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1

(από τό κεφάλαιο «gracias a la vida»:)

Αυτό ήταν που θύµιζε κάτι σαν µια τρύπα µέσα από τήν οποία
σκύβεις και κοιτάς σαν µέσα από έναν φακό ή ένα καλειδοσκόπιο /…/ και
ξαφνικά βλέπεις αστραπιαία ένα φως γεµάτο χρώµατα και σού φαίνονται
άγνωστα µόνο και µόνο επειδή νόµιζες ότι δεν θα είχε παρά µόνο µαύρο
στις διάφορες αποχρώσεις του τό σκοτάδι αυτό: Είναι µάλιστα µπορώ να
πω η µουσική αυτή ίδια µε τό ξάφνιασµα που νιώθει όποιος πάρει
ξαφνικά µέρος σε µια διαδήλωση σε δρόµους γνωστούς µε άλλους µαζί
και ξαφνικά βλέπει µια άγνωστη πόλη µε τελείως άγνωστους δρόµους
(…)
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πράγµατα που δεν τά ήξερε καθόλου πιο πριν και τού φαίνεται µάλιστα
αστραπιαία ότι οι δρόµοι αυτοί δεν είναι πια γεµάτοι µε τούς ψυχρούς
και λευκούς και τίς ψυχρές διαφηµίσεις και τά φώτα τά ψυχρά και
δυνατά (και νεκρά) παρά αντίθετα όλα έχουν γίνει ζωντανά (και ζεστά
και δικά του και είναι µέρος τών λέξεων που ξέρει και µπορεί να
προφέρει και ακόµα και τά χρώµατα γίνονται λέξεις και τά κτήρια
γίνονται λέξεις και οι πόρτες γίνονται λέξεις και ξαφνικά όλα γίνονται
λέξεις δικές του και βαρειές και οικείες (γνωστές) λέξεις γεµάτες µε τόν
έρωτα που κρυβότανε πάντοτε) και τού φαίνεται ξαφνικά µε λίγα λόγια
ότι παύει να ’ναι ατέλειωτα και ψυχρά και βάρβαρα όλα ενώ αποκτάει
βάρος και ύλη και νόηµα ο έρωτας που έχει µέσα του (και που δεν
µπορούσε να πει τ’ όνοµά του) και ήθελα πάντοτε να κάνω µια εργασία
σαν παρέκβαση στην µελέτη µου για τό πώς αλλάζουν οι δρόµοι όταν
γεµίζουν µε λέξεις που τό νόηµά τους για πρώτη φορά θ’ ακουστεί:
(…)

Τήν δεκαετία τού ογδόντα λοιπόν τού έτους χίλια διακόσια έγινε µια
επανάσταση από τούς νέους στον κόσµο αυτόν που εγώ τήν έµαθα από
µια βιογραφία που διάβασα πρόσφατα (τού ενός από αυτούς που έµεινε
και περισσότερο στον χρόνο από τούς άλλους γιατί έγραψε για τόν έρωτα
αυτόν εκείνος κι έτσι διαβάζοντας µια µέρα τόν συνάντησα
απροειδοποίητα σαν αστραπή) µια επανάσταση που συνεχίσανε µετά
άλλα παιδιά τήν δεκαετία τού εξήντα τού χίλια εννιακόσια που αυτήν τήν
ξέρουµε όλοι καλά. Κι από µια τέτοια εποχή µε φασαρίες στους δρόµους
παράνοµες βγήκε αυτός που αποκατέστησε τόσο τόν έρωτα και σαν
γλώσσα και σαν πείσµα και σαν µουσική κι από τότε τσουλάει στον
δρόµο τό έργο του µε τήν πράξη αυτή από πίσω να τής δίνει καταφύγιο
σαν πόρτα γιατί λοιπόν αυτό που πάνω απ’ όλα δίνει στο έργο του ζωή
είναι αυτός ο ίδιος ο έρωτας που δεν επιχειρεί να κρυφτεί ο έρωτας που
µεταφράζει τήν έκσταση και τήν ορµή σε πείσµα ψυχρό και ανήλεο
σχεδόν και σχεδόν λογικό, κι ενώ έπρεπε σύµφωνα µε τούς νόµους να
είναι κρυµµένος διατυµπανίζεται µε παραφορά ώς τό τέλος / και πέρασε
και από δίκη και κόντεψαν να τόν κάψουν γι’ αυτό / σαν ο
έρωτας που κινάει τόν ήλιο και τ’ αστέρια τ’ άλλα:

έτσι τελειώνει όλο τό έργο του: τί λάθος στον πλανήτη αυτόν πάντοτε να
µένουν τά έργα λοιπόν γι’ άλλους λόγους απ’ αυτούς που οι άλλοι τά
φτιάξανε
(έτσι όµως γίνεται γιατί οι λόγοι που φτιάχνεις τό έργο είναι πάντα ο
έρωτας και ο έρωτας στον περίπατο τής ζωής και τής ιστορίας µας µέχρι
εδώ πρέπει πάντα να είναι κρυµµένος και να µην κραυγάζει ούτε
µεταφράζει τ’ όνοµά του ποτέ)
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αυτός λεγόταν durante λοιπόν τότε κανονικά κι όχι δάντης αλλά έµεινε
µε τό χαϊδευτικό του όνοµα σαν παρατσούκλι, και στα 1280 λοιπόν στη
φλωρεντία έγινε µία κίνηση χίππικη εντελώς κι οι οπαδοί της
ανακήρυξαν τούς εαυτούς τους οπαδούς (ή υπηρέτες) τού έρωτα, και
κάτι µήνες γέµισαν τήν πόλη του νέοι απ’ ολόκληρη τήν ιταλία και τήν
ευρώπη τήν υπόλοιπη ίσως κάνοντας φασαρία και ντυµένοι στα άσπρα
(άσπρα σε πείσµα τών παπαδιστών) φωνάζοντας και τραγουδώντας µε
τρουµπέτες και άλλα όργανα έτσι δυνατά ότι µονάχα ο έρωτας αξίζει κι
αυτοί µονάχα σε αυτόν δήλωναν υποταγή: µόνο τ’ αγόρια βέβαια φυσικά
– η ιστορία δεν µιλάει για γυναίκες να γυρνάν στους δρόµους στην
περίπτωση αυτή – µια που αυτές ήταν ακόµα πιο φυλακισµένες /…/ απ’
αυτούς κι ακόµα είναι θυµωµένοι όλοι τους που τήν δεκαετία τού εξήντα
τή δικιά µας ύστερα από 7οο χρόνια όταν έγινε ξανά αυτή η κίνηση
βγήκαν κι εκείνες απ’ τά σπίτια και γέµισαν τούς δρόµους τότε τώρα πια.
(Να πω σαν σε παρένθεση ότι ο δάντης τίς δυο φορές που περιγράφει ότι
συνάντησε τήν βεατρίκη, τήν µια τήν είχαν – ήτανε κάποια τότε γιορτή
κι αυτήν τήν είχαν ντύσει οι δικοί της κατακόκκινα (και τότε έγινε αυτό
που εκείνος υποστήριξε ότι τού άλλαξε όλη τή ζωή όταν τήν είδε – τόσο
καινούργιο ήτανε αυτό που ένιωσα που σαν να µην ήτανε ίδια πια η
καρδιά µου – και τήν επόµενη φορά που ξανασυναντήθηκαν γύρω στα
δεκαοχτώ τους – ήταν περίπου συνοµήλικοι – τήν βάζει να φοράει
κάτασπρα: γιατί ήταν η εποχή τών νέων µε τά άσπρα τού έρωτα κι αυτό
ήταν µια ερωτευµένη οµολογία πιθανώς ότι τήν θεωρούσε µέλος τού
κινήµατος κι αυτός) (τότε εκείνη τόν χαιρέτησε τού χαµογέλασε τού
κούνησε µάλιστα τό κεφάλι καθώς στην άκρη τού δρόµου µίλαγε µε δυο
άλλες, και χαµογέλασε κοιτώντας τον κουνώντας τό κεφάλι: Αυτός
ερχόταν από απέναντι και είναι εύκολο να φανταστεί κανείς πώς τήν
κοιτούσε ενώ τό καταλάβαινε ότι χλωµιάζει και έτρεµε: /…/)
(…)

µε ποιον τρόπο λοιπόν οι µετανάστριες ή οι πρόσφυγες εκείνες
άκουσαν και παρακολούθησαν µια συναυλία στον λόφο εκεί πάνω: Γιατί
τώρα έχουµε και µεις µετανάστριες και πρόσφυγες κι άλλους πολλούς:
Χαίροµαι αλλά και λυπάµαι. Άργησα να τό πάρω απόφαση ότι θα έχουµε
κι εµείς µετανάστες µέχρι που έφτασε πράγµατι να έχουµε κι εµείς
µετανάστες: ∆ιαπιστώνω µάλιστα κάτι περίεργο: Σαν να ’µαι περήφανη
για τό ότι διαλέγουν να ζήσουν εδώ, σαν να χαίροµαι αλλά και να τούς
λυπάµαι: Οµορφαίνουν αυτό τό µέρος, αλλά και τί τραβάνε: Όταν
ήµουνα µικρή υπήρχανε µόνο µερικοί αφρικάνοι κι ύστερα η χούντα
έφερε πακιστανούς όπως λέγανε για τά καράβια, κι αυτό ήταν όλο. Οι
καηµένοι οι αφρικάνοι ερχόντουσαν µε τό µυαλό τους πάντα στην χώρα
τους, µε τόν ρυθµό τους, µε τό σώµα τους, φροντίζανε να ’ναι καλοί
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φοιτητές, δεν είχανε καιρό για χάσιµο ούτε λεφτά και σπουδάζανε
νοµική ή ιατρική για να γυρίσουνε πίσω να βοηθήσουν τήν χώρα τους.
Ένας φίλος µου από τήν αφρική ο Ιούλιος όταν εγώ ήµουνα στο σχολείο
(ήτανε φίλος και τής οικογένειας και περιέργως µ’ αφήναν να βγαίνω
µαζί του ενώ µού κάνανε καυγά για άλλα παιδιά, άλλους φίλους µου, που
ήταν και τής ηλικίας µου, ενώ αυτός ήταν λίγο µεγαλύτερος) σπούδαζε
νοµικά.
(…)

Αυτός ο φίλος µου σπούδαζε /…/ τότε που ήτανε χούντα και όταν
γύριζε στην πατρίδα του θα γινότανε δικαστής αλλά πάντως κινιότανε
ρυθµικά όπου κι αν βρισκότανε. Χόρευε και καθιστός, είναι απίθανο τόν
ρυθµό τόν έχουνε διαρκώς δίπλα και µέσα τους, έχεις τήν εντύπωση ότι η
ίδια η έννοια τού ρυθµού σαν ζωντανό φαινόµενο κι όχι σα λέξη (αλλά
δεν ξέρω, ίσως και σα λέξη) προέρχεται απ’ αυτούς τούς ανθρώπους.
Είναι ένας απ’ τούς πιο αγαπηµένους φίλους που είχα ποτέ, αν και δεν
ήµουν ερωτευµένη µαζί του χωρίς να ξέρω γιατί, πάντως είναι ένας από
τούς ελάχιστους ανθρώπους που τούς θυµάµαι να έχουν τήν πιο φιλική
καθαρότητα. Πήγε στην ουγκάντα και µετά έγινε και κει µια χούντα,
πολλές φορές αναρωτιόµουνα αν επέζησε. Είχε τέτοια όρεξη για ζωή,
ήθελε να τά µάθει όλα, να τά δει όλα, µια φορά µού ’στειλε µια κάρτα
χωρίς να τήν υπογράψει και στην αρχή ήταν ένα αίνιγµα αυτή η κάρτα
πιο πολύ κατάλαβα ότι προέρχεται από αυτόν από τόν γραφικό του
χαρακτήρα, αλλά ήταν τόσο συµπαθητικό που δεν τήν υπόγραψε, δεν
είχε ίχνος αλαζονείας αυτό, ήταν αυθόρµητο και ρυθµικό, έδειχνε
συναισθήµατα, και τά συναισθήµατα σ’ ανθρώπους τόσο ζωντανούς δεν
έχουνε ποτέ ονόµατα: έχουνε ρυθµό περπάτηµα, αγκάλιασµα και τό
πολύ-πολύ µία πρόταση: dear Bethy, αυτήν τήν στιγµή ευρίσκοµαι εις τήν Βιέννη
τής Αυστηρίας αυτό ήταν όλο, αλλά µε τόν τρόπο που τήν είχε απλώσει
πάνω στην κάρτα αυτήν τήν πρόταση ήταν µια αποθέωση, ένας χορός:
είχε κάτι τό κωµικό αυτή η απότοµη ανακοίνωση τού πού βρίσκεται αυτή
τή στιγµή, αλλά από τήν άλλη µερηά ήταν µαζί µε τόν πιο γήινο και
ειλικρινή τρόπο ρυθµικό σαν παιδικό όπως µόνο τά παιδιά έχουν
θαυµασµό και έρωτα για τήν στιγµή αυτήν που έχουν µπροστά τους
τώρα µόνο.
Όταν ήµουνα µικρή βλεπόµαστε συχνότερα, ερχόταν τότε στο εξοχικό
που έµενα µε τήν µητέρα µου, και ήτανε συνδεδεµένος επίµονα έτσι µε
καλοκαιρινά πρωινά και µε πανάλαφρα ξυπνήµατα:
Άκουγα τήν σιδερένια καγκελόπορτα τού κήπου να τρίζει, τό δωµάτιό
µου ήτανε προς αυτήν τήν µερηά τήν έξω, και γνώριζα σχεδόν τό τρίξιµό
της, έλεγα Αυτός πρέπει ναν’ ο Ιούλιος. (Είχε εξελληνίσει τ’ όνοµά του,
τί συµπαθείς άνθρωποι, πόσο προσπαθούσαν να ζήσουν όσο πιο ειρηνικά
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γίνεται). Μού ’χε δείξει τήν ταυτότητά του, στ’ αγγλικά τ’ όνοµά του
µεταφραζόταν σε κάτι σαν Τζουλ, κι από κει τό ’χε µεταφράσει στο
ελληνικό πάλι Ιούλιος, αλλά δεν θυµάµαι τό πραγµατικό του όνοµα
δηλαδή τής αφρικής πώς ήτανε, απ’ τό οποίο έγινε δύο φορές
µεταφρασµένο κατά προσέγγιση. Αυτή η προσέγγιση είναι συνήθως
αυθαίρετη. Τό αφρικάνικό του όνοµα ήταν πάντως ήρεµο και άγνωστο.
Άκουγα λοιπόν τήν καγκελόπορτα να τρίζει µ’ έναν αφρικάνικο
µεγαλόπρεπο και µαζί συνεσταλµένο τρόπο, (σαν γκογκ και σαν
καµπανάκι µαζί από τό ορατόριο τών χριστουγέννων) κι αµέσως µετά τά
βήµατά του και τά βήµατα τής µάνας µου να βγαίνει στην µπροστινή
βεράντα κι αµέσως µετά ακολουθούσαν εκείνα τά Καλώς τον, µπα, νά ο
Ιούλιος, τί κάνεις Ιούλιε, πέρασε µέσα (πόσο ήµουν ευγνώµων στη ζωή
τότε γι’ αυτές τίς καλοσυνάτες της µέρες) και θα άκουγα στη συνέχεια
ταυτόχρονα τόν πήδο του στην µπροστινή βεράντα, απαξιούσε να πάει
στην πόρτα και θα πήδαγε πάντα από τήν βεράντα σαν να ’ταν αυτό τό
αποκορύφωµα τού µεγάλου του παιδιάστικου σοβαρού αφρικάνικου
πρωινού και ταυτόχρονα µε τά βήµατά του και τίς δήθεν φοβισµένες
φωνές τής µάνας µου (τό διασκέδαζε η χρονολουλού) Μή βρε παιδί µου
θα σπάσεις κάνα πόδι τί κάνεις εκεί πώς πηδάς έτσι, ερχόταν για πρώτη
φορά τότε κι η φωνή του, µ’ αυτόν τόν πήδο και τήν προσγείωσή του
επιτέλους χαρούµενα στην βεράντα θα ερχόταν τότε για πρώτη φορά και
η τολµηρή και συνεσταλµένη φωνή, Μέσα είναι η γρηά; Αυτό τό γρηά
ήταν φοβερά συµπαθητικό κι ας ήταν αστείο, κι ήταν και φοβερά
συγκινητικό, γιατί επέµενε να µιλάει στην αφρικάνική του διάλεκτο µ’
αυτό τό γρηά, και συγχρόνως δεν ήταν µόνο τό ότι τού θύµιζε τήν
αφρική όταν τό ’λεγε, ένωνε κι εµένα µε αυτήν τήν αφρική, και κατ’
αυτόν τόν τρόπο µέ έχριζε µε κάποιον τίτλο πριγκηπικό ή
αυτοκρατορικό, µέ στεφάνωνε µε δόξες ανείπωτες και ανίδεες µέχρι
τότε, µέ τιµούσε (αυτό ήταν κάτι που τό καταλαβαίναµε και οι δυο µας,
αν και είχε προσέξει να τό εξηγήσει µ’ αυτήν τήν αλαζονεία του σε
όλους) (δηλαδή και στην χρονολουλού) ότι στην πατρίδα του τό γρηά
είναι τό πιο ένδοξο και τιµηµένο δηλαδή χαϊδευτικό που υπάρχει, τό λένε
δηλαδή µόνο στον άνθρωπο που αξίζει και που αγαπάνε πάνω από κάθε
τί άλλο και τό ότι στην πατρίδα του τό λένε στα µικρά κορίτσια πολύ πιο
πολύ, είναι η πιο χαϊδευτική κουβέντα για τά µικρά κορίτσια να τά πούνε
γρηά. Έτσι, αυτό τό ξεκαθάρισε για να µήν υπάρχει απορία και µετά
συνέχισε να τό λέει. Η µάνα µου φρόντιζε να τόν καθησυχάζει τότε,
δήθεν µε συγκατάβαση, λέγοντας Μέσα είναι, µέσα είναι, κοιµάται, και
τότε, καθώς εγώ ετοιµαζόµουνα και ντυνόµουνα µέσα βιαστικά
σιχτιρίζοντάς τον ελαφρώς γιατί µού χάλαγε και λίγο τό χουζούρι, ύψωνε
τότε αυτός για πρώτη φορά τή φωνή, ήσυχος και ανακουφισµένος
επιτέλους, γιατί όλα είχαν πάει επιτέλους τελείως καλά, και καµµιά
δυσάρεστη έκπληξη δεν τόν περίµενε στην εξόρµησή του: Κοιµάται; (µε
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ένα µεγάλο θαυµαστικό.) Ακόµα; (∆ύο θαυµαστικά.) Να τήν ξυπνήσεις
(η έλλειψη πληθυντικού ήταν κατανοητή µόνο σ’ αυτόν. Η µάνα µου δεν
θα τήν ανεχόταν δηλαδή σε άλλον και δεν είµαι σίγουρη ότι δεν
µπορούσε να πει τόν πληθυντικό, αλλά δεν πρέπει να πήγαινε στους
ρυθµούς τής ευγένειας που ένιωθε: κατά πάσα πιθανότητα στην αφρική
ένας τέτοιος πληθυντικός πρέπει να είναι όντως γελοίος, και τιµούσε τήν
µάνα µου µιλώντας της ειλικρινά αφρικάνικα, γιατί στο πανεπιστήµιο
ήξερε να µιλάει λιµοκοντορίστικα στους καθηγητές, κι αυτό τό ξέρω
καλά, αλλά συγχρόνως η µέρα που ερχόταν στην θάλασσα να µάς βρει
ήταν και τόσο ευχάριστη, που δεν ήθελε να τήν χαλάσει µε κακές
µεταφράσεις). Να τήν ξυπνήσεις λοιπόν. ∆εν µπορεί να κοιµάται ακόµα,
ακόµα κοιµάται η γρηά; (µε µια µικρή ερώτηση και πολλά µαζί
θαυµαστικά) τήν ίδια στιγµή που άκουγα τό σώµα του να βυθίζεται στη
σεζλόνγκ. Να πέφτει µ’ έναν ρυθµικό βαρύ φιλικό κι απροσποίητο
γδούπο. Κι όταν εµφανιζόµουνα αγουροξυπνηµένη, και ήθελα να κάνω
πρώτα καφέ πάντα εγώ έλαµπε τό πρόσωπό του, τί ωραίο να τό θυµάµαι,
τήν ώρα που µού ’λεγε Νά η γρηά τί κάνεις γρηά ακόµα κοιµάσαι;
Γελούσε ολόκληρος. Τί ωραίο που τό θυµάµαι.
(…)

Οι άνθρωποι που χαίρονται ένα τραγούδι όµως χωρίς να θέλουνε µέσω
αυτού να γίνουν γνωστοί είναι ειλικρινείς απολύτως: όσοι τραγουδάνε
και γελάνε µε λίγα λόγια είναι ειλικρινείς: είναι πολύ περισσότερο
καλλιτέχνες µάλιστα από τούς άλλους: όχι γιατί έχουνε τά τυπικά δήθεν
προσόντα αλλά γιατί έχουνε τό µεγάλο και ουσιαστικό προσόν να
µπορούν να χαίρονται και να γελάνε µε τή ζωή κι αυτό θέλει θάρρος: Τό
να ευχαριστείς τή ζωή γι’ αυτά που σού έδωσε θέλει θάρρος µες στη
µαυρίλα: η κλάψα είναι δειλία: (δεν είναι τυχαίο που τό τραγούδι gracias
a la vida τό ’χει γράψει µία γυναίκα – ξεχνάω τ’ όνοµά της αυτή τή
στιγµή: Οι γυναίκες έχουν περισσότερο θάρρος από τήν παιδική τους τήν
ηλικία τους κιόλας µέσα σ’ αυτήν τήν µαυρίλα).
Γι’ αυτό ακριβώς αυτοί χτυπάγαν και τά πόδια τους γύρω µου εκείνο τό
βράδυ και χτυπάγαν και τά χέρια τους (ρυθµικά) τόσο πολύ που όταν η
συναυλία τέλειωσε ολονών οι παλάµες πονάγανε και είχανε κοκκινίσει:
Υπήρχε ένας ενθουσιασµός: σαν να ’χαν γυρίσει ένα χρόνο πίσω που
επειδή όλα ήταν παράνοµα δεν ήταν τότε παράνοµο να ξέρεις τί θέλεις:
και δεν ήταν παράνοµο να θέλεις τότε τό άγνωστο: γιατί δεν µπορούσε
να σού απαγορέψει κανείς τότε τό άγνωστο: Υπήρχε δηλαδή µια
ανάµνηση και µια γνώση τών δρόµων και τών φωνών όταν όλοι παύουν
ν’ ασχολούνται µε τήν καρριέρα τους και ασχολούνται µε κάτι πιο
εγωιστικό, µε τόν ίδιο δηλαδή τόν κίνδυνο τής ζωής: η µυθική ινδιάνα
έλαµπε λοιπόν / αστραφτερή και καθιστή µετά απ’ τίς πολλές
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διαδηλώσεις κι εξορίες / και αποτελούσε µε λίγα λόγια τήν ίδια στιγµή
µια ανάµνηση και µια υπενθύµιση (και µια καλλιτεχνική
αποκρυστάλλωση) τού ίδιου τού έρωτα που έχει η πράξη τόσων πολλών
ανθρώπων µέσα στους δρόµους και τό σκοτάδι, αποκρυστάλλωνε
µάλιστα τίς ίδιες τίς λέξεις και τά λόγια και τίς σκέψεις τους όταν
γίνονται έκρηξη ή βόµβα και περιβάλλουν τούς αιώνες που έρχονται: τήν
ερωτική ανάµνηση τής ζωής αυτής µέσα στον κίνδυνο που αρέσει τόσο
σε όλους σαν µυρωδιά: και αρέσει γιατί είναι µεγάλη η γοητεία τής
πράξης που γίνεται από πολλούς µαζί: όποιος τό έζησε δεν µπορεί να τό
ξεχάσει αλλά κι ας τρέχει µπροστά σαν τό µαύρο κορίτσι που τρέχει να
φύγει απ’ τήν δυστυχία που βρίσκεται πίσω του δεν µπορεί να πάψει να
γυρνάει και να τήν κοιτάζει: τόσο µεγάλη είναι η γοητεία τής µεγάλης
παρτούζας τών δρόµων και τής επικίνδυνης εκείνης κατάστασης όταν οι
αποφάσεις που παίρνουνε όλοι µαζί ξέρουνε ότι αφορούν όχι µόνο τόν
µελλοντικό παράδεισο αλλά και τά µελλοντικά ουρλιαχτά (και γι’ αυτό
είναι σαν να αγαπούν περισσότερο τό ολόκληρο αυτό σώµα τών εκατό
και τών πενήντα δρόµων όσο είναι ολόκληρο ακόµα όλο µαζί): είναι
µεγάλη δηλαδή η αιώνια (και γι’ αυτό θα ξανάρθει) κατάσταση τού
ενώµατος τόσο πολλών και τόσο άγνωστων /…/ ανθρώπων που
σκέφτονται όλοι µαζί που αν και δεν έχουν κάνει έρωτα ακόµα µε τό
υπόλοιπο σώµα αισθάνονται ότι έχουν κάνει ήδη µε τό µυαλό.
Επειδή τό θέατρο ήταν γεµάτο αλλά και επειδή µάς άρεσε να
κοιτάζουµε τά πάντα από ψηλά, κάτσαµε στο πιο ψηλό σηµείο τών
ξύλινων πάγκων όπου δίπλα µας ήρθε µετά αργότερα ένας οπερατέρ
(…)

Μπήκα τότε και χώθηκα σ’ αυτό τό βιβλίο τού σταντάλ που µ’ έκανε
να νιώσω αυτόν τόν γδούπο λες και µέ ξέρανε κι άλλοι: και να θελήσω
να τό κλείσω /…/ από τόν τρόµο ότι είχα ακούσει πολλά µυστικά που τό
φοβερότερο ήτανε ότι ήταν δικά µου: κι αυτό /…/ ήταν τώρα πολύ
επικίνδυνο: µόνο αυτός που µιλούσε εδώ δεν µιλούσε για τόν εαυτό του
αλλά για µένα αυτήν τήν φορά: µέ έβλεπε και µέ αγνοούσε µαζί, µού
έλεγε ότι είµαι γνωστή και µέ ξέρει: από πού έβλεπε αυτός τά δικά µου
τά πράγµατα, και από πού ήταν χωµένος σ’ αυτό τό χαρτί; Ένας
άνθρωπος που µε µυστήριο τρόπο βρισκόταν στο χαρτί και µέ ήξερε, ενώ
κανείς άλλος δεν µπορούσε τίποτα απ’ ό,τι µού συνέβαιναν ούτε καν να
τά φανταστεί, πολύ περισσότερο και να τά λέει σαν να µην είχανε
σηµασία καµµιά: Πώς µπορούσε λοιπόν να ξέρει και να υπάρχει ένας
άνθρωπος κρυµµένος στα σκονισµένα χαρτιά που αντί να µιλάει για
περιπέτειες σε νησιά να ξέρει όσα ξέρω εγώ; κι ότι πρέπει να µάθεις πώς
να κοιτάς κι ότι πρέπει να µάθεις και να προσέχεις πώς µιλάνε οι άλλοι;
Τρόµαξα τόσο όσο δεν είχα τροµάξει ποτέ: µού φαίνεται ότι παρακάλεσα
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µάλιστα όλες τίς µάγισσες που πετούσαν τριγύρω µου να µέ
προστατέψουν απ’ αυτόν τόν ξερό άγνωστο που τά ήξερε και τά έλεγε
όλα σαν να µην ήµουνα τίποτα.
(…)

Στην αρχή τής δουλειάς µου /…/ όταν ξεκίναγα τήν διατριβή µου αυτή
(που η Νίνα ισχυρίζεται ότι δεν θα τελειώσει ποτέ) δεν µπορούσα να βρω
ακριβώς πού οφείλεται τό φαινόµενο τής υστερίας αυτής: να ανατρέχουν
συνεχώς για να µιλήσουν σε µία νεκρή πεθαµένη απλώς γλώσσα: τώρα
πια ξέρω κι ησύχασα. Μού πήρε κάτι χιλιάδες σελίδες βέβαια για να τό
καταλάβω αυτό. Όµως τό συµπέρασµα µ’ αποζηµίωσε, και µπορώ να τό
πω απλοποιητικά εδωπέρα ως εξής: η εξουσία, η γλώσσα τού
ευνουχισµένου, δεν µπορεί να µιλήσει παρά µόνο αφύσικα. Υπήρχε µια
ισορροπία σ’ αυτή τή χώρα όσο η αφύσικη γλώσσα ήτανε νόµιµη
εντελώς. Τό να ανατρέχουν συνεχώς στη νεκρή διάλεκτο κάποιων
αρχαίων φυλών δεν ήταν αρρώστια όπως νόµιζα εγώ αρχικά, αντιθέτως
ήτανε µια υγιέστερη σχεδόν διαστροφή, υγιέστερη από τήν άποψη ότι
εικονογραφούσε πιο απροσποίητα, και ειλικρινέστερα τήν αρρώστια
τους. Για όσους δεν τό ξέρουν τό γλωσσικό πρόβληµα στη χώρα αυτή
έχω στη διατριβή µου µια παρέκβαση ένα παράρτηµα ειδικά για τούς
ξένους, που µού ’κανε και µένα καλό καθώς διαπίστωνα ότι µέσα από
τήν σύντοµη κωδικοποίηση µερικά πράγµατα ξεκαθαρίζανε, εδώ όµως
περιττεύει αυτό: τά ζήσαµε όλοι, – αν και οι περισσότεροι ίσως έχουν
ξεχάσει τίς δολοφονίες που ’χουν γίνει για µια λέξη στη δηµοτική, τίς
δίκες που ’χουν γίνει για έναν τόνο που περισσεύει τίς καρριέρες που
’χουνε λασπωθεί για τούς ανθρώπους που θέλανε να µιλήσουν στον
δρόµο όπως µιλούσαν στο σπίτι τους: Κι ύστερα ήρθε ξαφνικά η
νοµιµοποίηση από ανθρώπους που ούτε καταλαβαίναν τί κάνανε:
προκύψανε διαστροφικά εκτρώµατα τότε: ήταν σαν να νοµιµοποιείς
ξαφνικά τό χασίσι ως καλλιέργεια ενώ απαγορεύεις εκ παραλλήλου τό
τσιγαρόχαρτο και τό κάπνισµα: Κάποτε είχα βρει µια διατύπωση που µού
’χε φανεί πετυχηµένη, και τήν χρησιµοποίησα στην διατριβή µου αυτήν –
µολονότι είχα µια µικρή υποψία ότι επειδή απευθυνόµουν σε ξένους ίσως
να µη γινόµουν απολύτως κατανοητή: Πόνταρα µόνο στο ότι ίσως η
διατριβή µου κάποτε να εκδιδόταν κι εδώ – τώρα ξέρω ότι αυτό
αποκλείεται – δεν πειράζει ίσως έτσι καλύτερα: «∆εν αρκεί να
µιλήσουµε στη δηµοτική, πρέπει να µπορούµε και να ζήσουµε στη
δηµοτική».
Εννοούσα βέβαια µ’ αυτό /…/ τίς τελευταίες µέρες εκείνης τής
επανάστασης γιατί στη διατριβή µου επικρατεί η αντίληψη που τήν έχω
ακόµα, αρκετά – ότι µόνο µέχρι πριν εγκαθιδρυθούν εδώ πέρα οι
καλαµαράδες (η φράση υπάρχει ακόµα µόνο στην κύπρο αυτό είναι
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φοβερά ενδεικτικό – µ’ αυτό οι κύπριοι µάς λούζουν όλους εµάς, (είναι
µια φράση τής επανάστασης) (στο 21 οι αγωνιστές λέγαν τούς
πολιτικάντηδες έτσι)) µόνο ώς τόν ευνουχισµό απ’ τούς πολιτικάντηδες
δηλαδή εκείνης τής ξυπόλητης εξέγερσης µιλήθηκε – ήταν η τελευταία
της περίοδος, µετά από µια αχανή µεσαιωνική φάση όπου η δηµοτική
λειτούργησε (όπως και σ’ όλα τά άλλα κράτη οι µεσαιωνικές και
υπέροχες και ζωντανότατες γλώσσες) (έχουµε τό παράδειγµα τού δάντη
για τήν ιταλία εδώ και στην γερµανία ο βάλτερ εισήγαγε τήν λέξη
γυναίκα αντί για κυρία (και πυργοδέσποινα) κι έγινε χαµός) – µόνο µέχρι
τήν ίδρυση τού κράτους τού νόµιµου µιλήθηκε λοιπόν η δηµοτική
ελεύθερα εδώ και σωστά: ∆εν στο ’πα εγώ παιδί µου µε τή βουλή µην πιάνεσαι και
τούς καλαµαράδες; – που λέει και τό τραγούδι – γιατί τελικά η δηµοτική
είναι η γλώσσα τής παρανοµίας όπως φαίνεται. Θα φτύσουµε αίµα να
τήν κάνουµε νόµιµη,
(…)

–Έχουνε ναρκωθεί έχουνε αποβλακωθεί εντελώς και δεν υπάρχει επί
τής επιφανείας απολύτως κανείς αν δεις ό,τι φαίνεται ό,τι είναι γνωστό
και µιλάει, γενικά είναι δοκιµασία να ζεις.
Σταµάτησε να πιει νερό λες κι είχε βγάλει λόγο: Είχε και τέτοιο ύφος: η
Μάχη έβαλε καινούργιο κρασί παρ’ όλο που ετοιµαζόµαστε ήδη να
φύγουµε.
–∆οκιµασία να ζεις, ξαναείπε, δοκιµασία µεγάλη. ∆εν φανταζόµουν
ποτέ µου ότι θα είναι έτσι αυτό: Ήµουν περήφανη για τόν λαό στον
οποίο ανήκα, νόµιζα ότι µιλάω τήν γλώσσα ενός κόσµου µ’ ανθρωπιά
περηφάνεια και πρωτοτυπία ακόµα µπορούσες να πεις: για ποιόν να
γράψεις να ζωγραφίσεις να ενδιαφερθείς και να πάρεις εµπνεύσεις πια
µες απ’ τό χάλι αυτό; Τήν κόλαση απ’ τήν θεία κωµωδία τού δάντη να
γράψεις; πάλι τά ίδια ξανά και ξανά; Και τί τιµωρία δηλαδή θα είναι
αυτή; Τούς συχαίνοµαι όλους, δεν έχω σχέση µε κανέναν τριγύρω µου
εγώ: Λες να αρρώστησα; Αυτούς που ’ναι επί τής επιφανείας και θέλουν
να είναι γνωστοί τούς συχαίνοµαι όσο δεν παίρνει όλους. Πάω µετά σε
διάφορα στέκια για να βλέπω τούς υπόλοιπους και δεν ανοίγω και
πολλές κουβέντες µην απογοητευτώ κι από κει: /…/ Μέ πειράζει αυτό τό
κοµφούζιο βρε παιδιά, µέ πειράζει πολύ: µέ πειράζει που η αυταρχία
τους παίρνει τά πάνω της κι έτσι η αναρχία (η δικιά µου η προσωπικιά
δικιά µου αναρχία που δεν µοιάζει µε τήν αναρχία αυτό να λέγεται και να
ληφθεί υπόψη από όλους αυτή κανενός) παίρνει τά κάτω της κι έτσι µόνο
στις γυναίκες κατά βάθος µπορεί να ελπίζει τώρα πλέον κανείς.
– Σταµάτα να µιλάς για αναρχίες είπε η Μάχη είδες τί τράβηξες για να
βάλεις από τήν πρώτη σελίδα τού βιβλίου σου κιόλας αυτή τή λέξη,
πρέπει να τήν κόψεις αυτήν τήν συνήθεια.
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– ∆εν ήταν η πρώτη, ήταν η δεύτερη, είπε και γέλασε λίγο σαν άνοστα.
Τώρα τά λέω σε σάς, είπε πάλι. – Θα πάµε να φάµε; είπα εγώ: πεινάω
πολύ από ώρα. – Τώρα αµέσως είπε ξανά και στρογγυλοκάθισε: ∆εν
µιλάω για τήν αναρχία τών ηλιθίων, εξήγησε, µιλάω για τήν αναρχία τών
ευφυών λες και είχαµε καµµία ανάγκη να ξανακούσουµε δηλαδή τίς
απόψεις της: /…/ Εν τάξει τήν αγαπάµε και τήν ξέρουµε πλέον, τά
γνωστά, αλλά από ένα σηµείο και πέρα λέει και ξαναλέει τά ίδια
συνέχεια: Εντούτοις γι’ αυτό είν’ οι φίλοι, και στρογγυλοκάτσαµε
αναστενάζοντας (η Μάχη µού έρριξε µια µατιά πάρα πολύ σιωπηλή) και
φυσικά τήν ακούσαµε: – Όλος ο κόσµος που σχηµατίζει αυτήν τήν
αξιοπρεπή κοινωνία έχει ιδιοσυγκρασία πολύ πουτανίστικη είπε και γι’
αυτό κιόλας περιφρονούν τόσο πολύ τίς πουτάνες τού δρόµου ακριβώς
στο κράτος αυτό: /…/ Αλλά δεν µιλάω γι’ αυτά τώρα εδώ. Πρόκειται για
µια κοινωνία λοιπόν µε αυταρχικές και καθυστερηµένες προϊστορίες –
αυτό είναι όλο κι αυτό κρατάει πολύ: αλλού τό να είσαι ας πούµε
αυταρχικός ή σταλινικός ή καθυστερηµένος είναι κάτι ας πούµε σε χώρες
πάρα πολλές σα βρισιά αλλά εδώ όλοι καµαρώνουνε /…/ και γι’ αυτό όλοι
µισούν τίς γυναίκες τόσο πολύ: /…/ γιατί µόνο ο κάτω πάτος τού κάτω
πάτου µπορεί και να τά µισήσει καµµιά φορά όλα κι αυτές σίγουρα τά
µισούν γιατί ξέρουνε να µισούν γιατί δεν φοβούνται να µισούν γιατί είναι
αναγκασµένες να µισούν: γιατί αυτές είναι η δυστυχία τής γης και τό
άλας τής γης και η φρίκη τής γης κι η ελπίδα κι η ποίηση κι η
πεζογραφία τής γης και η φιλοσοφία τής γης και η ζωγραφική της και η
γλωσσολογία της και όλη της η σκέψη πράγµα που ορισµένοι άντρες τό
έχουνε διαπιστώσει στο παρελθόν αλλά αυτοί ήτανε σα γυναίκες και µ’
αυτήν τήν έννοια µιλάω όταν λέω ότι είναι τό άλας τής γης, όπως έλεγε
κι ο φίλος µου ο συγγραφέας που πέθανε. – Ήταν και δικός µου φίλος
είπα αλλά δεν µέ άκουσε. Κι αυτός έλεγε, συµπλήρωσα τότε κι εγώ
κάπως χαιρέκακα ότι η αναρχία είναι πράγµατι σαν τό αλάτι που πρέπει
να υπάρχει παντού (εκτός από τά γλυκά είπε η Μάχη αλλά δεν τής
δώσαµε σηµασία) αλλά δεν µπορείς να τό φας σε µεγάλες ποσότητες
µόνο του έλεγε, πρέπει να ’χει και κάτι άλλο µαζί. (Εγώ δεν µπορώ να
φανταστώ πάντως γλυκό µε αλάτι είπε η Μάχη). Και επειδή συνεχίζεις
να λες τίς βλακείες σου γύρισε αυτή και τής είπε να σού πω ότι
απλούστατα δεν έχεις µαγειρέψει ποτέ γιατί και τά γλυκά έχουν αλάτι,
και τά φαγητά έχουνε ζάχαρη. Μέχρι που και η µαγιονέζα (µαζί µε τήν
µουστάρδα) έχει και ζάχαρη, τό ξέρεις αυτό; – Και κάτι κουλουράκια τά
χριστούγεννα ή τό πάσχα που έκανε η χρονολουλού είχανε στη ζύµη
αλάτι θυµάµαι τούς είπα εγώ. (∆εν χρειάστηκε να διευκρινίσω εκειπέρα
σ’ αυτές ποια ήτανε η χρονολουλού). (…)
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(από τό κεφάλαιο «βροχή»:)

