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                [ αποσπάσµατα από τό µυθιστόρηµα 

                              ΕΚΘΕΣΗ ΒΑΘΥΤΥΠΙΑΣ ] 
 

                          [                   περιεχόµενα: 
 

Εκθέσεις:    τρελλός ερωτευµένος συγγραφέας 
                      έχουνε από φαντασία όλοι τό ίδιο 

 

Ένας Πρόλογος: 
         (και νά τί έκανα µετά τή συζήτηση που σού είπα:) 

                   σκηνή πρώτη 

                   σκηνή δεύτερη 

                   σκηνή τρίτη 

                   σκηνή τέταρτη 

                   πέµπτη σκηνή 

                   έκτη σκηνή 

                   έβδοµη σκηνή 

Ένας Επίλογος: 
 

Εκθέσεις:   φτιαγµένοι 
                     από τήν ύλη τών ονείρων 

                                                                            ] 
             < περιεχόµενα εδώ> : 

1 (από: Εκθέσεις τρελλός…): σελίδες 1 – 11 

2 (από: Ένας Πρόλογος ):   σελίδες 11 – 14 

3 (από: και νά τί έκανα… / σκηνή τέταρτη / ): σελίδα 14 

4 (από: και νά τί έκανα… / έκτη σκηνή / ):     σελίδες 14 – 17 

5 (από: και νά τί έκανα… / έβδοµη σκηνή / ): σελίδες 18 – 25 

6 (από: Ένας Επίλογος ):   σελίδες 25 – 35 

7 (από: Εκθέσεις φτιαγµένοι…): σελίδες 35 – 45 

 

1        (από τό πρώτο κεφάλαιο:)                                              

 

  (…) Η γάτα µου τούς είχε καταλάβει όµως καλά, πολύ καλύτερα από µέ-

να, όλα τά χρόνια που ζήσαµε µαζί, και γι’ αυτό δεν τούς χώνευε. Τούς 

πατούσε κάτι δαγκωνιές, και καθόταν πάνω τους µε όλο της τό βάρος, 

και κοιτώντας πέρα µακρυά, τόν απέναντι τοίχο, σαν να τήν απασχολού-

σε ένα φιλοσοφικό πρόβληµα, ακριβώς πάνω σ’ αυτούς που ήξερε ότι 

δεν ήτανε άξιοι να καταλάβουν τήν αξία µας. Όταν µιλούσαν συνέχεια 
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αυτοί, και στα δικά µου αστεία δεν γελούσαν καν, /…/ εκείνη τριβόταν 

πάνω µου, σκαρφάλωνε στον ώµο µου, έχωνε τό πρόσωπό της στα µαλ-

λιά µου και µού ’λεγε: σού τό ’πα, µόνο εγώ σ’ αγαπάω χαζή, αυτοί όλοι 

είναι µαταιότης µαταιοτήτων. Μού έγλυφε τόν λαιµό και τά µάγουλα µ’ 

αυτήν τήν αγκαθωτή γλώσσα και κόλλαγε τό κεφάλι της στο κεφάλι µου 

µε µανία, σπρώχνοντας κιόλας, ήθελε πάρα πολύ να ενώνονται οι σκέ-

ψεις µας συνεχώς. Κι όταν περπατούσαµε µέσα στο σπίτι, εγώ χαµηλό-

τερα, περπατώντας στο παρκέ, κι αυτή γαντζωµένη µε τά νύχια απ’ τόν 

ώµο µου, σαν γεράκι, δεν υπήρχε περιθώριο θλίψης: έχωνε τό στόµα της 

µες στα µαλλιά µου σαν να µού έλεγε µυστικά που θα µού δίνανε δύνα-

µη: ο απόλυτός της ρεαλισµός, κι η απόλυτή της περιφρόνηση προς τούς 

άλλους ήταν κυρίως που µέ δυνάµωναν: µού θύµωνε µόνο όταν µ’ έβλε-

πε να καταρρέω από λύπη, γινόταν έξω φρενών. Ξανάβαζε τά γέλια, όταν 

τής χαµογελούσα: γέλια λιτά, µετρηµένα. ∆εν τής άρεσαν οι αισθηµατι-

κές υπερβολές, και σ’ αυτό ακόµα µού ’χε κάνει µαθήµατα, αποφασισµέ-

να και πεισµατικά πεζογραφίας. 

   Η κατάµαυρη καρβουνιασµένη της φάτσα έβγαζε φωτιές λαµπυρίζο-

ντας σαν µαύρη τρύπα ενός γαλαξία όταν περιπολούσε πάνω στα χαρτιά 

µου: τά ’γλυφε κιόλας και τά πατούσε µε ευχαρίστηση µαλακά, σαν να 

τούς έδινε θάρρος όταν ήταν ήδη πετυχηµένα. 

   Τό κριτήριό της ήταν ορθότατο: /…/ τό δασκαλίκι δεν είναι να λες συνέ-

χεια τά ίδια και τά ίδια, είναι να εµπνέεσαι κι απ’ τόν άλλον τόν αδαή, 

καµµία φορά: τό δασκαλίκι χρειάζεται δύο, µε έναν µόνο δεν γίνεται, τί-

ποτα δεν γίνεται µόνο µε έναν, µε έναν γίνεται µόνο µία µαλακία: /…/ εµ 

δεν υπάρχει έρωτας έτσι, αυτό τούς έλεγε δηλαδή µε τόν τρόπο της, µε τό 

αθώο της κι επικίνδυνο αυτό στόµα εκείνη: (κι αυτή ήξερε από έρωτα, 

µού τό ’χε αποδείξει: τόν χαιρόταν τόσο πολύ, που είχα µείνει ξερή: εί-

χαµε κάνει ειδικό ταξίδι για να µού τό αποδείξει, και µολονότι ώσπου να 

τήν πάµε στο εξοχικό κατουρήθηκε πάνω της, ύστερα εγώ καθόµουνα 

και τήν θαύµαζα νύχτες ολόκληρες (µόνη µου γιατί ο Τάκης κοιµότανε): 

ήτανε σαν λιοντάρι: και σαν λιοντάρι ακολούθησε µόνο τά γούστα της: 

έδιωξε πολλούς περιβόητους εραστές καλλονούς, και κράτησε µόνο έναν 

αδύνατο και αισθητικά είν’ η αλήθεια άψογο λεπτοκαµωµένο κι ερωτευ-

µένο αφάνταστα µαζί της ποιητή – ή πεζογράφο: µού τόν έφερε να τόν 

γνωρίσω κιόλας: ύστερα πηδιόταν µπροστά µου και µέ κοιτούσε καλά-

καλά, µόνο που δεν µ’ έβλεπε τότε, εκείνες τίς ώρες απολάµβανε αυτό τό 

χάσιµο τού κόσµου απ’ τά µάτια της χωρίς καµµιά ενοχή: δεν υπήρχε τί-

ποτα για τό οποίο να ντρέπεται εκείνη, αντιθέτως, µού έδινε µαθήµατα 

και συµπεριφοράς σε όλα, ήταν ο παράδεισος ενσαρκωµένος ξανά τό 

µυαλό της: τήν ζήλευα τότε πολύ.) Γι’ αυτό και δεν ήταν αχάριστη – ό-

πως αυτοί που ποτέ δεν µού είπαν Τί ωραίο φαΐ είν’ αυτό αλλά τρώγανε 

τού σκασµού και µιλούσαν συνέχεια για τά δικά τους ποιήµατα ο ένας κι 

ο άλλος – και σέ κάναν να συχαίνεσαι αυτήν τήν µανία τους ν’ ασχολού-
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νται µόνο µε τήν δικιά τους ενδοχώρα – τί λέξη κι αυτή – λες και δεν υ-

πήρχε άλλη χώρα στον κόσµο: εµένα (κι αυτήν) µάς ενδιέφερε όµως ο 

κόσµος ολόκληρος). Αυτή δεν έκανε τίποτ’ άλλο λοιπόν απ’ τό να µού 

γουργουρίζει µε ευχαρίστηση εκκωφαντικά κάθε τόσο αν τής τό ’φτιαχνα 

πάντα καλό τό φαΐ: ήταν η µεγαλύτερή της ευχαρίστηση, εκτός απ’ τόν 

έρωτα, τό να λέει Ευχαριστώ για τό φαΐ που τής δίνεις να τρώει: τό να 

λέει Ευχαριστώ τήν ευχαριστούσε τό ίδιο, αν όχι και περισσότερο, απ’ τό 

ίδιο τό φαΐ ώρες-ώρες µού φαίνεται: και δεν ήταν παρά ένας σαφής υλι-

σµός και αυτό, λογικό, ορθολογιστικό, διαφωτιστικά άψογο: Τά Ευχαρι-

στώ, ως µεθεόρτια τής ευχαρίστησης, επεκτείνανε τήν ίδια τήν ευχαρί-

στηση για ώρα πολλή: τό πλάσµα αυτό ζούσε µονάχα για να απολαµβά-

νει αυτά που δικαιούνταν απ’ αυτήν τήν ζωή κι εµένα πάνω απ’ όλα: δεν 

µέ υποτιµούσε, ούτε µέ θεωρούσε υπηρέτρια, παραδουλεύτρα ή σκλάβα 

της: αντιθέτως, µέ τοποθετούσε σ’ ένα βάθρο πολύ υψηλό βάζοντάς µε 

ισάξια και ισότιµη στη ζωή της µε τήν ίδια της τή ζωή που έπρεπε να εί-

ναι γεµάτη φυσικά άνεση χώρου και απολαύσεις: όχι τόσο επειδή τής έ-

κανα τά χατήρια λοιπόν όσο γιατί τό ’βλεπα αυτό τό πράγµα µε τόν ίδιον 

τόν τρόπο κι εγώ, είχα τήν εκτίµησή της νοµίζω. 

   Αλλά και µε τόν Τάκη η σχέση της ήτανε ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, δεν 

µπορούσες να πεις: τόν κοιτούσε µε υποψία, τόν ενοχλούσε, αλλά και 

τόν αγαπούσε αφάνταστα: τόν αγαπούσε επειδή εκείνος αγαπούσε εµένα 

όµως – (αυτό µού τό ’χε ξεκαθαρίσει µια φορά απ’ αυτές που µού µίλησε 

για αρκετή ώρα στο αυτί). (Μετά δεν καταδέχτηκε να ξαναασχοληθεί µε 

τό ίδιο θέµα. Μολονότι οπαδός τής πεζογραφίας, εισήγαγε επιµόνως σ’ 

αυτό τό είδος όλην τήν οικονοµία τής ποίησης). Όταν έγραφε εκείνος, 

πήγαινε και καθόταν στα γόνατά του για να τόν ενοχλήσει και να τόν α-

ναγκάσει να αποµακρύνει τό σώµα του απ’ τό τραπέζι, ώστε να χωρέσει 

και τό κεφάλι της, να κοιτάει τά γραφτά. Τότε τού κάναµε και τήν εξής 

πλάκα εµείς πολλές φορές τού Τάκη: καθώς καθόντουσαν έτσι και γρά-

φανε οι δυο τους περνούσα εγώ περαστική έξω απ’ τήν πόρτα και τής 

φώναζα Κυρία µου έλα να φας και τότε αυτή τού ’δινε µια κλωτσιά στα 

γόνατα, και τιναζόταν κάτω απ’ τό τραπέζι εγκατέλειπε τήν ανάγνωση κι 

έτρεχε πίσω από τήν φτέρνα µου µουγκρίζοντας. Και καθώς ασχολιόµα-

στε µετά µες στην κουζίνα κι οι δυο να τακτοποιήσουµε τό φαγητό της 

ωραία στα πιάτα, και να τό µυρίσουµε κιόλας καλά-καλά, διασκεδάζαµε 

ταυτοχρόνως – κι ίσως και τό περιµέναµε κιόλας για να γελάσουµε τότε 

– αυτή µάλιστα γέλαγε τρίβοντας τό µέτωπό της και χτυπώντας το στα 

πόδια µου ώσπου να µπορέσει να ριχτεί στο φαΐ – που ακούγαµε τόν άλ-

λον από µέσα να κάνει τήν καρέκλα του πίσω έξω φρενών (κατά βάθος 

ίσως ήθελε να κάνει ένα διάλειµµα για να σηκωθεί και να ξεµουδιάσει) 

τιναζόταν λοιπόν τότε χτύπαγε τά χέρια του και φώναζε από µέσα (τόσο 

δυνατά όµως που τόν ακούγαµε πάντα): Ε όχι, αυτό δεν τό δέχοµαι. Κι 

ύστερα ερχόταν στην κουζίνα και τήν έβλεπε να τρώει. Έκανε τόν ψόφιο 
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κοριό αυτή και δεν τού ’δινε σηµασία: Αυτός τότε συνέχιζε: – Μα δε µού 

λες (έλεγε θυµωµένος) (µερικές φορές νοµίζω µάλιστα ότι ήτανε κιόλας 

στ’ αλήθεια θυµωµένος) πώς καταλαβαίνει τί τής λες ρε γαµώτο; ξέρει 

ελληνικά; Θα τής τό κάνω κι εγώ για να δω: Πήγαινε και τής τό ’κανε 

πολλές φορές – και κυρίως όταν αυτή καθόταν στην αγκαλιά µου όταν 

διάβαζα αλλά κι άλλες, που τήν έβλεπε να κάθεται ήσυχη κάπου: Περ-

νούσε δήθεν αδιάφορα µπροστά µας, και πηγαίνοντας προς τήν κουζίνα 

έλεγε: – Κυρία της έλα να φας. Φυσικά πλήρης σιωπή και περιφρόνηση 

ακολουθούσε, και κανείς δεν κουνιότανε: απλώς, επειδή ήταν πολύ α-

στείο και επειδή εγώ γελούσα πολύ, αν τήν είχα στην αγκαλιά µου έκανε 

τότε αλλεπάλληλες κωλοτούµπες εκείνη γυρνώντας µια δεξιά-και µια α-

ριστερά και τρίβοντας τή µουσούδα της παντού όπου εύρισκε γεµίζοντάς 

µε τρίχες και σηκώνοντας µάλιστα και τά πόδια ξεδιάντροπα στον αέρα 

ώστε να χαιρετούσε όπως θα ’λεγε κι εκείνος ο ποιητής µε τά πόδια τόν 

ήλιο (τίς λάµπες δηλαδή και τό ταβάνι σ’ αυτήν τήν περίπτωση). Ο άλ-

λος καθόταν και περίµενε λίγο µες στην κουζίνα κι ύστερα ερχόταν και 

µάς εύρισκε έξω φρενών: – Τί; δεν κουνήθηκες; (τής έλεγε). Ε, λοιπόν 

όχι, αυτό δεν τό δέχοµαι. (Παίρνοντας µυρωδιά εκείνη απ’ τό ύφος του 

σταµατούσε τότε τίς φούρλες και τόν κοιτούσε µε πρόκληση. Ακολου-

θούσε ο εξής διάλογος: – Εµένα γιατί δεν µ’ ακούς όταν σού µιλάω ελ-

ληνικά; έλεγε αυτός. (Σιωπή από τή µερηά της). – Γιατί εσύ δεν τό πι-

στεύεις µέσα για µέσα ότι ξέρει ελληνικά, απαντούσα εκ µέρους αυτηνής 

εγώ. Και η σεκάνς τελείωνε καθώς αυτός αποµακρυνόταν χτυπώντας τά 

χέρια του πάλι και λέγοντας ξαναπηγαίνοντας προς τό γραφείο: (είχε τε-

λειώσει τό διάλειµµα): Ε όχι, αυτό δεν τό δέχοµαι.) 

 
(…) 

 

   Στην αρχή βέβαια, για ένα διάστηµα είχα γίνει έξω φρενών, και τούς 

είχα συχαθεί εντελώς. Η Μάχη µού στάθηκε τότε, απίστευτα φιλική, και 

γεµάτη φοβερή κατανόηση. Τότε η Μάχη ήτανε πολύ από µένα πιο ώρι-

µη. Τό διαζύγιο τό δικό της είχε προηγηθεί, – ∆εν ήξερα τί ακριβώς προ-

ηγείται για να φτάσεις να κατηγορείς τόσο τούς µεγαλύτερούς µας ά-

ντρες, τής είπα, τώρα καταλαβαίνω γιατί σ’ αρέσουν µόνο τ’ αγόρια εσέ-

να πια, και πας δηλαδή µοναχά µε τεκνά. Γέλασε και καλοσυνάτα και 

ακατάδεχτα όµως µαζί – Συγγραφέας άνθρωπος, µού είπε, και χωρίς φα-

ντασία; Να πρέπει πρώτα να τά λουστείς για να τά καταλάβεις; τσ, τσ. 

Παίξαµε, σκουντηστήκαµε, γελάσαµε λίγο, στον καναπέ, και µπορέσαµε 

να συνεχίσουµε λοιπόν τή ζωή µας, κι οι δύο µαζί. Μια εποχή µάλιστα 

µέ έκανε οικότροφη στο σπίτι της, και τότε µιλήσαµε πάρα πολύ. (Μιλή-

σαµε ακόµα και για τήν Ελισάβετ, εγώ δηλαδή πιο πολύ γιατί η Μάχη εί-

ναι ευγενική και απόµακρη αλλά εµένα µ’ αρέσει να κουτσοµπολεύω 

γιατί είµαι από πολύ φτηνό και πολύ ευτελές πολλές φορές υλικό,  – Μό-
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λις φτιάξω τό σπίτι µου θα πάω να τήν βρω τής είπα,  – Αν δεν έχει φύ-

γει, µού είπε,  – Μπα δεν φεύγει απ’ τήν γερµανία αυτή µε τίποτα, είπα,  

– Γιατί τό λες αυτό, είπε, όταν τελειώσουν οι σπουδές …  – Ποιες σπου-

δές παιδάκι µου, τής είπα, η Λίζα έχει κολλήσει στη γερµανία γιατί ήταν 

ερωτευµένη κάποτε µ’ έναν γερµανό, δεν τό ήξερες;  – Κάποτε αλλά όχι 

τώρα; µού είπε  – Α καλά εσύ δεν ξέρεις τίποτα, είπα, είναι δυνατόν; ∆εν 

σού τά ’χει πει εσένα;  – Μµµ, έκανε.  – Τής Λίζας ο µεγαλύτερος έρω-

τας ήτανε ένας γερµανός που τού ’δωσε τά παπούτσια στο χέρι µέσα σε 

τρεις µέρες, τής είπα.  – Άντε, σοβαρά; είπε: Πώς γίνεται αυτό; ∆ηλαδή 

τής έκανε µεγάλο κακό;  – Τής Λίζας; δεν είσαι καλά. Αφήνει η Λίζα άν-

θρωπο να τής κάνει κακό;  – Και τότε, τί έγινε;  – Καλά δεν ξέρεις τίπο-

τα;  – Καλά, θα µού πεις επιτέλους;  – Χα, δεν τό πιστεύω ότι δεν ξέρεις 

τίποτα: καταπληκτική ιστορία, ελισαβετιανή εντελώς: Ήταν ερωτευµένοι 

σαν τρελλοί και οι δύο, και δεν τής έκανε αυτός απολύτως τίποτα. Μιλά-

µε δηλαδή ότι δεν τού συγχώρεσε ένα τίποτα, ένα απ’ αυτά που ’χει ανε-

χτεί απ’ τούς άλλους τούς άσχετους µε τήν οκά: που ’χουµε ανεχτεί όλοι 

µας: Μιλάµε για µια αστεία υπόθεση: αυτουνού όµως όχι: ούτε παρανυ-

χίδα: όχι αυτουνού: εντελώς κλαϊστικά πράγµατα: ελισαβετιανού είδους, 

δεν φεύγει από κει, αν και µένουνε σ’ άλλη πόλη: θέλει ν’ ακούει τή 

γλώσσα του.  – Περίεργοι άνθρωποι οι γλωσσολόγοι, ε; είπε η καηµένη η 

Μάχη µε κατανόηση.) 

 
(…) 

 

   Εγώ τό ξέρω ότι έχω ωραία φωνή από τό τηλέφωνο, δεν χρειαζόµουνα 

τόν γκαλερίστα τώρα για να µού τό πει: µια φορά, στην αρχή τής ελεύθε-

ρης ζωής µου µετά τό σχολείο στο πανεπιστήµιο είχα νοικιάσει ένα σπίτι 

που δεν είχε τηλέφωνο. Τότε είµαστε όλη µέρα έξω στα καφενεία και 

βλεπόµαστε συνεχώς, αλλά κάποια φίλη χωρισµένη που άλλαξε τότε α-

κριβώς σπίτι και τής περίσσευε ένα τηλέφωνο µού ’δωσε ένα από τά δικά 

της, πιο πολύ για να µην τό χάσει γιατί έλεγε ότι αργότερα θα τό ξανά-

παιρνε, όταν θα ξαναπαντρευόταν αυτόν που πολιορκούσε τώρα και θα 

ξαναείχανε πάλι σπίτι τεράστιο. (Τότε µόνο µε καλώδιο µπορούσες να 

κινηθείς, µ’ αυτές τίς µηχανές): έτσι ο αριθµός έµεινε ίδιος, γιατί είµαστε 

όλοι κοντά ο ένας πάνω στον άλλον, και στην αρχή πιο πολύ αυτήν παίρ-

ναν και τήν ζητούσανε, ήταν διάφοροι που τηλεφωνούσαν δηλαδή κάθε 

µέρα. Τίς περισσότερες φορές, µόλις τούς έδινα τό καινούργιο της νού-

µερο ησύχαζαν. Ήταν ένας όµως, που έπαιρνε και ξανάπαιρνε. Κι όπως 

µού είπε γελώντας η ίδια, τήν πολιορκούσε να µάθει ποια ήταν η φίλη 

της που είχε πάρει τό τηλέφωνό της, γιατί είχε καταπληκτική φωνή. – Σ’ 

έχει ερωτευτεί, µού ’λεγε, θέλει να σέ γνωρίσει, πρόσεξε κακοµοίρα µου 

µήν τού πεις ποια είσαι, γιατί θέλω να τού κάνουµε πλάκα. Η πλάκα ήτα-
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νε ακριβώς ότι ο τύπος, κινηµατογραφικός σκηνοθέτης κιόλας, και τό 

λέω αυτό, γιατί κανονικά έχουν οξυµένες – µε όλα αυτά τά µηχανήµατα 

που δουλεύουνε – τίς αισθήσεις – µέ ήξερε πάρα πολύ καλά, βλεπόµαστε 

κάθε µέρα και καθόµαστε στο ίδιο καφενείο και τά λέγαµε, όπως και µε 

όλους τούς άλλους συνέχεια: ειδικά µάλιστα στου συγκεκριµµένου είχα-

µε πάει και σπίτι του µια βραδιά, και τότε µάλιστα κάποιος από τήν πα-

ρέα (που σήµερα είναι συγγραφέας, κι όλο κριτικές παίρνει, και τρελλαί-

νονται, οι εκδότες, ποιος να τόν πρωτοεκδόσει) είχε µεθύσει πολύ άσχη-

µα και βγαίνοντας από τό σπίτι του τά ξηµερώµατα έπεσε κάτω ξερός 

πάνω στο πεζοδρόµιο, µπαµ µια και κάτω, και είδαµε και πάθαµε να τόν 

συνεφέρουµε, γιατί είχε γίνει για λόγους ανεξήγητους πίττα (σκνίπα, πίτ-

τα, λιώµα, λιάδα, φέσι, τάβλα, τύφλα) (κουνουπίδι) (προβληµατίζοµαι κι 

εγώ δηλαδή για να ξέρετε µε τίς λέξεις κι όχι µόνο η Ελισάβετ, τό βρί-

σκω µάλιστα κι εγώ περίεργο πώς µπορεί να λέµε για τό ίδιο πράγµα 

πολλές λέξεις – κι αυτό ίσως σηµαίνει, λέω εγώ, απλούστατα ότι µάλλον 

ξέρουµε περισσότερα απ’ όσα νοµίζουµε). Εγώ µάλιστα τότε φώναξα τ’ 

όνοµά του για να τόν συνεφέρω, και κατάλαβα µετά ότι µία φίλη που ’χα 

τότε (ο θεός να τήν κάνει φίλη αυτήν) σφύριξε στον σκηνοθέτη ότι πρέ-

πει να ’µουν ερωτευµένη µε τόν πεσµένο για να φωνάξω έτσι τ’ όνοµά 

του: αλλά εγώ είχα τροµάξει ότι όντως πέθανε: καθώς η γειτονιά ήταν 

όλο ανηφόρες, φοβήθηκα ότι χτύπησε τό κεφάλι του απότοµα σε κάνα 

πλακάκι, είχε πέσει πολύ απότοµα: Είχαµε βγει όλοι µαζί έξω από τό 

σπίτι τού σκηνοθέτη για να κάνουµε διανοµή κατ’ οίκον στους πάντες 

µια που ξηµέρωνε: (λίγο αργότερα η φαντασιόπληκτη εκείνη ερωτεύτηκε 

τόν συγγραφέα η ίδια, και αυτός αυτήν, ζήσανε καµµιά βδοµάδα σαν 

τρελλοί κάνοντας σχέδια να παντρευτούνε αµέσως, αγοράσανε και βέρες, 

κι ύστερα ξαφνικά όλα αδειάσανε και χωρίσανε, έµεινε ένα κενό: ο συγ-

γραφέας τότε µού ’γινε για λίγον καιρό και στενός κορσές, ότι θα πεθά-

νει, ότι δεν µπορεί χωρίς αυτήν, ότι έχει καρκίνο στο πόδι, και πίναµε 

µαζί µπύρες συνέχεια στο τοπς για να τόν παρηγορώ). Λίγο αργότερα 

κανείς δεν ξαναµιλούσε γι’ αυτήν τήν ιστορία. Ούτε κι ο σκηνοθέτης που 

ήταν ευχαρίστως πολυλογάς, αν και όµορφο παιδί, και µε τόν οποίο κά-

ναµε συνέχεια παρέα εκείνη τήν εποχή. Τότε µάλιστα ετοιµαζόταν να 

γυρίσει και µια ταινία και µάς είχε πρήξει µε τά σχέδιά του: όλο αυτός 

συνέχεια σχεδόν µιλούσε: και τό πρωί όταν εύρισκε τήν Μπίλυ µόνη της 

στο µαγαζί της – είχε ένα µαγαζί µε αντίκες αυτή – τήν έψηνε να τού πει 

ποια είναι η φίλη της που ’χει πάρει τό τηλέφωνό της – κι αυτή τόν δού-

λευε και τού έλεγε ότι είναι µαζί της ερωτευµένο ένα πολύ σπουδαίο 

πρόσωπο τό οποίο ζηλεύει, κι αυτή έχει δεσµευτεί να µη δώσει πουθενά 

τ’ όνοµά της, και τά λοιπά. 

