορούσα να κάνω κι άλλο.
Μου ‘χες χτυπήσει αμέτρητες φορές το ότι σε έδιωξα εκείνο
το μεσημέρι. Ποτέ δεν με ρώτησες τον λόγο που το έκανα. Φοβόσουν την αιτία, γιατί την ήξερες. Ήξερες ότι δεν θα μπορούσα
να μπω σε μία σχέση με όλα τα όρια και τα συρματοπλέγματα
που έπρεπε να μπούνε γύρω μας. Ήταν κι ο στρατός. Ναι, Τάσο,
έφταιγε κι αυτό. Φρίκαρα στην ιδέα ότι θα σ’ έχανα ξανά και
θα μιλούσαμε αν και όποτε είχες χρόνο. Δεν ήθελα να φύγεις.
Μετά, κλώτσησαν όλα μέσα μου. Άρχισε να αντηχεί μια φωνή
στο μυαλό μου και να λέει πως είμαστε φίλοι. Πως έκανα μαλακία. Πως δεν έπρεπε να γίνει κάτι μεταξύ μας. Πως δεν έπρεπε
να σ’ αφήσω, πως δεν έπρεπε να μ’ αφήσεις, πως τα σκατώσαμε όλα. Άρχισες να μου λείπεις ενώ ήσουν ακόμη δίπλα μου
και χαμογελούσες. Δεν έχω πονέσει περισσότερο στην ζωή μου.
Δεν πόνεσα ούτε όταν άκουσα τα λόγια της Ντίνας, μετά που
ντύθηκες και βγήκες από το δωμάτιο. Με πόνεσε που σ’ είπε
«χαλβά». Πάντα έτσι σε έλεγε. Δεν ήσουνα χαλβάς, είχες όρια,
τόσο γερά χτισμένα, θεμελιωμένα με άφθαρτα υλικά, που όσο κι
αν πάλεψες, όλα αυτά τα χρόνια, δεν κατάφερες να ρίξεις. Ναι,
υπήρχαν στιγμές που τα γκρέμιζες όλα κι ύστερα σ’ έπιαναν οι
τύψεις.
Αυτό έκανες κι εκείνη τη μέρα. Μέσα σε είκοσι τέσσερεις
ώρες, έφερες την ζωή μου τούμπα, δύο φορές. Μία που παράτησες την Αλεξάνδρα κι έγινες δικός μου και μία που παράτησες
εμένα και γύρισες πίσω στην μπάρμπι. Με πονούσε για χρόνια,
ίσως και να με πονάει ακόμη. Όμως, έφταιγα κι εγώ που δεν
σου μίλησα ποτέ. Μάλωνες με την μπάρμπι, εμφανιζόσουν απ’
το πουθενά, μιλούσαμε, ξαπλώναμε, φιλιόμασταν, πηδιόμασταν
μέχρι τελικής πτώσεως, κοιμόμασταν, σηκωνόσουν, έπινες καφέ
κι έφευγες για να γυρίσεις στην μπάρμπι σου. Μου την είχες πει
κιόλας, γιατί δεν ήξερα τι ήθελα. Με το δίκιο σου.
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Δεν ήθελα, τότε, να ήμαστε μαζί, όχι επειδή σε ήξερα, αλλά
επειδή δεν θα άντεχα να μου λείπεις συνέχεια. Έπρεπε να κάνω
υπομονή και να βρω μια διπλωματική διέξοδο από εκείνη την
ερώτηση. «Θέλεις να χωρίσω και να είμαστε μαζί;». Όχι. Δεν
ήθελα, τότε, εκείνη την περίοδο που βάραγες σκοπιές, να είμαστε μαζί. Δεν θα το άντεχα. Το είχα φέρει εκατομμύρια φορές
στο μυαλό μου. Τα ήθελα όλα, όπως ακριβώς τα ήθελα και
δεν ήμουν διατεθειμένη να συμβιβαστώ με κάτι λιγότερο. Ή θα
κοιμόμασταν μαζί κάθε μέρα, ή όποτε κι όταν, χωρίς ταμπέλες,
δεσμεύσεις και υποσχέσεις. Ούτε εσύ άντεχες τη μοναξιά, μα
την διαχειριζόσουν τελείως διαφορετικά. Σου έφτανε να έχεις
την μπάρμπι σου κι ένα κρεβάτι να την πέφτεις πού και πού.
Μάθαινα για τους καυγάδες σας και στενοχωριόμουν. Δεν ανακατεύτηκα ποτέ. Άλλαξα. Υιοθέτησα τρόπους άλλων. Σε άκουγα μόνο όταν ήθελες να μιλήσεις και σκάλιζα την ζωή σου, στα
κρυφά, ρωτώντας τους φίλους σου για σένα.
Μετά χώρισες κι ανάσανα. Με πήρες τηλέφωνο για να πάμε
μαζί σ’ εκείνη την κηδεία. Σερνόσουν. Μαζί τα μαζέψαμε τα
κομμάτια σου, έτσι μου είχες πει. Τα χειρότερα Χριστούγεννά
μας, τα περάσαμε μαζί. Ήρθαν όλα ανάποδα, διαλύθηκε ο κόσμος μας, κλονίστηκε η παρέα. Εσύ ήσουν φαντάρος, ο Σάκης
έτρεχε με τον πατέρα του και το μαγαζί, ο Βασίλης είχε αποφασίσει να φύγει και προσπαθούσε να κρατήσει μια συνοχή στην
όλη κατάσταση κι εγώ ψυχορραγούσα σιωπηλά, περιμένοντας,
μετρώντας μέρες, σαν στρατιώτης που περίμενε το χαρτί και την
ταυτότητά του. Σαν εσένα που χάθηκες, που ήθελες να μαζέψεις
τις άδειές σου, που ζητούσες να χαλαρώσεις πριν επιστρέψεις
πίσω στην ζωή σου.
Το «μαζί» δεν το περίμενα, ούτε ήμουν έτοιμη να το διαχειριστώ. Ούτε ήξερα ότι θα μου έπαιρνε δέκα χρόνια για να
σου πω όσα ήθελα να σου πω. Εσύ έγινες ξανά ο εαυτός σου,
εγώ τον είχα χάσει στην πορεία και δεν ήθελα να γυρίσω πίσω.
Έγινα κάποια που μισούσα, ένα άτομο που σιχαινόμουν, μόνο
και μόνο για να προστατεύσω εσένα από εμένα. Λάθος, μεγάλο
λάθος ήταν κι άργησα πάρα πολύ να το δω. Μα, ακόμη κι όταν
το είδα, δεν είχε νόημα να στο πω. Είχαν αλλάξει οι συνθήκες
κι ήξερα πως ήταν πλέον αργά για εμάς. Όταν έγινα η παλιά
Νίκη, εκείνη που δεν έπαιζε, εκείνη που μανούριαζε, που έλυνε
τα προβλήματά της με καριολίκια και γροθιές, είχε χτυπήσει
την πόρτα μου το τέλος. Έπρεπε να το τελειώσω κι έπρεπε να
είναι τελεσίδικο. Γι αυτό σκοτωθήκαμε κι έφυγες. Πάντα έφευγες. Ακόμη κι αν όλα ήταν δικά σου, τα άφηνες και έφευγες.
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Δεν ήθελες ποτέ να έχεις αναμνήσεις, σε αντίθεση με εμένα, που
κρατούσα και κρατάω κειμήλια.
Ψέματα, όλη μας η ζωή, ήταν γεμάτη ψέματα, κι αυτό, μόνο
για να μην χάσω εσένα ή τον εαυτό μου. Όταν ανέλαβες το
μαγαζί του Θανάση, δεν είχες χρόνο για τίποτα. Μετά έπιασες
και τις επενδύσεις. Είκοσι ώρες την ημέρα δούλευες. Έλειπες
τα βράδια κι εγώ ξενυχτούσα, συνήθως διαβάζοντας. Δεν περνούσανε τα βράδια μου. Λιώμα ερχόσουν το πρωί, μου έφερνες πρωινό, μου έφτιαχνες καφέ, με αγκάλιαζες και ρωτούσες
«τι κάνει το κουφετάκι μου;». Απίστευτος, πάντοτε απίστευτος
και ανεκδιήγητος ήσουν. Κοιμόμασταν, όσο κατάφερνες να κοιμηθείς κι ύστερα σηκωνόσουν και πιανόσουν με την δουλειά.
Νούμερα ήταν για σένα τα λεφτά, οντότητες οι άνθρωποι. Έπαιζες και κέρδιζες. Έπαιζες κι έχανες. Δεν σ’ ένοιαζε. Ρίσκαρες
τα πάντα και χωνόσουν ολοένα και πιο βαθιά. Τεράστια ήταν
τα ανοίγματα που έκανες. Δεν αγχωνόσουν εσύ κι αγχωνόμουν
εγώ.
Πού και πού, έπαιρνες και κανένα ρεπό. Δεν άντεχες μέσα
στο σπίτι για περισσότερο από μία μέρα. Παθολογικά εργασιομανής ήσουν. Όποτε δεν δούλευες, αρρώσταινες. Έπιανες τον
τζουρά και έπαιζες οτιδήποτε θλιμμένο σου ερχόταν στο μυαλό.
Αυτά τα πονεμένα σου ταξίμια τα λάτρευα, ακόμη κι αν μου
ράγιζαν την ψυχή. Αναθεμάτιζες όταν δεν έπιαναν τα δάχτυλά
σου τις χορδές. Σου έλεγα πως έπρεπε να ξεκουράζεσαι κιόλας.
Δεν μ’ άκουγες. Ακόμη και η Εύα στο έλεγε, κι εσύ, ο ξερόλας,
της απαντούσες ότι μόνο μία φορά θα έβγαζε διάγνωση για
εσένα, όταν έφτανες στο νεκροκρέβατο.
Ζήλευα. Αυτό το ξέρεις. Το πόσο ζήλευα, δεν στο έδειξα
ποτέ. Ακόμη και την Εύα, το μινιόν του Θανάση, το δείγμα γυναίκας, το ζήλευα. Πιάνατε την κουβέντα, χαζογελούσατε και
μου γύριζε το μυαλό. Είχα αρπαχτεί μερικές φορές μαζί της,
χωρίς βέβαια να το καταλάβει κανείς. Δεν ξέρω πώς λειτουργούσε μέσα στο κεφάλι μου. Μόνο το είδωλό μου στον καθρέφτη δεν ζήλευα. Ναι, ήμουν κτητική. Ήσουν δικός μου και αυτό
δεν υπήρχε περίπτωση να το διαπραγματευτώ. Έφταιγε το ότι
ήσουν φλου, δεν σ’ ένοιαζε αν θα πονέσει κάποιος και πόσο θα
πονέσει, δεν καταλάβαινες ότι οι άνθρωποι πονάνε. Ίσως γιατί
έδειχνες ατσαλένιος κι άφθαρτος.
Σ’ αγαπούσα περισσότερο, κάθε φορά που ήσουν ζορισμένος και μου ανοιγόσουν. Με έπαιρνες αγκαλιά, κούρνιαζες πάνω
μου, κρυβόσουν στο στήθος μου κι έκλαιγες με τις ώρες, σαν
μικρό παιδί που χτύπησε κι αναζητούσε παρηγοριά και ανα389
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κούφιση. Μόνο για την μάνα σου δεν είχες κλάψει. Ούτε στην
κηδεία της δεν πήγες, όσο κι αν σε παρακάλεσα, όσο κι αν σου
είπα ότι, κάποιες φορές, τα θέλω μας δεν γίνεται να συνάδουν
με την πραγματικότητα. Για όλους έτρεχες, εκτός από τους δικούς σου. Σταμάτησες να μιλάς και με τον αδερφό σου, σα να
σού ‘χε κάνει κάτι εκείνος. «Εσύ, η Ντίνα και τα παιδιά, είστε
η οικογένειά μου» μου είχες πει σε κάποιο διάλλειμα απ’ τη
δουλειά. Όχι, δεν έφταιγε αυτό που βγάλαμε την ταμπέλα της
σχέσης. Κάτι άλλο έφταιγε.
Τρείς εκτρώσεις έκανα και δεν στο είπα ποτέ. Δεν ήθελα ο
κωλοχαρακτήρας σου να νιώθει υποχρεωμένος σε μένα, στην
κοινωνία, ή στον εαυτό σου. Το αστείο είναι πως και τις τρείς
φορές, εγώ έφταιγα. Την πρώτη, τότε, στα είκοσι έξι μας, με
κυρίευσε το πάθος της στιγμής. Ίδρωσες κι έτρεμες απ’ το άγχος, όταν κατάλαβες τι έγινε. Εγώ δεν έδωσα σημασία, με την
ζωή που κάναμε και τις καταχρήσεις, τότε, πίστευα πως δεν
υπήρχε περίπτωση να έχει γίνει κάτι. Να που έγινε. Μόνη μου
έτρεξα. Μόνη μου τα κανόνισα όλα. Δεν σου είπα τίποτα γιατί
φοβήθηκα πως θα ακολουθούσες τον δρόμο του φευγάτου. Είπα
ότι θα προσέχω. Λόγια ήταν μόνο. Λόγια που δεν είχαν αντίκρισμα γιατί όσο περνούσε ο καιρός, σ’ απολάμβανα όλο και
λιγότερο. Δεν είχαμε δικό μας χρόνο, Τάσο. Υπήρχαν βδομάδες
που δεν βλεπόμασταν καθόλου, ακόμη κι αν ζούσαμε στο ίδιο
σπίτι, ακόμη κι αν κοιμόμασταν στο ίδιο κρεβάτι. Μέρες που
μιλούσαμε με σημειώματα στον καθρέφτη της κρεβατοκάμαρας.
«Σου μαγείρεψα λαζάνια» έγραφες στο χαρτάκι ενώ έδενες την
γραβάτα σου. Έφευγες και μ’ άφηνες να κοιμηθώ. Έφευγα το
πρωί για δουλειά. «Σ’ αγαπάω απατεώνα» σου έγραφα, για
να το δεις όταν θα επέστρεφες. «Να πας για ψώνια, το ψυγείο
είναι άδειο» μου απαντούσες πριν πέσεις για ύπνο.
Μου τελείωσε το κουράγιο. Δεν άντεχα να είμαστε έτσι.
Τότε έφυγε η ταμπέλα της σχέσης. Χωρίσαμε. Σηκώθηκες κι
έφυγες από το σπίτι. Τα παράτησες όλα πίσω σου. Δύο μέρες
και δύο νύχτες έκλαιγα και χτυπιόμουν, πότε στο κρεβάτι, πότε
στον καναπέ, πότε στην κουζίνα, πότε στο μπάνιο. Άδειασε το
σπίτι. Με πλάκωναν οι τοίχοι. Κατέρρεε πάνω μου η πραγματικότητα που δεν μπορούσα να αντιμετωπίσω. Δεν ήξερα τι ήθελα
και συνεχίζω να μην ξέρω τι θέλω.
Γύρισες για να συζητήσουμε. Σου είπα ότι με πονάει το να
είμαστε μαζί και να μην ζούμε τις στιγμές μας μαζί. Μου απάντησες πως έπρεπε να μεγαλώσω κι ότι δεν ήμασταν πια στο
σχολείο. Βάλθηκες να μου το αποδείξεις. Παράτησες την δου390
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λειά για μια βδομάδα κι έμεινες στο σπίτι. Κάθε μέρα γινόσουν
όλο και πιο μίζερος. Δεν είχες τι να κάνεις, σ’ έτρωγαν τα χέρια,
δε σε χωρούσε ο τόπος. Βλέπαμε τηλεόραση κάποιο απόγευμα,
σ’ είχα στην αγκαλιά μου και έβαλες τα κλάματα από τα νεύρα
σου. «Δεν την μπορώ την απραξία, δεν την αντέχω, με διαλύει»
μου είπες μέσα στα αναφιλητά σου. Γι αυτό ταίριαξες με την
μπάρμπι. Είστε και οι δύο εργασιομανείς, μέχρι εκεί που δεν
πάει. Θα μπορούσατε να μην ειδωθείτε για μήνες, μόνο και μόνο
επειδή σας γεμίζει η δουλειά σας. Όχι, εγώ δεν ήμουν έτσι.
Ένα από αυτά που με φόβιζαν κι ακόμη με τρομάζουν, είναι
η εργασιομανία σου. Μετά, με φόβιζε η ανάγκη σου να κάνεις
παιδιά. «Περνάνε τα χρόνια» μου έλεγες κι ούτε που κατάλαβα
πότε ήρθαν τα τριάντα και πότε έφυγαν. Ήρθε κι ο Βασίλης
πίσω με την μικρή του και σου σφηνώθηκε στο μυαλό το να
κάνουμε παιδιά. Μαλώναμε για την δουλειά σου και τα παιδιά.
Δύο φορές είπα πως θα το προσπαθήσω και τις δύο δεν κατάφερα τίποτα. Έμαθα να παίζω θέατρο και να κρύβομαι, γιατί
δεν ήθελα να σε πληγώνω. Το είχα κάνει στο παρελθόν αμέτρητες φορές και δεν άντεχα τον αντίκτυπο που είχε σε εμένα.
Μου το είχε πει η μάνα μου, όταν παίζεις με τα συναισθήματα
κάποιου, πληγώνεις τον άλλο, μα περισσότερο τον εαυτό σου.
Μου έφυγες ακόμη μια φορά. Έπεσα να πεθάνω. «Πάω για
τσιγάρα» μου είπες εκείνο το πρωί που σκοτωθήκαμε. Αιώνες
μου φάνηκαν τα δέκα λεπτά που έλειψες. Τότε είδα πως δεν
υπήρχε περίπτωση να συμβιβάσουμε τα θέλω μας, αλλά ήμουν
δειλή και φοβισμένη, δεν ήξερα πώς θα ήταν η ζωή μου χωρίς
εσένα κι αν θα άντεχα μακριά σου. Γι αυτό δεν έγραψα ποτέ το
τέλος σ’ αυτό που είχαμε.
Μίλησα με τον Θανάση που δεν θέλει παιδιά και τον Βασίλη
που θέλει, αλλά όχι με την γυναίκα που έχει δίπλα του. Τα ίδια
μου είπαν και οι δύο. Ή να κάνω την υπέρβαση, ή να χωρίσω.
Βασανιζόμασταν και οι δύο, περισσότερο εσύ και λιγότερο εγώ.
Μου είχε πει ο Βασίλης, πως για κάποιους είναι όνειρο και για
άλλους, ανάγκη. Μέχρι να καταλάβω πως ήταν ανάγκη σου,
είχαμε χωρίσει. Πάει καιρός. Είκοσι μέρες μακριά σου και νιώθω πως πέρασαν χρόνια από την τελευταία φορά που σε είδα.
Έμαθα ότι μιλάς με την μπάρμπι. Ας είναι. Μακάρι να μπορέσει
να σου προσφέρει όσα χρειάζεσαι, γιατί εγώ, όπως φάνηκε, δεν
θα το καταφέρω ποτέ.
Αν και δεν θέλω να απολογηθώ, νομίζω ότι πρέπει. Άλλωστε,
εσύ το έχεις κάνει αμέτρητες φορές. Εσύ μιλούσες, εγώ δεν είχα
κουράγιο. Υπήρχαν στιγμές που δεν καταλάβαινα τι ένιωθα και
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έπρεπε να περάσουν χρόνια για να αρχίσω να συνειδητοποιώ
ότι όσα σε πείραζαν, ήταν οι δικές μου ανάγκες.
Έχω πια καταλάβει πως μας διέλυσε η ζήλια και η κτητικότητά μου και πως την χαριστική βολή, μας την έριξε η άρνησή
σου να μιλήσεις, χωρίς ταμπού, για εμάς. Από τότε που ήμασταν παιδιά, έτσι λειτουργούσαμε. Εγώ σε ζήλευα, παθολογικά,
ακόμη κι αν επέβαλλα στον εαυτό μου την φιλία μας. Σίγουρα
έπαιξε μεγάλο ρόλο η άνεση που υπήρχε μεταξύ μας. Σίγουρα
έφταιγα κι εγώ, που ενώ ήθελα πολλά, δεν ζητούσα τίποτα γιατί
φοβόμουν. Σίγουρα έφταιγες και εσύ, που ενώ ήθελες τα ίδια,
φοβόσουν να κάνεις την πρώτη κίνηση. Μόνο με χάζευες, όπως
σε χάζευα κι εγώ. Μέχρι εκεί έφτανες. Ποτέ δεν μου είπες τι συνέβαινε μέσα στο κεφάλι σου, αν και, αρκετές φορές, είχες ρίξει
σπόντες. Εγώ, απ’ την άλλη, δεν το ανέφερα ποτέ. Θυμάμαι, μια
φορά, είχαμε πάει για καφέ, τότε το πρώτο καλοκαίρι μετά το
σχολείο. Έριχνες κλεφτές ματιές στο στήθος μου, νομίζοντας ότι
δεν σε είχα καταλάβει. Επίτηδες το έκανα να φαίνεται περισσότερο. Δεν κατάφερα να κοιμηθώ εκείνο το βράδυ, γιατί σκεφτόμουν όλα όσα ήθελα να σου κάνω, ρε προστυχόφατσα. Ήταν
μία από εκείνες τις ημέρες που μου έβγαζες αυτό που έλεγε η
μάνα μου. «Φίλοι και μαλακίες».
Έχω πια καταλάβει πως ήταν αναπόφευκτο αυτό που συνέβη μεταξύ μας. Δεν υπήρχε άλλος δρόμος. Δεν είχαμε επιλογές,
πραγματικά δεν υπήρχαν εναλλακτικές σε όλο αυτό που βιώναμε. Στην αρχή ήταν συναισθήματα. Μετά διεκδίκηση. Ύστερα
μπλέξαμε. Εσύ, σαν πιο ρομαντικός και γλυκός, έβλεπες την
κατάσταση περισσότερο συναισθηματικά Για εμένα… Ξεκίνα
να κοκκινίζεις, όπως έκανες κάθε φορά που με άκουγες να χρησιμοποιώ κάποια λέξη που, κατά την γνώμη σου, δεν άρμοζε σε
γυναίκες. Για εμένα, όλο αυτό που ζήσαμε από το πρώτο φιλί
κι έπειτα, ήταν καύλα. Άγρια καύλα. Κοκκίνισες αρκετά ή να
το συνεχίσω;
Κοιτάζω έξω, τον συννεφιασμένο ουρανό που έχει πάρει ένα
μυστήριο χρώμα, σαν πορφυρό μου κάνει. Ματωμένος είναι κι
αυτός, σαν τις αναμνήσεις μου. Σαν τις επίπονες ημέρες που
ήθελα τα πάντα και δεν μπορούσα να έχω τίποτα. Θλιμμένος
και βαρύς, σαν το μυαλό μου τα βράδια που πήγαινα για ύπνο
κι όλο ξαγρυπνούσα. Δεν μου περνούσες με τίποτα. Ναι, Τάσο,
τότε που σε ρωτούσα αν είμαστε ακόμη φίλοι. Τότε. Εκείνο το
διάστημα που βγαίναμε μαζί κι αράζαμε τα χαράματα στο σπίτι μου. Τότε που σε κοιτούσα σαν χαμένη και με ρωτούσες αν
έχω κάτι. Τότε που μούδιαζε το μυαλό μου και δεν μπορούσα
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να εξωτερικεύσω όσα άραζαν μέσα του. Τότε που χανόμουν,
που άκουγα τον εαυτό μου να λέει «σε θέλω, πάρε με, σκίσε
με, κάνε με δική σου, ρούφα με, δάγκωσέ με, κράτα με, μη με
αφήνεις, κοίτα με, πες μου ότι σ’ αρέσω, ότι με ποθείς, ότι με
θες, ότι θα είμαστε μαζί για πάντα, ότι θα ανασαίνουμε μαζί,
ότι δεν θα χωρίσουμε ποτέ, ότι δεν θα σηκωθούμε ποτέ από το
κρεβάτι», πριν σε κοιτάξω και σου πω «φίλοι, Τάσο;»
Να φουντώνω, να ιδρώνω, να μουσκεύω, να θέλω να μιλήσω
και να μην μπορώ. Να παρακαλάω να κάνεις κάτι και να μην
καταλαβαίνω ότι σου κόβω τα φτερά. Να ζορίζω τον εαυτό μου
να ξεκολλήσει κι εκείνος να αρνείται πεισματικά, φοβούμενος
πως θα χάσει αυτό που υπήρχε μεταξύ μας. Να είναι το μυαλό
μου γεμάτο με μπαρούτι, έτοιμο να εκραγεί, ένα βήμα, ένα πολύ
μικρό βήμα, πριν τα βγάλω όλα από μέσα μου και να κολλάω.
Να σε παίρνει ο ύπνος κι εγώ να το παίζω κοιμισμένη. Να προσπαθώ να ξυπνήσω πριν από εσένα για να τριφτώ πάνω σου.
Να ξέρω ότι σε έχω ξενερώσει μέχρι εκεί που δεν πάει κι ύστερα, το πρωί, να σου ζητάω να μείνεις ακόμη λίγο δίπλα μου. Να
παρακαλάω να κάνεις πραγματικότητα τις απειλές σου, γιατί
εγώ δεν είχα το κουράγιο ούτε να κάνω κίνηση, ούτε να αφήσω
την κατάσταση να προχωρήσει ομαλά.
Συγγνώμη, Τάσο. Συγγνώμη για τα ψέματα, για τον ξεπεσμό και για την ποίηση. Δεν υπήρχε άλλος δρόμος για εμάς.
Έφταιγαν και φταίνε τα βιώματά μας. Φταίει που μου λείπει
ο μπαμπάς μου και που δεν θα καταφέρει κανένας να καλύψει
το κενό του. Φταίει που δεν είχες ποτέ οικογένεια, που δεν
νοιάστηκε κανένας για σένα, που όσο κι αν πάλεψες, δεν τους
απέδειξες τίποτα. Δεν μπορούσα να κάνω τα ίδια και στα παιδιά μας. Δεν ήθελα να φέρνουμε στον κόσμο πληγωμένους και
μισούς ανθρώπους. Μου αρκούσε που είμαστε εμείς έτσι.
Αυτά, Τάσο. Θέλω να ξέρεις πως σ’ αγαπάω και πως έχω
μετανιώσει για τα περισσότερα απ’ αυτά που σου έχω κάνει.
Δεν θέλω να γυρίσεις πίσω. Θέλω να κάνεις την ζωή σου. Θέλω
να εκπληρώσεις τα όνειρά σου. Θέλω να παραμείνω με την γλυκιά ανάμνηση, όλων των πρωινών που άνοιγες τα μάτια σου,
μου χαμογελούσες κι έλεγες πως μ’ αγαπάς γιατί είμαι το κάρμα σου. Κάνε παιδιά. Γίνε ευτυχισμένος. Σου αξίζει, όσο δεν
αξίζει σε κανέναν άλλο.
Η Νίκη σκούπισε τα δάκρυά της, πριν κλείσει το βίντεο.
Σηκώθηκε όρθια, αναστέναξε και πήγε στην κουζίνα να πιεί
νερό. Δεν μπορούσε να καταλάβει που είχε βρει το κουράγιο
να βγάλει την μαυρίλα τόσων χρόνων από μέσα της. Δεν την
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ένοιαζε πια. Το τέλος είχε έρθει κι είχε φύγει. Είχε αρχίσει να
το αποδέχεται, γιατί ήξερε να μην το βάζει κάτω. Όπως, πλέον,
γνώριζε ότι δεν είχε νόημα να συνεχίσει να είναι σε μια σχέση
που φυτοζωούσε, λόγω των φόβων τους.
Ντύθηκε βιαστικά, αφού έριξε μια ματιά στο ρολόι του υπολογιστή. Έφυγε απ’ το σπίτι για να βρει ταξί. Δεν έδωσε σημασία στην βουή της κατάμεστης πόλης, όταν έφτασε στον προορισμό της. Μπήκε σε μια πολυκατοικία, ανέβηκε στον δεύτερο
με το ασανσέρ κι άρχισε να ψάχνει τις πόρτες, μέχρι να βρει
εκείνη που ήθελε. «Μελίνα Λάμπρου. Ψυχολόγος M.Sc.» διάβασε χαμογελώντας. «Αχ ρε φιλενάδα…» ψέλλισε, στιγμές πριν
χτυπήσει το κουδούνι.
Δεν είχε αλλάξει καθόλου η Μελίνα. Παρέμενε ίδια, όπως
υπήρχε στις αναμνήσεις της Νίκης. Ψηλή, καστανή, με σφιχτή
αλογοουρά, χαμογελαστή και πρόσχαρη και συνάμα ντροπαλή.