Μέσα εκεί (παρ’ όλο που ήταν στο υπόγειο τής πολυκατοικίας)
έλαµπε ένας βιεννέζικος γάτος παληά έπιπλα κι ένα ηχηρό φως από
µότσαρτ και ρούχα αγορίστικα χρωµατιστά και περούκες µε νευρικά
κοτσιδάκια: αστράφταν τραγούδια χριστουγέννων ihr Kinderlein kommet
και alle Jahre wieder και ri-ra-rutsch: τριγυρίζανε χρώµατα από πέδιλα πάνω
στο χιόνι και µανάβισσες κάτω από ολοκάθαρα κιόσκια χρωµατιστά που
πουλούσανε µελιτζάνες και πορτοκάλια τυλιγµένα σαν δώρο επίσηµο κι
αναντίρρητο µ’ έναν υπέροχο φιόγκο σε διαφορετικό κάθε φορά χρώµα
καρρώ. Και τότε εκεί τραγουδάγαµε µε τόν χένσελ παρέα κι αυτό ήταν
εξίσου µε τό άρωµα µουσικής αλλά και ζάχαρης σηµαντικό – γιατί ο
χένσελ θα µού άνοιγε βέβαια τήν πόρτα χαµογελώντας µου µε τό στραβό
του χαµόγελο πολύ πονηρά αλλά θα εξαφανιζόταν προς δυστυχία µου
και δυστυχία του πιο ύστερα, αµέσως µετά, κι η φροϋλάϊν ήταν σ’ αυτό
πολύ αυστηρή: κι όταν θα τά λέγαµε πρώτα πια όλα σωστά, τότε θα
µπορούσε νά’ρθει µέσα από τό άλλο δωµάτιο (στα πόδια του
στριµωχνόταν και τόν έσπρωχνε πρώτη η µαύρη γάτα) (που θα όρµαγε
να κάτσει µετά στο ακροκέραµο τής γυαλιστερής ντουλάπας) (και από
κει να µάς βλέπει σαν τήν γάτα τού τσεσάϊρ, µόνο ύπουλο χαµόγελο)
(αυτό θα τό µάθαινα αργότερα για τά γατιά και τ’ αγγλικά τους ονόµατα)
και τότε τού κάναµε χώρο κι οι δυο µας εµείς γελώντας ανάµεσα, η
φροϋλάϊν Λίζε κι εγώ (εκείνη έκανε περισσότερο στην άκρη κι εγώ
γελούσα τσιµπώντας του τό πόδι κάτω απ’ τό τραπέζι όσο µπορούσα πιο
δυνατά) και µε τσιµπιές έτσι κάτω από τά βιβλία αρχίζαµε να
χοροπηδάµε δυνατά µε τά τραγούδια που θα τά λέγαµε όλα ένα-ένα και
µε τή σειρά: ο χένσελ είχε τή δυνατότερη ίσως φωνή από όλους µας ή
φώναζε πιο δυνατά σαν να γκάριζε: η φροϋλάϊν φώναζε κι αυτή πολύ
ενθουσιώδης όπως και ήτανε, και εγώ φώναζα εξίσου πάρα πολύ (ήτανε
οι καλύτερες στιγµές τού µαθήµατος εξάλλου αυτές, δεν µπορούσα να
µην τό παραδεχτώ, ότι αυτές ήτανε ό,τι καλύτερο ας πούµε γινότανε) και
έτσι τό υπόγειο αντηχούσε οι ντουλάπες κουνιόντουσαν και τά θεµέλια
τής πολυκατοικίας στερεωνόντουσαν επιτέλους γερά, µε τά πιο φωναχτά
και υπέροχα τραγουδιστά τότε λόγια: που δεν µπορούσε να καταλάβει
και άλλος κανείς κι ήταν ένα από τά ωραία αυτής τής δουλειάς τό ότι
όσο και να φωνάζαµε κανείς άλλος δεν µπορούσε να καταλάβει τί λέµε
τά παίρναµε λοιπόν όλα απολύτως µε τή σειρά, κάθε φορά και µαθαίναµε
πάντα και ένα καινούργιο (εγώ δηλαδή γιατί αυτός τά ήξερε ήδη, κι
(…)
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άλλωστε µε τήν γιαγιά του θα µιλούσε συνέχεια γερµανικά) (και µόνο µε
τήν γερµανίδα γιαγιά του έµενε, δηλαδή και µε τήν ελληνίδα γιαγιά του
µαζί, και δεν υπήρχε κανένας άλλος µε τόν οποίο να µπορεί να µιλήσει
και καθώς η ελληνίδα γιαγιά του µιλούσε µόνο µε τήν γερµανίδα γιαγιά
του γερµανικά και αυτή, αυτός συνεπώς ήταν σαν χωµένος σε δύο
συµπληγάδες γιαγιάδικες που τού απαιτούσαν γερµανικές µόνο εικόνες)
και πιο πολύ απ’ όλα ουρλιάζαµε στο Hänschen klein ging allein / in die weite
Welt hinein / αυτός δηλαδή ούρλιαζε, πιο πολύ απ’ όλους, και φώναζε τότε
πιο πολύ απ’ όλα σ’ αυτό. Και η κυρία Νίνα έµπαινε και έλεγε µε τήν
βραχνή της από τό τσιγάρο φωνή στην φροϋλάϊν Λίζε τότε, κάθε περίπου
φορά, µ’ αυτό τό αριστοκρατικό και γεµάτο αξιοπρέπεια ύφος της που
ενισχυότανε από τά µακρυά µαύρα φορέµατα και που θυµίζανε τά βιβλία
που διάβαζα (η φροϋλάϊν µού έδινε) για τόν µότσαρτ: Θα ρίξετε τήν
πολυκατοικία πιο σιγά βρε παιδιά:
Και λες κι αυτό ήταν τό σύνθηµα, η γάτα (η µαύρη) κατέβαινε από τήν
ντουλάπα και τυλιγόταν στο µαύρο φόρεµα τριγύρω κάτω σαν τρελλή, ο
Γιάννης γύρναγε προς τό µέρος της γελώντας και φώναζε ακόµα πιο
δυνατά εγώ τόν τσίµπαγα κάτω απ’ τό τραπέζι στο γόνατο και φώναζα
λιγότερο επίσης, και η φροϋλάϊν Λίζε γύρναγε µισοόρθια προς τό µέρος
της κι έκανε τόν µαέστρο µε επίσηµες µεγάλες κινήσεις, κοιτώντας την
και κάνοντας µε τά µάτια της ένα «Πώς αλλιώς να γίνει λοιπόν;» και
τότε κάτω από τούς θριαµβευτικούς ήχους τού
Doch die Mutter weinet sehr / hat ja nun
kein Hänschen mehr

η κυρία Νίνα θα ύψωνε µε αξιοπρέπεια τό τσιγάρο της ξανά προς τό
στόµα και καθώς θα έβγαινε µε τήν γάτα να τήν ακολουθεί κατά πόδας
ξανάλεγε πάλι πάντως βραχνά
Πω πω βρε παιδί µου θα ρίξετε τήν πολυκατοικία πάντως εσείς βρε
παιδιά.
(…)

κι έτσι οι διάλογοι ήτανε ακριβώς σαν απεικόνιση τών σπασµών που
σαν σκάλα ανέβαιναν από κάτω ώς πάνω: µε άλλα λόγια τό βιβλίο µε
διάλογους είχε αγάπη και έρωτα: αυτό τό κρυφό. Τό βιβλίο χωρίς
διαλόγους ήταν δυσάρεστο δηλαδή για τήν βιβλιοθήκη τών µεγάλων και
µόνο. Είχε ένα χρόνο βέβαια και ήταν γι’ αργότερα. (Αλλά αργότερα µε
τήν έννοια ότι εσύ θα ξεπέρναγες εκείνο τό πολύ βαρετό./…/) Κι όταν
αρχίσανε για τά καλά τά µαθήµατα και τά σχολεία και όλα αυτά (είχα
µάθει να διαβάζω πολύ πιο πριν: θυµάµαι τή µάνα µου να µού δείχνει τή
βασική διαδικασία (ένα-δύο µόνο σκοτεινά απογεύµατα λίγο τά φώτα
χαµήλωσαν) (εκεί στο τραπέζι οι δυο µας µε µία σχολαστική µοναξιά)
(κι ίσως κιόλας δεν κράτησε πάνω από δύο απογεύµατα αυτό για να τήν
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ξεφορτωθώ αυτή τή σκοτεινή διαδικασία που χρωµάτιζε άσχηµα όλο τό
απόγευµα) κι έτσι όλα ήταν εύκολα κι ύστερα ο πατέρας µου διασκέδαζε
να µού δίνει να τού διαβάζω τήν εφηµερίδα: δεν µπορούσα να καταλάβω
τούς τόνους, τόνιζα αλλού από κει που τονίζαν οι τόνοι, αυτό ήταν τό
µόνο µου ελάττωµα: (έχω τήν αίσθηση ακόµα στ’ αυτιά µου –
καυλωµένη στην ελευθερία της (τήν ελευθερία τού χρόνου εκείνου) τόσο
βαθειά και ξεπατωτικά ηδονική – ότι µπορούσα να φωνάζω και να
τονίζω τίς λέξεις εγώ όπου ήθελα – να γίνονται έτσι τά περισσότερα
άγνωστα πράγµατα αυτά – όπως µού άρεσε εµένα να τά ακούω καλά: ο
αφάνταστος σπασµός τού ήχου που βγαίνει όπως είναι µόνο ευχάριστος:
µουσική για χοροπήδηµα και για φιλιά: µού τήν έσπαγαν οι διορθώσεις.
Από µέσα µου επέµενα: η πάπισσα ήταν πάντα παπίσσα. Έπρεπε να ’ναι
παπίσσα γιατί αυτό είν’ τό σωστό. (Καµµιά φορά φοβάµαι µή µού
ξεφύγει και τώρα καµµία φορά που είµαι ενίοτε αφηρηµένη µπροστά σε
κανέναν). Όµως πολύ νωρίς έχουµε τή γλώσσα ολόκληρη µέσα ή
µπροστά µας σαν σύνολο – είµαστε πολύ πιο πάνω από τά λίγα που
µαθαίνουµε τήν πρώτη φορά, ο τσόµσκυ τό ξέρει περίφηµα αυτό. Έτσι
λοιπόν συνεπώς η παπίσσα είχε για µένα λογικές αναφορές (και
συσχετισµούς) σε πολλά προϋπάρχοντα (και ήδη γνωστά) (για να µην πω
ότι και τά τσίσα ήταν πιθανώς ένα απ’ αυτά πολύ λογικό) ενώ η πάπισσα,
όταν µού είπανε αφού συνήλθαν από τά πολλά γέλια (ποτέ δεν κατάλαβα
γιατί τούς φάνηκε τόσο αστείο, ακόµα οµολογώ δεν τό καταλαβαίνω
εντελώς) ότι αυτό είναι τό σωστό, µέ χτύπησε πίσω κάπου εκεί στο
κεφάλι η απόλυτη δυστυχία και φτώχεια (τού κόσµου αυτού) (τί
πράγµατα λοιπόν είν’ αυτά, εδωπέρα (µόνο) θα ζήσω;) γιατί ήταν
άγαρµπη χοντρή και θύµιζε πτώση και πάτησα έπεσα) όταν αρχίσανε
λοιπόν τά µαθήµατα και τά σχολεία και όλα αυτά ο πιο µεγάλος φιόγκος
µε τήν πιο µεγάλη (ωραιότερη) έκπληξη ήτανε τά αναγνωστικά πώς τά
λέγαν αυτά γιατί ήτανε εύκολα παιδικά ή απλά σαν να σού ξαναδίνανε
µία µεγάλη έκταση προς τά πίσω ευχάριστου χρόνου κι όσα είχες αφήσει
ή περάσει βιαστικά τώρα να τά βρεις και να τά παπαγαλίζεις συνέχεια:
ξαναµπήκες για λίγο σ’ ένα κουκούλι όπου µπορούσες να πιπιλάς
δηλαδή ελεύθερα δάχτυλο: ξαναγύρισαν όλα λοιπόν ξαφνικά κι ήταν όλα
τόσο εύκολα και µ’ ένα κόλπο περίεργο σαν τραγούδι µε πολύ
χοροπήδηµα µπορούσες να ξαναγίνεις ανίδεο, να χωθείς µε απόλαυση σε
µερικά απ’ αυτά και να κυλιέσαι πάνω σ’ αυτά που είχες αφήσει γρήγορα
πίσω και που τώρα µπορούσες να τά ξαναβρείς – και να είναι και
µάθηµα: να σού λένε και µπράβο δηλαδή για αυτά: Πιο πολύ απ’ όλα
χωνόµουνα όµως στο γερµανικό αλφαβητάρι: ήταν ωραιότεροι οι
άνθρωποι εκεί, γιατί στο ελληνικό ήταν λίγο σφιγµένα τά πόδια τά
σχέδια και µ’ όλο τό συµπαθητικό κλίµα που ’χει πάντα ένα σχέδιο πίσω
του (πόσα αινίγµατα µέσα σ’ αυτά όλα τότε τού φόντου εκεί) θύµιζαν
όλα τους πιο πολύ απ’ όλα χωριό. Τό γερµανικό αλφαβητάρι είχε τήν
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πόλη τίς γούνες µαµάδες σκαντζόχοιρο χιόνι τό σκι τά χριστούγεννα και
τίς πύλες που έπεφτε από τήν φράου Χόλε σαν φιλί αγκαλιά κι ένα
τεράστιο µπράβο από πάνω τό χρυσάφι, χρυσό. Και ξανά πάλι τά ασαφή
και χρυσά ξεµπερδέµατα (που κανείς δεν τά έλυνε) από τήν φράου Χόλε
στην Τρύπα τήν Κόλαση και τά λοιπά. Είχε πολύ περισσότερα µυστήρια
να λύσει κανείς στο γερµανικό αλφαβητάρι µε όλα αυτά – για να µην
λογαριάσουµε µέσα στις ιδιότητες τού αλφαβηταριού τού ίδιου: τόν
Γιάννη τήν γάτα τήν ντουλάπα τόν µότσαρτ τά τραγούδια και τήν
φροϋλάϊν Λίζε αυτή καθεαυτή. Καθόµαστε στο ωραίο στρωµένο (ζεστό
τί ζεστό) τραπέζι της κι έβλεπα εκείνα τά µακρυά της τά δάχτυλα πάνω
στα γράµµατα (νεανικά ντροπαλά παραµορφωµένα στους κόµπους από
τήν ηλικία και τήν αρθρίτιδα) και µύριζα τήν ανάσα της γεµάτη σκόνη
καθόλου παληά (σαν ένα µεγάλο ταξίδι µε τραίνο από χιόνια κι από
υπέροχη πόλη µε φρούτα, γλυκά) (που όµως εδώ κανείς δεν τήν ήξερε)
καθώς προσπαθούσε να µού προφέρει τίς ελάχιστες λέξεις στα ελληνικά
που χρειαζόντουσαν για να µού εξηγήσει µια λέξη: και µού άρεσε αυτό
που προσπάθαγε, να µού τά εξηγήσει όλα µόνο στα γερµανικά
βρίσκοντας κάθε φορά µια λέξη πιο πίσω που ίσως τήν ήξερα: τήν
έβλεπα να φτιάχνει σκάλες και να τίς κατεβαίνουµε έτσι µαζί. Στο
σχολείο αντίθετα όλα ήταν µε κρύο ψυχρά. Αυτή ήταν στηµένη και ίσια
κι αγέλαστη και µάς είπε αµέσως να έχουµε δεµένα τά δύο τά χέρια µας
να τά βλέπει επάνω στο ξύλο τό κρύο τού θρανίου και τού γυµνού
τραπεζιού από µακρυά να τά βλέπει δεµένα κι ακούνητα έτσι καλά. Και
τό µόνο που είχε ένα ξύπνηµα (µυστικό και κρυφό) από περιπέτεια µέσα
σου ήταν τά άλλα παιδιά: (απ’ τήν πρώτη στιγµή) οι ήχοι υπόγεια είπαν
ότι ήταν τό ίδιο για όλα
(…)

Όλα τά χρόνια µ’ άλλα λόγια, ώς τότε, που η ζωή γινόταν αυτό που
έχει γίνει, και οι σχέσεις γινόντουσαν αυτό που έχουν γίνει, και τά
µαθήµατα δινόντουσαν και παιρνόντουσαν µε τόν τρόπο που αυτό έχει
γίνει – ξέρω καλά ότι καµµία σκηνή και καµµία εικόνα ποτέ δεν ήταν
κάπου πιο πίσω – παρά απλώς στο υπόβαθρο: ό,τι κι αν γινότανε, ήξερα
καλά ότι έχουν περάσει αυτά – και αυτά σαν θαµπή σκόνη χρυσόσκονη ή
και καφετιά σκόνη που σηκώνει απλώς ένα βιαστικό µαύρο αυτοκίνητο
στον χωµατόδροµο, βρισκόντουσαν όλα λίγο πιο πίσω: όλα στο βάθος
πίσω απλώς: εκεί που τίποτα δεν χάνεται τίποτα σχεδόν δεν µετακινείται,
και όλα τά θεωρείς δεδοµένα: Όµως µε τή διαδικασία αυτή – µε τόν
τρόπο αυτής τής ζωής – µε τόν τρόπο που κανείς δεν θέλει να ξέρει ποιος
είσαι – µαθαίνοντας δηλαδή να µεγαλώνεις και να ζεις µε τούς άλλους –
επιµένοντας ν’ αγαπάς εκείνους τούς άλλους – που κανείς δεν θέλει να
ξέρει ποιος είσαι – είναι και λίγο σαν να µην τά σκέφτεσαι πια: Ναι, έτσι
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ξύπνησα – ήταν πολύ πριν να πεθάνει οποιοσδήποτε – δεν υπήρχε άλλος
θάνατος πέρα απ’ αυτήν τήν ζωή µε τούς άλλους που επιµένεις να ζεις,
µε απόλυτη τήν σιγουριά σαν να µην σέ µετακινεί και σέ κλονίζει, σαν
να µην σ’ έχει κλονίσει πια τίποτα, /…/ µε λίγα λόγια ξυπνώντας µια µέρα
(συνηθισµένη) κουρασµένη όχι ιδιαίτερα αλλά όπως όλοι /…/ κάνοντας
πια τόση σκόνη τρέχοντας όλοι προς τά µπροστά που είναι σαν να σού
τήν πετάνε στα µούτρα για να σού αλλάξουν εντέλει τό πρόσωπο – και
βλέποντας και τό πρόσωπό σου καµµία φορά στον καθρέφτη –
επιµένοντας να λες ότι είν’ τό δικό σου – και όµως να πρέπει κάθε φορά
για να τ’ αναγνωρίσεις καλύτερα να ξεπλένεις µε άφθονα ντουζ
στρώµατα σκόνης που φιλοδοξούν να τό ακινητοποιήσουν και να τό
κάνουν κάτι σαν άγαλµα ή να τό κάνουν σαν κάτι που να µοιάζει µε
απολίθωµα και ν’ ανήκει σ’ έναν δρόµο απολιθωµένο κι αυτό –
ξυπνώντας µια µέρα και πηγαίνοντας – πριν πας ακόµα – να κάνεις καφέ
– και µε τήν ιδέα ακόµα τού καφέ και τήν προοπτική του – µε τήν ιδέα
ότι αυτό είναι µια παρηγοριά – µια από τίς οµορφιές τής ζωής – θυµώνεις
που χρειάζεται παρηγοριά ξαφνικά η ζωή – που έχει καταντήσει να είναι
κάτι τέτοιο ξαφνικά η οµορφιά στη ζωή – και τότε ίσως µε τόν θυµό σου
ανασύρεται η σκέψη ή η ανάµνηση (ή η παρηγοριά) αυτού που ήσουνα
και συνεπώς, επιµένεις να λες, αυτού που είσαι: /…/ και βρέθηκες έτσι
λίγο πιο έξω, λίγο πιο έξω από τό γραφείο τους µόνη σου, εκεί που µετά
από έναν µικρό (και µίζερο ίσως, στενόν, αλλά όχι, ποτέ, δυσάρεστο
διάδροµο) γινότανε ένα πράγµα σαν χωνί, ή σαν τρύπα, ή σαν καταπακτή
ή σαν µπαλόνι από µέσα ή σαν κατακόµβη που τήν κοιτάς από τό βάθος
της και από τό ύψος της, και πάντα από µέσα προς τά κάτω και προς τά
πάνω έτσι µαζί δηλαδή, γκριζωπό και µετάλλινο, µε λίγα λόγια βρέθηκες
να χαζεύεις τόν εσωτερικό φωταγωγό αυτής τής σχολής /…/ µόνη εκεί,
ολοµόναχη και δεν είναι ώρα τώρα να εξετάσω για ποιο λόγο (όλες αυτές
οι γραµµατείς δακτυλογράφοι και στενογράφοι σέ είχαν αφήσει εκεί): σ’
ένα µέρος που ο εσωτερικός φωταγωγός αυτής τής σχολής
πλαισιωνόµενος από µικρά σκοτεινά και τελείως σιωπηλά τότε
παράθυρα ήταν δικτυωµένος σαν µε µια ατέλειωτη γκρίζα κορδέλα από
γκρίζες µεταλλικές γύρω σκάλες, που κατεβαίναν τσακισµένες ανά
πλατύσκαλο από πάνω ώς κάτω και (λίγα λεπτά πριν αυτό ξεσπάσει και
γίνει) κυριαρχούσε εκεί µια σιωπή µια απόλυτη βαθειά γαλήνη σαν
µετάξι, που κανείς δεν µπορούσε να προφητεύσει τί µέλλει να γίνει –
(παρά µόνο ίσως η ίδια αυτή η σιωπή, τώρα που τό σκέφτοµαι, σαν να
είχε µια ιδέα µεταλλαγής µέσα της αυτή η απόλυτη ακινησία) σαν
κουκούλι µεταξοσκώληκα ώσπου ξάφνου θα γινόταν αυτό: αυτό που
ήτανε µάλλον η ανάµνηση, /…/ ένας ήχος σαν κουδούνι ή σαν καµπάνα ή
σαν καµπανάκι γεµάτο τρίλιες συνεχόµενο και νευρικό ακούστηκε και
ξαφνικά τό καταπέτασµα τών ναών καταξεσχίστηκε στα δύο και στα
διακόσια δύο και η ησυχία κι η ηρεµία και τό κενό εξαφανίστηκαν και
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από πόρτες παράθυρα και ποιός ξέρει τί άλλες τρύπες τριγύρω απ’ αυτόν
τόν σωλήνα που χάζευα (περίµενα;) (ίσως όχι) τόν µαγικό ξεφυτρώσαν
ξεπεταχτήκαν και τρέξανε (άρχισαν να τρέχουνε δηλαδή µε φωνές
αλλόφρονες και θριαµβευτικές προς τά κάτω) ατέλειωτα αγόρια
ατέλειωτα µικρά και µεγάλα παιδιά: ήταν µαζί η µορφή τους, τά
διαφορετικά πρόσωπά τους η όψη τους, τά διαφορετικά φτωχικά εκείνα
ρούχα – τόσα µπορούσα να ξέρω µεγάλωνα σ’ ένα σπίτι που
κυριαρχούσαν οι σνοµπ: ήταν σαν τά φτωχά τά αγόρια αυτά – η κίνησή
τους η ακάθεκτη σαν τήν βροχή πάνω γύρω από τό κεφάλι µου, και τό
επιπλέον δώρο τών τρανταχτών τους φωνών που σηµατοδοτούσαν τόν
θρίαµβο: τί δώρο ήταν αυτό πάνω από τό κεφάλι µου που έπεφτε; αυτό
ήταν που σκέφτηκα, /…/ σκέφτηκα µόνο τή λέξη χαρά για πρώτη φορά
σαν να είχε ένα νόηµα καινούργιο (επειδή ήταν εξαιρετικά παληό και πια
πλέον απρόσιτο): σκέφτηκα ότι ποτέ δεν είχα υπολογίσει σωστά πόσο
µεγάλη πόσο θανατερά µεγάλη πόσο εκκωφαντικά θανατερή και
απερίγραπτη µεγάλη χαρά είχε εκείνη η στιγµή: /…/ µ’ αυτά τά αγόρια
από γύρω µου να πέφτουν στο κεφάλι µου σαν τήν βροχή: σχολούσαν
και φωνάζαν ίσως γελώντας και κατέβαιναν θριαµβευτικά και µόνο
εµένα δεν σκέφτονταν (θα ’πρεπε να ’µαι σαν τελεία γι’ αυτούς τότε
εκεί) (µια άσπρη τελεία καλοστολισµένη από τή µαµά εκείνη µε κείνα τ’
άσπρα τά γελοία µεταξωτά) αλλά εγώ τότε δεν τά ήξερα αυτά: όλα
εκείνα τά ατέλειωτα λεπτά που ένας ήχος µετάλλινος και λεπτότερος και
νευρικότερος από κείνον τού καµπαναριού και τής εκκλησίας συνόδευε
τίς φωνές και τά κατεβατά τους εγώ νόµιζα ότι ανοίγουνε και ηχούνε οι
σάλπιγγες τού παραµυθιού τού ουρανού /…/ (ότι θα µάς ερχότανε κάθε
στιγµή, σαν να µάς ανήκε κι οι ουρανοί να τό ξέρανε ότι θα µάς ανήκε,
εκείνη τήν εποχή που δεν χρειάζεται καν να διεκδικήσουµε τίποτα, αλλά
νιώθουµε ότι η ζωή (αυτό τό άγνωστο ατέλειωτο πράγµα) (είναι
φτιαγµένη για να) µάς τά στείλει όλα στο κεφάλι και στα χέρια (τά
µαλλιά τήν κοιλιά τά πόδια) σα δώρα που µάς ανήκουν) και νόµιζα ότι
αυτό δεν είναι παρά (µαζί µε τόν ήχο τής καµπάνας τόν θριαµβευτικό)
(µαζί µε τόν ήχο τών γέλιων και τών φωνών τους και τών ποδοβολητών
τους και τών ρούχων τους και τών προσώπων τους, τόν θριαµβευτικό)
δεν είναι παρά η ζωή που τώρα πια για τά καλά έχει αρχίσει. Η Νέα Ζωή.
Και δεν σκέφτηκα κατεβαίνοντας από τό κρεβάτι για να κάνω καφέ,
παρά µονάχα αυτό – γιατί τά άλλα τά ήξερα: Τί χαρά! Θυµάσαι, µπορείς
ν’ αντέξεις τήν ιδέα (τή µνήµη τήν πραγµατικότητα) τώρα αυτής τής
χαράς που ένιωσες τότε; /…/ µ’ αυτούς που γελάγανε αυτόν τόν άγριο
βρυχηθµό θριάµβου για τήν ξαφνική ελευθερία ολονών: Σ’ ενοχλήσαν
δηλαδή οι γυναίκες που βγήκαν από τό γραφείο όλες µαζί να σέ πάρουν
από κει µην σέ πατήσουν τ’ αγριόπαιδα είπανε καθώς σχολάγανε: (…)
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(από τήν α΄ σηµείωση:)

Tόν κοροϊδεύει, αλλά πολύ σοβαρά, τόν δάσκαλό του ο πιτσιρικάς
σε αυτό: Ώστε λοιπόν, ξανακάνετε πάλι τόν δάσκαλο, λέει. Έχουµε ένα
χρέος µού λέτε στην κοινωνία, τό αυτό πιστεύω για τόν εαυτό µου κι
εγώ. Αφήνω εντελώς κυνικά τόν εαυτό µου να σκλαβωθεί : Ξεθαύω απ’ τό
σχολείο µας αρχαίους ηλίθιους: Ό,τι µπορώ να σκεφτώ από βλακεία και
βρώµα όλα τά κακά δηλαδή πράγµατα από λόγια και πράξεις τούς
αφήνοµαι τούς αφοσιώνοµαι. Για τόν κόπο µου αποζηµιώνοµαι µε µπύρα
και γυναίκες (κοµπάζει αγορίστικα ο πιτσιρικάς εδωπέρα. Είχε καταρχάς
να ξεφορτωθεί τή µέγαιρα τή µαµά του αυτός πριν πάει στο παρίσι και
τίς µπύρες και τούς άντρες ώστε να βρει µετά τίς γυναίκες και στην
κύπρο και στο χαράρ). (Αλλά στον δάσκαλό του θέλει λιγάκι να κάνει
τόν µάγκα στα ερωτικά: εξάλλου προβλέπει, και προβλέπει σωστά. Τό
δικαιούται αυτό). (Κι αµέσως µετά, σηµάδι ότι έχω δίκαιο κι ότι
σκέφτεται τή µαµά του, βάζει ξεκάρφωτα ένα λατινικό ρητό (από τήν
εκκλησία) που αρχίζει stabat mater dolorosa και µάλιστα απ’ τήν ταραχή
του (παρ’ όλο που στα λατινικά ήτανε τέλειος (είχε πάρει και βραβείο))
(γιατί η παρουσία της τόν εκνευρίζει) τό stabat τό γράφει λάθος ως stat).
(∆εν στέκεται δηλαδή η µαµά του καλά: δεν µπορεί να σταθεί παρά µόνο
κοµµένα). Κι αµέσως µετά επανέρχεται στα κανονικά: Κι εγώ έχω
καθήκον προς τήν κοινωνία – σωστό όσο δεν παίρνει – και έχω και
δίκηο. Κι εσείς επίσης έχετε δίκηο – προς τό παρόν. (Συνεχίζει λίγο για
τήν ποίηση – τόν κοροϊδεύει γι’ αυτό που ο ίδιος θεωρεί σωστή ποίηση
και καταλήγει): Θα είµαι ένας εργάτης εγώ: αυτή είναι η µόνη ιδέα που
µέ κρατάει όταν λυσσάω σαν τρελλός να πάω στο παρίσι που µάχεται /…/
– κι όπου τόσοι εργάτες σκοτώνονται ακόµα και τήν ώρα που σάς µιλάω
και σάς τά γράφω αυτά. (Έχει γραφτεί 13 µαΐου τού 1871 τό πρώτο τό
γράµµα του. Είναι η αποκορύφωση τής εποχής τής κοµµούνας. Περίεργη
εποχή, θέλει να πάει εκεί, δεν κρατιέται. Προηγουµένως τό παρίσι ήτανε
πολιορκηµένο, φοβερή εποχή. Τρώγανε γάτες σκύλους ποντίκια και ζώα
απ’ τό πάρκο. Και ποιός δεν θα ήθελε να πάει εκεί. Εικοσιέξη χρόνια
αργότερα τό 1897 είχαµε και εµείς µια φοβερή ήττα που τήν προκάλεσαν
οι βασιλιάδες που ήταν και εδώ εξίσου ηλίθιοι, και οι πρίγκηπες. Χάσαµε
κάτι εδάφη τότε. Για να τά ξαναπάρουµε έγινε µια ψιλοαστική
επανάσταση τότε φέραν έναν πολιτικό που ήταν γνωστός από τό
(…)
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απελευθερωτικό κίνηµα τού µεγάλου νησιού τής κρήτης αλλά στο
µεγάλο νησί τήν κύπρο τά πράγµατα δεν εξελίχθηκαν τόσο οµαλά. Τό
ίδιο ακριβώς έγινε και τό 1870, ένας απ’ τούς τρελλούς Ναπολέοντες
απόγονους τού Ναπολέοντα προκάλεσε έναν απ’ αυτούς τούς
κοκορόµυαλους πολέµους µε τούς πρώσους στον οποίο και έφαγε τά
µούτρα του: αναγκάστηκε σε ταπεινωτική ήττα και συνθήκη και
παραχώρησε στην γερµανία τήν αλσατία και τήν λωραίνη, δεν είµαστε
µόνοι στον κόσµο: Τούς έτσουξε πολύ που τά χάσανε, τόσο ώστε όταν
µετά, στον πρώτο παγκόσµιο πόλεµο αναγκάσανε τούς γερµανούς τώρα
σ’ εκείνην τήν ταπεινωτική συνθηκολόγηση, τό πρώτο που κάνανε ήταν
να τά πάρουνε πίσω: Έκτοτε είναι γαλλικά, αλλά έχουνε και πολλούς
γερµανούς που µένουν εκεί. Αυτά όλα γίνονται τήν εποχή τού ρεµπώ
αλλά αυτός είναι ακόµα µικρός στο σχολείο – και µακρυά απ’ τό παρίσι
στην επαρχία. Εντωµεταξύ στο παρίσι µετά τήν συνθηκολόγηση ξεσπάει
εξέγερση εναντίον τών βασιλιάδων και τής βλακείας τους, αλλάζει
κυβέρνηση, ανεβαίνει ο θιέρσος. 28 µαρτίου τού 71, δηλαδή ακριβώς 80
χρόνια πριν γεννηθούµε η Ανδροµάχη η Νίνα κι εγώ, ξεσπάνε οι
ταραχές.) Να δουλέψω λοιπόν τώρα; (ο µικρός συνεχίζει): Ποτέ τών
ποτών, τώρα κάνω απεργία. Κι αλλάζοντας παράγραφο λέει: Χαζολογάω
όσο δεν παίρνει αυτόν τόν καιρό. Και γιατί; Γιατί θέλω να γίνω ποιητής
και δουλεύω ώστε να µετατραπώ σ’ αυτόν που βλέπει µακρυά: ∆εν
πρόκειται να τό καταλάβετε αυτό καθόλου, και ούτε που ξέρω και πώς
να σάς τό εξηγήσω. ∆ιότι τό θέµα είναι ότι πρέπει κανείς να φτάσει στο
άγνωστο ξε-κανονίζοντας τίς αισθήσεις του όλες: Οι πόνοι είναι
τεράστιοι αλλά πρέπει να έχει κανείς δύναµη, πρέπει να είναι γεννηµένος
ποιητής κι εγώ ανακάλυψα ότι είµαι. Σε καµµία περίπτωση δεν φταίω
εγώ για αυτό. Κι είναι λάθος να λέµε ότι εγώ σκέφτοµαι ο,τιδήποτε κάτι.
Τό σωστό είναι να πει κανείς ότι τό ο,τιδήποτε κάτι αυτό σκέφτεται
εµένα. ∆εν καβαλάω εγώ τό άλογο, αυτό µε καβαλάει. Συγνώµη για τό
καλαµπούρι. (Αλλάζει παράγραφο, και τελειώνει µε τό περίφηµο
επιτέλους αυτό:)
Τό εγώ είναι άλλος. Τόσο τό χειρότερο αν τό ξύλο βρει ότι έγινε βιολί,
και περιφρονώ τούς αναίσθητους που µιλάνε για πράγµατα που δεν τά
ξέρουν. (Καταπληκτικός ο συνδυασµός αυτής τής δεύτερης (µες στην
δεύτερη πρόταση) πρότασης).
Τελειώνει λοιπόν τότε µετά: Για µένα δεν είσαστε δάσκαλος
(υποβόσκων εδώ ελάχιστος ερωτισµός, όπως σ’ όλα τού πιτσιρικά
εδωπέρα). (Τού λέει ότι θα τού δώσει ένα ποίηµα του). (Και πριν τού
γράψει µια γραµµή απ’ τό ποίηµα τού λέει: Παρακαλώ πολύ όµως να µην
υπογραµµίσετε, ούτε µε τό µολύβι ούτε και µε τή σκέψη. (Παραθέτει
αυτή τή µία γραµµή).). Αυτό δεν σηµαίνει απολύτως τίποτα. Απαντήστε
µου στη διεύθυνση (δίνει τό όνοµα κάποιου άλλου, βλέπετε η µέγαιρα η
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µαµά) και έτσι κλείνει: Σάς χαιρετώ από καρδιάς. Και έτσι είπαµε για τό
πρώτο τό γράµµα που τό είδα αφού βρήκα αυτή τή δίγλωσση έκδοση στο
αγγλικό µου τό βιβλιοπωλειάκι. Στο επόµενο όµως (στον άλλον τόν
δάσκαλο) γράφει δυο µέρες αργότερα (κάποια έξαψη είχε εκείνη τή
βδοµάδα ο πιτσιρίκος λοιπόν (ε, βέβαια, γινόντουσαν τόσο πολλά)) κι
αρχίζει πολύ πιο άγρια, και τό γράµµα είναι πολύ µεγαλύτερο (και πολύ
περισσότερο σηµαντικό): (ο προηγούµενος είναι σαν να τού χρησίµεψε
για γενική δοκιµή): Ξεκινάει, χωρίς ούτε προσφώνηση ούτε τίποτα,
λέγοντας ένα ξερό Πήρα τήν απόφαση να σάς κάνω µια ώρα µάθηµα
λογοτεχνίας καινούργιας. Κι αρχίζω µ’ έναν ψαλµό τοπικού
περιεχοµένου (τόν βασανίζει η επανάσταση, αυτή ίσως τού ’δωσε τήν
επανάσταση µέσα του αυτές τίς µέρες) (πάντα έχει ένας τέτοιος
άνθρωπος ανάγκη να πιστεύει ότι τά έξω είναι ταυτόχρονα µε όλα τά
µέσα)
αναφέρει λοιπόν, σαν ψαλµό «τοπικού περιεχοµένου» µία πρόταση για
τό παρίσι:
ΤΟ ΤΡΑΓΟΥ∆Ι ΤΟΥ ΠΑΡΙΣΙΝΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
Η άνοιξη είναι εµφανής πλέον γιατί…

βάζει κι άλλη µια σειρά τελίτσες και τήν υπογραφή του κι ύστερα λέει:
Και νά τώρα ένα µάθηµα σε πεζό λόγο για τό µέλλον τής ποίησης.
(Κι αρχίζει ο κατακλυσµός. Ξεκινάει απ’ τήν πρόταση Όλη η αρχαία
ποίηση συνοψίζεται στην ελληνική που είναι ζωή αρµονική. Απ’ τήν
ελλάδα πάµε στο ροµαντικό κίνηµα – στον µεσαίωνα – και τά λοιπά και
τά λοιπά. Μιλάει για τόν ρακίνα και διάφορους άλλους και για τό ότι
«όλη αυτή η ιστορία πάει έτσι δυο χιλιάδες χρόνια τώρα» «έχει σαπίσει»
και τελειώνει τήν παράγραφο µε τό περίφηµο που ήδη είπαµε «Εξάλλου
οι νεοεισερχόµενοι έχουν κάθε δικαίωµα να καταριώνται τούς
προκατόχους: είναι κανείς στο σπίτι του και έχει καιρό». Ύστερα
παραθέτει τήν εξής πρόταση (και είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι
χρειάζεται µια εισαγωγή για να πει µετά ξανά αυτό που έχει ήδη
ανακαλύψει και τού αρέσει (τόν καίει):) Ποτέ δεν κρίνανε σωστά τόν
ροµαντισµό. Και ποιός να τόν κρίνει; οι Κριτικοί!! (∆ύο θαυµαστικά). Οι
ροµαντικοί; (ένα ερωτηµατικό) οι οποίοι αποδεικνύουν τόσο καθαρά
συνέχεια ότι τό τραγούδι είναι σπανίως τό έργο, δηλαδή η ιδέα που
τραγουδιέται και που σκοπεύεται απ’ αυτόν που τραγουδάει.
∆ιότι τό εγώ είναι άλλος. Αν ο χαλκός ξυπνήσει τροµπέτα, δεν είναι
δικό του τό λάθος. Για µένα αυτό είν’ ολοκάθαρο: Παρακολουθώ πώς
ξετυλίγεται η ίδια µου η σκέψη: τήν κοιτάω τήν ακούω. ∆ίνω µια στο
δοξάρι: η συµφωνία αρχίζει ν’ αναδεύει στα βάθη, ή πηδάει κι ανεβαίνει
εκεί στη σκηνή.
(και προσέξτε τώρα εδώ: ότι ενώ µιλάει για τροµπέτες ξαναγυρίζει
ξαφνικά (µέσω τού δοξαριού) στο βιολί –: (σηµάδι ότι και τά δύο
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γράµµατα µέσα του ενώνονται, κι ότι τά ’χει συνέχεια µπροστά του (και αυτός)
δηλαδή).)
(Και µολονότι έχω παραθέσει κοµµατιαστά τό γράµµα αυτό – για τίς
γυναίκες και τά λοιπά – προηγουµένως, δεν αντέχω τόν πειρασµό να µην
βάλω τήν πρόταση, µε τήν οποία συνεχίζει αµέσως µετά: Έχει σηµασία,
και είναι µνηµειακής σπουδαιότητας, γι’ αυτό που θέλω να εξηγήσω: Αν
οι παληοί βλάκες δεν είχαν ανακαλύψει στο Εγώ (εδώ χρησιµοποιεί όχι
τό Je αλλά τό Moi, σηµάδι ότι τό Je τό θέλει µόνο για τήν πρόταση J’est,
ακριβώς γιατί µε τόν τρόπο αυτό τήν συνδέει ηχητικά µε τό J’ai) αν οι
ηλίθιοι τού παρελθόντος δεν είχαν ανακαλύψει λοιπόν στο Εγώ µόνο τήν
σηµασία που είναι ολοσδιόλου λάθος, δεν θα ’µαστε αναγκασµένοι τώρα
εµείς να σκουπίζουµε από µπροστά µας και να καθαρίζουµε τόν τόπο
από τά εκατοµµύρια αυτά τούς νεκρούς σκελετούς οι οποίοι, από
αµνηµονεύτων χρόνων, στοιβάζουνε και υψώνουνε τούς καρπούς τής
µονόφθαλµης ευφυίας τους: και καµαρώνουνε κιόλας ότι αυτοί είναι οι
κατασκευαστές <αυτοί τά γράψανε>)!
Και κολλητά αµέσως πάλι για τήν ελλάδα (έµµονη ιδέα τού ’χει γίνει,
γιατί στριφογυρνάει λοιπόν όλο εκεί; πιο πιτσιρίκος απ’ ό,τι πιτσιρίκος
είναι τώρα, στο σχολείο κάποτε δέκα χρονών (σ’ εκείνο τό υπέροχο Ο
ήλιος ήταν ακόµα ζεστός) είχε γράψει: ∆εν έχω καµµία διάθεση να µαθαίνω
νεκρές γλώσσες ούτε ελληνικά ούτε λατινικά /.../ τί διάολο χρειάζονται
δεν έχω ιδέα ... για να περνάµε λέει τίς εξετάσεις – δεν µού χρειάζεται να
δουλέψω θα ’χω εισοδήµατα ... αλλά και να ’θελα να δουλέψω τί τά
θέλω τά λατινικά ... κανείς δεν τήν µιλάει αυτή τή γλώσσα ... γράφουν
λέει µερικές φορές στην εφηµερίδα κάνα λατινικό ... δόξα τό θεό δεν θα
γίνω δηµοσιογράφος όµως εγώ ... ούτε η γεωγραφία χρειάζεται ούτε η
ιστορία ... τί διαολεµένα ονόµατα είν’ αυτά, τί βασανιστήριο, τί µε
νοιάζει εµένα ο αλέξαντρος κι αν ήτανε διάσηµος, και τί σηµασία
επιτέλους έχει; και πού τό ξέρουµε εµείς ότι υπήρξανε ποτέ οι λατίνοι; η
γλώσσα τους µπορεί να ’ναι µια γλώσσα ψεύτικη, αλλά και να υπήρχανε
εγώ θα ’χω τό εισόδηµά µου κι αυτοί να ’χουν τή γλώσσα τους ... ειδικά
τά ελληνικά είναι µια γλώσσα που, αν είναι δυνατόν, δεν τήν έχει µιλήσει
ποτέ κανείς µά κανείς.) Κολλητά λοιπόν, αµέσως µετά τήν εξήγηση τού
Εγώ:
(…)