   Λίγο αργότερα θα µέ συναντούσε πιθανόν στα σκαλάκια τής δεξαµενής 

γιατί εκεί γύρω ήταν τά σπίτια ολονών µας και θα πηγαίναµε πιθανώς και 

για ούζα µαζί ή για καφέ. Θα έκανα πολλή πλάκα, φωνάζοντας στον κύ-
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ριο Παναγιώτη τίς παραγγελίες και περιµένοντας να δω τόν άλλον τί θα 

κάνει, αν θ’ ακούσει τίποτα επιτέλους: Μιλούσα όσο µπορούσα πιο πολύ 

µε τόν ίδιο τρόπο, όπως µιλούσα και στο τηλέφωνο, αλλά αυτός τίποτα, 

δεν έπαιρνε χαµπάρι. Πίναµε ούζα θλιµµένοι. – Πες του σέ παρακαλώ, 

έλεγα στην τρελλή τήν χωρισµένη καµµιά φορά, πες του ότι είµαι εγώ, 

γιατί µ’ αρέσει τελικά ξέρεις και θα τά ’φτιαχνα µαζί του ευχαρίστως, 

αλλά αυτή όλο γλίστραγε, και είχε και ύφος απότοµο µερικές φορές, σαν 

να ξέρει πολλά: – Όχι όχι, δεν κάνει για σένα, έλεγε τή µια σαν να ξέρει 

µυστικά, και τήν άλλη: – ∆εν µπορώ τώρα, έχω φτιάξει άλλη ιστορία, 

άσε, αργότερα. Ύστερα µέ ξόρκιζε κιόλας: Πρόσεξε, µήν τού πεις ποτέ 

ότι είσαι εσύ, γιατί θα σού πάρω τό τηλέφωνο. ∆εν καταλάβαινα τίποτα, 

αλλά κράτησα τήν επιθυµία της για µυστήριους λόγους, που ακόµα και 

σήµερα δεν µπορώ να τούς καταλάβω: Μέχρι σήµερα αυτός δεν τό ξέρει, 

παρ’ όλο που πια δεν βλεπόµαστε, και έχει γίνει διάσηµος, και θα ’χει 

πολλή πλάκα καµµία φορά να συναντηθούµε και να τού τό πω: Όλη µέρα 

σχεδόν είµαστε µαζί, και µόλις γύρναγα σπίτι, χτύπαγε τό τηλέφωνο κι 

ήταν αυτός, κι ήθελε να µιλήσει µ’ αυτήν τήν άγνωστη: Πολλές φορές 

που καθόµαστε στο καφενείο τόν βλέπαµε που σηκωνότανε και πήγαινε 

να πάρει τηλέφωνο, εγώ στην αρχή δεν τό σκέφτηκα, αλλά η άλλη µού 

έβαλε τήν ιδέα: Να δεις που παίρνει εσένα, µού έλεγε. Κατά βάθος τόν 

λυπόµουνα, άσε που µού άρεσε κιόλας, αλλά πάντως τής έκανα τό χατή-

ρι µέχρι τέλους αυτής, είχα και αρκετή περιέργεια: είχα τελικά κι εγώ 

πολύ ενδιαφέρον να δω, αν θα συνδέσει ποτέ αυτές τίς δύο φωνές από 

µόνος του: άρχισε να µέ γοητεύει πλέον και µένα αυτή και µόνο η προο-

πτική: να τό βρει ολοµόναχος: Ε, λοιπόν χαµπάρι δεν πήρε: είχε φτιάξει 

µια εικόνα για µια γυναίκα τελείως διαφορετική, µε βάση τή φωνή που 

άκουγε µες απ’ τό µηχάνηµα αυτός, και αυτό ήταν όλο: 

   Αυτή είναι η περίεργη δύναµη που ’χουν τά µηχανήµατα, και που άλ-

λοι συγγραφείς από τούς προηγούµενους αιώνες, δεν τήν έχουν γνωρίσει: 

Έχει σκεφτεί ποτέ κανείς τήν λεπτεπίλεπτη ψυχολογική ίντριγκα που θα 

παιζόταν στα έργα τής τζαίην ώστιν αν υπήρχε η δυνατότητα επιπλέον 

και συνοµιλιών από τό τηλέφωνο; εδώ ένα θεατρικό έργο έβαλε µέσα σ’ 

ένα µυθιστόρηµα, κι έγινε στην κυριολεξία χαµός. Αν τήν διαβάσεις στ’ 

αγγλικά, γιατί οι µεταφράσεις της είναι ανύπαρκτες (κι όχι επειδή φταίνε 

οι ίδιες, αλλά οι πολύ µεγάλοι δεν µεταφράζονται) από ένα σηµείο και 

µετά είσαι εντελώς µέσα σ’ αυτά τά παρασκήνια, στο έργο, στους ρό-

λους, στους έρωτες, τίς ίντριγκες, τήν αλλαγή τής επίπλωσης τού δωµα-

τίου για να γίνει η σκηνή, βλέπεις όλ’ αυτά (που κάναµε κι εµείς όταν εί-

µαστε τότε παιδιά) (αν και τά πατρικά µας σπίτια εµάς ήτανε πολύ µι-

κρότερα από εκείνους τούς πύργους) και µπαίνεις µέσα στα σκηνικά τότε 

όπως µετακινούνται όλ’ αυτά και χτίζονται, και τότε, πόσο πολύ µυθική 

ακούγεται η φωνή τής µιας απ’ τίς ηρωίδες εκεί, καθώς ανεβαίνει τίς 
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σκάλες ύστερα απ’ τόν θόρυβο τών αλόγων, και φωνάζει: – Ο πατέρας! 

Γύρισε ο πατέρας! 

   Γιατί φυσικά είναι απαγορευµένα αυτά και κρυφά, και κυρίως (πάνω 

απ’ όλα) για τά παιδιά: Εµείς τά θεατρικά που φτιάχναµε δεν ήτανε όµως 

απαγορευµένα και µάλιστα ερχόντουσαν και µάς βλέπανε όλοι, αλλά έχει 

περάσει καιρός. 

 
(…) 

 

   Λοιπόν; πότε πλέον µπορούµε να πούµε ότι ο έρωτας είναι, στην εποχή 

τής πλήρωσης και τής επανάστασης, επιτέλους πλήρης κι απόλυτος, κι 

όπως πρέπει τρελλός κι ευφυής που να παίζει; Τότε που ’µαστε ακόµα 

καινούργιοι στο τυπικό δεν είναι βέβαια, γιατί ώς έφηβοι πηδάµε µάλλον 

άγαρµπα και βιαστικά, µόνο και µόνο για να µάθουµε όντως πώς γίνεται: 

και τ’ αγόρια κι εµείς στην αρχή είµαστε µάλλον αγγούρια: τίποτα απ’ 

αυτά δεν φτάνει τήν φοβερή καύλα (που λέει κι η Λίζα) τής παιδικής η-

λικίας: λοιπόν στη συνέχεια, τήν εποχή πλέον τής απόλυτης ετοιµότητας 

γίνονται οι τέλειοι έρωτες: η απόλυτη φρίκη: οι καταστροφές, τά ολο-

καυτώµατα: τότε είναι που µπορείς να πεις ότι πια ερωτεύεσαι. Κι ύστε-

ρα, τήν εποχή τής απόλυτης και ώριµης νέκρας, δηλαδή αυτής τής ωραί-

ας µας και σοφής δηµιουργικότητας, ξαναγυρνάµε στο απλούστερο δυ-

νατό πλέον πήδηµα – εµπλουτισµένο µε όλα: και φαντασία, και συναί-

σθηµα, για να πούµε ότι δεν είναι όλο άδειο: (τώρα πιο έντεχνα και α-

σφαλώς πιο ικανοποιητικά) πηδάµε απλώς για να επιζήσουµε: Τί ερωτι-

κή εποχή είν’ αυτή, όταν ο έρωτας κρατάει µόνο όσο κρατάει η παιδική 

µας η άγνοια; όσο κρατάει εκείνη µόνο η διάχυτη σοφία και γνώση; Τήν 

εποχή τής ωριµότητας, αν νιώσεις κάτι να τό πλησιάζει, δεν θέλεις ούτε 

τ’ όνοµά του να πεις: κι όσο κι αν είναι κάπως πιο σπάνιο βέβαια σήµε-

ρα, µπορείς να τό βάλεις, µε τόν δικό σου τόν τρόπο στα πόδια κι εσύ 

πάλι, σαν τόν σκηνοθέτη: 

   Τό να µπλοκάρεις τίς αισθήσεις σου είναι φαίνεται ο πιο εύκολος τρό-

πος: ∆εν χρειάζεται ν’ ακούµε πάντα καλά: Βλέπω γύρω ανθρώπους που 

ούτε να δουν δεν δέχονται πλέον ακριβώς τί συµβαίνει: η ανθρωπότητα 

είναι καταπτοηµένη και όλοι προχωράνε τυφλοί: Η φίλη µας η Ελισάβετ 

– που είναι και η δουλειά της αυτή – µελετώντας τήν γλώσσα τους ανα-

λύει τό φαινόµενο ακριβώς αυτό και ισχυρίζεται πως επίτηδες λένε βλα-

κείες: Τό νόηµα έχει κινδύνους, µάς λέει, γιατί οδηγεί σε καταστάσεις 

ανεξέλεγκτες δεν µπορείς να τό περιορίσεις ποτέ ακριβώς: τό µόνο νόη-

µα που επιτρέπεται πλέον στις ζωές αυτών τών ανθρώπων (που ζουν µε 

τήν τηλεόραση ας πούµε και τό µόνο είδος τέχνης µε τό οποίο έρχονται 

σε επαφή είναι τό ποδόσφαιρο) είναι τό να έχουν κάνει νόηµα τήν έλλει-

ψη νοήµατος. 
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(…) 

 
                                                                                   µια µέρα ήρθε η θλίψη προς τό µέρος µου 

                                                                                   και µού ’πε:  Ήρθα για να µείνω λίγο –  

   Η έκπληξη ήρθε όταν ανακαλύψαµε ότι δεν θα γράφαµε µόνο /…/ αλλά 

ότι θα γυµνωνόµαστε κιόλας εντελώς, θα τά βγάζαµε όλα, /…/: θα τό µα-

θαίναν δηλαδή αυτό που είχαµε γράψει όλοι µαζί: όχι µόνο εµείς κι η 

δασκάλα, αλλά όλοι, οι φίλοι κι οι εχθροί: θα τό διάβαζε δηλαδή ο καθέ-

νας τό δικό του πολύ δυνατά: αυτό που εσύ αισθανόσουνα θα γινότανε 

ήχος: αυτό επέτεινε τήν αγέλαστη σοβαρότητα τού γραψίµατος τού πε-

ζού λόγου στον βαθµό τού πόνου: δεν υπήρχε λοιπόν πλέον ιδιωτική 

σκέψη ή ζωή καµµιά; όλα έπρεπε ν’ ανήκουν σε όλους; να γυµνωνόµα-

στε από πάνω ώς κάτω; και διαπιστώσαµε ότι είχαµε κιόλας – πράγµα 

που ήταν ακόµα χειρότερο – τήν ίδια φαντασία ή τήν ίδια έλλειψη φα-

ντασίας όλοι µαζί: όλες, µα απολύτως όλες αυτές οι εκθέσεις, αρχίσανε 

µε τήν ίδια κατακρεουργηµένη ολότητα: Εγώ παιδιά: 

 
(…) 

   Θυµάµαι καλά τή µυρωδιά τότε τής πιο ανήλεης απόγνωσης που έµεινε 

κολληµένη πάνω στον ήλιο και τίς γούρνες µε τό νερό τού διαλείµµατος, 

που άστραφτε, και πάνω στις χάλκινες βρύσες που χρύσιζαν, τής αυλής, 

που έµεινε κολληµένη πάνω στο τσιµέντο και τά γήπεδα και τά ατέλειω-

τα γήπεδα µε τά µονόζυγα τίς ψηλές µπασκέτες και τίς άδειες πισίνες τής 

πάνω και τής κάτω αυλής. Κολληµένη στο θέατρο µε τίς τσουκνίδες τρι-

γύρω. Κολληµένη στην αίθουσα µε τήν σκηνή και τήν βελούδινη αυλαία 

όπου θα καταφεύγαµε για να πούµε αυτά που θα ήτανε ψέµµατα. Τή θυ-

µάµαι καλά αυτήν τήν απόγνωση που µάς συνόδεψε για λίγο σ’ όλους 

τούς χώρους σαν να ’χε γίνει κοµµάτι πια αυτής τής καινούργιας ζωής: 

Κάτω απ’ τόν ήλιο είµαστε ίδιοι, αλλά κυκλοφορούσαµε σαν να ’χαµε 

αναδυθεί από τήν γνωριµία µας µε ένα ξυράφι που πριν δεν µπορούσε να 

υπάρχει στη δικιά µας ζωή: όλα λάµπανε δίπλα µας πάντοτε κάτω απ’ 

τόν ήλιο, κι είχαµε τόν ήλιο κολληµένο επάνω µας όπως διασχίζαµε όλα 

τά γήπεδα, αυτό είναι γνωστό, ήταν µέσα στη φύση τού ήλιου να ’ναι 

κολληµένος πάνω στα χρώµατα τά µπουφάν τίς κάλτσες και τά παπού-

τσια µας, τίς πλαστελίνες τίς σάκες τίς κασετίνες, τά τετράδια τής ζω-

γραφικής που µυρίζανε ξύλο µολύβι πλαστελίνη και πεύκο, κι ο ήλιος 

όπως ήτανε κολληµένος στα µαλλιά και τά πόδια µας (όταν κλωτσάγαµε 

µπάλες) ήταν ακόµα ζεστός, όµως εµείς τώρα είµαστε λίγο πιο πάνω απ’ 

τό έδαφος, περπατούσαµε όλοι µαζί στον αέρα, και µόνο εµείς τό βλέπα-

µε αυτό και ξέραµε, µόνο εµείς ξέραµε πως είχε υπάρξει ένα ξυράφι τώ-

ρα µέσα, και µάς είχε κοπεί αυτή η σύνδεση και αυτό τό βάρος: αυτό τό 

αδιόρατο βάρος που οι άλλοι δεν βλέπανε: µόνο εµείς ξέραµε πως πριν 
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τόν ήλιο είχαµε ζήσει (µες στο θέατρο) εκείνην τήν αστραπιαίας ταχύτη-

τας ύπνωση, όπου µέσα σ’ έναν σκοτεινό στιγµιαίο στριγγλιστικό εφιάλ-

τη είχαµε, λες από µια σύµβαση και µια στάση αυστηρή, αρχαία, σοβα-

ρή, µεταφυσική, τής αιωνιότητας, ξαπλώσει όλοι µαζί αστραπιαία πάνω 

σ’ αυτή τή σκηνή και µάς είχανε, σηκώνοντας τά χέρια ψηλά, και κατε-

βάζοντάς τα συριστικά πλάϊ µας, και σέρνοντάς τα, χωρίς να µάς πονέ-

σουν, λέγοντάς µας ότι αυτή είναι µια διαδικασία που γίνεται πάντοτε σ’ 

αυτή τή ζωή, κι ότι δεν πονάει για µάς αλλά είναι χρήσιµη και απαραίτη-

τη για όλους, και επιπλέον καλή γιατί µάς βοηθάει να µεγαλώσουµε: κι 

έτσι θα είµαστε µετά όλοι µεγάλοι: κι είχανε σύρει τό ξυράφι έτσι πλάϊ 

µας, και συνεχίζοντας να κάνουν αυτό τό ξυράφιασµα δίπλα ακριβώς 

στον καθένα, µάς είχαν χωρίσει και ξυραφιάσει και κόψει εντελώς, τόν 

έναν προσεχτικά µε φροντίδα, µητρική δασκαλίστικη πατρική τού παπ-

πού και τού θείου και τών άλλων µαζί γυναικών, απ’ τόν άλλον: είχαν 

φροντίσει να µή µάς αγγίξουν εµάς και γι’ αυτό υπήρχε µετά συνέχεια 

αυτό τό άναρθρο ξάφνιασµα από τό ξυράφιασµα γιατί µάς είχαν ποτίσει 

µες στην ύπνωση µε µια καινούργια ιδέα που πριν δεν υπήρχε, (όχι α-

πλώς δεν στεκόταν µε τίποτα): ότι ο αέρας ανάµεσα δεν ήταν δικός µας, 

και δεν µάς ανήκει και γι’ αυτό δεν πονά – κι ότι δεν ήταν δικός µας ο 

αέρας που µάς ένωνε όλους ξανά. Μάς είχανε πει ότι δεν ήταν δικό µας 

τό σύµπαν όπως τό ξέραµε όλοι ώς τώρα καλά. Κι αν θελήσω να χρησι-

µοποιήσω λίγο στανταλική οπτική, πρέπει να πω ότι όπως κρυφοκοίταξα 

εγώ τούς άλλους για να δω πώς τό πήρανε και πώς τό αντέξαµε και πώς 

συνεχίσαµε να ζούµε παντοδύναµοι σαν να µή µάς πτοούσε εµάς τίποτα, 

ήµουν απόλυτα σίγουρη ότι όλοι κοιτάξαµε ο ένας τόν άλλον προσεκτι-

κά, κι ότι πρέπει έτσι κι οι άλλοι να κοιτάξαν όλους τούς άλλους εµάς. 

Νιώσαµε δηλαδή µια στιγµιαία αδυναµία που µπορεί να κράτησε και µία 

ολόκληρη ίσως περίοδο, που για πολλούς µπορεί να µην έχει τελειώσει 

και να συνεχίζεται ακόµα, για τό πώς θα φτιάξουµε τήν αρχή τώρα πια, 

για τό τί πόρτα θα βρούµε, για να τήν ανοίξουµε τελετουργικά, και να 

βάλουµε απ’ αυτήν τούς άλλους µέσα, µέσα σ’ αυτήν τήν απαγόρευση 

και τόν κόσµο τών µεγάλων για τό πώς µπορεί ν’ αρχίσει πλέον κανείς. 

Πού θα στηριχτούµε έτσι που είµαστε πια στον αέρα: Και φερόµαστε στο 

διάλειµµα σαν ακόµα πιο δυνατοί και ανίκητοι γιατί είχαµε µάθει τίς α-

φόρητες δυσκολίες, τίς ανήκουστες και βασανιστικές δυσαρέσκειες αυ-

τής τής ζωής: Είµαστε ακόµα στην πρώτη τάξη, αλλά εµείς είχαµε πάει 

τώρα πλέον τελειωτικά στην κορυφή τήν κατάληξη και τό τέλος µ’ έναν 

τρόπο που αυτοί δεν µπορούσαν ποτέ να τόν φανταστούν, και ν’ αγγί-

ξουν, γιατί είµαστε πλέον τελείως διαφορετικοί ήδη απ’ όλους τους, εί-

χαµε έρθει πια αντιµέτωποι µε τήν αφόρητη δύναµη και τά ’χαµε βγάλει 

πέρα και ζήσαµε κι είµαστε πλέον µεγάλοι: όχι δεν µάς έρριξε κάτω τό 

χτύπηµα αυτού τού κοψίµατος: Γελάγαµε διασκεδάζαµε παίζαµε, είµα-

στε δυνατοί, αλλά πάντα από τότε καιροφυλακτούσε µαζί, και µε κοµµέ-
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νη τήν ανάσα ο καθένας µας να δει πώς θα κάνανε τώρα οι άλλοι αυτήν 

τήν αρχή: πώς ξυπνήσαµε από εκείνον τόν εφιάλτη µε άλλα λόγια: Μάς 

ενδιέφερε γιατί ήταν κοµµάτι τού καθενός µας τό πώς γινότανε δηλαδή 

τώρα απ’ τούς άλλους αυτή η αρχή: Ήταν σαν να βλέπουµε τώρα τόν ε-

αυτό µας σε χίλια κοµµάτια και µ’ έναν τρόπο επίµονο – σ’ αυτό επιµέ-

ναµε – µάς αφορούσε όλο, και τό παραµικρό, – µ’ έναν τρόπο όµως που 

ήταν πλέον παράνοµος: Άλλοι αρχίζανε λοιπόν τώρα τότε απότοµα: Χτες 

πήγαµε µε τά ξαδέλφια µου στο λούνα-παρκ ή στο τσίρκο – άλλοι κρα-

τούσαν τό πρώτο σκέλος τού δίδυµου – Εγώ χτες πήγα µε τόν ξάδελφό 

µου για ψάρεµα στο σπίτι τού παππού µου, κι άλλοι βρήκανε σιγά-σιγά 

αλλοιώτικα κόλπα: λέγανε: Ήρθε ο θείος µου και µέ πήρε και πήγαµε να 

δούµε τό θεατρικό έργο ο Μπάρµπα Μυτούσης, λέγανε: Ήρθε µια φίλη 

τού µπαµπά µου από τήν αφρική κι εµένα µού ’φερε µια µαύρη κούκλα 

που έχει ψάθινη φούστα και παίξαµε πολύ µαζί πάνω στο πάτωµα. 

   Πάντως είναι γεγονός ότι πρώτα κόπηκε από όλους τό παιδιά κι ύστερα 

τό εγώ. (…) 

2        (από τόν Πρόλογο:)                                                                                                                                     

 

 (…) Λοιπόν είµαστε στο παλιό σπίτι τής Ελισάβετ, κι η µαµά της είχε 

σκεπάσει τίς πολυθρόνες τούς καναπέδες και τά τραπέζια µε τά άσπρα 

σεντόνια ως συνήθως. Η Ανδροµάχη φορούσε ένα φόρεµα στενό και µα-

κρύ µε σκίσιµο στο πλάι κατάµαυρο, κι η Λίζα είχε βάλει, για να βγούµε, 

/…/ ήδη ένα µακρύ γκρι παλτό και λέγαµε τίς τελευταίες κουβέντες κουρ-

νιασµένες στους καναπέδες και τίς πολυθρόνες /…/, (η Μάχη τό ’χει αυτό 

τό ελάττωµα, τήν ώρα που πάµε να φύγουµε να αρχίζει καινούργια συζή-

τηση). Είναι περίεργο αυτή η κοπέλα, ενώ είναι ζωγράφος, µερικές φορές 

έχει τέτοια ικανότητα στην οµιλία, και τά περιγράφει και µάλιστα τόσο 

καλά: Μιλάει αργά, µε φωνή σιγανή, σαν να σέ σνοµπάρει, και λέει κάτι 

πράγµατα. Πολλές φορές, τήν ώρα που µιλάει, παίζει µε τίς αφέλειές της 

– γιατί έχει αυτά τά κοντά µαλλιά ξανθά και ίσια που τόσο µού άρεσαν 

πάντα, και που τά ζήλευα στο σχολείο, όµως τότε ποτέ δεν κάναµε παρέα 

και σχεδόν δεν τήν χώνευα που είχε καταφύγιο τή ζωγραφική. Τό πώς 

συναντηθήκαµε αργότερα πάλι είναι µια άλλη ιστορία και δεν είναι τού 

παρόντος – εν πάση περιπτώσει η Ελισάβετ µάς έφερε δηλαδή αργότερα 

σε επαφή, που ήταν φίλη της και από παλιά, και τήν ήξερε από τό σχο-

λείο, και µιλάγαν και κάναν παρέα – έχω τήν εντύπωση µάλιστα πως η 

Λίζα είχε τότε µια σύντοµη ερωτική περιπέτεια µε τόν αδελφό τής Μά-

χης που ήταν ωραίο παιδί. 
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   Λοιπόν, όλ’ αυτά που περιγράφω υποτίθεται τώρα πια ότι έχουνε γίνει, 

και τώρα πια έχει περάσει καιρός, και είµαστε µάλιστα σε τελείως άλλη 

φάση και εποχή. Εκεί λοιπόν που ετοιµαζόµαστε να πιούµε τίς τελευταί-

ες γουλιές από τό ποτό µας στο σπίτι τής Λίζας µε τά σεντόνια, για να 

βγούµε µετά έξω και να πάµε να φάµε, κι η Λίζα έχει βάλει ήδη µάλιστα 

και τό φαρδύ γκρι παλτό, λέει η Μάχη κουνώντας τό ποτήρι της και κοι-

τάζοντας µέσα του σαν να βλέπει τό µέλλον κι ύστερα, χαϊδεύοντας τίς 

αφέλειές της σαν αφηρηµένη: 

   – Κάτι περίεργο. Κάτι πολύ περίεργο και πολύ λυπηρό συνέβη σ’ ένα 

παιδί αυτόν τόν καιρό, να σάς πω τήν αλήθεια. 