Αγκαλιάστηκαν σφιχτά. Έβαλε τα κλάματα η Νίκη. «Πόσο χαζή
ήμουν;» τραύλισε μέσα στους λυγμούς της.
«Χαζή, όχι. Πληγωμένη ήσουν. Παραμένεις πληγωμένη. Εγώ
ήμουν χαζή και το αποδεικνύω στον εαυτό μου, κάθε μέρα.
Έλα» της απάντησε σιγανά η Μελίνα.
Κάθισαν και τα είπαν, όπως παλιά. Συζήτησαν όλα όσα πέρασαν, τα χρόνια που δεν έλεγαν ούτε μια τυπική καλημέρα.
Ξανάβγαλε τους φόβους της στην επιφάνεια, η Νίκη. Δεν της
είπε η Μελίνα πως όλα θα πάνε καλά. Ήξερε ότι η φίλη της δεν
θα άντεχε να το ακούσει. Είχε πια μάθει ότι κάποιες πληγές
δεν έκλειναν τόσο εύκολα. Είχε καταλάβει πως ο εγωισμός ήταν
αυτός που την κρατούσε πίσω, σ’ όλες τις πτυχές της ζωής της.
«Τα παιδιά; Καλά;» ρώτησε με προσποιητά αδιάφορο τόνο
η Μελίνα, όταν είχε πια νυχτώσει για τα καλά.
«Καλά είναι ο Βασίλης» της απάντησε η Νίκη.
«Όχι. Ο Βασίλης δεν είναι καλά, αυτό το ξέρω. Οι άλλοι
ρωτάω αν είναι καλά».
«Μια χαρά είναι ο Βασίλης» επέμεινε η Νίκη.
«Μιλάμε. Αραιά και που, βέβαια, αλλά μιλάμε. Κάναμε
ανακωχή» είπε γελώντας η Μελίνα.
«Θα προλάβω να φάω κουφέτα;» αναρωτήθηκε η Νίκη. Ξέφυγε η σκέψη απ’ το μυαλό της και έγινε ήχος. Την κοίταξε
θλιμμένα η Μελίνα. «Όχι» απάντησε κοφτά. Δεν πρόλαβε να
ρωτήσει κάτι άλλο η Νίκη. «Έχουμε πολύ δρόμο ακόμη, αργούν
οι αποφάσεις μας, δεν τίθεται θέμα φόβου, κόντρας, μίσους ή
εγωισμού. Πήραμε σβάρνα όλο τον κόσμο. Δυστυχώς το κάναμε,
δυστυχέστερα, εγώ δεν έχω καταφέρει να δω όλη την εικόνα,
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σε αντίθεση με τον Βασίλη που προσπαθεί να συμμαζέψει τα
ασυμμάζευτα. Ξέρεις γιατί χώρισες; Γιατί η ζωή σου, η ζωή σας,
όλων, σαν παρέα, επηρεάστηκε από τις επιλογές του Βασίλη.
Αν και δεν θα στο παραδεχτεί κανένας, τα παιδιά τον έβλεπαν
και συνεχίζουν να τον βλέπουν, σαν τον μεγάλο τους αδερφό.
Ακολουθούν τα χνάρια του. Ακόμη κι αν ο Βασίλης δεν έχει καταφέρει όσα κατάφεραν εκείνοι, στο μονοπάτι της ζωής, βαδίζει
πρώτος μπροστά, μόνος του. Οι άλλοι τον βλέπουν και προσπαθούν να τον ακολουθήσουν. Όχι κάποιοι, όλοι».
«Γιατί;»
«Να φύγουμε, σιγά – σιγά, να πάμε για ένα ποτό;»
«Δεν έχω όρεξη για έξω».
«Φιλοξενείς απόψε;»
«Δεν θα γυρίσεις στον σύζυγο;»
«Σε ποιον;» απόρησε η Μελίνα κι ύστερα έβαλε τα γέλια.
«Σύζυγος, είναι αυτός που κουβαλάει τον ίδιο ζυγό με εσένα.
Με τον Πάνο, απλά μένουμε στο ίδιο σπίτι. Δεν μας έχει μείνει
τίποτα άλλο. Βαλτώσαμε πριν χρόνια. Αυτός είναι από εδώ κι
από εκεί, εγώ δεν μπορώ να αναγνωρίσω ούτε εκείνον, ούτε
εμένα. Άσε με, να χαρείς, το έχω σκυλομετανιώσει εδώ και χρόνια και διέξοδο δεν βρίσκω».
Έφυγαν, για να περάσουν μια βόλτα απ’ το σπίτι της Μελίνας. Έλειπε ο Πάνος. «Στο είπα. Απών. Απόντες είμαστε και
οι δύο» σχολίασε η Μελίνα, καθώς έπαιρνε μερικά ρούχα μαζί
της. Πήγαν στο σπίτι της Νίκης. Κάθισαν στο σαλόνι. «Μίνιμαλ
κι αυτό; Ποτέ δεν σ’ άρεσαν τα φορτωμένα δωμάτια. Απορώ,
ο Τάσος, πώς ζούσε εδώ μέσα;» την ρώτησε, πριν καθίσει στον
καναπέ.
«Του άρεσε».
«Έ, βέβαια. Αφού άρεσε σ’ εσένα» την πείραξε η Μελίνα.
«Σαν να μην πέρασε μια μέρα» ψιθύρισε η Νίκη.
«Δεν πέρασε. Ο Βασίλης έφυγε σήμερα. Όπως τότε».
«Που πήγε;» ρώτησε σαστισμένα η Νίκη.
«Σαράγεβο. Μάλωσε χθες βράδυ με την γυναίκα του…»
«Το πουτανάκι του, θέλεις να πεις!»
«Νίκη;»
«Τι Νίκη ρε, που είχε αρχίσει να κολλάει και στον Τάσο;
Του το ‘πα. Κομμένη η κυρά του απ’ την παρέα και τις εξόδους. Ούτε στο σπίτι τους θα ξαναπηγαίναμε, όσο ήταν μαζί. Η
μαλακισμένη, η τσουλάρα που ‘χε το θράσος να πάει να τριφτεί
στον Τάσο, ενώ ήμουν μπροστά!» φώναξε η Νίκη νευριασμένα.
«Ζηλεύεις» σχολίασε η Μελίνα.
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«Άπειρα. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας. Της έκανε ένα
χουνέρι ο φευγάτος, που το φυσάει και δεν κρυώνει» απάντησε
με μένος η Νίκη.
«Προφανώς για αυτό μάλωσαν, γι αυτό τον έδιωξε από το
σπίτι, γι αυτό τον έβαλε σε τροχιά διαφυγής. Όσο προσπαθεί
εκείνη να ασκήσει εξουσία και να εδραιωθεί στην ζωή του, τόσο
θα αντιδρά ο άλλος, ο χαζός, που δεν καταλαβαίνει ότι κάποιες
φορές πρέπει να κάνουμε πίσω. Τι της έκανε;»
«Δεν σου είπε;»
«Όχι. Ένα λιτό μήνυμα μου έστειλε τα χαράματα, πως τον
έδιωξε η Ναταλία από το σπίτι, πως θα έφευγε για μερικές
μέρες και πως θα με έπαιρνε τηλέφωνο να μιλήσουμε όταν θα
επιστρέψει».
«Σου είπε τι έκανε στον Θανάση;»
«Ναι. Είναι ηλίθιο αυτό το παιδί».
«Μην λες ηλίθιο το παιδί σου!» την πείραξε η Νίκη.
«Τι της έκανε;» προσπέρασε το σχόλιο η Μελίνα.
«Θα σου πω, αλλά, κοίτα, κακομοίρα μου, μη με κάψεις!»
Είχε περάσει καιρός από εκείνο το απόγευμα που το σχέδιο του Βασίλη εκπυρσοκρότησε. Εκείνος καθόταν στο δωμάτιο
της κόρης του, διαβάζοντας μαζί της. Ήξερε πως η Ναταλία θα
αργούσε εκείνο το βράδυ. Το είχε ήδη κανονίσει με τους φίλους
του. Είχε σταματήσει να ανέχεται τον χαρακτήρα της κι είχε
αποφασίσει να περάσει στην αντεπίθεση. Επιστράτευσε όλη του
την μαεστρία, για να κατευθύνει την κατάσταση εκεί ακριβώς
που την ήθελε. Έκανε υπομονή κι άκουγε τα σχόλια και τα παράπονα, συχνά – πυκνά, από την Εύα. «Θα της σπάσω τα δαχτυλάκια αν κάνει κάτι» ψιθύριζε οργισμένα στον Βασίλη, όταν
έβλεπε την Ναταλία να σκύβει στο αυτί του Θανάση και να του
ψιθυρίζει κάτι, γελώντας.
«Σκάσε! Τα έχουμε συμφωνήσει! Θα τον γυροφέρει για λίγο,
γιατί προσέχει. Δοκιμάζει. Δεν θα πάει να φάει τα μούτρα της,
όπως με τον Τάσο» της απαντούσε εκείνος.
«Χώρισέ την, βρε μαζοχιστή, να κάνεις την ζωή σου!»
«Σκάσε, μας κοιτάει».
«Αν έβαλε το χέρι της εκεί που νομίζω, θα στην στείλω στο
σπίτι χωρίς χέρια!»
Την στραβοκοίταξε ο Βασίλης πάνω απ’ τα γυαλιά του.
Λούφαξε η Εύα και σταμάτησε να μιλάει. Τρεις βδομάδες πήγαινε έτσι η κατάσταση. Έβγαιναν όλοι μαζί, έπιναν καφέδες κι
έτρωγαν. Ακόμη και στο μαγαζί του Θανάση είχαν πάει. Είχε
κατεβάσει μισό μπουκάλι βότκα ο Βασίλης, για να καταφέρει
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να αντέξει το μυαλό του τα σκυλάδικα. Ήπιε και η Εύα πολύ,
εκείνο το βράδυ. Κοίταζε το δαχτυλίδι στο χέρι της σκεφτικά κι
αναστέναζε πού και πού. Το διέλυσαν κατά τις δύο. Έφυγε ο
Βασίλης με την Ναταλία για το σπίτι τους κι ο Θανάσης με την
Εύα για το καπιταλιστικό.
«Τι έχεις;» ρώτησε ο Θανάσης στο δρόμο κι η Εύα, που ‘χε
βγάλει τα τακούνια της και είχε απλωθεί στο κάθισμα, χαμογέλασε παράξενα.
«… μεσοτοιχία, να βρωμάει, το σουβλατζίδικο κι η πελατεία,
ξαπλωμένη απ’ τη μαστούρα…» τραγούδησε μέσα στην μέθη
της, πριν γυρίσει να τον κοιτάξει στα μάτια. «Με ενοχλεί που
σου κολλάει η πουτάνα του Βασίλη» του απάντησε πριν βάλει
τα γέλια.
«Ναι, αν δεν ήταν ο Βασίλης απ’ τη μία, να με ταρακουνήσει
κι η Μελίνα, απ’ την άλλη, να μου εξηγήσει τι διάολο γίνεται
στο κεφάλι μου, δεν θα είχες γίνει ποτέ κυρία Μπρούσαλη» της
απάντησε με σοβαρό ύφος.
«Τι ωραίο που ακούγεται;»
«Μόνο σ’ εμένα δεν αρέσει» σχολίασε για το επίθετό του.
«Μια χαρά είναι, μαγκιόρικο. Ο Θανάσης απ’ την Προύσα κι
έτσι. Αχ, μου το κόλλησε αυτό το «κι έτσι» ο βλάκας ο Βασίλης.
Φοβάμαι πως θα είμαι κανένα πρωί στην δουλειά και θα πω,
«διαμπερές τραύμα από σφαίρα διαμετρήματος εννιά χιλιοστών
κι έτσι», και θα γίνω ρεζίλι» του απάντησε η Εύα κι ύστερα
έβαλε μόνη της τα γέλια.
«Φτάνουμε. Άντε, να κοιμηθούμε γιατί με το ζόρι κρατάω τα
μάτια μου ανοιχτά».
«Ναι. Να κοιμηθούμε».
«Μπα; Δεν θες σεξ;» την πείραξε.
«Νυστάζω».
«Μπα; Έπαθες τέτοιο πράγμα;»
«Θες;» τον ρώτησε με παράπονο.
«Σέρνομαι. Θέλω να ξαπλώσω και να κοιμηθώ μέχρι το
2023. Μια δεκαετία ύπνου, πιστεύω, θα μου φτάσει».
Πάρκαραν το αυτοκίνητο ακριβώς κάτω από το σπίτι. Βγήκε
ξυπόλητη η Εύα στο δρόμο, κρατώντας τις γόβες της. Άρχισε να
τραγουδάει. Γέλασε ο Θανάσης. Την πήρε αγκαλιά και ανέβηκαν μαζί στο σπίτι. Δεν είχαν κουράγιο ούτε τα ρούχα να βγάλουν. Μόνο τη γραβάτα και το σακάκι κατάφερε να πετάξει στο
πάτωμα. Έπεσε στο κρεβάτι με τα παπούτσια. Ξάπλωσε πάνω
του η Εύα. «Χάδια…» νιαούρισε.
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«Βέβαια! Τώρα θέλουμε χάδια. Βγάλαμε νύχια το βράδυ
και τώρα το παίζουμε γατούλες» την πείραξε ο Θανάσης, που
προσπαθούσε να της βγάλει το φόρεμα.
«Δεν πιστεύω…» άρχισε εκείνη.
«Δεν έκανα τίποτα, στο λόγο μου».
«Θα πάρει χαμπάρι ότι την δουλεύετε».
«Μέχρι να το πάρει χαμπάρι, έχω καμιά πεντακοσαριά δικαιολογίες ακόμη για να κρατήσω την ίδια στάση. Ναι και ταυτόχρονα όχι. Κι έτσι!»
«Βλάκες είστε. Αφήστε την σε μένα να την κάνω με τα κρεμμυδάκια. Αλλά, πού να το βρείτε το μυαλό; Αγοράκια δεν είστε;
Δεν σας κόβει» του απάντησε θυμωμένα η Εύα.
«Θα φας σφαλιάρα» την προειδοποίησε ο Θανάσης.
«Αφού ξέρεις πώς δουλεύει ο κόσμος. Άσε με να την βάλω
κατ-ΑΟΥ! Βλάκα! Μούσκεψα, ηλίθιε! Αν το ξανακάνεις, θα σε
δέσω στο κρεβάτι, θα σε βιάσω και θα κάνω τα παιδιά σου,
απόψε κιόλας!» του φώναξε.
«Με απειλείς;»
«Ναι, ρε, σε απειλώ!»
«Συγκεντρώσου λίγο, είπαμε να σπάσουμε πλάκα και να
της δώσουμε να καταλάβει ότι οι μαλακίες της δεν περνάνε
πλέον. Όχι να την φρικάρουμε τελείως και να δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα στον Βασίλη» της απάντησε, χωρίς να
έχει παραβλέψει το σχόλιό της.
«Μπορεί να της αρέσει!» συνέχισε παιχνιδιάρικα η Εύα.
«Μπορεί. Μπορεί, όμως, να έχει το αντίθετο από το επιθυμητό αποτέλεσμα. Παίζουμε το παιχνίδι της, δεν παίζει αυτή το
δικό μας».
«Ρε άσε με να τη- ΑΟΥ! Μπρούσαλη, την έβαψες!»
«Εγώ δεν ξε- Όχι το πουκάμισο, γαμώτο!»
«Εγώ προειδοποίησα!»
«Κανόνισε!»
«Δεν θα μου πεις εσύ τι θα κά- ΑΟΥ! Θα σ- ΑΟΥ! Μη διανοΑΟΥ! Ηλίθιε! Παλιοβλάκα! Όχι το φόρεμα ρε! Είναι ακρ- ΑΟΥ!»
Ώρα αργότερα, το δωμάτιο είχε γεμίσει με ρετάλια ρούχων,
η Εύα είχε αποκοιμηθεί στην αγκαλιά του Θανάση κι εκείνος
είχε απομείνει να σκέφτεται. «Ρε, δε γαμιέται; Μ’ ένα σμπάρο,
δυο τρυγόνια» συλλογίστηκε πριν πιάσει το κινητό, που ήταν
παρατημένο στο κομοδίνο όπως πάντοτε. «Προχωράμε βάσει
σχεδίου» έγραψε και το έστειλε στον Βασίλη.
Έγραφε ο Βασίλης, όταν του απέσπασε την προσοχή το φως
του κινητού. Το πήρε και διάβασε το μήνυμα. Χαμογέλασε.
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Κοίταξε την Ναταλία που κοιμόταν στον καναπέ. «Όλα πληρώνονται» συλλογίστηκε. Διέγραψε το μήνυμα κι ύστερα την
ξύπνησε και την πήγε στο κρεβάτι. Κοιμήθηκε χαμογελώντας.
Το πραγματικό του σχέδιο είχε ξεκινήσει να υλοποιείται.
Πέρασαν ήρεμα οι μέρες. Η Ναταλία άρχισε τα τηλέφωνα
και τα μηνύματα με τον Θανάση. Τα έβλεπε η Εύα και γελούσε. «Κανόνισε να έρθει από εδώ και θα την φτιάξω κυρία» του
έλεγε και του ξαναέλεγε. Προσπαθούσε να το καθυστερήσει ο
Θανάσης, για να μην φανεί πως ήταν στημένο. Την κάλεσε στο
σπίτι ένα απόγευμα Σαββάτου. Ήταν μόνοι τους. Έπιασαν την
κουβέντα. Έκανε δειλές κινήσεις η Ναταλία, μα ο Θανάσης το
έπαιζε κινέζος. Κοίταζε στα κλεφτά το ρολόι του. Σχέδιο ακριβείας.
Η Εύα μπήκε στο σπίτι δέκα λεπτά μετά την άφιξη της Ναταλίας. Έφτιαξε καφέ και κάθισε στο σαλόνι. Αδιάφορη ήταν η
κουβέντα τους. Φάνηκε η απογοήτευση στο πρόσωπο της Ναταλίας. «Θα μας καταλάβει, γαμώτο» συλλογίστηκε ο Θανάσης
όταν χτύπησε το κινητό του. «Κυρίες μου, πετάγομαι σε μια
δουλείτσα. Δεν θα αργήσω» ανακοίνωσε, πριν χωθεί βιαστικά
στην κρεβατοκάμαρα για να ντυθεί. Η Εύα πήγε και κάθισε
δίπλα στην Ναταλία. Της έπιασε κουβέντα για τον Θανάση. Το
γύρισαν στο σεξ. Σιγοψιθύριζαν και γελούσαν.
«Καλός είναι, μωρέ, κι ο δικός μου. Όταν τον πιάσει» της
είπε η Ναταλία.
«Ο δικός σου, είναι για σφαλιάρες. Αν είχε τέτοια συμπεριφορά ο Θανάσης μου, θα του είχα φορέσει τόσο κέρατο, που θα
καθάριζε τα σύννεφα».
«Ε… Εντάξει, όχι…» είπε η Ναταλία δειλά, πριν βάλει τα
γέλια.
«Έφυγα!» δήλωσε ο Θανάσης, όταν γύρισε στο σαλόνι για
να πάρει τα κλειδιά του.
«Έφυγες!» διέταξε η Εύα, κλείνοντάς του το μάτι.
Η Εύα γύρισε προς την Ναταλία, μόλις έκλεισε η πόρτα του
σπιτιού. «Για πες; Καλός ο Βασιλάκης, ή εγώ δεν τον έχω σε
εκτίμηση;» την ρώτησε με σοβαρό ύφος.
«Δεν ξέρεις;» της απάντησε η Ναταλία, προσπαθώντας να
κρατήσει τα νεύρα της.
«Δεν πρόλαβα να μάθω. Κάποια μας το χάλασε».
«Κρίμα».
«Το αστείο είναι πως δεν μ’ αρέσει ο τελειωμένος μηχανόβιός σου. Ποτέ δεν μου άρεσε…»
«Δεν ξέρεις τι χάνεις» συνέχισε ειρωνικά η Ναταλία.
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«Ποτέ δεν μ’ άρεσαν τα αγοράκια» δήλωσε κρυφογελώντας
η Εύα, ενώ την πλησίαζε.
«Δηλα-» πρόλαβε να πει η Ναταλία, πριν πέσει πάνω της η
Εύα, με φόρα. Την φίλησε και της χούφτωσε το στήθος. Τρόμαξε η Ναταλία. Έμεινε σαστισμένη για μερικές στιγμές, από την
έκπληξή και τον φόβο της κι έπειτα πέταξε από πάνω της την
Εύα. Την χαστούκισε με δύναμη κι έφυγε χωρίς να πει κουβέντα. Έβαλε τα γέλια η Εύα μόλις βρόντηξε η πόρτα του σπιτιού.
«Μπα… Βαράει δυνατά…» μουρμούρισε καθώς πήγαινε προς
το μπάνιο. «Έλα. Έφυγε. Ναι. Την φρίκαρα. Δεν νομίζω να ξαναενοχλήσει» είπε στο τηλέφωνο, στον Θανάση. Το έκλεισε και
πήρε τον Βασίλη. «Έλα, σου ‘ρχεται νευριασμένη. Αχ μωρέ το
καημένο τι έπαθε!» σχολίασε γελώντας υστερικά.
«Ωχ!» έκανε ο Βασίλης.
«Έλα, μην κάνεις έτσι, λίγο βυζί έπιασα!»
«Ωωωχ…» συνέχισε εκείνος.
«Τι στοίχημα πας ότι θα με πάρει τηλέφωνο μέχρι τη Δευτέρα το βράδυ;»
«Δεν υπάρχει περίπτωση».
«Τι χάνεις;»
«Ό,τι θέλεις».
«Την Μελίνα σου» του είπε κοφτά η Εύα, περιμένοντας να
αρχίσει τις κατάρες και τις απειλές ο Βασίλης.
«Πάει».
«Αν χάσω;»
«Έχεις ήδη χάσει, Βαγγελιώ» της απάντησε πριν κλείσει το
τηλέφωνο.
«Έπρεπε να δεις φάτσα» είπε η Εύα στον Θανάση, μόλις
μπήκε στο σπίτι κι ύστερα έβαλε ξανά τα γέλια. «Ένα λεπτό αν
καθόταν ακόμη…»
«Σ’ έπιασε το επιθετικό;» την ρώτησε, γελώντας κι εκείνος.
«Τόσα έκανε το τσουλάκι! Της άξιζε!»
Ο Βασίλης διάβαζε με την κόρη του, στο δωμάτιο της μικρής,
όταν γύρισε στο σπίτι η Ναταλία. Δεν είχε ξεπεράσει ακόμη το
σοκ. Παράτησε τα πράγματά της στο γραφείο και μπήκε στο
μπάνιο. Έριξε νερό στο πρόσωπό της. «Δεν μπορεί, το ονειρεύτηκα» ψιθύρισε, κοιτάζοντάς το είδωλό της στον καθρέφτη.
Άνοιξε η πόρτα και ξεπρόβαλλε το κεφάλι του Βασίλη απ’ τον
διάδρομο. «Είσαι καλά, κοριτσάρα;» την ρώτησε χαμογελώντας.
«Ναι… Καλά…» απάντησε εκείνη.
«Έγινε κάτι;»
«Κάτι;» επανέλαβε η Ναταλία.
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«Οτιδήποτε».
«Όχι. Τίποτα. Όλα καλά».
«Μάλωσες με κανέναν;»
«Πα-ρα-τα-με!»
Η Μελίνα κούνησε το κεφάλι της θλιμμένα. «Δεν πρόκειται
να βάλει μυαλό. Δεν υπάρχει περίπτωση να βάλει μυαλό. Πότε
έγινε αυτό;»
«Έχει δύο – τρεις μήνες» της απάντησε η Νίκη.
«Κοντά στα Χριστούγεννα, δηλαδή;»
«Ναι».
«Η χειρότερή του εποχή…»
«Τι θα κάνεις;»
«Υπομονή».
«Θα γυρίσεις στον Βασίλη;»
«Το σκέφτομαι».
«Έχει νόημα;»
«Δεν χωρίσαμε ποτέ. Οι άνθρωποι που χωρίζουν, αφήνουν
πίσω τις σχέσεις τους, όπως αφήνουν και τις επώδυνές τους
αναμνήσεις. Εμείς, όλα αυτά τα χρόνια, δεν αφήσαμε τίποτα
πίσω, γιατί δεν βάλαμε ποτέ ένα τέλος. Απλώς ζούμε χωριστά.
Εγώ κοιμάμαι μ’ άλλον, εκείνος κοιμάται με άλλη. Αυτό, όμως,
δεν σημαίνει τίποτα. Σε συναισθηματικό επίπεδο, ο Πάνος είναι το δικό μου μεταβατικό στάδιο προς την ενηλικίωση και η
Ναταλία είναι το μεταβατικό στάδιο του Βασίλη. Θεωρείς πως
υπήρξε έστω και μια στιγμή στις ζωές μας, που καταφέραμε
να χωρίσουμε τους δρόμους μας; Στα δύσκολά του ήμουν εκεί.
Στα δύσκολά μου, δεν τον ήθελα δίπλα μου. Τώρα, το τελευταίο
διάστημα, τα τελευταία χρόνια, άρχισα να τον ζητάω και ποτέ
δεν με κρέμασε. Απλά, δεν είπαμε τίποτα, γιατί δεν θέλουμε να
ξέρει κανείς… Και, για να σε προλάβω, δεν έχουμε κάτι τίποτα
μεταξύ μας. Ούτε ένα πεταχτό φιλί» μονολόγησε η Μελίνα.
«Σε πιστεύω».
«Άσε τον Βασίλη απ’ έξω, απόψε. Έχουμε πολλά, δικά μας,
να πούμε…»
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Ο

θόρυβος κάποιας μηχανής είχε ξεσηκώσει τα σπίτια που
βρισκόντουσαν δίπλα απ’ την περιφεριακή οδό της πόλης.
Χάθηκε μέσα στην νύχτα τόσο απότομα, όσο εμφανίστηκε.
Έστριψε ο Βασίλης σ’ ένα παράδρομο, πέρασε τις γραμμές του
τραίνου και κατευθύνθηκε στην παλιά του γειτονιά. Είχε δώσει
ένα ραντεβού και δεν τον έπαιρνε να αργήσει. Παράτησε την
μηχανή στο πάρκο για να μη δώσει στόχο και το έκοψε με τα
πόδια για τον προορισμό του. Παρατήρησε το φως στο δωμάτιο
του στον πρώτο όροφο του νεοκλασικού. «Που τ’ άφησε το αυτοκίνητο;» αναρωτήθηκε καθώς κοίταζε τριγύρω. Βεβαιώθηκε
ότι δεν κυκλοφορούσε ψυχή στο δρόμο, πριν ανοίξει βιαστικά
την αυλόπορτα και χωθεί στον κήπο. Χτύπησε το κουδούνι και
περίμενε καρτερικά να του ανοίξουν.
Τον βούτηξε από το μπουφάν η Μελίνα και τον έχωσε μέσα
στο σπίτι. «Δε στη χαρίζω, απόψε, μπέμπα» της ψιθύρισε ο Βασίλης πριν την φιλήσει.
«Μου έλειψες, μπέμπη» του απάντησε, λίγα λεπτά αργότερα, δαγκώνοντας τα χείλη της.
«Δεν πιστεύω να κάνει κανένα ντου ο Λάμπρος και να ψαχνόμαστε;» ρώτησε ταραγμένα εκείνος.
«Αποκλείεται».
«Ροζ δωμάτιο, όπως παλιά;»
«Όπως παλιά, καλέ μου».
Είχε καρφώσει την ματιά του στην κάφτρα του τσιγάρου του.
«Κάποτε, πριν χρόνια, είχα πει στον εαυτό μου, «Godspeed».
Είχα προσπαθήσει να διώξω το κομμάτι που ήταν φανατικά
προσκολλημένο σε ιδανικά· σ’ ένα κόσμο που δεν έχει καμία
αξία. Τρεις φορές το είπα στην ζωή μου. Μία μ’ εσένα, μία με
την Χριστίνα και μία με την Ναταλία. Απόψε δεν έχω σκοπό
403

Ιντερλούδιο / Αντίστροφη μέτρηση

να το ξαναπώ» μουρμούρισε ο Βασίλης αφηρημένα, καθώς το
κεφάλι του ήταν γεμάτο με εικόνες από άλλες εποχές.