Σε δύο σχεδόν συνεχόµενες ηµεροµηνίες θα γράψει εκείνα τά δυο
καταπληκτικά γράµµατα σε κείνους τούς δύο καθηγητές. Έχει τίποτα ο
µάϊος και τόν εµπνέει; Τρίχες κατσαρές και καθαρές συµπτώσεις, τή
δεύτερη φορά έπεσε κατά σύµπτωση µέσα στην κοµµούνα. Αλλά τί
νόηµα έχει η λέξη σύµπτωση, όλα είναι και τρελλά κι ολοκάθαρα: τόν
ιούλιο τού 70 ο ναπολέων ο 3ος είχε κηρύξει τόν πόλεµο στα καλά
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καθούµενα στους γερµανούς. Τόν αύγουστο ο µικρός πουλάει διάφορα
βιβλία που ’χε κερδίσει σε βραβεία και παίρνει τό τραίνο να πάει στο
παρίσι να δει µε τά ίδια του τά µάτια (όπως νοµίζει) τήν πτώση τής
αυτοκρατορίας. (Τόν πιάσαν και τόν κλείσαν και φυλακή γιατί δεν είχε κι
όλα τά λεφτά να πληρώσει τό τραίνο). Έγραψε τότε στον δάσκαλο τού
ου
1 γράµµατος ζητώντας βοήθεια και τρέξαν κάτι θειάδες αυτουνού να
τόν βοηθήσουν – αλλά τελικά επεµβαίνει η µάνα του να τόν φέρουν πίσω
στην σαρλβίλ (τήν πόλη του). Σε δέκα µέρες τό ξανάσκασε κι αυτή τή
φορά πήγε στο βέλγιο µάλιστα προσπάθησε να γίνει και δηµοσιογράφος
(θυµόµαστε καλά εκείνο τό «τί µέ νοιάζουν εµένα τά λατινικά τους, εγώ
δηµοσιογράφος δεν πρόκειται να γίνω»). Έγραψε απλώς εκεί στο
σαρλερουά ένα σωρό ποιήµατα. Τελικά ξαναεπεµβαίνει η µάνα του και
τόν ξαναφέρνουν στο σπίτι. Στις 4 σεπτεµβρίου οι γάλλοι επαναστάτες
µπήκανε στη βουλή κι ανακήρυξαν τή δηµοκρατία. Ο ναπολέων είχε
παραδοθεί. Στις 19 σεπτεµβρίου οι γερµανοί είχαν αρχίσει να αποκόβουν
τό παρίσι. (Αυτή η πολιορκία τού παρισιού θα κρατήσει όλο τό
φθινόπωρο όλον τόν χειµώνα και τήν άνοιξη). Στις 5 ιανουαρίου οι
πρώσοι αρχίζουν να βοµβαρδίζουν τό παρίσι κι αρχίζει συγχρόνως και η
µεγάλη η πείνα. Στις 18 ιανουαρίου η κυβέρνηση τού βίσµαρκ
εγκαθίσταται στις βερσαλίες και υπογράφεται η ταπεινωτική συνθήκη
για τούς απέναντι. (Έχουµε µπει στο 1871). Στα µέσα ιανουαρίου οι
γάλλοι επαναστάτες κάνουν µια δεύτερη εξέγερση (µια πρώτη είχε γίνει
τόν οκτώβριο) για να ρίξουν τήν κυβέρνηση. Στις 8 φεβρουαρίου
γίνονται νέες εκλογές και οι συντηρητικοί υπερισχύουν και βγάζουν τόν
θιέρσο. Είναι η στιγµή ακριβώς που ο µικρός τό σκάει για τρίτη φορά
απ’ τό σπίτι του να πάει στο παρίσι: δεν αντέχει άλλο να ’ναι µακρυά,
και περνάει έτσι 15 µέρες εκεί σε τροµαχτική ερήµωση και πείνα.
Γυρνάει τελικά στη σαρλβίλ µε τά πόδια περνώντας µέσα από τίς
πρωσικές γραµµές (οι πρώσοι θα µπούνε στο παρίσι τήν 1η µαρτίου). Στο
σπίτι του ο ρεµπώ όταν γυρίζει γράφει ένα «κοµµουνιστικό σύνταγµα»
τό οποίο δεν σώζεται (κατά πάσα πιθανότητα τό ’φαγε λυσσασµένα η
µαµά του). Στο τέλος αυτού τού φεβρουαρίου, στις 28, ο θιέρσος
υπογράφει τή συνθήκη µε τόν βίσµαρκ εκείνη που τού παραχωρεί τήν
αλσατία και τήν λωραίνη. Οι πρώσοι µπαίνουν στο παρίσι για ν’
αποχωρήσουν λίγο αργότερα και να διασκεδάσουν από µακρυά µε τά
παθήµατα τής γαλλικής κυβέρνησης µια που στις 28 µαρτίου τού 1871
ανακηρύσσεται η κοµµούνα τού παρισιού:
Οργανώνεται κυβέρνηση µε επιτροπές. Οι γάλλοι επαναστάτες έχουν
µαζί τους κυβερνητικά στρατεύµατα που απογοητευµένα από τή
συνθήκη που υπογράφτηκε στρέφονται εναντίον τού θιέρσου. Οι
γερµανοί παρακολουθούν αµέτοχοι. Από κει που είχαν εγκατασταθεί
στην αρχή εντελώς εκδικητικά στις βερσαλίες φεύγουν τώρα κι αφήνουν
τίς βερσαλίες στην γαλλική κυβέρνηση να δούνε τί θα τίς κάνει. Η
copyright © hari stathatou 2oo8: all rights reserved

‹21›

χάρη σταθάτου

/ βιογραφίες αγνώστων

κοµµούνα προωθεί τήν δύναµη τών δήµων (στα γαλλικά ο δήµος λέγεται
κοινότητα όπως κι εδώ στα χωριά, – ή commune) έναντι τής κεντρικής
κυβέρνησης, ζητά διαχωρισµό τής εκκλησίας από τό κράτος και διάφορα
άλλα ωραία µέτρα ισότητας. Στη σαρλεβίλ ο µικρός είναι χωµένος στη
δηµοτική βιβλιοθήκη και συνέχεια διαβάζει. Τά βιβλία που ζητάει
σκανδαλίζουν τούς βιβλιοθηκάριους γιατί ζητάει συνεχώς βιβλία για
σοσιαλισµό µαγείες αλχηµείες και όλες τίς ανήθικες λογοτεχνίες και οι
βιβλιοθηκάριοι τόν θεωρούν πολύ µικρόν: αυτός γράφει ποιήµατα
εναντίον τους. Τόν απρίλιο τού 71 οι κοµµουνάροι γίνονται ακόµα
περισσότερο επαναστάτες ενώ η κατάσταση γίνεται ακόµα πιο
απελπιστική. Τά στρατεύµατα τής κυβέρνησης τών βερσαλιών φτάνουνε
στο παρίσι. Φωτιές καίνε τόν κεραµεικό και άλλα πανέµορφα κτήρια.
Τόν απρίλο και τόν µάϊο η πείνα φτάνει στο αποκορύφωµα και οι
παριζιάνοι σκοτώνουν πλέον και τρώνε και τά ελάχιστα ζώα που
υπήρχαν στον ζωολογικό κήπο αφού τούς τέλειωσαν οι γάτες τά ποντίκια
κι οι σκύλοι που υπήρχαν στον δρόµο. Ταυτόχρονα οργανώνονται όσο
µπορούνε, οι δε γυναίκες αποδεικνύονται ηρωικές. Η ένωση γυναικών
κοµµουνάρων παίρνει µέρος στην οργάνωση τής άµυνας και πολύ συχνά
έχει τήν ευθύνη τών οδοφραγµάτων. Οι κοµµουνάροι πιάνουν οµήρους
και συχνά τούς εκτελούν. Είναι ο µάϊος τού 71, η εποχή που ο µικρός έχει
τρελλαθεί εκεί στο σπίτι του. Αυτήν τήν εποχή γράφει εκείνα τά δύο
φοβερά γράµµατα στους δυο του δασκάλους. Είναι η ίδια εποχή που έχει
γράψει (µάλλον τού αρέσει) τό ΤΡΑΓΟΥ∆Ι ΤΟΥ ΠΑΡΙΣΙΝΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ (η άνοιξη
είναι φανερό ότι είναι πλέον εδώ γιατί ...): η συµπεριφορά του µέσα στην πόλη είναι
απολύτως επιπλέον τώρα προκλητική και γράφει όπου βρει σε δηµόσια
κτήρια και πάνω στους φράχτες µε κιµωλία (όπως παραδίδεται) Merde à
Dieu κάτι που µόνο µ’ ένα Γαµώ τό Θεό σας θα µπορούσε να
µεταφραστεί ή αν θέλαµε νά ’µαστε πιο κοντά στον γαλλισµό κάτι σαν
Σκατά στα µούτρα τού Θεού, και τά τέτοια. Μια µέρα ένας νεαρός
υπάλληλος κάποιου µαγαζιού τού δίνει επιδεικτικά λεφτά να πάει να
κουρευτεί κι αυτός τά παίρνει και διασκεδάζει µε τούς φίλους του ότι
τώρα θ’ αγοράσουν ταµπάκο. Από τίς 21 µέχρι τίς 28 µαΐου στην
Κοµµούνα συµβαίνει αυτό που έχει εθισθεί να λέγεται Ματωµένη
Βδοµάδα: Τά στρατεύµατα τού θιέρσου µπαίνουν στο παρίσι και νικούν
τούς κοµµουνάρους, ακολουθεί η Τροµοκρατία τού Θιέρσου:
εκτελούνται κοµµουνάροι και συνοδοιπόροι αδιακρίτως. (Αυτά τά
ξέρουµε κι εµείς εδώ, µπορούµε να τά φανταστούµε από τόν δικό µας
εµφύλιο). Μιλάνε τελικά για 35.οοο θύµατα τής τροµοκρατίας σε
νεκρούς και χιλιάδες φυλακισµένους και άλλους που στέλνονται σε
διάφορες εξορίες. Στο Τείχος τής Κοµµούνας στο Père Lachaise ακόµα
υπάρχουν τελετουργικά από πιστούς αυτής τής επανάστασης και όλων
τών άλλων επαναστάσεων που θυµίζουν αυτήν τήν εκατόµβη.
Αντιστοίχως οι καθολικοί πληρώνουν επιδεικτικά συνδροµές και δήθεν
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εράνους για να χτιστεί η εκκλησία τής Sacré-Coeur η οποία θα βοηθήσει
δήθεν να αποκαθαρθεί η ατµόσφαιρα από τά µιάσµατα. (Και αυτά επίσης
είναι γνωστά από εδώ και από τόν δικό µας εµφύλιο).
Αυτά ώς τό τέλος µαΐου που κρατάει η µατωµένη βδοµάδα: τόν ιούνιο
ακολουθεί η κρατηµένη ανάσα και σιωπή τού τρόµου και τόν ιούλιο ο
µικρός αρχίζει να γράφει µετά µανίας πάλι διάφορα ποιήµατα και να τά
στέλνει σε διάφορους άλλους: θέλει οπωσδήποτε να µιλήσει µε κάποιον.
Οι διάφοροι άλλοι αυτοί παίρνουν αυτά τά πράγµατα στα χέρια τους και
δεν ξέρουν τί να τά κάνουν, εκτός από έναν: Αυτός απαντά µε µια
πρόταση: Έλα. Για τήν ακρίβεια η πρόταση ολόκληρη είναι: Μεγάλη
αγαπηµένη ψυχή Έλα, Σέ καλώ, Σέ περιµένω.
Θα φτάσει σπίτι του τέλη σεπτεµβρίου κι εκεί αρχίζει η ιστορία µε τόν
βερλαίν.
Ανεξάρτητα από τό τί γινόταν τριγύρω της, και τό ποιοί ήταν τριγύρω
της άλλοι, τό µόνο που ήξερε να κάνει αυτή και µε τό πονηρό γελάκι της
τό γαλλικό τό διασκέδαζε, ήταν να σέ πάρει µαζί της στη χώρα αυτή αν
µπορούσες. Και µια µέρα λοιπόν µού ξεφουρνίσανε κι έµαθα ότι (στο
µικρό της τό όνοµα η Ζουβιέ) λεγόταν Αλίς. Κι αυτό όχι µόνο τής πήγαινε,
αλλά έπρεπε και να τό περιµένω φυσικά από πάνω, εφόσον, αν υπήρχε
µια αλίκη στη ζωή µας πραγµατική κι όχι µόνο όταν είµαστε παιδιά τότε
µόνο αυτή µπορούσε να ήτανε, µε υπέροχο πρόσωπο γαλατικό που
ταυτόχρονα καθώς µάς µιλούσε µπορούσε να µάς παίρνει στις χώρες που
ήξερε στις χώρες που θα µέναν µαζί σου και θα έµενες µέσα τους. (…)
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(από τό κεφάλαιο «Κινέζοι»:)

Πάντως, παρ’ όλ’ αυτά θυµάµαι τήν Κατερίνα να µπαίνει δύο φορές
αυτή µες στο σπίτι µας (και τίς δυο φορές µάλιστα βιαστικά και σαν
σίφουνας) (και οι δύο φορές αυτές έγιναν αφού είχαν φύγει πια οι
Κινέζοι) και τόν εαυτό µου απ’ τήν άλλη να µπαίνει δύο φορές
αντιστοίχως και επακριβώς στο δικό της: αλλά πριν από όλ’ αυτά
θυµάµαι [τό καταπληκτικότερο όλων] τήν κούκλα της: µού τήν έδειξε
πάνω απ’ τό τζάµι µία φορά καθώς µού µιλούσε για τήν αµερική /…/ και
τό πλαστικό αυτό ανείπωτο και ανείδωτο πλάσµα ήταν τόσο βγαλµένο
από τά όνειρά µου που πολλές φορές τής ζήτησα να µού τό δείξει µετά,
και ανυποµονούσα που εκείνη χανόταν µέσα πολύ αργά µέχρι να µού τήν
φέρει έτσι ώστε να τήν αγγίξω πάνω από τό γυαλί να ζαλιστώ µε τή
µυρωδιά τά πόδια τά τακούνια τήν σοβαρή εντελώς συγκεκριµµένη και
πιστή αίσθηση γυναίκας που βρισκόταν καταµεσής τελείως τού έρωτα:
/…/ Έτσι µπορεί να πει κανείς ότι είµαστε φίλες: βλεπόµαστε και
µιλούσαµε δηλαδή αρκετά αλλά δεν παίξαµε ποτέ µας µαζί. Στο παιχνίδι
µάς ένωσε η αµερικάνικη κούκλα της όµως που ήταν βέβαια θρύλος
αλλά δεν είχε γίνει ακόµα θρύλος διάσηµος και που για µένα ήτανε µια
υπόθεση πολύ σοβαρή: (κανείς ακόµα δεν ήξερε τό όνοµά της εδώ).
Συνόψιζε τήν γεµάτη χαρά υποψία µου, πως ό,τι ονειρευόµουνα, κάποια
στιγµή θα γινότανε αλήθεια: έτσι είχανε γίνει τ’ αντίγραφα οι
µικρογραφίες από όλα τά έπιπλα κάθε ωραίου σπιτιού, και τά ίδια τά
σπίτια. Είχαν αρχίσει να γίνονται και οι πιο προχωρηµένες πλέον
κατασκευές και είχα µια αίσθηση πείνας και δίψας µαζί παίζοντας τότε
µαζί τους, καθώς ήθελα να χωθώ εκεί µέσα σ’ εκείνα τά τρίπατα θέατρα
παίζοντας τά πιο απροσδόκητα έργα, να επιπλώσω ώς και τή σοφίτα µε
υπόθεση και τό κελλάρι µε περιπέτεια γεµάτη µυστηριώδικες διαθέσεις
και λέξεις ενώ αν κάποιος µού έλεγε να µέ µεταφέρει σε ένα πραγµατικό
τέτοιο σπίτι θα χοροπηδούσα και θα τσαντιζόµουν µαζί, γιατί η
µετατροπή σε οµοίωµα και η έλλειψη επαφής µε τήν πραγµατικότητα σε
κείνο τό µέγεθος είχε µια απεριόριστη ελευθερία και πείνα και δίψα που
(…)
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µού προξενούσε χαρά. Έτσι λοιπόν µε τήν Μπάρµπι, που τήν είδα τότε
για πρώτη φορά, χωρίς να ξέρω τόν µύθο που θα κατέκλυζε βιβλία και
κοινωνιολογικές µελέτες αργότερα, δεν ήταν η γκαρνταρόµπα της που µέ
διασκέδαζε µόνο ούτε τό γυναικείο τό σώµα της που µέ µάγευε µε τήν
αστραποβολική του ελευθερία /…/, όσο η επίγνωση τών αντρών που
βρισκόντουσαν πίσω της (δεν είχα καµµιά αµφιβολία ότι µέσα στα
µεγάλα εργοστάσια τά αχανή που µυρίζανε καραµέλα βανίλια και
υποβρύχιο και ψητό καλαµπόκι ήταν άντρες αυτοί) που σε µια µαγική
τελείως κατάσταση καταδεχόντουσαν ν’ ασχοληθούνε µε τά όνειρά µου
και µ’ εµένα και µε τά σχέδιά µου µαζί, και να τά προβλέψουνε να τά
προλάβουνε και να µού κάνουν έκπληξη και να µού γελάσουνε και να
διασκεδάσουµε όλοι µαζί µε τήν οµορφιά εκείνη τού µέλλοντος: ότι θα
ήµουν γυναίκα κι εγώ: /…/ τό ότι αντιµετώπιζαν τό οµοίωµά µου, τή
σµίκρυνσή µου, τόν εαυτό µου ανεξαρτήτως µεγέθους, σαν κάτι
απολύτως επαγγελµατικό σοβαρό φοβερό µέ γέµιζε µε υπόγεια κραυγή
για τό µέλλον: ∆εν ήµουνα µόνη µου, είχα µαζί µου τό εργοστάσιο
ολόκληρο: /…/ Κι ήταν περίεργο τό πώς µελετούσα τήν κατασκευή αυτή
ενώ κάτω µας έχασκε τό κενό: κάτω απ’ αυτήν δηλαδή: Με τό γυάλινο
χώρισµα να µάς χωρίζει, και τά χέρια µας να πιάνουν τήν κούκλα µε τό
γυαλί αυτό ανάµεσα, ήταν σαφές ότι τά χέρια µας βρίσκονταν έξω από
τά µπαλκόνια εντελώς στο κενό: κι όµως τόσο πολύ αυτονόητη ήταν η
σοβαρότητα για τό ιερό αυτό τού µέλλοντος, για τό µαγικό µας οµοίωµα,
ώστε ούτε µία στιγµή αυτή δεν µού είπε Πρόσεξε να µή σού πέσει ή εγώ
ούτε µία στιγµή δεν φοβήθηκα ότι θα µού φύγει απ’ τά χέρια.
Θα µπορούσε κανείς να αναρωτηθεί πώς και γιατί δεν ασχολούµαστε
µε τό οµοίωµα τό µαγικό αυτό µες στα σπίτια µας. Αλλά µέσα στα σπίτια
δεν συναντηθήκαµε εµείς οι δύο ποτέ όπως είπαµε (παρά µόνο δύο φορές
εκείνη και δύο εγώ, και αυτές αφού είχανε φύγει πια οι Κινέζοι).
(…)

Τήν επόµενη φορά θα τήν επεδίωκα εγώ: Μού ’χε βάλει µια εργασία
για τόν γόρδιο δεσµό η φαρµακοµύτα αυτή στο σχολείο µας, (αυτή που
βιαζότανε να γεράσει η Ζουβιέ) και για πρώτη φορά διαπίστωνα ότι η
βιβλιοθήκη τού Αυδόπουλου, ήταν σε έναν τοµέα φοβερά ανεπαρκής:
δεν είχαµε εγκυκλοπαίδειες, ούτε µία, απολύτως καµµιά. (Στο δηµοτικό
είχα µία εγώ παιδική, αλλά αυτός ο καιρός είχε περάσει, δεν µού έκανε
τίποτα πια). Βρέθηκα σε µια κατάσταση αλλόκοτη, θα µπορούσα να τής
πω Ρώτα µε για τόν σταντάλ για τόν ψυµπυσέφσκυ ακόµα και για τήν
δίκη τών τόνων ή για τόν ερωταπόκριτο, θ’ απόφευγα βέβαια ν’ αναφέρω
αυτήν την παπίσσα από φόβο µην κάνουµε πάλι λάθος τόν τόνο και
γίνουµε θέατρο, αλλά τί να σού πω για τόν γόρδιο δεσµό; Ό,τι ήξερα για
όλ’ αυτά ήτανε από τά βιβλία ακριβώς τού σχολείου – και τίποτα
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ανώτερο. Ο Αυδόπουλος φαινότανε αµήχανος και συντετριµµένος
(σχεδόν) (ο,τιδήποτε σχετικό µε τήν βιβλιοθήκη του τόν άγγιζε απόλυτα)
ανέβηκε και σε µία σκάλα να ψάξει τά ανώτερα κλιµάκια κοντά στ’
απαγορευµένα τά ράφια (γέλαγα πολύ από µέσα µου όπως τόν έβλεπα
εκεί πάνω από κει χαµηλά, αφενός µε τήν ρόµπα του που τού σερνότανε
και τίς πολύπλοκες φούντες να στραβοπατάει και να πέφτει, και
αφετέρου καθώς έκανα και τή σύγκριση από τό πώς σκαρφάλωνα εκεί
πάνω χωρίς όµως σκάλα εγώ: αν µέ έβλεπε θα λιποθυµούσε – δεν υπήρχε
τίποτα εκεί πάνω, τσάµπα σκαρφάλωνε.) Και όντως κατέβηκε
καταπτοηµένος και βαρυανασαίνοντας: Μέγας Αλέξανδρος µονολόγησε,
µέγας αλέξανδρος λοιπόν δεν υπάρχει, δεν έχουµε µέγα αλέξανδρο
φαίνεται, όµως νά ίσως εδώ; ίσως εδώ λοιπόν σχετικά µε τό δίκαιο;... δεν
κάνει αυτό;... Και µέ κοίταζε σχεδόν ντροπαλά: Αλλά όλα αυτά ήταν
αρλούµπες, εγώ ήθελα για τόν γόρδιο δεσµό: Βρήκε λύση ο ίδιος: Για δες
µήπως έχει αυτός ο Μελάρας καµµιά εγκυκλοπαίδεια: Ηλίθιος είναι,
πρόσθεσε σκεφτικά, αυτός πρέπει να έχει εγκυκλοπαίδειες.
Κι έτσι χτύπησα τό κουδούνι δίπλα επισήµως τή φορά αυτή πρώτη
εγώ. Μού άνοιξε φυσικά η γυναίκα του: όχι ακριβώς τροµαγµένη, αλλά
µάλλον φαινότανε σαν να θέλει να χτυπάει τίς πόρτες πρώτη ή µόνη
αυτή: αισθανόµουνα άσχηµα και δεν ήξερα και πώς να ζητήσω κάτι για
τόν γόρδιο δεσµό, ούτε τί εγκυκλοπαίδεια ακριβώς να ζητήσω,
εγκυκλοπαίδεια ειδικευµένη στον µέγα αλέξανδρο; Η Κατερίνα ήρθε
γρήγορα και µέ οδήγησε στο γραφείο – είχε λοιπόν κι ο Μελάρας
γραφείο – αλλά ήταν γραφείο επίσηµο και συγχρόνως σαν σαλόνι
τακτικό, ολοκάθαρο: και µε µπιµπελό στα ραφάκια: τό έπιπλο µε τά
ράφια ήταν ένα έπιπλο συγκεκριµµένο µε ράφια από αυτά που πουλάν
έτοιµα να πούµε γι’ αυτό τό σκοπό, και µέσα στα ράφια ήταν τά βιβλία
χοντρά και δεµένα: µπορούσα να τά µετρήσω στα δάχτυλα χεριού και
ποδιού – αλλά εν πάση περιπτώσει υπήρχε βιβλιοθήκη, όσο κι αν νόµιζα
ότι µέ κοροϊδεύει σαν θέαµα, και τό κυριότερο, βρήκαµε τήν
εγκυκλοπαίδεια που ήθελα. Υπήρξε εξαιρετικά µεγάλη προθυµία στο να
µέ εξυπηρετήσουνε, αυτό πρέπει να τό οµολογήσω και να τό πω. Ακόµα
και ο Μελάρας µαλάκωσε τό ύφος του όπως µάς κοίταζε θριαµβεύοντας
από µακρυά, δεν δέχτηκε να επέµβη καθόλου, τόν είδα µόνο που
τριγύρισε άσκοπα για λίγο εκεί παραπέρα, καµαρωτός σα σκεπάρνι.
Θέλει για τόν Μέγα Αλέξανδρο κάτι, τού εξήγησε πρώτα η γυναίκα του,
κι ύστερα η Κατερίνα, η οποία και µέ πήρε στον λιλιπούτειο εκείνο και
επίσηµο χώρο µε τά µπιµπελό: Πιθανώς σκέφτηκα να διαβάζει εδώ
εκείνη για τό σχολείο της και γι’ αυτό έχει γραφείο. Πήρα τόν
Μεγαλέξαντρο κι έφυγα. Υποσχέθηκα ότι θα τόν επιστρέψω γρήγορα κι
άθικτο. Εννοούνται όλ’ αυτά, ήταν όλοι ευγενέστατοι.
Η εργασία µου ήταν η µεγαλύτερη αποτυχία που υπήρξε. Περίµενα
περισσότερα στοιχεία µού είπε η φαρµακοµύτα όταν τέλειωσα τήν
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ανάγνωση. Μού ’ρθε να τής πω ∆ος µου τή δικιά σου εγκυκλοπαίδεια να
δω τί έχει: τί άλλο. Άρχισα να καταλαβαίνω ότι η ιστορία είναι ένα
συνονθύλευµα λέξεων όπου δεν µπορείς να πεις µε σιγουριά αν αυτό που
µετράει περισσότερο είναι τό µήκος τους ή τό πλάτος τους: Εγώ πάντως
αντέγραψα όλο τό λήµµα και ουσιαστικά καταλάβαινα ακόµα κι εγώ ότι
τό κείµενο ήτανε άδειο: δεν υπάρχει τίποτα στον γόρδιο δεσµό πέρα από
τό όνοµα. Από κει και πέρα όλα τά υπόλοιπα δεν είναι γεγονότα ούτε
ιστορίες, είναι αµπελοφιλοσοφίες διάφορες. Αλλά εγώ είχα επιφορτιστεί
να γράψω για τά γεγονότα και τίς ιστορίες τίς περιπέτειες δηλαδή, και
όχι τίς επεκτάσεις και τίς απόψεις διάφορων: Αλλά κι αν ακόµα
επιφορτιζόµουνα να αναλύσω φιλοσοφικά τό φαινόµενο δεν θα ’λεγα και
πάρα πολλά: επρόκειτο για µια κουτοπονηριά, έτσι µού φαινόταν εµένα,
ένα από αυτά τά κόλπα, τά ταχυδακτυλουργικά, που από αρχαιοτάτων
χρόνων κάνουν οι άντρες όταν τούς στριµώξει κανείς, ή απλώς και µόνο
για να κάνουν τούς έξυπνους: επί τής ουσίας τού κόµπου, δεν υπήρξε
λύσιµο και αυτό είναι σαφές: αλλά αν υπήρξε λύσιµο τής γενικότερης
δύσκολης κατάστασης στην οποία ο κύριος βρέθηκε, τότε αυτή η
κατάσταση, δηλαδή τό λύσιµο αυτής τής κατάστασης, πρέπει να πω ότι
(ξέρω πολύ καλά και από πρώτο χέρι θαυµάσια) ότι δεν τούς αρέσει
καθόλου – εν γένει: Σηκώνεσαι και φεύγεις, τούς ξεφορτώνεσαι µια και
καλή και σταµατάν τά προβλήµατα (αφού πάλεψαν να τά κάνουνε τέλειο
κόµπο) κι όµως δεν τού αρέσει κανενός απολύτως κι ούτε κανείς σέ
συγχαίρει κι ούτε σού λέει ότι είσαι ο µέγας αλέξαντρος.
(…)

αλλά η Κατερίνα όρµησε σχεδόν ακάθεκτη, /…/ προς τά µέσα (προς τά
κει που ήξερε ότι υφίσταται προφανώς ο χαµός που λεγόταν δική µας
βιβλιοθήκη γραφείο και τά λοιπά) και είχε τύχη σ’ αυτήν τήν περίπτωση
– αν λέγεται τύχη αυτό – αν µπορούµε να συρρικνώσουµε τήν ιδέα τής
τύχης σε κάτι δευτερεύον από τόν ίδιο τόν κόµπο) µια που ο Αυδόπουλος
βρισκόταν τή µέρα αυτή, τό µεσηµέρι αυτό (γιατί γινόντουσαν τόσες
φασαρίες που ερχόταν στο σπίτι συχνά τώρα πια για να συµβουλευτεί
διάφορα έγγραφα) βρισκόταν λοιπόν στη βιβλιοθήκη του κλεισµένος και
ξανά µε τήν ρόµπα του. Εµείς βγήκαµε προς τή µέση τού χωλ για να
δούµε τί γίνεται, και ο ίδιος τσακίστηκε να τρέξει να τήν υποδεχτεί µ’
ένα χαµόγελο όπως πάντα ταρτούφικο, όπως πάντα όταν είχε να κάνει µε
κυρίες χαριτωµένες νεότατες: Κύριε Αυδόπουλε, τού είπε αυτή (µ’ ένα
ύφος πραγµατικά που πρόδιδε έννοιες σκοτούρες και ήταν πολυάσχολο)
κύριε Αυδόπουλε µπορείτε σάς παρακαλώ να µού εξηγήσετε τί σηµαίνει
τό άρθρο αυτό τού συντάγµατος τό ένα ένα τέσσερα; Έχουµε πολύ
µπερδευτεί. Θέλω να ξεµπερδευτώ. Τήν πήρε κατευχαριστηµένος στα
ενδότερα (Αγαπητή µου, τής είπε, αγαπητή µου θα σάς δώσω ένα
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σύνταγµα εγώ ένα απλό σύνταγµα µια απλή έκδοση να τά καταλάβετε)
και τόν ακούσαµε να τής κάνει σύντοµη και εµπεριστατωµένη διάλεξη –
και όταν ήθελε µπορούσε να είναι σαφής και καθόλου πολυλογάς – αλλά
γενικώς δεν ήταν καθόλου πολυλογάς – ώσπου τήν είδαµε να φεύγει µε
ευχαριστίες τό ίδιο σα σίφουνας κρατώντας στο χέρι σφιχτά ένα γκρίζο
µικρό σκονισµένο πανάθλιο αντίτυπο, που, µ’ όλα τά ξεσκονίσµατα τού
αυδόπουλου πάντα θα µύριζε όπως όλα τους σκόνη. Νοµίζω ότι εκείνη
τή φορά δεν µού µίλησε. Ήταν µια φορά από εκείνες που όλοι νοµίζουνε
ότι ενώνονται µεταξύ τους επειδή τούς ενώνει η κοινή δυστυχία.
Βλέπαµε πορείες, ανθρώπους να περπατάνε όλοι µαζί παντού. Αυτό δεν
µπορούσε κανείς να τό αγνοήσει. Ακόµα και κάτω από τόν δρόµο µας
πέρασε µια πορεία και τήν κοιτάξαµε από τό µπαλκόνι. Θυµάµαι κάποιον
που τήν ακολουθούσε σέρνοντας πλάϊ του ένα ποδήλατο. Ήταν πορείες
γεµάτες αυτοπεποίθηση και χαρά. Θυµάµαι ένας γέρος που κυβερνούσε
είχε πει (µάς ενηµέρωσε ο Αυδόπουλος) στους συνεργάτες του Αφήστε
τόν κόσµο να περπατάει να κάνει πορείες. ∆εν ενοχλούνε κανέναν. Αλλά
και πριν απ’ αυτόν µ’ έναν άλλον λιγότερο γέρο, στο κέντρο τής Αθήνας,
γινόντουσαν από φοιτητές πορείες που καταλήγανε σε θανάτους από τίς
σφαίρες τής αστυνοµίας και κηδείες σε µαυρόασπρες φωτογραφίες από
κόσµο που φώναζε. Ακόµα και στα παιδιά γινόταν σαφές ότι υπήρχε ένα
ένωµα που προκαλούσε ευτυχία ακόµα και αν οδηγούσε στον θάνατο.
Ένα ένωµα από ευτυχία που προκαλούσε η δυστυχία.
(…)

ξεπατωνόµαστε ασφαλώς στην πολυλογία µε κινήσεις χεριών και
ποδιών και προσώπων: Γιατί όσο πιο λιτοί ήταν στις κινήσεις τους οι
άλλοι /…/ τόσο πιο έντονα η Αναµπέλ διατηρούσε µ’ ένα ύφος που τό
χρησιµοποιούσε κατά κόρον τό δικαίωµα να έχει όποτε ήθελε λιτότητα
και αυτή, όταν δεν καταλάβαινε όντως ή δήθεν – κι όποτε πάλι τήν
βόλευε (δηλαδή συνήθως) να έχει αυτό τό χοροπηδηχτό κέφι που δεν
σταµατούσε µε τίποτα: ήταν σαν µικρό κινέζικο τρακτεράκι που σέ
κολλούσε στον τοίχο να παίξεις τό παιχνίδι της τό οποίο αποτελούνταν
βασικά από µία παντοµίµα και ένα τραγούδι – που αυτό τής άρεσε πιο
πολύ: Και ενώ µέχρι τότε ήταν σαφές γεγονός ότι εγώ ήµουν ο αρχηγός
(και αυτό µάς είχε κάνει να έχουµε και µια σχέση τέτοιας ισότητας και
έναν έρωτα σχεδόν µε τόν χένσελ) /…/ ξαφνικά αυτή (που µέ έλεγε
πονηρά Μπετί πράγµα που θύµιζε – πονηρά, δεν µού τό βγάζεις από τό
µυαλό – Πετί) δεν ήξερε τίποτα και χοροπηδώντας µ’ έσπρωχνε κάθε
τόσο στον τοίχο τού ενός διαδρόµου τού σπιτιού τους τών Κινέζων
θέλοντας να τραγουδάµε συνέχεια τό ίδιο τραγούδι:
µαντµαζέλ βουλέ-βού / φαίρε ντάνσε / φαίρε ντάνσε
µαντµαζέλ βουλέ-βού / φαίρε ντάνς άβεκ βού
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(Τό τραγούδι δεν καταλάβαινα ακριβώς τί λέει, και πολύ περισσότερο
δεν καταλάβαινα τί εννοούσε µε τό να τό λέει σπρώχνοντάς µε στον
τοίχο τού διαδρόµου ανάµεσα στα διάφορα δωµάτια τού σπιτιού τους,
αλλά και αυτό τό µαντµαζέλ ήτανε περίεργο γιατί ήτανε και µαντµαζέλ
και µαµαζέλ και µαντεµουαζέλ στα ελληνικά, και ποτέ δεν είχα µπορέσει
να καταλάβω ποιό είναι ακριβώς τό σωστό του, πάντως ο Αυδόπουλος τό
’λεγε µαµαζέλ επιµόνως και µάς φαινόταν /…/ φοβερά αστείο πολύ: γιατί
έδειχνε µια ανικανότητα να τά πει αλλιώς, δεν ήταν επιλογή ήταν σαν
µια στοµατική και ακουστική αρρώστεια (πολύ αστείο)).
∆εν ξέρω καθόλου πώς συνεννοηθήκαµε ότι θα συνεννοούµαστε στην
αρχή γαλλικά. ∆εν ξέρω καθόλου, δεν θυµάµαι κιόλας τήν πρώτη φορά
που συναντηθήκαµε /…/, πιθανώς στα τρεχάµατα και στα παιχνίδια στις
σκάλες, προσετέθη µε τό θάρρος της κι ας ήταν πιο κοντή από πολλούς
από µάς και προφανώς µίλαγε τά γαλλικά της νοµίζοντας ότι αυτή είναι η
µόνη γλώσσα που όλοι καταλαβαίνουν εκτός από τά κινέζικα, και
αναγκάστηκα να µιλάω µαζί της γαλλικά και εγώ. Με όλους τούς άλλους
ήταν αυτονόητη όµως η πιο οικουµενική γλώσσα τών ουρλιαχτών και
τών χειρονοµιών ενώ ο χένσελ απείχε µε περιφρόνηση πάντως από κάθε
προσπάθεια να συνεννοηθεί µαζί της. Μού έλεγε Πες της αυτό, ή Τί λέει
αυτή, και τήν κοιτούσε σκεφτικά µε τό χέρι στο σαγόνι. Τό ηχητικό του
σύστηµα που ήταν βασικά γερµανικό δεν µπορούσε ν’ αφήσει τό στόµα
του να στραφεί στα ένρινα που άκουγε διαρκώς από κει. Για να τόν
εντυπωσιάσω µάθαινα από τή µαµά µου διάφορες εκφράσεις και τίς
έλεγα στην Αναµπέλ κι αυτός µέ κοίταζε. Μού άρεσε να µέ κοιτάει κι
εγώ τού άρεσε να τόν κοιτάω, και κοιταζόµαστε πολύ συχνά (ή πολύ
ελάχιστα). Τίς λίγες φορές που µέ κοίταζε ή γύρναγα και τόν κοίταζα και
µέ κοιτούσε ήτανε µια κατάσταση που νόµιζα ότι άµα είναι να γίνονται
αυτά πρέπει να πας να κάτσεις αλλά δεν γίνεται να καθίσετε πουθενά
γιατί παίζετε /…/. Πάντως για να πω τήν αλήθεια από τήν αρχή οι πρώτες
πληροφορίες για τούς Κινέζους πέσαν αλληλοδιαδόχως σαν βροχή από
τήν Daily και πιτσιλήσανε διάφορα πράγµατα αλλοπρόσαλλα έτσι που µέ
έκαναν να έχω φοβερή περιέργεια να δω τό σπίτι τους: Ίσως
προκαλέσαµε εµείς τήν Αναµπέλ, που ήτανε ανάµεσα στα µικρότερα
παιδιά τής παρέας, ή έστω τά µεσαία, να µπει κι αυτή γρήγορα-γρήγορα
φυσικά κι αυτονόητα στο παιχνίδι µε τήν σκέψη να αποκτήσουµε αν
είµαστε τυχεροί τό προνόµιο να εισβάλουµε σε κάτι που η πολυλογία τής
Daily είχε µεταβάλει σε µυθικό – κι όχι µόνο τό σπίτι τους αλλά τούς
τρόπους: Θα ήµουν σαφής αν έλεγα τό κινέζικο µυαλό τους: Αλλά θα
έπρεπε να περιγράψω τό ήσυχο και σιωπηλό απόµακρο άρωµα που
κυριάρχησε πρώτα στον όροφο: Εµένα έτσι µού φάνηκε, ότι µύρισε
αµερικάνικα: /…/
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Παρ’ όλα όσα έλεγε η Daily, και µερικές φορές και εξαιτίας ίσως
αυτών, για µάς τό σπίτι αυτό, που δεν τό βλέπαµε, (και θα αισθανόµουνα
σπουδαία που θα τό ’βλεπα εγώ µια φορά) (και στο τέλος θα τό
παραέβλεπα αρκετά συχνά) ο όροφος αυτός είχε αποκτήσει έναν αέρα
ανείπωτου µέλλοντος, σαν τά οµοιώµατα τών ονείρων τών σχεδίων ή
τών παιχνιδιών µας.
Ναι, αυτοί οι Κινέζοι που είχαν έρθει ήταν πραγµατικά τελείως
διαφορετικοί απ’ τούς άλλους ήταν τελείως αλλόκοτοι, σαν να µιλούσαν
(ή να σκεφτόντουσαν κιόλας) κινέζικα: Και µολονότι θα ’πρεπε να ’ναι
µικροκαµωµένοι, ήταν µεν σιωπηλοί αλλά είχαν κανονικά µεγέθη και τό
κυριότερο: Ζούσανε, απ’ ό,τι µαθαίναµε, σ’ ένα καθεστώς απόλυτης
ελευθερίας: ελευθερία που σχολιαζότανε µε τόση περιέργεια σαν να
ήτανε απολύτως και δικαίως και νοµίµως αξιοπερίεργη και βεβαίως
εξωπραγµατική. Φυσικά ο πατέρας δούλευε στην κινέζικη πρεσβεία,
ήταν σαφές και γι’ αυτό είχαν πιάσει σπίτι στην πολυκατοικία µας, αλλά
ο Αυδόπουλος µάς τό διευκρίνισε αµέσως και από τήν αρχή και µε
αυστηρότητα: Είναι από τήν Εθνικιστική Κίνα, µε τήν Κίνα τήν
κοµµουνιστική δεν έχουµε διπλωµατικές σχέσεις, αλλά τό µόνο που
καταφέρανε αυτές οι λέξεις ήτανε να κάνουν ακόµα πιο µυστήριο και τό
εθνικιστικό και όλα τ’ άλλα.
Κάθε µέρα η Daily µάς προµήθευε µε καινούργιες ειδήσεις για τό
εσωτερικό τού σπιτιού και τή ζωή τους σ’ αυτό, ενώ ήταν σαφές ότι δεν
είχε µπει εκειµέσα ούτε µία φορά, χτυπώντας πάντα τήν πόρτα
µπουκωµένη από σάλιο ευχαρίστησης και όρθια εκεί στο πλατύσκαλο τά
’λεγε στην µάνα µου που τήν άκουγε µε τά χέρια βρεγµένα από τό φαΐ
που ετοίµαζε ή και γεµάτα αλεύρι: Άρχιζε πάντα µ’ ένα Τά µάθατε για
τούς Κινέζους; Καλά, δεν τά µάθατε; Και συνέχιζε µε µεγάλες
λεπτοµέρειες από τό σπίτι τους που λες και είχε µπει µέσα. Αλλά τά νέα
πάντα τής Daily είχανε έναν τέτοιον αέρα φερεγγυότητας, που ήταν σαν
θέσφατα:
(…)