   – Φίλος σου; είπε η Λίζα, έτοιµη όπως πάντα για λεπτοµέρειες. 

   – Ας φεύγουµε, και τά λέµε και τρώγοντας, είπα εγώ. 

 
(…) 

 

   Εγώ είχα µείνει κατάπληκτη µε τό µυαλό τής Ελισάβετ, πώς µερικές 

φορές αυτό τό πλάσµα σκέφτεται και τούς άλλους και γεννάει ιδέες περί-

εργες και γίνεται κάτι σαν αλτρουίστρια. Και τήν κοίταζα µε γουρλωµέ-

να µάτια µού φαίνεται, ώστε πρέπει να ’µουνα και λίγο αστεία, µόνο που 

κανείς δεν µέ έβλεπε. Ήπιε µια γουλιά περιµένοντας απάντηση και καρ-

φώνοντας τήν Ανδροµάχη µε τό µάτι σαν αγριεµένο από τήν ιδέα πού 

τής είχε κατέβη, και είπε ξανά ανυπόµονα: – Λοιπόν, ενδιαφέρεσαι γι’ 

αυτόν ναι ή όχι, δεν µού απάντησες. – My sweet lady jane, χοροπήδησε η 

Μάχη µε τά µάτια µισόκλειστα και είπε «Καθόλου, δεν µού καίγεται 

καρφάκι.» «Τί λέτε ρε παιδιά, είπα τότε εγώ δυνατά, είσαστε µε τά καλά 

σας; Τί ιστορία είναι πάλι αυτή που είπες εσύ, στράφηκα προς τήν Ελι-

σάβετ, αυτό είναι κανονικό µονόπρακτο που µού λες τώρα, και µάλιστα 

σ’ έναν χρόνο και χώρο είσαστε µε τά καλά σας δηλαδή βραδιάτικα, τί 

ιστορίες είναι αυτές που µού λέτε τέτοια ώρα, δεν θα µ’ αφήσετε ποτέ να 

ξεκουραστώ όλο σε δουλειές θα µέ βάζετε;» 

   – The world upon your shoulder, ξανάπε πάλι η Μάχη µε τά µάτια µισό-

κλειστα. 

   – Εµείς ό,τι και να κάνουµε είπε, τελικά η Νίνα όλο έργα θα κάνει (είπε 

η Λίζα) δεν µπορούµε βλέπεις να τήν διορθώσουµε απλώς, αυτό είναι 

εδώ που τά λέµε κάτι σαν πραγµατική κάτι σαν βαθιά ριζωµένη δια-

στροφή. 

   Είχα µείνει απλώς να κοιτάω τό κενό θολωµένη και ίσως και να ήπια 

και λίγο στο µεταξύ. 

   – Τί φταίω εγώ, είπα µετά από λίγο µε τά µάτια ακόµα γουρλωµένα 

µού φαίνεται, τό έργο είναι ολοκληρωµένο και τέλειο ορίστε, 

 
(…) 
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   Η Λίζα πλησίασε και λικνίστηκε πολύ αργά κοντά µας κρατώντας ό-

µως τό ποτήρι της σε απόσταση πλάι της. – ∆εν θέλω να σέ καταλάβω ρε 

Νίνα, µού είπε. Πραγµατικά δεν θέλω να σέ καταλάβω. Μού τή δίνεις. 

Τήν κοίταξα καλά-καλά: – Σκασίλα µου, είπα. Μέ πείραξε όµως λίγο 

κιόλας, γιατί είχα πιει. – Όταν όµως σού στέλνω υλικό από τήν τηλεόρα-

ση και από τίς φυλλάδες εκεί έξω που είσαι µέ καταλαβαίνεις τότε ε; Τό-

τε δεν σού τή δίνω; – Ασφαλώς τότε όχι, είπε η Λίζα, πίνοντας. Σε όλες 

τίς άλλες περιπτώσεις όµως, µού τή δίνεις. Χορέψαµε λίγο ακόµα. Η κο-

πέλα έβαλε ύστερα το wild is the wind. Όλοι κάναν τίς δικές του στροφές 

ο καθένας κι η Μάχη στριφογύριζε πιο γρήγορα απ’ όλους, γρήγορα πά-

ρα πολύ. 

 

   Βγήκαµε έξω στο κρύο για να βρούµε τό αυτοκίνητο. Η Μάχη στριφο-

γύρναγε ακόµα πίσω µας και µπροστά µας µε τά χέρια ανοιχτά όπως τότε 

που είµαστε πολύ µικρά κοριτσάκια και κάναµε φούρλες γυρίζοντας γύ-

ρω και γύρω και γύρω απ’ τόν εαυτό µας συνέχεια κι ύστερα σταµατού-

σαµε απότοµα για να δούµε αν ο κόσµος ήταν ακόµα στο ίδιο σηµείο ή 

τόν καταφέραµε να κινηθεί: Έτσι ακριβώς λοιπόν τότε καθώς είµαστε 

ακόµα στον δρόµο και ψάχναµε να βρούµε πού είχαµε παρκάρει τό αυ-

τοκίνητο και η Μάχη στριφογύριζε γύρω µας και τραγουδούσε Love me 

love me love me love me say you do κι είχε απλώσει τά χέρια της αρι-

στερά δεξιά λες και ήθελε να πετάξει µ’ αυτήν τήν φούρλα που κάναµε 

όταν είµαστε όλες µικρές, τό ζαλιστικό και υπέροχο παιχνίδι που γυρίζα-

µε συνέχεια γύρω απ’ τόν εαυτό µας πολλές µαζί µ’ απλωµένα χέρια κα-

ταλαµβάναµε ένα χώρο στριφογυρίζοντας σ’ ένα σύµπαν σκοτεινό και 

τυφλό µε τά µάτια κλειστά µεγάλο και µεγάλο και µεγάλο, µέχρι που κά-

ποια στιγµή σταµατάγαµε, κόβαµε ταχύτητα και σταµατάγαµε σιγά-σιγά, 

και ανοίγαµε τά µάτια και κοιταζόµαστε να δούµε πού είχαµε φτάσει, κι 

αν είχε αλλάξει ή µεγαλώσει ο χώρος τριγύρω µας κι αν είχε και τίποτ’ 

άλλο, εκτός από µάς, όλο αυτό τό διάστηµα µετακινηθεί – καθώς η Μάχη 

χόρευε λοιπόν µε τά χέρια απλωµένα στο πεζοδρόµιο και στριφογύριζε 

αργά ή γρήγορα τραγουδώντας έτσι ή µουρµουρίζοντας: ∆εν είναι στα 

καλά της λοιπόν η Νίνα, είπε η Λίζα λικνιστικά λίγο και αυτή, και όχι 

τόσο εχθρικά όσο πριν, εµείς λέµε διάφορα κι αυτή όλο τά αλλάζει κάνει 

δικές της ιστορίες αγνώριστες, κι ύστερα λέει ότι µάς τό χρωστάει εµάς 

και ότι δεν λέει ιστορίες καν σαν κι εµάς. Τί λόξα. 

   Γιατί µέ λένε και µένα Νίνα και ούτε καν σπανίως δεν µέ λένε Ελένη 

δηλαδή όπως µέ λένε, και τό ίδιο κι αυτές σπανίως τίς λέει κανείς Αν-

δροµάχη και Ελισάβετ όπως τίς λένε, αλλά τίς λέµε Μάχη και Λίζα. Έ-

δωσα τά ονόµατά τους στις ηρωίδες τού έργου µου για ευκολία, και τούς 

άλλαξα και τά µαλλιά: Τά ξανθά τά ίσια µε τήν λεπτεπίλεπτη τρίχα που 

θυµίζουν σουηδέζα και µε τήν φράντζα µπροστά και κοντοκοµµένα, τής 
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Μάχης, τά πήρε λοιπόν η Λίζα, και τήν Ανδροµάχη τήν έβαλα αντιθέτως 

να φοράει µιαν περούκα µε τά κατσαρά ατίθασα µαύρα µακριά και φου-

ντωτά µαλλιά τής Ελισάβετ. (…) 

 

3      (από τήν τέταρτη σκηνή:)                                                                           

 

(…) ΑΝ∆ΡΟΜΑΧΗ: Πρώτα τ’ όνοµά σου δεν πρέπει να µάθω κι εγώ; 

   – Ελισάβετ 

   ΑΝ∆ΡΟΜΑΧΗ: Ελισάβετ; 

   – Οι φίλοι µου µέ φωνάζουνε Λίζα 

   ΑΝ∆ΡΟΜΑΧΗ: Μάλιστα. ∆εν θα ’κανα ποτέ παιδιά λοιπόν αγαπητή Ελι-

σάβετ ή Λίζα. 

   ΕΛΙΣΑΒΕΤ: Σωστά, ήµουνα σίγουρη ότι δεν θα ’κανες. 

   ΑΝ∆ΡΟΜΑΧΗ: ∆εν µ’ ενδιέφερε ποτέ η διαιώνιση τής σκέψης µου µέσω 

τού τρόπου αυτού. /…/ ∆εν τό θέλησα ποτέ, δεν τό σκέφτηκα ποτέ, και 

δεν τό φαντάστηκα ποτέ. 

   ΕΛΙΣΑΒΕΤ: Σωστά, ήµουνα σίγουρη. ∆εν σού χρειαζόταν ποτέ να κάνεις 

παιδιά. 

   ΑΝ∆ΡΟΜΑΧΗ: Εσύ έχεις κάνει; 

   ΕΛΙΣΑΒΕΤ: Ποτέ. 
   (Γέλια). 

   ΕΛΙΣΑΒΕΤ: ∆εν τό ήθελα ποτέ. ∆εν τό σκέφτηκα ποτέ και δεν τό φαντά-

στηκα ποτέ. Εφιάλτης θα µού φαινότανε. /…/ βλέπεις ξαφνικά ότι τή φο-

βούνται τόσο τή γέννα, /…/ τήν προοπτική ενός θανάτου στη γέννα, κι 

ακόµα και τόν πόνο πολύ. /…/ Αλλά η γλώσσα όµως δίνει στηρίγµατα και 

παρηγοριές, και λέει ξέρεις ψέµατα για να πει τήν αλήθεια µ’ άλλα λόγια 

δηλαδή. Φτάνει να ξέρεις βέβαια να τήν ακούσεις, να τήν δεις και να τήν 

διαβάσεις (…) 

 

4      (από τήν έκτη σκηνή:)                                                                                                                           

 

(…) ΜΑΧΗ: Ως προς τό θέµα τών εξετάσεων 

   ΛΙΖΑ: Ναι, ξέρω, δεν ζωγραφίζει όπως θέλουν αυτοί, γι’ αυτό οι γυναί-

κες σού λέω είναι µόνο αυτές – δεν είναι τυχαίο ότι µόνο εσύ κι εκείνη η 

καινούργια 
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   ΜΑΧΗ: Άσε κάτω τά µέταλλα, επιτέλους, µή µού τά λερώνεις συνέχεια 
(παίρνει τό τασάκι και πάει να τό αδειάσει) 

   ΛΙΖΑ: (τήν ακολουθεί) Μή µέ διακόπτεις βρε παιδί µου δεν θα σέ βρίσω 

ούτε θα σέ κολακέψω, άσε µε να µιλήσω τώρα που έχω ρέντα και πήρα 

και φόρα, (τήν ακολουθεί µες στο δωµάτιο µισογελώντας ίσως αµήχανα καθώς η άλλη κάνει 

κύκλους µε τό τασάκι στο χέρι) µια φορά µοναχά επιτέλους άσε µε κι εµένα να 

σού τά πω, στο κάτω-κάτω εσύ δεν ρισκάρεις τίποτα, τό πολύ-πολύ να 

βαρεθείς επειδή θ’ ακούσεις πράγµατα που ούτως ή άλλως τά ξέρεις, εγώ 

ρισκάρω µιλώντας σου, αφενός µεν κινδυνεύω να µέ πάρεις για ηλίθια 

που µιλάω τόσο µεγαλόστοµα για ένα χαϊβάνι που δεν έχει πού τήν κε-

φαλήν κλίναι και δεν έχει και λεφτά να πάει στο φροντιστήριο κι απ’ τήν 

άλλη κινδυνεύω να χάσω ακόµα κι αυτό τό ελάχιστο που κερδίσαµε ας 

πούµε µιλώντας, ακόµα και τώρα που καταφέραµε πια να µιλάµε στον 

ενικό – ∆εν είναι λοιπόν τυχαίο, πρόσεξε: όταν δυο γυναίκες συναντιώ-

νται, κάτι µπορεί να βγει, γιατί βρίσκονται στην επαναστατική τους περί-

οδο οι γυναίκες εδώ και χρόνια: Μή γελάς: Εγώ πιστεύω ότι είναι τουλά-

χιστον για τήν εποχή µας, και για τίς επόµενες γενιές, απόλυτο αυτό: 

Γιατί οι γυναίκες έχουν αξιοπρέπεια (όταν είναι καλλιτέχνες εννοείται, 

σαν κι εσένα) γι’ αυτό όσο και να προσπαθείς να µού τό φτηνήνεις δεν 

µπορείς µε ό,τι κι αν λες: γιατί οι γυναίκες είναι οι µόνες που δεν έχουνε 

τόν φθόνο τών αντρών για όποιον προκόψει: επειδή είναι δυνατότερες 

(στον έρωτα εννοείται, µάλιστα, η φρίκη µας) αν είναι δε και καλλιτέχνες 

ο παράδεισος αυτός τούς ανήκει: να προσελκύσουνε κι άλλους θέλουν 

τότε σ’ αυτόν, και όχι να διώξουν: εξ ού και η µεγαλοσύνη τους πάει µα-

ζί µε τόν έρωτα τήν καύλα δηλαδή πώς λέγεται, αφηρηµένα εξπρεσιονι-

στικά δες το αυτό, εξ ού και για τίς γυναίκες η τέχνη είναι έρωτας, και ο 

έρωτας τέχνη, και τίποτ’ άλλο απ’ αυτά: Βέβαια, αυτή η εξέγερση, ακό-

µα και στις λέξεις, στα λόγια, η επαναστατική αυτή φάση τού πολιτισµού 

όπου βρίσκονται, ακόµα βρίσκεται τώρα στο βάθος της, και δεν φαίνεται, 

και δεν διακρίνεται πάνω στο δρόµο και τά πεζοδρόµια, και είναι υπό-

γεια, και κινείται στο βάθος µονάχα, και είναι άγνωστοι οι δρόµοι της για 

όλους αυτούς, και κανείς δεν θα τούς περιγράψει ακόµα ποτέ: Όµως κι-

νείται, τό ξέρεις, προχωράει συνέχεια, κι εµείς που ’µαστε µέσα σ’ αυτήν 

τήν διαδήλωση έχουµε συνηθίσει να βλέπουµε στο σκοτάδι και διακρί-

νουµε τήν πόλη εκεί µακριά µε τά ελάχιστα φώτα της που είναι τότε για 

µάς σαν να καίγεται, και σαν να ’χει τυλιχτεί η πόλη τους όλη στις φλό-

γες, και τόσο µάς φαίνονται τά φώτα πολλά, που θα µάς υποδεχτούνε µια 

µέρα, ώστε παίρνουµε θάρρος στο σκοτάδι αυτό, και προχωράµε, προ-

χωράµε, προχωράµε συνέχεια, και σε µία καµπή από τίς κορυφώσεις αυ-

τές, τσουπ θα βγούµε µια µέρα στην επιφάνεια, και θα µάς δούνε πολλοί, 

θα µάς δουν τότε όλοι, και τότε όλοι θα καταλάβουνε όλο αυτό που θα 

βγει θα προκύψει εκεί πέρα µπροστά, και θα καταλάβουνε όλο αυτό, που 

θ’ ανέβη. Προς τό παρόν όµως είναι µόνο σαν τό οξύ τά οξέα, (αυτό τό 
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νερό πώς τό λες) (που χαράζεις τό µέταλλο), υπάρχει δηλαδή κάτω εκεί, 

πάνω στο πολύτιµο και πολύ βαρύ αυτό µέταλλο, υπάρχει και τό σχέδιο, 

και η απόφαση για τό ωραιότατο σχέδιο, και τό χέρι που τό ’χει χαράξει, 

τό ’χει χαράξει από τότε που είµαστε όλοι παιδιά, κι έτσι τίποτα δεν θα 

γίνει, δεν γίνεται τυχαία εκεί, αλλά µόνο ανάλογα µε τίς ανάγκες όλων 

τότε που είµαστε όλοι παιδιά, αλλά όµως η βαθυτυπία αυτή (για τήν ο-

ποία µιλάµε) ακόµα δεν έχει πουθενά τυπωθεί, και γι’ αυτό είναι σαν να 

µην υπάρχει ακόµα νοµίζουν µάλιστα πολλοί ότι µπορεί και να τό γλιτώ-

σουν και να µην τυπωθεί και ποτέ ίσως αυτό, όµως εµείς ξέρουµε ότι θα 

γίνει µια µέρα η έκθεση και σε ένα όχι υπόγειο πια – 

 
(…) 

 

   ΜΑΧΗ: ((…) σκάει ένα γέλιο µε κέφι:) Γουστάρω! 

   ΛΙΖΑ: (Ενθουσιασµένη, φωνάζει σχεδόν:) Αυτή κι αν είναι πια πρόοδος! Τό τί 

εξέλιξη πήρε τό ρήµα αυτό όταν πλέον χρησιµοποιείται χωρίς αντικείµε-

νο δεν λέγεται: Είναι πάντα παιδί µου, πώς τό λένε, ένα ρήµα πλέον πά-

ντα µε βαθύτερη επιθυµία, πώς τό λένε, καύλα, για να τό πούµε εξπρεσι-

ονιστικά αυτό. Εξυπονοεί µία καύλα, εξυπακούεται µια ουσιαστική και 

βαθύτερη καύλα δηλαδή θέλει να σέ πάει κάποιος κάπου, ας πούµε τήν 

κοπέλα αυτή σε µια έκθεση, δεν γνωρίζονται ακόµα καλά, τής τά ρίχνει 

ελαφρώς, και τής λέει: Γουστάρεις; Γουστάρεις να πάµε σε έκθεση; 

   ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: (…) Ναι µόνο που απλά θα ήταν πολύ τυχερή µια κοπέλα 

µια γυναίκα οποιαδήποτε τέλος πάντων, µια κοπέλα ή γκόµενα που λέµε, 

ή µουνί όπως µάς λένε τώρα, να βρει ένα αγόρι ή γκόµενο ή τέλος πά-

ντων έναν άντρα που να τής πει Γουστάρεις να σέ πάω σε έκθεση 
   (Τήν κοιτάνε περίεργες). 
   ΜΑΧΗ: Αλλά τί σάς λένε; 

   ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: Ε, άλλα πράγµατα. Γουστάρεις να πάµε στο σπίτι µου, θα 

είµαι µόνος µου, θα λείπει η γριά, και λοιπά. Τό πολύ να σού πει και πιο 

πριν για καφέ. Γουστάρεις καφέ; 

   ΛΙΖΑ: Ή για µπαρ. 

   ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: Μπα, τά µπαρ τά βαρέθηκα τώρα. Τήν βαριέµαι αυτήν τήν 

ζαλάδα, δεν τήν πάω µε τίποτα. Και µέ πειράζει και στο στοµάχι τό αλ-

κοόλ, µή µέ βλέπετε τόσο µικρή, έχω στοµάχι εγώ. Φταίν’ οι γονείς µου 

γι’ αυτό. 

   ΛΙΖΑ: Ναι, ε; 

   ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: Ναι που όλο τσακώνονται βλέπετε 

   ΜΑΧΗ: Και δεν λεν να χωρίσουν 

   ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: Χωρισµένοι είναι αλλά όµως απλά όλο τσακώνονται. 

   ΛΙΖΑ: Κι εσύ µε ποιον µένεις; 

   ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: Αφήστε τα, δράµα, όλο φεύγω απ’ τό σπίτι και πάω και 

βλέπω εκθέσεις. Είναι τό µόνο που µ’ αρέσει, τό µόνο που µ’ αρέσει εί-
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ναι να βλέπω χρώµατα, ζωγραφική, λέω να γίνω ζωγράφος εσείς τί λέτε 

είναι δύσκολο; 
   (Τήν κοιτάνε) 
   ∆ύσκολο ε; Μπορεί και να µη γίνω δηλαδή ποτέ. Όµως δεν πειράζει, 

όταν βλέπω χρώµατα εγώ ξεκουράζοµαι, ανεβαίνω. Μέ ανεβάζουν. Τό 

σκάω λοιπόν κι εγώ από τίς παρέες και έρχοµαι εδώ, πάω και βλέπω εκ-

θέσεις και χρώµατα. Όλες τίς βλέπω, πάω παντού. Μέ ξεκουράζει, τά ξε-

χνάω όλα εγώ µε τά χρώµατα. Απλά µέ ανεβάζουν. 

   ΜΑΧΗ: Κι έτσι λοιπόν πας µοναχή στις εκθέσεις. 

   ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: Α ναι, µ’ αρέσουν πολύ, ή µε φίλες µου. Αλλά και µόνη µ’ 

αρέσει πολύ. Μόνο µ’ αγόρια δεν πάω ποτέ, αυτά δεν καταλαβαίνουνε 

τίποτα. Τ’ αγόρια είναι µόνο απλά για ένα γρήγορο πήδηµα. 
   (Στέκονται σκεφτικές και κοιτάζονται. Ξαφνικά η Λίζα ξεσπάει:) 

   ΛΙΖΑ: Ε λοιπόν, γουστάρω. ∆εν ξέρεις πώς γουστάρω! Η πρόοδος ο-

δεύει ορίστε επιβεβαιώνεται ακάθεκτη. 

   ΜΑΧΗ: Σιωπή εσύ και µήν παίρνεις αέρα. 

   ΛΙΖΑ: (πολύ κεφάτη:) ∆εν µέ γουστάρεις καθόλου µού φαίνεται. 

   ΜΑΧΗ: (σαν να τό σκέφτεται λίγο. Ξαφνικά αλλάζει ύφος:) Εγώ; Εγώ δεν σέ γου-

στάρω; Εγώ και σένα γουστάρω κι αυτήν γουστάρω κι αυτόν τόν γου-

στάρω και τόν γκαλερίστα µου γουστάρω και όλους τούς γουστάρω είµαι 

γεµάτη γούστο εγώ, έχω γούστο, έχω πολύ γούστο, κι άµα συναντήσεις 

κανέναν που ’χει γούστο να τού πεις να πάρει τηλέφωνο άµα γουστάρει, 

ορίστε, γουστάρεις τώρα; 

   ΛΙΖΑ: Πώς σέ πάω ρε Μάχη άµα είσαι ανεβασµένη και είσαι στα πάνω 

σου. Είσαι γαµώ τά παιδιά. 
   (Φεύγει προς τή σκάλα αµέσως σαν τρέχοντας) 

   ΜΑΧΗ: Κάτσε ρε βλάκα, σού τήν έδωσε τώρα, πού πας έτσι απότοµα; 

   ΛΙΖΑ: (Από τή σκάλα φωνάζει) Πάω να τού πω ότι τόν πας, και να τού πω να 

σέ πάρει ώστε να πας. 

   ΜΑΧΗ: Θα έρθεις άλλη µέρα; Έτσι θα χωρίσουµε; Τί σ’ έπιασε; 

   ΛΙΖΑ: Θα τά πούµε άλλη µια φορά απλά άµα γουστάρεις. 

   ΜΑΧΗ: ∆ηλαδή τί θα πει άµα γουστάρω, εσύ δεν γουστάρεις; Χάρη θα 

µού κάνεις και θά ’ρθεις; 

   ΛΙΖΑ: Όχι, άλλη µια φορά ακόµα µπορεί, µετά έξω. Εξορία, εξώδικο, εξ 

όνυχος τόν λέοντα και εξωφρενών. 

   ΜΑΧΗ: ∆εν είµαστε στα καλά µας µού φαίνεται. Λίζα τρίτη µέρα µετά 

τήν πρωτοχρονιά κλείνουµε µήν τό ξεχνάς. 

   ΛΙΖΑ: Έχουµε ακόµα δηλαδή και τήν πρωτοχρονιά. Σέ πάω αφάνταστα 

ρε Μάχη. 
   (Φεύγει. Τά βήµατά της που είχαν κοκκαλώσει στα σκαλιά όσο µιλάγανε, και δεν ακουγό-

ντουσαν, τώρα ξανακούγονται ώς έξω). 

   ΜΑΧΗ: Κι εγώ σέ πάω αφάνταστα. Γαµώ τά παιδιά. ∆εν µού ’κανε διά-

λεξη για τό γαµώ τά παιδιά. (…) 

 



χάρη σταθάτου                                                                                                                                                      / έκθεση βαθυτυπίας 

copyright © 2oo6-2oo8 hari stathatou: all rights reserved  ‹18› 

 

5      (από τήν έβδοµη σκηνή:)                                 

 

 (…) Η γυναίκα του ήτανε σπουδαία κι έπρεπε να τά παρατήσει όλα για να 

προχωρήσει, να βοηθήσει, τόν κύριο. Θεέ µου, πώς δεν τούς χωνεύω. 