«Σ’ αγαπάω» του ψιθύρισε η Μελίνα, που ήταν ξαπλωμένη
στο κρεβάτι και τον χάζευε.
«Σε λατρεύω».
«Εγώ περισσότερο».
«Ναι, το ξέρω. Εγώ έχω πολύ δρόμο να κάνω, μέχρι να
καταφέρω να το πω. Πρέπει πρώτα να μάθω να αγαπάω τον
φευγάτο…»
«Το τατουάζ αυτό…» τον διέκοψε η Μελίνα, μα άφησε την
πρότασή της μισή.
«Τον ιστό; Χθες τον έκανα, λίγο πριν φύγω. Υπάρχει σχέδιο»
σχολίασε κρυπτικά εκείνος.
«Και την πριγκίπισσα;»
«Την έχω χρόνια. Την έκανα όταν συνειδητοποίησα ότι, αργά
ή γρήγορα, θα επέστρεφα εδώ. Σ’ αυτό το δωμάτιο με εσένα
δίπλα μου, χωρίς τα ψεγάδια του παρελθόντος μας».
«Πόσο είναι η μικρή τώρα, Βασίλη;»
«Κοντεύει τα δέκα. Τον Γενάρη κλείνει τα δέκα».
«Αυτό… Μ’ αυτό, τι θα κάνουμε;»
«Με το παιδί; Πού ξέρω ρε μπέμπα; Πού ξέρω…»
«Έχουμε καιρό;»
«Όχι. Το πρωί θα πέσει σύρμα. Μαύρισε η καλή καρδιά
του φευγάτου. Αυτή τη φορά δεν θα με νοιάξει ποιον θα πάρει
ο χάρος για να είναι καλά η κόρη μου και να είσαι καλά εσύ.
Σβάρνα θα τους πάρω, Μελίνα. Σβάρνα. Δεν θα μείνει τίποτα
όρθιο. Νισάφι. Κουράστηκα» της απάντησε προτού σβήσει το
τσιγάρο. Πήγε και κάθισε δίπλα της. Της έπιασε το χέρι. Του
χαμογέλασε. «Πριν την καταιγίδα, λένε…»
«Άσ’ τους να λένε» την διέκοψε ο Βασίλης.
«Θέλω κι άλλο».
«Δεν θα προλάβω να σε χορτάσω απόψε».
«Έχουμε όλη την ζωή μπροστά μας».
«Όντως. Ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση, μπέμπα».
«Πήγε πέντε. Σε μισή ώρα πρέπει να έχουμε φύγει. Τελείωνε!»
Στις έξι και πέντε, το σπίτι ήταν τακτοποιημένο κι εκείνοι,
άφαντοι. Ένα τέταρτο αργότερα, ο Βασίλης μπήκε στο σπίτι του
και πέταξε τα κλειδιά του πάνω στο τραπέζι του σαλονιού. Δύο
άτομα του είχαν λείψει και το ένα το είχε ήδη δει. «Είναι νωρίς» μουρμούρισε, πηγαίνοντας προς την κρεβατοκάμαρα. Άνοιξε αθόρυβα την πόρτα και κοίταξε μέσα. Η Ναταλία κοιμόταν,
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κρατώντας στην αγκαλιά της ένα μαξιλάρι. Πήγε και κάθισε
δίπλα της. «Καλημέρα» της ψιθύρισε κι εκείνη άνοιξε απότομα
τα μάτια της. Πετάχτηκε πάνω και τον αγκάλιασε.
«Είναι πολύ αργά για συγγνώμες, Ναταλία» της είπε ήρεμα.
«Δεν μπορούμε να…» μουρμούρισε νυσταγμένα, πριν πέσει
το βλέμμα της στο φρεσκοσκαλισμένο τατουάζ του. Της έκανε
εντύπωση εκείνο το παράξενο σχέδιο που έμοιαζε με ιστό αράχνης, που ήταν μαυρόασπρο κι είχε πιτσιλιές από βαθύ μοβ.
«Αυτό… Δεν έχει αράχνη αυτό;» ρώτησε η Ναταλία.
«Η αράχνη είναι κάπου αλλού, όχι πάνω μου» της απάντησε
κρυπτικά.
«Το ξέρεις ότι δεν μπορείς να παραιτείσαι από την δουλειά,
να σηκώνεσαι να φεύγεις, να εξαφανίζεσαι, να μιλάς μόνο με το
παιδί και δέκα μέρες αργότερα, να εμφανίζεσαι από το πουθενά;»
«Πώς θα αντιδρούσες αν σου έλεγα, κάποτε, τότε που διάβαζες, ότι είσαι μια τελειωμένη πουτάνα που είμαι αναγκασμένος να ταΐζω, μόνο και μόνο επειδή έχουμε μαζί ένα παιδί;
Γιατί, Ναταλία, αυτό ήσουν για πολλά χρόνια. Το τελευταίο
πράγμα που μου είπες πριν φύγω, ήταν πως είμαι ένας αποτυχημένος συγγραφέας που έχεις βαρεθεί να συντηρείς. Ξεχνάς,
Ναταλία…»
«Συγ-»
«Ούτε καν, κούκλα μου. Ούτε καν. Θέλω διαζύγιο και την
κηδεμονία της Νίνας. Έχεις διορία να το σκεφτείς μέχρι τα μεσάνυχτα».
«Δεν μπορούμε να τα ξαναβρούμε;»
«Όχι».
«Γιατί;»
«Το ξέρεις πλέον το γιατί».
«Με απειλείς;»
«Ο φευγάτος δεν απειλεί ποτέ. Προειδοποιεί».
«Φευγάτε, αυτά, εκεί που σε παίρνει. Στην γκομενίτσα σου,
φερ’ ειπείν».
Άλλαξε απότομα το γαλήνιο ύφος του. Άναψε τσιγάρο. Του
το βούτηξε απ’ το στόμα η Ναταλία. Την στραβοκοίταξε. Τον
χαστούκισε. «Μάλιστα…» μονολόγησε ο Βασίλης, χαμογελώντας, πριν σηκωθεί απ’ το κρεβάτι και σταθεί δίπλα απ’ την
μπαλκονόπορτα.
«Πήγα στο Σαράγεβο για να πάρω πίσω μία ευχή. Μια ευχή
που έδωσα, κάποτε, στον Βασίλη. Βλέπεις, ο Βασίλης, ήταν και
παραμένει ένα μικρό και πληγωμένο παιδί, σαν κι εσένα. Όμως,
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αυτό που αρνείσαι να καταλάβεις εδώ και δώδεκα χρόνια, είναι
ότι τα έχεις βάλει με τον λάθος άνθρωπο, Ναταλία. Συνθηκολογείς, ή να τα γαμήσω όλα;» της είπε με αδιάφορο ύφος, χαμογελώντας μυστήρια, ενώ κοίταζε τα σύννεφα που άρχιζαν να
βάφονται απ’ τα μυριάδες χρώματα της χαραυγής.
«Θες να ανοίξουμε πόλεμο;» τον ρώτησε νευριασμένα η Ναταλία.
«Θέλω άραγε;» αναρωτήθηκε χαμογελώντας.
«Θα σου πάρω το παιδί, Βασίλη. Μόνο αυτό σε πονάει».
«Ρώτα καλή μου. Ρώτα. Ρώτα τον κύριο Ζορμπά να σου πει
τι γίνεται όταν μαυρίζει η καλή καρδιά του φευγάτου. Ρώτα τον
κύριο Μπρούσαλη να σου πει τι έγινε την τελευταία φορά που
με απείλησε κάποιος. Ρώτα τον κουμπάρο μας. Ρώτα τον κύριο
Λαμπρόπουλο να σου πει πώς καταστρέφεις έναν άνθρωπο. Ξέρει αυτός. Ρώτα» συνέχισε με γαλήνιο ύφος ο Βασίλης.
«Τι;» σάστισε εκείνη.
«Έπαιξες κι έχασες».
«Δεν θα χάσω, ακόμη κι αν χρειαστεί να σε σκοτώσω».
«Be my guest. Σου είπα τι θέλω. Άνοιξα τα χαρτιά μου.
Your move» σχολίασε εκείνος, πριν βγει από το δωμάτιο. Πήγε
κι έφτιαξε καφέ. Κάθισε στον υπολογιστή του και άρχισε να
διαβάζει τις ειδήσεις, έχοντας το ένα μάτι καρφωμένο στο ρολόι. Είχε να ξυπνήσει την μικρή του και να την ετοιμάσει για το
σχολείο.
Όταν τον είδε η Νίνα να κάθεται και να χαζεύει μπροστά
από τον υπολογιστή του, έτρεξε πάνω του και τον αγκάλιασε.
«Καλημέρα, μικρή πριγκίπισσα» της είπε χαμογελαστά ο Βασίλης.
«Καλημέρα» του απάντησε ενώ χασμουριόταν.
«Πέρασες καλά όσο έλειπα».
«Καλά…»
«Ακούω νέα».
«Ε… Τίποτα. Αφού τα λέγαμε από το τηλέφωνο».
Την κοίταξε πάνω απ’ τα γυαλιά του, εξιχνιαστικά. «Όλα
καλά;» την ρώτησε με σοβαρό ύφος.
«Είπες ότι θα με κάνεις βόλτα με την μηχανή όταν γυρίσεις»
του παραπονέθηκε η μικρή.
«Ρε μαφιοζάκι! Έχεις να δεις τον μπαμπά δέκα μέρες και
το μόνο που σε νοιάζει είναι η βόλτα;» της είπε ο Βασίλης πριν
αρχίσει να την γαργαλάει.
«Άσε με!» του φώναξε παιχνιδιάρικα η Νίνα.
«Πάμε να φάμε και θα σε πάω βόλτα».
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«Αλήθεια;»
«Έδωσα τον λόγο μου, δεν τον έδωσα;»
Έφαγαν κι έπειτα την πέταξε στο σχολείο ο Βασίλης. Γύρισε
σπίτι κι άρχισε να μαζεύει πράγματα. Τον κοίταζε με απορία
η Ναταλία. Τον ρώτησε τι είχε σκοπό να κάνει, μα δεν πήρε
απάντηση. Προσπάθησε να του πιάσει κουβέντα, αλλά εκείνος
συνέχισε να την αγνοεί επιδεικτικά. Είχε αλλάξει κάτι πάνω
του, κάτι που δεν μπορούσε να προσδιορίσει, αλλά το έβλεπε
μπροστά της. Εκείνος ο άνθρωπος, που μάζευε κειμήλια, δεν
ήταν ο Βασίλης. Ήταν σίγουρα κάποιος άλλος. Του το είπε.
Έβαλε τα γέλια ο Βασίλης. «Η μάνα του φευγάτου δεν έκλαψε
ποτέ κι αυτό συνέβη γιατί δεν νοιάστηκε ή, ίσως, επειδή έδειξε
πως δεν νοιάζεται. Όταν, Ναταλία μου, κάποιος δεν μας δείχνει
ότι νοιάζεται για εμάς, μπορούμε άφοβα να συμπεράνουμε ότι
όντως δεν νοιάζεται. Βλέπεις, ο κάθε ένας από εμάς, γεννιέται,
ζει και πεθαίνει μόνος, άσχετα με το αν αποζητάει την συντροφιά των υπολοίπων σ’ αυτό το πέρασμά του από την ζωή. Σου
είχα πει, κάποτε, ότι φευγάτος είναι αυτός που έχει ήδη φύγει.
Από σήμερα, ο φευγάτος, επιστρέφει».
«Δεν κατάλαβα τίποτα…» δήλωσε σαστισμένα η Ναταλία.
«Δεν χρειάζεται να καταλάβεις κάτι. Πρέπει απλώς να συνειδητοποιήσεις πώς το τέλος ήρθε και ότι θα περάσει. Όλα
περνάνε» της απάντησε πρόσχαρα.
«Δεν θα χωρίσουμε!» του φώναξε.
«Δεν ζήτησα την συγκατάθεσή σου. Ούτε είναι κάποια επιθυμία μου. Είναι απαίτηση. Συνθηκολογείς, Ναταλία; Είναι η
δεύτερη φορά που το ρωτάω. Με ξέρεις και ξέρεις ότι δίνω
ευκαιρίες».
«Όχι!»
«Fine by me…» μουρμούρισε αδιάφορα πριν ψαρέψει το
κινητό από την τσέπη του. Απόμεινε να το κοιτάζει για μερικές
στιγμές, ενώ προσπαθούσε να αποφασίσει αν θα έδινε μια τρίτη
και τελευταία ευκαιρία στην Ναταλία. Έπνιξε έναν αναστεναγμό, καθώς αποφαινόταν ότι δεν είχε νόημα να τρενάρει μια
κατάσταση που είχε ήδη ξεφύγει από τον έλεγχο του. Έκανε
το τηλεφώνημα. Ήταν λιτός με τον συνομιλητή του, όπως ήταν
πάντοτε σε τέτοιες καταστάσεις. «Τώρα» είπε πριν το κλείσει
βιαστικά κι η φωνή του ταξίδεψε πάνω από βουνά, ποτάμια και
πεδιάδες, παρέα με τις φωνές χιλιάδων ανθρώπων που έψαχναν
να βρουν τον προορισμό τους. Έγινε σήμα κι ύστερα κύμα για
να μεταφερθεί από κεραίες και καλώδια, ώσπου να φτάσει στο
Σαράγεβο.
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«Επιτέλους!» αναφώνησε η Νίνα. Ένα μοχθηρό χαμόγελο
είχε σχηματιστεί στο πρόσωπό της. Κοίταξε την μικρή αράχνη
που ‘χε σκαλίσει στον παράμεσο του δεξιού χεριού. Ήταν ακόμη
φρέσκια η πληγή και την έτρωγε. Ήταν εφτά και μισή το πρωί
και είχε άπλετο χρόνο στην διάθεσή της, πριν πιάσει δουλειά.
Μάζεψε βιαστικά τους φακέλους που της είχε αφήσει ο Βασίλης, φόρεσε τα καλά της και έκλεισε την πόρτα του σπιτιού,
γελώντας. Κατέβηκε στον παγωμένο δρόμο και σχημάτισε νοερά το δρομολόγιό της. Κούνησε μερικές φορές το κεφάλι της,
προσπαθώντας να πετάξει από ‘κει τους τελευταίους της ενδοιασμούς. Της είχε πει, ότι θα πλήρωνε όποιος του χρωστούσε,
μ’ οποιοδήποτε τρόπο, οποιοδήποτε τίμημα, κι όλο αυτό, το
φοβόταν αρκετά.
Έπρεπε να συναντήσει κόσμο που ήξερε εξ’ ακοής, άτομα
τα οποία χρωστούσαν, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στον φευγάτο, για να πληρώσει το δικό της χρέος. Η πρώτη στάση θα
ήταν η ευκολότερη. Θα γνώριζε, ύστερα από πολλά χρόνια, την
κουμπάρα του Βασίλη. Πήγε στο σπίτι της και της άνοιξε μια
πιτσιρίκα που δεν θα ‘ταν πάνω από δώδεκα χρονών. «Η μαμά
σου;» ρώτησε γαλήνια, το κορίτσι που την κοίταζε με δέος.
Βγήκε στην πόρτα η Μαρία και παρατήρησε την Νίνα με
ύποπτο ύφος. Κάτι της έλεγε ότι την είχε γνωρίσει. Της ήταν
πάρα πολύ γνωστή εκείνη η φυσιογνωμία. Της μίλησε στα Βοσνιακά. Χαμογέλασε η Νίνα. «Δυστυχώς, είμαι επιφορτισμένη
με το καθήκον να σας παραδώσω αυτό εκ μέρους του φευγάτου,
ο οποίος, για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους, δεν μπόρεσε να
σας τον φέρει αυτοπροσώπως» απάντησε εκείνη, με άπταιστη
προφορά, έχοντας προβάρει μυριάδες φορές εκείνη την πρόταση.
«Περί τίνος πρόκειται;»
«Δε γνωρίζω» είπε κοφτά η Νίνα πριν γυρίσει για να φύγει.
«Σταθείτε!» φώναξε η Μαρία. «Γνωριζόμαστε;» συνέχισε.
«Δε νομίζω» της απάντησε η Νίνα, χωρίς να την κοιτάξει,
χωρίς να επιβραδύνει το βήμα της, χωρίς να δώσει περισσότερη
σημασία. Έπρεπε να εκτελέσει κατά γράμμα τις οδηγίες του
Βασίλη για να εξελιχθεί ομαλά αυτό που είχε χτίσει με το μυαλό
του. Δεν έπρεπε να μάθει κανείς την ταυτότητά της. Ίσως, μόνο,
αν η ίδια το επέλεγε, να αποκάλυπτε το ποια ήταν, όταν έφτανε
στο τέλος.
Δείλιασε η Νίνα κι έριξε τον τελευταίο φάκελο κάτω απ’ την
πόρτα του τελευταίου διαμερίσματος. Δεν ήθελε να ξύσει πληγές, ούτε ήθελε να αναβιώσει μίση κι έχθρες από το παρελθόν,
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πριν να έρθει πραγματικά η ώρα να το κάνει. Έστειλε ένα μήνυμα στον Βασίλη κι εκείνος, λαμβάνοντάς το, γέμισε μια κούπα
καφέ κι έκατσε στο τραπέζι της κουζίνας, χαμογελώντας. Είχε
πιάσει ψιχάλα. Φώναζε η Ναταλία κι ωρυόταν, μα δεν της έδινε
καμία σημασία.
«Ήταν Νοέμβρης…», μονολόγησε ο Βασίλης, ανάβοντας τσιγάρο, «… χίλια εννιακόσια ενενήντα τρία. Θα ‘μασταν δεκατρία
τότε. Εγώ εδώ, εσύ στον πόλεμο. Εσύ τα ζούσες δίπλα σου, εγώ
μέσα απ’ την τηλεόραση. Σου ‘χα πει ποτέ ότι ήθελα να ‘ρθω
να πολεμήσω με τους Βόσνιους, κι ας ήμουν τότε χριστιανός, κι
ας άκουγα για τα ορθόδοξα αδέρφια μας;»
«Ανακάτεψες όλο τον κόσμο…» ούρλιαξε η Ναταλία, μα ο
Βασίλης δεν πτοήθηκε, ούτε άλλαξε τις σκέψεις του. «Κάποτε·
ίσως τότε, ίσως και νωρίτερα, δεν ξέρω πια, πέρασε καιρός,
πέρασαν πολλά· ήμουν εκείνος που φοβόταν. Ο δειλός. Ύστερα
έγινα φευγάτος. Έφτιαξα μια περσόνα για να κουβαλάει το
δικό μου, δυσβάσταχτο, χαμόγελο. Μικρός ήταν ο κόσμος μου,
ακόμη μικρότερη η δική μου, η πραγματικά δική μου και προσωπική, γωνιά του κόσμου…»
«Ακούς που σου μιλάω;»
«… άνθρωπος της λεπτομέρειας που δεν άφησε καμιά κουβέντα να πέσει κάτω. Ο άνθρωπος που φοβόταν τον εαυτό του.
Εκείνος που τα κατάφερνε, γιατί μόνο αυτό έμαθε να κάνει
στην ζωή του. Να τα καταφέρνει…»
«Βασίλη!»
Γύρισε και την κοίταξε χαμογελώντας. «Αυτό, καλή μου, είναι το πρώτο σκαλί σε μια σκάλα που θα πρέπει πια ν’ ανέβεις.
Ξεκίνα ν’ ανεβαίνεις γολγοθά» της απάντησε ήρεμα.
«Γιατί;»
«Γιατί, Ναταλία, ήρθε η ώρα να αρχίσω να βαράω εγώ το
ντέφι κι εσύ θα πρέπει να χορέψεις, όσο χόρεψα αυτά τα χρόνια. Είναι η τελευταία φορά που σε ρωτάω. Συνθηκολογείς;»
αγρίεψε εκείνος.
«Όχι!»
«Δεκτό. Ίσως να ήρθε η ώρα να μάθεις ποιον παντρεύτηκες.
Εγώ, βλέπεις, το έμαθα πολύ καλά! Για ζήτα μου τα ρέστα
τώρα και θα δεις τι έχει να γίνει» της απάντησε νευριασμένα
πριν σηκωθεί από το τραπέζι. Έσβησε με μανία το τσιγάρο του,
φόρεσε μπουφάν, πήρε το κράνος του και το κράνος της Νίνας
κι έφυγε από το σπίτι. Κοίταξε βιαστικά το ρολόι του. Ήταν
νωρίς. Περιπλανήθηκε άσκοπα μέσα στην πόλη για ώρες, πριν
πάει να στηθεί έξω απ’ τα σχολείο για να πάρει την κόρη του.
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«Έκπληξη;» της είπε γελώντας, όταν την είδε να βγαίνει απ’
το προαύλιο και η μικρή καβάλησε γρήγορα την μηχανή. «Είσαι
ο καλύτερος μπαμπάς του κόσμου» του είπε εκείνη κι ο Βασίλης έβαλε τα γέλια. «Είμαι ρε;» την ρώτησε.
«Ναι σου λέω! Ο καλύτερος!» του απάντησε χαρωπά η Νίνα.
Ο Βασίλης έβαλε μπροστά και έφυγε για μια ακόμη βόλτα με
την κόρη του, μόνο που δεν επέστρεψαν στο σπίτι. Βρέθηκαν σ’
ένα παλιό, συνοικιακό, ταβερνάκι, στην γειτονιά που μεγάλωσε
ο Βασίλης, εκεί όπου έζησε τις καλύτερες και τις χειρότερες
στιγμές της ζωής του.
«Δεν θα πάμε σπίτι;» ρώτησε η Νίνα όταν ο Βασίλης της
είπε να κατέβει απ’ την μηχανή. «Δεν μπορώ να βγάλω μια
μέρα έξω την μικρή μου πριγκίπισσα;» της απάντησε χαμογελαστά.
«Αφού είπες ότι θα φτιάξεις παστίτσιο» παραπονέθηκε η
Νίνα, καθώς κατέβαινε από την μηχανή.
«Κάνε μου την χάρη ρε μαφιοζάκι. Εγώ σε πήγα βόλτες σήμερα» της απάντησε κι εκείνος με τον ίδιο παραπονεμένο τόνο.
Η Νίνα έβαλε τα γέλια με την γκριμάτσα του και συμφώνησε
μαζί του. Μπήκαν στην ταβέρνα, κάθισαν, παρήγγειλαν κι ο Βασίλης έστειλε ένα γρήγορο μήνυμα από το κινητό του. «Θα έρθει
και μια κυρία να μας κάνει παρέα, δεν νομίζω να σε πειράζει;»
ρώτησε την Νίνα, που τον κοιτούσε παράξενα. «Κυρία;» τον
ρώτησε με κοφτό και επιτακτικό τόνο.
«Δεν νομίζεις πως πρέπει να γνωρίσεις εκείνη την Μελίνα
που μνημονεύει η μαμά, μέρα και νύχτα;» της απάντησε με σοβαρό ύφος και η μικρή σκάλωσε. «Μπαμπά;» έκανε φοβισμένα
κι ο Βασίλης της χαμογέλασε. «Όχι, δεν απατάω την μαμά. Όσο
κι αν αυτό πιστεύει η μαμά σου, δεν την απατάω» της απάντησε.
«Εντάξει» απάντησε, ξεφυσώντας ανακουφισμένα, η Νίνα.
Όταν ήρθε το φαγητό τους, ο Βασίλης το κοίταζε αδιάφορα,
ενώ η Νίνα άρχισε να το τρώει βιαστικά. «Φάε ήρεμα, Νινάκι.
Δεν θα σου το πάρει κανένας» της είπε γελώντας και η Νίνα
τον κοίταξε με απορία. «Κι εσύ έτσι τρως» του αντέτεινε με
γεμάτο το στόμα. Ο Βασίλης έγνεψε καταφατικά. «Δυστυχώς»
μουρμούρισε. Γέμισε το ποτήρι του με κρασί και άρχισε να πίνει
σιωπηλά. Η καρδιά του χτυπούσε παράξενα μιας και δεν ήξερε
πως θα εξελισσόταν η συζήτηση της Νίνας με την Μελίνα. Ήταν
όμως σίγουρος, για κάποιο λόγο που δεν μπορούσε να εξηγήσει
στον εαυτό του, ότι θα τα πήγαιναν καλά.
410

Τίποτα σημαντικό δεν συνέβη σήμερα

«Έρχεται» είπε κάποια στιγμή ο Βασίλης, δείχνοντας προς
το δρόμο, πριν κλείσει το μάτι στην κόρη του. Η Μελίνα προχωρούσε προς το μέρος τους βιαστικά και η Νίνα την παρατηρούσε
από πάνω ως κάτω. Ήταν καστανή, γαλανομάτα, στο ύψος του
Βασίλη, και σε αντίθεση με τον Βασίλη, που ήταν ντυμένος σαν
πιτσιρικάς, ήταν ντυμένη επίσημα.
«Άργησα;» ρώτησε η Μελίνα καθώς τραβούσε μια καρέκλα
για να καθίσει. «Όχι περισσότερο από μία στιγμή» της απάντησε χαμογελαστά ο Βασίλης κι έπειτα στράφηκε προς την Νίνα.
«Την κόρη μου την έχεις γνωρίσει;» την ρώτησε κι εκείνη του
έγνεψε αρνητικά.
«Ολόκληρη γυναίκα έγινε» σχολίασε η Μελίνα και η Νίνα
της χαμογέλασε δειλά.
«Λέει κι ένα χάρηκα ο κόσμος» μάλωσε ο Βασίλης την κόρη
του. Η Μελίνα γύρισε απότομα προς το μέρος του. «Άσε το
κορίτσι να φάει!» του είπε μ’ εκείνο τον τρόπο που του μιλούσε
κάποτε κι εκείνος αναστέναξε. «Η Μελίνα θα σας αφήσει για
ένα λεπτό και θα επιστρέψει» τους είπε πριν σηκωθεί βιαστικά
από το τραπέζι.
«Δεν είναι όσο άσχημη την περιγράφει η μαμά» μουρμούρισε η Νίνα, όταν η Μελίνα είχε απομακρυνθεί αρκετά.
«Είπαμε, δεν απατάω την μαμά» της απάντησε ο Βασίλης
κοφτά.
«Ένα σχόλιο έκανα».
«Δεν γινόταν να μην πάρεις κι αυτό το στοιχείο του χαρακτήρα μου…» μονολόγησε ο Βασίλης και γέλασε με την γκριμάτσα της κόρης του. Ήπιε το κρασί του κι έκανε νόημα στον
σερβιτόρο να του φέρει ακόμη ένα, το οποίο ήρθε σχεδόν ταυτόχρονα με την Μελίνα.
Οι επόμενες δύο ώρες πέρασαν με τον Βασίλη να πίνει κρασί σιωπηλά και την Μελίνα να συζητάνε με την Νίνα σαν να
ήταν φίλες. Η Νίνα απαντούσε στις στοχευμένες ερωτήσεις της
Μελίνας με ειλικρίνεια κι ο Βασίλης σημείωνε, στο πίσω μέρος
του μυαλού, του τα λόγια της κόρης του.
«Κρασί;» ρώτησε ο Βασίλης και η Μελίνα, που ήταν απορροφημένη με την συζήτηση, του απάντησε «ναι, μπέμπη, βάλε
μου». Δαγκώθηκε όταν κατάλαβε τι ξεστόμισε. Ο Βασίλης προσπάθησε να μην δείξει τίποτα, έκανε τον αδιάφορο και της γέμισε το ποτήρι, κοιτάζοντας την Νίνα. «Άμα το έπιασε αυτό,
καήκαμε» σκέφτηκε, όμως εκείνη η φράση ακούστηκε τόσο φυσιολογική στην Νίνα, όσο φυσιολογικό ήταν κι αυτό που έβλεπε
απέναντί της. Στα μάτια της ήταν τόσο δεμένη η εικόνα του πα411

Ιντερλούδιο / Αντίστροφη μέτρηση

τέρα της με την Μελίνα, που κάποια στιγμή πίστεψε αυτό που
δεν πίστευε για πολλά χρόνια. Πως είχε μια οικογένεια.
«Τέσσερις» σκέφτηκε ο Βασίλης κοιτάζοντας το κινητό του.
«Κορίτσια; Ωραία η συζήτηση αλλά έχουμε και δουλειές» σχολίασε και η Μελίνα γύρισε και τον αγριοκοίταξε. «Και η μικρή
διάβασμα» συνέχισε εκείνος. Η Νίνα γύρισε θλιμμένα προς το
μέρος του και τον παρακάλεσε να μείνουν, μα ο Βασίλης δεν
της έκανε την χάρη. «Μπορείτε να τα πείτε όποτε θέλετε με την
Μελίνα» της είπε, ενώ φώναζε τον σερβιτόρο.