Και συγχρόνως θυµάµαι ότι τίς ώρες που η Αναµπέλ µάς έφερνε σπίτι
της και εγώ κοιτούσα κλεφτά κάτω από τούς καναπέδες στο πάτωµα
απορούσα απ’ τή µια για τό πώς είναι δυνατό ένας άνθρωπος να λέει
τέτοια ψέµµατα, κι απ’ τήν άλλη για τό πώς γίνεται εγώ να µην µπορώ να
τό πάρω απόφαση ότι έχω πέσει θύµα ενός ανθρώπου που λέει ψέµµατα
και να επιµένω, παρ’ όλ’ αυτά να διελευκάνω, µήπως τυχόν και, παρ’
όλα αυτά, λέει εντούτοις και κάποια αλήθεια. Ναι, είναι φοβερό:
περίµενα ότι κάποια στιγµή θα βρω καµµιά φλούδα. <Ίσως τό πιο
υπνωτιστικό στην Νταίηλυ να ήταν τό χαρούµενο ύφος της τήν ώρα που
έλεγε ό,τι έλεγε>.
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Και η ντροπή ήτανε κρυµµένη και γενική και ποτέ δεν αισθάνθηκα
άνετα όταν τούς έβλεπα σπίτι τους (όλους) (δηλαδή τήν µάνα τίς αδελφές
και τόν Εκτόρ, γιατί τόν πατέρα σπανίως τόν βλέπαµε µέσα στο σπίτι)
και κάπως περίεργα αισθανόµουνα ενώ έκανα τήν άνετη, µπροστά σ’
αυτούς τούς ανθρώπους που ήτανε τόσο ήρεµοι που σαν να ήταν από
άλλον πλανήτη και µυρίζαν αµερικάνικα και τό κυριότερο: τόσο
όµορφοι: Και επίσης ψηλοί: πολύ ψηλοί: Ήταν πολύ περίεργο αυτό: ο
πιο κοντός ήταν δηλαδή ο πατέρας. «Είναι επειδή είναι από τήν
εθνικιστική Κίνα, γι’ αυτό» έλεγε ο Αυδόπουλος. «Στην άλλη Κίνα δεν
είναι έτσι.» Αυτό που µέ υπνώτιζε ήτανε οι πετσέτες και τά µαλλιά µετά
από τό µπάνιο. Πάντα σαν να είχαν κάνει µπάνιο και κυρίως τά κορίτσια
πιο πολύ /…/. Αλλά η πιο µεγάλη χαρά ήταν η ησυχία από τό χαµόγελο
που υπήρχε συνέχεια, µόνο ο Εκτόρ δεν χαµογελούσε µάλλον – όχι
µάλλον, ακριβώς σίγουρα ο Εκτόρ δεν µάς χαµογελούσε, µάς έβλεπε σα
να µάς βαρυότανε, µάς κοιτούσε βέβαια όταν µάς συναντούσε στους
διαδρόµους τού σπιτιού του να παίζουµε και µάλιστα χωρίς ούτε θυµό
ούτε έχθρα ούτε καµµιά γενικώς άλλη έκφραση, αλλά αν ήθελα να
κυριολεκτήσω, θα ’πρεπε να πω σαν να είχε µπροστά στα µάτια του κάτι
άλλο πάντα, που τόν έκανε να µάς βλέπει χωρίς να µάς βλέπει ακριβώς,
κι αυτό ήταν που τόν έκανε ακόµα πιο όµορφο – τόν µύριζα να ’ναι
διαρκώς πιο όµορφος: Και µύριζα και κάτι άλλο: επειδή παρ’ όλο που
ήταν πολύ µεγάλος ήταν πάντως (σε σχέση µε όλους τούς άλλους) ο πιο
κοντινός µε τήν ηλικία τής Αναµπέλ τόν µύριζα να έχει µια χαδιάρικη
σχέση πονηριάς µαζί της – µού φαινόταν ότι τήν έβλεπα να θέλει να
χώνεται στη µασχάλη του – κι αυτός να τήν διώχνει µε µπουνιές δήθεν
αδιάφορος ή θυµωµένος µαζί – αλλά µάλλον εύρισκε τήν ευκαιρία να
τήν χαϊδέψει – κι αυτό είναι µια τόσο µαγική εικόνα που δεν είµαι
σίγουρη ότι τήν έχω δει πραγµατικά. Πιο πολύ θυµάµαι τή σχέση του µε
τίς άλλες δυο αδελφές – που καθώς ήταν κι οι δυο µεγαλύτερες τίς
αντιµετώπιζε λίγο βαριεστηµένα σαν να τού φορτώνονταν, κι αυτές τού
µιλούσαν πάντα χαµογελώντας λίγο ειρωνικά, σαν να τόν πειράζαν, ή να
τόν µάλωναν – αλλά ήρεµα – πάντοτε µε τόσο ήρεµους ήχους που
γινόντουσαν σχεδόν αδιάφοροι σαν να µιλούσαν για κάποιο έργο που
είχανε δει ή σαν να λύνανε ένα µαθηµατικό πρόβληµα: Ναι, σαν ο
τελικός τόνος κάθε πρότασής τους να ήταν ένα ερώτηµα που
επανερχόταν απλώς από θεωρητική περιέργεια: Η γλώσσα αυτή ήτανε
λοιπόν τόσο αναπάντεχα διαφορετική που σαν να ήτανε οικεία (και
τελείως άσχετη µε κείνα τά τσιν-τσον-τσιν): ακουγόντουσαν ήχοι µε
βάθος και πλάτος: τά φωνήεντα δηλαδή είχαν ένα βάθος κι ένα πλάτος
και µια σχέση σχεδόν γεωµετρίας µ’ εκείνα τά θαµπά σύµφωνα τόσο
επιφανειακά που σαν να αναδύονταν από µια βαθύτερη θάλασσα: ναι αν
τότε ήξερα αυτά που ξέρω µετά, θα µπορούσα τότε να πω ότι η γλώσσα
τους θύµιζε τό ήθος τού θουκυδίδη: απέπνεε µια διαρκή εγρήγορση και
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µια ενσωµατωµένη διάθεση κριτικής σαν να µιλούσαν σχεδόν πάντα µ’
ένα είδος αµφιταλάντευσης ανάµεσα στην σοβαρότητα και τήν επιείκεια
– κι ο µόνος που δεν είχε καµµία διάθεση για χαµόγελα ήταν αυτός ο
Εκτόρ και η δικιά του η γλώσσα όταν µιλούσε στις αδελφές του, σαν να
είχε περισσότερα σύµφωνα από τών άλλων, αν και σκεπασµένα µε
τόνους νερού. /…/ Περιείχαν νοήµατα που δεν τά καταλάβαινα οι µεταξύ
τους κουβέντες: µολονότι ήταν τόσο µοντέρνες µε τίς στενές φούστες και
τίς πετσέτες έτσι τυλιγµένες στο κεφάλι τους /…/, είχα διαρκώς τήν
εντύπωση όταν τίς άκουγα να µιλάνε µεταξύ τους και µε τόν αδελφό
τους, ότι δεν θα µπορούσα να καταλάβω ποτέ αυτά που λέγανε. Η
µητέρα κι ο πατέρας (αλλά τούς είχα ακούσει σπανίως να µιλάνε) σαν να
επιβεβαίωναν λίγο περισσότερο τήν προκατάληψη για τόν οξύ ήχο που
περιέχουν τά σύµφωνα τής γλώσσας τους, /…/
Τήν Αναµπέλ απ’ τήν άλλη µερηά έχω τήν εντύπωση ότι δεν θυµάµαι
να τήν άκουσα να µιλάει κινέζικα κι αυτό είναι περίεργο, αλλά µού
φαίνεται ότι όταν ήµουνα µπροστά, µιλούσε στη µαµά και στις αδελφές
της µ’ ένα θυµωµένο τελεσίγραφο σχεδόν γαλλικά σαν να τά απαιτούσε,
αλλ’ αυτό πρέπει να ’ναι µάλλον µια αφαίρεση δικιά µου, – επειδή µ’
απασχολούσαν τά γαλλικά της και µέ δυσκόλευαν
(…)

Παρ’ όλ’ αυτά η νταίηλυ επέµενε ότι και ο αδελφός µοιραζόταν τίς
δουλειές τού σπιτιού: /…/ Και ενώ στα πορτοκάλια τήν είχα πιάσει να
λέει σκαστά και θρασύτατα ψέµµατα, στην περίπτωση τού
προγράµµατος ήµουνα σίγουρη ότι οι πληροφορίες της ήταν σωστές κι
αυτό επειδή τούς είχα δει στο σπίτι µέσα και από κοντά ίσως: µού
φαινόταν ότι έτσι έπρεπε επειδή ήταν αυτοί που ήταν, να φέρονται, τό
’λεγε δεν τό ’λεγε δηλαδή η κυρία Νταϊάν: παρ’ όλ’ αυτά, τά
οικογενειακά τους έθιµα ήταν σαν να συνόψιζαν ένα όνειρο (για µένα ή
για µάς) και ανείπωτους φόβους και τρόµους για τούς µεγάλους /…/: η
συµπεριφορά που η νταίηλυ µάς περιέγραφε είχε τήν µυρωδιά µιας
ελευθερίας που αποσβόλωνε γιατί µάς είχε περιγράψει επίµονα και
λεπτοµερώς ότι οι δουλειές τού σπιτιού µοιραζόντουσαν εντελώς
παροµοίως σε όλους (και µόνο ο πατέρας δεν συµµετείχε που πήγαινε
στην πρεσβεία και στο γραφείο του) και µε βάση τίς δουλειές τού σπιτιού
που κάναν εκ περιτροπής τά παιδιά πλην τής Αναµπέλ πιθανώς παίρνανε
έναν µισθό δηλαδή κάθε µήνα: /…/ είχαν τήν απόλυτη ελευθερία
(δηλαδή) τού µέλλοντος όπως τό φανταζόµαστε όλοι και εγώ πάνω απ’
όλα για µάς: και τό µαγείρεµα και οι άλλες δουλειές τού σπιτιού
επιπλέον ήταν πηγή όχι µόνο εσόδων αλλά και λογικής:
(…)

copyright © hari stathatou 2oo8: all rights reserved

‹32›

χάρη σταθάτου

/ βιογραφίες αγνώστων

Και τότε τό πρώτο πράγµα που είδα στο σπίτι αυτό όταν µπήκα ήταν οι
πάπυροι, γιατί δεν µπορούσες να δεις πραγµατικά τήν πρώτη φορά σ’
αυτό τό σπίτι τίποτα άλλο παρά µόνο αυτούς: οι πάπυροι µε τά µαύρα
χοντρά γράµµατα που ήταν σαν αρχιτεκτονικά σχέδια πολλών µικρών
σπιτιών /…/ από µια µακρυνή µυρωδιά λέξεων και γραµµάτων που είχαν
τή δική τους σιγουριά και τή δική τους όρεξη για κουβέντες κι αστεία:
και σοβαρότητες: [κι αυτό ήταν ας πούµε τό πρώτο φωτεινό και σκοτεινό
πράγµα ανάµεσα και γύρω στα συνηθισµένα ευρωπαϊκά έπιπλα που θα
έβλεπε οποιοσδήποτε µπαίνοντας:] Ήταν µεγάλη στιγµή δηλαδή για µένα
όταν η Αναµπέλ µέ έµπασε µέσα στο σπίτι: και πέρα από τίς εικόνες τών
κοριτσιών µε τίς πετσέτες στο κεφάλι και τά µπουρνούζια ή τήν εικόνα
τού Εκτόρ να γλυστράει σ’ έναν διάδροµο αδιάφορος και πέρα κι από
τήν θαµπή ανάµνηση τής λέξης βουδιστές που κάπου κυριαρχούσε πιο
πριν στο κεφάλι µου και δεν θυµάµαι από ποιον ειδικά, τόν Αυδόπουλο ή
τήν Μελάραινα για όλους τους, αυτό που σκέπασε τήν ατµόσφαιρα µόλις
η πόρτα έκλεισε πίσω µου, και πριν ακόµα η πόρτα κλείσει καλά πίσω
µου, ήταν µαζί µε τήν περίεργη λεπτή και ζεστή µυρωδιά που δεν
µπορούσα να τήν εξηγήσω, και που µύριζε απλώς σαν απογείωση και
σαν ταξίδι (και σαν να κινούµαστε ανάλαφρα υψωνόµενοι διαρκώς, ενώ
όλα παρέµεναν φαινοµενικά στον ίδιο τόπο), αυτό που πάνω απ’ όλα
δηλαδή κυριάρχησε ήταν µια αρχιτεκτονική ανατροπή ολόκληρου τού
σπιτιού που οφειλόταν απλώς και µόνο στον τρόπο που απλωνόντουσαν
τά γράµµατά τους κι η γλώσσα τους εκεί στους τοίχους:
(…)

Και θα ’πρεπε να ξαναπάω πολλές φορές για ν’ αρχίσω να προσέχω (κι
όχι µόνο να κοιτάω τά γράµµατα στους τοίχους ή, ξεφορτωνόµενη για
µερικά λεπτά τήν Αναµπέλ, ή τήν ώρα που εκείνη, έχοντας στρώσει τό
τραπέζι µε τίς ψάθες κάτω απ’ τά πιάτα διαδηλώνοντας παντού ένα
τελετουργικό κέφι θα µού µάθαινε να τρώω µε τά βασανιστικά
ξυλαράκια που σαν να σέ κοροϊδεύουνε διαρκώς, και σαν να ’ταν
φτιαγµένα για να τήν κάνουνε να είναι αυτή πιο µεγάλη συνεχώς από
µένα και σ’ αυτό ακόµα, να ξεκλέβω λίγο χρόνο (ή να έχω σε τελευταία
ανάλυση όλον τόν χρόνο που ήθελα), για να προσέξω) (πέρα από τά
γράµµατα και τή γλώσσα και τήν ιστορία που ιδέα δεν είχα τί έλεγε, έτσι
όπως ήταν απλωµένη στον τοίχο, και µού φαινόταν ότι κοιµόταν ένας
ολόκληρος κόσµος µακρυά µου σιωπηλός και έτοιµος να µιλήσει για
χάρη µου µια άλλη φορά στο µακρυνό µέλλον µε τά γράµµατα στους
τοίχους αυτούς (µακρυά ακόµα πολύ µακρυά απ’ αυτά που αργότερα θα
µάθαινα ειπωµένα τηλεγραφικά σαν βιαστικό και επείγον νόηµα τής
τελευταίας στιγµής πριν χαθούνε όλα όπως η σοφία τού θεέ µου µή µού
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δώσεις αυτά που µπορώ να αντέξω, ή: να σέβεστε τά παιδιά γιατί είναι
ξένοι φιλοξενείστε τα ευγενικά µέσα στο σπίτι µέχρι να φύγουνε (και τό
ακόµα πιο κινέζικο να είστε ευγενικοί µε όσους συναντάτε ανεβαίνοντας
γιατί θα τούς ξανασυναντήσετε µετά πάλι µε τό κατέβασµα) για να
προσέξω τότε εκείνες τίς πηγές φωτός τά φανάρια:
(…)

τού ίδιου νοήµατος που παρέµενε σιωπηλό ώστε να ’βρισκα, είτε µες
απ’ τό στρώσιµο τού τραπεζιού µε τίς τετράγωνες ψάθες που η Αναµπέλ
χοροπηδώντας προετοίµαζε δήθεν για χάρη µου, είτε µες απ’ τίς οµιλίες
ακόµα τών αδελφών µεταξύ τους πιο πέρα, ή ακόµα και τήν αδιόρατη
αυτή µικρή κάµψη τού κεφαλιού (και σχεδόν και τών ώµων) τής µαµάς
τήν ώρα που θα µάς άνοιγε εκείνη τήν πόρτα, ή ακόµα και τό βλέµµα τού
Εκτόρ που µάς έβλεπε αγορίστικα χωρίς να µάς βλέπει (αν τύχαινε,
κυλώντας σαν µηχανή για να µπει ή να βγει ή να πάει στον διάδροµο
πάρα πέρα να περνούσε από δίπλα µας) µπορούσα πάνω απ’ όλα
ξεκλέβοντας χρόνο να ανακαλύπτω πράγµατα µέσα στο σπίτι που κάναν
τά ευρωπαϊκά έπιπλα που ήταν τοποθετηµένα µε προσοχή (σαν κάτι που
δεν σού ανήκει ακριβώς και συνεπώς δεν µπορείς να παίξεις µαζί του) να
µειώνονται και να συρρικνώνονται ακριβώς σε αυτό: σε αδιάφορα κι
αναγκαστικά παιχνίδια που έπρεπε να τοποθετηθούν µε τάξη για να
καλύψουν τούς νόµους τού γενικού παιχνιδιού: τού ταξιδιού που κάνανε
από χώρα σε χώρα κι από χρόνο σε χρόνο, έπιπλα που δεν µπορούσαν να
κουβαλάνε µαζί τους κι αγοράζανε κάθε φορά από κει που
βρισκόντουσαν: ενώ τριγύρω και πάνω, και στους τοίχους και στον αέρα
τόν ίδιο, κυκλοφορούσε η αίσθηση και η µυρωδιά τών µικρών
πραγµάτων που µπορούσαν να τυλίγονται και µπορούσαν να τά παίρνουν
µαζί τους και ήταν η γλώσσα τους και τά σχέδια τών ονείρων τους και τά
ξυλαράκια που τρώγαν: Έτσι που αργότερα κατάλαβα (ναι, όταν είχαν
πια φύγει) ότι ο τρόπος µε τόν οποίο έπρεπε να διπλώνω τά δάχτυλα για
να πιάνω (σχεδόν µε τίς αρθρώσεις, ή µόνο τούς κόµπους) εκείνα τά
ξύλα, δεν ήταν µία κίνηση τών δαχτύλων µόνο απλώς, γιατί απαιτούσε
µια ολόκληρη διαφορετική στάση όχι απλώς καθίσµατος αλλά και
κυλίσµατος και βαδίσµατος και αναπνοής (τότε που βγάζεις προς τά έξω
τούς ήχους αυτούς που εικονίζονται µε σκληρό µαύρο σαν συνεχώς
ανθισµένοι ή τσαλαπατηµένοι ιβίσκοι ή σαν σπίτια µ’ ανοιχτές τίς πόρτες
να µπαινοβγαίνει όποτε θέλει κανείς). Όµως η ανακάλυψη τών φαναριών
ήτανε τόσο σηµαντική [που δεν θα κρατούσα τίποτ’ άλλο στο µυαλό µου
για έναν ολόκληρο χρόνο απ’ αυτό που] θα µού γινότανε απόλυτη
εµµονή.
(…)
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Ακόµα και στο παληό χώµα τού κήπου µε τήν πισίνα και τήν εκκλησία
στην παληά γειτονιά τής χρονολουλούς τό θυµάµαι, και µάλιστα σ’
αυτήν τή γειτονιά πρέπει να πω ότι είχα διαπιστώσει τό πράγµα αυτό µε
τίς λέξεις για πρώτη φορά: Είµαστε πλήθος-πλήθος παιδιά και ο χώρος
ήταν από κάτω χώµα και γύρω-γύρω δέντρα και γύρω-γύρω δρόµοι και
πιο γύρω-γύρω σπίτια, που σαν να φτιάχναν τό σκηνικό ενός θέατρου,
και παληά και σιωπηλά και ακούνητα και στο ισόγειο ήτανε ένα
καφενείο που έβγαζε σιδερένια στρογγυλά στο πεζοδρόµιο και είχε ένα
γκαρσόνι πολύ ψηλό και λεπτό και έβγαζε στρογγυλά τραπεζάκια στον
δικό µας τόν κήπο, /…/ (Όµως η µυρωδιά υπήρχε παντού και µε τίποτα
δεν έχω µπορέσει να βρω τή µυρωδιά αυτή άλλοτε πάλι ξανά, και τίς
λέξεις γι’ αυτήν τή µυρωδιά, γλυκό, γλυκάνισο, τουρσί, νερό, ούζο,
γλυκό, πικρό, ξυνό, και δέντρο µαζί και πράσινο και χώµα, και ρούχα και
ταγιέρ και σκουλαρίκια και τσάντα και κόκκινο στόµα). Τό χώµα λοιπόν
δεν ήτανε µόνο χώµα γιατί ήτανε και τσιµέντο και τούβλα και η πισίνα
µε τό τσιµέντο χωρίς τό νερό: ή µάλλον τό τσιµέντο τής πισίνας στη
µέση, βαθύ στρογγυλεµένο, τετραγωνισµένο, µε σκαλάκια για να
κατεβαίνουµε και να παίζουµε και εκειµέσα παίζαµε οι πιο µεγάλοι και
σπουδαίοι και άτακτοι Περνά περνά η µέλισσα και Καληµέρα σας κυρία
µπερλίνα και Πινακωτή πινακωτή από τό άλλο µου τ’ αυτί γιατ’ είν’ η
µάνα µου κουφή: Αλλά τό Σάς πήραµε σάς πήραµε φλουρί τό θυµάµαι
περισσότερο γιατί τότε είχαµε να φτιάξουµε τούς δύο στρατούς /…/: (Κι
ήταν µια περιπέτεια να µάθουµε ο ένας τού άλλου δηλαδή τά ονόµατα
ώστε όταν θα φωνάζανε Ποιόν παραγγείλατε, να ξέρουµε να φωνάξουµε
τό όνοµα αυτουνού που δεν θα ’τρεχε ούτε γρήγορα ούτε και δυνατά
ώστε να µην καταφέρει να σπάσει τήν αλυσίδα και ηττηµένον να τόν
ενσωµατώσουµε στις γραµµές µας και µε κακεντρεχή περηφάνεια να
φωνάξουµε µετά Σάς πήραµε σάς πήραµε φλουρί κωνσταντινάτο και να
τούς ακούσουµε ν’ απαντάνε µε τό πιο κακεντρεχές τους ύφος
περιφρονητικότατα Μάς πήρατε µάς πήρατε βαρέλι δίχως πάτο
αλλάζοντας ξαφνικά γνώµη για τόν µέχρι τώρα φίλο τους και στο,
αµέσως µετά πιο συµβιβαστικό δικό µας, Σάς πήραµε σάς πήραµε µια
όµορφη κοπέλλα, αυτούς να τούς ακούσουµε ν’ απαντάνε µε τό ακόµα
πιο παράλογα απορριπτικό δικό τους Μάς πήρατε µάς πήρατε µια
παληοκατσιβέλα, κι ύστερα εποµένως η αγωνία όταν φωνάζαν τό δικό
σου τό όνοµα, η αγωνία και η ταπείνωση, /…/ (µε τήν ελπίδα να µην
νιώσεις πάνω εκεί στο ύψος τού στοµαχιού τής κοιλιάς αυτήν τήν ανήλεη
αδιάσπαστη ενότητα τήν χαιρέκακη και κακεντρεχή δύναµη που δεν
αφήνει κενό να περάσει) τήν νιώθεις ολόκληρη κι ενιαία στις γροθιές που
σφίγγονται πάνω σου όπως πέφτεις επάνω τους ανίδεες ανείπωτες
ανάκουστες άγνωστες γροθιές και δυνατές: κι ύστερα τήν αντίθετη ας
πούµε φορά να πρέπει να κάνεις τά χέρια σου γροθιά εσύ σφίγγοντας τά
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χέρια σου µε τούς δίπλα, όσο γίνεται πάλι πιο δυνατά, για να µην
περάσει ο άλλος /…/ Που πέφτει σαν λεπίδι σαν ξυράφι σαν µαχαίρι και
µαζί σαν τούβλο επάνω σου και σαν τοίχος από µαχαίρι, τήν ώρα που
σού κόβει τήν γροθιά σου στα δύο, αυτουνού τό απέναντι στοµάχι
ανήλεο και πας πίσω τρέχοντας καθώς σέ γυρίζει στη δικιά του αλυσίδα
αιχµάλωτο, /…/ και δεν είναι πια, µέσα στον κήπο η αίσθηση ότι σέ
διάλεξαν επειδή είσαι αδύναµος αλλά επειδή είσαι πολύτιµος και
όµορφος και φλουρί. Νιώθεις έτσι τήν αγαλλίαση τών άγριων εκείνων
λέξεων: /…/ Και φυσικά εννοούνταν ότι ήταν πάρα πολλά τά παιδιά µες
στην πισίνα εκεί τότε που παίζανε, και γι’ αυτό φροντίζαµε να ξέρουµε
και τά ονόµατα (και τίς ικανότητες και τίς ανικανότητες και τίς
αδυναµίες τού κάθε καινούργιου στο τρέξιµο και στις µπουνιές) (ειδικά
οι αδυναµίες ήταν τά µεγαλύτερα προσόντα τού λάφυρου τού φλουριού
τού βαρελιού ή τής κατσιβέλας:) Κι έτσι όσα παιδιά κι αν ερχόντουσαν
καινούργια τά δοκιµάζαµε στο Μέλι γλυκύτατο µες στην πισίνα, και εκεί
στην πισίνα µάς άρεσε κυρίως να παίζουµε (µες στο γυµνό και τό γκρι)
κατεβαίνοντας τά λίγα σκαλάκια έτσι ώστε να γινόµαστε όντως αόρατοι
σχεδόν για τούς µεγάλους µετά, και να χτυπιόµαστε µέσα σ’ ένα χώρο
µονοµαχιών ανελέητων µικροσκοπικών, κολοσσαίο µε µελλοθάνατους
νεογέννητους).
(…)

Και τό επόµενο µόνο παράδειγµα που έχω απ’ αυτά (κι αφού πω κι
αυτό, θα πω αµέσως µετά αυτό που υποσχέθηκα για τόν Εκτόρ) ήταν
κάτι που θα γινότανε αργότερα αρκετά, δηλαδή στο γυµνάσιο: /…/ Είχαµε
λοιπόν τότε µια καθηγήτρια που µιλούσε µάλιστα και ένρινα αλλά
ασχέτως αυτού τήν θεωρούσαµε και λίγο χαζή. Καλοπροαίρετος
άνθρωπος, αλλά µπέρδευε τά χορικά τής Ερωφίλης µε τά χορικά τής
Αντιγόνης παρ’ όλο που ήθελε ακριβώς να τά ξεχωρίσει συγκρίνοντας
δηλαδή ακριβώς τόν σοφοκλή ή τόν χορτάτση µεταξύ τους /…/ αλλά
πάντως τό Αχτίνα τού ηλίου χαριτωµένη εν τή ρύµη τού λόγου της τό
’λεγε πάντοτε ότι ήτανε τού σοφοκλή, και µερικές από µάς τήν
διορθώναµε επειδή θέλαµε να κάνουµε τίς έξυπνες κι ότι ξέραµε και τήν
Ερωφίλη: αυτή δεν καταλάβαινε τίποτα. Μάς κοίταζε πάνω στην ρύµη
τής απαγγελίας της µε τό χέρι πλαγίως ψηλά και Ε; έλεγε, Πώς είπατεν
παιδιάν; Αχτίναν τού ηλίουν χαριτωµένην λέων όπως λέειν και ον
ποιητής. Τήν είχαµε πάρει στο ψιλό και δεν τήν λογαριάζαµε και ποτέ
ιδιαίτερα, ούτε και µάθαµε και τίποτα σηµαντικότερο ποτέ απ’ αυτήν:
µια φορά λοιπόν σε µια έκθεση που µάς έβαλε για κάποιο θέµα που ούτε
θυµάµαι και τί ήτανε (και δεν µ’ αρέσανε και καθόλου οι εκθέσεις, ούτε
ήµουνα και καλή εγώ γενικά σε αυτές) έγραψα τή λέξη απολυτότητα εκεί
βιαστικά ξέροντας ότι είναι δικιά µου (δηλαδή µην ξέροντας αν είναι
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κανενός άλλου µέχρι τότε) αλλά θεωρώντας (µε τήν ωριµότητα που είχα
αποκτήσει πλέον εγώ) τόν χρόνο έτοιµο για να φτιαχτεί τώρα ας πούµε κι
αυτή: Συνεπώς δεν µέ ένοιαζε τίποτα: Όµως αυτή, λοιπόν, τσακ, τήν
τσάκωσε, και µέ κάλεσε στο γραφείο της µετά τό µάθηµα (είπαµε, ήταν
καλοπροαίρετος άνθρωπος): (ήθελε να µιλάει µε τά παιδιά:) –
Απολυτότηταν παιδίν µου τί λέξιν είναι αυτίν δεν υπάρχιν αυτή η λέξιν
παιδίν µου. (Μα είπα εγώ, εγώ µόνο έτσι µπορώ να πω αυτό που θέλω
εδωπέρα) – Ναι µα παιδάκιν µου, είπε αυτή, µε βεβαιότητα, µπορίν να
θέλεις εσίν να τό πεις αλλά δεν υπάρχιν η λέξιν αυτίν, δεν υπάρχιν, δεν
έχιν φτιαχτίν.
Τήν εποχή αυτή διασκεδάζαµε στο σχολείο µε όλους εν γένει. Είναι
περιττό λοιπόν να πω τώρα ότι για τήν ελληνική έκδοση τού βιβλίου µου
δεν χρειάζοµαι ευτυχώς να κάνω εδώ άλλο σχόλιο: Νά τό καλό τού να
µιλάµε όλοι καµµιά φορά τήν ίδια γλώσσα: Όλοι τήν ξέρουµε τώρα τή
λέξη αυτή, ούτε ξέρουµε µάλιστα ποιος τήν πρωτόπε. Έχω τήν εντύπωση
µάλιστα ότι η εποχή µας τήν έφτιαξε µόνη της, για τήν εποχή µας αυτήν:
αυτό που έχει όµως εδώ σηµασία είναι ότι κανένας απ’ αυτούς που τήν
είπανε και τούς άκουσα κι εγώ να τήν λένε µετά, δεν έχει ιδέα, ούτε µέ
ήξερε, και ούτε και πήγαινε καν στο ίδιο σχολείο µε µένα.
(…)

Πάντως πρώτη βγήκε η Κατρίν στο πίσω µπαλκόνι που όπως όλα τά
πίσω µπαλκόνια ήταν ακριβώς από πάνω µας και τινάζοντας ένα σαν
σεντονάκι µικρό κεντητό επιδεικτικά µάς κοίταξε µε πολύ αγέλαστο
ύφος (για πρώτη φορά χωρίς λακκάκια) και γύρισε ύστερα και µπήκε
µέσα από τήν µπαλκονόπορτα. Με µία εξαιρετικά µεγάλη βλακεία
συνεχίσαµε να φωνάζουµε: Εκτόρ, Εκτόρ, και: Μπετί, Εκτόρ.
Γύρισα µάλιστα να κοιτάξω και τόν Χένσελ µία στιγµή για να
καταλάβω τί γίνεται, και ήταν κι αυτός ολοκόκκινος και µέ κοίταζε όπως
κι εγώ και φωνάζαµε όλοι:
– Μπετί - Εκτόρ. Μπετί - Εκτόρ.
Τώρα η Αναµπέλ βγήκε στο µπαλκόνι µ’ ένα ύφος πολύ δαγκωµένο,
και χοροπηδώντας αδιάκοπα µάς έκανε σηµάδια µε τά χέρια της να
σταµατήσουµε. Ακολούθησε µια µικρή ενδυνάµωση τών φωνών, και
τώρα αυτό που ακουγόταν, ακουγόταν περισσότερο σαν Πετί και Εκτόρ.
Μ’ έναν περίεργο τρόπο µέ παρασέρνανε µέ παράσερνε τό zeitgeist και
λέγαµε συνεχώς χυδαιότητες.
Ήσυχα όπως και µε τίς αδελφές του άνοιξε η µπαλκονόπορτα και
βγήκε τότε αδιάφορα και σαν να κυλούσε, ο ίδιος και (δεν θα τό ξεχάσω
ποτέ) περιφρονητικά και επιτιµητικά κοίταξε κάτω: Για τήν ακρίβεια
κοίταξε προς τά κάτω σαν να ’βλεπε κάποια µυρµήγκια που
συµπεριφέρονταν πολύ περίεργα. Για να κρύψω τήν ντροπή µου δεν τόν
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κοίταξα µέχρι που, αφού εκείνος κύλησε µέσα µε τήν ίδια αδιαφορία και
περιέργεια (αν και µού είχε φανεί ότι και σαν να ’θελε και να µάς
µιλήσει), (ή για να πω τήν αλήθεια, µού φάνηκε ότι πρόφερε κιόλας
κάποια κοφτή λέξη που όµως δεν τήν κατάλαβα) ξεπρόβαλε
χοροπηδώντας µετά πάλι τώρα η Αναµπέλ κι αυτή µάς έκανε πολύ
έντονα σηµάδια να σταµατήσουµε αµέσως σαν τή µαµά στα παιδιά της:
Έβαζε και τό χέρι στο στόµα συνέχεια: Αυτό ακριβώς µάς έφερε έξω µια
αντανάκλαση από τό τί έλεγε – και τί ύφος είχε µέσα – η πραγµατική η
µαµά: Ήταν ξεκάθαρο: Κάτι υπήρχε πραγµατικά που είχε δηµιουργήσει
µεγάλη αντίδραση – ένα πρόβληµα µέσα.
Τί πρόβληµα λοιπόν να υπήρχε πράγµατι µέσα; Αυτό ήταν τό κυρίως
πρόβληµα που µέ προβληµάτισε για πολύ καιρό ύστερα από τότε µετά:
Αυτό που κάναµε δεν ήταν για τά δεδοµένα µας προσβλητικό: ήταν µόνο
ένα αστείο, ένα αστείο ανόητο ασφαλώς παιδιάστικο, αλλά πάνω απ’ όλα
βλακώδες. Όµως όσο περισσότερο τό σκεφτόµουνα, τόσο καταλάβαινα
ότι η στάση τους ήτανε στάση ανθρώπων που τό θεωρούσαν
προσβλητικό αυτό που γινότανε, που ενοχλήθηκαν µ’ έναν αφόρητα
απόµακρο και άγνωστο τρόπο. (Ίσως ένα µέρος κιόλας τής επιµονής µας
µετά στις φωνές, να ήθελε από αµηχανία – ασυνείδητα – αυτό να τούς
πει: ∆εν κάνουµε τίποτα κακό: οι δικοί µας εµάς δεν θα θυµώνανε).
Όµως αυτοί µ’ αυτόν τόν ήσυχο τρόπο που γλύστραγε πάνω µας είχαν
θυµώσει. ∆εν ήθελα να σκέφτοµαι τήν σκηνή που η µαµά στέλνει έξω
θυµωµένη, τήν Κατρίν τήν Αναµπέλ να µάς πει να σωπάσουµε: κι ο
Εκτόρ βγαίνει, και µες από τά δόντια του µάς πετάει µια βρισιά. Στα
κινέζικα ή στα γαλλικά; Μού φαινόταν αδιανόητο τό πώς µπορέσαµε να
κάνουµε κάτι τέτοιο κάτι τόσο χαζό: Και πώς προδόθηκα εγώ ότι µ’
αρέσει ο Εκτόρ; ∆εν θα ’χα µούτρα τώρα πια να τόν ξανακοιτάξω άλλη
φορά, κι ούτε και να ξαναπάω στο σπίτι τους.
Πάντως τίποτα δεν άλλαξε, από τήν ζωή µας στο σπίτι: στα σπίτια µας:
Μόνο εγώ σκεφτόµουνα, τί ήταν αυτό που έκανε αλήθεια να θαµπώσουν
οι σκέψεις τού ενός µέσα, τόσο απόλυτα µέσα στον άλλον, και να γίνει
κάτι έτσι που σαν να µην ξέρει κανείς και ποιος τό πρωτάρχισε, αλλά και
σαν να τό ’χαµε αρχίσει πάλι όλοι µαζί, τί γλωσσική κακοήθεια ήταν
αυτή, και πόσο ανατριχιαστικό τό να καταλήξει σ’ αυτό τό τροµαχτικά
αφάνταστο µάλιστα, Πετί, όλη η ιστορία, και τόσο περιφρονητικά να
βγει ο ίδιος ο Εκτόρ και µες απ’ τά δόντια του να µάς σφυρίξει κοφτά
εκείνο τό Σκάστε. Και τό ακόµα πιο σατανικό, πώς κατάλαβαν τά
πιτσιρίκια, που δεν ξέρανε λέξη ούτε γρι γαλλικά, και εντέχνως και
αδιοράτως, µετά τά πρώτα γκαρίσµατα, µετατρέψαν δηλαδή µε τέτοια
γλωσσική κακοήθεια τό µπ σ’ ένα π, µε τέτοια γλωσσική οξυδέρκεια που
δεν θα τήν φανταζόταν κανείς ή εµένα µού φάνηκε, για να δικαιολογήσω
τήν περιφρόνηση που έδειξε τότε αυτός και τήν επιτίµηση και τήν
τσαντίλα του και τό ύφος του και τήν κινέζικη τή βρισιά του, σαν να
copyright © hari stathatou 2oo8: all rights reserved

‹38›

χάρη σταθάτου

/ βιογραφίες αγνώστων

κοιτούσε ένα άλλο είδος και όχι ανθρώπους, ένα άλλο είδος από κει
ψηλά. Τί γλωσσικές οξυδέρκειες ήταν αυτές σε µια γλώσσα που καθόλου
τά πιτσιρίκια δεν ξέρανε;
Πάντως δεν άλλαξε τίποτα. Κανείς δεν µίλησε γι’ αυτά ούτε η
Αναµπέλ άλλο πια: Η ζωή συνεχίστηκε ίδια στο σπίτι, στα σπίτια µας. Η
Αναµπέλ ήθελε να µέ µαθαίνει να τρώω µε τά ξυλαράκια, αφού θα µού
’στρωνε πρώτα αυτή τό τραπέζι, κι εγώ δεν θα ήξερα ότι για να
χρησιµοποιήσω τά δάχτυλα µου µ’ αυτόν τόν τρόπο θα έπρεπε να σταθώ
πρώτα µε τόν τρόπο αυτόν και ν’ αναπνέω µε τόν τρόπο αυτόν, και
λοιπά. Κι ύστερα όλα κύλησαν τό ίδιο πια ήσυχα, ή πάντως κύλησαν
ήσυχα χωρίς να µού µιλήσει ή να µέ βρίσει καθόλου άλλο πια, και
ύστερα ήρθανε τά χριστούγεννα.
(…)

Tίς κουβέντες της διαδεχόταν σιωπή από όλες αυτές τίς µερηές.
Φαίνεται ότι τούς έκανε εξαιρετική εντύπωση όλων αυτό τό πράγµα, και
σαν να τό θεώρησαν δύσκολο να τό αντιµετωπίσει κανείς, να τό πει
δηλαδή να βρει λέξεις. Εγώ πάντως τό είδα πολύ σύντοµα, ίσως τό
επόµενο κιόλας απόγευµα που µέ ξαναπήγε στο σπίτι της η Αναµπέλ:
Κανείς δεν µιλούσε γι’ αυτό, ούτε κι αυτή, αλλά περάσαµε από µπροστά
του για να πάµε στο µέσα σαλόνι, γιατί τό είχαν µπροστά στο µικρό,
στην πρώτη γωνία όπως έµπαινες, έτσι που να τό βλέπουνε και από τήν
πόρτα αµέσως: Είχε κάτι περίεργο τό δέντρο αυτό όµως, τό χάζεψα
αδιόρατα τόσο που να µην τήν φέρω σε δύσκολη θέση, και κείνη
χαµογέλασε και τό προσπέρασε µε περηφάνεια χοροπηδώντας λίγο, σαν
προς τιµήν µου. Ήταν µεγάλο γιορτινό επίσηµο (ήτανε, ναι, ακόµα και
χαρούµενο) τιµητικά στολισµένο µε µπαλάκια που αστράφτανε από
δέντρο σκούρο πράσινο και ψηλό, δεν είχε χιόνι, ήταν ολοπράσινο, και
στεκόταν και καµάρωνε ολοµόναχο: Σαν να ’χε γύρω του ακριβώς µια
ατµόσφαιρα που τού έλεγε ότι είναι µοναχικό εκειπέρα αλλά καµάρωνε,
και η µητέρα και οι αδελφές ήταν γεµάτες – κάτι στο περπάτηµά τους,
στα λακκάκια στα µάγουλα – από ελαφριά και αδιόρατη επισηµότητα
που θέλανε να δείξουν ότι τήν µοιράζονται µαζί µας τίς µέρες αυτές και
τό σπίτι άστραφτε (ως συνήθως) αλλά αυτό δεν τούς έφτανε, νοµίζανε
ότι έπρεπε να έχει και κάτι παραπάνω τίς µέρες αυτές σαν έναν σεβασµό
σιωπηλό και γεµάτο σιωπηλούς ήχους όπως νοµίζανε ότι έπρεπε να είναι
όλα τά πράγµατα, γιατί οι σιγανοί ήχοι (που σχεδόν να µοιάζουνε µε τήν
σιωπή) ήταν τό πιο αξιοσέβαστο όπως φαινόταν γι’ αυτούς, που
µπορούσαν να έχουν τά πράγµατα όλα, µόνο η Αναµπέλ δεν έδειχνε να
δίνει και πολλή σηµασία και µέ έπαιρνε µέσα να παίξουµε µε τά
ξυλαράκια και τά άλλα παιχνίδια της. (Μόνο που δεν είχε και πολλά,
µόνο αυτά που µπορούσανε να τής κουβαλάνε (να κουβαλάει στην
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κυριολεξία η ίδια) από µέρος σε µέρος έτσι όπως πηγαίνανε, µια που
αυτή ήταν η δουλειά δηλαδή τού µπαµπά, ή ίσως κι αυτά που τής
αγόραζαν σε κάθε καινούργια χώρα που βρίσκονταν, που θα
βρισκόντουσαν κάθε φορά µέσα σ’ αυτή τή ζωή αλλεπάλληλων
µετακινήσεων, /…/)
Όµως αυτό είχε κάνει όντως µεγάλη εντύπωση. Σαν να τούς περιέβαλε
ξαφνικά ένας φόβος σχεδόν από παντού κι ακουγόντουσαν διάφορα. –
Πολιτισµένος λαός! αυτό ακουγότανε από παντού τώρα µάλλον για
αυτούς: Ακόµα κι η Νταίηλυ είχε δείξει δέος µπροστά στην είδηση που
έφερε. Κι ο Αυδόπουλος έµεινε έκπληκτος, όταν τό έµαθε και κυρίως
θέλησε να δείξει τήν έκπληξή του στην Χρονολουλού για να τήν διδάξει
καλούς τρόπους µ’ αυτήν, όπως ήθελε να κάνει συνέχεια πάντοτε, και σ’
εµάς φυσικά: Σήκωνε τό δάχτυλο συχνά όλες τίς µέρες αυτές στο τραπέζι
όταν τρώγαµε (ή άλλη ώρα κι αλλού) και όλο έλεγε: – Αυτό είναι ένδειξη
µεγάλου πολιτισµού. Είναι αρχαίος ο λαός που τό κάνει αυτό. Αλλά
αυτοί είναι από τήν Εθνικιστική Κίνα βλέπεις.
Από αλλού ακουγόντουσαν άλλα: Φοβήθηκαν ότι αν δεν κάνουνε
δέντρο όπως εµείς θα µάς προσβάλουν, και λοιπά, κλπ.
Κι εµείς συνεχίζαµε τά παιχνίδια, χωρίς άλλα περίεργα ούτε
ασυνήθιστα, και όλα κύλησαν ήσυχα για λίγο καιρό. Ώσπου µετά
ξαφνικά, η Νταίηλυ µίλησε πάλι πρώτη ξανά.
(…)