Τήν κατέστρεψε, τήν τρέλανε, και τήν άφησε κιόλας µετά και παντρεύ-

τηκε µια χαρωπή πεταχτούλα. Πώς δεν τούς χωνεύω. Τί δολοφόνοι. 

   Λ: Ε, όλοι οι άνθρωποι λίγο πολύ. Αλλά τουλάχιστον άµα είναι µεγά-

λος κανένας καλλιτέχνης – 

   Μ: Τρίχες. Είναι κακοµαθηµένοι. Έχουνε µάθει να σκοτώνουν. Η καλ-

λιτεχνία είναι µια δικαιολογία απλώς. Απλώς όλοι σκοτώνουν. Όλοι τους 

έχουνε σκοτώσει. Όλοι τους τόν θεωρούν τόν φόνο σχεδόν φυσικό. 

   Λ: Ναι, και στη γλώσσα ξέρεις, ο φόνος δεν είναι ταµπού, έχουµε τόσες 

λέξεις για τά φονικά. Και τό κυριότερο, τίς λέµε και άνετα, δεν ντρεπό-

µαστε, ενώ µουνιά και πούτσους άµα πούµε, ωπ. Θυµάσαι πώς ήχησε η 

λέξη µουνί που είπε η µικρή εδωµέσα; 

   Μ: Τί σχέση έχει αυτό τώρα; 

   Λ: Σχετικό είναι µ’ αυτό που λες: για τόν φόνο. Εγκρίνω δηλαδή και 

επαυξάνω. Οι άντρες αρέσκονται να λένε ότι ο φόνος είναι απαγορευµέ-

νος στον κόσµο αυτόν, δηλαδή στον κόσµο που φτιάξανε, επειδή τούς 

κολακεύει τή µαταιοδοξία τό ψέµα αυτό, ότι φτιάξαν δηλαδή έναν κό-

σµο, όπου όποιος κάνει φόνο ντρέπεται, έχει ενοχές και αισθάνεται ά-

σχηµα, ενώ καθόλου άσχηµα δεν αισθάνεται. Οι άντρες µε τόν φόνο, κα-

µιά ενοχή δεν έχουνε, και όχι µόνο δεν τούς είναι απαγορευµένος, αλλά 

και τούς µαθαίνουνε να παίζουνε πόλεµο, ξεδιάντροπα, χωρίς καθόλου 

ντροπή. Άλλα πράγµατα είν’ απαγορευµένα. Και πάνω απ’ όλα ακριβώς 

τό γαµήσι. Για πες τή λέξη γαµήσι: ώπα, είδες πώς ακούστηκε; Κάτι δεν 

πάει καλά µε σένα άµα τήν πεις, έτσι, στα καλά τού καθουµένου αυτή τή 

λέξη. Ουσιαστικά πρέπει να βρεις µια άλλη, να τό πεις περιφραστικά, ή 

τό καλύτερο να µήν πεις τίποτα, θυµήσου, οι doors τό father I want to 

kill you τό είπανε ελεύθερα, και χωρίς καµία λογοκρισία, αλλά τό mother 

I want to fuck you, τσουπ, σ’ αυτό όφειλαν να σωπάσουνε, και στον δί-

σκο αυτό κόπηκε, απαγορεύτηκε. ∆εν απαγόρεψαν οι εταιρείες τόν φόνο, 

τό γαµήσι απαγορέψανε, καταλαβαίνεις; Όπερ έδει δείξαι – ωραίο παρά-

δειγµα, τό ’χω χρησιµοποιήσει και στη δουλειά µου αυτό, γι’ αυτό και τό 

’χω τόσο πρόχειρο. Καταπληκτικό παράδειγµα ε; Ο έρωτας λογοκρίνεται 

και όχι ο φόνος. Πολύ χαρακτηριστικό. Ο φόνος δεν λογοκρίθηκε σα λέ-

ξη. Ποτέ δεν θεωρήθηκε προσβλητικός, και άσεµνος: Άκου: φόνος σκό-
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τωµα σφαγή ολοκαύτωµα θυσία – είδες πώς ακούγεται; καθόλου ντροπή. 

Ντρέπεσαι να τά πεις; 

   Μ: Όχι: Εκτέλεση. 

   Λ: Ναι: πυρά 

   Μ: Απαγχονισµός. 

   Λ: ηλεκτρική καρέκλα 

   Μ: Γκιλοτίνα. 

   Λ: αποκεφαλισµός 

   Μ: Αυτοθυσία. 

   Λ: πυροβολισµός πολυβολισµός 

   Μ: βοµβαρδισµός νάρκες 

   Λ: παγίδες τρικλοποδιές 

   Μ: κλωτσιές µπουνιές 

   Λ: γάµοι διαζύγια. Αγορές πωλήσεις. Τίποτα τό άσεµνο δεν έχουν αυ-

τά. 
   (Σιωπή) 
   Μ: Αλλά κι ο έρωτας άµα είναι αιµοµεικτικός – mother είπε αυτός, και 

τά λοιπά – 

   Λ: Τρίχες. Γιατί, κι ο φόνος άµα είναι αιµοµεικτικός θα ’πρεπε να ’ναι 

τότε άσεµνος, και πιο άσεµνος µάλιστα απ’ τούς άλλους, αλλά δεν τούς 

πειράζει ο φόνος στην οικογένεια, είναι καθεστώς ο φόνος στην οικογέ-

νεια, και µες στην οικογένεια όλο φόνοι γίνονται. 

   Μ: Κι αιµοµειξίες; 

   Λ: Όχι τόσο πολύ, δεν τολµάν τόσο πολύ. 

   Μ: Α δηλαδή γι’ αυτό. 

   Λ: Ή δεν τούς ενδιαφέρει. Εδώ παιδάκι µου, δέστο αυτό µε τά καινούρ-

για αυτά που παν να φτιάξουνε. Παν να φτιάξουνε δηλαδή τώρα ανθρώ-

πους από τίς µύτες και από τ’ αυτιά 

   Μ: Α ναι και τά σαγόνια 

 
(…) 

 

   Μια παρέα σκέτη θλίψη. Τούς προσπέρασα και πήγα να κάτσω στο βά-

θος. ∆εν είχα αρχίσει να πίνω καλά-καλά τόν καφέ µου και νάτος ένας 

που σηκώνεται από κει µε ύφος σοβαρό. Λέω να δεις που θά ’ρθει προς 

τά δω, και τότε θα φάει µια χυλόπιτα βαρβάτη, υπάρχει ακόµα η λέξη 

χυλόπιτα, σηµειωτέον – όσον αφορά τά ερωτικά πάντα. /…/ Και λοιπόν, 

τσουπ, έρχεται προς τό µέρος µου, µ’ αυτό τό βαρύ βάδισµα που δείχνει 

άνθρωπο επαρχιώτη που τά ’χει χαµένα και δεν ξέρει πώς να περπατήσει, 

πανικόβλητος από µέσα µοντέρνος απ’ έξω. Περιµένω να δω τί αρλού-

µπα θα µού ξεφουρνίσει, για να τού δώσω κι εγώ τή χυλόπιτα. Και λοι-

πόν, πράγµατι µού λέει µία αρλούµπα. Η αρλούµπα του όµως ξεπερνάει 

κάθε φαντασία. Η αρλούµπα του είναι τόσο εκπληκτική, που µένω άφω-
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νη. Η αρλούµπα του είναι τόσο φοβερή, που µ’ αυτήν τήν αρλούµπα µέ 

ρίχνει. Έτσι νοµίζει δηλαδή αυτός, πως µέ ρίχνει. Και πράγµατι κατά κά-

ποιον τρόπο µέ έριξε. ∆ηλαδή δέ µέ έριξε για πολύ, αλλά και τό λίγο που 

πέτυχε πολύ ήτανε, γιατί σύµφωνα µε τά µούτρα του ούτε στην παρέα 

του δεν θα πήγαινα, ούτε που θα τού µίλαγα καν για πολύ, τό σιχαινό-

µουνα και τό λυπόµουνα αφάνταστα αυτό τό στυλ, τό επαρχιώτικο που 

θέλει να κάνει τό µοντέρνο, τό καµάκι, τό καµακίζον, ούτε για ένα τέ-

ταρτο. Ξέρεις, αφού τά παπούτσια του να σκεφτείς, κι αυτού, και τών 

αλλονών αγοριών στην παρέα, ήταν ό,τι πιο γελοίο κι αξιολύπητο µπορεί 

να φανταστεί άνθρωπος, από σκοινί που κόλλαγε πάνω στα δάχτυλα, έ-

τσι που τά δάχτυλα βγαίναν ανάγλυφα από κάτω, τέτοια. Κι όσο τούς µί-

λαγα και τούς έκανα παρέα, έλεγα  Τί γελοίοι είναι αυτοί. Νοµίζουν πως 

είναι µοντέρνοι σ’ αυτό τό άθλιο κωλοχώρι. Κι όµως αυτοί νοµίζανε ότι 

πετύχανε γκόµενα. Τίς λίγες µέρες που µείναµε εκεί, ερχόντουσαν κάθε 

µέρα να µέ βρούνε και να µέ πάρουν να βγούµε έξω, κι εγώ όλο έλεγα 

από µέσα µου  Τί γελοίοι κακόµοιροι που είν’ αυτοί. Πώς έχουν µάθει 

δυο καθαρεύουσες από τό σχολείο και τίς εφηµερίδες και τίς τσαµπου-

νάν. Η µάνα µου απορούσε κι αυτή, αυτή απορούσε πιο πολύ, κι όλο γέ-

λαγε κάτω απ’ τά µουστάκια της µε ό,τι λέγανε, τό πιο αστείο µάλιστα τό 

θυµάµαι καλά, δεν ήταν ελληνικούρα, ήτανε καθαρή δηµοτική και έδει-

χνε ανάγλυφα τήν λαϊκή ζωή και τών δυο τών νέων µας που τό παίζανε 

µοντέρνοι και τά λοιπά. Τό ξεφούρνισαν τήν πρώτη φορά που µάς βγά-

λανε και τίς δύο έξω ένα βράδυ, να µάς πάνε σ’ ένα από τά ωραία κέντρα 

αυτού τού χωριού να µάς διασκεδάσουν: θέλανε να µάς δείξουνε ότι έ-

χουνε και κάνουνε και νυχτερινή ας πούµε ζωή: Κι ήθελαν να µάς κά-

νουν εντύπωση και τό παίζανε και οι δύο ξαφνικά πολύ καλλιτέχνες, (για 

τό καινούργιο αυτό «τό παίζανε» θα ’χα πολλά να σού πω αντικατέστησε 

τό παλιό παριστάνανε και συνδέεται και µε τό παίζουνε και τό πουλί τους 

και έχει σχέση και µε τό θέατρο και τό ένα και τό άλλο πάντα αλλά δεν 

έχω όρεξη να σού κάνω διάλεξη τέτοιου είδους τώρα αυτή τή στιγµή) και 

µάς λέγανε ότι έχουν διακοσµήσει αυτοί όλες αυτές τίς ταβέρνες: ξέρεις, 

κάτι άθλια αυθαίρετα µε ξύλα καλάµια και χαρτιά γύρω-γύρω: – Ναι, 

εγώ τήν έχω κάνει τή διακόσµηση εδώ µέσα, έλεγε ο ένας, στο τσιγάρο 

που καπνίζουµε τώρα, κι ανεβοκατέβαζε τό τσιγάρο του µπροστά στα 

µάτια του σαν να ’ταν λαµπάδα τού πάσχα. – Ναι, έλεγε ο άλλος, είναι ο 

καλύτερος διακοσµητής, έχει κάνει στην Αθήνα δύο χρόνια, στο τσιγάρο 

που καπνίζω σού λέω, µού ’λεγε δήθεν εµπιστευτικά τότε κι αυτός. Κι 

εγώ έλεγα, πόσα θ’ ακούσω ακόµα, τί κάνω εδωπέρα, για πόσον καιρό, 

κι η µάνα µου έσκυβε στο αυτί µου γελώντας και µού ’λεγε Τί ’ναι αυτά 

που λένε αυτοί, τίν’ αυτό µε τό τσιγάρο, τί εννοεί. Κι όµως, δεν µού ’κα-

νε καρδιά να τής πω  Πάµε να φύγουµε, είχα κολλήσει έτσι εκεί να δω 

πώς µιλάνε µέχρι τέλους, λες και µέ είχε η αρλουµπολογία αυτή υπνωτί-

σει: /…/ Ένα πρωί ήρθαν να µέ πάρουν απ’ τό ξενοδοχείο βιαστικοί και 
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ορεξάτοι για να δω έναν καλλιτέχνη τής περιοχής που είναι και φίλος 

τους και µέ πήγαν σ’ ένα κατασκεύασµα, απ’ αυτά που χτίζουνε στην 

επαρχία µε τό σαλόνι µε τά πετσετάκια κι όπου ένας άλλος αξιολύπητος 

/…/ τό ’παιζε, έκανε /…/ δηλαδή τόν ζωγράφο: Εµ, βέβαια, αφού εγώ δεν 

µιλούσα σχεδόν καθόλου, και µόνο άκουγα; Πώς να µήν µέ πάρουν για 

ηλίθια; Όλο τους τό κόλπο ήταν τελείως ανάγλυφο κι όµως ήµουν τόσο 

κατάπληκτη – που κοίταγα µε τά µάτια γουρλωµένα πιθανώς – και µέ 

περάσαν για βλάκα τελείως. /…/ αυτός ζωγράφιζε εκεί όρθιος δήθεν τή 

θάλασσα που έβλεπε απέναντί του ανάµεσα από κάτι χαµόσπιτα πέρα, κι 

οι άλλοι όρθιοι γύρω του τού δίνανε συµβουλές: Μιλήσαν καλλιτεχνικά 

καµιά ώρα: Μιλάγαν τόσο πολύ ανενδοίαστα, µιλάγαν τόσο πολύ: Είχα 

µείνει να τούς ακούω, κι αυτοί µιλάγαν συνέχεια σαν να επρόκειτο έτσι 

να µέ κοιµίσουν. Ούτε που θυµάµαι τί λέγανε, ήταν ανεξάντλητα τά ευ-

ρήµατά τους: Τό µόνο που θυµάµαι ήταν που µού είπαν πως ο ζωγράφος 

ήταν σπουδαγµένος, είχε κάνει δύο χρόνια στην Αθήνα. Οι ελληνικούρες 

κι οι αρλούµπες πέφτανε µε ρυθµό πολυβόλου, /…/ και δεν είπα τίποτα, 

δεν τούς είπα καν Βρε παιδί µου πάνω σ’ ένα τέτοιο χαρτί πώς θες να 

ζωγραφίσεις στα όρθια, αφού σού πέφτει, δεν τό βλέπεις, βάλτο σ’ ένα 

τραπεζάκι και κάτσε καθιστός από πάνω του τουλάχιστον, /…/ Είχαν πά-

ρει και φόρα. Κι εγώ ανακαλύψεις, κατατάξεις, ταξινοµήσεις διευθετή-

σεις δούλευα πυρετωδώς, µάθαινα ένα σωρό, ώσπου στο τέλος τήν έπα-

θα κιόλας. Όπως µού άξιζε. Ένα απόγευµα /…/ έρχονται µε τό αυτοκίνητο 

– ούτε ξέρω ποιανού ήταν αυτό τό αυτοκίνητο, είχαν βρει εκειπέρα ένα 

σαράβαλο και τό σέρναν για τήν περίπτωση, /…/ και µού λένε ορεξάτοι 

µε φόρα (είχαν πάρει κουράγιο) /…/ Θα πάµε να δεις τό τάδε προάστιο, 

δεν επιτρέπεται που δεν πήγαµε, εκεί κάνουµε όλοι µπάνιο, και δεν τό 

ξέρεις, α, δεν επιτρέπεται, και µπαίνω κι εγώ και µέ πηγαίνουν σ’ ένα 

άθλιο κτίσµα, αυτό µε τά καφενεία (δήθεν καφετέριες) όλο τζάµια γύρω-

γύρω από κάτω, κι από πάνω τό ένα ταψί πάνω στ’ άλλο τά µπαλκόνια 

(σαν από πολυκατοικία), κι είναι αποµεσήµερο, και κανείς άλλος εκεί 

γύρω, κι η θάλασσα γενικά κι η παραλία όλη έρηµη, κι ησυχία, και κα-

θόµαστε σ’ ένα τεράστιο (απαίσιο) τραπέζι πίσω από ένα τζάµι κι οι πο-

λυλογίες τους φτάνουν και φθίνουν στο τέλος, κι εγώ δεν λέω ως συνή-

θως πολλά, ακούω και τότε ο ένας, ο άλλος, αυτός µε τ’ αυτοκίνητο και 

τίς πολλές αρλούµπες και τή διακόσµηση αρχίζει τέλος µια καινούργια 

πολυλογία ξεκάρφωτη για µια θεία του. Κι η πολυλογία καταλήγει στο 

ότι αυτή η θεία του µένει ακριβώς λίγο πιο κει παραπέρα, κι επειδή έχει 

καιρό να τήν δει, θα πάει τώρα να τήν δει καµιά ώρα. Και µένουµε µόνοι, 

µε τό κακόγουστο τραπέζι µπροστά κι ο άλλος ξαφνικά τού έχει κοπεί η 

µιλιά και δεν έχει πια αρλούµπες να πει ώσπου ξαφνικά λέει: Για έλα: 

Για πάµε, λέει και σηκώνεται και µέ βοηθάει να σηκωθώ, πιάνοντάς µε 

απ’ τό µανίκι, και πάµε έτσι αγκαζέ προς τή γωνία, τό βάθος: όπου (εγώ 

λοιπόν σκεφτόµουνα κι η καρδιά µου χτυπούσε περιέργως πολύ δυνατά 
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«είναι δυνατόν να πληρώσω τώρα για όσα έµαθα, είναι δυνατόν να πλη-

ρώσω τώρα, κι αν είναι δυνατόν να πληρώσω, τουλάχιστον να µή γίνω 

ρεζίλι να µή φανεί ότι αρνούµαι να πληρώσω –») λοιπόν εκεί στο βάθος 

είναι ένα πράγµα σαν ρεσεψιόν, που είναι ίδια (αυτό τό κακόγουστο ξύ-

λο) µ’ όλες τίς άλλες ρεσεψιόν αυτές που πηγαίνουµε που µάς είχανε µά-

θει τά πρώτα µας αγόρια τότε που είµαστε χωρίς σπίτι να πάµε να τό κά-

νουµε, θυµάσαι, και εκεί στη ρεσεψιόν µού λέει Τρακόσιες δραχµές, έ-

χεις τρακόσιες δραχµές, (και τού ’χουν κοπεί οι ελληνικούρες), και κοι-

τάω τή ρεσεψιονίστρια, /…/ µια ξανθιά τής επαρχίας µε τό κακόγουστο 

αυτό ξέρεις βαµµένο µαλλί, δεν χρειάζονται λόγια για να συνεννοηθούν 

µεταξύ τους, τή ρωτάει ανάκουστα, τού απαντάει µε σφιγµένα χείλια σαν 

να µην χρειάζεται καν η απάντηση για να συνεννοηθούν µεταξύ τους: 

∆ωµάτιο; Τρακόσιες, κι αυτός έτσι, χωρίς άλλες πολυλογίες, γίνεται λι-

τός ξαφνικά και µού λέει: Τρακόσιες δραχµές έχεις; (Γιατί δεν έχω επά-

νω µου τώρα, αλλά δεν κάνει καν τόν κόπο να ψάξει τίς τσέπες του δή-

θεν: Μού τό λέει τελικά για να καταλάβεις, σαν να επιτελεί µια επίσηµη 

τιµωρία, σα να επιτελεί εν τέλει µια τελετουργική τιµωρία ενώπιον όλου 

τού κωλοχωριού εναντίον µου και χωρίς πολυλογίες και φιοριτούρες χω-

ρίς ελληνικούρες πια τώρα: σε γνήσιο ιδίωµα δηµοτικής: τρακόσες 

δραχµές βγάλε. ∆εν έχω πάνω µου τώρα), και ξαφνιασµένη δεν ξέρω τί 

φαινόµουνα απέξω αλλά από µέσα πάντως είχα χλωµιάσει από τήν τσα-

ντίλα, απ’ τόν βουβό θυµό που ερχόταν η πληρωµή για τό τί έχω µάθει 

(που θα πληρώνω λοιπόν, σαν µια αστραφτερή προφητεία είναι όλο τό 

µέλλον) και µε µια ανίσχυρη λύσσα µού ήταν αδύνατο να τόν κάνω ρεζί-

λι, να γίνω ρεζίλι, να διεκδικήσω καµιά ηθική απ’ αυτές τού πατέρα µου, 

και κείνη τή στιγµή θυµάµαι ότι σκέφτηκα Μού ’χουν τύχει κι άλλοι ηλί-

θιοι, τώρα ένας παραπάνω δεν βαριέσαι, να δούµε κι αυτόν πώς κουνιέ-

ται, σαν µαλάκας θα είναι, σίγουρα, άσχετος κι ανάξιος, κι έτσι δεν βγά-

ζω τό χέρι του απ’ τό µπράτσο µου, ούτε πάω να πω ότι θέλω να φύγω, 

ούτε λέω ότι θα φωνάξω αστυνοµίες ούτε θέλω να ζήσω τίς σκηνές εκεί-

νες που ζουν οι µεγάλοι, φοβάµαι τούς τσακωµούς περισσότερο από τή 

µαλακία µιας βρώµικης ψωλής µπροστά στα µάτια µου, σιχαίνοµαι τίς 

φωνές, /…/ και γι’ αυτό ακριβώς λες επειδή τό ’χει καταλάβει ότι δεν εί-

µαι εγώ για φωνές, µ’ αφήνει να βρω τίς τριακόσιες δραχµές και µού α-

φήνει και τό χέρι. Και είναι σχεδόν πλέον ήσυχος. Αλλά έτσι είναι. Ό-

ποιος παθαίνει, µαθαίνει. Ή µάλλον για να µάθεις θα πάθεις. Ή µάλλον 

για να µάθεις, θα πληρώσεις. Τίποτα δεν έχουµε µάθει χωρίς να τό πλη-

ρώσουµε και καλά εµείς. Και έτσι, ό,τι ζούµε που είναι τώρα καλό, µάς 

αξίζει. Όλα όσα ζούµε τώρα, (που είναι καλά), µάς αξίζουν. 
   (Σιωπή. Η Λ µε τή µύτη τού παπουτσιού της σκάβει τό πάτωµα. Η Μ τήν κοιτάει προφίλ, 

πλαγίως). 

   Μ: Ναι; 

   Λ: Ναι. 
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   Μ: Και δεν θα πεις παρακάτω; 

   Λ: Γιατί; 

   Μ: Πρέπει. 

   Λ: Πρέπει; 

   Μ: Ναι: Πες µου παρακάτω. 

   Λ: Τί να σού πω. 