«Ναι, Νινάκι, όποτε θέλεις, μου λες και το κανονίζουμε» την
διαβεβαίωσε η Μελίνα, για να ακούσει ένα απρόθυμο «καλά».
«Τι το ‘θελες αυτό το μπέμπη, ρε Μελίνα;» ρώτησε ο Βασίλης, όταν η Νίνα έφυγε για την τουαλέτα. «Αν σου πω ότι μου
έφυγε γιατί έτσι ένιωσα, θα με πιστέψεις;» τον ρώτησε κι εκείνη
με την σειρά της κι ο Βασίλης έβαλε τα γέλια.
«Τι χρωστάω;» την ρώτησε, μόνο και μόνο για να την δει να
αγριεύει. «Πας καλά ρε;» του φώναξε.
«Πώς την βλέπεις;»
«Όπως την βλέπεις κι εσύ. Της λείπει η μητρική φιγούρα και
η στοργή. Περισσότερο, όμως, της λείπει ένα άτομο που να την
καταλαβαίνει και να την ακούει. Απαράδεκτη η γυναίκα σου…»
«Για σφαλιάρες είναι» την διέκοψε ο Βασίλης.
«Μ’ αγαπάς ρε;» τον ρώτησε η Μελίνα.
«Μόνο σήμερα» της απάντησε ο Βασίλης.
«Και αύριο;» συνέχισε η Μελίνα εκείνο το παλιό παιχνίδι με
τις λέξεις κι ο Βασίλης κοντοστάθηκε για μια στιγμή, πριν απαντήσει. «Τι σου είπα το πρωί που το συζητήσαμε;» την ρώτησε
κοφτά και η Μελίνα του χαμογέλασε πλατιά.
«Όπως είπαμε» είπε ο Βασίλης καθώς άφηνε λεφτά στο
τραπέζι, μόλις επέστρεψε η κόρη του. «Φεύγουμε Νίνα» συνέχισε με κοφτό τόνο. Σηκώθηκε όρθιος και βγήκε από την ταβέρνα,
ενώ η Νίνα χαιρετούσε την Μελίνα.
«Μπλέξαμε» μονολόγησε ο Βασίλης ανεβαίνοντας στην μηχανή. Κοίταξε την Μελίνα με την Νίνα που έβγαιναν από την
ταβέρνα και ακόμη συζητούσαν και γέλασε. «Μακάρι να υπάρχουν ελπίδες» σχολίασε άηχα κι έκανε νόημα στην Νίνα για να
φύγουν. Ανέβηκε η μικρή στη μηχανή, φόρεσε το κράνος της
και έγνεψε στην Μελίνα που απομακρυνόταν. «Κοίτα να δεις,
έβγαλε ήλιο. Έλεγα πως θα βρέξει κι ότι θα ηρεμήσει το κεφάλι
μου» σχολίασε ο Βασίλης, καθώς έβαζε μπροστά την μηχανή.
«Γιατί δεν μείναμε κι άλλο;» του γκρίνιαξε η Νίνα.
«Γιατί, ματάκια μου, εγώ έχω δουλειές και εσύ διάβασμα».
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«Ναι, αλλά, αφού η Μελίνα δεν δουλεύει το απόγευμα, μπορούσαμε να καθίσουμε κι άλλο και να τις κάνεις αργότερα τις
δουλειές σου» συνέχισε εκείνη με παράπονο.
«Σου δίνω το λόγο μου ότι θα κανονίσω να βγούμε το Σάββατο που θα έχουμε όλοι χρόνο. Σύμφωνοι;»
«Καλά…»
«Ψιτ, μαφιοζάκι; Δεν περνάνε οι γαλιφιές σε εμένα και το
ξέρεις».
«Εντάξει…» μουρμούρισε σκυθρωπά η Νίνα. Γύρισε προς
το μέρος της ο Βασίλης. «Πάμε παραλία, παίρνουμε παγωτό,
αράξουμε κανένα εικοσάλεπτο και μετά σπίτι. Σύμφωνοι;» την
ρώτησε με σκανταλιάρικο τόνο.
«Μόνο άμα τρέχεις».
«Ρε γκαζοφονιά, δεν είχες μάνα να μοιάσεις;» ρώτησε ο Βασίλης και η Νίνα λύθηκε στα γέλια. Έβαλε ταχύτητα κι έφυγε
για την παραλία. «Χαλάω εγώ χατίρια;» της είπε όταν έφτασαν
και κατέβηκαν. Έκαναν την βόλτα τους και γύρισαν στο σπίτι.
Έβαλε το κινητό στο αθόρυβο ο Βασίλης, για να μην τους ενοχλήσει τίποτα, και έπεσαν, μαζί, με τα μούτρα στο διάβασμα.
Η Ναταλία γύρισε στο σπίτι κατά τις εννιά και βρήκε τον
Βασίλη να κάθεται στο γραφείο και να διαβάζει την Νίνα. Πέταξε την τσάντα της και το λάπτοπ της πάνω στον καναπέ κι
έφυγε, μουρμουρίζοντας ακατάληπτα, για την κουζίνα. Η Νίνα,
σαν να προαισθάνθηκε πως θα ακολουθούσε καυγάς, γύρισε και
κοίταξε θλιμμένα τον Βασίλη, που έπιασε το μήνυμα. Της έκανε
νόημα με τα μάτια και η μικρή έφυγε για το δωμάτιό της χωρίς
να μιλήσει.
«Έγινε κάτι στο πανεπιστήμιο κι είσαι μέσ’ στο νεύρο;» την
ρώτησε χωρίς να σηκωθεί απ’ το γραφείο του.
«Δώδεκα χρόνια είμαστε μαζί κι ακόμη δεν έμαθες να μου
λες την αλήθεια» του απάντησε η Ναταλία, νευριασμένα.
Ο Βασίλης κατάλαβε πως κάποιος της είχε μιλήσει. Σηκώθηκε απ’ το γραφείο και την στραβοκοίταξε. «Μου κλέβεις και τις
ατάκες;» σχολίασε ατάραχα, καθώς πήγαινε προς την κουζίνα
για να καταλάβει τι μύγα είχε τσιμπήσει την Ναταλία.
«Θα σου κλέψω και την άλλη. Πώς μου το είχες πει; Με
κούρασε η όλη κατάσταση! Να το γιατί μου, κύριε Βασίλη» του
φώναξε.
«Στο δια ταύτα» της απάντησε κοφτά και η Ναταλία άρχισε
να κοκκινίζει από τα νεύρα της.
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«Καλά ρε; Βγήκες για φαΐ με το παιδί και την γκόμενα;»
φώναξε η Ναταλία και το ουρλιαχτό της αντήχησε στους τοίχους
του σπιτιού.
«Α! Μάλιστα!» αναφώνησε καγχάζοντας ο Βασίλης κι ύστερα σταύρωσε τα χέρια του. Έμοιαζε να περίμενε εκείνον τον
καυγά ή ακόμη και να τον αποζητούσε, για να τελειώσει γρήγορα η όλη κατάσταση. Χτύπησε το κινητό της και βγήκε στο
μπαλκόνι να μιλήσει. Έπιασε ο Βασίλης στα χέρια το δικό του.
Κοίταξε τις αναπάντητες απ’ όλο το απόγευμα που το είχε παρατημένο. Τον έψαχνε όλος ο ντουνιάς. Χαμογέλασε. Πήρε τηλέφωνο την Μελίνα, ενώ παρατηρούσε την Ναταλία που βάδιζε
πάνω – κάτω στην βεράντα. «Έλα, πες».
«Χωρίζω» δήλωσε γελώντας η Μελίνα.
«Α! Μπα;» την πείραξε ο Βασίλης.
«Κάποιος έβγαλε βρώμα ότι μαύρισε η καλή σου η καρδιά»
συνέχισε εκείνη.
«Σ’ έδιωξε από το σπίτι;»
«Ναι».
«Τι έγινε;»
«Έπεσα για ύπνο, με ξύπνησε γιατί έβλεπα εφιάλτη. Πόσο
να πρόλαβα να κοιμηθώ; Δέκα λεπτά; Τόσο. Κάναμε μια συζήτηση και μου είπε να τραβήξω τον δρόμο μου. Υπάρχει, μου
είπε, άλλη».
«Ναι» μουρμούρισε ο Βασίλης, κοιτάζοντας την Ναταλία.
«Με λες και ραδιούργο» σχολίασε κι εκείνη η φράση έκανε την
Μελίνα να μπερδευτεί.
«Τι;» απόρησε εκείνη.
«Της τα ‘μπλεξα με τον Λάγιο. Βέβαια, δεν ξέρει ο ένας για
τον άλλο. Αυτά συμβαίνουν όταν είσαι παντρεμένος και μπλέκεις με μια παντρεμενη. Ιδιαίτερα όταν είστε και οι δύο για
κλωτσιές και έχετε διπλές και τρίδιπλες ζωές».
«Γύρισα στο πατρικό μου» μονολόγησε η Μελίνα, παραβλέποντας το σχόλιο του Βασίλη.
«Αναμενόμενο».
«Τι θα κάνεις;»
«Μας είδαν. Άρχισε σκηνή, αλλά, κλασσικά, την πήραν τηλέφωνο απ’ τη δουλειά. Δεν ξέρω. Θα σ’ ενημερώσω» της είπε
πριν κλείσει βιαστικά το τηλέφωνο. Έπαιξε για λίγο με τα δάχτυλά του, ενώ αμφιταλαντευόταν για το αν θα έπρεπε να ανάψει λίγες φωτιές ακόμη.
«Έλα, μάστορα» είπε χαμογελώντας στο τηλέφωνο, όταν το
σήκωσε ο Βαγγέλης.
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«Φευγάτε…» άρχισε εκείνος, μα δεν έσωσε να πει κάτι παραπάνω.
«Τόσα χρόνια μου πηδούσες τη γυναίκα ρε καθίκι και νόμιζες ότι θα την βγάλεις καθαρή, επειδή με ξελάσπωσες οικονομικά μερικές φορές; Πίστεψες ότι δεν θα το μάθαινα; Υπήρχε, ρε
τσογλάνι, κάτι που δεν γνωρίζω ή δεν γνώριζα; Θα σε σταυρώσω, Λαμπρόπουλε! Να το θυμάσαι! Τα ‘χεις βάλει με τον λάθος
άνθρωπο» είπε χαμηλόφωνα και οργισμένα ο Βασίλης, πριν πάρει ανάσα για να δώσει λίγο χρόνο στον συνομιλητή του, ώστε
να ανασυνταχθεί και να συνεχιστεί εκείνο το παιχνίδι που ‘χε
αρχίσει εκείνο το πρωί.
«Για ένα κέρατο ρε μαλάκα;» κλαψούρισε από τα νεύρα
του ο Βαγγέλης.
«Στ’ αρχίδια μου για το κέρατο. Κουράστηκα να βλέπω τα
παιδιά σου να πεινάνε κι εσένα να κάνεις μεγάλη ζωή. Την ξέρω
την γυναίκα σου. Όχι, βέβαια, όπως ξέρεις εσύ την δική μου,
αλλά την ξέρω. Έφυγε ή ακόμα;»
«Έφυγε το μεσημέρι με τα κορίτσια» ψέλλισε ο Βαγγέλης.
«Ευτυχώς, να λες, που υπάρχει ένας φευγάτος που προνοεί. Τι σου ‘χει μείνει, Βαγγέλη; Σου ‘χει μείνει κάτι; Νομίζω
πως τώρα δεν θα ‘χεις λεφτά ούτε για το νοίκι! Πού θα γυρίσει
η Μαρία; Ξέρει; Της είπες; Της είπες για την περιουσία που
ξεπούλησες για να φας στις πουτάνες και τον τζόγο; Πού θα
μείνουν τα παιδιά σου, Βαγγέλη; Στο δρόμο; Ή θα γυρίσουν
στο χωριό;»
«Μαλάκα φευγάτε…» μουρμούρισε ο Βαγγέλης, μα ο Βασίλης τον διέκοψε, γιατί η Ναταλία είχε επιστρέψει στο σαλόνι.
Ήθελε να του χτυπήσει τα τελευταία του λόγια και να τον ακούσει και η Ναταλία.
«Πάρε μια μπύρα με δανεικά από τοκογλύφο κι άραξε να
δεις την ιστορία να εκτυλίσσεται. Κι είσαι τυχερός, τσογλάνι,
που δεν είπα στην Μαρία από πότε πήδαγες την Ναταλία, ή ότι
έχεις πηδήξει και την κάποτε φίλη της, την Έλενα. Ο φευγάτος
ξέρει!» κατέληξε ο Βασίλης, πριν κλείσει απότομα το κινητό.
Κοίταξε την Ναταλία που στεκόταν απέναντί του με σταυρωμένα χέρια. «Κατάλαβες;» της είπε γελαστά, πηγαίνοντας προς
την κουζίνα.
«Παράσιτο είσαι» του απάντησε η Ναταλία.
«Τι είμαι;» την ρώτησε γελώντας, κάτι που την έκανε να
εκνευριστεί ακόμη περισσότερο.
«Παράσιτο! Τα δύο παράσιτα, εσύ και η κόρη σου, που παρασιτείτε τόσα χρόνια στην ζωή μου!» του απάντησε χωρίς να
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ρίξει τους τόνους κι ο Βασίλης έσκυψε το κεφάλι. Έκλεισε σφιχτά τα μάτια του και προσπάθησε να τιθασεύσει τον λογισμό
του, για να μην ορμήσει στην Ναταλία και για να κρατήσει το
γαλήνιο ύφος του. «Δεν είναι η κόρη μου, Ναταλία. Είναι η κόρη
μας» της απάντησε όσο πιο ήρεμα μπορούσε και η Ναταλία
γέλασε σχεδόν παρανοϊκά.
«Πάρε την κόρη σου και έξω απ’ το σπίτι!» του φώναξε, ενώ
καθόταν στο τραπέζι. Ο Βασίλης έκανε να μιλήσει, όταν άκουσε μια πόρτα να ανοίγει με φόρα. Γύρισε και είδε την Νίνα να
μπαίνει στο σαλόνι και να βαδίζει οργισμένα προς την κουζίνα.
Δεν πρόλαβε να ανοίξει το στόμα του για να περιορίσει την φωτιά που είχε ανάψει η Ναταλία.
«Ja se ne bojim rata, Natalia! Ja sam iz Sarajeva!» φώναξε θυμωμένα η Νίνα. Η Ναταλία σάστισε και γύρισε και την κοίταξε
με παγωμένο βλέμμα, να επιστρέφει στο δωμάτιό της και να
βροντάει πόρτες στο διάβα της.
«ΕΣΥ!» ούρλιαξε η Ναταλία στον Βασίλη και του όρμησε.
Με μια γρήγορη κίνηση, ο Βασίλης, της έπιασε τα χέρια και
την ακινητοποίησε στην αγκαλιά του. «Ναι, εγώ. Εγώ και μόνο
εγώ» της ψιθύρισε στο αυτί. Η Ναταλία άρχισε να τρέμει κι ο
Βασίλης να της ψιθυρίζει, ενώ η Νίνα βροντούσε ντουλάπες και
συρτάρια στο δωμάτιό της.
«Η τελευταία ανάσα της αδερφής σου και τα τελευταία της
λόγια. Η Νίνα που δεν φοβόταν τον πόλεμο. Η Νίνα που ήταν
από το Σαράγεβο. Κι η κόρη μας… Ίδια με την θεία της. Εσύ
το βλέπεις στα μάτια της κι εγώ σε φωτογραφίες. Για την κόρη
μας, η Νίνα είναι μια ασπίδα που δεν πρόκειται να πέσει ποτέ.
Ακόμη κι αν εμείς τσακιστούμε, ξέρει πως υπάρχει μια Νίνα
που πολέμησε και πέθανε για να την προστατέψει όταν ήταν
ακόμη αγέννητη…» ψιθύρισε ο Βασίλης, μα τον συνειρμό του
τον διέκοψε η φωνή της Νίνας. «Πάμε να φύγουμε! Μας έδιωξε!» φώναξε επιτακτικά από το σαλόνι κι ο Βασίλης γύρισε και
την κοίταξε.
Είχε φορτώσει την σχολική της τσάντα σε τέτοιο σημείο που
ήταν έτοιμη να εκραγεί και την είχε βάλει στον ώμο της. Ντυμένη χοντρά και με το κράνος στα χέρια της, κοίταζε τον Βασίλη
αγριεμένα, ενώ περίμενε μπροστά από την πόρτα του σπιτιού.
«Ρε Νινάκι, ρε καλό μου… Έλα εδώ, μάτια μου, να συζητήσουμε» την παρακάλεσε ο Βασίλης, που ακόμη κρατούσε στην
αγκαλιά του την Ναταλία.
«Παράσιτο;» ρώτησε η Νίνα δακρύζοντας, με φωνή που
παλλόταν από την οργή.
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Μεταξύ σφύρας και άκμονος ήταν ο Βασίλης. Έπρεπε να
πάρει μια απόφαση και δεν είχε χρόνο να σκεφτεί. Ή θα ηρεμούσε την κόρη του, ή θα ηρεμούσε την γυναίκα του· και τα δύο
μαζί ήταν αδύνατο να συμβούν. Με εκείνες τις λέξεις, η Ναταλία είχε καταφέρει να τσακίσει ό,τι είχε απομείνει από την έννοια της οικογένειας. «Το παιδί, Βασίλη» άκουσε τον εαυτό του
να του λέει. Αναστέναξε. «Φεύγουμε» είπε κοφτά στην Νίνα κι
έπειτα γύρισε στην Ναταλία. «Τέλος» της ψιθύρισε και έκανε
να την αφήσει στην καρέκλα.
Η Ναταλία θεώρησε πως δεν είχε τελειώσει τίποτα και πως ο
καυγάς μόλις είχε αρχίσει. Όρμησε ξανά στον Βασίλη κι εκείνος
την ακινητοποίησε για ακόμη μια φορά. «Νίνα, πάρε τα κλειδιά
της μηχανής και κατέβα κάτω!» είπε επιτακτικά ο Βασίλης και
η Νίνα τον υπάκουσε. Βγήκε από το σπίτι και έκλεισε την πόρτα με τόση φόρα, που ο Βασίλης πίστεψε ότι θα την γκρέμιζε.
«Θες να μαλώσουμε γυναικάκι μου;» φώναξε ειρωνικά ο
Βασίλης στην Ναταλία κι εκείνη τον δάγκωσε. «Μην διανοηθείς…» έκανε, μα η σφαλιάρα της τον βρήκε απροετοίμαστο. Τα
νύχια της, έγδαραν το πρόσωπό του, μα δεν το κατάλαβε καν ο
Βασιλης. Έκανε μια ύστατη προσπάθεια να λογικέψει την Ναταλία, που αποδείχθηκε άκαρπη. Ακολούθησαν τρεις σφαλιάρες
πριν πάρει φωτιά το μυαλό του. Την βούτηξε από το μαλλί.
«Μην με κάνεις να σηκώσω χέρι!» της φώναξε, ενώ εκείνη συνέχιζε να τον χτυπάει όπως και όπου μπορούσε. Ο Βασίλης έκανε
τον σάκο του μποξ γιατί ήξερε πως δεν υπήρχε ελπίδα να φύγει
αλλιώς από το σπίτι. Κατάπινε τις απειλές και τις βρισιές της
Ναταλίας που δεν τον άγγιζαν. Μέχρι που η Ναταλία ξεστόμισε
την λέξη «δειλός» και το χέρι του Βασίλη έφυγε ασυναίσθητα,
με τόση φόρα, που όσο κι αν προσπάθησε να το κρατήσει δεν το
κατάφερε. Το μόνο που κατάφερε ήταν να χτυπήσει την Ναταλία στο χέρι κι όχι στο πρόσωπο. «Τώρα, τι καταλαβαίνεις; Θα
σκοτωθούμε;» της φώναξε.
«Ναι ρε! Θα σκοτωθούμε!» του απάντησε εκείνη και συνέχισε να τον χτυπάει με περισσότερη μανία. «Δειλέ!» ούρλιαξε η
Ναταλία κι ο Βασίλης την βούτηξε απ’ το λαιμό και την κόλλησε
στον τοίχο.
«Κάποτε, ναι, ήμουν δειλός. Τώρα είμαι ο άνθρωπος που
πλήγωσες την κόρη του και άνοιξες πόλεμο μαζί του. Καλησπέρα και αντίο!» βρυχήθηκε προτού την αφήσει και φύγει σαν τον
κυνηγημένο από το σπίτι, για να μην χρειαστεί να σηκώσει το
χέρι του και τρίτη φορά.
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«Με σακάτεψε…» μουρμούρισε, κοιτάζοντας το είδωλό του
στον καθρέφτη του ασανσέρ. Το πρόσωπό του μάτωνε από τις
νυχιές της Ναταλίας, μα δεν τον ένοιαζε αυτό. Αυτές οι πληγές
δεν ήταν τίποτε. Η πληγή της κόρης του ήταν το μόνο πράγμα
που τον απασχολούσε. Τα λόγια της Ναταλίας που αναμφίβολα
θα χάραζαν την ψυχή της Νίνας.
Η Νίνα τον περίμενε στο παρκινγκ κρατώντας τα κλειδιά
στα χέρια και βαδίζοντας πάνω – κάτω, μπροστά απ’ την μηχανή. Τον είδε να βγαίνει από την πολυκατοικία με σκυμμένο το
κεφάλι και έτρεξε προς το μέρος του. «Πάμε!» του είπε επιτακτικά κι ο Βασίλης κοντοστάθηκε κι έπεσε στα γόνατα για να
την φτάσει στο ύψος.
«Ζωγραφιά μου, χίλια συγνώμη…» πήγε να απολογηθεί, μα
κατάλαβε πως δεν θα γαλήνευε έτσι την κόρη του. Την βούτηξε
και την αγκάλιασε σφιχτά. «Φύγαμε. Πες μου που θες να πάμε
και θα πάμε» της είπε όσο πιο ήρεμα μπορούσε. Κρατιόταν με
νύχια και με δόντια για να μην σπάσει και δείξει στην κόρη του
πως κι εκείνος είχε μια αδύναμη πλευρά.
«Δεν ξέρω» ψιθύρισε η Νίνα, στιγμές πριν βάλει τα κλάματα.
«Θες να πάμε στον Τάσο; Θες να πάμε στον παππού και
την γιαγιά; Θες να γυρίσουμε στο Σαράγεβο ή να πάμε στην
τρελή την θεία σου; Πες μου εσύ που θες να πάμε και έχεις τον
λόγο μου πως θα σε πάω, ακόμη κι αν δεν θέλω» της απάντησε
γαλήνια ο Βασίλης.
«Να πάμε στην Μελίνα;» τον ρώτησε τραυλίζοντας. Ο Βασίλης της χάιδεψε το μάγουλο κι έπειτα της σκούπισε τα δάκρυα.
«Έδωσα τον λόγο μου, ε;» ρώτησε με μια πολύ αστεία γκριμάτσα και η Νίνα προσπάθησε να γελάσει μέσα στο κλάμα της, με
το ύφος του πατέρα της.
«Να πάμε;» τον παρακάλεσε κι ο Βασίλης της έκλεισε το
μάτι. Έβγαλε το κινητό του από την τσέπη και της το έδωσε.
«Πάρ’ την ένα τηλέφωνο πρώτα. Μπορεί να μην μας θέλει» της
είπε καθώς η Νίνα καλούσε, δισταχτικά, τον αριθμό της Μελίνας.
Το τηλέφωνο της Μελίνας αναβόσβηνε πάνω στο γραφείο
της. Το κοίταζε σαν αποχαυνωμένη από το κρεβάτι. Κάτι μέσα
της, έλεγε πως δεν ήταν για καλό. Αναστέναξε, το σήκωσε απρόθυμα κι όταν άκουσε την Νίνα στην άλλη άκρη της γραμμής,
ένιωσε να της κόβονται τα πόδια.
«Νινάκι; Γιατί κλαις, κούκλα μου; Έγινε κάτι; Έπαθε κάτι ο
μπαμπάς;» βομβάρδισε με ερωτήσεις η Μελίνα, την μικρή που
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δεν είχε σταματήσει να κλαίει. «Μας έδιωξε η μαμά από το
σπίτι. Να έρθουμε σε σένα;» ρώτησε η Νίνα κομπιάζοντας και
η Μελίνα έκλεισε σφιχτά τα μάτια της.
«Ναι, ψυχή μου, να έρθετε. Θα μου δώσεις τον μπαμπά να
του μιλήσω;» συνέχισε η Μελίνα και η Νίνα, χωρίς να απαντήσει, έδωσε το κινητό στον Βασίλη. «Ακούω» είπε, αναστενάζοντας, εκείνος.
«Πάρε το παιδί κι ελάτε από ‘δω. Ελπίζω να μην χτύπησε
την μικρή» του είπε κοφτά η Μελίνα ενώ έβγαινε από το δωμάτιό της και κατέβαινε την βαριά εσωτερική σκάλα του σπιτιού.
«Όχι… Όχι το παιδί, όχι…» απάντησε ο Βασίλης.
«Αργείς!» του φώναξε η Μελίνα παιχνιδιάρικα κι ο Βασίλης
σηκώθηκε όρθιος και πήρε τα κλειδιά της μηχανής από την Νίνα,
χαμογελώντας.
«Ευχαριστώ» ψιθύρισε στο τηλέφωνο για να ακούσει την
Μελίνα να του απαντάει με μια παλιά ατάκα. «Αυτή η παρέα,
φευγάτε, είναι οικογένεια».
«Το ξέρω» της είπε ο Βασίλης πριν κλείσει το τηλέφωνο.
Η Μελίνα μπήκε στην κουζίνα του πατρικού της. Είχε αποφασίσει ότι θα έμενε εκεί, προσωρινά. Το ψυγείο ήταν άδειο·
πέρα απ’ το μεγάλο στοκ με μπύρες του πατέρα της· και δεν
υπήρχε φαγητό στην κατσαρόλα. «Αμάν ρε μπαμπά, κάθε μέρα
μαγειρεύεις, σήμερα σ’ έπιασε να μην μαγειρέψεις;» μουρμούρισε αναστενάζοντας και μετά γύρισε, σχεδόν τρέχοντας, στο
δωμάτιό της.
Το ροζ και κοριτσίστικο δωμάτιο της Μελίνας είχε παραμείνει ίδιο όπως το είχε αφήσει όταν έφυγε από το σπίτι της.
Έστρωσε καθαρά σεντόνια, το συμμάζεψε βιαστικά και αποφάνθηκε πως θα έβαζαν εκεί την Νίνα για ύπνο. Υπέθεσε πως
ο Βασίλης θα οδηγούσε αργά, μιας και ήταν μαζί με την κόρη
του, και ότι είχε τουλάχιστον μισή ώρα στην διάθεσή της για να
τακτοποιήσει το σπίτι. Έπεσε έξω όμως. Ο Βασίλης οδηγούσε
νευρικά προσπαθώντας να αδειάσει το μυαλό του και να ηρεμήσει την Νίνα που της άρεσε η ταχύτητα. Έκανε την διαδρομή σε
δώδεκα λεπτά και όταν έφτασε έξω από το νεοκλασικό, η Νίνα
είχε σταματήσει το κλάμα της κι έδειχνε σχετικά ήρεμη.
«Ωραίο σπίτι» σχολίασε η Νίνα, καθώς κατέβαινε από την
μηχανή. «Ναι, ο μπαμπάς της Μελίνας έχει λεφτά» της απάντησε χαμογελαστά ο Βασίλης και καθησυχάστηκε με την στάση
της κόρης του. Η Νίνα έβγαλε το κράνος της και τον κοίταξε
βουρκώνοντας. Της έκανε νόημα να μπει στον κήπο με το δάχτυλό του. Υπάκουσε η μικρή, μπήκε και χτύπησε το κουδούνι
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του σπιτιού. Ο Βασίλης κοίταξε το πρόσωπό του στον καθρέφτη
της μηχανής, κουνώντας θλιμμένα το κεφάλι του. «Πάλι καλά
που είμαι αξύριστος γιατί αν με δει έτσι η Νίνα, δεν μας βλέπω
καλά» σχολίασε πριν κατεβεί απ’ την μηχανή κι ανάψει, σχεδόν
μηχανικά, τσιγάρο.