Κι έτσι αρχίσαµε να τρέχουµε. Από µέσα από τό σπίτι αρχίσαµε να
τρέχουµε και ύστερα στις σκάλες και στο ασανσέρ και στο τέλος να
τρέχουµε µέχρι τό αυτοκίνητο. Τρέχαµε όλοι µαζί. Υπήρχε µια σύµπνοια
και µια συµφιλίωση σ’ αυτό τό ότι τρέχαµε όλοι µαζί. Ο πατέρας µου
έδινε πρώτος τόν τόνο κι απ’ αυτόν εξαρτιώταν απόλυτα τό ότι υπήρχε
αυτή η συµφιλίωση µε τή µάνα µου και ότι τρέχαν µαζί. Κι αυτή άλλο
που δεν ήθελε, γιατί τής άρεσε πάντοτε στ’ αυτοκίνητο µέσα να τρέχει,
αλλά τίς άλλες φορές δεν τήν άφηνε, ενώ τώρα, φορώντας εκείνο τό
ταξιδιωτικό και περίφηµο πάντα τρενσκότ σαν να πήγαινε σε εκστρατεία
εκ τών πραγµάτων πολύ ειδική, και γαντζωµένος ελαφρά και µε τά δυο
χέρια από τήν κονσόλα και από τό παράθυρο και από τήν πολυθρόνα
παρακολουθούσε και έλεγχε, έδινε οδηγίες κι ακολουθούσε τό τρέξιµο
µε τήν ανάσα να τού κόβεται στα πιο επικίνδυνα µέρη καθώς περιέγραφε
τήν κατάσταση, σαν να ήταν οι λέξεις κάτι µαγικό που θα κάνανε τήν
κατάσταση σωτήρια, ελπιδοφόρα, καλύτερη Νά έτσι αυτόν µπορείς τώρα
να τόν προσπεράσεις µπράβο είναι οι δρόµοι άδειοι ευτυχώς, εκείνη τή
στροφή να τήν προσέξεις αυτόν τόν προσπέρασες, έτσι να προσέχεις στις
προσπεράσεις κι η χρονολουλού έτρεχε γελώντας σχεδόν από τή χαρά
της και κάνοντας µερικές φορές κι εκείνα τά γλυστερά ωω-ωπ µε τό
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στόµα που θα ακολουθούσανε ένα αντίστοιχο γλυστερό εκεί στην
άσφαλτο γλύστριµα ή στρίψιµο (ενώ αυτός τότε δίπλα της θα πιανότανε
ακόµα σφιχτότερα και σχεδόν θ’ ακουγόταν αυτό τό: Προς θεού,
προσέχετε, από µέσα του) και ξέραµε όλοι ότι χαιρόταν πολύ που
µπορούσε να τρέχει γιατί τής άρεσε κρυφά τό ήξερα εγώ η ταχύτητα, και
έτσι έτρεχε µ’ αυτόν γαντζωµένον δίπλα της και έντροµο κι εµάς πίσω να
κοιτάµε από παντού και να δίνουµε εντολές Πρόσεξε τώρα από αριστερά
έρχεται κάποιος µη βγεις τώρα βγες τώρα όρµα ελεύθερα είναι ελεύθερα,
και αυτή να τρέχει επιτήδεια χωρίς καν να χρειάζεται τίς δικές µας φωνές
και βοήθεια κι εµείς να τρέχουµε από µέσα µας χωρίς καν να
χρειαζόµαστε και να ’χουµε ανάγκη τό δικό της τό τρέξιµο για να τό
νιώσουµε περισσότερο µε τό αυτοκίνητο, κι εκείνος να τρέχει καθιστός
και γαντζωµένος κι ίσως ακόµα και µετανιωµένος και έντροµος για τό
πόσο πολύ όλοι τρέχαµε αλλά τρέχαµε πάντως όλοι µαζί, για πρώτη
φορά τρέχαµε όλοι µαζί και αγωνιούσαµε όλοι µαζί και διασχίζαµε τούς
µισοάδειους και µισογεµάτους δρόµους προς τή θάλασσα και τά ήρεµα
στάχυα φωνάζοντας τρέχοντας συµβουλεύοντας όλοι µαζί και αφήσαµε
τό αυτοκίνητο στο αεροδρόµιο τρέχοντας και περάσαµε τίς γυάλινες
πόρτες όλοι µαζί στη σειρά ο ένας πίσω απ’ τόν άλλον αλλά συνέχεια κι
ασταµάτητα τρέχοντας κι από τή στιγµή που πατήσαµε πάλι στο έδαφος
ο Αυδόπουλος ήταν ξανά ο πιο οργανωτικός και ταραγµένα τελείως
ταραγµένα πια ψύχραιµος, και είχε τήν άνεση αυτός να ρωτάει καθώς
τρέχοντας πάντοτε προπορευότανε τούς υπαλλήλους για τό από πού θα
πάµε και σε ποια πόρτα θα µπούµε για να βγούµε στην ταράτσα τό
γκουντµπάϋ εκεί, και παρ’ όλο που ’ταν µπροστά µας συγχρόνως έλεγχε
όλη αυτήν τή µακρυά ουρά από πίσω του και σαν να µάς έλεγε συνεχώς
τήν κατεύθυνση, φωνάζοντας και ταυτόχρονα δείχνοντας µε τό δάχτυλο
τεντωµένο τή µελλοντική µας πορεία να τήν κάνουµε πιο εύκολα
τρέχοντας ξεπερνώντας και προσπερνώντας καρέκλες ανθρώπους
εµπόδια πράγµα που δεν χρειαζόταν γιατί είχαµε ακούσει ήδη και τήν
ερώτηση και τήν απάντηση και κατευθυνόµαστε ήδη όλοι µας τρέχοντας
κιόλας µαζί προς τά εκεί και για µία και µοναδική φορά είχαµε γίνει όλοι
τόσο και πολύ µαζί που µπορούσαµε έτσι να τρέχουµε ο καθένας έτσι
χωριστά και ανεξάρτητα πηδώντας καρέκλες κι εµπόδια και όµως να
’µαστε κολληµένοι µε µια κόλλα όλοι µαζί που λες και µάς ενοποιούσε
µόνο αυτή και µάς έδενε (µια κόλλα από λόγια και σκέψεις) και που αυτή
µάς έκανε να κυλάµε µε τήν αγωνία που αποτελούνταν από λέξεις
δηλαδή µοναχά Αν όταν θα φτάναµε εκεί στην ταράτσα θα ήταν αργά
και τό αεροπλάνο θα είχε πια φύγει ή θα τό βλέπαµε που θα έφευγε
εκείνη ακριβώς τή στιγµή (ακόµα χειρότερο) και θα έκλεινε τίς πόρτες
του (ακόµα φρικτότερο και πιο εκνευριστικό) και θα έφευγαν έτσι χωρίς
να τούς δούµε χωρίς να µάς δουν χωρίς να προλάβουµε να φωνάξουµε
όλα εκείνα, που δεν ξέραµε τί ήτανε, όµως δεν είχε σηµασία τό τί δεν θα
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µπορούσαµε να φωνάξουµε σηµασία είχε να µπορούσαµε να ειδωθούµε
να τούς δούµε και να µάς δουν για µία στιγµή πάλι έστω µόνο ξανά, αυτό
ξαφνικά είχε αποκτήσει από µόνο του µια τεράστια και ανεξάρτητη και
ξεχωριστή σηµασία – και σηµασία έχει ότι αυτό πράγµατι έγινε: από τό
γκουντµπάϋ λοιπόν τούς προλάβαµε και τούς είδαµε όλους µαζί όπως
περπατούσαν /…/ και εµείς φωνάξαµε δυνατά (ονόµατα) (…)
copyright © 2οο8 hari stathatou for the text, all rights reserved
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(από τήν αρχή και τό τέλος τού κεφάλαιου «Χρονολουλού»:)

Για µένα όµως ήτανε φοβερά ενδιαφέροντα αυτά: θυµάµαι καλά τόν
εαυτό µου, ότι από τήν πρώτη στιγµή που άκουσα τήν ιστορία αυτή, µού
φάνηκε κάπως σαν να επιζητούσε περισσότερα λόγια. Και µάλιστα
θυµάµαι καλά ότι η σειρά η ίδια τών λέξεων «δεν θα ξαναγελάσω ποτέ»
είχε τόν ήχο µιας κλίµακας κατιούσας, ήταν δηλαδή κατά τήν γνώµη µου
περισσότερο κάτι σαν µια ερώτηση, και ηχούσε κιόλας και σαν θολή
ασάφεια ή ψέµµα. Αργότερα (πιο µεγάλη) διασκέδαζα ανακαλύπτοντας
τίς σηµασίες βέβαια τού µέλλοντος χρόνου: δεν ήταν όλα όπως ήθελε να
τά παρουσιάσει η χρονολουλού δηλαδή: ο µέλλοντας χρόνος, που µε
τόση επιτηδειότητα διατηρεί τήν ασάφεια τού ποιός αποφασίζει γι’
αυτόν, δεν έλεγε δηλαδή αυτό που η χρονολουλού νόµιζε ότι τήν
ακούγαµε όλοι να λέει: Αλλά και τό σηµαντικότερο και τό πιο
διασκεδαστικό, είναι ότι και η ίδια δεν ήτανε σίγουρη για τό τί ακριβώς
ήθελε τότε να πει. Ήµουνα απολύτως σίγουρη και τό ξεκαθάρισα κιόλας
µε τήν ίδια λίγο πριν να πεθάνει, τήν εποχή που ’χε τήν µεγαλύτερη
δηλαδή εγκεφαλική διαύγεια και δραστηριότητα τότε δηλαδή που ’χε
πάθει αµνησία. ∆ε µού λες µαµά, τής είπα ένα απόγευµα που ’µαστε οι
δυο µας και (εκείνη) καθότανε στον καναπέ ευχαριστηµένη, όταν είχες
κάτσει στο πεζούλι εκεί έξω απ’ τό σπίτι σου τό θυµάσαι (µέ κοίταξε
πρώτα διστάζοντας) τότε που έκατσες και έβαλες τό κεφάλι στα χέρια
σου και είπες ∆εν θα ξαναγελάσω ποτέ, εννοώ (τό µάτι της πήρε µια
γυαλάδα που σχεδόν τής ξέφυγε) (δεν θέλησα να αφήσω τόν χρόνο στην
λάµψη να υποχωρήσει) εκείνη τή µέρα που ’χε πεθάνει η µαµά σου
δηλαδή εννοώ και βγήκες κι έκατσες και είπες ∆εν θα ξαναγελάσω ποτέ
(…)
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τώρα που πέθανε η µαµά µου, θέλω να σέ ρωτήσω κάτι, τό σκέφτηκα
δηλαδή πριν από καµµιά βδοµάδα, αλλά κάθε φορά που σ’ έβλεπα τό
ξέχναγα (ανακάθισε στον καναπέ στρώνοντας καλύτερα πάνω της τήν
κουβέρτα)
– ∆εν ήταν τήν ίδια µέρα, είπε.
– Α, ώστε δεν ήταν τήν ίδια µέρα δεν πειράζει είπα, ακόµα καλύτερα,
θέλω να σέ ρωτήσω γιατί έχει σχέση αυτό µε µια δουλειά που κάνω.
Όταν λέµε λοιπόν ∆εν θα ξαναγελάσω, τί εννοούµε στην περίπτωση
αυτή όταν είµαστε δηλαδή παιδιά, εννοούµε δηλαδή ότι Τώρα που
πέθανε η µαµά µου θα είναι αδύνατο να βγει γέλιο από µέσα µου, τόσο
στενοχωρηµένη που θα είµαι, ή εννοούµε επίσης µήπως και τό ότι Αυτό
που είδα, τή µαµά µου πάνω στον καναπέ δηλαδή έτσι ακίνητη, µέ
φόβισε, και τρόµαξα
– ∆εν ήτανε στον καναπέ, ήτανε στο ντιβάνι, είπε, και τό µάτι της µέ
κοιτούσε µετατρέποντας όλο και περισσότερο τό χρώµα του από τό
τελείως σκοτεινό στο φυσιολογικό του τό γκρίζο.
– Α, στο ντιβάνι λοιπόν, είπα, και λοιπόν πάντως τό θέαµα αυτό είναι
πολύ θλιβερό για ένα παιδάκι να είναι η µαµά του µες στο σπίτι στο
ντιβάνι εκείνο ή τό κρεβάτι δηλαδή όλη τή µέρα ξαπλωµένη, έτσι δεν
είναι, τούς κρατάγανε όλη τή µέρα στο σπίτι τότε τούς νεκρούς
– Ναι ολόκληρη βδοµάδα.
– Βδοµάδα;
– Ναι: µια µέρα ή µια βδοµάδα εξαρτάται.
– Κι εσύ φοβήθηκες που δεν σού µιλούσε;
– ∆εν φοβήθηκα, ήµουνα γενναία (είπε) µόνο λυπήθηκα για τή µαµά
µου: κι εσύ δεν φοβόσουνα κι εσύ ήσουνα γενναία σαν κι εµένα µικρή
και δεν έκλαιγες κι εσύ άµα έπεφτες.
– Εγώ φοβόµουνα να κλάψω γιατί µέ είχες πρήξει ότι πρέπει να είµαι
γενναία. Ο πατέρας σου λοιπόν, ο παππούς θα ήτανε για πολύ καιρό έτσι
θλιµµένος ε;
Κοιτούσε απέναντι, τό χέρι της πάντοτε τραβώντας µικρές κλωστές
από τήν κουβέρτα, και τό µάτι της είχε γίνει τώρα πια σχεδόν καθαρό
– Ήτανε πολύ θλιµµένος (είπε) διότι τήν αγαπούσε. Αυτή όµως δεν τόν
αγαπούσε δεν αγαπούσε καθόλου τόν γάµο διότι ήθελε να γίνει
µουσικός, όµως δεν µπορούσες να γίνεις µουσικός τότε, απαγορευότανε.
Έπαιζε πιάνο στο σπίτι και τήν άκουγα εγώ, αλλά στεκόµουνα έξω απ’
τήν πόρτα γιατί απαγορευότανε µέσα. Μετά τόν αγάπησε όµως τόν γάµο
κι αυτή.
– Αλλά εκείνος τήν αγάπαγε και τί έφταιγε ο άνθρωπος βέβαια κι
αυτός, αφού τού τήν δώσανε και τήν αγάπαγε να µην τήν πάρει;
– Ε, να µην τήν πάρει; είπε και γύρισε και µέ κοίταξε θαµπά.
– Και ήταν και πολύ όµορφος άντρας, είπα, δε µού λες ποιος τόν
αγαπούσε τον πατέρα σου εσύ ή η αδελφή σου λες περισσότερο, ποιος
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λυπήθηκε περισσότερο όταν έκλαιγε τότε που πέθανε η γιαγιά, ποιος
πήγαινε και τόν παρηγορούσε και τού µιλούσε;
– Και οι δυο πηγαίναµε (είπε) πηγαίναµε και οι δύο, είπε προσεκτικά.
Ξέφτισε µία κλωστή. Όµως η Μπία επειδή ήτανε η µεγαλύτερη πήγαινε
και τόν παρηγορούσε αυτή όπως καθότανε αυτός έτσι σκυφτός. Αλλά
πήγαινα κι εγώ εκεί, µέσα από τήν πόρτα µετά και στεκόµουνα κι
έβλεπα.
– Κι εκείνος έκλαιγε πολύ καιρό σκυµµένος στο τραπέζι τής κουζίνας
εκεί παρ’ όλο που είχε τόσο πολλά παιδιά να αναθρέψει;
– Τής τραπεζαρίας, στην κουζίνα τρώγαν οι υπηρέτριες (είπε) είχαµε
πολλές υπηρέτριες συνέχεια και τίς αλλάζαµε.
– Τής τραπεζαρίας. Και πηγαίνατε εσείς µικρά κοριτσάκια να τόν
παρηγορήσετε γιατί νοιαζόσαστε για τόν πατέρα σας, τόν λυπόσαστε τόν
αγαπούσατε
– Ναι, νοιαζόµαστε, τόν λυπούσαµε τόν αγαπούσαµε, (κοιτώντας τά
ξέφτια τής κουβέρτας).
– Έκλαιγε ή και µιλούσε τότε καθόλου σε σάς;
– Και έκλαιγε και µιλούσε και όλο έπιανε τό κεφάλι του έτσι, και όλο
έλεγε ότι δεν ήθελε πλέον να ζήσει, κι ότι δεν ήθελε να ζήσει άλλο πλέον
κι ότι ποτέ δεν θα γελούσε αυτός άλλο πια.
Τά µάτια της είχαν πάρει τώρα τό καθαρό τους γκρίζο χρώµα όταν
γύρισαν και µέ κοίταξαν σαν να θριάµβεψαν. (…)

(Τή θαυµάζω σήµερα, όταν ξέρω πώς υπήρξαν τά ίδια γεγονότα για
άλλους, αλλά αυτό δεν έχει σηµασία, σήµερα εκ τών υστέρων να πω
αυτήν τήν αηδιαστική κουβέντα ότι είχε αυτή η γυναίκα χιούµορ.
Πάντως τή θαυµάζω σήµερα γι’ αυτά που έλεγε, όταν ξέρω τί άλλα θα
µπορούσε να µού ’χει πει. ∆εν µ’ απασχόλησε ποτέ µε µονοµανίες
προσωπικές της ας πούµε. Είχε µεγάλη αξιοπρέπεια και ειρωνεία αυτή η
γυναίκα.) Έπρεπε όµως να µάθω οπωσδήποτε µερικά πράγµατα που ’χαν
γίνει απέξω, απ’ τόν δρόµο, λίγον καιρό ένα αφάνταστο µυθικό πράγµα
πιο πέρα, πιο πριν και πιο κει, στο σκοτάδι.
Γιατί πριν από µένα δεν υπήρχε καθόλου πουθενά για κανέναν από
αυτούς αυτό τό φωτεινό και τό χρωµατιστό και τό φως (αφού
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τραγούδαγαν και ήτανε µάλλον άσχηµο αυτό και ακαταλαβίστικο δεν
ήτανε µουσική ήτανε σαν κάτι κι αυτό από άλλους φύλακες που τά
ξέρουνε κι αυτοί όλα και κάνουν τούς έξυπνους: Τραγούδαγαν µάλλον
κινέζικα:) Όταν µού τό τραγούδαγε έδινε κάτι ηχητικές στροφές στους
περίπλοκους αυτούς συνδυασµούς τών συµφώνων, που δεν µπορούνε ν’
αποδοθούν σε γραφτό: ο τονισµός ήτανε περίπου δηλαδή κάπως έτσι:

τώρα ξέρω ότι τό είχε ακούσει σχεδόν τέλεια, εκτός από µια λέξη µόνο.
Άργησα πάρα πολύ όµως για να µπορέσω να βρω τό πραγµατικό, και τό
’χα κιόλας ξεχάσει για να πω τήν αλήθεια, µέχρι εκείνη τή µέρα που
ξαφνικά κουνήθηκε µες στο κεφάλι µου ένα καµπανάκι και ξανάκουσα
τή φωνή της: δεν ξανάκουσα τά λόγια, άκουσα τήν κοροϊδευτική αυτή
στροφή στη φωνή όπως µού τό έλεγε, δηλαδή τήν αστειότητα τού
γυρίσµατος από τό «ντουµπίς» στο «φερίχ». Ρώτησα τήν γερµανίδα µου
τότε και µού τό εξήγησε γιατί ήτανε µάλιστα κι αυτή από τό βερολίνο.
Έτσι µού είπε µια φορά λοιπόν κι αυτή ένα τραγούδι και δεν είχα δίκηο
στην αρχή που είπα ότι δεν θα µάθαινα τίποτα τραγουδιστό από αυτήν
(κι ότι δεν θα ’θελα κιόλας να µάθω.) Η διαφορά βέβαια είναι ότι τώρα
δεν τό τραγουδήσαµε όπως µε τόν Χένσελ που φωνάζαµε τά
χριστουγεννιάτικα αλλά µού είπε µόνο τά λόγια, τά οποία µετά τά
µεταφράσαµε τί σηµαίνανε, και µού τό τραγούδησε µετά µία φορά µόνη
της κανονικά. Και πέρα απ’ αυτό, αυτό ήτανε επιπλέον και περιττό γιατί
τήν µουσική τήν θυµόµουνα πολύ καλά, διότι δεν είχε κάνει κανένα
λάθος η γιαγιά µου στη µουσική αφού δεν είχε λέξεις που δεν ήξερε εκεί.
Τό περίεργο είναι ότι από τή µουσική που άκουγα στο δωµάτιό της δεν
άκουγα καθόλου λέξεις
(…)

Αυτός ο θείος πάντως τραγούδαγε συνεχώς /…/, και δεν µού άρεσε
πάρα πολύ /…/, τραγούδαγε σαν να µην αγαπούσε τή µουσική /…/, είχε
τήν πετσέτα στον ώµο πλενότανε συνέχεια /…/ και έλεγε τραγουδώντας
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άλλα πράγµατα απ’ αυτά που νοµίζαµε εµείς ότι λέει. Έδειχνε δηλαδή
ότι δεν νόµιζε αυτά που νοµίζαµε εµείς,/…/. Θυµάµαι κατά σειράν να ’χει
πει τά εξής:
Ειµάστε καουµπόηδες από τό Μεξικό
κανέναν δεν φοβόµαστε µονάχα τόν Θεό
Μα η δική µου η καρδιά δεν έχει αντάλλαγµα
όπου Γιώργος και µάλαµα
Είµαι άντρας και τό κέφι µου θα κάνω
και θα πω και µια κουβέντα παραπάνω
Μια γυναίκα δύο άντρες
κοµπολόϊ δίχως χάντρες
Μάµπο ιταλιάνο – ε µαµπό
δεν ξέρω τί να κάνω πω-πω-πώ
Πάµε ταξιδάκι στη Χρονολουλού
γιορελέϊ-ο, γιορελέϊ-ο
κι άµα δεν σ’ αρέσει πάµε κάπου αλλού.

αλλά τά πιο πολλά µού τά ’χε πει η µαµά µου. Γιατί εκείνης τής άρεσε
πάρα πολύ να τραγουδάει και να µού µαθαίνει τραγούδια και µάλιστα
και να χορεύουµε. Εκείνη λοιπόν δεν µ’ έπαιρνε ποτέ αγκαλιά, αλλά
χορεύαµε όταν µού τραγουδούσε, γονάτιζε µπροστά µου /…/ Και
γελάγαµε πάρα πολύ. Μού έλεγε ότι εγώ γέλαγα πάρα πολύ και δεν
έκλαιγα ούτε παραπονιόµουνα, ότι δεν µ’ άρεσε να κλαψουρίζω επειδή
µ’ άρεσε πάρα πολύ όταν οι άλλοι γελούσαν
(…)

Αν και µ’ έπαιρνε αγκαλιά τήν ώρα που µού τά ’λεγε (στο δωµάτιό
της) και µαγείρευε τό δικό της φαΐ κι είχε τό δικό της ραδιόφωνο που
έκανε τό χοροπηδητό µου και τό στριφογυριστό µου τόσο απαραίτητο
ώστε να µού λέει Θα µού τό σπάσεις τό πάτωµα, και ύστερα αφού
µαγείρευε τό φαΐ της τρώγαµε όλοι µαζί στο δωµάτιο γιατί ερχόταν κι
εκείνος που έµενε στο δικό του δωµάτιο και είχε τά βιβλία που µυρίζανε
λέξεις ξένες πλαστικές και όταν γύριζε από µία δουλειά όλο πλενότανε
και δεν έµενε στο δωµάτιο να διαβάσει αλλά γύρναγε από δω κι από κει
από τό νεροχύτη προς τό σαλόνι και προς τό χωλ και προς τό δωµάτιο µε
τήν πετσέτα και αφού διέσχιζε όλους τούς τοίχους ρίχνοντας πάνω τους
σαν να ήταν νερό και να τούς πιτσιλάει τά λόγια
πάµε ταξιδάκι στην χρονολουλού
κι άµα δεν σ’ αρέσει πάµε κάπου αλλού

(που όµως δεν ήξερε να τά πει σωστά όπως πάντα γιατί δεν έβλεπε καλά
και δεν άκουγε καλά και έκοβε, και πετσόκοβε, (και αυτός ο ήχος ο
τρανταχτός, αυτό τό ρο που έλειπε από τά λόγια του µού ’δινε τήν
εντύπωση ότι τού άρεσε να ξεδοντιάζει /…/, και κανένας δεν µπορούσε ν’
αλλάξει αυτόν τόν κόσµο που ήταν πολύ δυνατός: µπορούσε µόνο να τού
κόβει τό ρο.)
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(…)

Πολλές φορές αναρωτιόµουν αν η κακία του ήταν τόσο µεγάλη επειδή
είχε µέσα του αυτήν τήν κικιχή, και ότι κάτι πρέπει να τόν είχε πειράξει
σ’ αυτήν τήν κικιχή για να ήθελε µετά να τούς ξεδοντιάζει όλους µέχρι
και τούς χρόνους /…/: ήµουνα σίγουρη ότι ήτανε κάτι που είχε σουρθεί
απέξω βρώµικο και τούς είχε λυσσάξει /…/. Μού είχανε δηµιουργήσει
δηλαδή τήν εικόνα ότι περπατούσανε απέξω στη σειρά πολλοί µαζί, /…/
µού έλεγε δείχνοντας τό παράθυρο που πλάϊ του καθόµαστε αγκαλιά Πω
πω πώς κάνανε, να τούς έβλεπες, πώς κάνανε εδώ έξω που περνάγανε
κάθε νύχτα και τότε µού εξηγούσε ότι εννοούσε πως φωνάζαν αυτά τά
κινέζικα που τά θυµόταν απέξω και θύµωνε πιο πολύ µε τίς µπότες
νοµίζω και έτσι τότε άκουσα για πρώτη φορά τήν λέξη γερµανός /…/ πω
πω πώς έκαναν, έλεγε, εδώ έξω που περνούσαν τήν νύχτα µε τίς µπότες
τους και που τίς χτύπαγαν: έτσι πρώτα σκεφτόµουνα πολλούς στη σειρά
µέσα σ’ ένα σκοτάδι καφέ και ύστερα πιο µεγάλη σκεφτόµουνα ότι
τραγουδάγανε σαν µεθυσµένοι /…/, κι ύστερα πιο µεγάλη ακόµα
σκεφτόµουνα κάποιες φορές πώς γινότανε από ψυχολογική άποψη να
µπορούσανε να τραγουδάνε ανάµεσα από σπίτια τά οποία δεν
καταλαβαίναν τί λέγανε και µιλάγανε άλλη γλώσσα και µετά που
µεγάλωσα πάρα πολύ (και δεν υπήρχε πια περίπτωση να τήν βρω για να
τής τό πω γιατί είχε πεθάνει – πέθανε όταν ήµουνα γύρω στα δώδεκα)
βρήκα και τό ίδιο αυτό τό τραγούδι: δηλαδή µού ήρθε µια ανάµνηση
ξαφνικά απ’ αυτά που µού έλεγε όταν ήµουνα σε κείνο τό σπίτι παιδί τό
ίδιο ξαφνικά όπως µού είχε έρθει µια µέρα η σκέψη ότι πρέπει να πάω να
δω τή γιαγιά κι ύστερα ένιωσα ένα παγάκι στο κεφάλι µου να µού
κουδουνίζει: ∆εν µπορείς πια να τήν δεις γιατί έχει πεθάνει, κι έτσι
ξαφνικά σαν να ’λυωσε τώρα ο πάγος και να καθάρισαν όλα και είπα:
Τώρα µπορώ να µάθω λοιπόν εύκολα τά πάντα, και ρώτησα έτσι τήν
φράου: έπρεπε µόνο κάποια στιγµή για να γίνει αυτό να θυµηθώ απλώς
ότι πάντα θυµόµουν: γιατί η αµνησία ποτέ δεν είναι πλήρης και απόλυτη,
και απλώς σαν µηχανικοί σκηνής που καθορίζουν τήν σκηνογραφία
πρέπει εµείς µε τό χέρι µας να βοηθάµε και να κουνάµε και να
κανονίζουµε τά επίπεδα οι ίδιοι, ποιο θα ανέβη και ποιο θα κατέβη,
δηλαδή ποιο θα πάει πιο µπροστά και πιο θά ’ρθει πιο πίσω κάθε φορά:
Κι έτσι λύθηκε τό µυστήριο και µάλιστα εύκολα µια που µού διευκρίνισε
τότε τό θέµα η ίδια γελώντας όταν τή ρώτησα αν ξέρει κανένα τραγούδι
µε τούς στίχους του ν’ αρχίζουν δηλαδή µε κάτι σαν ντουµπίς
φεριχµαγκίν και τής τραγούδησα κιόλας, όσο µπορούσα, και τή µουσική:
Γέλασε πάρα πολύ (στην αρχή) τότε αυτή και µού τό είπε κανονικά (και
βέβαια έτσι έπρεπε από τήν αρχή του να ήτανε: από τή στιγµή που
άκουσα τά λόγια του πλέον µε τό νόηµά τους κανονικά, µού φαινόταν
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ηλίθιο που δεν τά ’χα καταλάβει ώς τώρα πιο πριν: µά τυφλή ήµουνα;)
(φυσικά ήταν όλα ξεκάθαρα, η γιαγιά µου δεν είχε ακούσει τίποτα λάθος,
τά θυµότανε µάλιστα όλα µε µεγάλη πιστότητα κανονικά, µόνο που
φυσικά θυµόταν τούς ήχους τά phonetics τών λέξεων απ’ όπου
απουσίαζε όλο αυτό που θα µέ διευκόλυνε εµένα δηλαδή η
διευκρινιστική τους γραφή:) Είναι ένα πολύ απλό τραγουδάκι πειραχτικό
σαν παιδικό περίπου και λέει: Du bist verrückt mein Kind du musst nach
Berlin geh’n, dort wo verrückten sind, da musst du hin: κι ύστερα ε-λαχοπ και τά λοιπά: ∆ηλαδή όπως τό µεταφράσαµε έπειτα σιγά-σιγά (µε
τήν πληκτική µεθοδικότητα που τήν διέκρινε (στην περίπτωση τών
µεταφράσεων, δεν είχε πια σχεδόν καθόλου χιούµορ:))
Είσαι τρελλός παιδάκι µου:
Να πας στο βερολίνο,
εκεί που ’ναι όλοι οι τρελλοί
εκεί να πας κι εσύ.

Και λέγοντάς το µετά, ξαναγέλασε: είχε µια ξαφνική νοσταλγία τό
πρόσωπό της όταν θυµήθηκε τί λένε γι’ αυτούς τούς ίδιους τούς
βερολινέζους οι άλλοι: Ναι, τό λένε για µάς, είπε: Λένε για µάς ότι
είµαστε θεότρελλοι, πολύ τρελλοί. Ύστερα ξαφνικά µέ κοίταξε και τό
γέλιο τής κόπηκε: Τί εννοείς, είπε, τό τραγουδάγανε αυτό εδώ; εδώ ο
στρατός; Σώπασε λίγο, έπειτα είπε: Πολύ περίεργο. Όταν κάτι δεν τό είχε
σκεφτεί η ίδια ότι υπάρχει, δεν µπορούσε να τό αποδεχτεί καθόλου
εύκολα. Έπρεπε δηλαδή να ξέρει κάτι για να τό θεωρήσει υπαρκτό. Να
τό ’χει µάθει δηλαδή από άλλους ότι υπάρχει. Τέτοιοι τρελλοί υπάρχουν
παντού και στο βερολίνο κι εδώ. Μόνο που θεωρούν τούς εαυτούς τους
πολύ λογικούς όλοι σε αυτό. Πολύ περίεργο, µού έλεγε. Σκεφτόταν και
ξανασκεφτόταν για πολλή ώρα. ∆εν µπορούσε να τό συνδυάσει αυτό τό
τραγούδι µε ό,τι τής έλεγα, φαίνεται ότι δεν µπορούσε να τό χωνέψει ότι
αυτό τό τραγούδι µπορούσε να τό τραγουδάει ένας στρατός. Και µάλιστα
στρατός κατοχής. Ίσως για να γλυτώσει απ’ αυτό τό δίληµµα άρχισε να
λέει για τό πώς ήταν ο πόλεµος στο βερολίνο και για τούς
βοµβαρδισµούς κι ύστερα τής ήρθανε κλάµµατα. ∆εν είχα ξαναδεί άλλη
φορά στη ζωή µου τόσο µεγάλη δηλαδή ψηλή γυναίκα να κλαίει.
(Μάλλον άλλη µία φορά µόνο είχα δει πιο πριν αλλά εκείνη ήτανε µε
µαύρο µαγιώ και ψηλή και µαύρα µαλλιά και όχι γαλάζιο ταγιέρ και
ψηλή και ξανθά µαλλιά). (Και τώρα δεν είµαστε στη θάλασσα είµαστε
στο γραφείο µες στη βιβλιοθήκη, κι εγώ δεν ήµουνα τόσο µικρή που να
µπορώ να κάθοµαι πάνω σε µια πέτρα γυαλιστερή και να κοιτάω δίπλα
τό γυαλιστερό πλάσµα ν’ ανασαίνει, κι οι άλλοι µεγάλοι µέσα µε τά
κουπιά και τούς ψαράδες να βοηθάνε για να σηκώσουν τίς τσούχτρες
µέσα από τή θάλασσα για να µπω να κολυµπήσω εγώ). Πιο πολύ έκλαιγε
όπως ερχόντουσαν πάνω της απανωτά τό ένα και τό άλλο κι ενώ εγώ
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νόµιζα ότι τό πιο µεγάλο κλάµµα θα ήτανε µε τούς βοµβαρδισµούς (δεν
είχα ξανακούσει ότι περάσανε και στη γερµανία βοµβαρδισµούς, νόµιζα
ότι αυτοί καθόντουσαν στο σπίτι τους, απλώναν τά ρούχα τους στο
µπαλκόνι, και βοµβαρδίζανε άλλους, και τώρα αυτή η εικόνα και τό
κλάµµα, µε τούς βοµβαρδισµούς στο βερολίνο µού φάνηκε τελείως
παράλογη, δεν µπορούσα να τήν χωνέψω, δεν τήν είχα µάθει ποτέ πριν
δηλαδή, δηλαδή τί έγινε, τρελλαθήκαν στον αέρα απ’ τόν πολύ πόλεµο
µήπως, και πάθανε καµµιά κρίση και βοµβαρδίζαν τώρα οι ίδιοι µόνοι
τους τόν εαυτό τους; τούς είχα δηλαδή εκείνην τήν εποχή που
γινόντουσαν αυτά όλους ελαφρώς για τρελλούς, ήταν µια εποχή σκοτεινή
που εγώ δεν τήν ήξερα και δεν έπαψα µέσα βαθειά µου πάντα να έχω τήν
εντύπωση ότι ήτανε σκοτεινή και τρελλή και ακαταλαβίστικη διότι δεν
είµαστε ακόµα εδωπέρα οι φίλες µου τότε κι εγώ) αλλά τό µεγαλύτερο
τράνταγµα δεν θα ήτανε καν µε τούς βοµβαρδισµούς, αλλά µε τό µετά,
µε τόν φράχτη τό χώρισµα που τούς κλείσανε και δεν τούς αφήναν να
βγουν από κει. Αυτό τό ήξερα και δεν ξαφνιάστηκα, τό είχε πει πάρα
πολλές φορές µε τήν µάνα µου και πάντα στο ζήτηµα αυτό τής τρέχανε
δάκρυα. Μόνο µε τόν γάµο της µπόρεσε τότε δηλαδή εκείνη να φύγει,
αλλά δεν µπόρεσε να πάρει µαζί τήν µαµά της και τήν άφησε πίσω.
Μπορούσαν να βλέπονται σ’ ένα διάστηµα κάποιων χρόνων δεν θυµάµαι
ακριβώς πόσο, αλλά κάθε φορά τήν έπιανε τό παράπονο µε τή µαµά της
όταν τήν σκεφτότανε, και µάς έλεγε διάφορα νέα που είχε από κει,
αρρώστειες και τέτοια. Αυτό πάντα ήταν µια ιστορία για να κλαις
δηλαδή, αλλά τώρα για πρώτη φορά µαζί µε /…/ τίς βόµβες άκουσα τήν
ιστορία αυτή από τήν αρχή, και η ιστορία είχε µια αρχή δηλαδή κι ήταν
τώρα ασφαλώς λογική: Μού έδωσαν τήν εντύπωση λοιπόν ότι περίµεναν
όλοι εκεί κοιτώντας ψηλά µπροστά απ’ τά σπίτια τους όπως στο παιχνίδι
εκείνο τά στρατιωτάκια ακούνητα αµίλητα αγέλαστα, ότι όλοι σ’ αυτήν
τήν πόλη δηλαδή ξαφνικά βρέθηκαν ακίνητοι, µία µέρα, και οι γυναίκες
(αφού τρέξαν στα παράθυρα γρήγορα και µαζέψαν τά ρούχα τους)
ύστερα ολόκληρη η πόλη πάγωσε ακίνητη κι αµίλητη µε τό κεφάλι
σηκωµένο ψηλά µπροστά στο σπίτι του ο καθένας (κρατώντας και τήν
αναπνοή του βαθειά) να δούνε πού θα πέσει τό ζάρι, σε ποιό κοµµάτι θα
πέσει τό σπίτι τους, παρακαλάγανε ακίνητοι δηλαδή από µέσα, εκείνη η
κλωστή ο σπάγκος τό κορδόνι που θα τούς χώριζε στα δύο τό κοίταζαν
όλο σιωπή και προσευχή από ψηλά να πέφτει σαν φίδι ζωντανό και τό
παρακάλαγαν όλοι ακίνητοι ψελλίζοντας από µέσα τους lieber Gott
lieber Gott ich liebe Dich όχι εδώ, παρακαλώντας το να πάει λίγο πιο δω
ή πιο κει, κι όταν µού ’πε: Και ξαφνικά έπεσε µπροστά µας, και
βρεθήκαµε όλοι εµείς από κει, µού ήρθαν και µένα δάκρυα στα µάτια και
βάλαµε κι οι δύο τά κλάµµατα.
Νά που είπα ψέµµατα λοιπόν στην αρχή ότι µ’ εκείνην αντίθετα απ’
ό,τι µε τήν φροϋλάϊν [και µε τόν Χένσελ] δεν θα τραγουδούσαµε εµείς
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ποτέ: και τό τραγούδι τραγουδήσαµε και κλάψαµε και ξέρουµε ότι και τά
δύο τώρα είναι ένα είδος και µία µορφή ήχου δηλαδή.
(…)