   Μ: Έγιναν όλα κανονικά, µέχρι τέλους; 

   Λ: Ε βέβαια, άθλια. Με µια ασήµαντη αθλιότητα, τήν πιο γελοία που 

’χω ζήσει ποτέ: ναι, γελοία αθλιότητα: µουντή, επαρχιώτικη, ασήµαντη 

µηδαµινή άσχηµη ασήκωτη: Έλεγα από µέσα µου  Γρήγορα, να τελειώ-

σουµε, να φύγω από δω, βρωµάει. Άρπαξα δυο ελληνικούρες ακόµα πά-

ντως: Η µία ήτανε καθώς αυτός πηγαινοερχότανε, ξέρεις, έτσι, οριζοντί-

ως επάνω (δείχνει απ’ τό στήθος ώς τήν κοιλιά), προσπαθώντας να τήν παίξει, να 

τήν παίξει καλύτερα απ’ τό αν τραβούσε µαλακία ολοµόναχος πράγµα 

που ’χε συνηθίσει και που τού ερχόταν πιο άνετο, κι αυτή ακριβώς ήταν 

κι η λέξη τότε που ξεφούρνισε, είσαι άνετη, α, είσαι άνετη, για να πείσει 

και τόν εαυτό του ίσως λες, καθώς εγώ, για να διευκολύνω τά πράγµατα 

και να ξεµπερδεύω όσο πιο γρήγορα γίνεται ήµουνα ακίνητη, κι αυτός 

βουτηγµένος µες στην µαλακία του είπε ναι, έτσι, είσαι άνετη άνετη και 

µού ’κανε τότε εντύπωση αυτή η µεταφορά – ήταν απ’ τίς πρώτες φορές 

που τήν διαπίστωνα – τής ενέργειας από τό υποκείµενο στο αντικείµενο 

– στο µέλλον θα τήν διαπίστωνα πιο συχνά (…) 

   Και η επόµενη αρλούµπα – γιατί υπήρξε κι αυτή όπως βλέπεις – ήταν 

όταν θέλησε και συνέχεια θέλησε και δεύτερο γύρο πετώντας µου ένα  

Έχω κάνει ιατρική δύο χρόνια στην Αθήνα εγώ, εκεί όµως εγώ πια ση-

κώθηκα και πήγα στο µπάνιο /…/ για να βγάλω αυτή τή σαβούρα από πά-

νω µου και η τελευταία µετά αρλούµπα /…/ ήταν όταν ήρθε τήν εποµένη 

στο ξενοδοχείο και είχε λέει τό αυτοκίνητο µόνος του αυτή τή φορά για 

να µέ πάει στους δικούς του να µέ γνωρίσουνε επειδή ήθελε είπε µε ύφος 

βασιλικό να µέ παντρευτεί. Εγώ είπα τότε από µέσα µου θυµάµαι ότι µέ 

παραπήραν για ηλίθια και αποφάσισα άλλες φορές να µιλάω και λίγο 

γιατί παραπληθαίνουν οι παρεξηγήσεις έτσι µοναχά µε σιωπή από µέ-

ρους µου και µε οµιλία δικιά τους και τού είπα µόνο Και ποιός σού είπε 

ότι θέλω να παντρευτώ σού είπα τίποτα τέτοιο και µέ κοίταξε άδοξα ενώ 

νόµιζε ότι µέ κοιτάει ελαφρώς εµβριθώς και είµαστε στο χωλ τού ξενο-

δοχείου και όρθιοι σαν να ’µαστε έτοιµοι για κάπου να φύγουµε και µι-

λάγαµε σιγά σαν να µη θέλαµε ν’ ακουστούµε λοιπόν και θυµάµαι (περί-

εργο που θυµάµαι τόσο όλες αυτές τίς λεπτοµέρειες και δεν θυµάµαι τήν 

ελληνικούρα του τήν πρώτη που µ’ ενδιέφερε πιο πολύ) κοίταξε τά δά-

χτυλά του από τά παπούτσια που εξέχανε και είπε Είσαι µυστήρια γυναί-

κα όµως, και µέ κοίταζε λες και είχαµε καµιά σχέση. Φέρθηκα τότε κι 

εγώ πονηρά, αλλά να σού πω δεν ήτανε και δύσκολο αφού ήταν τόσο σί-

γουροι ότι είµαι και βλάκας – και είπα ∆εν µ’ αρέσει και να µού χρωστά-
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νε όµως, και µού χρωστάς κάτι λεφτά να κοιτάξεις µέχρι αύριο να τά 

’χεις φέρει, µού χρειάζονται δεν έχω πολλά δε µού δίνουν πολύ χαρτζιλί-

κι, κι αρπάχτηκε αµέσως αυτός από κει: Σήµερα θα στα φέρω, µού λέει, 

/…/ Βεβαίως λέω, και είπα Όχι όµως τώρα γιατί τώρα πάω επάνω να κοι-

µηθώ επειδή είµαι πολύ κουρασµένη (και χαµογέλασα µε αλληλεγγύη, 

ένα νόηµα που τό τσάκωσε αµέσως και ναι, πίστεψε ότι µέ κούρασε κιό-

λας η µαλακία του) τά λέµε λοιπόν αύριο βράδυ τού είπα, αν είσαι εδώ 

δηλαδή, τού συµπλήρωσα, και δεν έχεις πάει καµιά εκδροµή σε κάνα 

προάστιο, /…/ και µ’ αυτήν τήν τελευταία αρλούµπα στ’ αυτιά µου τούς 

αποχαιρέτησα /…/. Έναν ολόκληρο µήνα θυµάµαι έκανα τά µπάνια τής 

χρονιάς µου, να βγάλω τή µαλακία αυτή, /…/ από πάνω µου. /…/ 
   (Σιωπή. Η Μ παίζει τώρα µε τή µύτη τού παπουτσιού της στο πάτωµα, (…)) 

   Και, εκείνο που είναι πιο ενδιαφέρον αν θες να ξέρεις, εκείνο που /…/ 

ακόµα /…/ καµιά φορά µέ απασχολεί, µέ απασχόλησε /…/ τό πώς ήταν αυ-

τή η αρλούµπα η ελληνικούρα εκείνη η πρώτη που είχαν για τό βαρύ πυ-

ροβολικό τους /…/ ούτε ∆ε γεννάται θέµα αφενός µεταξύ µας, ούτε Εξάλ-

λου τί µέλλει γενέσθαι τρόπος τού λέγειν βεβαίως, ούτε Και ως εκ τού-

του επί τούτου και τά τοιαύτα ασφαλώς, ούτε ∆εδοµένου ότι, ούτε Ο-

πωσδήποτε βέβαια, ούτε και Επί τούτου να πούµε, ούτε και Επιπροσθέ-

τως και Πέραν αυτού και Εκτός τούτου και Εξ αυτής τής στιγµής ούτε 

Εξάλλου ούτε Εξάπαντος ούτε Εξεπιτούτου ούτε Εξεπίτηδες ούτε Προ-

φανώς ούτε Ως είθισται ούτε Ως λέγεται /…/. 
   (Έχει γυρίσει τελείως τήν πλάτη). 
 
(…) 

 

   Μ: Θά ’ρθει ο γκαλερίστας. ∆εν φοβάσαι; 
   (Η Λίζα τήν κοιτάζει ακίνητη) 

   Λ: Η απόλυτη άρνηση κάθε κίνησης και εξέλιξης. Ο φόβος µπροστά 

στη διαίσθησή τους (γιατί διαίσθηση έχουνε) – (τί διάολο, καλλιτέχνες 

είναι) – 

   Μ: (Τήν πλησιάζει λίγο ακόµα:) Κι όπου να ’ναι θα µπει εδωµέσα µε τά ποτά 

   Λ: (Τήν κοιτάζει ακίνητη:) διότι διαίσθηση έχουνε ότι ο κόσµος θα ανατρα-

πεί πλήρως όταν αρχίσουµε να µιλάµε κι εµείς 

   Μ: (Πλησιάζει:) Και µε τά ουζάκια του 

   Λ: (Τήν κοιτάζει:) όταν θα κάνεις δηλαδή εσύ τίς εκθέσεις σου 

   Μ: (Πλησιάζει:) Και µε τά κεφτεδάκια του 

   Λ: (Ακίνητη τήν κοιτάζει, σαν κοροϊδευτικά:) κι εγώ τά βιβλία µου 

   Μ: (Έχει πλησιάσει πολύ:) Και µε τά τυροπιτάκια του 

   Λ: (Τό ίδιο:) γιατί, αν πρόσεξες, δεν έχουνε ούτε ίχνος έρωτα, ούτε ίχνος 

ερωτισµού αυτά τά έργα – 

   Μ: Και µε τά πιροσκάκια του 

   Λ: τά σύγχρονα τά µοντέρνα, λες κι έχουνε συµβιβαστεί εντελώς (η Μά-

χη απλώνει τό χέρι και βάζει τήν παλάµη της πάνω στο στόµα τής Λίζας) (η Λίζα κάτω απ’ τήν 
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παλάµη προσπαθεί να µιλήσει) µ’ αυτό που είναι ώς εδώ, µ’ αυτό που φτιάξαν 

αυτοί, τήν αδυναµία τόν φόβο τους, άσε µε να µιλήσω, να τά πω, και µε-

τά θ’ αποχαιρετιστούµε 

   Μ: αφού ξέρω τί θα πεις, νά τώρα τί ήθελες να πεις, πες – 

   Λ: (πνιχτά) Τή µαλακία 

   Μ: Ακριβώς, τή µαλακία τους (τής σφίγγει τό στόµα µε τήν παλάµη) 

   Λ: (πνιχτά) Τήν ήττα 

   Μ: Ακριβώς τήν ήττα τους (τής πιάνει µε τήν παλάµη τή µύτη) 

   Λ: (πνιχτά) Γιατί ακόµα και σε µία συνάντηση όπως αυτή 

   Μ: (τής σφίγγει τό σαγόνι) Σε εφτά συναντήσεις 

   Λ: (πνιχτά) Υπάρχει ίσως κάπου κάτι τό ερωτικό, ακόµα και σε εφτά 

στιγµές 

   Μ: Μία στιγµή: (Σηκώνει τό δάχτυλο δεικτικά:) Μία στιγµή! 

   Κοιτάζονται σαν απορηµένες κι ύστερα απλώνουν τά χέρια κι οι δυο κι 

αγκαλιάζονται σφιχτά και φιλιούνται λίγο απότοµα, πιάνοντας ίσως η µια 

τό κεφάλι τής άλλης µε τό ένα χέρι και µε τό άλλο ίσως χαϊδεύοντάς της 

τήν πλάτη ή τά πόδια, είναι δηλαδή ένα αγκάλιασµα ερωτικό που κρατά-

ει πολύ λίγη ώρα χωρίς όµως ούτε σεµνοτυφία ούτε διάθεση σκανδαλι-

σµού κανενός, διότι η γκαλερί είναι άδεια και δεν τούς βλέπει κανείς. 

Χωρίζονται ήσυχα και κοιτάζονται. 

   Μ: Καλό ταξίδι. 

   Λ: (Κάνει να φύγει γυρίζοντας προς τήν πόρτα απότοµα). 

   Μ: Μια στιγµή. (Πάει στο γραφείο, παίρνει κάτι και ξαναγυρίζει.) Πάρε κι αυτό. 

   Λ: Τί είναι αυτό; Πάπυρος; Κύλινδρος; (Τό παίζει στα χέρια της). (Προσπαθεί να 

λύσει τό κορδελάκι). 
   Μ: Ναι πάπυρος για τούς γλωσσολόγους. (…) 

 

 

6       (από τόν Επίλογο:)                                                                                                               

 

 (…) Η Ελισάβετ γενικά ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τή µουσική /…/ και θέ-

λει να πηγαίνουµε πάντα σε µπαρ. Τής αρέσει πολύ να ακούει µουσική, 

/…/ και πιστεύει ότι οι ήχοι είναι τό βαθύτερο σηµείο µε τό οποίο ο άν-

θρωπος λέει τ’ όνοµά του, τό βαθύτερο κοµµάτι µε τό οποίο συναντάει 

τόν έξω κόσµο, και µ’ αυτό τό κοµµάτι έχει γίνει η γλώσσα. /…/ ενώ όλοι 

ντρέπονται για τό ότι τρέχοντας έχουνε καταπιεί τή βία και ξέρουν ότι 

δεν µπορούν να καµαρώσουν γι’ αυτό και δεν µπορούν καν να µιλήσουν 

γι’ αυτό, είναι ο καθένας µόνος του και πολλά δεν θίγουν, είναι απίστευ-

το /…/ ανάµεσα στους ανθρώπους, κυριαρχεί βασικά η σιωπή /…/ τόσο 
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αυτουνού που τό νιώθει µάταιο να συζητήσει, /…/ όσο και αυτουνού που 

τό βρίσκει αδύνατο να συζητήσει, /…/ Υπάρχει βέβαια και η σιωπή µε 

κάποιον, µε τόν οποίον θες να ακούσεις µαζί του τούς ήχους τών άλλων 

για να τούς καταλάβεις /…/ η µοναξιά αυτή προέρχεται από υποταγή σ’ 

ένα καθεστώς που υποτίθεται ότι οικειοθελώς υπηρετούν ενώ αυτό ανη-

λεώς όλη µέρα τούς δέρνει: /…/ έτσι αλλοιώνουν συνεχώς τούς ήχους πά-

νε από τη µια αρλούµπα στην άλλη, γενικά δεν κάνουνε τίποτα που να 

τούς ευχαριστεί, και αυτό φτάνει πια να τούς ευχαριστεί. /…/ Η Ελισάβετ 

πιστεύει ότι αυτό ακριβώς είναι που καταργεί τή ζωή, που σκοτώνει πολύ 

πριν σκοτώσει ο πόλεµος, και µάλιστα σκοτώνει έτσι, ώστε πολλές φορές 

δεν χρειάζεται µετά να σκοτώσει ο πόλεµος. Σ’ αυτήν τήν κατάσταση, 

λέει ας πούµε /…/ ζούµε εµείς οι υπόλοιποι που δεν είχαµε πόλεµο, και σ’ 

αυτήν τήν κατάσταση ζουν επίσης αυτοί που προκάλεσαν τούς άλλους να 

ζήσουν σε πόλεµο: έτσι είµαστε ουσιαστικά όλοι τό ίδιο, και δεν υπάρχει 

µεγάλη διαφορά παρά µόνο στα ονόµατα. Είναι µετανάστες από τήν 

σερβία λοιπόν τώρα οι απέναντι και όχι από τήν γιουγκοσλαβία και είναι 

φυσικό γιατί αν ήτανε από τήν γιουγκοσλαβία δεν θα υπήρχε λόγος να 

γίνουνε µετανάστες, η χώρα µια χαρά ήτανε, από τίς πιο πλούσιες στα 

σύνορά µας και από αυτούς είχαµε πριν από αυτήν τήν αρλούµπα όχι µε-

τανάστες αλλά τουρίστες (που ζούσαν σε ωραία ξενοδοχεία, µε µεγάλα 

µπάνια, και όχι στα άθλια µπάνια αυτών τών άθλιων, σαν τό µπάνιο τού 

φίλου µου, που δεν µπορείς ούτε να στρίψεις). Εγώ τόν είδα µια φορά 

µόνο, στεκόταν στην εξώπορτα, και πίσω του ακριβώς, σαν φόντο θα 

’λεγε η φίλη µου η Ανδροµάχη (που είναι ζωγράφος) πλαισιωνόταν από 

τόν καµπινέ και τό ντουζ. Ήταν µια πολύ κρύα µέρα τού φετεινού χειµώ-

να, και ξεπροβόδιζε κάποιον γνωστό του και ο τρόπος µε τόν οποίο αυ-

τός ο δεύτερος φορούσε τό φαρδύ του µπουφάν απλώνοντας στο πλάϊ τά 

χέρια σαν για να πετάξει σκύβοντας µετά µπροστά τό κεφάλι και χορο-

πηδώντας ύστερα και µε τά δυο πόδια συγχρόνως δυνατά πάνω στις πλά-

κες τού πλατύσκαλου, ήταν καθαρά βόρειος, χιονισµένος και πληµµύρι-

σα αναµνήσεις από µικρή ευτυχία: στο προαύλιο τού σχολείου φοράµε 

έτσι τίς πατατούκες µας χοροπηδώντας τό χιόνι τ’ ασπρίζει όλα δεξιά-

αριστερά κι εµείς τραγουδάµε ri-ra-rutsch wir fahren in der Kutsch και 

περιµένουµε τά χριστούγεννα νά ’ρθουν ο κόσµος κάτασπρος και ειρηνι-

κός στρώνει ένα χαλί για ν’ ακουστεί τό µυστήριο αυτό η άγια νύχτα α-

κόµα κι αν είναι απατηλή αυτή η γαλήνη για τούς µεγάλους όταν είµαστε 

παιδιά είναι µόνο δική µας γιατί αυτήν θέλουµε µε κάθε µέσο τότε που 

µπορούµε να θέλουµε ό,τι θέλουµε γιατί τίποτε ακόµα δεν µάς κοστίζει 

να θέλουµε. (Τό µπουλβάρ τού ονείρου µου τώρα:) 

 
(…) 

 

   – Οι πυροσβεστήρες, είπα. Για σκέψου, δεν τό ’χα σκεφτεί. 
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   Μέ κοίταξε αδιάφορα: Γιατί νοµίζεις ότι πρέπει να τά έχεις σκεφτεί 

όλα; είπε. ∆εν εννοούσα αυτό, τής είπα, σκεφτόµουνα κάτι άλλο τώρα 

δικό µου. Η Λίζα γύρισε προς τήν Μάχη: Γι’ αυτό σού λέω, όπως και 

τώρα η Νίνα σκέφτεται τά δικά της, έτσι κι οι άλλοι, δεν µέ ακούνε, και 

δεν θέλουνε να µ’ ακούσουν, έχω αυτή τήν αίσθηση διαρκώς κι αυτό εί-

ναι που µέ πνίγει, εξ ού και τό όνειρο. 

   – Μέ παρεξήγησες τής είπα, απλώς θυµήθηκα ένα όνειρο που είχα δει 

και εγώ– 

   – ∆εν µ’ ενδιαφέρουν αυτή τή στιγµή οι αναµνήσεις σου, είπε. Αυτή τή 

στιγµή µιλάω εγώ. 

   – Και σέ ακούµε, τής είπα. 

   – Σέ ακούµε, είπε κι η Μάχη καλόβολα σαν να ήταν γιατρός. Καλοκά-

θισε κιόλας καλύτερα πάνω στα πόδια της που τά ’χε στον καναπέ. 

   – Εσύ µπορεί τής είπε η Λίζα, αυτή όµως δεν ακούει, απλώς κλέβει. 

Κλέβει υλικά. 

   – Είσαι άδικη, είπα και ξαφνικά θόλωσα σαν να ’θελα να κλάψω. Για 

να µην προδοθώ έβαλα κι εγώ τά πόδια µου πάνω στον άλλον καναπέ κι 

άναψα τσιγάρο. Ύστερα έκανα ότι µού µπήκε καπνός στα µάτια και τά 

σκούπισα γρήγορα. 

   – ∆εν µέ ακούνε, είπε η Λίζα, αυτό είν’ τό πρόβληµα, κανένας δεν µέ 

ακούει, έχω τήν αίσθηση ότι κανένας δεν µέ ακούει, γιατί δεν µιλάω κα-

λά. Γιατί αυτό είν’ τό πρόβληµα είπε, όταν µιλάω για τήν γλώσσα υφί-

σταµαι εγώ η ίδια τά φαινόµενα για τά οποία µιλάω κι αυτό είν’ τό πρό-

βληµα είπε κι άνοιξε τό στόµα της σαν για ν’ αναπνεύσει, σαν να πνιγό-

τανε και δεν έµπαινε αέρας. Είναι πολύ δύσκολο είπε, και έβγαλε έναν 

περίεργο ήχο σα λυγµό, τήν κοιτάξαµε και οι δύο χωρίς να µπορέσουµε 

να καταλάβουµε, είναι πολύ δύσκολο να ζεις και να µιλάς, ξέρετε, είπε, 

βγάζοντας ένα λυγµό, όταν ξέρεις τί λένε όλοι αυτοί που µιλάνε, και ξέ-

ρεις περίφηµα τί θέλουν να πουν, είπε, και σταµάτησε για να καταπιεί. 

Χτες που γύρισα πήγα σ’ ένα µπαρ είπε µόνη µου κι ήταν λοιπόν ένα α-

γόρι εκεί  – Ως συνήθως, είπα  – που µε κοίταζε  – Ως συνήθως, είπε η 

Μάχη  – και τόν κοίταξα κι εγώ ξέρετε, είπε, µία στιγµή καλά-καλά, ξέ-

ρετε αυτό που µπορεί να πει Σέ γουστάρω, αλλά και που µπορεί να πει 

Έχω πιει και δεν ξέρω τί βλέπω, γιατί καµουφλάρεις τίς σκέψεις σου στο 

µπαρ πίσω από αυτό που πίνεις, και σκέφτηκα λοιπόν είναι ωραίος θα 

µπορούσαµε πιθανώς για λίγο, και ύστερα από λίγο πλησίασε εκεί που 

καθόµουνα στη µπάρα και µού είπε µού έκανε µία ερώτηση µέ ρώτησε 

δηλαδή έτσι απότοµα χωρίς προσχήµατα, αλλά σαν να ήθελε να µέ προ-

σβάλει, µού τό είπε σαν να ήθελε να µού πει Μαζί σου δεν γίνεται τίποτα 

αφού είσαι τόσο πολύ πιο µεγάλη,  Πόσων χρονών είσαι µού λες, κι εγώ 

τόν κοίταξα αδιάφορα και φοβόµουνα ότι δεν θα βγει φωνή από µέσα 

µου κι όµως είπα δυνατά και κοροϊδευτικά  Ογδονταοχτώ και τό είπα δυ-

νατά και ακούστηκε, τά κατάφερα, δυνατά και σκεφτόµουνα από µέσα 
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µου Να πας να καείς να γαµηθείς να πνιγείς, ναι να σέ κάψουν οι φωτιές 

τής κόλασης, ναι θέλω να υπάρχει κόλαση, ναι θέλω να υπάρξει κόλαση 

και να καείς στις φωτιές της να τσουρουφλιστείς χειρότερα απ’ ό,τι ο 

τζορντάνο µπρούνο και σιγά-σιγά, να σού καούν τ’ αρχίδια και να ουρ-

λιάζεις και σκεφτόµουνα όλες αυτές τίς λεπτοµέρειες, είπε η Λίζα και 

τού γύρισα τήν πλάτη είπε κι όλο αυτό που κρατούσε µέσα της λύθηκε κι 

άρχισε να κλαίει. Τρέχαν τά δάκρυα χωρίς να τά σκουπίζει αλλά πήρε 

µόνο ν’ ανάψει τσιγάρο. 

   – Ωραία απάντηση, είπα. Πληρωµένη. 

   – Τέλεια, είπε κι η Μάχη. Κι αυτός φαντάζοµαι ότι τό ’σκασε. 

   – Όχι, τό ’σκασα εγώ, είπε η Λίζα κι έβγαλε ένα λυγµό σαν γέλιο κι 

άρχισε να γελάει. 

   – Έτσι αµέσως; είπαµε και βάλαµε τά γέλια κι εµείς. 

   – Όχι ύστερα από λίγο, είπε, και ξανάβγαλε ένα λυγµό και ξανάρχισε 

να γελάει. Τού γύρισα τήν πλάτη, χόρεψα για λίγο κι ύστερα έβγαλα λε-

φτά δεν έβλεπα και καλά να σάς πω γιατί είχα θολώσει, αλλά πλήρωσα 

κι έφυγα χωρίς να τού ρίξω ούτε µια µατιά βέβαια 

   – Τέλεια, είπε η Μάχη. 

   – Αφού πρώτα χόρεψα για λίγο πρώτα, είπε η Λίζα µε ένα νέο λυγµό. 

   – Τέλεια, είπε η Μάχη. 

   – Έτσι έπρεπε, είπα εγώ. Εγώ µάλιστα λέω να πάµε να ρίξουµε κάνα 

χορό και σήµερα είπα κεφάτη. 

   – Και ν’ ακούσουµε και µουσική, είπε η Μάχη. 

   – Αφού όµως φάµε πρώτα κάτι, είπε η Λίζα και φύσηξε τελειωτικά τή 

µύτη της. 

   – Τέλεια, είπα εγώ, να πάµε σ’ αυτόν που λες ότι κάνει τά ωραία πιρο-

σκάκια. 

   – Αυτός είναι µακριά, είπε η Λίζα βάζοντας τά παπούτσια της. 

   – ∆εν πειράζει, έχουµε αυτοκίνητο, είπε η Μάχη. 

   – Άµα είναι µακριά, πάµε σ’ αυτόν που κάνει τά ωραία τυροπιτάκια, 

είπα εγώ. 

   – Και τά ωραία κεφτεδάκια, είπε η Μάχη. 

   – Ναι, σ’ αυτόν να πάµε, είπε η Λίζα φορώντας ένα ελαφρύ σακάκι που 

τής πήγαινε. Μάς κοίταξε µε µάτια που λάµπανε απ’ τά δάκρυα που ’χαν 

στεγνώσει. Φύγαµε µάγκες; είπε. – Φύγαµε, είπαµε. Έκανε προς τό µέρος 

µας ένα αδέξιο βήµα κι άνοιξε λίγο τά χέρια της σαν να θέλει να πετάξει, 

ή κάτι να τινάξει, κάναµε λίγο παραπατώντας κι εµείς προς τό µέρος της 

ένα βήµα µε τά χέρια λίγο ανοιχτά σαν να θέλουµε κάτι να τινάξουµε, κι 

έτσι αγκαλιαστήκαµε εκεί στο τσακ µπροστά στην εξώπορτα και οι τρεις 

και φιληθήκαµε. Φιληθήκαµε για ώρα κι οι τρεις στο χωλ αγκαλιασµένες 

σαν πηγάδι, µε τά κεφάλια κάτω µες στο πηγάδι. 

   – Τώρα τό µακιγιάζ µου έγινε χάλια πάω να τό φτιάξω µια στιγµή, είπε 

η Μάχη. 
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   – Κι εγώ τό δικό µου, είπε η Λίζα, πάω στο υπνοδωµάτιο που έχει άλ-

λον καθρέφτη. 

   – Όχι, εσύ στο µπάνιο να πας, να ρίξεις και λίγο νερό στη φατσούλα 

σου, πάω εγώ στο δωµάτιο τής είπε η Μάχη. 

   – Όχι, κι εσύ πρέπει να ρίξεις νερό στη φατσούλα σου κι εσύ έχεις γίνει 

χάλια, είπε η Λίζα. 

   – Κι εγώ πρέπει να ρίξω νερό, γιατί εγώ δεν έγινα χάλια; είπα εγώ, και 

χωθήκαµε και οι τρεις στην τουαλέτα, στριµωχτήκαµε µπροστά στον κα-

θρέφτη, κι ανοίξαµε ντουλαπάκια να βρούµε τά µπαµπάκια, ανακατέψα-

µε τό ραφάκι και πήραµε τά πινέλα και τίς κρέµες τής Ελισάβετ και ύ-

στερα βάφαµε όρθιες η µία τήν άλλη. ∆ίναµε η µια στην άλλη συµβουλές 

για ώρα, για τό πώς θα γίνουν όλα καλά και σύµφωνα µε τό γούστο µας 

όλα τέλεια µε τά χρώµατα. 

   Είχε περάσει η ώρα όταν βγήκαµε στον δρόµο στεγνές. 

 
(…) 

 

   Μπορεί να σού αρέσει εσένα να καταλαβαίνεις, είπε αυτή κοιτάζοντας 

τό ποτήρι της αλλά εγώ δεν είµαι σίγουρη ότι τίς καταλαβαίνεις κιόλας, 

ή µήπως τίς παρακαταλαβαίνεις απλώς. – Και γιατί τό λες αυτό; τή ρώ-

τησα. – Γιατί τούς δίνεις και καταλαβαίνουν, είπε µε ύφος επιστηµονικό, 

κι αυτό εγώ δεν νοµίζω ότι λέγεται «καταλαβαίνεις», αν καταλαβαίνεις τί 

εννοώ, δεν θέλω να µιλήσω τώρα άλλο γι’ αυτό. – Καλώς, είπα εγώ. 