Η Μελίνα δεν ήξερε τι θα αντίκριζε όταν θα άνοιγε την πόρτα κι έτσι φόρεσε το καλύτερο χαμόγελό της. Είδε την Νίνα να
την κοιτάζει θλιμμένα και της έκανε νόημα να μπει στο σπίτι.
Δεν την άφησε να μιλήσει καθόλου. «Φιλενάδα βγάλε την τσάντα κι έλα να σου δείξω το σπίτι!» είπε χαμογελαστά η Μελίνα
καθώς έπαιρνε την σαστισμένη Νίνα απ’ το χέρι.
Ο Βασίλης είδε την σκηνή πριν μπει στο σπίτι και χαμογέλασε. «Γιατί σε χώρισα τότε, ο ηλίθιος, γιατί;» συλλογίστηκε
καθώς έκλεινε πίσω του την πόρτα. Πήγε στην κουζίνα, άνοιξε
το ψυγείο με απίστευτη άνεση κι ανέσυρε μία από τις αμέτρητες μπύρες του πατέρα της Μελίνας. «Κάτι ξέρεις ρε Λάμπρο,
που τις παίρνεις με την παλέτα» μουρμούρισε, ανοίγοντας την
μπύρα.
«… εδώ είναι το δωμάτιό μου. Εδώ θα κοιμηθείς απόψε»
ακούστηκε η φωνή της Μελίνας από τον πάνω όροφο κι ο Βασίλης συνειδητοποίησε ότι έπρεπε να συγκεντρώσει το μυαλό του.
Ιεράρχησε στα γρήγορα τις σκέψεις του κι έφυγε για το μπάνιο
για να καθαρίσει πρόχειρα το πρόσωπό του.
Πλύθηκε και απολύμανε τις γρατζουνιές που είχε στο πρόσωπο και τα χέρια, πριν γυρίσει στην κουζίνα για να συνεχίσει
την μπύρα του. Άκουσε την Μελίνα και την Νίνα να συζητάνε
στον πάνω όροφο, μα τα λόγια τους ήταν σπασμένα και δεν
μπορούσε να βγάλει άκρη. Κατάλαβε ότι η Μελίνα προτίμησε
να μιλήσει με την Νίνα και να την ηρεμήσει, παρά να μιλήσει
μαζί του. Κι έτσι, έμεινε μόνος να καπνίζει και να σκέφτεται
πώς έφτασε η ζωή του σ’ εκείνο το σημείο.
Ο Λάμπρος γύρισε στο σπίτι κατά τις δέκα. Είδε την μηχανή
του Βασίλη που στεκόταν έξω από τον κήπο και έβαλε τα γέλια. «Δεκαπέντε χρόνια, δύο αποτυχημένοι γάμοι κι ένα παιδί
αργότερα. Τόσο σας χρειάστηκε για να συγχωρέσετε ο ένας τον
άλλο» μονολόγησε, βγαίνοντας από το αυτοκίνητο. Μπήκε σχεδόν αθόρυβα στο σπίτι, πιστεύοντας πως θα έπιανε τον Βασίλη
και την Μελίνα σε προσωπική στιγμή και δεν ήθελε να τους το
χαλάσει. Αντ’ αυτού, είδε έναν Βασίλη να κάθεται με στραπατσαρισμένο πρόσωπο στην κουζίνα και να καπνίζει, κρατώντας
το κεφάλι του.
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«Γαμπρέ; Τράκαρες με το τηγάνι της κυράς;» τον ρώτησε
κι ο Βασίλης, που δεν τον είχε ακούσει να πλησιάζει, πετάχτηκε
όρθιος απ’ την τρομάρα του. «Αυτό το χιούμορ σου ρε Λάμπρο… Σαν την καράφλα σου ένα πράμα, όσο πάει και χειροτερεύει» του απάντησε ο Βασίλης, που νόμιζε πως η καρδιά του
θα έσπαγε από την ταραχή.
Ο Λάμπρος έβγαλε μια μπύρα απ’ το ψυγείο και κοίταξε
για μια στιγμή το ταβάνι, απ’ όπου ερχόταν οι ομιλίες των κοριτισιών. «Χτύπησε και το παιδί;» ρώτησε, μα ο Βασίλης αποκρίθηκε αρνητικά. «Χτυπηθήκατε πολύ;» συνέχισε ο Λάμπρος
ενώ καθόταν απέναντί απ’ τον Βασίλη.
«Πως με βλέπεις;» ρώτησε εκείνος, προσπαθώντας να γελάσει.
«Αν μου πεις ότι δεν σήκωσες χέρι, θα μου πεις ψέματα»
του απάντησε ήρεμα ο Λάμπρος.
«Έπρεπε».
«Αποδέξου το. Η βία, παιδί μου, δεν λύνει προβλήματα και,
συνήθως, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί χωρίς βία. Είσαι αναγκασμένος να αντισταθείς για να επιβιώσεις και αυτός ήταν ο
μόνος τρόπος. Μην βασανίζεις άδικα το μυαλό σου» σχολίασε ο
Λάμπρος κι έπειτα γύρισε και κοίταξε την σκάλα του σπιτιού.
«Η ψυχολόγος, φαντάζομαι, επί τω έργω;» ρώτησε τον Βασίλη
που του έγνεψε καταφατικά. «Τα είχαμε πει και δεν με πίστευες…» άρχισε να φλυαρεί. «Προδιαγραφόταν το αποψινό βράδυ.
Δεν μπορούσε να δεχτεί, η Ναταλία, το γεγονός ότι γύρισες στα
πάτρια εδάφη και το ότι η πρώτη σου αγάπη βρισκόταν εδώ.
Έζησε σε μια βίαιη εποχή και είχε, όπως θα έχει και στο μέλλον,
βίαια ξεσπάσματα. Δεν κατάφερε ποτέ να τα βρει με το είναι
της κι ούτε πρόκειται να τα βρει. Χρειαζόταν έναν άνθρωπο σαν
εσένα δίπλα της, μα δεν ξέρει τι σημαίνει το να αγαπάς…»
«Γιατρέ, στο δια ταύτα» τον διέκοψε ο Βασίλης.
«Στο δια ταύτα, ξέρεις τι πρέπει να κάνεις» του απάντησε
ο Λάμπρος.
«Νομίζω πως ήρθε η ώρα να σου πω την ιστορία. Όλη την
ιστορία» είπε αναστενάζοντας ο Βασίλης κι ο Λάμπρος γέλασε.
«Όχι, παιδί μου. Όχι σε μένα. Στην Μελίνα. Κατά κάποιο τρόπο
της την χρωστάς. Η ιστορία του φευγάτου είναι η μεταμέλεια
σου και, πιστεύω πως μόνο έτσι θα καταφέρει να σε συγχωρήσει πραγματικά» του απάντησε ήρεμα.
«Ίσως…» μουρμούρισε ο Βασίλης με το βλέμμα κολλημένο
στο τασάκι.
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«Πως τις είδες; Θα τα πάνε καλά;» ρώτησε ο Λάμπρος κι ο
Βασίλης έβαλε τα κλάματα· ένα παράταιρο κλάμα που δεν μπορούσες να καταλάβεις αν ήταν αληθινό η ψεύτικο. Τρανταζόταν
στην καρέκλα και τα δάκρυά του έτρεχαν, μα δεν έβγαινε φωνή
από το στόμα του.
«Καιρός να ζήσεις Βασίλη. Καιρός να ζήσει και το δικό μου,
το πεισματάρικο κορίτσι» μουρμούρισε ο Λάμπρος κι εκείνα
τα λόγια έβγαλαν τον Βασίλη από τον παράξενο οδυρμό του.
«Έχεις δίκιο» απάντησε εκείνος, προτού σκουπίσει τα δάκρυά
του. Πήγε στο ψυγείο, βούτηξε ακόμη μια μπύρα κι επέστρεψε
στο τραπέζι. «Είχα αμέτρητα χρόνια να κλάψω. Ξέχασα πώς
γίνεται πια» αστειεύτηκε ο Βασίλης κι ο Λάμπρος έβαλε τα
γέλια.
«Γι αυτό σε πήγαινα ρε γαμπρέ. Από τότε ήταν ιδιαίτερο το
χιούμορ σου. Από τότε που έβλεπα τα δύο ευτυχέστερα παιδιά
στον κόσμο» του απάντησε μέσα στα γέλια του ο Λάμπρος κι
ύστερα άρχισαν την συζήτηση για τα παλιά. Για εκείνα τα μυστήρια χρόνια που ο Βασίλης άρχισε να χτίζει την περίπλοκη
κοσμοθεωρία του και για τους δύο απίστευτους μήνες που πέρασε στο πλευρό της Μελίνας.
Μόνο τα μάτια της Μελίνας και μια ρυτίδα στο μέτωπο
της μαρτυρούσαν ότι είχε νευριάσει και μάλιστα είχε νευριάσει πολύ. Όταν μπήκε στην κουζίνα, ο Λάμπρος την κοίταξε με
απορία κι ο Βασίλης, βλέποντας το ύφος της, έσκυψε το κεφάλι.
«Παράσιτο;» ρώτησε οργισμένα η Μελίνα, χωρίς να υψώσει τον
τόνο της. «Η πουτανάρα, η γυναίκα σου, είναι σοβαρή;»
«Μελίνα Λάμπρου, το στόμα σου!» την επέπληξε ο Λάμπρος, μα η Μελίνα δεν πτοήθηκε. Πήγε να μιλήσει, αλλά ο
Βασίλης σηκώθηκε και στάθηκε μπροστά της. Είχαν ακριβώς το
ίδιο ύψος και πάντοτε, όταν ήταν να ξεκινήσει καυγάς μεταξύ
τους, στεκόντουσαν απέναντι και κοιτάζονταν στα μάτια.
«Είναι καλά το παιδί;» ρώτησε ο Βασίλης, ενώ η Μελίνα
παρατηρούσε το μελανιασμένο και πρησμένο μάτι του.
«Καλά είναι η Νίνα. Εσύ πόσες μέρες έχεις να κοιμηθείς;»
του απάντησε με έναν στοργικό τόνο, άγνωστο στα αυτιά του
Βασίλη. «Δεν ξέρω πια, έχω χάσει το μέτρημα» δήλωσε σαστισμένα εκείνος.
«Κάτσε!» έκανε κοφτά η Μελίνα. Ο Λάμπρος και ο Βασίλης
την κοίταζαν με απορία, γιατί δεν είχαν δει ποτέ, εκείνη της την
πλευρά. «Κορίτσι μου;» ρώτησε ο Λάμπρος, μα η Μελίνα τον
αγνόησε.
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«Δεν ξέρω πώς ακριβώς κατάφερες και τα έκανες όλα τόσο
σωστά. Έμεινες ήρεμος, την κράτησες, για να μην δει η Νίνα τον
καυγά, δεν φώναξες, δεν πρόσβαλες, δεν χτύπησες, δεν είδε η
Νίνα τα χάλια που έχεις και με τον τρόπο σου της έδειξες ότι
είσαι κι ότι θα παραμείνεις εδώ. Η Νίνα είναι καλά, μόνο και
μόνο λόγω της στάσης που κράτησες. Με την γυναίκα σου δεν
ξέρω αν θα ξαναμιλήσει όμως» είπε η Μελίνα κι έπειτα τους
κοίταξε πονηρά. «Τι έγινε; Δεν μ’ έχετε συνηθίσει έτσι;» τους
ρώτησε κι ο Λάμπρος, σαστισμένα, γύρισε προς τον Βασίλη.
«Μητρικό ένστικτο το λένε, γαμπρέ!» του είπε, δείχνοντας την
Μελίνα με τον αντίχειρα του.
«Άσε το μητρικό ένστικτο και πήγαινε ψάξε για φαρμακείο.
Πάρε κάτι για τους μώλωπες, μην τον δει το κορίτσι έτσι και
σοκαριστεί» είπε στον Λάμπρο με επιτακτικό τόνο κι έπειτα
γύρισε προς τον Βασίλη. «Αν ήταν στο χέρι μου, θα έπαιρνα την
Νίνα απ’ το χέρι και θα πήγαινα να καταγγείλω την γυναίκα
σου για ενδοοικογενειακή βία».
«Γιατί δεν το κάνεις;» ρώτησε μουρμουρίζοντας ο Βασίλης
«Είσαι ψωροπερήφανος και δεν θες να λέει ο κόσμος πως σ’
έδειρε η γυναίκα σου. Αυτό σέβομαι» του απάντησε η Μελίνα
με σοβαρό ύφος, μα δεν κρατήθηκε. Έβαλε τα γέλια και πήγε
προς το μέρος του.
«Βλαμμένη!» την πείραξε ο Βασίλης.
«Ηλίθιε!» τον πείραξε κι εκείνη με την σειρά της, πριν γυρίσει στον Λάμπρο. «Μην κάθεσαι, μπαμπά! Φαρμακείο είπα!»
του φώναξε κι εκείνος, απηυδισμένα, σηκώθηκε απ’ το τραπέζι
κι έφυγε βιαστικά απ’ το σπίτι.
«Κοιμήθηκε…» σχολίασε η Μελίνα κι ο Βασίλης κούνησε το
κεφάλι του σκυθρωπά.
«Εγώ φταίω. Έπρεπε να είχα φύγει όταν ήταν μικρή» μουρμούρισε και η Μελίνα του έπιασε το χέρι. «Είναι αργά;» τον
ρώτησε, κοιτάζοντάς τον στα μάτια.
«Έχω ήδη φύγει;» της γύρισε ο Βασίλης, χαμογελώντας.
«Αργά για εμάς» διευκρίνισε εκείνη.
«Είναι η κατάλληλη στιγμή. Όμως, αν δεν θέλει η Νίνα, όσο
κι αν το θέλω εγώ, δεν θα καταφέρουμε τίποτα» της απάντησε
ο Βασίλης σκεφτικά.
«Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω σαν μαμά. Μπορώ να προσπαθήσω και είμαι σίγουρη ότι θα τα πάω καλύτερα απ’ την…»
είπε η Μελίνα και κράτησε το στόμα της κλειστό για μια στιγμή,
για να αποφύγει να αδειάσει τον οχετό που προοριζόταν για την
Ναταλία. «Τέλος πάντων, απ’ την μάνα της» κατέληξε.
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«Εσύ ξέρεις. Το μεσημέρι της είπα πως δεν απατάω την
μαμά της μαζί σου. Ε, δεν μπορώ να της πω αύριο ότι αποφασίσαμε να είμαστε μαζί» μουρμούρισε ο Βασίλης κι εκείνη τον
αγκάλιασε. «Θα δούμε πως θα εξελιχθεί. Δεν θέλει να γυρίσει
στο σπίτι για κανένα απολύτως λόγο και με παραξενεύει το ότι
δεν φοβάται. Δείχνει, όμως, να μισεί την Ναταλία…»
«Το δείχνει πολύ, αυτό είναι το πρόβλημα» την διέκοψε ο
Βασίλης.
«Θα το δούμε και αυτό. Καλά θα κάνεις, όμως, να προετοιμαστείς για μετακόμιση» μουρμούρισε η Μελίνα. «Σκατά…»
μονολόγησε ο Βασίλης αναστενάζοντας, ενώ κοίταζε το ρολόι
του. «Πάει δώδεκα, απάντηση για διαζύγιο δεν έχω, έχω φύγει
από το σπίτι, δεν ξέρω τι θα κάνει ή αν θα κάνει τίποτα και ο
Ασημακόπουλος είναι εξαφανισμένος…»
«Ο ποιος;» ρώτησε η Μελίνα, σηκώνοντας το φρύδι της.
«Ο δικηγόρος μου…»
«Ο Ασημακόπουλος, Βασίλη, δεν ασχολείται με διαζύγια»
τον διέκοψε η Μελίνα.
«Μπα; Πού το ξέρεις εσύ;» την ρώτησε καγχάζοντας περιπαικτικά.
«Πήγα κάποια στιγμή…»
«Ναι, αλλά δεν έκανες φαντάρος με τον Νικόλα. Αυτή είναι
η διαφορά μας» την διέκοψε κι εκείνος με την σειρά του και η
Μελίνα του έβγαλε την γλώσσα. «Θα στην κόψω!» της φώναξε
παιχνιδιάρικα ο Βασίλης.
«Ναι; Με τι;»
«Με τα δόντια!»
Περασμένες μία ήταν, όταν αποφάσισαν να αποσυρθούν. Η
Μελίνα δεν είχε καταφέρει να ηρεμήσει κι ο Βασίλης ένιωθε
πως τα βλέφαρά του βάραιναν επικίνδυνα. Πήγαν μαζί στον
ξενώνα, ξάπλωσαν και κοιμήθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα. Ήταν το
πρώτο βράδυ στην ζωή του καθενός που τα πεπραγμένα δεν είχαν καμία σημασία. Ήταν η νύχτα που εκείνο το «μόνο σήμερα»
που έλεγαν κάποτε, έγινε πράξη.
Ο Βασίλης άνοιξε απότομα τα μάτια του, όταν η πρώτη ηλιαχτίδα έσκισε με το φώς της το δωμάτιο. Προσπάθησε να εστιάσει στο ρολόι του, μα δεν έβλεπε τίποτα. Έψαξε στα τυφλά
για τα γυαλιά του, τα φόρεσε, κι όταν είδε τι ώρα είχε πάει,
πετάχτηκε σαν ελατήριο.
«Μπέμπη…» μουρμούρισε νυσταγμένα η Μελίνα, «… καλύτερα να μην πάει στο σχολείο σήμερα». Ο Βασίλης στάθηκε για
μια στιγμή στην πόρτα. Το μυαλό του δεν δούλευε σωστά και
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άργησε να καταλάβει τα λόγια της Μελίνας. «Έχεις δίκιο» της
απάντησε τρίβοντας τα μάτια του, πριν επιστρέψει στο κρεβάτι.
Εν τω μεταξύ, η Νίνα είχε ξυπνήσει. Κατέβαινε την σκάλα
και πήγαινε προς την κουζίνα για να πιει νερό, όταν είδε τον
Λάμπρο να κάθεται στο τραπέζι της κουζίνας και να καπνίζει
διαβάζοντας τα αμέτρητα χαρτιά που είχε απλωμένα μπροστά
του. «Καλημέρα…» έκανε δισταχτικά κι ο Λάμπρος, χωρίς να
την κοιτάξει, πίστεψε ότι του μιλούσε η κόρη του.
«Καλημέρα κορίτσι μου. Έχει καφέ στην καφετιέρα» μουρμούρισε ο Λάμπρος.
«Καφέ;» ρώτησε η Νίνα κι εκείνη την στιγμή, ο Λάμπρος
άφησε αργά το τσιγάρο του στο τασάκι και γύρισε προς το
μέρος της. «Δεν νομίζω να πίνεις καφέ, ε;» την ρώτησε χαμογελώντας και η Νίνα του έγνεψε αρνητικά.
«Έλα μέσα, κορίτσι μου, να σου φτιάξω να φας. Εγώ είμαι ο
Λάμπρος» της είπε και σηκώθηκε από την καρέκλα του. «Νίνα,
χάρηκα» του απάντησε η Νίνα καθώς έδινε το χέρι της κι έπειτα
τον κοίταξε εξιχνιαστικά. «Ο μπαμπάς της Μελίνας;» τον ρώτησε κι εκείνος της έγνεψε. «Κάτσε. Κάτσε» της είπε βιαστικά,
ενώ άνοιγε το ψυγείο για να ετοιμάσει πρωινό.
«Η μαμά της Μελίνας;» ρώτησε η μικρή κι ο Λάμπρος, χωρίς
να χάσει τον ρυθμό του, απάντησε σχεδόν αδιάφορα «την χάσαμε πριν χρόνια. Δεν την θυμάται η Μελίνα, ήταν πολύ μικρή».
«Συγνώμη…» είπε ντροπαλά η Νίνα.
«Δεν πειράζει, κούκλα μου. Η γυναίκα μου ήταν ένα υπέροχο πλάσμα που αποφάσισε πολύ νωρίς να κάνει το μεγάλο
ταξίδι» της είπε παιχνιδιάρικα για να καλύψει την θλίψη του.
«Δεν πειράζει. Καφέ δεν πίνεις, γάλα δεν έχω. Να κάνω χυμό;»
την ρώτησε, διατηρώντας εκείνο το ύφος και η Νίνα κόμπιασε.
«Μην σας βάλω σε κόπο» του απάντησε δειλά. Ο Λάμπρος
γύρισε προς το μέρος της. «Δεν είμαστε πολλοί. Ένας είμαι και
με λένε Λάμπρο» της είπε εκείνος και η Νίνα, στον τρόπο του,
είδε πολλά στοιχεία του πατέρα της. Τα αμέτρητα χαρτιά στον
χώρο που δούλευε, το τσιγάρο που μόνιμα έκαιγε κάπου, οι
συζητήσεις που πάντοτε έπαιρναν έναν χαρούμενο τόνο όσο θλιβερές κι αν ήταν. Και το κυριότερο, εκείνη η ανεξήγητη ενέργεια
που είχε ο Βασίλης τα πρωινά· όσο κουρασμένος κι αν ήταν, όσο
κι αν έσερνε το κουφάρι του· όταν έπρεπε να την ετοιμάσει για
το σχολείο. Η Νίνα δεν μπορούσε να καταλάβει πώς γινόταν να
έχουν τον ίδιο χαρακτήρα, μα σ’ αυτό το συμπέρασμα κατέληξε
κι αποφάσισε να του μιλήσει όπως θα μιλούσε και στον πατέρα
της.
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«Άμα δεν είναι κόπος, θα πιω ένα χυμό. Αλλά θα έρθω να
βοηθήσω» του απάντησε, και εκείνη την στιγμή πίστεψε πως
ο Λάμπρος θα γυρνούσε και θα την έλεγε «μαφιοζάκι» όπως
την αποκαλούσε κι ο πατέρας της, μα άκουσε μια άλλη, πολύ
γνωστή προσφώνηση, που την έκανε να χαμογελάσει ντροπαλά
«Έλα λοιπόν, μικρή πριγκίπισσα, να φτιάξουμε πρωινό» της
είπε ο Λάμπρος κι όταν την είδε να γελάει κατάλαβε. «Έτσι
φώναζα κάποτε την κόρη μου» σχολίασε γελώντας κι εκείνος.
«Έτσι με φωνάζει ο μπαμπάς» του απάντησε η Νίνα.
«Μπέμπη, δεν την γλυτώνουμε την συγκατοίκηση» σχολίασε
η Μελίνα μέσα στον ύπνο της και πήρε αγκαλιά τον Βασίλη που
δεν αποκρίθηκε. «Βασίλη μου;» συνέχισε η Μελίνα κι εκείνος
άνοιξε τα μάτια του και κοίταξε την πόρτα του δωματίου με
απορία. «Η Νίνα γελάει έτσι;» αναρωτήθηκε δυνατά, προσπαθώντας να καταλάβει σε ποιόν ανήκε το βροντερό γέλιο που
αντηχούσε στο σπίτι. «Έχουν κανένα δίωρο που συζητάνε με
τον μπαμπά. Θα ‘θελα να ‘ξερα τι λένε» του απάντησε με νάζι
η Μελίνα.
«Κάνεις λες και δεν ξέρεις τον πατέρα σου».
«Έχει καταφέρει να αλλάξει γνώμη σ’ εσένα που είσαι ο πιο
πεισματάρης άνθρωπος στον κόσμο. Φαντάσου τι θα μας πει η
Νίνα όταν βγούμε από το δωμάτιο» συνέχισε η Μελίνα, παρατηρώντας τον να αλλάζει πλευρό για να συνεχίσει τον ύπνο του.
«Το ξέρω το κορίτσι μου. Είναι πιο πεισματάρα κι από μένα»
της απάντησε και η Μελίνα γέλασε με τον τρόπο του. «Μου
θύμωσες;» τον ρώτησε κι ο Βασίλης γύρισε ξανά προς το μέρος
της.
«Ρε Μελινάκι, κοιμηθήκαμε ανάποδα και δεν βολεύομαι»
της γκρίνιαξε.
«Το ξέρω. Σε πειράζω» του είπε πριν σηκωθεί απ’ το κρεβάτι.
Ο Βασίλης, μέσα στην θολούρα του αστιγματισμού, την χάζεψε για μερικές στιγμές πριν βάλει τα γυαλιά του. «Πήγε δέκα»
της είπε και η Μελίνα του έκανε νόημα να σηκωθεί. «Πεινάω,
μπέμπη. Τελείωνε!» του απάντησε καθώς ντυνόταν βιαστικά. Ο
Βασίλης σηκώθηκε από το κρεβάτι απρόθυμα και έβαλε τα παπούτσια του. «Κακιά μανία να κοιμάσαι με τα ρούχα» σχολίασε
η Μελίνα, μα εκείνος δεν της απάντησε. Βγήκε από το δωμάτιο
και την περίμενε για να πάνε μαζί στην κουζίνα.
«Ξύπνησαν» ψιθύρισε ο Λάμπρος στην Νίνα, που του χαμογέλασε συνωμοτικά. Ο Λάμπρος έκανε ότι διάβαζε απ’ τα
χαρτιά του και η Νίνα ένα σχολικό βιβλίο.
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«Βλέπω, το γνώρισες το μαφιοζάκι μου» σχολίασε ο Βασίλης μόλις μπήκε στην κουζίνα, μα ο Λάμπρος έκανε πως τον
αγνοεί. Η Νίνα κοίταξε την Μελίνα που στεκόταν στην πόρτα,
προσπαθώντας να κρύψει το χαμόγελό της. «Μπαμπά;» ρώτησε
με αθώο ύφος, καθώς εκείνος πήγαινε προς την καφετιέρα.
«Νινάκι;» της απάντησε ο Βασίλης, περιμένοντας να ακούσει κάτι εξωφρενικό, μα δεν ήταν έτοιμος για αυτό που είχε να
του πει η Νίνα.
«Γίνεται να έχω μαμά την Μελίνα και όχι την Ναταλία;» τον
ρώτησε με πολύ φυσιολογικό ύφος η μικρή και λίγο έλειψε να
του φύγει η κούπα από τα χέρια.
«Δεν σε πιστεύω ρε μπαμπά!» φώναξε η Μελίνα κι ο σκυμμένος Λάμπρος, κρυφογελώντας, είπε πως δε γνώριζε τίποτα,
ενώ σκάλισε τα χαρτιά του.
«Μάτια μου, την Μελίνα την ρώτησες άμα θέλει να γίνει η
μαμά σου;» ρώτησε ο Βασίλης, μα η Νίνα, που είχε έτοιμη την
απάντησή της, τον αποστόμωσε για ακόμη μια φορά. «Γιατί να
μην θέλει; Αν και ο Λάμπρος είχε γνωρίσει μια κυρία σαν αυτή,
τόσο καλή και τόσο όμορφη, σίγουρα θα την ήθελε για μαμά της
η Μελίνα» δήλωσε η Νίνα κι έπειτα, με μια θριαμβευτική γκριμάτσα σχηματισμένη στο πρόσωπό της, σηκώθηκε και έδωσε το
χέρι της στον Λάμπρο.
Η Μελίνα στεκόταν ακόμη στην πόρτα της κουζίνας και παρακολουθούσε εκείνη την παράταιρη σκηνή με απορία, ενώ ο
Βασίλης, κόκκινος απ’ την ντροπή του, βάδιζε σκυφτά προς το
τραπέζι.
«Να σου θυμίσω, Βασίλη, ότι της έχεις εξηγήσει πώς ακριβώς γίνονται τα παιδιά» σχολίασε ο Λάμπρος.
«Μπράβο ρε. Εσύ θες γαμπρό, εσύ, μικρή, θες μαμά κι εμάς
δεν μας ρώτησε κανένας» απάντησε ο Βασίλης, κοιτάζοντας
πότε τον Λάμπρο και πότε την κόρη του.
«Σιγά μην σας ρωτήσουμε…» πήρε τον λόγο η Νίνα. «…
παλιοεγωιστές!» την συμπλήρωσε ο Λάμπρος και έσκασαν μαζί
στα γέλια.
«Τι λες κι εσύ, μπέμπα; Δεν τους κάνουμε την χάρη;» ρώτησε ο Βασίλης την Μελίνα κι εκείνη, αντί απαντήσεως, πήγε και
κάθισε στα πόδια του. «Ναι, γιατί αλλιώς, δεν πρόκειται να μας
αφήσουν να πιούμε καφέ» απάντησε μόνος του. Η Νίνα έτρεξε
πάνω τους και τους αγκάλιασε κι ο Λάμπρος σήκωσε τα μάτια
του από τις σημειώσεις του.