κι έτσι έλεγε και τή µαµά µου αυτός (ήταν δηλαδή ο µόνος που φώναζε
τήν µάνα µου µε τό απίστευτο αυτό Ιωάννα) ενώ ήταν για όλους τούς
άλλους /…/ (από πριν όπως έλεγε ακόµα και από τήν κικιχή) τό άλλο
περίεργο /…/ που βγήκε απ’ τό Γιάννα και µετά τό Γιαννούλα και
κατέληξε έτσι στο Λούλα.
Και όπως ακριβώς έτσι δεν τήν είχε πει εκείνος ποτέ, τό ίδιο και οι
συγγενείς της εµένα (και πάνω απ’ όλα φυσικά εννοώ τήν γιαγιά και τόν
θείο µου) µέ λέγανε πάντοτε Μπέττυ ή Μπεττούλα και µια εποχή,
αρκετά µεγάλη, µες στην απελπισία µου για τό όνοµα που µού είχε πέσει
(αυτοκρατορικό όπως έλεγε αυτός όταν λίγο µεγάλωσα για να µέ πείσει
πιθανώς περισσότερο επειδή είδε ότι τό επιχείρηµα τής µητέρας γιαγιάς
και τελείως άγνωστης αυτής πιθανώς ασφαλώς δεν µέ έπειθε) µια εποχή
είχα αφήσει λοιπόν τό Μπέττυ να κυριαρχήσει ασφαλώς περισσότερο και
εξ αυτού και τό dear Bethy τής προσφώνησης τού Ιούλιου λοιπόν από
τήν Αυστηρία.
Σήµερα πια τό Ελισάβετ δεν τό επιτρέπω σε κανέναν (και µάλιστα
καινούργιον πολύ γενικά) και µόνο η Νίνα µέ φωνάζει ακόµα έτσι
καµµία φορά, δηλαδή ακόµα και σήµερα (όταν θέλει να µού δείξει ότι
µού ’χει θυµώσει και θέλει να µέ επαναφέρει δήθεν στην τάξη, αλλά
κατά βάθος µόνο για να µέ εκνευρίσει) (και αντιστοίχως τότε τήν λέω κι
εγώ τότε για να τήν εκνευρίσω Λένα και Λένη και Λενίτσα που ξέρω ότι
τά συχαίνεται.) Η Μάχη µόνο µέ έλεγε πάντοτε – τολµηρή όπως πάντοτε
να παρατάει να παραβαίνει να αγνοεί τούς κανόνες η Μάχη (η
γλυκύτατη, η ευρισκόµενη συνεχώς µες στα χρώµατα Μάχη) (η
παλεύοντας συνεχώς µε τά σχέδια η απαξιώνοντας ν’ ασχοληθεί µε
τίποτ’ άλλο ποτέ σοβαρά – η φωτεινή και όµορφη κι ευτυχισµένη
Μαχούλα) – µέ έλεγε πάντοτε, αυτή µ’ άλλα λόγια άρχισε να µέ λέει στα
καλά καθούµενα πρώτη µε κείνο τό ξαφνιαστικό που περιέργως δεν τό
’χα ακούσει ποτέ µου, τό Λίζα. Από τό σχολείο κιόλας µόλις µέ
πρωτοσυνάντησε µού τό καθιέρωσε κι εγώ όταν τό αντιµετώπισα και τό
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σκέφτηκα είδα ότι δεν είναι και τόσο άσχηµο δηλαδή τελικά, δηλαδή
είδα ότι µάλλον µ’ αρέσει και τό άφησα έτσι. Και έτσι µ’ έλεγε κι ο
αδελφός της, δηλαδή έτσι µέ σύστησε εκείνη στον αδελφό της όταν
αποφάσισε και επέµενε ότι είχε έρθει η ώρα να µέ συστήσει.
Σε ειδικές περιπτώσεις, αν ήτανε πολύ στα κέφια της (καθόµαστε
χρόνια στο ίδιο θρανίο) (αν είχε κάνει δηλαδή κανένα σχέδιο µέσα στην
ώρα τού µαθήµατος που θα τής άρεσε) γέλαγε κι είχε κέφι πολύ µες στο
διάλειµµα και µέ φώναζε τότε Λιζάκι. ∆εν µιλούσε δηλαδή καθόλου γι’
αυτό αλλά ανάσαινε µε πολλή περισσότερη ανάσα στο διάλειµµα και
είχε πολύ περισσότερη διάθεση γι’ αστεία στην κάτω αυλή και µού
χάϊδευε τήν µια άκρη από τά µαλλιά και µέ έλεγε τότε Λιζάκι, ξαφνικά κι
αδικαιολόγητα, κι εγώ ήξερα ότι είχε ζωγραφίσει τότε µέσα στο µάθηµα
κάτι καλό.
Πολλές φορές άνοιγα τά χαρτιά της µόνη µου όταν γυρίζαµε πίσω και
τό ’βλεπα κιόλας. Τό κοιτούσαµε τότε κι οι δυο που τής είχε βγει έτσι
καλό αλλά δεν µιλούσαµε ποτέ µας συνήθως γι’ αυτό. Άλλες φορές όµως
ήθελε να µιλάει γενικώς και πιο πολύ για τήν τέχνη, είναι η αλήθεια ότι
πολλές φορές θέλαµε να µιλάµε κι οι δυο γενικώς για τήν τέχνη κι εγώ
ένιωθα να µπαίνω τότε κυρίως µέσα σε κείνα τά κοµµατιασµένα σε κάθε
τελεία και ίνα φωτός νυχτερινά και πρωινά τού βικέντιου όπως τόν
λέγαµε γιατί έτσι τόν ανέφερε η βιογραφία του και µάλιστα η Μάχη είχε
µαζέψει λεφτά για να πάρει µια πολύ ακριβή για µάς τότε – αλλά και για
τώρα είναι ακριβή, ήταν τής scira – έκδοση τέχνης µε όλα τά έργα του κι
εγώ τήν βιογραφία τήν βρήκα πολύ γρήγορα στην βιβλιοθήκη και τήν
διαβάσαµε η καθεµιά στην αρχή προσπαθήσαµε δηλαδή µαζί κι ύστερα
είδαµε ότι είναι καλύτερο η καθεµιά χωριστά και µιλάγαµε συνέχεια τότε
µε κουβέντες µισές και σιωπές για αυτόν. Μήνες και µήνες µιλάγαµε µού
φαίνεται έχω τήν εντύπωση ότι είχαµε κλάψει κιόλας µήνες και µήνες γι’
αυτόν.
Κι ακόµα και σήµερα καµµιά φορά η Μάχη µιλάει γι’ αυτόν µ’ ένα
περίεργο ύφος, σαν να µιλάει για κάτι δικό της ή τά παιδικά της τά
χρόνια δηλαδή τελικά και κοιτάει µάλιστα πάντοτε τό ποτήρι που πίνει
όταν τά λέει αυτά, δεν µάς κοιτάει στα µάτια, ή κοιτάει µες στο ποτήρι
(λες και βλέπει εκειπέρα τό µέλλον ή τίποτα) όταν τά λέει αυτά: Παιδάκι
µου άσε καλύτερα (λέει σε κάποιον που έχει µανία µε τίς συζητήσεις ας
πούµε καµµιά φορά νεοφώτιστο) άσε παιδί µου τή συζήτηση αυτή, αυτοί
που λες τώρα είναι µεγάλοι ζωγράφοι, τί τόν ανακατεύεις τόν βανγκόγκ
µαζί τους, µην τόν ανακατεύεις τόν βανγκόγκ µ’ αυτά ο βανγκόγκ δεν
ήταν µεγάλος ζωγράφος ο βανγκόγκ ήταν θεός ο κακοµοίρης.
Μόνο εγώ µπορώ να καταλάβω αυτήν τήν πρόταση – κι αυτό όχι τόσο
γιατί θέλω να περηφανευτώ τώρα ότι καταλαβαίνω τό νόηµα όσο γιατί
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θέλω να πω ότι καταλαβαίνω τήν µυρωδιά της: Ναι, µυρίζει σχολείο και
σπίτι και συντροφιές στους δρόµους.
(…)

Ήµουνα µε τήν Νίνα στον δρόµο εκεί κοντά στο πανεπιστήµιο
θυµάµαι λοιπόν µε όλα γύρω τά ψόφια να λάµπουνε κι ενώ ο ήλιος ήταν
ακόµα ζεστός και όλοι περπατούσαν λίγο-πολύ αραιά διαλυµένα και
αδιάφορα ώσπου συναντήσαµε εκείνον τόν φίλο µας βιαστικό και που
ήταν πιο πολύ φίλος τής Νίνας και ποιητής και σπούδαζε και ηθοποιός
(και τόν θεωρούσαµε και λίγο κιόλας φαινόµενο γιατί είχε εκδόσει και τά
ποιήµατά του αυτός) και µάς λέει στον ήλιο µε τήν καµπανιστή του
άρθρωση πολύ βιαστικά Μαζεύονται υπογραφές για να γίνουνε εκλογές
στις σχολές και για να γίνουν εκλογές πρέπει να κάνουµε και
συνελεύσεις και θα κάνουµε και θα παρακάνουµε, ε. Και είχε κιόλας
έτοιµη και µια διεύθυνση για ένα σπίτι κάποιας κοπέλας που δεν τήν
ξέραµε κι όπου εκεί θα πηγαίνανε κι άλλα πολλά παιδιά να δούνε όλοι
µαζί τί θα πούνε. Τί πρέπει να πούµε δηλαδή και τί πρέπει να κάνουµε
για να µην πάει χαµένη η συνέλευση, αυτή η καταπληκτική ευκαιρία να
τούς τσαντίσουµε να τούς τήν σπάσουµε και να τούς χαλάσουµε τόν
τραχανά. Α όχι θα σκυλοµετανιώνανε για τή συνέλευση. Και κάτσαµε
όλοι κάτω στο σαλόνι στα χαλιά επάνω και ήταν η πρώτη φορά που δεν
έγινε καθόλου πάρτυ κι άλλου είδους χορός και αγκάλιασµα από τίς ιδέες
και τίς εµπνεύσεις και τίς φωνές. Είχαµε αρχίσει να χοροπηδάµε από
µέσα εκεί ήδη ενώ απέξω είµαστε όπως πιο πριν κι όπως πάντα και
είπαµε και χορέψαµε και στριγκλίσαµε πιο καλά από κάθε άλλη φορά,
και αυτή τή φορά οι µεγάλοι µάς είδανε µε κοµµένη αυτή τήν ανάσα και
µπουρδουκλωµένοι κάτω απ’ τά τραπέζια /…/: Από πού ξεφύτρωσαν
αυτά τά κωλόπαιδα; ∆εν τούς είχαµε δει ν’ ασχολούνται µε πάρτυ; ∆εν
µαζευόντουσαν για να χορέψουν; Γιατί δεν µάς αφήνουνε να πάρουµε
και εµείς τώρα δάνειο; ∆εν τά θέλουν και δεν τά σέβονται λοιπόν τά
λεφτά; /…/
Η Ελενίτσα έκανε κάτι πολύ έξυπνο σ’ αυτό τό βιβλίο της – που µού
’χε δώσει να τό διαβάσω κι εγώ πριν καιρό και που ακόµα δεν τό ’χει
τελειώσει – κι ας κοροϊδεύει εµένα δήθεν για τή διατριβή: περιέγραφε τίς
περίφηµες εκείνες ηµέρες στη σχολή µε τόν κήπο όπως τή λέει σαν µια
µικρή επέκταση τών διασκεδάσεων και τών ταραχών τής χρονιάς που
προηγήθηκε και έτσι κατάφερε να κάνει κάτι λίαν αντιπαθητικό για
όσους σήµερα µαθαίνουν στα παιδάκια τους να τιµούν µια φορά τόν
χρόνο στο σχολείο τούς πρόγονούς τους (που σκοτωθήκανε) σ’ εκείνον
τόν κήπο. («Για να ζήσετε εσείς ελεύθεροι».) Τά παιδάκια αυτά θα τά
πάρει σίγουρα πάρα πολύς καιρός – θα πρέπει να περάσουνε τά
εικοσιπέντε πολύ πιθανόν – για να καταλάβουνε ότι οι πρόγονοί τους
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είναι και σύγχρονοι µόνο που βρίσκονταν σε άλλον τόπο από πιθανόν
τούς µπαµπάδες τους, αν εκείνοι βρισκόντουσαν κάτω από τό τραπέζι:
Και να καταλάβουν επίσης ότι είναι κακόγουστες µερικές τέτοιες λέξεις
όπως τό σκοτωθήκανε και ελεύθεροι – όχι τόσο γιατί για τό
σκοτωθήκανε δεν υπάρχει δήθεν ένα αντίκρυσµα στην πραγµατικότητα
αλλά γιατί η ερώτηση έχει πάρα πολλά αρνητικά πρόσηµα (όχι µόνο σ’
εκείνο τό ελεύθεροι – άσ’ το αυτό έστω) όσο σ’ εκείνο τό για να και τό
ακόµα πιο ανακριβέστατο εσείς.) Και δεν είναι ανάγκη να γίνει τόσο
νωρίς στα εικοσιπέντε τους εγώ άργησα πολύ περισσότερο να καταλάβω
πόσο κοντά ήµουνα στην κατοχή που εγώ νόµιζα ότι ήταν βαθειά κάτι
πίσω απ’ όλους τούς τοίχους τού χρόνου, και γύρω απ’ τό κάστρο τής
Τροίας. (Με τήν ευκαιρία αυτή, για τήν Τροία έχω να πω και αυτό τό
ανέκδοτο τό αστείο µε τά γερµανικά που κι αυτουνού άργησα πάρα πολύ
να συνειδητοποιήσω τή λύση: Τό ανέκδοτο αυτό έχει τρεις χώρους ή
τρεις περιοχές που συµβαίνει και η πρώτη είναι η βιβλιοθήκη και τό
γραφείο τήν ώρα τών γερµανικών µου µε τήν βερολινέζα, όπου σε ένα
µάθηµα γεωγραφίας πέφτουµε (ή πέφτω εγώ) για πρώτη φορά στην πόλη
που γράφεται Trier και που τήν ακούω εκείνην να τήν προφέρει Τροία
κανονικά. Μπερδεύοµαι αλλά µετά τό παίρνω απόφαση – ότι έτσι
προφέρεται. ∆εύτερος χώρος τώρα µετά απ’ αυτό όταν µε φίλους µου
αργότερα (πολύ πιο µετά) (στο πανεπιστήµιο) θεωρούσα για καιρό ότι
ήταν έξυπνο να λέω και να κάνω τό καλαµπούρι αυτό Ο Μαρξ που
γεννήθηκε στην Τροία, ενώ ακολουθούσε πάντα µετά παγωνιά και σιωπή
γιατί κανείς δεν καταλάβαινε τίποτα ή τό θεωρούσανε και εχθρικό
(έτοιµοι ήταν όλοι τότε να σού πούνε ότι είσαι πρωτάρης και άσχετος). Η
τρίτη λοιπόν µετακίνηση χώρου τώρα γίνεται όταν γνωρίσαµε (παρέα
µαζί µε τήν Νίνα αργότερα) τόν µεγάλο µας φίλο τόν συγγραφέα αυτόν,
στον οποίο έκανα πάλι µια µέρα ηλιθίως τό καλαµπούρι – και εκείνος
καθώς ήτανε εκτός από έξυπνος και παληός αριστερός – µόλις τό άκουσε
αφού µέ κοίταξε αρχικά ξαφνιασµένος µού είπε µετά:
– Α, λες τήν Τριέρ.
Κι έτσι κατάλαβα επιτέλους τόσο αργά ότι οι αριστεροί τήν προφέραν
τήν λέξη µε τήν γαλλική προφορά /…/) Εγώ λοιπόν έφτασα κάποια στιγµή
να καταλάβω έστω κι αργά, ότι δεν ήτανε θεοί τού ολύµπου και τόσο
πρόγονοι, εκείνοι οι άνθρωποι στην κικιχή αλλά ότι σχεδόν τήν µυρωδιά
τους τήν είχα κι εγώ η ίδια µυρίσει: Όλοι οι χώροι αυτοµάτως αλλάξανε
κι οι τοίχοι φωτίστηκαν µε άλλο χρώµα: περίεργη αίσθηση – µ’ έπιασε
ένα σύγκρυο σαν τρεµούλιασµα πραγµατικά: όχι µεταφορικά, µ’ έπιασε
ένα κρύο πραγµατικό, σαν να φύσηξε ένας παγωµένος αέρας εχθρικός
και απαίσιος που δεν είχε τό δικαίωµα να φυσήξει ποτέ, ήµουνα σίγουρη
επάνω µου: Σχεδόν επικίνδυνος παγωµένος αέρας – ναι, όσο κι αν φαίνεται
και οξύµωρο και πρωθύστερο, οφείλω να περιγράψω µε πιστότητα και
ακρίβεια τόν αέρα αυτόν: ναι ήτανε ένας αέρας που έδειξε ότι µού
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αφαιρείται κάθε άσυλο και κάθε επιείκεια πλέον όταν στέκοµαι απέναντι
στην ιστορία, και κάθε ασφάλεια που νοµίζω ότι είχα γιατί ήταν ένας
αέρας που σήµαινε ότι δεν υπάρχει πουθενά προστασία πλέον και
καλοσύνη καµµιά: ούτε καν στην λέξη παρελθόν δηλαδή ώστε πίσω της
να µπορώ να κρυφτώ, ούτε καν ένα µέρος τού κόσµου στο οποίο να
µπορώ να µην ζήσω: παρόν παρελθόν µέλλον κι όλα µαζί τήν ίδια στιγµή
εξαρτώνται λοιπόν µοναχά από τό µάτι µου: και από τό πόσο καλά θα
καταλάβω τόν χώρο που µού διηγείται η µαµά: Πόσο καλά θα
διαπεράσω τά γλωσσικά τερτίπια τής χρονολουλούς, τίς πονηριές και τά
σχήµατα, και τά αφηγηµατικά της κολπάκια και τίς αµνησίες της, για να
καταλάβω ότι όλα γίνανε απλούστατα σήµερα και µ’ ακούµπησαν, και
σχεδόν άκουσα και τίς φωνές: σίγουρα άκουσα τήν αντήχησή τους για
καιρό πιο µετά, κι ας µήν τό ’ξερα τότε: και επιπλέον έχω ακούσει τούς
πυροβολισµούς, ναι, έχω ακούσει τούς πυροβολισµούς από τίς
εκτελέσεις αυτές ολοκάθαρα, αυτό ήταν τό µεγαλύτερο σύγκρυο και τό
πιο παγωµένο και αυτός ήταν ο λόγος λοιπόν που µού λέγανε ότι δεν
έζησα εγώ στο παρελθόν για να πω τό ψωµί ψωµάκι, εννοούσαν ότι δεν
πρέπει να τά ακούω και όλα, εντελώς, (µού προτείναν τό µέλλον
ελπίζοντας ότι θα αθωωθούνε µ’ αυτό): τώρα κατάλαβα τήν πονηριά
τους λοιπόν σε αυτήν τήν περίπτωση: θέλανε να µού πούνε ότι ούτε καν
τώρα δεν ζούσα γιατί θέλανε να πούνε ο ένας στον άλλον ότι εκείνα
τελείωσαν τήν στιγµή που ασφαλώς συνεχίζονταν: θέλαν να πούνε µ’
άλλα λόγια στους εαυτούς τους ότι µπορούσαν δηλαδή να πηγαίνουνε σε
χορούς και να χορεύουνε µε τουαλέτες και φράκα: Έτσι τό µόνο που
κάνανε ήταν να λένε σε µένα ότι είµαι τυχερή που µπορώ να µην τρώω
σήµερα (που όλα έχουν τελειώσει) γιατί (αφού όλα έχουν τελειώσει)
µπορώ να βρω αύριο να µέ περιµένει τό ίδιο πολυτελές τρυφηλό και
λουκούλειο απολαυστικό και µακάριο και επικούρειο αυτό πιάτο φαΐ.
Τούς θυµάµαι που πηγαίνανε στους χορούς µε τά σµόκιν και φράκα.
Ποτέ δεν θυµάµαι τίς λεπτοµέρειες αλλά θυµάµαι ότι ο Αυδόπουλος
επέµενε ιδιαίτερα στις διαφορές από τά σµόκιν στα φράκα και πότε
φοριόταν και γιατί, ποιο και ποιο. (Τό φράκο ήταν τό επισηµότερο, τό
ανώτερο και ακριβότερο και τό πιο απλησίαστο από τά δυο. Αν θυµάµαι
καλά τό φράκο ήταν αυτό που τόν έκανε να µοιάζει µε πιγκουίνο λόγω
τής (µακρύτερης, πολύ µακρυάς) πίσω ουράς). Εκείνος είχε αµφότερες
αυτές τίς στολές. Ο µεγαλύτερος χορός ήταν εκείνος που πηγαίνανε και
οι βασιλείς. Η µητέρα µου φορούσε τότε εκείνη τήν καταπληκτική
τουαλέτα που τήν έκανε να µοιάζει µε τήν χιονάτη µε ένα αστέρι και µε
µήλο µαζί. Γελούσαν, χαµογελούσαν λίγο ακούνητοι, και στεκόντουσαν
πάνω απ’ τήν κούνια κι οι δυο:
– Σ’ αρέσουµε; ∆ες µας πριν φύγουµε:
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Θαµπωνόντουσαν τά µάτια µου και πονούσαν µαζί – και τά δύο µαζί –
µ’ έναν περίεργο τρόπο χωρίς πόνο – που θά’φευγαν – και τά δύο µαζί:
να µ’ αφήνουνε µόνη στο άδειο δωµάτιο, κι η γιαγιά τόσο πολύ µακρυά –
αλλά δεν έδειχνα αυτό, έδειχνα µόνο τό θάµπωµα, όµορφοι ναι.
(…)

Είναι λάθος να ονοµάζουνε οι άνθρωποι ναρκισσισµό κάτι τέτοιο – ο
νάρκισσος ο κακοµοίρης ήτανε ερωτικός, ο νάρκισσος δεν κοιτάει τόν
εαυτό του απλώς στον καθρέφτη δεν είναι όµορφος εκείνος απλώς, ο
νάρκισσος είναι ερωτευµένος κατά βάθος µε τόν ίδιο τόν έρωτα που
βλέπει στον εαυτό του και συνεπώς µπορεί να ερωτεύεται και συνεχώς –
γιατί ο έρωτας (όταν υπάρχει) εκ τών πραγµάτων και στην αρχή είναι
ασφαλώς µόνο µέσα σου. Και ερωτεύεσαι στη µορφή σου αυτό που θα
δούνε µετά όλοι οι άλλοι. Όλα τ’ άλλα είναι µαταιοδοξία ασφαλώς. Ο
νάρκισσος είναι αντίθετος µε τήν λογική φυσικά (αλλά κυρίως) τών
αντρών, γι’ αυτό και οι άντρες (κυρίως) δεν τόν χωνεύουν: – αλλά µε τόν
τρόπο αυτόν δεν µπορούν να τόν έχουν κι αυτοί: βλέπεις, εκείνοι θέλουν
ανθρώπους µοναχά µαταιόδοξους ανθρώπους που να θέλουν να
θυσιάζονται και να θέλουν να µήν θέλουν τόν εαυτό τους: Γιατί, αν ο
εαυτός τους υπερισχύσει στον κόσµο, τότε ποιος θα δεχτεί να τούς
παντρευτεί, να τούς κάνει παιδιά; Εξ αυτού λοιπόν κι ο θετικιστής κι ο
πουριτανός παίρνει τίς βάσεις του και εξ αυτού η πραγµατοποίηση τού
εαυτού τών γυναικών θα ήταν και κάτι εντελώς σκανδαλώδες. ∆εν
παίζουνε, όχι, δεν παίζουνε µε τίς γυναίκες ποτέ: Η αλήθεια είναι ότι τίς
τροµοκρατούνε από παιδιά: φροντίζοντας γι’ αυτό από πάντα, και αυτό
είναι και η µόνη δικαιολογία ας πούµε τώρα εκ τών υστέρων (και εν
παρενθέσει) τής χρονολουλούς: Πολύ συχνά µάλιστα τίς κάνουνε να
πιστέψουνε ότι τό γέλιο θα ήταν αµαρτία κανονική – κι ότι η δική τους
ελεύθερη επιλογή είναι µόνο η θλίψη η κατήφεια και η δυστυχία πολύ.
(Ορισµένες υποκύπτουν και δεν ξαναγελάνε ποτέ. Άλλες βγάζουν
καρκίνο και πεθαίνουνε.) (Γιατί όλα τ’ άλλα θα ’ταν καλλιτεχνία βλέπεις
και µουσική: Τιµωρούνται και τό ξέρουνε όλες αυτό µε πυρά, µε
µαστίγωµα διαπόµπευση λυντσάρισµα εξορία και φτώχεια. Είναι
µάλιστα τόσο πιο λυσσαλέα τά χτυπήµατα, όσο πιο πολύ οι ίδιοι αυτοί
νιώθουν ότι µε τήν φυλακή εκείνη πού’χτισαν γύρω τους ούτε κι οι ίδιοι
δεν ικανοποιούνται ποτέ: αν οι γυναίκες τους δεν είναι ελεύθερες τότε κι
αυτοί ποιον διάολο τότε θα ερωτευτούν τελικά; /…/
(Αυτή ακριβώς είν’ η τρέλλα τους. Μολονότι έχουνε στηρίξει όλο τό
σύστηµα στην έλλειψη όποιας βαλβίδας προς τήν ελάχιστη έστω χαρά κι
εξουσία όταν στο καζάνι βράζουνε µέσα µόνο γυναίκες, θέλουν να
’χουνε και εξουσία πάνω τους µερικές φορές εκείνοι οι δούλοι.
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Μολονότι υπάρχει κίνδυνος να εξεγερθούνε αν τούς αφήσεις και τήν
παραµικρή έστω διέξοδο, και τό ξέρουνε πολύ καλά, και δεν παίζουνε µε
τίς γυναίκες ποτέ.)) Από µία άποψη σίγουρα ο Αυδόπουλος ήτανε
εξαίρεση σε όλ’ αυτά
(…)

Φρόντισε δηλαδή µε µένος για όλα, όταν βλέπω δικηγόρους σήµερα
τούς λυπάµαι (αν είναι καλοί) γιατί ξέρω τί φοβερό επάγγελµα είναι αυτό
– αν είσαι καλός. Σ’ ένα γράµµα του (κρατούσε αντίγραφα κι απ’ τά δικά
του τά γράµµατα πάντοτε, κι αυτό είναι καλό, γιατί έχω έτσι τήν ιστορία
ολόκληρη) προς κάποια φίλη του που βρισκόταν σε άλλη ήπειρο έγραφε
τότε (όταν εγώ ήµουν ακόµα µωρό): Είµαι τόσο κουρασµένος φέτος και
δυστυχώς δεν µπορώ να πάω ούτε και φέτος διακοπές γιατί δεν µπορώ ν’
αφήσω ξέρεις τούς πελάτες µου. Εκείνη τήν εποχή ήταν σχεδόν πολύ
όµορφος, οι φωτογραφίες που έχω είναι οι µόνες στις οποίες είναι πολύ
όµορφος, όλην τήν περίοδο εκείνη δηλαδή από τίς σπουδές του και µετά
µέχρι και τήν περίοδο που έχω µπει ανάµεσά τους κι εγώ και είµαι
όµορφη γελαστή κι εγώ και µωρό: Είναι η εποχή που είναι ερωτευµένος
προοδευτικός διανοούµενος όµορφος φιλόδοξος και τελικά ερωτεύεται
µε τό κεφάλι στον κουβά τήν χρονολουλού: Μα είναι ποτέ δυνατόν να
πέσει ένας άνθρωπος σε τέτοιο καζάνι; και όµως η ασήµαντη πονηρή
οµορφούλα τά κατάφερε. Νά ποια είναι η δύναµη τών γυναικών:
Κόλλησε σ’ άλλες δυνατότερες, και χρωµάτισε τήν παρέα µε µπρίο και
µε εξυπνάδες, και ίσως και µε τίς γάµπες της. Γιατί η παρέα αυτή είχε
πραγµατικές γυναίκες κατά τά άλλα, πραγµατικές καλλιτέχνες, µού ’χε
πει η ίδια ονόµατα (καµαρώνοντας µ’ αυτήν τήν αναξιοπρέπεια που τήν
διέκρινε σχεδόν επίµονα µονοχρωµατικά πάντα, κι αργότερα, για τούς
σηµαντικούς ανθρώπους στους οποίους είχε κολλήσει κάποτε σα
βδέλλα): Μία απ’ αυτές µάλιστα τίς καλλιτέχνισες, όπως έλεγε η
χρονολουλού µ’ ένα χαιρέκακο χαµόγελο πάντα, είχε γοητέψει ιδιαίτερα
τόν Αυδόπουλο και όπως τής τό είχε εξοµολογηθεί ο ίδιος τόν έκανε
αυτό να διστάσει για καιρό – ανάµεσα σ’ εκείνες τίς δύο: όµως – όµως, η
άλλη είχε ένα φοβερό µειονέκτηµα βλέπεις, κι αυτό έκρινε τήν µάχη
υπέρ τής χρονολουλούς, τελικά: είχε δηλαδή µάτια γαλάζια: Εγώ µε τήν
µητέρα µου είµαστε εναντίον τών γαλάζιων µατιών, τής είχε πει τότε µε
σοβαρότητα. (Βλέπω ακόµα τήν χρονολουλού αντί να γελάει και να
ξεκαρδίζεται να τό λέει αυτό στραβοκαταπίνοντας σχεδόν κατάπληκτη
ακόµα κι η ίδια από αυτό τό επιπλέον προσόν που δεν τό ’χε υπολογίσει
η ίδια ποτέ, και που είχε σταθεί τόσο καθοριστικό για τήν τύχη της:
(όπως λέγανε όλοι) για τήν ευτυχία της). Τήν ξέρω αυτήν τήν γυναίκα
ακόµα και σήµερα διαβάζω µ’ ενδιαφέρον ειδήσεις γι’ αυτήν µια που
έκανε καριέρα κανονική, είναι πολύ σοβαρή καλλιτέχνης (τί γκίνια έλεγα
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µέσα µου πολλές φορές, µα τί γκίνια). Τί βλήτο που πρέπει να ήτανε
αυτή η γιαγιά η Ελισάβετ µε τίς αρλούµπες της για τά γαλάζια τά µάτια.
Όµως, γιατί να κατηγορεί κανείς µια γιαγιά που δεν γνώρισε; Αυτός,
κοτζάµ µου γάϊδαρος µορφωµένος ήταν ποτέ δυνατόν να πιστεύει
µοντέρνος άνθρωπος σε τέτοιες βλακείες; Ότι οι γαλανοµάτηδες είναι
ιδιαιτέρως πονηροί και συµφεροντολόγοι όπως µού έλεγε; Και τό ακόµα
πιο καταπληκτικό σ’ αυτήν τήν περίπτωση είναι τό ότι, από τήν πρώτη
στιγµή που µού είπε η µάνα µου αυτήν τήν ιστορία (/…/) τό γεγονός
λοιπόν είναι ότι από τήν ίδια τήν στιγµή που µού είπε τήν ιστορία αυτή
εγώ ένα πράγµα έκανα: τήν κοίταξα στα µάτια καλά-καλά και στο
πρόσωπο, κοίταξα δηλαδή τά µάτια της καλύτερα, γιατί όλη αυτή η
ιστορία κάποιο καµπανάκι χτύπησε απότοµα µέσα µου, και µετά τής
είπα: – Βρε µαµά τί ’ναι αυτά που µού λες, εσένα τά µάτια σου είναι
ολογάλαζα. Τινάχτηκε αµέσως και θέλησε να υπερασπιστεί στα τυφλά
τόν µύθο τής καλής της τύχης κατά τ’ άλλα: – Όχι δα, είπε, αυτό µάς
έλειπε, δεν βλέπεις καλά και δεν ξέρεις τί σού γίνεται, εµένα τά µάτια
µου είναι γκρίζα, γκριζωπά, και µάλιστα σκούρο γκρίζο προς τό καφέ,
εκεινού και τής µαµάς του δεν τούς άρεσαν τά γαλάζια, τά ανοιχτά
γαλάζια.
Επέµενε µέχρι τέλους τής ζωής της ότι τά µάτια της ήτανε έτσι γκρίζα,
όµως τά µάτια της δεν ήτανε γκρίζα ήταν σχεδόν γαλανά µόνο που είχαν
ένα γαλανό λίγο βρώµικο τό οποίο µπορούσε και να σέ µπερδέψει
καµµία φορά καθώς έπαιρνε ένα χρώµα λάσπης, και όταν θόλωνε
µάλιστα από αµνησία γινότανε και σκούρο όµως όταν τό µυαλό της
δούλευε κανονικά, (όσο µπορούσε, σε εκλάµψεις µπορούσε να γίνει
ακόµα και πνευµατώδης – όταν θυµότανε υποθέτω εξυπνάδες που
παπαγάλιζε µαθαίνοντας από άλλους) τότε τό χρώµα τους άνοιγε λίγο
και γινόταν σχεδόν λαµπερό ολογάλανο και αυτό µέ κάνει εµένα σήµερα
τώρα να απορώ: Εκείνη τήν εποχή είχε βάλει τά δυνατά της υποτίθεται
για να αστράφτει από εξυπνάδα δίπλα στις άλλες: άρα τά µάτια της θα
πρέπει να ήταν πιο γαλανά από κάθε άλλη φορά. Κακόµοιροι άντρες, που
δεν δίνετε σηµασία στα χρώµατα, κι όµως η άλλη ήταν και ζωγράφος δεν
τήν έπαιρνες τουλάχιστον αρχικά να σού κάνει µερικά φροντιστήρια για
να βλέπεις καλύτερα;
(…)

Παρ’ όλο που υποτίθεται ότι η Αθήνα ήταν ανοχύρωτη πόλη και δεν
βοµβαρδίζονταν (τό τί λάθος χρήση γίνεται αυτής τής έκφρασης δεν
λέγεται, όλοι νοµίζουν ότι σηµαίνει τό αντίθετο από αυτό που σηµαίνει)
όµως λοιπόν παρά τό ανοχύρωτο τής Αθήνας, όπως και τής Ρώµης, και
όπως θα ’πρεπε να ’ναι και η Βαγδάτη βεβαίως – (εκεί να δεις
αρχαιότητες που απαγορεύουνε λογικά κάθε βόµβα) όµως λοιπόν στην
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γειτονιά που µένανε είχε πέσει µια βόµβα, διότι λέγανε εκεί ήτανε ο
σταθµός τού ηλεκτρικού – τόν θυµάµαι κι εγώ όταν έπαιζα τότε στον
δρόµο – και µετά ένας όλµος είχε χτυπήσει τό σπίτι από τό ταβάνι, τά
είχε τρυπήσει όλα άθραυστος κι είχε πάει στο υπόγειο σώος και αβλαβής
– τόν άκουγα να ανασαίνει όταν υπήρχα κι εγώ, και όταν βοµβαρδιζόταν
ο πειραιάς ανεβήκαν στις ταράτσες για να δουν τίς φωτιές, χαζεύανε
δηλαδή τούς καπνούς: όµως ο άντρας της δεν µπόρεσε ν’ αντέξει τήν
κακοφαγία γιατί ήτανε φοβερά ντιλετάντης και καλοµαθηµένος στο
φαγητό κι έτσι δεν γνώρισα κανέναν παππού. Ο θείος πήγε µετά στο
βουνό – κι αυτό ήταν πολύ ηρωικό και µού τό διηγόταν όταν είχα µετά
µεγαλώσει, κι η θεία Μπία έφαγε ξώφαλτσα µια σφαίρα στην κατοχή
καθώς είχε υπερβεί τό ωράριο τής κυκλοφορίας κι έπεσε στα σκαλάκια
ενός υπογείου µαζί µε τήν κιθάρα της – ένα χέρι βγήκε από τό υπόγειο
και τήν τράβηξε µέσα και τής είπε κορίτσι µου θα σκοτωθείς. ∆εν τήν
σκότωσαν τότε. Αυτήν τήν ιστορία ποτέ δεν τήν κατάλαβα ακριβώς µε
τήν θεία Μπία. Υποτίθεται πως είχε µια φίλη τραγουδούσαν και παίζαν
κιθάρες µαζί γιατί είχαν ωραίες φωνές και η άλλη ήταν οργανωµένη και
κρυβότανε και µία φορά χρειάστηκε να µείνει στο δικό τους σπίτι για ένα
διάστηµα κι η µάνα µου µού διηγότανε πώς τό βράδυ µετά τήν
συσκότιση παίρναν κι οι δυο τίς κιθάρες και τραγουδούσαν σιγά και
ψιθυριστά καθισµένες εκεί στον ίδιο καναπέ που καθόµουνα εγώ
αργότερα: η µάνα µου φύσαγε πάνω σ’ αυτές τίς αφηγήσεις σύννεφα
ασάφειας και γοητείας όπως και πάντα: δεν ήξερε να αφηγείται όπως δεν
ήξερε και να κάνει σχέδια σπιτιών. Παρ’ όλ’ αυτά οι αφηγήσεις της
αυτές ήτανε πιο ζωντανές απ’ τά πιο ζωντανά παραµύθια. Αυτές οι δύο
θα πηγαίνανε στο βουνό και θα µένανε κρυµµένες µέσα στο σπίτι τους
ώσπου να φύγουν. Η θεία Μπία ήτανε ξανθιά γαλανοµάτα και όµορφη κι
έπαιζε και πιάνο (αλλά τό ’χανε πλέον πουλήσει) κι η άλλη που δεν
θυµάµαι τ’ όνοµά της εγώ αν και η µάνα µου είχα µια αµυδρή ιδέα ότι
µού τό ’χε πει, ήταν µελαχροινή µε κοντά µαλλιά ίσια και µε παντελόνια
συνέχεια: Η µαµά µου καθότανε δίπλα τους και τούς έλεγε κάθε φορά
όταν σταµατούσανε πια τά τραγούδια – Πάρτε µε και µένα µαζί σας
(Ήµουν γενναία, µού έλεγε πάντα) κι αυτές απαντούσαν – ∆εν είσαι για
τέτοια εσύ. Παρ’ όλ’ αυτά όταν είχε αποκατασταθεί πλέον πλήρως η
ισορροπία και είχε εκλείψει κάθε κίνδυνος χούντας και τέτοια, κι είχε
µείνει µόνη της (τρόπος τού λέγειν) αλλά τέλος πάντων δεν υπήρχε ο
Αυδόπουλος πια, µού ξεφούρνισε ότι είχε γράψει κι αυτή συνθήµατα
τότε στους τοίχους – µία φορά. Για µένα ήτανε µεγάλη έκπληξη εκείνη η
εποχή, από κει που δεν µιλούσε πρώτα κανένας και µε τό τσιγκέλι τούς
τά ’βγαζες κι ήτανε και µερικές λέξεις που καν δεν αναφέρονταν, µετά τό
ογδονταένα αρχίσανε ξαφνικά όλοι να είναι αντάρτες και όλοι ν’
ανήκουνε και στο εάµ και όλοι να ’χουνε γράψει συνθήµατα και να ’χουν
φυλάξει και τσίλιες. Άρχισαν να ’ρχονται κι οι πρόσφυγες από τήν
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ουγγαρία και τήν τασκένδη κι όλα τ’ άλλα σοσιαλιστικά, και πλέον οι
λέξεις άρχισαν ν’ ακούγονται και ξανασηµειώθηκε ένα κρούσµα
εµφυλιοπολεµικό υπογείως, καθώς οι εθνικόφρονες λύσσαξαν γιατί
ξανακούγανε πράγµατα που τά ξέρανε αλλά που τώρα λεγόντουσαν
χωρίς φόβο και χωρίς ελπίδα να ξανααπαγορευτούν στο µέλλον ξανά.
Θυµάµαι εκείνη τήν αξιοπρεπέστατη γρηά που µίλησε για τήν ζωή της
στην ουγγαρία ως δασκάλα τών ελληνικών (στη δηµοτική εννοείται):
σπάσαν στην τηλεόραση λοιπόν τά τηλέφωνα και κόντεψε να πέσει και
τό νέο καθεστώς που τόλµησαν να ειπωθούν τέτοια πράγµατα από τήν
τηλεόραση (γιατί η τηλεόραση αν και βλακώδης τούς πλήττει διότι
µπορεί να µπει µια κουβέντα ή ένα ήθος µε µαζικούς ρυθµούς σε
κεφάλια πολλά) (και ο ίδιος χαµός έγινε και µε τήν νοµιµοποίηση τής
ζωντανής τους γλώσσας (όταν βάλανε δηλαδή στα σχολεία τήν
γραµµατική τού τριανταφυλλίδη οι γονείς οµοθυµαδόν ξεσηκώθηκαν για
τό σκανδαλώδες τού να γράφει τ’ όνοµά του µε όµικρον (Ανορθόγραφα
θα βγουν τά παιδιά µας απ’ τά σχολεία τους; φωνάζανε)) (όλ’ αυτά
εκείνοι που σαφώς δεν ξέρανε γράµµατα και ήταν ασφαλώς
ανορθόγραφοι γιατί εκείνοι που ξέρανε γράµµατα ήταν υπέρ τής
νοµιµοποίησης τής ζωντανής από πάντα και από παληά)). Κινείται µε
αργούς ρυθµούς ένας τόπος που έχει µάθει να είναι νεκρός – κι έχει
µάθει να βαυκαλίζεται µε τήν νέκρα και να τήν κάνει σηµαία του. Ακόµα
και σήµερα αξίζει να γίνει µια στατιστική για τό πόσο τροµοκρατική
λειτουργία έχει η λέξη αρχαίος στη ζωή και τή γλώσσα τους: τίποτα δεν
νοµιµοποιείται αν δεν έχει γίνει από κάποιον αρχαίο, και τίποτα δεν
λέγεται σωστά παρά µόνο αν λεχθεί όπως τό ’λεγε κάποιος αρχαίος.
Αυτή η έλλειψη εµπιστοσύνης στη γλώσσα τους αποθανατίζει (ναι, απο-,
τί ωραίο που είναι) όχι κάποιο σύµπτωµα, αλλά τήν ίδια τήν βαρειά και
σχεδόν ανίατη ασθένεια: και δεν ξέρουν κιόλας τί σηµαίνει αρχαίος, η
λέξη αρχαίος έχει γίνει φετίχ: αν τούς µιλήσεις για τούς αρχαίους
κινέζους νοµίζουν ότι θες να τούς πεις πως οι κινέζοι είχαν ελληνική
δηλαδή οπωσδήποτε καταγωγή. Αν µιλήσεις δε για αρχαίους γερµανούς
ή και άγγλους θα σέ θεωρήσουν προδότη.
Αυτός ο µυθικός τρόπος να σού αφηγούνται όταν είσαι παιδί πάντως σ’
άρεσε: ποτέ δεν κατάλαβα τί έγινε µ’ αυτές τίς δύο όµως εγώ ακριβώς:
πήγανε στο βουνό, κι από κει ύστερα χάθηκαν. Μού ’κανε εντύπωση που
κανείς δεν έψαξε να βρει τί συνέβη πάντως µ’ αυτές: και σε ποιο βουνό
απ’ τά δύο πήγανε δηλαδή. Πάντως από τίς αφηγήσεις τού θείου µου για
τό δικό του βουνό, έχω καταλήξει ότι θα ’τανε µάλλον στους
εθνικόφρονες – γιατί εκεί κατέφυγε αργότερα τότε κι αυτός – µόνο που
αυτός βέβαια γύρισε. Είµαστε αρκετά µεγάλοι όλοι – κι εµείς, και τά
δικά του παιδιά όταν µάς είπε αυτήν τήν ιστορία µια µέρα στο σπίτι του:
Ζούσε ακόµα η γιαγιά µου και τήν είχε στο µέσα δωµάτιο. (Η γιαγιά µου
δεν ήθελε να µού πει ποτέ κανείς ότι δεν είναι πραγµατική µου γιαγιά. Σ’
copyright © hari stathatou 2oo8: all rights reserved