Λοιπόν, τί έγινε µ’ αυτήν τήν ιστορία τή δικιά σου; είπα στην Ανδροµά-

χη. Θα µάς πεις; – Ποιά ιστορία; είπε αυτή. Έχω τόσες. Η ζωή µου είναι 

γεµάτη ιστορίες εµένα. – Τό ξέρω τής είπα. Αυτό εγώ τό ξέρω. – Εννοεί 

µ’ αυτόν τόν φίλο σου τόν ζωγράφο, τής είπε η Λίζα. Αλήθεια τί απόγινε, 

για πες µας, συµπλήρωσε µε ενδιαφέρον, αυτή ήταν πράγµατι µια πολύ 

ωραία ιστορία. – Ποιος φίλος είπε. – Ο συνάδελφος φίλος είπε. – ∆εν 

έχω συνάδελφους φίλους είπε. – Μα δεν µάς έλεγες για έναν τήν άλλη 

φορά, είπα. – Τρίχες, είπε η Μάχη. – Hair, είπε πάλι η Λίζα. – ∆ηλαδή; 

είπα εγώ. – ∆ηλαδή, είπε η Ανδροµάχη, και αναστέναξε, καλά κάνω εγώ 

και δεν κάνω παρέα µε συναδέλφους. Οι ζωγράφοι είναι γοµάρια κού-

τσουρα ξύλα απελέκητα και ντενεκέδες ξεγάνωτοι. – Πολλά υλικά, είπε 

η Λίζα. – Κανένα υλικό, είπα εγώ, αυτά δεν είναι υλικό, είναι σκουπιδο-

ντενεκές. – Είναι τότε άρτε πόβερα, είπε η Λίζα έτσι δεν λέγεται; – Τρί-

χες, είπε η Μάχη. – Hair, είπε πάλι η Λίζα. – Μα τί έγινε; είπα εγώ. Η ι-

στορία µέχρι τώρα είχε ένα υλικό οπωσδήποτε. Όπως και να τό κάνεις, 

είχε ένα υλικό, αυτό δεν µπορεί να τό αρνηθεί κανείς. – ∆εν είχε υλικό η 

ιστορία, υλικό είχαν αυτά που λέγατε εσείς, είπε η Μάχη. – Εγώ δεν είπα 

τίποτα, είπα. Εσείς είπατε. – Ε όχι και δεν είπες, είπε η Λίζα. Εσύ δεν εί-

πες ότι αυτά που λέγαµε ήταν σαν ένα υλικό για µονόπρακτο. Έτσι δεν 

είπες; – Ε, ναι, αλλά εγώ δεν είπα τίποτα που να είναι υλικό, είπα εγώ, 
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εγώ είπα ότι αυτά που λέγατε εσείς ήταν σαν υλικό. Εγώ έκανα µια δια-

πίστωση, εσείς µιλούσατε κι εγώ έκρινα αυτά που λέγατε. – Α ναι έκρι-

νες, εσύ όλο κρίνεις, είπε η Λίζα, σού αρέσει να κρίνεις, αλλά δεν σού 

αρέσει να κρίνεσαι, να δούµε όµως πότε θα κριθείς και εσύ. – Όταν θα 

έρθει η ώρα τής κρίσεως, είπα εγώ, που δεν θ’ αργήσει. – Για να µην 

κουραζόσαστε, σάς λέω ότι τσάµπα κάναµε τόση συζήτηση γιατί δεν ά-

ξιζε καθόλου τόν κόπο, είπε η Μάχη συµφιλιωτικά. – ∆ηλαδή; είπα εγώ 

επιθετικά. – ∆εν άξιζε τόν κόπο µάς λέει, είπε η Λίζα επεξηγηµατικά, να 

µιλήσουµε. Αυτό εννοεί η κοπέλα. ∆ηλαδή; είπα εγώ επιµένοντας: Πώς 

δεν άξιζε τόν κόπο; – Ε, νά, δεν άξιζε, είπε η Μάχη. Απλούστατα, καλά 

κάνω εγώ και δεν κάνω παρέα µε όλους αυτούς, είναι όλοι ανάξιοι. – Τί 

έγινε ρε παιδί µου, θα µάς πεις; είπα εκνευρισµένη. – Πες της, είπε η Λί-

ζα και µέ κοίταξε καλά-καλά. Τί µέ κοιτάς έτσι, είπα εγώ. Κατάλαβα, εί-

πε η Λίζα. ∆εν κατάλαβες τίποτα, είπα εγώ. Κατάλαβα, είπε η Λίζα, τό 

ξεπέταξες τό κανόνισες. Τρίχες, είπα εγώ. Ναι, τρίχες κατσαρές είπε κο-

ροϊδευτικά η Λίζα. Πες της τώρα, είπε στη Μάχη. Πες της τή συνέχεια: 

τή χρειάζεται. Αν έχεις φτιάξει τίποτα, δεν χρειάζεσαι καµιά συνέχεια, 

είπε η Μάχη. Τί θα πει αυτό, δεν τήν καταλαβαίνω αυτή τή λέξη εγώ βρε 

παιδιά, τί θα πει φτιάχνω, είπα εγώ, εγώ καταλαβαίνω µόνο ότι καταλα-

βαίνω κι ότι ενδιαφέροµαι και για όλα, είπα, αυτό να λέµε. Α, κι εγώ εν-

διαφέροµαι, είπε η Λίζα. Λοιπόν τί συνέβη; Μού φαίνεται ότι είσαι πολύ 

θυµωµένη µ’ αυτόν. Για πες µας. Κατ’ αρχάς να ξεκαθαρίσουµε ένα 

πράγµα, δεν είµαι θυµωµένη, δεν είµαι θυµωµένη µε κανέναν, είπε η 

Μάχη, µε τόν εαυτό µου είµαι αηδιασµένη, που δεν βάζω µυαλό κι ενδι-

αφέροµαι για τούς άλλους συνέχεια, αυτό είναι όλο. Λες κι αναζητώ δυ-

σκολίες εκεί που δεν υπάρχουν, ενώ οι άνθρωποι είναι τόσο εύκολοι, αυ-

τό είναι όλο, κι εγώ λες και διακατέχοµαι από κανένα σύνδροµο µεσσια-

νικό, απ’ αυτά τά µεταφυσικά που είχαµε όταν είµαστε µικροί και παίζα-

µε και θέλαµε να τά θεωρούµε όλα σπουδαία, και άξια παρατήρησης, και 

νοµίζαµε ότι ο κόσµος αποτελείται όλος από δυσκολίες άξιες να τίς νι-

κήσει κανείς κι από ανθρώπους που τό λιγότερο που θα ’χαν να κάνουν 

θα ’τανε να ’ναι τό λιγότερο δηλαδή σαν κι εµάς: καµιά φορά, νά, πι-

στεύω ότι η σχέση που είχα µε τόν αδελφό µου όταν ήµουν µικρή ακόµα 

δεν µέ παράτησε: εγώ βέβαια νόµιζα ότι τήν έχω παρατήσει, αλλά αυτή 

φαίνεται ότι δεν µέ παράτησε, έχει µείνει σε πολλά πράγµατα µέσα µου, 

κι έτσι, νά, ένα σωρό απ’ όλα αυτά τά µεσσιανικά που είχαµε όταν είµα-

στε παιδιά τότε που νοµίζαµε ότι όλα εξαρτώνται από µάς κι ότι εµείς θα 

σώσουµε τούς άλλους και είχαµε και τήν βεβαιότητα ότι οι άλλοι είναι 

και ίσοι µ’ εµάς, όλ’ αυτά, µείναν, παρέµειναν, – Επί τού θέµατος, είπε η 

Λίζα αυστηρά, τρώγοντας. – Επί τού θέµατος τής απάντησε κι η Μάχη 

υπάκουα, σαν να ’ταν µαθήτρια: 

 
(…) 
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   – ∆ηλαδή ρε παιδί µου θα µάς πεις κάτι πιο συγκεκριµένο είπα. – ∆η-

λαδή νά ορίστε απλούστατα, δεν τόν ενδιαφέρει κι αυτόν αν θα πάω κι 

εγώ στο άγιον όρος να δω κι εγώ δηλαδή τόν Πανσέληνο, είπε. – Ποιόν 

πανσέληνο, τό φεγγάρι; είπε. – Τόν πανσέληνο τόν ζωγράφο, τής είπα, 

υπάρχει. Τά ξέρω εγώ αυτά, τής είπα. – Τά ξέρεις εσύ επειδή στα έχω πει 

εγώ, µού είπε. Τά ξέρει επειδή τής τά ’χω πει εγώ, είπε. – Ναι ξέρω ότι 

τά ’χετε πει εσείς, είπε. Τά λέτε, δεν σέ νοιάζει εσένα να τής δίνεις εσύ 

υλικό. – Όχι, είναι σπουδαίο να τά ξέρουνε κι άλλοι, γι’ αυτό, είπε: είναι 

δηλαδή ένας ζωγράφος µες στον µεσαίωνα, ιµπρεσιονιστής και λοιπά. – 

Και άθεος, είπα εγώ. – Φυσικά, αφού είναι ιµπρεσιονιστής, είπε. Ο ι-

µπρεσιονισµός καταργεί τή µεταφυσική. Ζωγράφιζε µες στον µεσαίωνα 

έτσι. – Εγώ τά ξέρω, είπα. – Φυσικά τά ξέρεις αφού στα ’χω πει, είπε. – 

Ναι, είπα, αυτό µε τή ζωγραφική που έχει χρώµα, τότε που διηγόσουνα 

µια άλλη ιστορία, µού τά ’πες. – Εµένα όµως δεν µού τά ’πες, είπε η Λί-

ζα. Θέλω κι άλλο κρασί. – Είναι µεγάλη ιστορία, είπε η Μάχη. – Να τά 

πω εγώ εν συντοµία που µπορώ καλύτερα; είπα εγώ και συνέχισα γιατί 

µ’ αρέσει να κάνω διαλέξεις για πράγµατα που δεν ξέρω αλλά τά έµαθα, 

 
(…) 

 

   – Τά ξέρουµε, είπα. – Εσύ τά ξέρεις, είπε, εγώ δεν τά ξέρω. – Τέλος 

πάντων, είπα, ας προχωρήσουµε, αναλωνόµαστε στα ασήµαντα και τά 

γνωστά. – Ναι σού τό ’χω πει είπε αυτή ότι τά µισούσα, όπως ντυνό-

ντουσαν παπαδάκια κι εµείς δεν µπορούσαµε, και παίρνανε µέρος σ’ ε-

κείνο τό θεατρικό (στην εκκλησία που όλο «να αγιογραφηθεί» και «βοη-

θείστε να αγιογραφηθεί» έγραφε, και όλο ζωγραφίζαν αηδίες) και µ’ ά-

ρεσαν εµένα οι τοίχοι που ήτανε µόνο µε τούβλα, και χωρίς ζωγραφιές, 

και να δείτε είχα δίκιο, και φυσικά αντιδρούσα µε σωστό τρόπο, µόνο 

που µόνο αργότερα κατάλαβα πόσο σωστό ήταν τό ένστικτο αυτό, γιατί 

οι παπάδες από τόν µεσαίωνα κιόλας απαγορέψαν εκείνην τήν ζωγραφι-

κή τή µοντέρνα που έφτασε ώς τόν µεσαίωνα και που κάνει και ο πανσέ-

ληνος και γι’ αυτό δεν θέλουν κανείς να τόν βλέπει και τόν έχουν κρυµ-

µένον κι αν είναι δυνατόν να µήν τόν βλέπει κανείς και γι’ αυτό έχουν 

καθιερώσει εκείνο τό αβάκιο (– Άβατο, είπα εγώ, – Άµπακα είπε η Λίζα) 

και δεν έχει καµµιά σηµασία, είπε αυτή, γιατί εµείς οι γυναίκες όπως έ-

χουµε µεγαλύτερη σχέση µε τήν επανάσταση φυσικά (σταµάτησε και µάς 

κοίταξε για µια στιγµή επιθετικά, τήν κοιτάξαµε ακίνητες) θα τά βλέπαµε 

όλα πρώτες συνέχισε, και τήν επανάσταση που έχει εκείνη η ζωγραφική 

θα τήν βλέπαµε, και τότε θ’ άλλαζε η ιστορία ολόκληρη, γιατί άλλο είναι 

να γίνανε όλ’ αυτά στο µεσαίωνα: Μάλιστα, είπε, και µάς κοίταξε: Τρώ-

γαµε όλες τώρα πατάτες: 
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(…) 

 

   τά µισούσα που τά ντύνανε µε γυναικεία ρούχα και τά βάζαν αυτά τά 

κωλόπαιδα να κρατάν τίς σηµαίες και τούς ήλιους, (– Τά εξαπτέρυγα, εί-

πε η Λίζα) – και εµάς µάς αποκλείανε απ’ αυτό τό θέατρο, είπε. (– Κά-

που τήν ξέρω αυτήν τήν ιστορία, είπα. Μού τήν έχεις πει. Τήν έχω χρη-

σιµοποιήσει µού φαίνεται κάπου κιόλας. – Α, χρησιµοποιεί κιόλας η κυ-

ρία, είπε η Λίζα.) – Στην είπα και στην ξαναλέω, είπε η Μάχη. Στην είπα 

και στην ξαναλέω και θα τήν ξαναλέω (– Στο ’πα και στο ξαναλέω, είπε 

η Λίζα. Τό ξέρετε αυτό τό τραγούδι; είναι τής εποχής τάδε. /…/) 

 
(…) 

 

   Τά µισούσα αυτά τά παιδιά λοιπόν είπε και τούς τραγόπαπες είπε αυτή, 

να µή µάς αφήνουν κι εµάς οι κωλόγεροι να παίρνουµε µέρος σ’ εκείνο 

τό έργο που ήταν τί ωραίο θεατρικό: και να περνάν από µπροστά µας µε 

ύφος κρατώντας αυτά τά πτερύγια τά κωλόπαιδα. – Εξαπτέρυγα, είπα. – 

Ξαπτέρυγα και ξεπτέρυγα και ξεφτέρια, είπε. Τά σιχαινόµουνα: που κα-

µαρώνανε κιόλας που υπήρχαν αυτές οι διακρίσεις εις βάρος µας: που οι 

κωλόγεροι τούς ευνοούσανε εναντίον µας: και καµαρώνουνε και τώρα 

που µεγαλώσανε και µάς κάνουνε και τούς µοντέρνους και ζωγραφίζουνε 

και µε αφαίρεση, αλλά εδώ είναι που τήν έχουνε πατήσει, εδώ είναι που 

κάνουνε τό µεγάλο τό λάθος, γιατί η αφαίρεση είναι προϊόν τού φωτός 

αλλά τού τό ’πα, άµα έχει τέτοια µυαλά θα κάνει απλώς δύο ωραίες µου-

ντζούρες. Κι ότι αυτά που κάνει θα διαρκέσουν µόνο όσο διαρκούνε τά 

ηλίθιά τους µυαλά, τόσο µόνο. – ∆ηλαδή πολύ λίγο, είπα εγώ. – ∆ηλαδή 

πολύ, είπε η Λίζα. – Σκασµός εσύ απαισιόδοξη, είπα εγώ. – Σκασµός εσύ 

άσχετη, είπε. – Αλλά καλά ρε παιδάκι µου, θα µάς πεις τελικά πώς έγινε 

αυτή η συζήτηση; είπα εγώ, δηλαδή τί σού είπε; – Νά ορίστε δε θέλει να 

πηγαίνουν οι γυναίκες σ’ αυτό τό Αβάκιο. – Είπαµε άβατο, είπα εγώ. – 

Άµπακα, ξανάπε πάλι η Λίζα. – Και γιατί δεν θέλει; είπα  – Έτσι δεν θέ-

λει, είπε – Και γιατί στο είπε; είπα – Κάναµε µια συζήτηση είπε – Τί συ-

ζήτηση; είπα – Έτσι, είπε. – Με τό τσιγκέλι θα στα βγάζω; είπα. – Η συ-

ζήτηση είχε ξεκινήσει, είπε, πολύ ωραία, διότι µού ζήτησε τή γνώµη µου 

γενικά για τήν συµπεριφορά του και τού τήν είπα, είπε  – Κατάλαβα, ω-

ραία θα ξεκίνησε η συζήτηση είπε. – Τί είπες δηλαδή; είπα. – Τού είπα 

ότι είναι καθυστερηµένος και πουριτανός. – Α µπα, είπα. – Ώπα, είπε. – 

Κι ότι θεωρεί κατά βάθος ότι οι γυναίκες δεν έχουν σχέση µε τόν έρωτα. 

– Α τέλεια είπα. – Α αριστούργηµα είπε. – Γιατί ήταν κι αυτό που µού 

είχατε πει κι εσείς είπε, ότι έτσι που φέρεται είναι σαν να µη σέβεται τίς 

γυναίκες και να µην πιστεύει ότι έχουν κι αυτές µέσα τους έρωτα και τά 

λοιπά, – Α τώρα εµείς θα τήν πληρώσουµε, είπα, – Κι ότι θεωρεί τόν έ-

ρωτα διαδικασία που αφοράει µόνο τόν άντρα, είπε, κι ότι οι γυναίκες 
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δεν έχουν ανάγκη ούτε τιµή, είπε, και λέει τόν έρωτα διαδικασία χυδαία 

και υποδεέστερη και λοιπά και λοιπά. – Καταπληκτικό, είπα. – Αρι-

στούργηµα, είπε. – Κι ότι οι άντρες σαν κι αυτόν πιστεύουν ότι µόνο αυ-

τοί κάνουν κάτι και οι γυναίκες δεν κάνουν τίποτα είπε. – Θαύµα είπα. – 

Υπέροχα είπε. – Και οι γυναίκες ότι νοµίζει αυτός ότι κάτι υφίστανται 

είπε, διότι είναι αυτές δήθεν αγνές και όχι βρώµικες είπε, ενώ αυτό νοµί-

ζει αυτός ότι είναι βρώµικο και πως δεν έχει τιµή – είπε. – Είσαι µε τά 

καλά σου παιδάκι µου; είπα. – Καλά τρελή είσαι ή τό ’χασες εντελώς 

ξαφνικά; είπε. – Γιατί; τί είπα δηλαδή, είπε. Άρπαξε ένα µαρούλι. – Α-

πλώς τόν έβρισες, είπα. – Ελαφρώς τόν έβρισες, είπε. – Μα όχι, είπε, αυ-

τός αυτά ακριβώς πιστεύει, και καµαρώνει κιόλας που τά πιστεύει, είπε. 

– Και τί σού απάντησε λοιπόν, είπε. – Είπε ότι δεν είναι πουριτανός είπε, 

και ότι τού αρέσει ο έρωτας, είπε. – Ε, και λοιπόν; είπα. – Και ότι έχει 

κάνει πολύ έρωτα, στο παρελθόν στη ζωή του, και ότι έχει γνωρίσει γυ-

ναίκες πολλές, είπε, και ότι τή µια ήτανε µε τή µια και πήγαινε και µε τήν 

άλλη, και λοιπά και λοιπά. – Ε, και λοιπόν; είπα. – Ε, και λοιπόν, ότι έχει 

ζήσει καταστάσεις, και λοιπά και λοιπά. – Ε, και λοιπόν; είπα. – Ε και γω 

τόν ρώτησα αν εξακολουθεί παρ’ όλ’ αυτά να µην γουστάρει τόν πικάσο. 

– Και τί σχέση έχει τώρα αυτό; είπα. – Από κει ξεκίνησε η συζήτηση, 

από κει ξεκινήσαµε είπε. – Ε, και λοιπόν; είπα. – Και αυτός είπε ότι τί 

σχέση έχει τώρα αυτό, και ότι ναι. – Ε, και λοιπόν; είπε. – Ε, και εγώ τού 

είπα ότι αυτό ακριβώς είναι τό πρόβληµα και τό γεγονός ότι δεν τού α-

ρέσει ο πικάσο δείχνει ότι είναι πουριτανός, γιατί αυτό που τόν ενοχλεί 

στον πικάσο είναι ο ερωτισµός που έχουν οι γυναίκες του που δεν είναι 

αγνές, οι γυναίκες του που είναι υπέροχες, σαν έτοιµες να τόν πηδήξουν 

και τά λοιπά. – Σιγά µην πηδήξουνε τώρα κι αυτόν είπε. – Ε, και λοιπόν; 

είπα. – Κι ότι αυτό ενοχλεί τόν πουριτανισµό του είπε, ενώ στον µπέκµαν 

παραδείγµατος χάρη που αυτά δεν φαίνονται και τόσο πολύ, και που ο 

ερωτισµός του είναι λιγότερο καθαρός, και λιγότερο φωτεινός, και πε-

ρισσότερο σκοτεινός, και περισσότερο αµφίσηµος και αµφίρροπος και ας 

πούµε εκεί µυστικός, φιλοσοφικός και λοιπά, αυτά δεν τόν πειράζουνε 

είπε. – Κοίτα σύµπτωση, είπα, τού αρέσει ο µπέκµαν κι αυτού; Μέ κοί-

ταξε σαν να µή µέ βλέπει. – Και λοιπόν, είπε, τού είπα ξεκάθαρα ότι δεν 

παύει να ’ναι πουριτανός επειδή καµαρώνει ότι έχει γαµήσει δεξιά αρι-

στερά, κι ότι αντίθετα, ότι αυτή είναι η ουσία τού πουριτανισµού κι ότι 

έτσι φέρονται δηλαδή όλα τά αντράκια, – Ω τί θαύµα, είπα. – Ω τί αρι-

στούργηµα, είπε. – που καµαρώνουν για τόν έρωτα που κάνουνε λες και 

δίνουνε µάχη είπε: ∆ηλαδή καµαρώνουνε ότι γαµάνε, λες και καµαρώ-

νουνε ότι νικήσανε κάποιον. Αυτό φανερώνει ότι ο έρωτας γι’ αυτούς 

δεν είναι ηδονή, δεν είναι ευχαρίστηση, δεν ξέρουν να χύσουν, και δεν 

χύνουν, είπε. (– Αυτά τού τά ’πες, ε; είπε) – Φυσικά και τά είπα, είπε, 

τρώγοντας έναν κεφτέ, αλλά ότι ο έρωτας γι’ αυτούς είναι µια πράξη ε-

ξουσίας προς κάποιους κατώτερους, κι ότι αυτή είναι η ουσία τού πουρι-
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τανισµού, τό µίσος εναντίον τού έρωτα, ο υποβιβασµός του σε εργαλείο. 

– Και πού τά ξέρεις εσύ όλ’ αυτά και τά λες έτσι; είπε. – Τί ανόητη ερώ-

τηση είναι αυτή, είπα. Και ύστερα απ’ όλα αυτά θέλεις να µη σού θυµώ-

σει, τής είπα. – Και γιατί να µού θυµώσει, µού είπε (τρώγοντας ένα µα-

ρούλι), τήν αλήθεια τού είπα, για να τόν βοηθήσω ν’ απολαµβάνει πε-

ρισσότερο τόν έρωτα. Και στο κάτω-κάτω τόν βοήθησα σε όλα τ’ άλλα, 

έχω δικαίωµα νοµίζω να τόν βοηθήσω και σε αυτό. – Τό ’χετε κάνει; είπε 

η Λίζα. – ∆εν είσαι µε τά καλά σου µού φαίνεται είπε, δεν πάω εγώ µε 

συναδέλφους σού είπα, είναι όλοι πουριτανοί. – Και πώς τόν βοήθησες 

τότε είπα. (∆οκίµασα κι εγώ τό µαρούλι). – Τού είπα να τήν πάρει τηλέ-

φωνο τότε µε τήν ιστορία που λέγαµε µε εκείνη τήν παρεξήγηση και να 

τσακιστεί να πάει να τής δείξει τά έργα του, είπε. Αφού εσείς είσαστε 

όλο λόγια, κι όλα αυτά που λέγατε δεν θα τά κάνατε. – Αν τά κάναµε 

µπορεί να γινόντουσαν άλλες πλάκες, είπα εγώ. – Ναι, µπορεί να γινό-

µαστε φίλες µ’ αυτήν και να τόν φτύναµε τελείως αυτόν, είπε αυτή. – 

∆ιάφορα τέτοια, είπα εγώ. – Και γι’ αυτό κι εγώ τού είπα να τσακιστεί να 

πάει να τής τά δείξει, είπε. – Τά έργα του; είπε. – Τά έργα του, είπε. – 

Και τί έγινε; είπα. – Εντάξει, όλα καλά, είπε (έφαγε άλλο ένα µαρούλι.) – 

∆ηλαδή; είπα. – Ε, δηλαδή όλα καλά, είπε, όλα καλά, απλούστατα. Εν-

θουσιάστηκε, συµφιλιωθήκανε, και µετά τόν βοήθησε να κάνει και έκθε-

ση και πήγε µαζί του κι αυτή να στήσουν τά έργα του. – Α, τώρα µάς κά-

νει και έκθεση, είπε η Λίζα. – Έκθεση ρηχοτυπίας σίγουρα, είπα εγώ. – 

Τί πράµα; είπε η Μάχη. – Στη σχολή µπήκε; είπε η Ελισάβετ. – Ναι, 

µπήκε, είπε η Μάχη. – Ε, ωραία ρε µαλάκα, και ποιό είναι τό πρόβληµα; 

είπα. – ∆εν υπάρχει πρόβληµα, είπε. Μέ ρωτήσατε και σάς απάντησα. Ο 

φασισµός οργιάζει και ο ρατσισµός κυριαρχεί εγώ πάντα σάς τό ’λεγα. – 

Στο ’πα και στο ξαναλέω, είπε η Λίζα. Η πλάκα είναι, συµπλήρωσε, ότι 

οι φασίστες, αν ξέρανε τί σηµαίνει τό ότι πιστεύουνε στον θεό, θα γινό-

ντουσαν άθεοι. – Πώς δηλαδή; είπα. – Ε, νά, παιδάκι µου, είναι πολύ α-

πλό, είπε καταδεκτικά και µέ κοίταξε: αν πιστεύουνε στο θεό είναι σί-

γουρο ότι µ’ αυτά που κάνουνε και που πιστεύουνε θα πάνε ίσια στην 

κόλαση και θα ξεροψηθούνε σε σιγανή φωτιά, όπως όταν κάψανε εκείνο 

τόν µπρούνο, συµπλήρωσε. Κοίταξε τό ποτήρι της και µελαγχόλησε. – 

Πάµε τώρα ν’ ακούσουµε µουσική, είπε η Μάχη. – Πάµε είπα. Βγήκαµε 

έξω µασουλώντας µαρούλια. 