«Αυτή την στιγμή, κύριε Καραγιώργο, μπορείς να αισθανθείς αυτό που σου είπα κάποτε. Το θυμάσαι;» ρώτησε με σο427
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βαρό ύφος τον Βασίλη. «Να ‘σαι καλά, Βασίλη. Είχα χρόνια να
δω αυτό το κοριτσάκι τόσο χαρούμενο» δήλωσε ο Λάμπρος κι
εκείνη η πρόταση έκανε το μυαλό του Βασίλη να γυρίσει αμέτρητα χρόνια πίσω, σ’ εκείνο το απόγευμα που αποφάσισαν με
την Μελίνα, να είναι μαζί. Την ημέρα που γνώρισε τον Λάμπρο.
«Θυμάμαι» μουρμούρισε ο Βασίλης πριν γυρίσει προς την κόρη
του. «Έλα, πες και το παρακάτω γιατί δεν θέλω να πνιγώ με
τον καφέ μου» της είπε, μα όταν είδε το χαμόγελό της κατάλαβε. «Αδερφάκι;» την ρώτησε με σοβαρό ύφος και η Νίνα άρχισε
την γκρίνια. «Έλα ρε μπαμπά, αφού η μαμά, τόσα χρόνια που
της έλεγα για αδερφάκι, δεν ήθελε. Μέχρι και στον άγιο Βασίλη
είχα γράψει γράμμα» του είπε με παράπονο
«Δεν λέω όχι…» είπε ο Βασίλης, χαιδεύοντάς της το κεφάλι
και η Νίνα ξεκίνησε τους πανηγυρισμούς. «Όμως!» της φώναξε
και της έκοψε το χαμόγελο. «Δεν υπόσχομαι και δεν δίνω το
λόγο μου. Την διαδικασία στην εξήγησα και την ξέρεις. Δεν γίνεται από την μία μέρα στην άλλη και είναι μια απόφαση που
πρέπει να πάρουμε μαζί με την Μελίνα».
«Καλά» του απάντησε θλιμμένα εκείνη.
«Μάτια μου, σου δίνω τον λόγο μου πως θα το συζητήσουμε.
Μπορώ τώρα να πιω τον καφέ μου χωρίς φωνές και φασαρία;»
ρώτησε ο Βασίλης και ύστερα στράφηκε προς τον Λάμπρο.
«Όχι, μην πεις τίποτε. Νισάφι» του είπε πίνοντας λίγο καφέ κι
έπειτα έδωσε την κούπα του στην Μελίνα.
Η Νίνα τους κοίταξε παράξενα και ψιθύρισε κάτι στο αυτί
του Λάμπρου. «Η κυρία Νίνα μ’ ενημερώνει πως δεν μοιράζεσαι ούτε τις τηγανιτές πατάτες απ’ το πιάτο σου» είπε με
σοβαρό ύφος ο Λάμπρος κι έπειτα σηκώθηκε από την θέση του.
«Θα πάω βόλτα με το κορίτσι. Πιείτε τον καφέ σας με την ησυχία σας» δήλωσε ο Λάμπρος και έφυγε από την κουζίνα μαζί
με την Νίνα.
«Ούτε τις πατάτες σου δεν μοιράζεσαι;» τον πείραξε η Μελίνα κι ο Βασίλης της πήρε την κούπα από τα χέρια για να πιει
λίγο καφέ. «Μ’ εσένα, κάποτε, μοιράστηκα όλη την ζωή μου»
της απάντησε με πολύ σοβαρό ύφος.
«Δεν σε πείραξε;» ρώτησε ψιθυριστά η Μελίνα κι ο Βασίλης
της χαμογέλασε. «Ο Λάμπρος μου στάθηκε σαν πατέρας σε
πολλές και δύσκολες στιγμές. Προσπαθεί να βοηθήσει με τον
δικό του τρόπο που είναι πολύ άγαρμπος» της απάντησε εκείνος γλυκά.
«Ποτέ δεν μου είπες…» ψιθύρισε η Μελίνα. Ο Βασίλης έβαλε το δάχτυλό του στα χείλη της για να την κάνει να σωπάσει.
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«Θα σου πω τα πάντα. Αρκεί να μου δώσεις λίγο χρόνο να διευθετήσω την ζωή μου που τρέχει» της απάντησε και εκείνη, χωρίς
να έχει καταλάβει τα λόγια του, συμφώνησε μαζί του.
«Χρόνο…» συλλογίστηκε ο Βασίλης. «Ποτέ δεν είχα χρόνο»
είπε στην Μελίνα. Την χτύπησε παιχνιδιάρικα για να σηκωθεί
από πάνω του. Τον στραβοκοίταξε. «Πρέπει να κάνω ένα εκατομμύριο πράγματα σήμερα και θέλω μία χάρη».
«Ν’ ακούσω»
«Μην διανοηθείς να μαγειρέψεις»
«Γιατί;» τον ρώτησε θιγμένα.
«Το ξέρεις το γιατί» της απάντησε προτού την φιλήσει απαλά στην πλάτη. Σηκώθηκε η Μελίνα κι έφυγε ο Βασίλης απ’ την
κουζίνα. «Σ’ αγαπάω!» της φώναξε καθώς έπαιρνε το μπουφάν
του.
«Σε λατρεύω!» του απάντησε γελώντας.
«Έλα Σάκ’!» φώναξε ο Βασίλης στο τηλέφωνο όταν βγήκε
από το σπίτι κι ο Θανάσης, που ήταν αγουροξυπνημένος, κούνησε αποδοκιμαστικά το κεφάλι του σαν να νόμιζε πως ο συνομιλητής του τον έβλεπε. «Τι έγινε ρε φευγάτε; Δουλεύουμε νύχτα
ρε φίλε» του απάντησε εκείνος.
«Πόσο γρήγορα μπορείς να είσαι με το τζιπ στο σπίτι μου
για να το αδειάσουμε;» ρώτησε χωρίς περιστροφές ο Βασίλης.
Ο Θανάσης κατάλαβε πως ο φίλος του είχε πάρει την απόφαση
να χωρίσει, «Σε είκοσι λεπτά» του απάντησε καθώς πετούσε το
βαρύ πάπλωμα από πάνω του.
«Φέρε και την Εύα αν γίνεται» συνέχισε ο Βασίλης.
«Μιλάμε εκεί» απάντησε κοφτά ο Θανάσης, πριν κλείσει το
τηλέφωνο.
Είκοσι λεπτά αργότερα, ο Βασίλης στεκόταν στην είσοδο της
πολυκατοικίας που έμενε και περίμενε τον Θανάση στον δρόμο.
Δεν ρίσκαρε να ανέβει μόνος του στο σπίτι γιατί φοβόταν μια
πιθανή συμπλοκή με την Ναταλία. Είχαν περάσει χρόνια από
κείνο το βράδυ που συνειδητοποίησε πως δεν χρειάζεται να
σηκώσει το χέρι του για να πληγώσει κάποιον και απέφευγε να
χρησιμοποιεί οποιοδήποτε είδος βίας. Απέφευγε ακόμη και την
λεκτική βία και προτιμούσε να σκύβει το κεφάλι του για να μην
φτάνει τις καταστάσεις στα άκρα, μα στην περίπτωση του, ούτε
αυτό βοηθούσε.
«Βασίλη, σε χτύπησαν;» τον ρώτησε η Εύα, που κατέβηκε
πρώτη απ’ το τζιπ και τον κοίταζε με περιέργεια.
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«Δεν είναι τίποτα» της απάντησε, δήθεν αδιάφορα. Η Εύα
γύρισε και κοίταξε τον Θανάση που κατέβαινε, σχεδόν σκουντουφλώντας, από την θέση του οδηγού.
«Μην μιλήσεις, δεν είναι τίποτα» είπε ο Βασίλης στον Θανάση που τον παρατηρούσε με μισόκλειστα μάτια, πριν ανοίξει
την πόρτα της πολυκατοικίας. Το ζευγάρι αντάλλασε κλεφτές
ματιές ενώ κοίταζαν τους μώλωπες του Βασίλη, καθώς ανέβαιναν με το ασανσέρ.
Το σπίτι έμοιαζε με βομβαρδισμένο τοπίο. Η Ναταλία είχε
σπάσει τα περισσότερα γυαλικά που υπήρχαν σε ράφια και
ντουλάπια, στην προσπάθειά της να ηρεμήσει μετά τον καυγά. Ο Βασίλης απολογήθηκε για την εικόνα εκείνη, πριν καλά
– καλά μπει στο σπίτι. Πήγε προς την κουζίνα για να φτιάξει
καφέδες, προτού αρχίσουν το πακετάρισμα. Αναστέναξε όταν
άνοιξε ένα ντουλάπι. «Ούτε οι κούπες δεν γλύτωσαν ρε φίλε»
μονολόγησε και κατέβασε κάτι χριστουγεννιάτικες που είχαν
ξεφύγει από την Ναταλία, για φτιάξει τους καφέδες τους.
«Καλά άκουσα την φωνούλα σου» ακούστηκε η φωνή της
Ναταλίας στον χώρο. Στεκόταν στην πόρτα του διαδρόμου.
Γύρισαν και την κοίταξαν. Χαμογελούσε μυστήρια ο Βασίλης.
«Μην τραβάς το σχοινί γιατί θα κοπεί» της απάντησε ήρεμα.
«Το κομμένο;» τον ρώτησε η Ναταλία πηγαίνοντας προς την
κουζίνα.
«Θα κάνεις σκηνή μπροστά στα παιδιά;» συνέχισε ο Βασίλης ατάραχα. Ο Θανάσης ετοιμάστηκε για τον καυγά που έβλεπε να προδιαγράφεται μπροστά του. Ήταν ο μόνος που γνώριζε
πολύ καλά τι ήταν η οργή του Βασίλη και τι την προκαλούσε.
Ήταν ο μόνος που τον είχε δει να χάνει τον έλεγχο και ήξερε
πως αυτό γινόταν σε δύο περιπτώσεις. Αν τον κατηγορούσαν
για δειλία ή αν κάποιος, αδαής, έκανε το λάθος να προσβάλει
μπροστά του την Μελίνα.
«Γιατί δεν γύρισες σπίτι χθες;» τον ρώτησε ήρεμα η Ναταλία κι ο Βασίλης έκανε νόημα στον Θανάση να παραμείνει
στην θέση του. «Δεν ήθελε η Νίνα να γυρίσουμε» απάντησε ο
Βασίλης.
«Ωραία. Που κοιμηθήκατε; Όλο τον κόσμο πήρα τηλέφωνο
και δεν σας είδε κανείς» συνέχισε η εκείνη.
«Σε ξενοδοχείο» της απάντησε ο Βασίλης, γεμίζοντας με
καφέ τις κούπες.
«Σ’ αυτήν κοιμηθήκατε;» τον ρώτησε κι εκείνος αποφάνθηκε ότι δεν είχε νόημα να συνεχίσει τα ψέματα. «Ναι» της απάντησε και το χαστούκι που έφαγε ήταν τόσο δυνατό, που του
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άνοιξε την μύτη. Εκείνη την στιγμή άρχισαν να γίνονται τόσα
πολλά πράγματα ταυτόχρονα, που δεν τα πρόλαβε κανένας.
Ο Θανάσης με την Εύα μπήκαν στην μέση για να τους χωρίσουν, η Ναταλία άρχισε να ουρλιάζει και ο Βασίλης να γελάει.
Μόνο που η Ναταλία έκανε το λάθος να προσβάλει την Μελίνα
και μέσα σε μία και μόνη στιγμή, το βλέμμα του Βασίλη αγρίεψε και γυάλισε. Ο Θανάσης έπεσε πάνω του και τον κράτησε στον πάγκο της κουζίνας για να αποφευχθούν τα χειρότερα
και η Ναταλία, που ήταν έτοιμη να επιτεθεί, έκανε ένα βήμα
πίσω μόλις άκουσε την παραμορφωμένη, από την οργή, φωνή,
να βγαίνει από το στόμα του Βασίλη.
«Τολμάς, ρε τελευταία ξεκωλιάρα, να πιάνεις στο στόμα
σου την Μελίνα, ύστερα από αυτά που έχεις κάνει; Προσευχήσου στον θεό σου, αν υπάρχει, να βάλει το χέρι του και να σε
σώσει, γιατί θα σε κάνω να παρακαλάς, να είχες σκοτωθεί εσύ
αντί για την αδερφή σου! Έχεις το λόγο μου ότι θα παλέψω για
να καταστρέψω οτιδήποτε αγάπησες, αγαπάς ή έχεις σκοπό
να αγαπήσεις! Άκουσες; Τίποτα δεν θα αφήσω όρθιο! Τίποτα!
Απειλές του τύπου «θα σε σκοτώσω» και « θα σου πάρω το
παιδί», δεν περνάνε εδώ, κοριτσάκι! Να δω, μωρή χαμούρα, με
τι μούτρα θα πας να αντικρίσεις τους γονείς σου. Με τι φωνή
θα πας να μιλήσεις στην μάνα σου, που τόσα χρόνια με έψελνε
για τα χίλια μύρια όσια; Τι θα της πεις, μωρή ξεφτιλισμένη παλιοπουτάνα; Ότι είχες τον μαλάκα στο σπίτι για να σε φροντίζει,
ενώ εσύ πηδιόσουν όπου γούσταρες; Τι θα της πεις ρε πατσαβούρα; Ότι δεν είχες χρόνο για το παιδί, επειδή δεν έσωνες
από το πήδημα; Σάλτα και γαμήσου γιατί μόνο αυτό έμαθες
να κάνεις στην μίζερη ζωή σου! Σάλτα και γαμήσου και εξαφανίσου από μπροστά μου, ηλίθια, τυχάρπαση, που νομίζεις ότι
έπιασες τον θεό απ’ τ’ αρχίδια! Σου έκλεισα όλες τις πόρτες στο
Σαράγεβο; Τώρα να δεις τι έχω σκοπό να σου κάνω! Θα ακούς
Βασίλης και θα βλαστημάς την ώρα και την στιγμή που μου
κρατούσες κρυφό το ότι είσαι έγκυος! Νόμιζες ότι δεν το ήξερα;
Έχεις την εντύπωση ότι τόσα χρόνια δεν ήξερα τι μου γινότανε;
Ότι δεν ήξερα πως μέχρι και εδώ έφερνες όσους σε πηδούσαν;
Mark my words; death would be much more preferable, than the
hell I’m going to introduce in your putrid, pathetic life!»
«Έλα ρε πασά μου… Ηρέμησε ρε φίλε…» μουρμούρισε ο
Θανάσης, όταν ο Βασίλης είχε πια σωπάσει. «Άσε με» του απάντησε εκείνος ήρεμα, φτύνοντας το αίμα που έτρεχε από την
μύτη του, στον νεροχύτη.
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«Ηρέμησε» επανέλαβε ο Θανάσης. Η Εύα κοίταζε νευριασμένα την Ναταλία που είχε σαστίσει στο άκουσμα του παραληρήματος του Βασίλη. «Φύγε. Φύγε γιατί αν τον αφήσει ο Θανάσης, δεν θα σε γλυτώσει κανείς. Φύγε, δώσε τόπο στην οργή
και φύγε» είπε χαμηλόφωνα στην Ναταλία.
Η μύτη του Βασίλη μάτωνε ακατάσχετα κι εκείνος, που πάντοτε φοβόταν τα νοσοκομεία και τους γιατρούς, δεν άφηνε την
Εύα να την δει. «Μην κάνεις σαν μικρό παιδί, σοβαρέψου! Γιατρός είμαι. Να την δω θέλω μόνο!» τον μάλωσε η Εύα, όταν
έφυγε η Ναταλία από το σπίτι.
«Με δουλεύεις; Όχι!» της φώναξε ο Βασίλης που ρουφούσε
την μύτη του.
«Ρε Βασίλη…» άρχισε ο Θανάσης.
«Αφού δεν είναι γιατρός βρε μαλάκα, ιατροδικαστής είναι,
πού ξέρει από μύτες; Όχι, εντάξει είμαι, θα σταματήσει» συνέχισε να φωνάζει ο Βασίλης.
«Τελείωνε ρε φοβητσιάρη! Ένα λεπτό θα κάνω! Και, για να
ξέρεις, βλαμμένο παιδί, τελείωσα ιατρική για να γίνω ιατροδικαστής. Δεν είμαι καμιά τυχάρπαστη, σαν την γυναίκα σου, που
ποιος ξέρει με ποιους κοιμόταν για να πάρει το διδακτορικό
της!»
«Καλα, ναι, εδώ έχεις ένα δίκιο…» μουρμούρισε ο Βασίλης
σκυθρωπα, πριν αφήσει την Εύα να κοιτάξει την μύτη του.
«Σπασμένη» είπε άηχα η Εύα στον Θανάση. Ενώ προσπαθούσε να περιποιηθεί την μύτη του Βασίλη, έφτασε η αστυνομία
στο σπίτι. Ήταν τόσο άσχημος ο καυγάς και τέτοιες οι φωνές
του Βασίλη, που κάποιος γείτονας τους κάλεσε για να αποφευχθούν τα χειρότερα.
Το «διώκεται αυτεπαγγέλτως» ήταν κάτι που στα αυτιά του
Βασίλη δεν ακουγόταν καλά, μα δεν μπορούσε να πει κάτι για
να τους μεταπείσει. Ήταν τα τραύματά του τέτοια, που μαρτυρούσαν πως είχε φάει αρκετό ξύλο. «Ρε παιδιά, θα μπορούσα
να σηκώσω το χέρι μου και να την σακατέψω. Είμαι κατά της
βίας και πλέον δεν έχει νόημα να την κυνηγήσω. Θα κινηθώ
δικαστικά, θα πάρω διαζύγιο και τελείωσε η υπόθεση» είπε
ο Βασίλης, αλλά τα όργανα της τάξης δεν σήκωναν κουβέντα.
Μέχρι την στιγμή που του είπαν πως στο δικαστήριο θα έπαιζε
σημαντικό ρόλο για την κηδεμονία του παιδιού, ο Βασίλης δεν
μιλούσε. Μόνο τότε λύθηκε η γλώσσα του.
«Έχει χτυπήσει και την κόρη σας;» τον ρώτησε ο ένας εκ
των δύο κι ο Βασίλης κάγχασε. «Αν σήκωνε χέρι στο κορίτσι
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μου, θα σας την έστελνα σε φέρετρο» του απάντησε μισοαστεία
και μισοσοβαρά
Μέχρι το απόγευμα, ο Βασίλης είχε περάσει από τμήμα,
ανακριτή και νοσοκομείο για την μύτη του. Επέστρεψε στο ρημαγμένο σπίτι για να μαζέψει τα πράγματά του, μα τα περισσότερα, αν όχι όλα, τα είχαν ήδη κουβαλήσει ο Θανάσης με την
Εύα.
«Να ‘σαι καλά παλιόφιλε» μονολόγησε ο Βασίλης, όταν
παρατήρησε πως ο υπολογιστής του δεν ήταν πια στην θέση
του. Άνοιξε το χρηματοκιβώτιο και πέταξε βιαστικά όλα του τα
περιεχόμενα σε μια σακούλα. Πήρε όλες τις φωτογραφίες της
Νίνας και έλεγξε όλο το σπίτι, μη τυχόν και είχε ξεχάσει κάτι
άλλο. Οι ντουλάπες στα δωμάτια ήταν άδειες, τα βιβλία και τα
παιχνίδια της Νίνας έλειπαν και τα λιγοστά κειμήλια που δεν
είχε ήδη μαζέψει ο Βασίλης, βρίσκονταν στην σακούλα με τα
περιεχόμενα του χρηματοκιβωτίου. Γύρισε στο σαλόνι, έσβησε
τα φώτα κι έφυγε από το σπίτι του με ήρεμη συνείδηση, μα μ’
ένα κεφάλι που βούιζε.
Δεν ρίσκαρε να οδηγήσει την μηχανή και πήρε ταξί για το
σπίτι της Μελίνας. Άνοιξε την πόρτα μ’ ένα έξτρα ζευγάρι κλειδιά που κρατούσε ο Λάμπρος για ώρες ανάγκης, το οποίο είχε
βουτήξει βιαστικά πριν φύγει απ το σπίτι. Είδε στο σαλόνι την
Νίνα και την Μελίνα να παίζουν μουσική. «Τα κορίτσια μου
παίζουν κιθάρα και αρμόνιο; Τι άλλο θα δω;» σχολίασε χαμογελαστά. Η Νίνα γύρισε και κοίταξε την μύτη του με τρόμο.
«Εντελώς απρόσεχτος!» πετάχτηκε η Μελίνα. «Πως έπεσες,
μπέμπη, πάνω στην τζαμαρία;» συνέχισε η Μελίνα, που είχε
μάθει τι είχε συμβεί από τον Θανάση. Έφτιαξαν μια ιστορία και
την συμφώνησαν μεταξύ τους, για να μην χρειαστεί να μάθει η
Νίνα, τι πραγματικά διαδραματίστηκε εκείνο το πρωί.
«Αν την έβλεπα, θα έπεφτα πάνω της;» την ρώτησε ο Βασίλης που προσπαθούσε να γελάσει και η Νίνα έτρεξε πάνω
του και τον αγκάλιασε. «Πέρασες καλά;» την ρώτησε καθώς
καθόταν στον καναπέ κι εκείνη άρχισε να μιλάει πολύ γρήγορα.
«Πήγαμε με τον Λάμπρο στο κέντρο με λεωφορείο, φανταστική
η διαδρομή. Γυρίσαμε κι έλειπες, φάγαμε, μετά μας πήρε τηλέφωνο ο Σάκης και μας είπε πως τράκαρες με την τζαμαρία·
αμάν ρε μπαμπά, απρόσεχτος μια ζωή· μου ‘φερε και το αρμόνιο απ’ το σπίτι και καθίσαμε με την Μελίνα να παίξουμε».
«Τακτοποιήσαμε τα ρούχα της και τα παιχνίδια της στο ροζ
δωμάτιο. Το λάτρεψε» σχολίασε η Μελίνα.
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«Τέλειο, μπαμπά! Έχει και τέλειο παράθυρο με τέλεια θέα!»
αναφώνησε η Νίνα.
«Το ξέρω, καρδιά μου. Το ξέρω» της απάντησε νοσταλγικά
ο Βασίλης.
«Τι θα κάνουμε;» τον ρώτησε η Μελίνα.
«Είπα στα παιδιά να περάσουν από εδώ, αργότερα. Τόσα
χρόνια έχεις να τους δεις. Σκέφτομαι να πάρω και την Νίκη…»
«Η Νίκη, Βασίλη, πήρε τον δρόμο που ‘χε πάρει κάθε ένας
από εμάς στο παρελθόν. Την αυτοεξορία. Άφησέ την προς το
παρόν».
«Δεκτό» απάντησε ο Βασίλης, κοιτάζοντας την απορημένη
Νίνα. «Θα ‘ρθει η λατρεία σου, ο Τάσος» της είπε πριν γυρίσει
στην Μελίνα. «Σου ‘πε για τον Τάσο;»
«Τι;» έκανε πονηρά η Μελίνα.
«Όταν ήταν μικρότερη, ήθελε να τον παντρευτεί. Έπρεπε να
δεις ζήλιες που έκανε, τότε που…»
«Μπαμπά!» φώναξε η Νίνα που είχε κοκκινίσει.
«Κάτι μου θυμίζει αυτός ο τόνος» σχολίασε αόριστα ο Βασίλης, πριν βάλει τα γέλια κι αγκαλιάσει την κόρη του. Τον χτύπησε παιχνιδιάρικα εκείνη. «Είδες, το μαφιοζάκι μου;» μουρμούρισε ο Βασίλης κι η Μελίνα έγνεψε καταφατικά.
Οι πρώτοι που έφτασαν στο σπίτι, ήταν ο Θανάσης με την
Εύα. Κάθισαν στο σαλόνι κι έπιασαν την κουβέντα με τον Βασίλη και την Μελίνα. Οι άντρες έλεγαν τα δικά του, οι γυναίκες
είχαν πιάσει κουβέντα περί του επαγγέλματος. Πετάχτηκε απ’
το πουθενά ο Λάμπρος κι έβαλε τα γέλια με την ιατρική συζήτηση. «Ο μπαμπάς είναι ψυχίατρος» διευκρίνισε για την Εύα,
η Μελίνα.
«Συνάδελφος» σχολίασε εκείνη.
«Όχι, όχι, όχι. Ο πατέρας μου ήταν γιατρός. Εγώ είμαι άνθρωπος. Έχω βγάλει την ταμπέλα από πάνω μου εδώ και χρόνια» απάντησε καθώς πήγαινε προς την κουζίνα.
«Ο μπαμπάς είναι εργασιομανής. Φαντάσου ότι όταν έκανε
το διδακτορικό του, εγώ διάβαζα μαθηματικά στο δημοτικό…»
«Κάνετε έρευνα;» ρώτησε η Εύα κι ο Βασίλης με την Μελίνα
κοιτάχτηκαν πριν βάλουν τα γέλια. «Θα σ’ αρχίσει» μουρμούρισε ο Βασίλης.
«Δεν είμαστε πολλοί, κορίτσι μου. Ένας είμαι. Ένας. Λάμπρο να με λες».
«Ρε συ Λάμπρο, δεν είσαι πια σαράντα…» του είπε ο Βασίλης.
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«Είμαι πενήντα εφτά, και;» απάντησε εκείνος καθώς επέστρεφε στο σαλόνι με μια μπύρα.
«Δεν θα βγάλεις άκρη, Εύα» είπε ο Βασίλης.
«Έφυγα, παιδάκια!» έκανε πρόσχαρα ο Λάμπρος, προτού
ξαναχωθεί στο γραφείο του.
Όταν χτύπησε το κουδούνι, η Νίνα έτρεξε να ανοίξει. Είδε
τον Τάσο να στέκει δίπλα σε μια ξανθιά γυναίκα και σάστισε. «Τι ρε φάτσα;» την πείραξε ο Τάσος, ενώ η μικρή κοίταζε
με δέος την Αλεξάνδρα. «Ναι, μου ρίχνει καμιά εικοσαριά πόντους…»
«Νίνα, θα βάλεις τον κόσμο μέσα;» ρώτησε ο Βασίλης από
τον καναπέ. Τους άνοιξε η Νίνα την πόρτα, μπήκαν μέσα, χαιρετήθηκαν, συστήθηκαν οι γυναίκες κι ύστερα έπιασαν όλοι μαζί
την κουβέντα. Η Νίνα ένιωθε πως δεν χωρούσε πια στην παρέα
των μεγάλων, αλλά αποφάσισε να καθίσει μαζί τους. Την παρατηρούσε σκεφτικά ο Βασίλης. Της έκανε νόημα να πάει προς
το μέρος του. «Αν δεν είχες πολλές ελπίδες όταν ήταν με την
κοντή, τώρα δεν έχεις καμία» την πείραξε, ψιθυρίζοντας και
η Μελίνα έβαλε τα γέλια. «Αμάν ρε μπαμπά!» του απάντησε
αγανακτισμένα.
«Γιατί, μάτια μου, ψέματα λέω;»
«Τι λες πάλι ρε φευγάτε;» πετάχτηκε ο Τάσος.
«Για την φίλη σου».
«Σιγά μην είναι φίλη του» σχολίασε χαμηλόφωνα η Νίνα.
«Φίλοι είναι» την ενημέρωσε ο Βασίλης.
«Ναι… Όσο δεν απατούσες χθες την μαμά» του απάντησε
η μικρή.
«Έτερον εκάτερον. Τάσο; Να σε κάνω γαμπρό ρε;» φώναξε
ο Βασίλης.
«Μπαμπά!» φώναξε με προειδοποιητικό τόνο η Νίνα και
η παρέα έβαλε τα γέλια μαζί της. Μόνο η Μελίνα δεν γέλασε. Αγριοκοίταξε τον Βασίλη που ήταν δίπλα της, πριν μιλήσει.
«Λίγα με το κορίτσι γιατί…»
«Τι θα μου κάνεις;» την πείραξε χαμογελώντας.
«Πολλά μπορώ να σου κάνω» του απάντησε κρυπτικά. Χώθηκε ανάμεσά τους η Νίνα και αγκάλιασε την Μελίνα. «Παρ’
τε να δείτε τι θα πάθετε, όσοι θέλετε παιδιά» είπε ο Βασίλης,
δείχνοντας τα κορίτσια του, που ήταν αγκαλιασμένα.