‹59›

χάρη σταθάτου

/ βιογραφίες αγνώστων

όλα τ’ άλλα εγγόνια της τό ’χε πει από µόνη της. Εγώ άργησα πολύ να τό
καταλάβω – κι είχε κιόλας πεθάνει – και πόσο πιο πολύ τήν αγάπησα
τότε για τόν φόβο της τότε – ότι αν µάθαινα ίσως να άλλαζα – τόν φόβο
της τότε αυτόν. Όµως εγώ δεν θα άλλαζα και θα έπρεπε αυτή να τό ξέρει.
Θα τής µιλούσα µε τόν ίδιο τρόπο όπως πάντοτε και κάθε φορά που θα
τήν έβλεπα θα τής έπαιρνα τό ένα της χέρι και θα τής τό φιλούσα
κρατώντας το και µε τά δυο µου τά χέρια όπως πάντοτε: ίσως φοβόταν
µή χάσει αυτό – τής άρεσε τόσο υπόγεια που όταν µέ έβλεπε µού άπλωνε
τό ένα της χέρι γελώντας και µε τό άλλο µού ’πιανε τό κεφάλι µου και τά
µαλλιά: Μια µέρα µιλώντας µε όλα της τά εγγόνια στο σπίτι τού θείου
µου είπε κάτι για τήν πραγµατική τους γιαγιά κι έγινε αµέσως ένα
µεγάλο µπέρδεµα, όλα τά παιδιά άρχισαν να γελάνε όλα µαζί και εγώ
τούς κοίταξα έκπληκτη και εκείνη είχε κοκκινίσει – ναι, γρηά και
κοκκίνιζε – και είπε Μή µού δίνετε σηµασία δεν ξέρω τί λέω, τά ’χω
χαµένα γιατί είµαι γρηά. Ναι, αυτή προτιµούσε να παραδεχτεί ότι τά ’χει
χαµένα, γιατί θυµόταν εµένα, αυτή µοναχά. Πάντως κανείς δεν τήν
πρόδωσε. ∆εν επέµενα γιατί είχα αρχίσει να καταλαβαίνω κάτι, αλλά δεν
επέµενα παρά µόνο µετά: Είχε πια φύγει η γιαγιά και είχε περάσει πια
και ο καιρός που είχα πει Θα πάω να τήν δω, κι ύστερα είχα πει ∆εν
µπορώ να τήν δω γιατί έχει πεθάνει, και συγχρόνως είχα αρχίσει να
προσέχω µια φωτογραφία που υπήρχε στο σπίτι: Ήταν µια νέα όµορφη
που τής έµοιαζε, κι είχα αρχίσει να ενδιαφέροµαι γιατί µια µέρα
κοιτώντας τόν εαυτό µου στον καθρέφτη – έπαιζα µε τόν καθρέφτη
συχνά – ανακάλυψα χωρίς λόγο ότι τής έµοιαζα κι εγώ. Όταν ρωτούσα
µού λέγαν ότι είναι η γιαγιά µου, κι εκεί είχε µείνει τό πράγµα, όµως
ξαφνικά ανακάλυψα ότι έτσι όµορφη ψηλή και θλιµµένη, στηριζότανε
όχι σε καρέκλα ως συνήθως, ούτε σε ντουλάπι όπως νόµιζα όταν ήµουν
µικρή, αλλά στην πίσω µερηά ενός πιάνου: ήταν η ίδια εποχή που
ανακάλυψα να υπάρχει και αίµα κάπου στο σπίτι – τό θυµάµαι αυτό, τό
πιάνο και τό αίµα τό κατακόκκινο ήρθαν µαζί – και έτσι τό πιάνο αυτό µέ
µπέρδεψε: Μαµά, γιατί έχει πιάνο η γιαγιά σ’ αυτή τή φωτογραφία, τής
είπα, έπαιζε πιάνο η µαµά σου; Κι εκείνη αρπάχτηκε τότε απ’ τή λέξη
αυτή µαµά που είπα και είχε µια λάµψη στο µάτι και µού είπε: Ναι,
έπαιζε πιάνο η µαµά µου, και αποφάσισε να µού τά πει.
∆εν τήν πρόδωσε όµως κανείς εν ζωή, είχε τότε πεθάνει όταν τό ’µαθα,
φρόντισα η ίδια να κοιτάξω καλύτερα όταν πια είχε πεθάνει, που δεν θα
’χε σηµασία γι’ αυτήν πιθανώς. Όχι ότι θα άλλαζα, κι όµως, είχε δίκηο
που δεν τό ’θελε, πιθανώς να καταλάβαινε τήν αλλαγή χωρίς να τήν
δείξω. Ναι, αυτό θα γινότανε, θα καταλάβαινε τήν αλλαγή και τό
φοβότανε, όπως τό φοβόµουν κι εγώ: όπως φοβόµουν και τήν οµοιότητα
που είχα µ’ αυτήν τήν φωτογραφία, όπως φοβόµουν και τήν οµοιότητα
που είχε µ’ αυτήν τήν φωτογραφία κι εκείνη (όπως φοβόµουν και τό αίµα
στο σπίτι). (Κι όταν έµαθα τήν αλήθεια ο φόβος έφυγε, κι όµως
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παρέµεινε πάλι ένα πράγµα σαν φόβος: πώς µοιάζαν τόσο έτσι αυτές οι
δύο γυναίκες; Και εντέλει µε ποιαν έµοιαζα περισσότερο, αφού έµοιαζα
και µε τίς δύο εγώ;
Όµως όσο έζησε ποτέ δεν κατάλαβε ότι µάς χώρισε τίποτα – όπως και
δεν µάς χώρισε τίποτα παρά µόνο τό σπίτι τά σπίτια, αυτό που αλλάξαµε
εµείς, κι αυτό που άλλαξε εκείνος αφού έχτισε και τό δικό του στην
εξοχή: και τήν πήρε µαζί του ήταν η µάνα του ήταν ένα σπίτι που µύριζε
τριαντάφυλλα, είχε παρτέρια χαλίκια αλλά όχι και πέτρες. Και ούτε
τσουκνίδες. Και είχε και πολλά παιδιά: και όχι βιβλία. Και πηγαίναµε
εκεί πολλές φορές και γιορτές κι η γιαγιά µέ περίµενε καθιστή και µού
άπλωνε πάντα τό χέρι – τό ένα χαµηλά να τό κρατήσω και τό άλλο ψηλά
να µού κρατήσει αυτή τό κεφάλι). Κι ύστερα παίζαµε στον κήπο πολύ.)
Εγώ όµως ενδιαφερόµουν πολύ, είχα περάσει τά δέκα. Πολέµησες τούς
γερµανούς; τού είπα. Βεβαίως πολέµησα, είπε και φούσκωσε.
Πολεµήσαµε εµείς στο βουνό. Στο βουνό; είπα και φούσκωσα. Βέβαια,
είπε, κι έκατσε ακόµα πιο καλά στην πολυθρόνα του. Είµαστε αντάρτες
και τραγουδάγαµε. – Πες µου τό τραγούδι, τού είπα. Μού είπε τό
τραγούδι είχε λέξεις στην καθαρεύουσα και λίγο πάγωσα και όσο τό
’λεγε έχυσε δάκρυα γιατί και στα θεατρικά που ανεβάζαµε δάκρυζε /…/
καθόντουσαν όλοι απέναντι από τήν συρταρωτή πόρτα κι ήταν ο µόνος
που έχυνε δάκρυα – οι άλλοι κοιτάγανε µε γουρλωµένα µάτια και
χαµογελάγανε κι αυτός δάκρυζε και σκούπιζε τά γαλανά του µάτια δήθεν
κρυφά. – Και είχες και όπλο; Τού είπα. Βέβαια είχα. Μέ κοίταξε καλάκαλά. ∆ίστασε λίγο. Έχω ακόµα ένα µαχαίρι, µού είπε. Τόν κοίταξα όλο
προσµονή. Θέλεις να τό δεις; µού είπε. Τόν κοίταζα όλο προσµονή.
Ανάσανε και σηκώθηκε και πήγε στο µέσα δωµάτιο. Άκουσα ν’ ανοίγει
ένα συρτάρι. Άκουσα να ξετυλίγεται κάτι, ίσως χαρτιά και υφάσµατα
όλα µαζί. Γύρισε µε τήν ίδια βαθειά ανάσα και µού τό ’φερε κοντά στα
δικά µου χέρια κρατώντας το εκείνος όµως στα δυο του χέρια σφιχτά.
Ένιωσα µια ανάσα λίγο κρύα, δεν είχε ποιήµατα και σκαλίσµατα. Πες
µου για τόν πόλεµο, τού είπα. Θυµόµουν απ’ αυτόν από παληά (εκτός
από τό ψωµί ψωµάκι) και τήν έκφραση Τούς πετάξαµε τούς
µακαρονάδες στη θάλασσα θα τούς πετάγαµε, έτοιµοι είµαστε, τούς
γερµανούς στη θάλασσα (κι εκεί υπήρχε µια ασάφεια, και µια σιωπή, ώς
προς τό τί πρόλαβε και έγινε, κι έτσι δεν έγινε µετά αυτό, και πάντα
ήθελα να τό ρωτήσω αλλά ήτανε σαν να µού έλεγε η σιωπή ότι δεν
έπρεπε να τήν διακόψω) κι έτσι όταν άρχισε να µού µιλάει για πόλεµο
και βουνό σκεφτόµουνα ένα βουνό που καταλήγει και πέφτει σε
θάλασσα και έτσι η συνέχεια µέ µπέρδεψε: απ’ τήν απέναντι πλαγιά,
θυµάµαι ότι είπε, (θυµάµαι ότι άκουσα τήν πρόταση σαν να ’τανε βουνό
απέναντι σε άλλο βουνό) ακούσαµε τότε ύστερα ξαφνικά φωνές και νά
που από απέναντι κατέβαινε ένα µαύρο λεφούσι: Ποιοι; είπα, οι γερµανοί
ή οι ιταλοί. Θυµάµαι καλά ότι µέ κοίταξε σαν να ντρεπότανε, αλλά
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µπορεί να ’τανε κι η ιδέα µου, – Οι κού-µουνιστές, είπε. Κατεβαίνανε
από τήν πλαγιά τού βουνού απέναντι πω πω πώς φώναζαν, και είχε
µαυρίίίσει όόόλη η πλαγιά, και όλο αυτό λεγότανε όπως λέγανε όλοι ένα
παραµύθι µε βαθειές φωνές που έρχονται από ένα µέλλον και παρελθόν
µαγικό, και κάνουν τό παρόν µαγικό, αλλά τό παραµύθι αυτό δεν ήταν
κανονικά µαγικό γιατί κάτι τού έλειπε ή κάτι έγινε τότε λάθος: και χωρίς
να έχω και λέξεις να πω για αυτό: ∆εν εξηγούνται δηλαδή και όλα
συνέχεια: ήταν στο ίδιο τό ύφος του αυτό µάλλον – µέσ’ απ’ τό δέρµα,
στο βάθος – γιατί όλοι, όχι µε τά λόγια, αλλά µε τό ίδιο τό δέρµα τους
στο βάθος ντρέπονται όταν λένε ψέµµατα – στον εαυτό τους ή στα άλλα
παιδιά – και θυµάµαι ότι χάλασαν όλα και σαν να τό διαλύσαµε µετά απ’
αυτό. Και σαν να ντράπηκα κι εγώ που τόν είδα να ντρέπεται. Κι από
µέσα µου τότε (θυµάµαι) ότι είπα – (και µάλιστα σαν να ξαφνιάστηκα
που τό είπα από µέσα µου τό ξάφνιασµα ήτανε δηλαδή από τό ότι δεν
κατάλαβα τί ήθελα να πω από µέσα µου τότε κι εγώ) – και είπα: Λοιπόν
δεν είναι από τούς καλούς αυτός δεν είναι καλοί αυτοί ποτέ δεν ήτανε
από τούς καλούς µε τά τραγούδια εκείνα που έλεγε /…/ (και τό ψωµί
ψωµάκι) (και έκοβε και τό χρόνο στη χρονολουλού συνεχώς) και σαν να
τόν ξέγραψα. Μπορώ θαυµάσια να καταλάβω πως κατάλαβε πως τόν
ξέγραψα, και τόν θυµάµαι που µετά από λίγο σηκώθηκε ισιώνοντας τούς
ώµους του και πήρε τό µαχαίρι να τό πάει στη θέση του.
Ήτανε πολύ ωραία όµως στη θάλασσα εκεί που φύσαγε ο αέρας και
όλα είχανε γρατζουνιστή όψη σταχυού τότε µε τήν µαµά και τόν θείο και
τήν κυρία µε τό µαύρο µαγιώ /…/ Η µαµά γελούσε και µού κούναγε τό
καρότσι κι ύστερα τήν επόµενη φορά θυµάµαι µέ κρατούσε από τό χέρι:
και περπατάγαµε µέσα απ’ τά στάχυα και ύστερα µέσα από τά ψηλά
χόρτα ξεπρόβαλε ένα κορίτσι και µάς µίλαγε που σαν να είχε ένα
ελάττωµα στο πόδι ή στο µάτι και πίσω της ή στο πλάϊ της
απλωνόντουσαν κυµµατιστά τ’ αδιόρατα σύρµατα ενός φράχτη σαν να
τόν είχε φτιάξει γυναίκα άγνωστη ή αράχνη µέσα στον ήλιο, κι ύστερα
εµείς ξέραµε τό όνοµά της και κάθε φορά περπατούσαµε ώς εκεί κι
εκείνη µάς προϋπαντούσε από εκεί, στα µισά περίπου µέχρι τήν
θάλασσα, µε τό ’να πόδι της έτσι να κουτσαίνει λιγάκι περήφανα, ή τό
γαλανό της τό µάτι να χαµογελάει σοφά και λοξά γιατί δεν ήταν
συνηθισµένη, και σαν να ’βγαινε από µια µαγική, και µόνο για µάς
φτιαγµένη χαρά, και η µαµά τότε έλεγε (κι εγώ τά επαναλάµβανα όλα
από µέσα µου) νά η Ασηµίνα τί κάνεις Αθανασία, καληµέρα Χρυσή, ή
κάπως έτσι, κι εκείνη χαµογελούσε, χοροπηδούσε κουτσά κουνούσε
µερικά στάχυα κι ύστερα εµείς συνεχίζαµε τόν δρόµο για τήν θάλασσα.
Πάντα τής πιάναµε φυσικά τήν κουβέντα. Και ο αέρας µύριζε τό λεπτό
ύφασµα µε τίς µικρές στάµπες που παριστάνανε µικρά ποτιστήρια
πράσινα από τό φόρεµα τής µαµάς και τό δικό µου και πάνω από τό
κεφάλι µου κουνιόταν ελαφριά η σαρλότα που µού τήν είχε ράψει
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εκείνη. Και µ’ αυτήν τήν σαρλότα θα κυνηγούσα τίς πάπιες µετά στην
αυλή γύρω απ’ τό πηγάδι και θα ’κανα ποδήλατο στον κήπο όλες τίς
άλλες φορές που δεν θα είµαστε στην αµµουδιά. Κι η µαµά µε τόν θείο
θα τρώγανε στο τραπέζι κι εγώ θα τριγύρναγα γύρω και στους δυο τους
µε τό ποδήλατο και µε τίς πάπιες και µε τήν σαρλότα ευτυχισµένη πολύ:
τότε δεν τό ’ξερα ότι αυτό θα ’ταν βέβαια τίποτα ξεχωριστό: Κάποιος
άγνωστος (µάλιστα η κυρία µε τό µαύρο µαγιώ) θα µάς φωτογράφιζε
κάποια στιγµή και έτσι και θα έβλεπα εγώ αργότερα τήν ώρα αυτή: σαν
στενογραφία ενός µουσικού κοµµατιού φυγής ή και φούγκας. Ύστερα
αυτήν τήν σαρλότα θα τήν έραβε και για τό δικό µου τό πρώτο παιδί που
µού χάρισαν και που τό αγαπούσα πιο πολύ απ’ όλα τ’ άλλα παιδιά που
µού δώσαν µετά: ήτανε η κούκλα που ήθελα να τήν κοιµίζω στα πιο
ωραία κρεβάτια, να τής φοράω τήν πιο ωραία σαρλότα,

(…)

και πρώτ’ απ’ όλα αυτό γινότανε γιατί όλοι αγοράζανε δηλαδή
υπηρέτριες: ήτανε δηλαδή τότε φτηνές (αργότερα θα άκουγα τούς
µεγάλους να κοροϊδεύουνε ότι ξυπνήσανε και ερχόντουσαν και γίνανε
στην πόλη πλέον κοµµώτριες:) ή θα φεύγανε για να πάνε στη νέα
ζηλανδία και τήν αυστραλία όπου τίς είχε αγοράσει κάποιος από τή
φωτογραφία τους: µικρότερες ή πιο µεγάλες γυναίκες ή κοπέλες όπως τίς
λέγανε, ήτανε απαραίτητα ένα µε τόν κόσµο αυτόν: ήταν φτιαγµένες για
να υπηρετούν, χωρίς δική τους χαρά, µε κοτσίδες: δεν φωνάζανε δεν
διαµαρτύρονταν. Έπρεπε να κάνουν ό,τι λέµε εµείς και εγώ που έπαιζα
είχα απαιτήσεις να παίζουν µαζί µου καλά: Τίς λέγανε Αθανασία ή
Ασηµίνα αυτά τά δύο ονόµατα είχανε µόνο και τά νησιά τους είχανε κι
αυτά πάντα δύο ονόµατα µόνο ή Λέσβος-Μυτιλήνη λεγόντουσαν ή
Θήρα-Σαντορίνη: έτσι όλοι οι τόποι είχαν πάντοτε δύο ονόµατα,
µυστηριώδη πολύ: απ’ όπου ερχόντουσαν αθανασίες µε κοτσίδες, που
ξέρανε περίεργα πράγµατα, και δεν µού τά λέγανε όλα: όµως ήτανε και
χοντρές και αδύνατες, και κάνανε πάντα ό,τι έπρεπε: Αυτός ήταν ο λόγος
που ελευθέρωσαν και τήν χρονολουλού από τή δουλειά της ενώ εγώ
πέρναγα τόσο καλά που νόµιζα ότι ο κόσµος θα αποτελούνταν πάντα από
τέτοιες θεές, και δεν είχα υπολογίσει ότι η χρονολουλού θα τίς ζήλευε
γιατί θα ’θελε να παίζει εκείνη µόνο µ’ εµένα µαζί: Κι έτσι ο
Αυδόπουλος τό πίστεψε ότι δεν ήµουνα ασφαλής µε τίς αθανασίες κι
έπεσε στην πρώτη ή τήν δεύτερη τήν παγίδα της κι ύστερα προσπάθησε
να γλυτώσει από τήν επόµενη αποφεύγοντας να κάνει αυτά που τού
έλεγε εκείνη, δηλαδή ότι ως κούκλες για να παίζω µού χρειαζότανε να
κάνει κι άλλα παιδιά αλλά δεν γλύτωσε τήν επόµενη όταν σκέφτηκε ως
φιλάνθρωπος να έρθουν στο σπίτι µας τά δύο εκείνα και κατασκεύασε
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έτσι τίς συνθήκες (και τίς δικαιολογίες ενεργοποιώντας όσο µπορούσε
τήν ευφυία της ώστε η παγίδα να κλείσει ολοστρόγγυλη).
Γιατί ήταν ψέµµατα ότι χρειαζόµουνα εγώ κάποιους άλλους: εγώ µε
τήν αθανασία περνούσα υπέροχα: η χρονολουλού µού διηγόταν
αργότερα πράγµατα που εγώ νοµίζω ότι τά θυµάµαι, αλλά ίσως αν δεν
µού τά διηγότανε να µην τά είχα κι εγώ θυµηθεί: µού έλεγε ας πούµε ότι
η πρώτη (όχι η δεύτερη που µπήκαµε µαζί στο ασανσέρ) µέ φρόντιζε κι
ήταν µεγάλη και σωµατώδης και στεκόταν όταν είχε τελειώσει όλες της
τίς δουλειές στη µέση τού κήπου (ή τής αυλής µε τίς κότες και τίς
τσουκνίδες) στην πίσω µερηά τού σπιτιού και µέ έπαιρνε στην αγκαλιά
της γεµάτη ανυποµονησία προσµονή και χαρά και µ’ έσφιγγε πάνω της
και γελώντας µέ πετούσε µετά στον αέρα και µέ ξανάπιανε ψηλά µε τά
χέρια ανοιχτά σίγουρη και σταθερή σα θεά φωνάζοντάς µε µ’ εκείνο τό
υποκοριστικό τού νησιού της: Έχω µια περίεργη αίσθηση ότι τό θυµάµαι
αυτό, και τήν λέξη τήν ίδια, ότι θυµάµαι αυτήν τήν ανάσα από ιδρώτα
θεϊκό κι αν όχι τίποτ’ άλλο τουλάχιστον από λέξεις, θυµάµαι αυτήν τήν
ανάσα τήν λάµψη και τήν ιδρωµένη σκιά που ρίχνει πάνω µου ένα
πρόσωπο κι ένα φόρεµα σκούρο µπλε µε άσπρες κουκίδες κι ένα χοντρό
κεφάλι µε µεταξωτά µαλλιά σηκωµένα ψηλά και σκορπισµένα λιγάκι
στα πλάγια κι ένα γέλιο που χύνει γύρω µου τό κουκούλι τού µεταξιού
γεµάτο χαρά καρτερία και λέξεις σοφές: Λέξεις άγνωστες που τίς φυσάει
πάνω µου πετώντας και λίγα σάλια βιαστικά για να µέ προστατέψει:
Χρωστάω στις αθανασίες λοιπόν πολλές λέξεις: Θυµάµαι κιόλας πότε
ακριβώς θυµήθηκα ότι µού είχανε µιλήσει οι γυναίκες αυτές: γιατί πολλά
χρόνια µετά τό ’χα ξεχάσει τελείως, και τίς είχα ξεχάσει κι αυτές, εκτός
από τό ότι τίς κατηγορούσαν για κλέφτες: θυµόµουνα πολύ καλά τίς
φασαρίες που γινόντουσαν σε όλα τά σπίτια, αν και δεν µού άρεσε να τίς
θυµάµαι, και νόµιζα ότι δεν τίς θυµάµαι, όµως τίς θυµόµουνα πολύ καλά
και όλες αυτές τίς σκηνές τίς είχα δει µια για πάντα.
Γιατί είναι η παρηγοριά τού αστού ότι θέλουνε όλοι οι υπόλοιποι
δηλαδή να τόν κλέψουν; Γιατί τού είναι τόσο ιερός ο κλέφτης και τόσο
πολύτιµος, δηλαδή απαραίτητος;
(…)

(Οι άντρες τους τό πιστεύανε εύκολα ήταν έτοιµοι να τό πιστέψουν,
και η αστυνοµία επίσης. Κι αυτές ήταν εκεί ολοµόναχες, και κλαίγαν,
πώς κλαίγανε! Χώναν και τό κεφάλι µες στις παλάµες, κι οι κοτσίδες
τους κουνιόντουσαν δεξιά-αριστερά: αυτές οι κοτσίδες που όταν εµείς
παίζαµε µαζί οι δυο µας ίσως τίς τράβαγα αντί να τίς πιάνω απλώς: και
κλαίγαν µε τόσο δυνατές ανάσες – ή άλλες ήταν που κοιτάζαν τόν κόσµο
µε µια ηρεµία µελλοθανάτου, που δεν µπορώ να τήν δω).
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(Τό γράφω από τά νησιά τους αυτό γιατί τώρα είναι καλοκαίρι, κι είναι
τόσο περίεργο: γιατί τ’ αγαπάω τά νησιά τους και τ’ αγαπούσα από τότε,
µόνο που τότε δεν τό ’ξερα ότι θα τά δω τά νησιά τους από τόσο κοντά ο
Αυδόπουλος φοβότανε τόσο πολύ και τούς δρόµους και τούς κήπους και
τίς ράγες και τ’ αυτοκίνητα και τά καράβια) (γιατί έχει έρθει τό
καλοκαίρι ξανά:) και τά ασανσέρ: γιατί τότε δεν φανταζόµουνα ότι τά
νησιά µε τά δύο ονόµατα θα είναι λιγότερο περίπλοκα αν και πάντα
ωραία, γιατί δεν φανταζόµουνα ποτέ ότι οι άνθρωποι από τά νησιά θα
είναι λιγότερο περίπλοκοι λιγότερο άγνωστοι και µυστηριώδεις απ’ ό,τι
φαινόντουσαν τότε: (αν και τώρα πια πλούσιοι:)
(…)

Κι όπως δεν ήξερε καµµιά αθανασία ότι εγώ κοιτάω ίσια µπροστά
όταν περπατούσαµε οι δυο µας µαζί κι αυτηνής οι κοτσίδες
κουνιόντουσαν και µού έλεγε Κοίτα ίσια µπροστά και δεν ήξερε ότι εγώ
κοιτάω ίσια µπροστά όπως κοίταζε ίσια µπροστά και τό κοριτσάκι ή τό
αγοράκι που ερχόταν µε τήν δικιά του αθανασία µαζί από απέναντι και
ενώνονταν τά δύο κοιτάγµατα σε κάτι σαν αέναο κύκλο ή σφαίρα ή
µπάλα (που πάντα θ’ αργούσε πολύ να επαναληφθεί και να ξαναγίνει και
τότε αυτή η µαγεία θα ’χε χέρια που θα µέ τραβούσαν αργότερα να
γυρίσω πίσω και να τόν κοιτάξω ξανά όπως έφευγε (να πάει (για λίγο)
στο δικό του δωµάτιο τίποτα δηλαδή ευτυχώς ακόµα τελειωτικό και
απλώς όλα πολύ στην αρχή, κι όµως) όταν δεν θα µπορούσα ν’ αντέξω
να µην γυρίσω θα γύριζα και θα τόν κοίταζα που είχε γυρίσει και µες στο
ξηµέρωµα τό ανοιχτό του πουκάµισο ανέµιζε σαν µε φτερά και τό ξανθό
του κεφάλι κοιτούσε αµίλητο µε τά πράσινα µάτια ακίνητα
προσηλωµένα στη σκέψη µου, όπως κοίταζε πάντα ακίνητος και
προσηλωµένος στη σκέψη µου ο ξανθός ψηλός χωρίς τά φτερά του – που
όµως τά είχε – όταν έκλεινα τά µάτια να κοιµηθώ κάθε βράδυ όταν
είµαστε άγνωστα, για τούς άλλους, παιδιά) κι έτσι όταν είµαστε ακόµα
παιδιά κοιταζόµαστε ενώ προσπερνούσαµε ο ένας τόν άλλον µε τίς
αθανασίες µας δίπλα παρ’ όλο που ξέραµε όµως ότι καθόλου δεν
χωρίζαµε τότε /…/ κάναµε αυτό τό παιχνίδι που τά µάτια ενώνονταν και
ενώνονταν καθώς προσπερνούσαµε ο ένας τόν άλλον και η µία τήν άλλη,
µε τούς µεγάλους µας δίπλα και θέλοντας να νικήσουµε τόν χώρο που
βάδιζε µπορούσαµε να στρίβουµε τό κεφάλι και να εξακολουθούµε να
κοιταζόµαστε καθώς προσπερνούσαµε και έτσι νικούσαµε τόν χώρο που
βάδιζε µε τό ότι ο λαιµός έστριβε και βάδιζε και αυτός προς τά πίσω και
έτσι βαδίζαµε µε τό κεφάλι ανάποδα κοιτώντας τά ίδια µάτια αυτά που
µάς κοίταζαν µε τήν βοήθεια τής αθανασίας που µάς κρατούσε από τό
χέρι και µάς τραβούσε στον δρόµο µπροστά και έτσι δεν πέφταµε: ώσπου
τά µάτια τού άλλου µικραίνανε στον δρόµο µακρυά ή τό χέρι τής
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αθανασίας τής δικιάς του ή τής δικιάς σου µάς τράβαγε απότοµα
λέγοντας Κοίτα ίσια µπροστά: (και τότε έσκυβες κάτω και κοιτούσες ίσια
µπροστά χαµηλά τό πεζοδρόµιο υποθέτοντας ότι εννοεί να κοιτάς τίς
τετράγωνες πλάκες µπροστά σου για να µην τίς σκοντάψεις) και τότε
αυτή σού τράνταζε πάλι τό χέρι µ’ αυτά τά άγνωστα λόγια λέγοντας
Κοίτα ίσια µπροστά και τότε εσύ σήκωνες τό κεφάλι και κοιτούσες δεξιά
κι αριστερά µπροστά σου τί είναι αυτό που πρέπει να δεις, και τότε αυτή
κοιτώντας πάντα ψηλά και µε τό δικό της τό ύψος σ’ ένα µόνο σηµείο θα
σού ξανασκουντούσε τό χέρι λέγοντας Κοίτα ίσια µπροστά κι εσύ δεν θα
ήξερες τί απ’ όλα µπροστά ήταν ίσια γιατί τό µπροστά ήταν αχανές και
πελώριο και αυτή µιλούσε σα να ’τανε µία κουκίδα: άγνωστες λέξεις.
(…)

στη σιωπή εκείνη ανάµεσα στο θήρα και τό σαντορίνη ή τό λέσβος και
τό µυτιλήνη υπήρχαν µ’ άλλα λόγια περίεργοι άνθρωποι πλήθος: στο
σκαλοπάτι που έκανε η φωνή από τήν µια λέξη στην άλλη όπως έλεγε τίς
δύο λέξεις σχεδόν κολλητά ας πούµε µαζί, υπήρχε ένας χώρος που δεν
µπορούσε να αγνοηθεί ούτε καν στον τόνο τής φωνής γιατί οι δυο λέξεις
δεν γινόντουσαν ποτέ µία, όσο κολλητά κι αν λεγόντουσαν, και πάντα ο
τεράστιος χώρος ανάµεσά τους θα σήµαινε περισσότερα από κάθε άλλη
σιωπή: αργότερα θα καταλάβαινα ότι στην δεύτερη εννοούνταν µια
παρένθεση και µια (περήφανη (ή αµήχανη)) διευκρίνιση ότι Έτσι τό λέµε
εµείς: και µού φαινόταν πάντα περίεργο τό ότι η πρώτη λέξη θα ήταν
δισύλλαβη και µικρή και η δεύτερη µεγάλη και θα τέλειωνε σε ίνι: και
όταν µεγάλωνα ακόµα πιο πολύ θα µού φαινόταν ακόµα πιο περίεργο ότι
θα λέγανε πάντα κι ακλόνητα πρώτη τήν αρχαία και µετά δεύτερη τήν
καθοµιλουµένη δικιά τους δηµοτική: αλλά τό σύνολο θα παρήγαγε µία
λέξη άλλη που θα σήµαινε ότι διεκδικούν τήν ολότητα για να έχουν τήν
ησυχία τους για να µπορούν να συνεννοηθούν µε όλους καλά και να
πάρουν µέρος και σε µια πολύ χαζή περηφάνεια που σαν να τίς
αποζηµίωνε και για τό φτωχιά και για τό υπηρέτρια και για τό κλέφτρα:
/…/ στο φως τής λάµπας στο δωµάτιο τού απογεύµατος που παίζαµε οι
δυο µας µαζί: όταν έλειπε για να πάει να δουλέψει η χρονολουλού στο
γραφείο της εκεί που τ’ αγόρια κατεβαίνανε σαν τήν βροχή: τίς παίδευα
τότε να παίζουµε αγάλµατα και απαιτούσα ν’ ανεβαίνουνε σε µία
καρέκλα για να παριστάνουνε τή στάση που ήθελα γιατί είχα τήν
εντύπωση ότι η έµπνευση µού επέτρεπε τότε να έχω (τό απόγευµα)
δούλους: θυµάµαι καλά τήν αντίσταση τής µίας απ’ όλες στο να πάρει
ακριβώς τήν στάση που ήθελα και να µείνει κιόλας ακίνητη: θυµάµαι
πολύ καλά τό πείσµα της στο να πάψει να παίρνει (από µία στιγµή και
µετά) τίς στάσεις όλες που ήθελα εγώ: και η χρονολουλού είπε τήν
ιστορία µ’ εκείνη τήν ειρωνική της διάθεση όταν θυµόταν, και µ’ έκανε
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και µένα να πιστέψω ότι θυµόµουν ακριβώς τά λόγια µου η ίδια και
µάλιστα και πολύ καλά: όµως αυτό που τώρα ξέρω ότι θυµάµαι δεν είναι
τόσο τά λόγια όσο η θυµωµένη µου διάθεση µπροστά σ’ έναν δούλο που
δεν µέ υπάκουε: εκείνη θα ’παιρνε πάντα τηλέφωνο µέσα στ’ απόγευµα
για να ρωτήσει τί γίνεται και πώς τά πάµε µε τό παιδί κι εγώ τότε θα
φώναζα στο ακουστικό εκείνο κακότροπα Μαµά η αθανασία δε µέ παίζει
κι εκείνη µού έλεγε αργότερα διασκεδάζοντας ότι τής ζητούσε από τό
τηλέφωνο πολύ αυστηρά να µέ υπακούσει και τή ρωτούσε
κρυφογελώντας Γιατί δεν τό παίζεις καλέ τό παιδί µε εκείνο τό διγενές
και µονοκατάληκτο άγνωστο και ασαφές.
Νοµίζω ότι θυµάµαι ένα τελειωτικό τότε πλέον µέσα στο φως τής
λάµπας και τού απογεύµατος ∆εν θέλω άλλο, κι αυτό που πολύ
περισσότερο κι έντονα θυµάµαι είναι ότι αυτό τό Θέλω ή ∆εν θέλω από
τήν µερηά τών άλλων µού έδινε µόνιµα τήν εντύπωση ενός χαστουκιού
που προοριζόταν για τά δικά µου κακοµαθηµένα µούτρα, κι όµως είχε
κάτι που µού άρεσε, κάτι που µπορούσε να µέ κάνει να µάθω να φέροµαι
η ίδια εγώ. Και όσο τό θυµάµαι τώρα για να τά γράψω, ξαφνιάζοµαι µε
τό πόσο πραγµατικά πιο γενναίες ήταν αυτές, και πόσο πραγµατικά πιο
σίγουρες για τό τί θέλουν και τί πρέπει να δέχονται ή να αποκλείουν µαζί
πάντα ήτανε:
α, µέ µεγάλωσαν γενναίες γυναίκες µαµάδες µυστήριες όλες µαζί:
αυτές µού δίναν µαθήµατα κι εγώ ήµουν ανίκανη να τίς ακολουθήσω
στην ατροµητότητά τους για χρόνια αυτή, σαν µια δούλα που δεν
τολµάει να µιµηθεί τόν αφέντη της: ακόµα τίς σκέφτοµαι τόσο µόνες
τόσο έρηµες τόσο σπαρακτικά αβοήθητες να κρέµονται από τά δύο
ονόµατα τού νησιού σαν να θέλουν να πουν ότι έχουνε πολλούς
συγγενείς και να προσπαθούν να σταθούνε στα πόδια τους στα τυφλά
πατώντας µόνο µε γενναιότητα: εγώ τά µαθήµατά τους ήµουν ανίκανη να
τά µάθω: ακόµα δεν έχω πάει στην αστυνοµία κανέναν µαλάκα που µέ
ενόχλησε: και δεν κατάφερα να πω τό ίδιο γρήγορα και µε τό ίδιο πείσµα
∆εν θέλω άλλο ∆εν παίζω άλλο σε κανέναν από τούς γελοίους που ώς
συνήθως προσπαθούσαν για χρόνια να µάς υποβάλουν µια στάση σαν
άγαλµα επειδή δήθεν ήταν ωραία (µε πρόσχηµα τήν ταιριαστή δήθεν σε
µάς και στον κόσµο τους οµορφιά): Έχω τόσο θαυµασµό τώρα γι’ αυτόν
τόν υπόγειο γυναικείο τσαµπουκά τους που όχι µόνο ήταν άδοξος και
αβοήθητος και δεν τόν θαύµαζε βέβαια κανείς αλλά αντιθέτως ξέρανε ότι
µπορούσαν εξαιτίας του να υποστούνε και τήν βία τών χεριών ή τών
λέξεων ή να µείνουνε άνεργες: δεν είχαν καν τό προνόµιο αυτές να
µπορούν να διεκδικήσουν τήν λέξη ανεργία: τό µόνο ρήµα που
πεταγόταν στα µούτρα τους (περιφρονητικά λες και µπορούσαν να
υπάρχουν λέξεις ανάξιες που να υποδηλώνουν µια περιφρόνηση) ήταν η
λέξη αυτή διώχνω τήν έδιωξα ένα ρήµα που αφορούσε τήν
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δραστηριότητα και τήν δόξα δηλαδή τού αφέντη: τό τί συνέβαινε µε τόν
σκλάβο δεν αφορούσε τή γλώσσα αυτή:
Και η εικόνα που έβγαινε από τό ρήµα τής κυρίας Τήν έδιωξα ήτανε
µια εικόνα αξιοπρέπειας και πολυθρόνας ενώ από τήν ανάκουστη
κατάσταση τής δούλας η εικόνα που έβγαινε ήταν αόρατη και δεν είχε
καν λέξη: γιατί τό µέ διώξανε δεν θα σήµαινε φαντάζοµαι κάτι τόσο
σπουδαίο, και θα έπρεπε να βρεθούνε φαντάζοµαι λέξεις που να
σηµαίνουν όλη τήν ένταση τού περίπου Έµεινα στον δρόµο ∆εν έχω πού
να πάω ∆εν έχω πού να κοιµηθώ Μέ είπανε κλέφτρα
Στα νησιά τους όταν βρίσκοµαι τίς σκέφτοµαι αλλά δεν µπορώ πια να
τίς βρω – τώρα εξάλλου έχουνε πάρει µια εκδίκηση γιατί είναι τώρα
αυτοί πλούσιοι, οι ιδιοκτήτες οι πατεράδες οι παππούδες τους, κι όταν
πηγαίνουµε τά καλοκαίρια ζητιανεύοντας όπως τώρα ένα σπίτι να
µείνουµε σκέφτονται από µέσα τους είµαι σίγουρη τώρα χαιρέκακα Να
σ’ αφήσω στο δρόµο να δεις όµως η µοναξιά που είχανε τά κορίτσια µε
τίς κοτσίδες τά άγνωστα δεν µικραίνει µ’ αυτό: τίποτα δεν ανατρέπεται
και δεν διορθώνεται και δεν σβήνεται εκ τών υστέρων απ’ ό,τι έχει γίνει:
(…)

γυρνάω τώρα που είµαι διακοπές στο νησί και βλέπω παιδάκια να
παίζουν: ένα κοριτσάκι µέ σπρώχνει µε τόση δύναµη που κοντεύει να µέ
πετάξει στη θάλασσα και στον γκρεµό: τής λέω Πήγαινε πιο κει, και µού
λέει ∆εν θέλω: σηκώνει τό κεφάλι κι απ’ τό ύψος τής γάµπας µου στο
οποίο βρίσκεται µέ κοιτάει σταθερά καθαρά και ξάστερα: τρέµω από
ανατριχίλα στην ιδέα ότι αυτό τό κτηνάκι φέρνει µέσα του τόν σπόρο
µιας απελευθέρωσης συνταρακτικότερης απ’ ό,τι µπορούσα ποτέ να
φαντάζοµαι και παράλληλα ότι εξίσου πιθανό είναι να έχει ήδη
υποταχτεί στον πρώτο µαλάκα που συνάντησε µέχρι τώρα µπροστά της
δηλαδή τόν θείο τόν παππού τόν µπαµπά: Πιθανόν κάποτε να νοµίζει ότι
είναι και δικιά της η θέληση µάλιστα να τούς υποταχτεί: µπορεί όπως
όλοι να πέσει στην παγίδα ότι κάθε θέλω που λέει τό έχει σκεφτεί κι είναι
δικό της κι αυτό: Προς τό παρόν θα µπορούσα να τήν πετάξω στην
καµµένη και τρέµουσα γη να τήν κάνω µούµια µουσείο και απολίθωµα
για να τήν σώσω και να ευχαριστηθώ και να µην τήν δω να γίνεται
υπηρέτρια κάποιου µετά: βρισκόµαστε βλέπετε στο νησί µου και η γη
µου τραντάζεται συνεχώς από τά ηφαίστεια που τούς έκαναν κάποτε να
φεύγουνε έντροµοι κι έκαναν τίς αθανασίες µου να έρθουνε όλες µαζί
στο κεφάλι µου γύρω: µέ παρακολουθούν τώρα µ’ εκείνη τή γαλήνη τής
εποχής µετά τήν σταύρωση και τήν ανάσταση, τό ήρεµο περπάτηµα
στους εµµαούς και τά σηµάδια από τίς πληγές υπαρκτά αλλά να µην
πονάνε άλλο πια στο κεφάλι στα πόδια

copyright © hari stathatou 2oo8: all rights reserved

‹68›

χάρη σταθάτου

/ βιογραφίες αγνώστων

(…)