 
(…) 

 

   Πήδηξε απ’ τό σκαµνί κι αυτός τήν έπιασε από τή µέση. Τόν έπιασε 

από τόν κώλο. Τήν έπιασε από τόν κώλο κι αυτός και κατεβήκανε αγκα-

λιασµένοι τίς σκάλες: – Η ώρα η καλή, είπε η Μάχη σπρώχνοντας τό πο-

τήρι της προς τόν µπάρµαν και κοιτώντας τους νοσταλγικά. – Ευτυχώς 

που ’ναι µεγάλες οι τουαλέτες και καθαρές, είπα. ∆εν θα στριµωχτούνε. 
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– Ούτε θα λερωθούνε, είπε. Η κοπέλα στο κουβούκλιο έβαλε από σύ-

µπτωση τό sister morphine κι εγώ τής σήκωσα τό ποτήρι ψηλά κι η Μά-

χη έκανε κι αυτή τό ίδιο, κι εκείνη χαµογελούσε από µακριά µετρηµένα 

µ’ έναν ιπτάµενο δίσκο στα χέρια, κι εµείς τσουγκρίσαµε τά ποτήρια µας 

και γελάσαµε. – Εις σέ προστρέχω τέχνη τής ποιήσεως, είπα. – Τί είπες; 

είπε η Μάχη. – Τρίχες είπα εγώ. Αυτή µάς δουλεύει µού φαίνεται, είπα: 

για µάς κάνει πρόγραµµα; Έβαλε τό broken english µάλιστα και στην εκ-

δοχή του όχι τήν κλασική αλλά τήν πολύ θορυβώδη και δυνατή εκείνη 

µέσα στην εκκλησία, κι ύστερα τό because the night στην τελείως κλασι-

κή του εκδοχή, κι ύστερα τό sisters o sisters στην ακόµα πιο κλασική του 

εκδοχή /τότε που όλα ξεκινάγανε κι αρχίζανε κι ήτανε γεµάτα µέλλον/ 

και πάνω εκεί που είπα Λες να τό κάνει επίτηδες, γύρισε η Λίζα µε τόν 

άλλον απ’ τήν τουαλέτα, ανεβήκαν τά σκαλιά και πριν πλησιάσουν σε 

µάς τούς είδα που φιληθήκανε έχοντας ο καθένας και τίς δυο παλάµες 

του ακουµπισµένες στον κώλο τού άλλου. Η κοπέλα στο κουβούκλιο µάς 

είχε συµπαθήσει όπως φαίνεται κι έβαζε όλη τήν ώρα γυναίκες τώρα αλ-

λά πήγαινε όµως απ’ τό καρφί στο πέταλο κι έβαλε τό he’s a lucky guy. – 

Πλάκα µάς κάνει αυτή, είπα εγώ. – Μ’ αρέσει αυτή η στάση στο αγκά-

λιασµα, είπε η Μάχη. Να πιάνουµε ο ένας τόν άλλον έτσι µε τίς δυο πα-

λάµες πολύ ωραία στάση, αισθάνεσαι πολύ ωραία να σέ πιάνει ο άλλος 

έτσι και να πιάνεις τόν άλλον έτσι: από τόν κώλο. – Ανεβάζει ο καθένας 

τόν άλλον στο ύψος του, είπα. Έτσι δεν είναι; Με τίς παλάµες σαν να 

σπρώχνει ο ένας τόν άλλον ν’ ανέβη στο ύψος του. Νά έλα να τό κάνου-

µε κι εµείς να δεις τί ωραία που είναι. Κατέβηκα γρήγορα από τό σκαµνί 

πηδώντας. Άφησε τό ποτήρι της και κατέβηκε από τό σκαµνί και αυτή. 

Οι άλλοι πλησίαζαν αγκαλιασµένοι. Πιάσαµε η µια τήν άλλη από τόν 

κώλο τραγουδώντας και µουρµουρίζοντας και γελώντας και χορέψαµε 

έτσι λίγο. (…) 

 

7        (από τό τελευταίο κεφάλαιο:)                    

 

 (…) ∆εν υπάρχει λοιπόν, πρέπει να πω ως αντίστιξη για τά προηγούµενα 

κεφάλαια – γιατί µ’ αρέσει να τά ολοκληρώνω όλα κυκλικά – δεν υπάρ-

χει λοιπόν πιο ερωτική εποχή απ’ τήν εποχή ίσως τών εµποδίων: από τήν 

εποχή δηλαδή που υποψιάζεσαι (ή και ξέρεις) λόγια, σκέψεις, βλέµµατα, 

από τήν εποχή δηλαδή που όλα θέλουν να ειπωθούν και ακόµα δεν λέγο-

νται, και νοµίζουνε κιόλας ότι δεν θα ειπωθούν ίσως ποτέ, κι αυτή είν’ η 

τρέλλα, αυτή είν’ η µεγαλύτερη τρέλλα: να τ’ αφήνεις να εκµαιεύονται 

από κουβέντα σε κουβέντα, από βλέµµα σε βλέµµα, από ποτήρι σε ποτή-
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ρι, από στάση σε στάση, από κίνηση σε κίνηση, από δισταγµό σε δισταγ-

µό, από αδιαφορία σε αδιαφορία, από τηλεφώνηµα σε τηλεφώνηµα: όχι 

βέβαια, η επανάσταση καλά έκανε και έγινε, γιατί διαφορετικά δεν µπο-

ρούσαµε καν να ζήσουµε όλους αυτούς τούς αιώνες, όµως κάθε φορά 

που αυτό τό κύµα έρχεται (όταν ήσουν σίγουρος ότι δεν θα ξανάρθει) 

όλο και περισσότερο όλα τό επιβεβαιώνουν, ότι η επανάσταση αφορά 

τήν συνέχεια, ποτέ τήν αρχή: τίποτα δεν γίνεται αλλιώτικο στην αρχή, τί-

ποτα δεν έχει αλλάξει από τήν εποχή τού σταντάλ. Φυσικά είναι πιο εύ-

κολες οι συνθήκες, κι αυτό επηρεάζει και τό να συναντηθείτε, και τό να 

γνωριστείτε, όµως, από κει και µετά όλο αυτό είναι σαν πέτρα πια µόνο, 

σαν πετραδάκι σαν βότσαλο σαν χαλίκι σαν ένας µικρός κόκκος στην 

άµµο µπροστά απ’ τή θάλασσα που φουντωµένη σέ κοιτάζει µπροστά. Α, 

τίποτα δεν γίνεται αλλιώς όταν έχει να κάνει µε έρωτα. Όλα τ’ άλλα 

µπορούν να αλλάξουνε φυσικά ίσως. Υπάρχουν χιλιάδες τρόποι να πα-

ρηγοριόµαστε που αυτό δεν υπάρχει, αλλά όταν εµφανιστεί – και εµφανίζε-

ται πάντα τελικά σαν κοµήτης και πάντα αργά-αργά – µέσα από ένα σω-

ρό αµφισβητήσεις τής ίδιας σου τής όρασης – όλα τ’ άλλα τελικά εξαφα-

νίζονται: γίνονται τόσο µικρές (όσο είναι τεράστιες) όλες αυτές οι σύγ-

χρονες ευκολίες να περνάµε υπέροχα, παρηγορητικά, φυσιολογικά: να 

κάνουµε τή δουλειά µας, να ’χουµε τούς φίλους µας, να πηγαίνουµε στα 

µπαρ, να πηδιόµαστε: τόσο πολύ πιο υγιεινά απ’ ό,τι τήν εποχή τού στα-

ντάλ ή τού δάντη (ή τού τριστάνου). Από τήν εποχή τής Ελοΐζας. 

   Από τήν εποχή τής Βεατρίκης που τήν παντρέψανε. Έτσι πεθαίνανε τό-

τε, τώρα είναι πιο υγιεινά. Όµως στον έρωτα εκείνου, στην προσπάθειά 

του να τήν διασώσει, υπάρχει ένα στοιχείο που σού φέρνει τρέλλα άµα τό 

αντιληφτείς – 

 
(…) 

 

   Και να σκεφτείς ότι η αρχή έγινε µε τόν πιο συνηθισµένο τρόπο, εξαι-

τίας δηλαδή ενός θάνατου: χάσαµε – κι εγώ αλλά και εκείνη – έναν φίλο 

που τόν αγαπούσαµε και οι δύο πολύ. Τήν συνάντησα κατευθείαν στο 

νεκροταφείο γιατί µόλις είχε έρθει απ’ τό βερολίνο τό ίδιο πρωί, και παρ’ 

όλ’ αυτά µού είχε φέρει ένα δώρο, µια κίνηση απ’ αυτές που η απότοµη 

και ειρωνική Ελισάβετ µάλλον δεν συνηθίζει. Τέλος πάντων, δεν ξέρω 

γιατί µού τό ’φερε αυτό τό βιβλίο, και µάλιστα τόσο βιαστικά όπως έφυ-

γε από κει, δεν µπορώ να µπαίνω και µες στο µυαλό της συνέχεια. Η 

πρώτη µου σκέψη πάντως, όταν µού δίνει κάτι η Ελισάβετ είναι Τί διαο-

λιά ετοιµάζει πάλι. Έπειτα έχει τέτοιες κρυµµένες κακίες απέναντί µου 

ώρες-ώρες που δεν τής έχω εµπιστοσύνη ούτε τσιγάρο όταν µού προ-

σφέρει – νοµίζω ότι δεν τό ’χει σε τίποτα να σού δώσει από αυτά τά πα-

κέτα που σού γραπώνουν τό δάχτυλο ή βγαίνει ένα ελατήριο και σού 

τραβάει τή µύτη. Ή θα σού δώσει ξαφνικά ένα χαστούκι. (Τώρα στο νε-
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κροταφείο ήταν αµίλητη. Εκείνη τήν εποχή µεσολαβούσε ακριβώς για να 

µεταφραστεί κάτι δικό του εκεί έξω. Η φρίκη που µάς έπεσε στο κεφάλι 

ήταν ανήκουστη, δεν τήν περίµενε κανείς: τουλάχιστον δεν υπόφερε: αλ-

λά αυτό τό θέαµα τού γραφείου, µε τά χαρτιά του αφηµµένα επάνω ανέ-

µελα ηµιτελή και σε προσωρινό µόνο διάλειµµα, για να ξεκινήσουµε πά-

λι αύριο, είναι σπαρακτικό δεν τό αντέχω). Αυτή ήταν εντελώς µουτρω-

µένη και τυλιγµένη στο παλτό της, χωρίς να θέλει επαφές, απαγορεύο-

ντας µε τόν τρόπο της κάθε άγγιγµα (όχι ότι εµένα µ’ αρέσουν αυτά, αλ-

λά µού τό απόκλεισε) ψηλή κλεισµένη στα ήρεµα µπράτσα της, από µέ-

σα καταριότανε τήν ξέρω. ∆εν µέ κοίταξε καθόλου, ούτε µία φορά, έ-

πρεπε να βγούµε από τόν περίβολο τού νεκροταφείου για να γυρίσει να 

δει: Εγώ είχα δει όµως ότι τά µαύρα γυαλιά που φορούσε τώρα ήταν πο-

λύ µικρά σαν αυτά που φοράν οι τυφλοί δεν τήν είχα δει µε µαύρα είν’ η 

αλήθεια γυαλιά εδώ και καιρό: συνήθως τήν βλέπω µε τά άσπρα γιατί 

συναντιόµαστε βράδυ και µόλις χαλαρώσει τά βγάζει και τ’ αφήνει πάνω 

στην µπάρα µαζί µε τά ποτήρια: Μερικά παιδιά είχαν έρθει άγνωστα, 

κοιτούσαν µακρυά µουτρωµένα κι αυτά, µε τά χέρια δεµένα µπροστά και 

ακίνητα σαν τήν Λίζα σαν όλους µας, πολλοί άλλοι δεν ήρθαν, βρισκό-

ντουσαν σε διακοπές, µερικά στεφάνια µπερδευτήκανε µε τά στεφάνια 

µιας άλλης κηδείας ο εκδότης δεν ήρθε ο σκηνοθέτης που ’χε κάνει εκεί-

νη τήν αρλούµπα από ένα τόσο ωραίο βιβλίο δεν ήρθε ήρθε ο αρχηγός 

ενός µικρού αριστερού κόµµατος κάποιος έβγαλε λόγο. 

   Βγήκαµε έξω µόλις µπορέσαµε και είχα τήν αίσθηση ότι πρέπει ν’ α-

φήσω πίσω µου αυτά τά χώµατα που τό ροζ τους χρώµα κορόϊδευε, να τ’ 

αφήσω πολύ γρήγορα. Η πόλη µε τά µικρά σπίτια γύρω απ’ τό νεκροτα-

φείο είναι σαν να κάθεται στην αρχή πάνω σ’ αναµµένα κάρβουνα. Έχεις 

τήν εντύπωση ότι ένα ηφαίστειο βράζει από κάτω, θα εκραγεί και θα τήν 

ανατινάξει. Έχει ήδη σηκωθεί λίγο στον αέρα ολόκληρη, κι όπως περπα-

τάς πάνω στην άσφαλτο ανάµεσα στα πόδια σου και στο χώµα υπάρχει 

ένα κενό. Πήγαµε σπίτι της βγάλαµε τά ρούχα µας κάναµε ντουζ φορέ-

σαµε κάτι δικά της πρόχειρα. Κι όπως καθόµαστε πάνω στον καναπέ έ-

βαλε τό χέρι στην τσάντα που ’χε στο πάτωµα κι αφού πέταξε κάτι ρούχα 

έξω έβγαλε ένα βιβλιαράκι µικρό και µού τό ’δωσε. Είναι ένας ποιητής 

µού είπε, µένει τώρα στο βερολίνο, για δες τον. Τό ξεφύλλιζα, δεν διάβα-

ζα. Έχεις καµµιά σχέση µαζί του, τής είπα, και χαµογέλασε µε πολλή πε-

ριφρόνηση και επίσης µε ύφος απόµακρο: ∆ιάβασέ το, µού είπε. 

 
(…) 

 

   Έτσι, όταν είσαι ερωτευµένος, µπορείς να γράφεις και να φαντάζεσαι 

σαν τρελλός. Είναι τό ελάχιστο που µπορεί να γίνει από σένα, για τά υ-

πόλοιπα χρειάζονται όλοι. Έχεις µερικές φορές µέσα στ’ αυτί σου ένα 

µικρό βουητό, µια ψιθυριστή πληροφορία, ότι κάτι περίεργο εξαρτάται 
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από σένα. Και µε τήν φτωχή σου αδυναµία, τήν αδυναµία τού µικρού 

σου ατόµου, δεν επιδιώκεις τίποτ’ άλλο παρά να τόν δεις και να τού µι-

λήσεις: κι η φωνή του να σού µιλήσει: τά συµπυκνώνεις όλα εκεί γιατί 

είσαι αδύναµος, και απλώς προσπαθείς. Η ανατροπή αργεί, αλλά ο κό-

σµος, ώς προς εσένα, έχει ήδη αλλάξει χρώµα, και θα χτυπηθείς κάτω 

µόνος σου τώρα: πόσο θα βαστάξει αυτό; Πήρα τήν Ελισάβετ για να τής 

ζητήσω τό τηλέφωνό του, να τού µιλήσω. Εκείνη διασκέδαζε, (ήταν σαν 

να τήν βλέπω µπροστά µου) φαινόταν αυτό, είχε κάνει τή δουλειά της. 

(Είχε βρει ένα πακέτο τσιγάρα που να σού πετάει µια κόκκινη φωτιά στα 

µούτρα). 

 
(…) 

 

   Έκανα σχέδια τήν καινούργια αυτή περίοδο σε σχέση µε τό βερολίνο: 

Μού ’χε γίνει έµµονη ιδέα να τόν συναντήσω σ’ ένα µπαρ στο κρόϊτσ-

µπεργκ που πηγαίναµε µε τόν µουσικό. Αυτό τό µπαρ τό Μαρίν είχε 

κολλήσει στο µυαλό µου ότι ήτανε ο τέλειος χώρος: (Ήταν άλλωστε και 

τό αγαπηµένο µας µπαρ µε τόν µουσικό. Καθόµαστε συνήθως στο κάτω 

επίπεδο, εκεί που ’τανε και η µεγάλη µπάρα µε τίς µικρές, και στο πάνω 

επίπεδο ήτανε τό µπιλιάρδο, µ’ ένα φως από πάνω, σαν να ’χε βγει απ’ 

τόν πίνακα τού βανγκόγκ αυτό τό δωµάτιο. Στο µεγάλο κενό τού κάτω 

µπαρ όταν είχε πολύ κόσµο ήταν όλοι όρθιοι µ’ ένα ποτήρι στο χέρι και 

µισοχορεύανε. Θυµάµαι πάρα πολύ καλά µια µέρα που ήταν ίσως ένα 

απ’ τά ωραιότερα βράδυα µας εκεί µέσα): Ο κόσµος ήταν πολύς, και 

στην διπλανή µικρή µπάρα απ’ τήν δική µας ήτανε δύο οµοφυλόφιλοι. 

Υπήρχε µια γενική αναστάτωση, µια ζέστη βερολινέζικη, τό σκυλάκι τής 

γυναίκας τού µπάρµαν µπαινόβγαινε συνεχώς απ’ τό πεζοδρόµιο και 

γαύγιζε κουνώντας τόν φιόγκο του στο κεφάλι, κοιτώντας την απαιτητι-

κά και µε αφοσίωση σαν κάτι καινούργιο να ’θελε να τής πει, κι αυτή εί-

χε αποφασίσει ν’ αγοράσει κάτι τρόφιµα από έναν πλανόδιο που ’χε µπει 

µέσα γιατί πείναγε. Ο µπάρµαν είπε και σε µερικούς πελάτες να αγορά-

σουνε άµα θέλουν. Αυτός δεν είναι ροκάς αυτός είναι χεβυµεταλάς είπε ο 

φίλος µου ο µουσικός κοίταξε τί παίζει όταν δεν έχει κόσµο. ∆εν βλέπεις 

και τό κόψιµό του. Η ηλικία του ήταν ακαθόριστη αλλά προς τό µεγάλο, 

και κοιτούσε αυστηρά τήν σκυλίτσα τής γυναίκας του, που τόν κοιτούσε 

µε αφοσίωση. Εκείνη τή µέρα έκανε πολλή ζέστη, τά ’χε βγάλει όλα κι 

είχε µείνει µε ένα φανελάκι και φαινόντουσαν τά τατουάζ. Παρ’ όλο που 

’τανε πολύ αργά κόσµος έµπαινε συνέχεια. (Στο βερολίνο δεν υπάρχει 

όριο ώρας στα µπαρ: αυτό είχε µείνει από τήν εποχή τού τείχους και όταν 

θέλησαν µε τήν λογική τής καινούργιας πρωτεύουσας να τούς ισοπεδώ-

σουν µε τίς υπόλοιπες πόλεις οι βερολινέζοι δείξαν ότι εκτός από τρέλλα 

έχουνε και τσαµπουκά γίνανε κάτι διαδηλώσεις ξεγυρισµένες και τά πή-

ρανε όλα πίσω). Είχα τήν εντύπωση ότι µιλάγανε παντού για τήν πορεία 
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που θα γινόταν τήν εποµένη. Ο φίλος µου είχε φτιαχτεί εντελώς: διάβαζε 

και ξαναδιάβαζε τήν εφηµερίδα, και για τό από πού θα ξεκινούσε και πού 

θα κατέληγε: Αλλά αυτό που θυµάµαι πιο πολύ, µέσα σ’ όλη αυτή τή ζέ-

στη, απ’ αυτήν τήν βραδυά, και τήν διάχυτη φιλικότητα, είναι οι δύο που 

καθόντουσαν δίπλα µας δηλαδή στεκόντουσαν όρθιοι: δεν τούς είχα ξα-

ναδεί εκειµέσα, κι ούτε θα τούς ξανάβλεπα, κι όµως ήταν οι πιο ταιρια-

στοί πελάτες µέσα εκεί. Ήταν ροκάδες και διανοούµενοι και ποιητές και 

ζωγράφοι µαζί, ο ένας πιο µεγάλος µε γκρίζα κοντοκουρεµένα µαλλιά κι 

ο άλλος εντελώς νέος, εντελώς κουρασµένος, εντελώς όµορφος, µε 

µπούκλες σαν τόν ντόριαν γκραίϋ. Ο µεγάλος είχε µερικές ρυτίδες σαν 

από πίνακα τού πικάσο, αλλά εµένα µ’ άρεσε πολύ πιο πολύ απ’ τόν νεό-

τερο, είχε µια γοητεία, έναν ερωτισµό επιδεικτικά νευρικό και αδύναµο 

και δυνατό. Μιλάγανε συνεχώς και κοιταζόντουσαν µόνιµα κι αγκαλια-

ζόντουσαν συνέχεια. ∆εν µ’ άρεσε να κάθοµαι να τούς κοιτάω ντρεπό-

µουνα να µέ πάρουνε για καµµιά σάµπα κι εξάλλου ο φίλος µου ο µουσι-

κός µιλούσε συνέχεια για τήν πορεία µε τόση αγαλλίαση που πίναµε συ-

νέχεια κι αγκαλιαζόµαστε κι εµείς, κι ήταν σαν να πλέουµε όλοι µέσα σ’ 

έναν γενικό ιδρώτα από ζέστη: όλοι µαζί συγκρουόµαστε κατά διαστή-

µατα: όσοι παίζαν στο πάνω πάτωµα µπιλιάρδο φαινόντουσαν σαν να κι-

νιόνται εντελώς στο ρελαντί κι όσοι χορεύαν στο κάτω σαν να στεκό-

ντουσαν απλώς σκεφτικοί µε τό ποτήρι στα χέρια. Απ’ τήν ανοιχτή πόρ-

τα βλέπαµε να πηγαινοέρχονται µικροπωλητές και ζευγάρια που ρίχνανε 

πλάγιες µατιές µέσα και συνεχίζανε. 

   Είχαµε τήν αίσθηση ότι εκείνο τό βράδυ η συµφιλίωση ήτανε γενική. 

Κάποια στιγµή δίπλα µου έγινε µια έκλαµψη από περισσότερο έρωτα, κι 

η λάµψη µού πήρε τά µάτια. Ντράπηκα που ξανακοίταξα προς τούς δυο 

τους αλλά η λάµψη δεν µ’ άφηνε ήσυχη, ήτανε σαν µαγνήτης: τήν ίδια 

ακριβώς στιγµή που τούς κοίταξα είχανε πάρει µια στάση σαν να χόρευ-

αν τώρα ένα ακίνητο ταγκό: Ο µεγάλος είχε βάλει τό χέρι του στην πλά-

τη τού µικρού κι είχε σκύψει από πάνω του κοιτώντας τον µε µια ένταση 

κι έφτασε όλο του τό πρόσωπο ν’ ακουµπήσει στο στόµα του κι ο άλλος 

τόν κοίταζε µε µάτια µισόκλειστα και όλο έλεγε σαν καθησυχαστικά σαν 

να προσπαθούσε να βάλει τήν φωνή του, στο κέντρο ακριβώς απ’ τό σώ-

µα τού άλλου: 

   – Ich versteh’, ich versteh’, was du meinst. (Καταλαβαίνω, ακριβώς, τί 

θες να πεις). (Ή: Καταλαβαίνω, καταλαβαίνω πώς τό βλέπεις). (Ή: Ξέρω, 

ξέρω τί εννοείς). 

   Ο άλλος τόν κοίταζε µε προσοχή, σκυµµένος πάνω του, κι αυτός τού 

απαντούσε χαλαρά, σαν να κοιµότανε, γερµένος προς τά πίσω έτσι που 

νόµιζες ότι θα πέσει στο πάτωµα, κάτω απ’ τήν µπάρα. Ο άλλος τόν κρα-

τούσε όµως πολύ καλά. Και σύντοµα ξανανεβήκανε όρθιοι µε µια ήρεµη 

ταλάντευση, σαν να χόρευαν κι αυτοί, αλλά υπό γωνία άλλη. Βρισκό-
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ντουσαν ακριβώς σ’ εκείνον τό γαλαξία που λέγαµε. Απόσυρα τό βλέµµα 

µου ντροπιασµένη αλλά δεν ενοχλήθηκαν ούτε ασχολήθηκαν. 