Περιστράφηκε γύρω από πολλά θέματα εκείνη η μεγάλη
συζήτηση. Μίλησε ο Βασίλης για την σκληρή πραγματικότητα.
Έπειτα έπιασαν συζήτηση οι μουσικοί της παρέας, ο Τάσος, η
Μελίνα και η Νίνα, ενώ η Αλεξάνδρα ανέλυε στον Βασίλη και
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την Εύα, το σπίτι που σχεδίαζε για τον Θανάση. Αφού πρώτα
την έβριζε ο Θανάσης, γιατί, υποτίθεται πως ήθελε να κάνει
έκπληξη στην Εύα κι εκείνη του το χάλασε. Νύσταξε η μικρή
κατά τις έντεκα και αποσύρθηκε. Συζητούσαν περί ανέμων και
υδάτων για αρκετή ώρα, πριν γυρίσει την συζήτηση στο φλέγον
θέμα ο Τάσος. «Βαστάς;» ρώτησε τον Βασίλη.
«Τον κόσμο στην πλάτη μου» απάντησε εκείνος.
«Είσαι σίγουρος γι αυτά που κάνεις;» ρώτησε ο Θανάσης.
«Περισσότερο από κάθε άλλη φορά».
«Βασίλη…» ξεκίνησε η Εύα, μα δεν πρόλαβε να συνεχίσει.
«Έχω πολύ καλό δικηγόρο και ακόμη καλύτερο σχέδιο. Αλεξάνδρα; Ερωτήσεις; Απορίες; Κάτι, τέλος πάντων;»
«Δεν ξέρω…» μουρμούρισε σαστισμένα. «Μου τα είπε ο
Τάσος… Αποφασίσαμε να συζήσουμε…»
«Γυρίσαμε πίσω στις παλιές αγάπες» απευθύνθηκε προς
τον Βασίλη ο Τάσος, διακόπτοντας την Αλεξάνδρα και τους συνειρμούς της. Ζύγισε εκείνη την πρόταση στο μυαλό του ο Βασίλης και κάγχασε. «Ή… Δεν φύγαμε ποτέ» του απάντησε κι
ύστερα πήρε αγκαλιά την Μελίνα.
«Άνοιξες πολλά μέτωπα» πετάχτηκε ο Θανάσης.
«Έπρεπε. Τριάντα και ξημερώνει. Μέχρι την παραμονή των
Χριστουγέννων θα τα έχω κλείσει όλα. Με τον ένα ή τον άλλο
τρόπο» απάντησε κοφτά ο Βασίλης.
«Αντίστροφη μέτρηση…» μουρμούρισε η Μελίνα.
«Για ποιο πράγμα;» ρώτησε ο Θανάσης.
«Όλα επιστρέφουν, παλιόφιλε. Και όλα, μα όλα, στο τέλος,
πληρώνονται» μονολόγησε κρυπτικά και με μοχθηρό τόνο ο
Βασίλης.
«Δεν έχει σκοπό να πει» δήλωσε γελώντας ο Τάσος.
«Αφού, ρε, έχει σχέδιο!» πετάχτηκε ο Θανάσης, αφού έβαλε
κι εκείνος τα γέλια.
«Δε γαμιέστε ξέρω ‘γω;» είπε με αγανάκτιση ο Βασίλης,
πριν γυρίσει τη συζήτηση σε κάτι πιο ανάλαφρο.
Κοίταζε το σαλόνι του καπιταλιστικού η Εύα, μόλις επέστρεψαν από την απογευματινή τους επίσκεψη κι ένιωθε ότι άρχιζε να της λείπει. Πήγε να πει κάτι στον Θανάση, μα ήξερε ότι
θα την έβριζε, με το δίκιο του. Εκείνη ήταν που είχε φαγωθεί να
ζήσουν σε κάτι ανθρώπινο. Έβγαλε τα παπούτσια της και ξάπλωσε στον καναπέ. «Απορώ πώς, με τέτοιες φάτσες που κουβαλάτε, καταφέρατε και έχετε τέτοιες γυναικάρες δίπλα σας.
Καλά, η Μελίνα, δεν παίζεται. Δε λέω, είχε μπάνικα γκομενάκια
δίπλα του ο Βασίλης, αλλά σε σχέση με τις πρώην του… Εντά436
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ξει, τι να λέμε τώρα… Γυναικάρα με τα όλα της» σχολίασε για
να δει τον Θανάση να την στραβοκοιτάει.
«Από ‘δω το πας, από εκεί το φέρνεις, πάλι στο σεξ καταλήγεις. Απορώ, το μυαλό σου δεν το έχεις πουθενά αλλού;» την
ρώτησε ενώ καθόταν δίπλα της.
«Όχι;»
«Το φαντάστηκα».
«Ξέρεις τι;» άρχισε εκείνη.
«Τι;»
«Θα σου πω αλλά δεν θα τσιμπήσεις… Άου! Προκαταβολική
ρε βλάκα; Ορεξούλες έχεις;»
«Ξέρω τι θα πεις και η απάντηση είναι όχι» της είπε χαμογελώντας.
«Τι θα πω;»
«Σου γυάλισε η Μελίνα».
«Είσαι τρελός; Θα με στείλει πελάτισσα στο δικό μου μαγαζί ο Βασίλης. Αν και δεν συγκρίνεται με την μπάρμπι του
Τάσου, έχει, η άτιμη, μια κω- ΆΟΥ! Σοβαρέψου ρε!»
«Δεν με προτιμάς σοβαρό».
«Η αλήθεια είναι πως όχι. Αλλά, σοβαρά, η κοπέλα… ΑΟΥ!»
«Όχι».
«Γιατί;»
«Τι γιατί; Αφού δεν ξέρεις τι θα πω!» του φώναξε παιχνιδιάρικα η Εύα.
«Κάποια μαλακία έχεις στο μυαλό σου, όπως, το να ψήσεις
τον Βασίλη να κάνετε τρίο για να τον τουμπάρεις και να κάνεις
κάτι με την Μελίνα ή κάτι παρεμφερές. Λες και δεν σ’ έχω μάθει τόσα χρόνια. Σεξ και μόνο σεξ. Μέχρι και στο βιογραφικό
σου πήγες να το γράψεις. Ενδιαφέροντα: Σεξ» την πείραξε ο
Θανάσης.
«Είσαι χαζός. Μετά το πρωινό, δεν υπάρχει περίπτωση ούτε
να το σκεφτώ, πόσο μάλιστα να προτείνω κάτι τέτοιο στον τελειωμένο. Άσε μην με βρούνε πεταμένη σε κανένα χαντάκι».
«Τα Χριστούγεννα θα δουλέψει για τελευταία μέρα το μαγαζί. Μετά, θα δω τι θα κάνω» άλλαξε το θέμα συζήτησης ο
Θανάσης και μια πρωτόγνωρη θλίψη τον κυρίευσε.
«Δεν σου πάει η καρδιά».
«Μπορεί και να μου πάει».
«Άσ’ το αυτό, έχουμε σοβαρότερα προβλήματα να λύσουμε».
«Όπως;»
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«Όπως αυτό που προσπαθώ να σου πω τόση ώρα; Τι θα
γίνει με την πάρτη σου; Την έχουμε πάρει την απόφαση. Θα με
γκαστρώσεις μέχρι τα Χριστούγεννα;»
«Πώς καταλήξαμε πάλι στο σεξ;»
«Μόνο εκεί μπορούμε να καταλήξουμε… Μπρούσαλη, μη
μου βάζεις χέρι, δεν έχω όρεξη απόψε».
«Ούτε δι αναπαραγωγικούς σκοπούς;» την ρώτησε περιπαικτικά.
«Αυτό που πάντα καταφέρνεις και με τουμπάρεις, δεν θα το
καταλάβω ποτέ…»
Βαρύ ήταν το κεφάλι του Τάσου, που ‘χε ξαπλώσει και προσπαθούσε να χαλαρώσει για να κοιμηθεί. «Όπως παλιά, Τάσο;»
τον ρώτησε η Αλεξάνδρα κι εκείνος της χαμογέλασε, μισοκλείνοντας τα μάτια. «Όχι. Είπαμε πως θα κάνουμε μια νέα αρχή.
Τα παλιά δεν χωράνε στην ζωή μας».
«Ανανεωμένο τον είδα τον Βασίλη» σχολίασε εκείνη.
«Ναι… Του έκανε καλό που γύρισε στην Μελίνα».
«Εσένα; Σου έκανε καλό;»
«Που γύρισα σ’ εσένα; Δεν ξέρω. Θα δείξει».
«Την αγαπάς ακόμα;»
«Ναι».
«Λογικό είναι. Την μισή σας ζωή, μαζί την περάσατε».
«Θα μου περάσει».
«Γιατί δεν…»
«Όχι, Άλεξ. Δεν έχει νόημα. Θέλουμε άλλα πράγματα. Ένας
μίτος επικοινωνίας υπήρχε κι αυτόν τον έκοψε. Προτιμώ κάτι
λιγότερο μα συνειδητοποιημένο, παρά πάθος, ζήλια, κόντρα,
ασυνεννοησία και καταπίεση».
«Σε καταλαβαίνω».
«Δεν σε πονάει;» ρώτησε ο Τάσος, καθώς γυρνούσε προς το
μέρος της.
«Θα μου περάσει» του απάντησε χαμογελώντας.
«Ψήνεσαι να παντρευτούμε;» είπε με το σοβαρότερό του
ύφος ο Τάσος, κλείνοντάς της το μάτι.
«Δεν θ’ αλλάξεις ποτέ. Ειλικρινά το πιστεύω» μουρμούρισε
η Αλεξάνδρα, πριν τον αγκαλιάσει σφιχτά.
Η Ναταλία είχε βρει καταφύγιο στο σπίτι του Πάνου, προσπαθώντας να γλυτώσει το αυτόφωρο. Την είχε ενημερώσει ο
δικηγόρος της ότι έπρεπε να εξαφανιστεί από προσώπου γης
κι αυτό έκανε. Κάθισαν να φάνε μαζί. Της είχε πει ο Πάνος ότι
έβαζε μπροστά το διαζύγιο κι ότι θα είχαν, επιτέλους, τον δικό
τους χώρο. Είχαν περάσει δύο χρόνια σ’ αυτή την κρυφή, απ’
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όλους, σχέση. Ταίριαζαν τα χνώτα τους. Ήταν φτιαγμένοι απ’
την ίδια πάστα. Είχαν γνωριστεί τυχαία, μέσω μια συναδέλφου
της Ναταλίας. Δύο χρόνια μαζί και κανείς από τους δύο δεν είχε
κάνει τον συσχετισμό. Κανείς δεν είχε παρατηρήσει εκείνο το
αόρατο χέρι που προσπαθούσε να σμίξει τους δρόμους τους με
τόσους διαφορετικούς τρόπους. Πολλοί κοινοί γνωστοί κι ένας
μόνο κοινός παρονομαστής. Ο Βασίλης. Μόνο που δεν τους πήγαινε στο μυαλό ότι εκείνο ήταν ένα απ’ τα δικά του σχέδια.
«Επιτέλους, κυρία Ντιλμπέροβιτς, θα ξυπνήσουμε ένα πρωί
μαζί» της είπε γλυκά.
«Έπρεπε, κάποια στιγμή, κύριε Λάγιο, να το κάνουμε» του
απάντησε κι εκείνη στον ίδιο τόνο.
«Τι θα κάνεις, μωρό, με το διαζύγιο;»
«Θα τον πατήσω κάτω. Θα του πάρω το παιδί. Στην ανάγκη,
θα ψάξω για δουλειά στο εξωτερικό και θα φύγουμε μαζί με
την μικρή».
«Στο εξωτερικό;» απόρησε ο Πάνος.
«Τρεις μας» του είπε χαρωπά η Ναταλία.
«Δύσκολο…»
«Δεν θες παιδιά;»
«Δεν ξέρω… Πόσο είναι η μικρή;»
«Δέκα».
«Δεν είναι μικρή… Καταλαβαίνει…»
«Είναι δύσκολο, γλυκέ μου, το ξέρω. Αλλά, ειλικρινά, δεν
θα του τη χαρίσω αυτή τη φορά».
«Γιατί τόσο μένος ρε μωρό;»
«Δεν τον ξέρεις τον Βασίλη…»
«Κωλάνθρωπος;»
«Απ’ τους χειρότερους».
«Γιατί δεν χώριζες νωρίτερα;»
«Δεν ξέρω» μονολόγησε η Ναταλία, πίνοντας λίγο κρασί.
«Είχε κάτι πάνω του αυτός ο άνθρωπος, δεν ξέρω τι, μη με
ρωτήσεις. Τον πρώτο καιρό ήμασταν καλά. Μετά αφοσιώθηκε
στο παιδί και πέρασα σε δεύτερη μοίρα. Ίσως να έπρεπε να το
διαλύσουμε νωρίτερα…»
«Ίσως να έπρεπε. Ίσως να πρέπει να πάμε να μείνουμε στη
Βοσνία» της απάντησε χαμογελώντας.
«Ίσως. Τουλάχιστον, εκεί δεν θα έχουμε στο μυαλό μας και
τους πρώην μας».
«Δεν είναι από εκεί;»
«Όχι. Έλληνας είναι».
«Δεν μου ‘χεις μιλήσει ποτέ γι αυτόν…»
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«Ούτε εσύ μου μίλησες ποτέ για την πρώην σου. Τι ήθελες
να σου πω γι αυτόν;»
«Τι σόι άνθρωπος είναι, ας πούμε».
«Φευγάτος» μουρμούρισε η Ναταλία.
«Φευγάτος;» απόρησε ο Πάνος, κοιτάζοντάς την τρομαγμένα.
«Τι έπαθες;» ρώτησε η Ναταλία που είχε απορήσει με την
όψη του.
«Τι εννοείς όταν λες πως είναι φευγάτος;» συνέχισε ο Πάνος, αφού κατέβασε μονορούφι το κρασί του.
«Πάνιασες…»
«Το ξέρω. Πες μου» επέμεινε εκείνος.
«Τι να σου πω; Τι εννοώ; Δεν εννοώ κάτι. Έτσι τον φωνάζουν. Φευγάτο» απάντησε η Ναταλία για να τον δει να πιάνει
το κεφάλι του και να βλαστημά άηχα. «Τι έπαθες, μωρό μου;»
«Αυτή τη στιγμή μου λες ότι είσαι παντρεμένη με τον φευγάτο. Με τον Βασίλη τον Καραγιώργο. Που πήγαινε στο δέκατο
έκτο. Που κάνει παρέα με τον Τάσο τον Ζορμπά και τον Σάκη
τον Μπρούσαλη. Αυτό μου λες;» την ρώτησε ξεψυχισμένα κι
όταν την είδε να γνέφει, με απορία, καταφατικά, σηκώθηκε από
το τραπέζι κι άρχισε να κόβει βόλτες στην κουζίνα.
«Θα μου πεις τι έπαθες;» τον ρώτησε ήρεμα η Ναταλία.
«Θα σου πω τι ξέρω. Μαύρισε η καλή καρδιά του φευγάτου.
Αυτό έφτασε στ’ αυτιά μου…»
«Παναγιώτη;»
«Ή Άννα. Η Άννα η Βασιλείου που μας γνώρισε…» τραύλισε
ο Πάνος.
«Ναι, η Άννα, τι;»
«Αυτή μου το είπε, χθες. Με πήρε τηλέφωνο αξημέρωτα.
«Μαύρισε η καλή καρδιά του φευγάτου» μου είπε, πριν βάλει
τα γέλια και με ρωτήσει τι σκατά σημαίνει αυτό. Θεώρησε πως
θα γνώριζα επειδή κάναμε παρέα πριν χρόνια. Όχι ρε γαμώτο.
Όχι. Δεν γίνεται».
«Τι δεν γίνεται;» άρχισε να νευριάζει η Ναταλία με την ανεξήγητη συμπεριφορά του.
«Οι κοινοί γνωστοί…»
«Όντως, έχουμε πολλούς, αλλά…»
«Η Καλέση είναι πρώην του Βασίλη. Γαμώ το κερατάκι μου,
γιατί δεν μου έκοψε λίγο; Η Έλενα… Συμφοιτήτριά σου, πρώην του, πώς δεν έκανα ποτέ τον συσχετισμό, γαμώ;» φώναξε ο
Πάνος.
«Μπορείς να μου πεις τι έπαθες;»
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«Σήκω να φύγουμε. Σήκω, μη με κοιτάς. Πάμε σε ξενοδοχείο. Αν το ξέρει ο φευγάτος, που κόβω το κεφάλι μου ότι το
ξέρει, θα μας στείλει τους τσέους πρωί – πρωί. Γαμώ. Γαμώ και
τρισγαμώ».
«Τους ποιούς; Ηρέμησε, παιδί μου! Τι σκατά σ’ έπιασε
τώρα;» συνέχισε με απορία η Ναταλία. Σηκώθηκε ο Πάνος όρθιος κι άρχισε να σκαλίζει τα ράφια της βιβλιοθήκης. «Γαμώ…
Τις πήρε όλες…» μουρμούρισε, αναθεματίζοντας την Μελίνα.
«Δεν μπορεί… Κάπου θα έχω κάποια…»
«Τι ψάχνεις;»
«Να σου δείξω την πρώην μου» απάντησε κοφτά εκείνος.
«Να την κάνω τι;»
«Δεν έχεις απορία να δεις πώς είναι η Μελίνα του Βασίλη;»
της γύρισε με πικρία ο Πάνος. Τα έχασε η Ναταλία. «Η… Του…
Δεν…»
Ο Πάνος ξέθαψε μια παλιά και ξεθωριασμένη φωτογραφία
και την έδωσε στην Μελίνα. Ύστερα γέμισε το ποτήρι του με
κρασί, το κατέβασε κι άρχισε να μιλάει. Της είπε την ιστορία.
Μάλλον, όχι την ιστορία όπως διαδραματίστηκε, αλλά μία ιστορία που είχε πολλά κενά. Εκείνος ήταν ερωτευμένος με την Μελίνα κι εκείνη τον έγραψε κανονικά, γιατί ήθελε να κάνει κάτι
με τον Βασίλη. Εκείνος την κυνηγούσε και η Μελίνα τον έφτυνε.
Ο Βασίλης χώρισε με την Έλενα γιατί τον απάτησε και τα έριξε
στην Μελίνα. Από τότε τα έσπασαν και σταμάτησαν να μιλάνε.
«Ο δρόμος σου κι ο δρόμος μου, του είχα πει κάποτε» μουρμούρισε ο Πάνος. Του έπιασε το χέρι η Ναταλία, χαμογελώντας
μελαγχολικά. «Κωλάνθρωποι» σχολίασε κι ο Πάνος συμφώνησε
μαζί της, γνέφοντας.
«Δεν μπορώ να καταλάβω… Γιατί τον φοβάσαι;» τον ρώτησε.
«Κάποτε υπήρχε μια ομερτά στην παρέα. Δεν μιλούσε κανείς για κανένα, αν δεν ήμασταν όλοι μπροστά. Ύστερα κάπου στράβωσε. Μου είπαν οι άλλοι να κάνω πίσω, μαλώσαμε,
έσκασε κι αυτή η ιστορία με την Έλενα, έπρεπε να μιλήσω στον
Βασίλη, δείλιασα γιατί φοβήθηκα πως θα έκανε κίνηση προς την
Μελίνα… Τι τα σκαλίζεις; Πάνε χρόνια από τότε. Κοντά δεκαπέντε χρόνια…»
«Γιατί το άφησες έτσι;»
«Γιατί έμπλεξα, άθελά μου, Ναταλία. Γνώρισα κάποιο φίλο
στην Έλενα. Πού να ήξερα ότι θα τα έμπλεκε μαζί του και ότι
θα απατούσε τον Βασίλη, ότι θα τον παραμύθιαζε κι όλα τα
συναφή; Ή θα έβγαινα φταίχτης, ή θα έχανα την Μελίνα. Στην
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τελική, τότε, τα κατάφερα και τα δύο. Όλο αυτό είναι μια παιδική ανωριμότητα που φτάνει μέχρι το σήμερα» της απάντησε
κοφτά.
«Τι θα κάνουμε;»
«Ξενοδοχείο μέχρι να περάσει το αυτόφωρο και βλέπουμε»
απάντησε ο Πάνος, προτού σηκωθεί από το τραπέζι και αρχίσει
να το μαζεύει βιαστικά.
Κανένας από τους δύο δεν παρατήρησε εκείνο το μαύρο τζιπ
που έμοιαζε να τους ακολουθεί. Οδηγούσαν αργά μέσα στους
άδειους δρόμους της πόλης. Πάρκαραν το αυτοκίνητο δίπλα
από κάποιο φτηνό ξενοδοχείο, κατέβηκαν με τα πράγματά τους
και χώθηκαν μέσα, αδιαφορώντας για το τι γινόταν γύρω τους.
Σταμάτησε το τζιπ μπροστά απο το ξενοδοχείο και κατέβηκε το
τζάμι του οδηγού. Ο ξυρισμένος τύπος τους παρατήρησε καθώς
έμπαιναν μέσα κι έπιασε το κινητό για να δώσει αναφορά στο
αφεντικό του. Έγραψε ένα μήνυμα και περίμενε την απάντηση
που ήξερε ότι θα αργούσε.
«Θα το αναλάβουν ο Μήτσος με τον Πάρη. Τράβα στο μαγαζί» έγραψε το λιτό μήνυμα που έφτασε λίγο πριν τις τέσσερις.
Το κοίταξε με απορία. «Θα μας φάνε τα δρομολόγια ρε αφεντικό» μονολόγησε, ενώ προσπαθούσε να δρομολογήσει εκείνη
την δουλειά.
Ο Πάνος βγήκε από το ξενοδοχείο λίγο πριν χαράξει. Προσπαθούσε να θυμηθεί αν θα έβρισκε κάποια ανοιχτή καφετέρια
για να πάρει καφέ για τον εαυτό του και την Ναταλία. Δεν είχαν ύπνο εκείνο το βράδυ. Συζητούσαν για τις ζωές τους κι όσο
πήγαινε η κουβέντα, τόσο περισσότερο μαύριζε το μέσα τους.
Ήταν τέτοιες οι προοπτικές τους, που δεν τους άφηναν να δουν
ότι και εκείνοι έσφαλαν κάπου. Πίστευαν, ακράδαντα, πως όλοι
γύρω τους ήταν λάθος και πως μόνο εκείνοι οι δύο είχαν δίκιο.
«Πρέπει να έχει…» μουρμούρισε ενώ κοίταζε δεξιά και αριστερά. Κατηφόρισε προς το κέντρο, ελπίζοντας ότι θα έβρισκε κάτι
ανοιχτό.
Θα είχε ένα τέταρτο στο δρόμο, όταν άκουσε μια μηχανή μεγάλου κυβισμού, να ουρλιάζει στους κόφτες της. Σήκωσε
τα μάτια από το πεζοδρόμιο και κοίταξε στην απόσταση. Δεν
είδε τίποτα, αλλά άκουγε τον ήχο που πλησίαζε. Ύστερα έκοψε.
«Τρελόπαιδα» μουρμούρισε σκεφτικά. Ξανάκουσε το μαρσάρισμα. Δεν έδωσε σημασία μέχρι που συνειδητοποίησε πως τον
πλησίαζε. Αδιαφόρησε. Είδε την μηχανή να τον προσπερνάει κι
άκουσε το φρενάρισμά της. «Λάγιος!» άκουσε μια βραχνή φωνή
στην απόσταση. Κοντοστάθηκε και κοίταξε πίσω του. Ο μηχα442
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νόβιος στεκόταν πάνω στην μηχανή που ήταν σταματημένη σε
μια διασταύρωση, πενήντα μέτρα μακριά. «Ο Βασίλης. Αυτός
μου έλειπε τώρα» συλλογίστηκε ο Πάνος.
«Πού πας, ρε χαμένο κορμί, τέτοια ώρα;» ρώτησε εκείνος,
ενώ έκανε αναστροφή και πήγαινε προς το μέρος του.
«Ψάχνω να βρω τίποτα ανοιχτό για να πάρω καφέ» απάντησε κοφτά εκείνος, που δεν είχε όρεξη για πρωινή συζήτηση.
«Κατέβα στην Χρυσοστόμου Σμύρνης, έχει ένα μπουγατσάδικο εκεί. Δεν κλείνει ποτέ. Αλλιώς, κλασσικά, αυτό που είναι
απέναντι από το νοσοκομείο» είπε ο μηχανόβιος, μόλις σταμάτησε μπροστά του. «Όλα καλά;» συνέχισε με πρόσχαρο τόνο,
Δεν είχε βγάλει το κράνος του και κρατούσε στο χέρι του ένα
ακόμη. «Κοίτα να δεις σε τι άτομα τα δίνει τα λεφτά ο Θεός»
σκέφτηκε ο Πάνος, πριν απαντήσει με ένα ξερό «καλά».
«Θα μπω στο ψητό, γιατί βιάζομαι. Έχεις τριάντα μέρες για
να βάλεις μυαλό στην Ναταλία. Κάποιος θέλει συναινετικό διαζύγιο και την κηδεμονία της Νίνας. Το πώς θα το καταφέρεις,
είναι κάτι που δεν με απασχολεί» δήλωσε κοφτά ο μηχανόβιος.
Έβγαλε ένα τσιγάρο από το πακέτο του για τον Πάνο, μα εκείνος αρνήθηκε ευγενικά. «Είκοσι εννιά και χάραξε, ποζερά…»
«Ανοίξαμε βεντέτα και δεν το θυμάμαι;» ρώτησε υπεροπτικά ο Πάνος.
«Τώρα; Εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ήρθε η στιγμή να
κλείσουμε τους λογαριασμούς μας» σχολίασε με γαλήνιο ύφος
ο άλλος.
«Πότε, ρε Βασίλη, ανοίξαμε πόλεμο εμείς οι δύο και δεν το
θυμάμαι;» ρώτησε ο Πάνος νευριασμένα.
«Πότε; Δεν ξέρεις πότε;»
«Όχι, δεν ξέρω πότε. Προς τι οι απειλές, φευγάτε;»
«Κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα να κάνει αυτό που πραγματικά θέλει, αρκεί να μην παίρνει τους άλλους στο λαιμό του κι
εσύ, ποζερά, πήρες στο λαιμό σου ένα άτομο που πραγματικά
συμπαθούσα» του απάντησε ο μηχανόβιος, περιμένοντας ότι θα
καταλάβει ακριβώς που αναφερόταν.
«Δεν σε πιάνω, φευγάτε».
«Δεν με πιάνεις…» μουρμούρισε εκείνος, καθώς κατέβαινε
από την μηχανή. «Για να δούμε…» μονολόγησε περιπαικτικά.
«Την θυμάσαι την Νάντια;»
«Ναι, αλλά…» απάντησε ο Πάνος στην ερώτηση που τον είχε
μπερδέψει.
«Παντού υπάρχει ένα άλλα. Θα ερχόμουν νωρίτερα για να
το κλείσουμε, αλλά, ήξερα ότι θα μου χρησίμευες κάποτε. Βλέ443
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πεις, με τα χρόνια, μεγαλώνοντας και γερνώντας, ο άνθρωπος
αλλάζει και παραξενεύει. Πολλές φορές θέλει να κλείσει τους
λογαριασμούς με το παρελθόν του. Εγώ χρωστάω κάπου, εσύ
χρωστάς σε μένα, κάπως θα τα πατσίσουμε» συνέχισε ακάθεκτος ο άλλος, που πλέον κρατούσε σφιχτά το δεύτερο κράνος,
στο αριστερό του χέρι.
«Τι θα πατσ-» πρόλαβε να πει ο Πάνος πριν τον χτυπήσει ο
άλλος, με το κράνος, στο κεφάλι. «Αυτή, από τον φευγάτο, για
τότε που αποκάλεσες την Μελίνα, πουτάνα» μουρμούρισε με
μένος. «Αυτή, για τις όσες μαχαιριές κέρασες αυτά τα χρόνια»
συνέχισε, ρίχνοντάς του μια δεύτερη και πιο δυνατή. Ζαλίστηκε
ο Πάνος κι έπεσε στο πεζοδρόμιο. Μάτωνε το αυτί του. «Κι
αυτή, ρε γαμημένο αρχίδι, για εκείνο το βράδυ που σούταρες
στην Νάντια την τελευταία της δόση. Όλα επιστρέφουν ρε μουνόπανο κι όλα πληρώνονται» δήλωσε, ρίχνοντάς του ακόμη μία.