   Εκεί θα τού έκλεινα ραντεβού, τό ’χα πάρει απόφαση. 

 
(…) 

 

   Τά συζητούσαµε µε τήν Λίζα όταν τρώγαµε τήν επόµενη φορά που κα-

τέβηκε: πιθανώς να ήθελε να πάµε µετά και σε µπαρ εγώ ελαφρώς βα-

ρυόµουνα τό µπαρ αυτήν τήν εποχή: Όµως καλό θα µού ’κανε ίσως να 

δω κι άλλους ανθρώπους: – Θέλω να ’χω αλληλεγγύη µε τίς γυναίκες, 

τής είπα. Είχε πάλι τίς κακές της. – ∆εν µπορείς όµως, µού είπε. – Και 

γιατί παρακαλώ είπα. – Γιατί ερωτεύεσαι τούς άντρες τους, απάντησε. – 

Ποτέ δεν τό κάνω αυτό, είπα. – Ε τώρα είµαστε λοιπόν σ’ αυτό τό ποτέ, 

τί να κάνουµε, µού είπε. 

   – Βρες µου έναν άλλον, είπα αµέσως εγώ.  

   – ∆εν θα ’σαι καλά µού φαίνεται. Και τί είµαι γω, προξενήτρα; σάρκα-

σε. 

   – Βρες µου έναν άλλον να ξεχάσω τή φωνή του. Πρέπει να ξεχάσω τή 

φωνή του, κατάλαβες; Πες µου ότι είναι άσχηµος, πες µου ότι είναι χο-

ντρός φαλακρός σκελετωµένος µαλάκας µουστακαλής γενειοφόρος σκυ-

λάς διανοούµενος, είπα εγώ. 

   – Μέσα έχεις πέσει, είπε αδιάφορα και κοίταξε τό ποτήρι της. 

   – Έτσι είναι; 

   – Ε τί να σού πω τώρα, έχεις πέσει κοντά. 

   – Α γαµήσου. Πότε φεύγεις; Θά ’ρθω µαζί στο βερολίνο, τώρα. 

   – ∆εν σέ παίρνω µαζί µου αν δεν είσαι ήρεµη. 

   – Είµαι ήρεµη. 

   – Μην πίνεις τόσο. 

   – Θα πίνω. Στο βερολίνο θα σταµατήσω να πίνω. Στο βερολίνο θα ’µαι 

τύπος και υπογραµµός. 

   – Και να σταµατήσεις αυτό τό βιολί µε τίς φωνές. Σού λέω δεν είναι ο 

τύπος σου, δεν σού κάνει. Σταµάτα λοιπόν µε τίς φωνές. ∆εν είδες τί έ-

παθες µε τόν γκαλερίστα; 

   – Αµάν πια, πάλι; πάλι αυτός ο γκαλερίστας; όλοι τόν ξέρετε; 

   – Αφού έκανες και βιβλίο γι’ αυτόν. 

   – Ε όχι και γι’ αυτόν, αφορµή πήρα. Εγώ παίρνω αφορµή κι από ’να 

κουκούτσι άµα πέσει κάτω, µέ ξέρεις καλά. Είχα τό σχέδιο, τό πρόγραµ-

µα, και χρειαζόµουνα τό υλικό, µού ’δωσε τό υλικό, και τελειώσαµε. Ξέ-

ρεις πόσον καιρό ήθελα να κάνω ένα θεατρικό έργο µόνο µε γυναίκες; 

 
(…) 
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   Μια φορά µόνο θα τόν παρασύρω σ’ ένα ραντεβού, να δω πώς είναι. 

Στο µπαρ Μαρίν τού κρόϊτσµπεργκ θέλω να γίνουνε όλα. Μερικές φορές 

προσπαθώ να τόν φανταστώ όσο πιο άσχηµον µπορεί ξέρεις, ίσως να εί-

ναι δηλαδή κοντός στραβοκάνης κι αλλοίθωρος, είναι αλλοίθωρος; Καλά 

τί σατανικό γέλιο είν’ αυτό; Ό,τι και να γίνει δεν τό φοβάµαι, ό,τι και να 

συµβεί: δεν πρόκειται να γίνει τίποτα µέσα στο µπαρ βέβαια, αλλά θέλω 

να γίνει η συνάντηση εκεί. Αλλά πώς θα µέ πείραζε να είναι αλλοίθωρος, 

ή χοντρός και αλλοίθωρος µαζί, και κυρίως αλλοίθωρος και χαµηλοκώ-

λης, λέγε, είναι αλλοίθωρος και χαµηλοκώλης; αυτός ο συνδυασµός µέ 

σκοτώνει, λέγε, µίλα λοιπόν, γιατί δεν µιλάς, θα σού σπάσω τό κεφάλι 

άµα γελάς έτσι και δεν απαντάς, θ’ απαντήσεις; µήν απαντάς ο δάντης µ’ 

ακούει και θα τιµωρηθείς. Λοιπόν εγώ θα τόν παρασύρω στο µπαρ Μα-

ρίν τού Κρόϊτσµπεργκ, εκεί θα ’ναι και τό ιστορικό µέρος όπου θα κάνω 

τήν µοναδική µου πουστιά σε γυναίκα. (Πώς έχουµε γίνει έτσι: πώς κα-

ταντήσαµε να θεωρούµε σπουδαίον κάποιον που θα πει τό φυσιολογικό, 

που εµείς τό θεωρούµε φυσιολογικό: αυτό τό κοινό: τό τόσο πολύ κοινό 

για µάς πια: Όµως ξέρεις, η φωνή του όταν τόν ρώτησα τότε αν µπορώ 

να χρησιµοποιήσω για µότο έναν στίχο του αν δεν έχει αντίρρηση, και 

ξέρεις τί µού απάντησε: ( – Ε, λέγε λοιπόν, πόσο θα περιµένουµε είπε)  – 

Πώς δηλαδή µπορώ να έχω αντίρρηση, µού είπε, ξέρετε καλά ότι δεν 

µπορεί και δεν πρέπει να υπάρχει αντίρρηση, δεν τό νοµίζετε αυτό δηλα-

δή και εσείς; µού είπε, και δεν είχε καν ερώτηση, ήταν µια φιλοσοφική 

σκέψη σκέτη µόνο: τό φαντάζεσαι; Μπορεί να είµαι ηλίθια γιατί βέβαια 

µπορεί αυτό τό ύφος να ’ναι και φιλοσοφικό πάντα έτσι, και να ’χει αυ-

τήν τήν πόζα τήν σκέψη τή φιλοσοφικότητα, αυτό τό, δεν ξέρω πώς τό 

λένε, αλλά πάντως εγώ τώρα βρίσκοµαι κάτω από τήν επήρεια αυτού τού 

στυλ: Και ξέρεις πώς είµ’ εγώ µε τά στυλ. Και δεν θέλω να σταµατήσει 

αυτό, καταλαβαίνεις; δικαίωµά µου δεν είναι; πειράζω κανέναν; Αυτή η 

φωνή είναι δικιά µου. Και τό ύφος, και όλα. Ειδικά τό ύφος. – Άκου δεν 

µπορεί και δεν πρέπει. 

   Ξέρεις καµµιά φορά πάντως σκέφτοµαι µην είµαι θύµα προκαταλήψε-

ων. Μήπως αυτή η ιδέα τής σχέσης µέ τραβάει ακριβώς γιατί είν’ έτσι 

απαγορευµένη και έχει έτσι αυτήν τήν αιώνια γοητεία που έχει ακριβώς η 

σχέση τής Ανδροµάχης µε τόν αδελφό της: ακριβώς: αυτή η απαγόρευση 

µήπως κάτι µάς λέει, µήπως είναι γενικά κάτι, που σαν είδος γενικά µάς 

τραβάει, µήπως κάπου κάτι χτυπάει, µήπως µάς τρελλαίνει, µήπως είναι 

µια τρέλλα). 

   – ∆εν έχει καµµιά απαγόρευση όµως η σχέση τής Ανδροµάχης µε τόν 

αδελφό της, τά παιδιά είν’ αγαπηµένα αδέλφια από πότε απαγορεύεται 

αυτό. 

   – ∆εν είσαι καλά µού φαίνεται. Καλά, δεν τό ξέρεις πως είν’ ερωτευ-

µένοι; Πως ήτανε από µικρά; Πως γι’ αυτό πήγε εκείνος στην αµερική; 
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   – Α, καλά, εσύ είσαι προχωρηµένη περίπτωση µού είπε ενοχληµένη. 

Έχει κι η φαντασιοπληξία τά όριά της, ε; Σέ πληροφορώ ότι τά ’χα φτιά-

ξει µε τόν αδελφό της στο σχολείο και ξέρω. Η Ανδροµάχη αδιαφορού-

σε, τά ’χε µε άλλον. 

   – Ναι, τά φτιάξατε για δυο µήνες πολύ σπουδαίο διάστηµα. Αχ βρε χα-

ζή. Αχ βρε χαζή. 

   – Έχει κι η φαντασιοπληξία τά όριά της σού λέω. Άλλο τά µυθιστορή-

µατα, προσγειώσου, σύνελθε, θα φύγεις εντελώς, έχεις ήδη φύγει, είσαι 

φευγάτη, είπε µε κακία. 

   – Πω πω µαζεµένα κλισέ τής είπα δεικτικά. Καλά τώρα σοβαρά τό λες 

ότι δεν τό ξέρεις; ο µεγάλος έρωτας στη ζωή τής Ανδροµάχης είν’ ο α-

δελφός της. Κι εκείνου αυτή. ∆εν στα ’χει διηγηθεί, δεν σού ’χει πει δη-

λαδή πώς τό κάνανε; 

   – Η Ανδροµάχη είναι καλλιτέχνης. 

   – Ε και λοιπόν; Τί ιδέα είν’ αυτή που έχεις για τόν εαυτό σου µού λες; 

Οι γλωσσολόγοι στερείστε παντελώς µυαλού; Ω θε µου δεν τό ξέρει. Ω 

θε µου, δεν τό ξέρει. Καλά δεν ξέρεις πώς τό κάνανε; ∆εν ξέρεις πώς τό 

κάνανε τήν δεύτερη φορά όταν γύρισε αυτός από τήν αµερική; Γιατί τήν 

πρώτη τό ’χαν κάνει ευτυχώς πριν φύγει; 

   – ∆εν ακούω τίποτα. 

   – Γιατί δεν ακούς; ∆εν σού πέφτει λόγος, θ’ ακούσεις. Τί σέ πειράζει 

εσένα; 

 
(…) 

 

   Στο βερολίνο λοιπόν αυτός µένει στο γκρύνεβαλντ, τό έµαθα τώρα πια 

βέβαια για τά καλά – άλλωστε πάντοτε τό ήξερα είναι ένα ωραίο προά-

στειο, ένα δάσος, ένα πυκνό ολοπράσινο δάσος ας πούµε όπως λέει και 

τ’ όνοµα. Ένα προάστειο για σχετικά ευκατάστατους όπου µένει αυτός 

µε τήν γυναίκα του – /…/ Εγώ λοιπόν στο βερολίνο µένω πάντα στο κρό-

ϊτσµπεργκ, και στο grünewald πάω µόνο γιατί έχει ένα ωραιότατο µικρό 

µουσειάκι τής οµάδας Brücke εκεί (ξέρεις, εξπρεσιονισµός, ernst ludwig 

kirchner, και τά λοιπά. Τούς αγαπάω πολύ). (Ο kirchner τά τελευταία 

χρόνια τής ζωής του πριν τήν αυτοκτονία του είχε πάθει κατάθλιψη απ’ 

αυτά που έβλεπε να συµβαίνουνε γύρω του στην γερµανία. Είχε θυµώσει 

κι είχε καταρρεύσει αυτός που σαν νέος (νεότερος) ήταν όχι απλώς πα-

νέµορφος και ερωτικός σαν µούτρο τής ροκ, αλλά απίστευτα µοντέρνος 

πιο σηµερινός κι από µάς, απλώς απίστευτα όµορφος και ερωτικός). Τό 

kreuzberg όµως είναι η µεγάλη µου συµπάθεια: είναι πιο κοντά στο κέ-

ντρο – όπως έγινε τώρα κιόλας που ενώθηκαν – και κάποτε είχε και πολύ 

ωραία κίνηση, αν και τώρα τά περισσότερα έχουν µεταφερθεί σε µια γει-

τονιά τού ανατολικού – τού πρώην ανατολικού: εξακολουθεί να είναι ε-
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κεί πολύ πιο φτηνά. Τό kreuzberg όµως τό αγαπάω και έχει κι αυτόν τόν 

περίεργο λόφο που δείχνει τήν διαολιά τών βερολινέζων – ή τήν ήρεµη 

απόγνωση και αποφασιστικότητα τών γερµανών (µετά τόν πόλεµο). 

 
                                                                                                              βρέθηκα πάλι σ’ ένα δάσος µαύρο και βαθύ, 

                                                                                                              αφού τόν δρόµο τόν κανονικό µου είχα χάσει 

 

   Όταν τέλειωσαν οι βοµβαρδισµοί δηλαδή, κι όταν τέλειωσε ο πόλεµος, 

τά ερείπια ήταν τόσα (στο βερολίνο) που µαζεύοντάς τα στην µπάντα ο 

κόσµος, έγινε εκεί ένα µικρό βουναλάκι. Αυτό τό βουνό αποφάσισαν τό-

τε οι γερµανοί να τό κρατήσουν για πάντα: όπως εξελίχθηκε οµαλά µά-

λιστα η ιστορία τους, από κει και µετά, και δεν είχαν εµφύλιο όπως εµείς, 

κι όπως πέσαν – κι ειδικά στο δυτικό – όλα τά λεφτά τού κόσµου εκεί – 

για να φανεί η διαφορά από τό ανατολικό (να λάµπει τό ένα, για να χλω-

µιάζει τό άλλο) έγινε σύντοµα, πολύ σύντοµα, ένας παράδεισος υποτρο-

φιών και ζωντανής ζωής εκειπέρα: γύρω στο 70 είχαν και πολύ καλόν κι-

νηµατογράφο τού κινήµατος αντεργκράουντ που επιχορηγούνταν κι έ-

φτιαχνε και εξαιρετικά τολµηρά και φιλοσοφηµένα µάλιστα πράγµατα. 

Οι εκδόσεις τους δε, ε, αυτές κι αν πήραν µπροστά (γιατί οι γερµανοί 

διαβάζουν σαν λύκοι) και σύντοµα τό τραίνο αυτό δεν πιανόταν µε τίπο-

τα: – ας σκεφτούµε απλώς και µόνο ότι ο κατεξοχήν και κατεστηµένος 

τους εκδοτικός οίκος που είναι και πάµφθηνος και υπέροχος (και στον 

οποίο βρίσκεις σχεδόν τά πάντα, και σε αλλεπάλληλες µάλιστα µετα-

φράσεις, σχεδόν κάθε 10 µε 20 χρόνια γίνονται καινούργιες) (ό,τι βιβλίο 

δεν µπορώ εγώ να βρω στην πρωτότυπη γλώσσα του, τό βρίσκω και τό 

παίρνω από τήν reclam) (έχω έτσι σπάνια βιβλία τού φώκνερ που δεν 

κυκλοφορούν πια στ’ αγγλικά, τά έχω στα γερµανικά, κι έχω από κει τά 

έργα τού µπρούνο επίσης, κι ένα σωρό άλλων, και δίγλωσσα) (δεν φαί-

νονται δε οι γερµανοί να κολλάνε σε κανενός είδους κλισέ: µπορεί να 

υπάρχουν και 4 βιογραφίες τού µπρούνο στον ίδιο εκδοτικό οίκο – ή 10 

βιβλία για τόν αντόρνο να εκδίδονται ταυτοχρόνως µαζί.) 

   Αλλά τί τά θέλεις, αυτός συγκεκριµµένα ο εκδοτικός οίκος έχει τόν ίδιο 

χρόνο ζωής που έχει και τό κράτος µας, αυτό τό παραπαίον µίζερο και 

φτωχό, και ίσως και λίγο περισσότερο – τό 1828 ιδρύθηκε. Στο kreuzberg 

λοιπόν σχηµατίστηκε ένα βουνό από τά ερείπια τού βερολίνου (και όχι 

όλα), και στο grünewald τό δάσος που µε τόν πόλεµο είχε καεί εκ θεµε-

λίων ξαναφτιάχτηκε ολόκληρο και ολοπράσινο. Και πανάκριβο. Από κει 

που µένω εγώ στο kreuzberg είµαι κοντά στον λοφάκο (που είναι τώρα 

φυτεµένος, γεµάτος δέντρα, κι έχει και πηγές) κι από κει πετάνε σε διά-

φορες γιορτές και πυροτεχνήµατα. Τό αγαπάω τό kreuzberg και εξακο-

λουθεί να είναι η βάση πολλών οµάδων και άλλων κινήσεων, όπως ας 

πούµε η πολύ δραστήρια κίνηση τών αστέγων εδρεύει εκεί. 
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   ∆εν θέλω όµως στο µέλλον να µείνω µε τήν Ελισάβετ, θέλω να µείνω 

πια µόνη µου, είµαστε µοναχικοί λύκοι εµείς όπως τής λέω. Θα βρω µια 

ωραία σοφίτα στην κλάϊστστράσσε. Κι από κει θα τού τηλεφώναγα για 

να τόν έβλεπα µία φορά. 

 
(…) 

 

   δεν µ’ άρεσε η ιδέα να τό κάνουµε εκειµέσα και δεν µ’ άρεσε η ιδέα 

δωµατίου µε κρεβάτι – δεν µπορούσα να τήν δω αυτήν τήν σκηνή µε τί-

ποτα: µού άρεσε όλο αυτό (σαν σκηνή δηλαδή) µέσα στο µπαρ, µού άρε-

σε τόσο τό να µην αντέχουµε άλλο µέσα στο µπαρ αλλά όχι και να πη-

γαίνουµε στην τουαλέτα, εκεί θα ήτανε βρώµικα, κι ούτε µού άρεσε η ι-

δέα να κρυφτούµε σε µία γωνιά. Ίσως τό µόνο πράγµα που θα µπορούσε 

να γίνει και τό µόνο ίσως αντάξιό µας θα ήτανε να τό κάνουµε γενναία 

στο δωµάτιο µε τά µπιλιάρδα ίσως αλλά χωρίς να κρυβόµαστε ούτε εκεί. 

Πάνω στο τραπέζι τών µπιλιάρδων; ∆εν µ’ άρεσε η ιδέα να τό πετύχουµε 

όµως και να τό κάνουµε κρυφά από τούς άλλους σαν να φοβόµαστε ή 

ντρεπόµαστε ή κρυβόµαστε – αλλά ούτε µ’ άρεσε κι η ιδέα να µάς κοιτά-

νε µετά οι άλλοι καθισµένοι γύρω στα θεωρεία ευτυχείς για τό χάπενινγκ 

που τούς έτυχε κάνοντας και σχόλια. Πιο πολύ µού ταίριαζε ίσως η ιδέα 

να παρασύρει ο ένας απ’ τούς δύο τόν άλλον έξω στο δρόµο και να προ-

χωρήσουµε τότε όπως µπορούµε και να φτάσουµε περπατώντας όσο θα 

µπορούσαµε να περπατήσουµε δηλαδή και µε τί τεθλασµένο τρόπο στην 

υπό τάς φιλύρας ή τήν πύλη τού βραδεµβούργου ή να κατηφορίσουµε τή 

µια όχθη τού ποταµού κι εκεί να τό κάνουµε τελικά επειδή δεν θ’ αντέ-

χαµε άλλο δηλαδή να κρατιόµαστε κι άλλο κι επειδή θα ’χαµε αποφασί-

σει κιόλας ότι µάς άρεσε αυτή (ειδικά) η υποταγή. Μού άρεσε να τό κά-

νουµε µόνο έτσι επειδή θα ’χαµε αποφασίσει ότι µάς άρεσε αυτού τού εί-

δους η υποταγή. Να τό κάνουµε επειδή δεν θ’ αντέχαµε δηλαδή άλλο και 

να µάς έπιανε η νύχτα και τό χάραµα στην όχθη τού σπρέε κι όλη τή νύ-

χτα να µη λέγαµε τίποτ’ άλλο αλλά να λέγαµε ακατανόητα πράγµατα α-

νοησίες βλακείες ποιήµατα απ’ όλη τήν ευρωπαϊκή ενδοχώρα κι απ’ όλες 

τίς γλώσσες που θα µπορούσαµε τότε να σκεφτούµε κι εµείς, και να κά-

ναµε και ψιλοδιαγωνισµό ποιος ξέρει τά περισσότερα, και να µέ σκέπαζε 

µε τό σακκάκι του τελικά και να κοιµόµαστε λίγο στο ποτάµι τή µια ψι-

θυρίζοντας τήν άλλη ξυπνώντας κι όταν ξυπνούσαµε ο ένας ή ο άλλος θα 

λέγαµε ∆εν έχω ιδέα πού βρίσκοµαι, και βρίσκοντας ο ένας τόν άλλον να 

τόν κοιτάει σιωπηλά – πολύ επιτέλους σιωπηλά – να τόν σκέπαζε καλύ-

τερα µε τό σακκάκι γιατί έχει αγιάζι και ψύχρα τίς νύχτες στις όχθες τού 

σπρέε. Κι αφού θα ’µαστε κι οι δυο ξανά έτοιµοι και θα ξυπνάγαµε θα 

ξαναρχίζαµε πάλι, µισοκοιµισµένοι και δοκιµάζοντας έτσι µε τά ρούχα, 

διαφορετικά είδη κάθε φορά, και κάθε φορά χωρίς να µάς νοιάζει καθό-

λου τί κάνουµε, και αν υπάρχει ή δεν υπάρχει, υπήρχε ή δεν υπήρχε αυ-
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τό, κι άλλοτε σηκωµένοι κι ακουµπώντας σε δέντρα, κι άλλοτε κάτω, κι 

άλλοτε στα χορτάρια επάνω τσαλαπατώντας λουλούδια κι άλλοτε όρθιοι 

πλάϊ στα δέντρα κι άλλοτε κάτω κι άλλοτε πάνω στα χορτάρια τσακίζο-

ντας τότε λουλούδια κι άλλοτε ήσυχοι σαν να ’µαστε αγκαλιασµένοι και 

κοιτάµε απλώς τό ποτάµι αφήνοντας φωνές κάπου-κάπου που δεν µπο-

ρούµε να τιθασσεύσουµε αυτές τίς φωνές εντελώς αυτοί οι ήχοι από µέ-

σα του που τούς βγάζει σαν να µη θέλει να τούς ακούσω (από εκείνον 

εκείνοι οι ήχοι για µία φορά) που τούς βγάζει µόνο σαν να πρέπει να 

τούς πει στον εαυτό του, µέ τρελλαίνουνε αυτοί µέ τρελλαίνουνε κιόλας, 

είν’ αυτοί που δεν θα ’χα ακούσει αν ήταν αλλιώς, θα γονατίζουµε πολ-

λές φορές ο ένας µπροστά στον άλλον µε τούς ήχους µήν ξέροντας πού 

βρισκόµαστε λιποθυµώντας έτσι σαν εκείνα τά παιδιά σ’ εκείνο τό ποίη-

µα ο ένας πάνω στον άλλον, µπορεί. 

 
(…) 
 

 

 
[ Ένα µέρος από αυτό τό, τελευταίο, κεφάλαιο τού βιβλίου τό διάβασα στο ραδιόφωνο (προς 

τά τέλη) τού 2οο7. (Έχω µαλακώσει τώρα, δεν λέω συνέχεια όχι όπως είδατε.) Στην εκποµπή 

τής Αγνής Στρουµπούλη λοιπόν (στο ράδιο φιλία) µπορείς να µιλάς όπως ίσως ξέρετε για κα-

µιά ώρα, πράγµα εξαιρετικό για τά γούστα µου που µερικές φορές (όταν είµαι µε φίλους) µ’ 

αρέσει πράγµατι να µιλάω, (πολύ !) Έτσι η Αγνή [που διηγείται και παραµύθια µ’ έναν πολύ 

απλό και οικείο τρόπο – όπως πρέπει να λέγονται τά παραµύθια (κι όπως ήθελα κι εγώ να τ’ 

ακούω όταν ήµουν παιδί)] κάπου µέ βρήκε κι ήταν κι η µόνη φορά που κι εγώ δεν έφερα δυ-

σκολίες: ∆εν είχαµε όµως (τελικά) πολύ χρόνο (τελικά ποτέ δεν θα είχαµε): ήθελα να πω κι 

άλλα τόσα [ συν τό ότι αυτό που είπα για τό διήγηµα δεν ήταν εντέλει ό,τι ακριβώς δηλαδή θα ήθελα και να έχω πει: τό 

διήγηµα είναι σοβαρό και δύσκολο είδος εγώ εννοούσα όσοι βιάζονται να γίνουν γνωστοί να πάνε να γράψουν σενάρια 
για τήν τηλεόραση ή να βρουν καµιά τρύπα στις εφηµερίδες. ] 

  «Βγείτε» λοιπόν από δω, πηγαίνετε στην αρχική σελίδα, επιλέξτε «πορεία στο βερολίνο», 

και θα έχετε τό τελευταίο µέρος τού βιβλίου ολόκληρο, που δεν υπήρξε καιρός να τό διαβά-

σω, τότε, όλο: και καλή διασκέδαση : ] 
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