Σκούπισε τα αίματα από το κράνος πάνω στον Πάνο και καβάλησε βιαστικά την μηχανή, κοιτάζοντας τα μπαλκόνια γύρω του.
Περίμενε μερικές στιγμές. Βγήκε ένας γέρος και τους κοίταξε
με απορία. «Είκοσι εννιά και χάραξε, ποζερά. Μετά, δεν ξέρω
σε ποια ρεματιά θα σε βρούνε» φώναξε ο τύπος, πριν βάλει
ταχύτητα και χαθεί στα στενά.
«Σου γάμησα…» ψιθύρισε ο Πάνος, πιάνοντας το κεφάλι
του που βούιζε, ενώ προσπαθούσε να σταθεί στα πόδια του.
Μία ώρα αργότερα, ο Βασίλης που ακόμη λαγοκοιμόταν,
κοίταζε τους αστυνομικούς που είχαν χτυπήσει την πόρτα του
νεοκλασικού. Προσπαθούσε να καταλάβει τι του έλεγαν, μα το
μυαλό του δεν είχε συνέλθει από τον ύπνο. «Μια στιγμή ρε
παιδιά, μια στιγμή. Είδαν συγκεκριμένα εμένα να χτυπάω και
να απειλώ κάποιον, σε κάποιο δρόμο; Εμένα και την μηχανή
μου;» ρώτησε τον ένα από τους δύο ο Βασίλης. Άρχισε να του
τα μασάει εκείνος. «Σας είδαν…»
«Εμένα;» επέμεινε ο Βασίλης.
«Είδαν κάποιον, τέλος πάντων, πάνω σε μια μπλε μηχανή με
στολή και κράνος. Το θύμα έκανε την καταγγελία και υπάρχει
μάρτυρας που σας άκουσε να τον απειλείτε».
«Σου φέρνει αυτή για μπλε;» ρώτησε ο Βασίλης, δείχνοντας
την μηχανή που στεκόταν στο γκαράζ του σπιτιού, δίπλα από
το αυτοκίνητο του Λάμπρου. «Σοβαρά τώρα; Ήρθατε να με
μαζέψετε μέσα στο άγριο χάραμα, χωρίς καν να ξέρετε τι έχει
γίνει; Δηλαδή, τι μου λέτε; Παράτησα την κοπέλα μου και την
κόρη μου, έφυγα, πήγα βρήκα μια μηχανή, πήγα βρήκα αυτόν
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που έδειρα, τον έδειρα, άφησα την μηχανή, γύρισα πίσω και όλα
μπόμπα;»
«Τι έγινε, παιδί μου;» ρώτησε ο Λάμπρος που είχε βγει
από το σπίτι του με την ρόμπα και κοίταζε τους μπερδεμένους
αστυνομικούς.
«Ο πρώην γαμπρός σου με κατήγγειλε για ξυλοδαρμό. Αυτό
έγινε. Δε φτάνει που μου πηδούσε την γυναίκα, δε φτάνει που
έκανε την κόρη σου τάρανδο, δεν φτάνει που έχει κάνει ένα
σωρό μαλακίες σε μία ζωή, τον έπιασε κάποιος και τον έδειρε
κι είπε να το ρίξει σε μένα» σχολίασε ο Βασίλης, πριν γυρίσει
στους αστυνομικούς. «Σας ήρθε, δηλαδή, ένας παλιός μου γνωστός, για να καταγγείλει ότι τον έδειρε κάποιος που δεν μπορεί
να αναγνωρίσει και το χρέωσε σε μένα; Ρε, τι ακούω ο άνθρωπος πρωινιάτικο…»
«Είσαι τρελή; Τι κάνεις εδώ;» φώναξε ο Πάνος με όση ψυχή
είχε, στην Ναταλία που έτρεχε μέσα στο νοσοκομείο.
«Τι έπαθες;» τον ρώτησε ταραγμένα μόλις κάθισε δίπλα
του.
«Έπεσα πάνω στο κράνος του Βασίλη. Αυτό έπαθα. Γιατί
είσαι εδώ; Θα πέσουμε πάνω σε κανένα γνωστό και θα τρέχεις»
της απάντησε εκείνος.
«Πώς σε βρήκε;» ρώτησε η Ναταλία, αδιαφορώντας για το
σχόλιο του Πάνου και το αυτόφωρο που έτρεχε.
«Δεν ξέρω».
«Χτύπησες πολύ;»
«Ευτυχώς όχι. Κάτι ράμματα μου έκαναν μόνο. Περιμένω
μια ακτινογραφία και φεύγω».
«Τι έγινε;»
«Ότι γίνεται πάντα. Ο φευγάτος απειλεί. Ήρθε, καμαρωτός
– καμαρωτός, πάνω στην μπλε μηχανή του…»
«Μπλε; Ποια μπλε, Πάνο; Πράσινη είναι η μηχανή του Βασίλη» τον διέκοψε εκείνη.
«Πράσινη;» ρώτησε σαστισμένα ο Πάνος.
«Πράσινη, καταπράσινη…»
«Τότε, ποιος πούστης ήταν αυτός; Ποιον έβαλε στην μέση;
Ποιον…» έκανε, προσπαθώντας να θυμηθεί την σύντομη συζήτηση που είχε το πρωί. «…θα τα πατσίσουμε…» ψιθύρισε μπερδεμένα. «Δεν βρίσκω άκρη» κατέληξε, στιγμές πριν τον πάρει
αγκαλιά η Ναταλία.
Ο κουστουμαρισμένος τύπος που βγήκε άπω το μαύρο τζιπ,
ίσιωσε την γραβάτα του και κοίταξε βιαστικά το ρολόι του.
Έριξε μια ματιά τριγύρω, πριν κατευθυνθεί προς την είσοδο
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του νοσοκομείου. Μπήκε στα επείγοντα και περπάτησε αδιάφορα στον ασφυκτικά γεμάτο διάδρομο, όπου ο κόσμος περίμενε
καρτερικά για να μιλήσει με κάποιο γιατρό. Προσπέρασε τον
Πάνο και την Ναταλία χωρίς να τους δώσει σημασία. Έστριψε
δεξιά στο τέλος του διαδρόμου και μπήκε στο ασανσέρ. Πάτησε το κουμπί που έγραφε «μείον ένα», κατέβηκε στο υπόγειο
κι ύστερα ακολούθησε τις ταμπέλες. Χτύπησε την πόρτα ενός
γραφείου και περίμενε να του απαντήσουν. «Περάστε» ακούστηκε η φωνή της Εύας. Μπήκε μέσα και στάθηκε μπροστά της.
«Πάνω είναι η κυρία Ντιλμπέροβιτς, όπως το πρόβλεψε ο κύριος
Βασίλης» της είπε με βραχνή φωνή.
«Μπράβο ρε Πάρη. Θα το κανονίσω εγώ αυτό. Δε μου λες…
Τον άλλο, τον χτύπησες πολύ;»
«Ίσα να φοβηθεί».
«Ο Θανάσης τι σου είπε;»
«Να του σπάσω τα πόδια».
«Κι εσύ, φυσικά, άκουσες τον πασιφιστή Βασίλη…»
«Ο κύριος Βασίλης…»
«Μην τον πεις κύριο, θα σ’ αρχίσει το κήρυγμα ότι δεν είναι
μεγάλος και τα τοιαύτα».
«Μάλιστα».
«Δε μου λες… Με το άλλο το θέμα τι έγινε; Θα το κρατήσετε
το μαγαζί;»
«Δεν υπάρχει κεφάλαιο, κυρία Εύα. Τρέξαμε λίγο με τον
Μήτσο, μαζέψαμε όσα μπορούσαμε, αλλά δεν βγαίνει…»
«Θα βγει. Έχετε ήδη αναλάβει, άτυπα, όλες τις δουλειές,
μαζί με τον άλλο τον κουζουλό, τον Δημήτρη. Θα μιλήσω κι εγώ
του Θανάση να σας κάνει μια πίστωση χρόνου και χρήματος,
Τόσα χρόνια είστε εκεί μέσα, αμαρτία να μείνετε στον δρόμο
και να πάνε όλα στράφι. Κοντά τριάντα χρόνια δουλεύει το
μαγαζί».
«Τι να σας πω…» μουρμούρισε, εκείνος, σαστισμένα.
«Να μου πεις τι χρωστάς στον Βασίλη. Απορία το έχω τόσο
καιρό» απάντησε κοφτά η Εύα.
«Με γλύτωσε απ’ τη φυλακή. Θα το σκότωνα, τότε, το καθίκι. Ήρθε και με έπιασε στην κηδεία της Νάντιας, μου μίλησε,
μου είπε πράγματα που δεν ήξερα για εκείνη. Δεν την γνωρίσατε, κυρία Εύα. Η Νάντια μου ήταν διαμάντι. Ακατέργαστο μεν,
διαμάντι δε» αποκρίθηκε μελαγχολικά ο Πάρης.
«Μεγάλη ιστορία;» ρώτησε η Εύα.
«Δυνατή ιστορία που κράτησε πάρα πολύ λίγο».
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«Η πρώτη σου ήταν τεκνατζού, μπαγασάκο;» ρώτησε η Εύα
και την απάντηση, της την έδωσε το πρόσωπό του που άρχισε
να κοκκινίζει. «Άντε, μικρέ, πάμε τώρα για να κανονίσουμε και
το τελευταίο»
«Μάλιστα» απάντησε εκείνος, πριν ανοίξει την πόρτα στην
Εύα για να βγούνε μαζί από το γραφείο.
Μπροστά περπατούσε η Εύα με έναν αστυνομικό και πίσω
της, ο Πάρης, με χαλαρό βήμα, κοίταζε αδιάφορα τον κόσμο
γύρω του. Η Ναταλία και ο Πάνος επέλεξαν να μην κάνουν
σκηνή για να αποφύγουν το ρεζιλίκι. Σουλατσάρισε για λίγο
άσκοπα ο Πάρης και δέκα λεπτά αργότερα, πήγε και κάθισε
δίπλα από τον Πάνο. Γύρισε και τον κοίταξε. Ήθελε να τον αρπάξει και να τον αρχίσει στις μπουνιές. Συγκρατήθηκε. Έπαιξε
λίγο με το γένι του, ενώ παρατηρούσε ένα φορείο να μπαίνει
με φούρια μέσα στον χώρο. Γύρισε ξανά προς τον Πάνο. Σπίθες
πετούσαν τα μάτια του.
«Τι κοιτάς ρε φίλε;» ρώτησε ο Πάνος νευριασμένα. Κάγχασε ο Πάρης, πριν σηκωθεί όρθιος. «Είκοσι εννιά και χάραξε,
ποζερά…» του είπε με την χαρακτηριστικά βραχνή φωνή του,
πριν απομακρυνθεί. Του πήρε ώρα του Πάνου να καταλάβει
ποιος ήταν εκείνος ο τύπος, κι όταν κατάλαβε, ο Πάρης είχε
εξαφανιστεί.
Με αμέτρητες ώρες αϋπνίας να τον δέρνουν, έφτασε στην
καφετέρια που θα συναντούσε τον Βασίλη. Κάθισε και πήρε
ένα δυνατό καφέ για να τον ξυπνήσει. «Τι μαλάκας είσαι μωρέ
αδερφέ μου; Με μηχανή έπρεπε να πας; Μου έστειλε τους μπάτσους στο σπίτι, ο άλλος» σχολίασε ο Βασίλης όταν κάθισε δίπλα του.
«Το τζιπ, κυρ-Βασίλη, είναι κράχτης και δεν είχα άλλο όχημα» απάντησε εκείνος.
«Είσαι μικρός, μωρέ Παράσχο, και δεν σε κόβει. Κι εγώ,
στα είκοσι τέσσερα, έτσι σκεφτόμουν. Να κάνω τη δουλειά μου
ήθελα κι όλο μαλακίες έκανα. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Του
είπες αυτά που σου είπα;» ρώτησε ο Βασίλης, κάνοντας νόημα
σε μία σερβιτόρα.
«Όλα».
«Υπέροχα. Τώρα περιμένουμε».
«Σοβαρά, κυρ-Βασίλη, πιστεύετε ότι…»
«Βλέπεις, ρε, να είμαστε καμιά εικοσαριά νοματαίου εδώ;
Δεν είμαι το αφεντικό σου, ξεκόλλα».
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«Πιστεύεις ότι… Ότι θα καταφέρει… Ε, δεν μου βγαίνει ο
ενικός» μονολόγησε εκείνος, αφού προσπάθησε, κομπιάζοντας,
να μιλήσει στον Βασίλη στον ενικό.
«Τέλος πάντων, λέγε».
«Πιστεύετε ότι θα της αλλάξει γνώμη;»
«Φυσικά και όχι. Δεν σε έστειλα εκεί γι αυτό το λόγο» απάντησε ο Βασίλης, πριν γυρίζει στην σερβιτόρα. «Θα μου φέρεις
έναν εσπρέσο;» ρώτησε ευγενικά.
«Τότε;» ρώτησε ο Πάρης τον Βασίλη, που πήρε ένα σκεφτικό ύφος. Έβγαλε τα γυαλιά του, φόρεσε φακούς κι ύστερα
άρχισε να μιλάει.
«Παιδί μου, πρέπει να καταλάβεις πως η αλήθεια δεν είναι
κάτι υποκειμενικό. Η αλήθεια, κάθε αλήθεια, στηρίζεται σε πεπραγμένα. Σε γεγονότα. Δεν υπάρχει η δική μου αλήθεια και
η δική σου αλήθεια. Αυτά είναι προοπτικές· ο τρόπος που βλέπουμε τον κόσμο. Άτομα όπως η Ναταλία ή ο Πάνος, δεν έχουν
συναίσθηση αυτής της λογικής γιατί δεν λειτουργούν με μια
κοινή λογική, αλλά με την δική τους. Για την Ναταλία είμαι
κωλάνθρωπος, επειδή ανακάτεψα όλους τους γνωστούς της. Με
κατηγορεί επειδή αποκάλυψα τα γεγονότα. Έστειλα έναν ωραιότατο φάκελο στην κουμπάρα μου γεμάτο με φωτογραφίες και
ένα χειρόγραφο της ιστορίας της γυναίκας μου και του άντρα
της. Αυτή η ιστορία είναι αληθινή, γιατί στηρίζεται πάνω σε γεγονότα, πάνω σε καταστάσεις που έχουν διαδραματιστεί. Αργά
ή γρήγορα θα το μάθαινε, κι αν όχι από εμένα, σίγουρα από κάποιο άλλο άτομο που του έχει φερθεί σκάρτα η Ναταλία. Ήταν
σωστό ή λάθος, ηθικό ή ανήθικο; Δεν ξέρω. Αυτό είναι θέμα
προοπτικής και όχι αλήθειας. Το αν έπραξα σωστά ή όχι, είναι
κάτι που μπορεί να κρίνει, ο κάθε ένας, υποκειμενικά. Όμως, τα
γεγονότα δεν είναι υποκειμενικά. Μπορείς να καταλάβεις την
διαφορά;» ρώτησε ο Βασίλης τον Πάρη, που είχε μπερδευτεί με
εκείνο τον παράξενο συλλογισμό.
«Περίπου».
«Ωραία. Θα το πάρω αλλιώς. Αποκαλύπτοντας την αλήθεια,
συνέβησαν δύο πράγματα. Ο κόσμος που έβλαψε η Ναταλία,
στράφηκε εναντίον της. Αυτό, για εκείνη, με καθιστά κακό άνθρωπο. Βέβαια, από την άλλη, αν δεν το έκανα και έφευγα με
το κεφάλι κατεβασμένο, θα έπρεπε να συνεχίσω να υπομένω
όσα υπέμενα τόσα χρόνια. Είναι πόλεμος, παλικάρι μου, δεν
είναι απλά ένας καυγάς. Έτσι είναι οι σχέσεις εξουσίας. Ένας
διαρκής πόλεμος. Στερήθηκα αμέτρητα πράγματα για εκείνη
την γυναίκα, μέχρι να πάρω την απόφαση να το τελειώσω. Δεν
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τα θέλω πίσω. Γούσταρα και τα στερήθηκα, γούσταρα να τα
δώσω. Δεν θα της επιτρέψω, όμως, σε καμία περίπτωση, να μου
πάρει το παιδί. Θα την τσακίσω, γιατί δεν θέλω να τσακιστεί η
κόρη μου. Το έπιασες;»
«Ναι».
«Τον Πάνο τον βάλαμε εκεί και του δώσαμε την διορία, όχι
για να της αλλάξει γνώμη, αλλά για να την πληγώσει. Είναι λιπόψυχος. Θα δει ότι δεν τα καταφέρνει και αντί να έρθει να με
βρει και να μου μιλήσει, θα εξαφανιστεί από προσώπου γης…»
«Δεν το καταλαβαίνω, κυρ-Βασίλη» τον διέκοψε ο Πάρης.
«Να μάθεις κάτι στην ζωή σου. Να παλεύεις με νύχια και
με δόντια για όσα αγαπάς και όσα ονειρεύεσαι. Μερικές φορές
αναγκάζεσαι να κάνεις κακό σε κάποιον, για να είναι κάποιος
που αγαπάς, ή ο εαυτός σου, καλά. Αυτό γίνεται και τώρα…»
σχολίασε ο Βασίλης, πριν πιει μονορούφι τον καφέ του. Έχωσε
το χέρι του στην μέσα τσέπη του μπουφάν κι ανέσυρε μερικές
παλιές φωτογραφίες. «Τριήμερη και πενθήμερη με το λύκειο.
Τις είχα ξεχασμένες για χρόνια. Κράτα τες» του είπε, δίνοντάς
του εκείνες τις ξεθωριασμένες εικόνες της Νάντιας που χαμογελούσε στο φακό.
«Κυρ-Βασίλη…»
«Άσε τα κυρ-Βασίλη και κοίτα να πας μπροστά. Τρία χρόνια
πέρασαν και η Νάντια δεν γυρίζει πίσω από εκεί που είναι. Κι
αν σου περνάει από την γκλάβα ότι κάνοντας κάτι με κάποια,
απατάς την νεκρή, σου έχω και ψυχολόγο και ψυχίατρο. Διαλέγεις και παίρνεις» κατέληξε ο Βασίλης, πριν του δώσει το χέρι
και σηκωθεί από το τραπέζι. Βγήκε στο δρόμο, άναψε τσιγάρο,
τράβηξε δύο τζούρες κι ύστερα το πέταξε μακριά. «Κέρατο…»
μονολόγησε κοιτάζοντας την γόπα. Είχε υποσχεθεί στον εαυτό
του, ότι θα προσπαθούσε να το κόψει, αν επέστρεφε ποτέ στην
Μελίνα.
Το Σάββατο, ο Βασίλης βγήκε με την Μελίνα και την Νίνα
για φαγητό, όπως είχε υποσχεθεί στην κόρη του. «Βρήκαμε
μαμά» σχολίασε στον ταβερνιάρη, όταν ήρθε να του πάρει παραγγελία κι εκείνος γέλασε δυνατά, δείχνοντας τα δόντια που
του έλειπαν. «Από παιδιά σας θυμάμαι που ερχόσασταν εδώ
πέρα και τρώγατε και συζητούσατε και, για δες, πάλι εδώ είστε» απάντησε εκείνος.
«Αλήθεια;» ρώτησε η Νίνα που καθόταν απέναντι απο τον
Βασίλη και την Μελίνα, που ήταν αγκαλιασμένοι.
«Αλήθεια, κορίτσι μου. Ναι, έτσι καθότανε και τότε».
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«Κυρ-Ανέστη, τα γνωστά, ξέρεις. Κοκκινιστό που το φτιάχνεις σπέσιαλ και κρασάκι» είπε ο Βασίλης.
«Έφτασε!» φώναξε εκείνος φεύγοντας.
«Κάπως έτσι, όλα πήραν την σειρά τους» σχολίασε ο Βασίλης που κοίταζε το πακέτο του μελαγχολικά.
«Κάνε τσιγάρο, μπέμπη» του είπε η Μελίνα, μα εκείνος αρνήθηκε.
«Να μην κάνει. Μυρίζει!» πετάχτηκε η Νίνα.
«Φιλενάδα, θα τα χαλάσουμε τώρα» της απάντησε η Μελίνα, χαμογελώντας.
«Όχι ρε μα… Μελίνα, να μην κάνει. Αφού βρωμάει» είπε η
Νίνα, σκύβοντας το κεφάλι της. Ο Βασίλης και η Μελίνα κοιτάχτηκαν για μία στιγμή πριν βάλουν μαζί τα γέλια. «Ορίστε,
μπέμπα!» αναφώνησε μέσα στο γέλιο του ο Βασίλης. «Έγινες
και μαμά. Μισή βέβαια, αλλά μαμά!» κατέληξε, στιγμές πριν
τον κοιτάξει βλοσυρά η Νίνα.
«Το ξέρεις ότι δεν πρόκειται να γυρίσουμε πίσω;» την ρώτησε ο Βασίλης, που άρχισε να σοβαρεύει, μετά από εκείνη την
έκρηξη γέλιου.
«Ναι, αλλά, διαζύγιο δεν έχεις πάρει ακόμα» του απάντησε
νευριασμένα.
«Ναι, βλέπεις, δεν εξαρτάται μόνο από εμένα και δεν γίνεται σε μία μέρα» της είπε ο Βασίλης.
«Αφού χωρίσατε!»
«Ζωγραφιά μου, δεν είναι τόσο εύκολο. Η μαμά σου…»
«Η Ναταλία» τον διόρθωσε η Νίνα.
«Ωραία. Η Ναταλία, δεν πρόκειται να μου δώσει διαζύγιο
τόσο εύκολα» είπε ο Βασίλης, κοιτάζοντας την Μελίνα. Περίμενε να του δώσει την συγκατάθεσή της για να μιλήσει, κάτι που
έγινε και ο Βασίλης αναστέναξε πριν ανοίξει το στόμα του. «Η
Ναταλία θεωρεί πως θα με χτυπήσει αν μας χωρίσει εμάς τους
δύο. Εμένα και εσένα. Αυτό που με νοιάζει, αυτή τη στιγμή, είναι το δικό σου καλό. Επειδή την ξέρω, ξέρω και πώς σκέφτεται
και πώς σκοπεύει να πράξει, περιμένω να κάνει την δική της
κίνηση πριν αρχίσω την διαδικασία. Δεν θέλω να μπούμε σε μια
κατάσταση που θα μπλέξουν δικηγόροι, δικαστές, αστυνομία
και κοινωνικοί λειτουργοί, αν και το περιμένω. Σου τα εξήγησε,
νομίζω, η Μελίνα. Κάποια πράγματα πρέπει να γίνουν όχι με
τον καλύτερο, μα με τον πιο ανώδυνο, για όλους, τρόπο. Ναι,
ψυχή μου;»
«Καλά» μουρμούρισε μελαγχολικά η Νίνα.
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«Μαφιοζάκι; Δεν πείθεις!» την πείραξε ο Βασίλης για το
ύφος της.
«Πες της το άλλο» του είπε πρόσχαρα η Μελίνα.
«Ποιο; Αδερφάκι;» ρώτησε χαρούμενα η Νίνα, που ήταν
έτοιμη να αρχίσει τους πανηγυρισμούς.
«Λέμε να σου πάρουμε ένα πιάνο» της είπε ο Βασίλης.
«Δεν θέλω».
«Κόλλησε τώρα, θέλει σώνει και καλά αδερφάκι» σχολίασε
ο Βασίλης για την Μελίνα.
«Κοίτα, Νινάκι, το συζητήσαμε…»
«Αλήθεια;» πετάχτηκε η Νίνα, διακόπτοντας την Μελίνα
που έβαλε τα γέλια με το ύφος της.
«Ναι».
«Και;» έκανε με προσμονή για την απάντηση η Νίνα.
«Και είναι κάτι που θέλουμε και οι δύο, οπότε, όταν θα γίνει, θα το μάθεις πρώτη».
Πετάχτηκε η Νίνα όρθια και άρχισε να πανηγυρίζει. Πήγε
και τους αγκάλιασε. Γέλασε μαζί της ο ταβερνιάρης που φόρτωνε τον δίσκο του με το κρασί. Χαμογέλασε ο Βασίλης που
καταλάβαινε τον λόγο για τον οποίο η κόρη του συμπεριφερόταν έτσι. Του είχε εξηγήσει η Μελίνα, πως η αντίληψή της
Νίνας, της υπαγόρευε ότι ένα παιδί δένει ένα ζευγάρι και ότι
ένας χωρισμός είναι λιγότερο πιθανός. Το είχαν συζητήσει το
προηγούμενο βράδυ. «Βασίλη, η Νίνα είχε πάντα έναν μπαμπά
και μια παράξενη οικογένεια. Εσένα, τους φίλους σου και την
θεία Βικτωρία που είναι στην άλλη άκρη του χάρτη. Τώρα έχει
κάτι μόνιμο και σταθερό, έτσι το αντιλαμβάνεται. Έχει εμένα
που είμαστε φίλες, έχει τον πατέρα μου που τον βλέπει σαν
τον παππού που ποτέ δεν είχε… Εμένα με φοβίζει ο ρόλος της
μαμάς, ο πατέρας μου το έχει από φυσικού του· μπαμπάς για
όλους είναι. Θα το καταφέρω, ελπίζω, με τον καιρό» του είχε
πει όταν της εξέφρασε τους φόβους του. Φοβόταν, ο Βασίλης,
ότι όλο αυτό δεν θα δούλευε. Είχε φτάσει η στιγμή που έβλεπε
την καινούρια του ζωή, να δουλεύει καλύτερα από την προηγούμενη.
«Φοβάμαι» της είχε πει ο Βασίλης, πριν τον σφίξει στην
αγκαλιά της.
«Εσένα;»
«Ότι θα κάνω περισσότερο κακό, παρά καλό».
«Μία αναστροφή, ακόμη, φευγάτε» του ψιθύρισε η Μελίνα.
«Φευγάτε;» την ρώτησε στον ίδιο τόνο.
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«Αυτός είσαι πια. Τον Βασίλη τον σκότωσες. Αυτό, καλέ
μου, που βιώνεις αυτή την περίοδο, ονομάζεται ιντερλούδιο. Είναι εκείνο το κομμάτι που γεφυρώνει. Είναι η μετάβασή σου
από τον Βασίλη που είναι ακόμη παιδί, στον φευγάτο που ήταν
πάντοτε ενήλικος».
«Το ξέρω και με τρομάζει».
«Κάθε τι νέο μας τρομάζει…»
«Μ’ αγαπάς;»
«Μόνο σήμερα»
«Και αύριο;»
«Και αύριο, και κάθε αύριο, ψυχή μου…»
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εκαεφτά συν μία ιστορίες που πραγματεύονται τα κακοτράχαλα μονοπάτια της ζωής, εκείνα που καλούμαστε καθημερινά να βαδίσουμε, άλλοι με το κεφάλι ψηλά, άλλοι
βουρκώνοντας, άλλοι βρίζοντας κι άλλοι ανυπομονώντας, περιμένοντας την στιγμή της εξιλέωσης. Δεκαεφτά παραμύθια που
ήταν γραφτό να συμβούν σε άτομα τα οποία δεν ήθελαν ποτέ
να παραδεχτούν ότι η πραγματικότητα έχει και μία εξαιρετικά
σκληρή πλευρά.
Ο Βασίλης και η παρέα του, άνθρωποι της διπλανής πόρτας,
με διαφορετικές καταβολές, τρόπο ζωής και βιώματα, ενώνονται απο το παράξενο υφαντό της μοίρας και μαθαίνουν πως οι
ζωές των ανθρώπων, είναι το αποτέλεσμα πολλών συναρτήσεων,
πράξεων που τέλεσαν άλλοι πριν καν έρθουν στην ζωή.
Γιατί τα πράγματα, στην πραγματικότητα, δεν είναι ποτέ
όπως φαίνονται ή όπως θέλουμε να τα δούμε. Είναι γεγονότα
που πρέπει να αντιμετωπιστούν αντικειμενικά, όσο κι αν θέλουμε να βάζουμε μπροστά τους, τα δικά μας φίλτρα. Είναι καταστάσεις που πρέπει να βιώσουμε σ’ αυτό το σύντομό μας ταξίδι. Αυτές ακριβώς τις καταστάσεις πρέπει να βιώσουν οι ήρωές
μας, σαν άλλοι, καθημερινοί, ήρωες, που παλεύουν μ’ εκείνο το
θεριό που ονομάζεται «σκληρή πραγματικότητα»...