Εφόσον όπως τό ήξερε και τό έλεγε κι ο ίδιος δεδικαίωται µεν ώς
νεκρός ο αδελφός του αλλά ήταν πολύ επιπόλαιος και έρµαιο και τής
γυναίκας του, αυτής τής ασήµαντης και φαντασµένης που τόν έκανε ό,τι
ήθελε, και επιπλέον (τί δεδικαίωται και ξεδεδικαίωται) αυτή ήταν
υπαίτια για τό δυστύχηµα µια που αυτή τόν είχε πιέσει να πάρουνε
οπωσδήποτε αυτοκίνητο κι ας µην ήταν τά οικονοµικά τους ακόµα τόσο
πολύ σπουδαιότερα από τά δικά τους, και χωρίς ακόµα να έχουνε λόγους
για τέτοια µεγαλοπιασίµατα αλλά όπως έλεγε και ο ίδιος (ο Αυδόπουλος)
αυτή ήτανε µεγαλοµανής και ο ίδιος ποτέ δεν τήν συµπάθησε, κι αν τόν
ρωτούσε ο αδελφός του θα τόν απέτρεπε απ’ αυτόν τόν γάµο, αλλά ο
µικρός νόµιζε πάντα ότι ξέρει καλύτερα, κι ήθελε πάντα να κάνει ό,τι
ήθελε εκείνος και γι’ αυτό όπως τής έλεγε (τής χρονολουλούς) δεν φταίει
κανείς για τόν αδελφό του (για τούς φίλους του είναι υπεύθυνος αλλά για
τούς συγγενείς του δεν φταίει, τής έλεγε) κι έτσι ίσως ήτανε για τά παιδιά
θεού θέληµα να τσακώνονται αυτοί τρέχοντας (αυτή θα τόν είχε κάνει
έξω φρενών µιλώντας του πάλι και ζητώντας του σίγουρα περισσότερα
πάλι λεφτά) γιατί θα καταστρεφόντουσαν µε τίς απαιτήσεις τής
ψηλοµύτας αυτής αργά ή γρήγορα όλοι τους και τά παιδιά δεν θα
πήγαιναν σε καλό σχολείο ποτέ, αν δεν καταλήγαν και πάµφτωχα, και
σίγουρα τά παιδιά δεν θα µάθαιναν τρόπους µ’ αυτήν τήν κοκορόµυαλη
εκεί γύρω και τόν καλοκάγαθο άβουλο, ενώ έτσι τουλάχιστον εκείνη κι ο
Αυδόπουλος θα κάνανε τώρα τήν καλύτερη διαχείριση και χρήση τής
περιουσίας που απόµεινε, και τά παιδιά θα µεγαλώναν δηλαδή θα
µαθαίνανε τρόπους και θα παίρναν καλύτερες βάσεις, δηλαδή πολύ πιο
σωστές. Εκείνη θα κουραζότανε βέβαια πολύ περισσότερο αλλά καθόλου
δεν πείραζε προκειµένου να βοηθήσει τήν οικογένεια τού µοναδικού
αδελφού του που ξεκληρίστηκε (κι ας επιβαρυνόντουσαν και οικονοµικά
µια που αυτός, όχι µόνο δεν άφησε τίποτα σπουδαίο, αλλά θα είχε
αφήσει και χρέη) γιατί τώρα που αλλάξανε και γειτονιά δεν θα είχε πια
τίς λίγες φίλες που είχε ώς τώρα η κόρη τους: Αυτή βέβαια θα
κουραζότανε και θα µαγείρευε κάθε µέρα για πολύ περισσότερους (κι
ύστερα θα τά πήγαινε στον µεγάλο κήπο που είχαν τώρα κοντά να
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παίζουν όλα µαζί, και τό καλοκαίρι θα τά πηγαίνανε µε τά πούλµαν που
ξεκινάγαν απ’ τήν κάβα τής πλατείας για µπάνιο)).
Εγώ τόν θείο Άγγελο µε τό µεγάλο µαύρο στρογγυλεµένο αυτοκίνητο
τόν θυµάµαι να µην µοιάζει µε τόν Αυδόπουλο καθόλου, και να είναι
κοντός και στρουµπουλός είχε όµως συγχρόνως ένα απόµακρο ύφος
καλοσυνάτο και µαζί ήτανε κάπως σαν γελαστός (περισσότερο γελαστός
από τόν αδελφό του): ύστερα θυµάµαι τήν θεία που ήτανε ψηλή και δεν
ήτανε καθόλου γελαστή αυτή και είχε κάπως σουβλερή µύτη αν και πολύ
ίσια και αριστοκρατική και κάτι πάνω της είχε έναν αέρα και ένα ύφος
ότι δεν έπρεπε ας πούµε να τήν αγγίζει κανείς: µία φορά ήταν όρθια και
είχε έρθει στο σπίτι και σαν να µην τής άρεσαν τά πράγµατα, ούτε εγώ
ιδιαιτέρως, και ύστερα τήν είδαµε στο νοσοκοµείο ξαπλωτή µε µια πολύ
µεταξωτή ρόµπα να κρατάει τά δίδυµα από ένα στο κάθε της χέρι και να
ζητάει ενοχληµένη πράγµατα σαν να µην ήτανε η ζωή τέτοια ώστε να
µπορεί να γελάσει: θυµάµαι από κουβέντες χαµηλόφωνες ότι αυτή
έπρεπε να ζητάει από τόν θείο Άγγελο όλο και περισσότερα λεφτά και
όταν χύθηκαν µέσα στο σπίτι τά νέα για τό δυστύχηµα (κουβαριασµένα
και σκεπασµένα αλλά όχι και τόσο πολύ ώστε να γλυτώσω τίς
λεπτοµέρειες τής φρίκης υποτίθεται, αλλά να καλυφτούν γι’ αυτό όλα µε
ένα σύννεφο φρίκης πολύ πιο πασπαλιστό και µόνιµο από πάνω και µε
αιωρούµενον ψηλότερά τους να πετάει πάνω από όλη αυτή τή φάτνη από
αίµατα και γυαλιστερά µαύρα µέταλλα (που τά µισόλογα τά είχαν για
τσαλακωµένα, κι έτσι είχα φτιάξει τήν εικόνα να µοιάζει µε τό
τσαλακωµένο χαρτί που φτιάχναµε τίς φάτνες τά χριστούγεννα) (κι έτσι
όλη η εικόνα που δηµιουργόταν από τήν εµφανή υστερία τών
ψιθυριστών φωνών ήτανε µια φάτνη από µαύρο αυτοκίνητο όπου στο
ψηλότερο µέρος της πετούσε µε ευκινησία πια σαν άγγελος ο θείος µου
ενώ µέσα κοιµόταν εκείνη ακίνητη όπως η χιονάτη στο γυάλινο κουτί
της, µε τά χέρια σταυρωµένα δηλαδή στο στήθος ήρεµη και τή σουβλερή
µύτη προς τά πάνω) τόν θείο Άγγελο, αιωρούµενον, να πετάει ψηλά: και
γι’ αυτό είχα τροµάξει για έναν καιρό ότι τά ονόµατα που σού δίνουν
είχανε σχέση µε κάτι που θα σού συµβεί, κι ότι αυτά τά ονόµατα ξέραν
καλύτερα από σένα που τά φορούσες, /…/). Και οι µισές αυτές κουβέντες
µέσα στο σπίτι ήτανε πια ότι τούς είχαν πιάσει να καυγαδίζουνε πολλές
φορές µες στο αυτοκίνητο ενώ αυτός οδηγούσε και τά µισόλογα
ψιθύριζαν ότι καυγάδιζαν για τά λεφτά όταν αυτός έπεσε πάνω στο
δέντρο και έτσι ευτυχώς που πήγαιναν µόνοι τους και τά παιδιά έµειναν
να τά σώσει ο αδελφός του κι αυτή, κι αυτή να µάς πηγαίνει στον µεγάλο
κήπο µαζί µε τήν ξανθιά κυρία που θα τήν συναντούσαµε στην αρχή
τυχαία σ’ ένα απ’ τά πράσινα δωµάτια αυτού τού λαβύρινθου κοντά στην
λίµνη. Και τό καλοκαίρι µόλις τέλειωνε τό σχολείο, ν’ αρχίζει η
περιπέτεια µε τό πούλµαν και µε τά µπάνια – γιατί τώρα δεν νοίκιαζαν
πια εκείνο τό σπίτι στην αµµουδιά µε τά στάχυα. Κι έτσι δεν είχαµε σπίτι
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στη θάλασσα κι έπρεπε να πηγαίνουµε µε τό πούλµαν που ήταν πολύ
ψηλό και µεγάλη περιπέτεια /…/ άρχιζε η θάλασσα και ακουγότανε και η
µυρωδιά και τό κύµα, κι από τό πούλµαν ξεκίναγε: από τό σπρώξιµο και
τό τρέξιµο στον διάδροµο
(…)

Όσο για τά ονόµατα, τώρα τί να σού πω; Πολλές φορές αρχικά
απορούσα – κι επειδή ήξερα ότι τό ένδοξο χωριατοειδές εκείνο αρχικό
ως Ρόδω προερχόταν από τήν οικογένεια τής νεκρής θείας και όχι τού
νεκρού θείου – δεν είχαµε τέτοια ονόµατα εµείς στην οικογένεια – και
επειδή ήξερα ότι εκείνη θα ήθελε και θα απαιτούσε να προηγηθεί στον
αποθανατισµό τών οικείων της (και οι οικείοι τού θείου Άγγελου – όπως
και τού πατέρα µου – στο αρσενικό γένος θα έπρεπε να περιµένουν τήν
επόµενη γέννα – που όσο περνούσε απ’ τό χέρι τού Αυδόπουλου δεν θα
ερχόταν ποτέ κι όσο περνούσε απ’ τήν άτυχη τύχη τού θείου Άγγελου θα
ερχόταν µαζί µε τήν πρώτη – για να διαιωνίσουν τόν αρσενικό τους
γεννήτορα µε τό ένδοξο εκείνο Πανούλης) απορούσα πώς, αν δεν
γεννιόταν κορίτσι, αλλά αγόρι µονάχα τήν πρώτη φορά, θα έκανε η
αυταρχική αυτή θεία τό δικό της ονοµάζοντάς τον µήπως τότε και Ρόδο;
Πάντως διασκέδαζα λέγοντας καµµιά φορά από µέσα µου ότι ήταν ο
Ρόδας και η Ρόδα. /…/ Αυτοί δεν νιώθανε τίποτα, νιώθανε µάλλον
εντελώς στον αέρα. Πάντως και ιδιοσυγκρασιακά δεν νιώθανε καµµία
συγγένεια, περισσότερη σχέση ένιωθα να έχω εγώ σίγουρα µε τήν
Τασούλα. Και αργότερα, όταν πέθανε ο Αυδόπουλος ξέφυγε και
ξεχύθηκε όλο εκείνο τό µίσος: (Μόνο ο Πανούλης πιστεύω βαρυόταν να
νιώσει κάτι τόσο βαρύ: τό θεωρούσε ίσως άχρηστο: άλλωστε έφυγε τόσο
νωρίς /…/ που πολλές φορές ένιωθα σίγουρη ότι µάς είχε ξεχάσει).
(…)

Έτυχε τώρα να ’ναι κυριακή πρωί και να βρίσκεται κι εκείνος στο
σπίτι. (Αργότερα µ’ αυτήν τήν κυρία θα είχε χειροφιλήµατα και άλλες
τέτοιες ευγένειες και ειδικά στα πάρτυ που θα κάναµε και στα θέατρα
που θα ερχότανε κι αυτή να µάς δει και να καµαρώσει τόν γιο της (και
όλους εµάς µ’ αυτό τό χαµόγελο) καθισµένη σ’ εκείνην τήν πιο φαρδειά
και βαθειά πολυθρόνα σαν τόν αρχιερέα στο θέατρο τού διονύσου),
µόλις άκουσε διαδικασία µετακόµισης λοιπόν αµέσως έτρεξε και άνοιξε
τήν πόρτα µε τά κοντά του βηµατάκια και τήν ρόµπα του µε τίς φούντες:
Έβαλε τίς φωνές αορίστως (οι αστοί δεν ξέρω αν τό ’χεις προσέξει όταν
φωνάζουνε προς κάποιους που θεωρούν κατώτερούς τους έχουν πολύ
χυδαίο ύφος) δεν είχε υπολογίσει όµως καλά τό ήθος τών µεταφορέων
εκείνης τής µέρας. Πολλές φορές οι λαϊκοί άνθρωποι φοβόντουσαν έναν
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κουστουµαρισµένο άνθρωπο τότε για τήν εξουσία που µπορούσε να έχει
και µάλιστα πίσω απ’ τήν πλάτη τους (και εγώ τούς άκουγα ας πούµε να
σκέφτονται Μην µπλέκεις µ’ αυτούς γιατί οι λεφτάδες είναι πολύ
επικίνδυνοι) (Σήµερα ξέρω ότι ο εµφύλιος ήταν πολύ κοντά ακόµα,
ήτανε ζωντανή η έννοια δηλαδή µιας λέξης όπως είναι η ήττα που αλλιώς
δεν µπορεί να γίνει κατανοητή (και που σίγουρα ένα παιδί δεν τήν
ξέρει)). Είχε συνηθίσει λοιπόν τούς περισσότερους να τόν φοβούνται
άµα ύψωνε τήν φωνή έτσι µε στόµφο λιγάκι κι εδώ που τά λέµε δεν τόν
είχε δει ποτέ κανένας µας σ’ αυτές τίς περιπτώσεις παρά µόνο σαν έναν
παντοδύναµο (δυνατότερο από όλες εµάς τσιγγάνες και υπηρέτριες)
άνθρωπο που δεν µπορεί να ηττηθεί: Εκείνη τή µέρα ένας αχθοφόρος
έτυχε να ’ναι όµως εκτός από άνθρωπος αξιοπρεπής και µπρατσωµένος
και νευριασµένος. (Αργότερα έκανα και άλλες υποθέσεις πολλές φορές,
διασκεδάζοντας καθώς προσπαθούσα πολύ συχνά µε τό µυαλό µου να
ολοκληρώσω τήν ιστορία αυτή στο δωµάτιο: θα µπορούσε ας πούµε να
ήτανε και άνθρωπος σκασµένος απαυδησµένος και αριστερός, ένας
δηλαδή από κείνους που τολµούσανε τότε να µην τό βάζουνε κάτω αν
και ηττηµένοι και ακριβώς και γι’ αυτό ίσως (είναι γεγονός ότι άµα µπεις
σ’ αυτήν τήν λογική τό καταλαβαίνεις καλύτερα:)) τά παιδιά τήν είδαµε
τήν σκηνή ολόκληρη γιατί σε κάθε περίπτωση που ο Αυδόπουλος θα
προκαλούσε κάποιο επεισόδιο τρέχαµε διαρκώς από πίσω του, και
είµαστε και πολύ ενδιαφερόµενοι σαν θεατές: εξάλλου ξέραµε ότι αν η
έκβαση τού επεισοδίου δεν ήταν απολύτως ικανοποιητική για τόν
εγωισµό και τά νεύρα του θα είχε συνέπειες αυτό για τήν κατάσταση
µέσα στο σπίτι και τότε πιθανώς να είχαµε πάλι τσακωµούς πράγµα που
σαν προοπτική µάς ενδιέφερε αφόρητα: (συνήθιζε να ρίχνει κάθε είδους
φταίξιµο στην χρονολουλού αν τά πράγµατα γενικά δεν τού πηγαίναν
όπως έπρεπε σε ένα θέµα και ήταν φοβερά ενοχλητικό κάθε φορά να τήν
ακούµε να απαντάει τό ίδιο θρησκευόµενο στο ξεκίνηµά του Χριστιανέ
µου τί φταίω εγώ). Συνεπώς τρέξαµε όλοι από πίσω του να δούµε τήν
έκβαση αυτού τού καυγά: Ίσως οι µόνες που χάσαν τό θέαµα να ήταν η
ίδια η χρονολουλού και η Τασούλα που βρίσκονταν εκείνη τή στιγµή
στην κουζίνα: Έτυχε λοιπόν να ’ναι εκείνη τή µέρα ένας από τούς
µεταφορείς απλώς αξιοπρεπής ή απλώς θυµωµένος ή απλώς
µπρατσωµένος ή απλώς να είχε χάσει τόν πατέρα του ή τόν θείο του ή
τόν αδελφό του ή τόν παππού του στον εµφύλιο ή στα βασανιστήρια ή σε
καµµιά εξορία και σήµερα τά θυµότανε όλα µε ιδιαίτερη ενάργεια επειδή
είχε τσακωθεί και µε τή γυναίκα του τό πρωί και αυτός ή επειδή ο καφές
που τού έφτιαξε δεν ήταν τόσο γλυκός όσο έπρεπε, και εξ αυτών η
κακοήθης και αγενής φωνή τού Αυδόπουλου τόν εκνεύρισε υπέρ τό
δέον: αποφάσισε λοιπόν να τού απαντήσει: (κάτι που δεν γινόταν
συνήθως) και έκανε και µια εµφάνιση αριστοτεχνική: Έκανε µία
εµφάνιση από τήν σκάλα που θα τήν ζήλευε και ο καλύτερος ηθοποιός
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συνάδελφος τής κυρίας για τήν οποία µετέφερε τά έπιπλα: (φαντάζοµαι
ότι δεν είχε σχέση τό ότι µετακόµιζε τά έπιπλα µιας ηθοποιού τραγικής).
(Αυτό δεν τό ξέραµε ακόµα τότε). (Μια φορά θα τήν επισκεπτόµουνα
στα παρασκήνια και θα ενδιαφερόταν για µένα σαν να ήταν µαµά µου).
Λοιπόν είναι πολύ αποτελεσµατικό αυτό τό περπάτηµα τού
µπρατσωµένου και θυµωµένου γορίλα που τό είδαµε πίσω απ’ τήν πλάτη
και τήν ρόµπα και τήν φούντα τού Αυδόπουλου πριν κλείσει
ξαφνιασµένος και κατακίτρινος τήν πόρτα ξανά: είναι πολύ
αποτελεσµατικό αυτό τό περπάτηµα που τά χέρια είναι χαλαρά στο πλάι,
και οι πλάτες υψώνονται ελαφρά προς τά πάνω: σε συνδυασµό ακριβώς
µε ένα αργό περπάτηµα και βέβαια σε συνδυασµό (κυρίως) µε τήν αργή
και συλλαβιστή προφορά εκείνης τής τέλειας πρότασης που τελειώνει
πάντα µε τό ίδιο πανάρχαιο περίφηµο ενικό και µονογενές και
µονοκατάληκτο Τί είπες κύριος (που εµάς βέβαια τό κύριος θα µάς έκανε
να γελάσουµε µόνοι µας µετά στο δωµάτιο και θα τό κοροϊδεύαµε σαν
εκείνο τό πλάζες και µαγιά τής Τασούλας) αλλά η ίδια η λέξη αυτή
φαίνεται ότι τόν Αυδόπουλο τόν χτύπησε διαφορετικά από τίς πλάζες και
τά µαγιά τής Τασούλας και πριν προλάβει ο ένας άνθρωπος να κατέβη
άλλα δύο σκαλιά, βιάστηκε ο άλλος να κάνει ένα πηδηµατάκι
ξαφνιασµένο εντελώς προς τά πίσω, και αµέσως µετά να κλείσει τήν
πόρτα καλά και απότοµα και να σκύψει µάλιστα και προς τήν κλειδαριά
για να δει µε τά ίδια του τά µάτια ότι κλείδωσε δύο φορές. Ύστερα θα
µάς προσπέρναγε χωρίς να µάς δώσει σηµασία και θα κλεινότανε στην
βιβλιοθήκη µονολογώντας, και προειδοποίησε µάλιστα τούς πάντες να
µην ανοίξουµε µε τίποτα τήν πόρτα εκείνη µέχρι να τελειώσουν οι
µεταφορείς και πήγε και στην κουζίνα και ειδοποίησε τήν χρονολουλού
ότι είναι εκείνοι οι άξεστοι κουµουνιστές που είναι επικίνδυνοι απέξω
για να τό ξέρει κι αυτή: Μην βγει κανείς έξω, µάς είπε. Κανείς απολύτως
να µην βγει. Εκείνη δεν είχε αντίρρηση να µην βγει από τήν µπροστά
πόρτα, εφόσον θα µπορούσε µε τήν Τασούλα να κυκλοφορεί από τήν
σκάλα τής υπηρεσίας. (Τήν γκρίζα σκάλα µας). Κάτω απ’ τήν
επιφανειακή διασκέδαση που µάς προκάλεσε τό γεγονός τού φόβου και
τού ζητήµατος αυτού (όταν κλειστήκαµε στο δωµάτιο) δεν µπορώ ούτε
να παραβλέψω ούτε να ξεχάσω µια ανεξήγητη αίσθηση θυµού που είχα:
λες και µε τήν ποταπή δειλία είχε χρωµατίσει κι εµάς και µάς είχε κάνει
όλους µαζί ρεζίλι µπροστά σ’ έναν άνθρωπο, γιατί φυσικά, αφού η πόρτα
κλείνοντας προστάτεψε κι εµάς, µάς εξοµοίωνε όλους τό ίδιο αυτό
άσυλο:
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(…)

Κι έτσι για τό µικρό κοριτσάκι που διάβαζε τότε καθισµένο στο
τσιµεντένιο πεζούλι τού παραθύρου στο δωµάτιό του – στο δικό του δικό
του δωµάτιο – µε τά δύο µεγάλα παράθυρα προς τόν άγριο κι
απεριποίητο κήπο – και µε τίς γάτες να έρχονται και να τού κρατάνε
παρέα τόσο ήσυχα – και δεν υπήρχε καµµία σύνδεση ανάµεσα στο ∆εν
υπάρχει απάντηση στο γιατί και στη λέξη εκείνη: µηδενισµός: γιατί τό να
µην υπάρχει απάντηση στο γιατί δεν οδηγούσε κατά τή γνώµη µου σε
κανένα µηδέν (που δεν τό συµπαθούσα καθόλου) αλλά σε κείνη τήν
αίσθηση τού να βρεις τήν απάντηση που δεν ήταν µηδέν, δηλαδή µια
απάντηση που πάντα υπήρχε. (Αργότερα θα καταλάβαινα)./…/. Κι έτσι
λοιπόν µπορούσε /…/ σε όλο τό παρελθόν, σ’ όλο τό ατέλειωτο παρελθόν,
σ’ όλη τήν ατέλειωτη αυτή ιστορία, να έχουν οι άνθρωποι τίς µαύρες
τους, τήν κατάθλιψή τους, και τίς παραξενιές τους, κι εσύ να τίς
διαβάζεις να τίς βλέπεις να τίς ακούς (να βάζεις καµµιά φορά και τούς
ενισχυτές στη διαπασών) κι ο ήλιος να συνεχίζει να είναι ζεστός: και τό
κυριότερο, εσύ να µην τό παθαίνεις αυτό, γιατί µισούσες και τήν
κατάθλιψη και τό µηδέν /…/ κι ακόµα κι όταν πέφτεις θύµα τους στις
µεγάλες σου θλίψεις, να ξέρεις ότι ο ήλιος είναι ακόµα ζεστός, και να
έχεις τήν καταπληκτική αυτή γνώση πεποίθηση πείσµα και αίσθηση ότι
δεν θα πάψει ποτέ του να είναι ζεστός, κι ότι υπάρχει κάτι συνεπώς
σταθερό (κι αυτό δεν είναι ο ήλιος, γιατί αυτός εννοείται ότι είναι
σταθερός, κι αυτό τό εννοείται είναι όλη η ζωή πάνω σ’ αυτόν τόν
πλανήτη) που είναι η χαρά, ο έρωτας, που κινεί τόν ήλιο και τ’ αστέρια
τ’ άλλα: αυτό µπορεί να διακυβεύτηκε κάποτε, όλα τ’ άλλα εννοούνταν:
πολλοί µπορεί να είπανε να σκεφτήκαν να είδανε, να τραγουδήσανε,
πράγµατα που τρίξαν τά θεµέλια τού κόσµου τών άλλων, /…/ κι έτσι
εκτινάχτηκαν κύµµατα πόνου απίστευτα προς τόν ήλιο µε τίς φωτιές που
ανάψανε και κάψανε πάνω σ’ αυτόν τόν πλανήτη στόµατα που µιλούσαν,
βιβλία που γράφανε, µουσικές που τραγούδησαν, µάτια που είδανε
χρώµατα άλλων ειδών, διαφορετικών από τής φοβισµένης εκείνης
µυρµηγκιασµένης παντοδύναµης πλειοψηφίας, χέρια και πόδια και
πλάτες που αγκάλιασαν τόν έρωτα, ξέροντας ότι αυτό θα τούς κοστίσει
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πολύ ακριβά και λέγοντας µια στιγµή µε φρίκη ίσως µέσα τους,
διασπώντας τό γαλάζιο αυτής τής χαράς «Κι αν µού κοστίσει, όµως στο
µέλλον, σε εκατό χρόνια, σε χίλια χρόνια, σε πεντακόσια, θα γίνει ένας
έρωτας η ζωή πάνω σ’ αυτόν τόν πλανήτη /…/ αποκαλύπτοντας πώς είναι
φτιαγµένο εκείνο τό σώµα τό θαύµα, κι όχι µόνο τό δικό τους αλλά µέσα
απ’ αυτό και όλου τού σύµπαντος» ναι, µπορούσαν να χρησιµοποιούνε
τήν λέξη αυτή τόσο αθώα, τού σύµπαντος, υπήρχε ακόµα ένα σύµπαν
πολύ σταθερό, που δεν επηρεαζόταν από τίς βλακείες όλων τών άλλων
εδώ, µέχρι που θα επηρεαστεί από τίς βλακείες όλων τών άλλων εδώ, κι
ίσως κατά τή διάρκεια τής δικιάς σου κιόλας ζωής – αλλά αυτό τώρα δεν
έχει και καµµιά σηµασία γιατί αν επηρεαστεί αυτό τώρα θα
επηρεαστούνε και όλα τά πριν µ’ έναν τρόπο φριχτό – κι αυτό είναι που
έχει σηµασία /…/ αυτό τό µέλλον είναι σαν ένας βράχος ακλόνητος που
δεν έχει σηµασία ότι δεν διακρίνεται ακόµα, αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν
υπάρχει, ποτέ δεν σήµαινε κάτι τέτοιο, ποτέ κανείς δεν έπαθε κατάθλιψη
ή δεν τόρριξε στους µηδενισµούς επειδή παρεξήγησε τήν θολή
ορατότητα προς τόν βράχο αυτόν, ότι τάχα κι ο βράχος αυτός δεν
υπάρχει – α, ήτανε µια ευτυχισµένη στιγµή τής ανθρωπότητας αυτή,
γαλάζια και ηλιόλουστη µέσα στη θλίψη της, καθισµένη στα φαρδειά
εκείνα παράθυρα, τότε που η ανθρωπότητα αυτή µπορούσε να ελπίζει ότι
θα υπάρχει για πάντα: ο βράχος αυτός: ποτέ άλλοτε δεν υπήρχε δηλαδή
σε συγγραφέα πιστεύω εγώ αυτή η άφατη αµφιβολία – όπως τώρα σ’
αυτήν τήν δικιά µου περίπτωση – νά µια πρωτοτυπία που έχω λοιπόν –
ότι όχι πως δεν θα τόν διαβάσουν εγκαίρως ή µε ευχαρίστηση ή πως θα
τόν ανακαλύψουν εκατό χρόνια µετά, (σ’ αυτά ο σταντάλ ήτανε τέλειος
µάντης και τά πρόβλεψε όλα ακριβώς και τό ότι τά βιβλία του δεν τά
αγοράζανε δεν σήµαινε ποτέ γι’ αυτόν τίποτ’ άλλο παρά τό ότι θα τ’
αγοράσουν στο µέλλον: ούτε µία στιγµή τό µέλλον αυτό δεν
αµφισβητήθηκε), (ο βράχος αυτός) αλλά τώρα πως ό,τι κι αν γίνει, όση
χαρά κι αν σού δώσω τώρα ή µετά, όσο κι αν βοηθήσουµε κι οι δυο µαζί
άλλους λίγο ακόµα πολύ πιο µετά, να πάρουν χαρά από τό δικό µας προς
τό µέλλον περπάτηµα, προς τό σώµα και τήν χαρά δηλαδή περπάτηµα, ο
βράχος αυτός κινδυνεύει και έχει πια τσακιστεί: ο πλανήτης θα τιναχτεί
στον αέρα, ναι, υπάρχει η βεβαιότητα σχεδόν πλέον γι’ αυτό αδιάφορο
αν θα γίνει τώρα ή λίγο και πολύ πιο µετά: θα γίνουν όλοι σκόνη, οι
πίνακες που µ’ αρέσουν, τά έργα τής µουσικής που ’χω σπίτι µου, τά
βιβλία που είπαν τό ένα και τ’ άλλο, θα σβήσουν, δεν θα µπορέσει να τα
ξαναδιαβάσει κανείς, και τό χειρότερο είναι (αυτό µού φαίνεται εµένα
χειρότερο, απείρως ίσως χειρότερο όσο κι αν είναι σκληρό να τό πω) ότι
όχι µόνο δεν θα επιζήσει κανένας να δει και ν’ ακούσει και να διαβάσει
αλλά ακριβώς δεν θα υπάρχει πια τό ίδιο αυτό τό άκουσµα και τό
διάβασµα και τό χρώµα και τό έργο ποτέ: έζησε άλλη φορά ποτέ
συγγραφέας µε τήν αίσθηση ότι κάτι τέτοιο υπάρχει στην ατµόσφαιρα κι
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ότι είναι ποτέ πιθανόν; όχι ότι δεν θα τόν καταλάβουνε κι όχι ότι αυτοί
που είναι υποψήφιοι να τόν καταλάβουν θα πεθάνουνε όλοι κάποτε
σίγουρα, αλλά ότι αυτό τό ίδιο που κάνει, αυτό τό ίδιο που γράφει, αυτό
τό φύλλο χαρτί µε τά µαύρα επάνω του (που όλοι ξέρουν να τά
διαβάζουν από τή στιγµή που θα πάνε σχολείο – όσο υπάρχει σχολείο)
αυτή η δισκέτα µε τά φωτεινά σηµάδια επάνω της (που όλοι ξέρουν να
τά διαβάζουν από τήν στιγµή που υπάρχει µηχάνηµα και οθόνη να τά
δούνε γραµµένα – όσο θα υπάρχει εργοστάσιο που θα φτιάχνει και
µηχάνηµα και οθόνη και δίσκους) αυτό τό ίδιο τυπωµένο βιβλίο που θα
κρατήσεις στα χέρια σου (όσο θα υπάρχουν τυπογράφοι και έµποροι
χαρτιών, και εργοστάσια µελανιών, κι εσύ βέβαια ακόµα που θα πρέπει
να τό διαβάσεις και να µην σ’ έχουν κάνει ακόµα διαστηµική
χρυσόσκονη που περιδιαβαίνει (κάθε κόκκος της) (µην ξέροντας τίποτα)
µέσα στα σύµπαντα, έχοντας ξεχάσει τά πάντα (άραγε τό κουκούτσι τής
σκόνης τήν οποία θ’ αποτελέσουµε, θα διατηρήσει κάποια µνήµη από
κάτι από αυτά που ακούσαµε κι είµαστε (κάποια εικόνα, ή ήχο ή µνήµη
ιδιοσυγκρασίας, τού είδους που υπήρξε ο έρωτας)) έζησε άλλος
συγγραφέας ποτέ µε τήν γνώση ότι θα χαθεί και τό έργο του και όλοι οι
άλλοι που δεν τόν καταλαβαίνουν ποτέ, και για πάντα; /…/ είµαι
αναγκασµένη να τό πω πολύ δυνατά: δεν έχουµε αέρα για να
αναπνεύσουµε πια: /…/ τό λέω, για όποιον στο µέλλον µπορέσει να τ’
ακούσει αυτό: (από άλλον πλανήτη, για να µην πεθάνουν κι εκείνοι εκεί:)
δεν έχουµε αέρα για ν’ αναπνεύσουµε πια, και τό νερό µάς πνίγει κι οι
έξυπνοι δηµιουργούν δηλητήρια για να σκοτώσουνε άλλους και
σκοτώνουν εµάς, κι ο ήλιος µάς χτυπάει ακάθεκτος και είναι τώρα πιο
ζεστός από ποτέ και τά παγόβουνα λυώνουν και έτσι οι θάλασσες
φουσκώνουν και πληµµυρίζουν τίς πόλεις και τίς µητροπόλεις και τίς
πρωτεύουσες και πνιγόµαστε όλοι και καθώς προκαλούν τεχνηέντως
σεισµούς για να δοκιµάσουν τά όπλα τους, τό υπέδαφος αγριεύει και θα
εκραγεί και θα µάς καταπιεί κάποια µέρα, κι ύστερα όλη η σφαίρα πάνω
στην οποία φτιάξαµε τά έργα µας θα τιναχτεί στον αέρα και δεν θα µείνει
τίποτα από τόν µικρούλη τόν µότσαρτ ή τόν µικρούλη ρεµπώ να
ακούγεται, για παρηγοριά αλλονών: ούτε νότα ούτε γράµµα ούτε άλλος
κανείς: θα καούνε και τά χαρτιά και τά χρώµατα και οι δίσκοι και όλα,
δεν θα καούµε µονάχα εµείς: όλα θα ζήσουν ακόµα ελάχιστα κι ύστερα
θα διαλυθούνε και θα γίνουνε σκόνη: έζησε λοιπόν; όχι δεν έζησε ακόµα
κανένας άλλος άλλη φορά µέχρι τώρα µ’ αυτήν τήν ελπίδα τήν έλλειψη
ελπίδας, τήν προοπτική και τήν έλλειψη προοπτικής γι’ αυτό που θα
κάνει και γι’ αυτό που ήδη κάνει αλλά πάνω απ’ όλα γι’ αυτό που
αγάπησε και που ήδη αγαπάει επειδή πάνω απ’ όλα τόν βοήθησε ώς
τώρα να ζήσει εδώ,
(…)
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Είχα θυµάµαι για κατοικίδιο ζώο µια εποχή µια χελώνα, κι ύστερα
έκανα διαρκώς σχέδια τών διαφόρων σπιτιών. Είχαν αγοράσει τότε και
τό σπίτι στη θάλασσα, στον ίδιο τόπο µ’ αυτόν που µέ πήγαιναν όταν
ήµουν µικρή, (αλλά ένα άλλο βέβαια σπίτι): τήν χελώνα τήν είχα βγάλει
εντελώς φυσικά Λολίτα γιατί ήτανε µικρή και όµορφη και τό βιβλίο αυτό
υπήρχε εξάλλου στο σπίτι και ήταν επάνω στ’ απαγορευµένα, αυτά
δηλαδή τά οποία κυρίως διάβαζα, αλλά αυτό δεν είχα µπορέσει να τό
διαβάσω ολόκληρο γιατί ήταν εξαιρετικά βαρετό. Και ο Αυδόπουλος είχε
αρχίσει ήδη να µ’ ενοχλεί και να ζηλεύει και να παθαίνει εκείνες τίς
κρίσεις σχετικά µε τούς φίλους µου και τά πάρτυ µου και τήν ώρα. Είχα
λοιπόν µια χελώνα που τήν λέγαν λολίτα και που παίζαµε και µού
χαµογελούσε µαζί. Και επιπλέον µού χαµογελούσε σαν βρέφος µαζί και
γρηά: και επιπλέον έπαιζε µαζί µου απλώνοντας τόν λαιµό και τό χέρι
της µε τό ζαρωµένο της δέρµα και µάθαινε να µην έχει αµφιβολίες και να
µού µιλάει κανονικά: µάθαινε να µέ δαγκώνει µε τόν κοκκάλινο µαλακό
φράχτη µέσα στο στόµα της. Ήταν επίσης σαν να ’βλεπα τήν γιαγιά µου
να µέ κοιτάει και να µού µιλάει µέσα απ’ αυτό τό κοκκάλινο καύκαλο:
και συγχρόνως σαν µετά από τήν µετάλλαξη τού θανάτου και τής
απόστασης να τήν έβλεπα µε συρρικνωµένο τό κουκούτσι τού σώµατός
της σαν να ’ταν συγχρόνως και πάλι µωρό αλλά µε όλες τίς ηλικίες τού
µέλλοντος πάνω της και συγχρόνως από τήν αρχή και πάλι µωρό:
Ήταν τόσο µικρή που τήν είχα σ’ ένα µεγάλο χαρτονένιο κουτί µε
χώµα και άµµο και λοφάκια και δέντρα όλα µέσα του ένα τοπίο δηλαδή
ψεύτικο, κανονικά φυσικό. ∆ιάβαζα τότε θυµάµαι για κάτι εξετάσεις απ’
αυτές τού σχολείου µου και η λολίτα ήταν η µόνιµη κι η καλύτερή µου
παρέα. Μέ περίµενε να πάω να µιλήσουµε, έβγαζε τό κεφάλι της από
µέσα αµέσως και πρόβαλλε και µού δάγκωνε γλυκά αλλά µε
πεισµατάρικη επιµονή τό δάχτυλο που τής έδινα. Θα µπορούσες να πεις
ότι µού φιλούσε τό δάχτυλο ανυπόµονα λαίµαργα και µε µανία και
µοιρολατρία συγχρόνως,
(…)

Εµείς µιλούσαµε πιο πολύ γενικά για τή µουσική και τούς µπητλς και
τόν ραίϋ τσαρλς και τά βιβλία τής τά έδινε κυρίως αυτή: Είχε ένα γιο που
ήταν περίεργος και σαν συγγραφέας αυτή και ήξερα γι’ αυτό αορίστως
γιατί εκείνη τήν εποχή κατά σύµπτωση που διώξανε τή λολίτα από τό
σπίτι και άρχισα να κάνω παρέα µε τήν Νατάσσα έβλεπα παντού γύρω
µου κρεµασµένο στις βιτρίνες και στα βιβλιοπωλεία ένα βιβλίο που τό
είχε γράψει ένας που είχε τό ίδιο επώνυµο µε τήν κυρία προστάτισσα τής
Νατάσσας: κι ύστερα από λίγο καιρό τό βιβλίο βρέθηκε και στα ράφια
τού Αυδόπουλου φυσικά ως συνήθως, αλλά η αφιέρωση µέσα του όταν
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κοίταξα ήταν από τήν κυρία αυτήν και όχι απ’ αυτόν. Τώρα πώς έχω τήν
εντύπωση ότι τόν ήξερα, αυτό δεν µπορώ να τό καταλάβω, αλλά έχω τήν
εντύπωση πως ήξερα πώς θα είναι από κοντά αυτός ο άνθρωπος. Τόν
είχα δει ποτέ µε τήν κορούλα του ένα µικρό απαλό κοριτσάκι να
επισκέφτονται µαζί τήν γιαγιά; πιθανώς: πάντως δεν τό θυµάµαι και δεν
είναι σίγουρο. Σίγουρο είναι για να καταλάβεις τήν γεωµετρία τού
χώρου, ότι επειδή η µητέρα του έµενε δεξιά όπως έµπαινε κανείς από τήν
είσοδο, εκεί στο ισόγειο, λίγο πριν τό ασανσέρ, αν περνούσες για ν’
ανέβης στο σπίτι σου, κι εκείνοι ήταν στην πόρτα, θα τούς έβλεπες
σίγουρα: κι όµως δεν θυµάµαι να τούς είδα ποτέ: κι όµως, σαν να ’ξερα
τό πρόσωπό του αυτουνού πόσο ασυνήθιστο κι όπως θα τό ’θελα ήτανε:
όµως πολύ πιο µεγάλος αυτός: τόσο µεγάλος που τό µεγάλος να τόν
κάνει εντελώς ασυνήθιστο: είχα προσπαθήσει να τό διαβάσω εκείνο τό
µυθιστόρηµα αλλά ήταν αδύνατο γιατί µού φαινόταν εντελώς βαρετό: κι
όµως µέσα από τήν µουντή και αγέλαστη βαρεµάρα του ξεπηδούσε µια
αίσθηση ατράνταχτης ποιότητας παρελθόντος και µέλλοντος που δεν τήν
είχανε άλλα όταν ήτανε κι αυτά βαρετά: συνήθως τά βαρετά ήτανε
πράγµατα που τά ήξερες και που λεγόντουσαν µε πολύ σοβαρό δήθεν
τρόπο έτσι, και επίτηδες σχεδόν µε κακία και χωρίς καθόλου
διασκέδαση: αυτό ήτανε µια οµιλία που απέπνεε κάτι γνωστό ή ακόµα
και ζέστη µέσα στην µαθηµατική και ψυχρή του κατάσταση και που
πίστευα ότι άλλη φορά θα µού µίλαγε αλλά όχι εκείνη (είχα τήν αίσθηση)
τήν εποχή: για τήν ακρίβεια τόν έκανα πέρα σαν να τού ’λεγα: αργότερα
τά λέµε δεν αντέχω τώρα πάλι τά ίδια, µην είσαι τόσο πολύ αγέλαστος
τώρα, αργότερα πάλι. Ώσπου µια µέρα τόν είδα: µέ συνάντησε και τόν
συνάντησα µ’ έναν τρόπο περίεργο δεν µπορέσαµε δηλαδή ν’
αποφύγουµε ο ένας τόν άλλον (αλλά ούτε και θέλαµε, τόν είδα από
µακρυά να βγάζει τά κλειδιά για να µπει στην πολυκατοικία και να
ανοίξει να ξεκλειδώσει και σαν να µού κοπήκαν από χαρά (και
απελπισία) τά πόδια γιατί τόσο ασυνήθιστος ήτανε) αλλά και δεν υπήρχε
λόγος να πούµε καν ο,τιδήποτε: µέ είδε δηλαδή που πλησίαζα µε τό
κλειδί µου στο χέρι για ν’ ανοίξω κι εγώ, και κράτησε τήν γυάλινη πόρτα
µε τό κλειδί του µισάνοιχτη, κοιτώντας µε και περιµένοντάς µε να
πλησιάσω µ’ ένα ύφος σχεδόν κοροϊδευτικά ευγενικό και σχεδόν
υποκλινόµενο: Και µόλις βεβαιώθηκε ότι πάω κι εγώ προς αυτόν τελικά,
µού είπε φωνάζοντας ενθουσιασµένος – Εµένα περιµένατε έτσι; Εµένα
περιµένατε, τό ήξερα. Και µέ κολάκεψε τόσο ο πληθυντικός που ίσως
και µόνο απλώς και µόνο γι’ αυτό να τού χαµογέλασα, κι εκείνος επέµενε
και είχα τήν αίσθηση ότι τού άρεσε πολύ ο τρόπος αυτός κι αυτό τό
θαυµάσιο εύρηµα:
– Εµένα δεν περιµένατε; είπε. Νά που τό ήξερα εγώ.
(Έτσι µιλάν στα παιδιά). Τού γέλασα και πέρασα πρώτη και πήγα πιο
µέσα, µέσα απ’ τήν πόρτα που µού τήν κράτησε (µε σεβασµό) ανοιχτή
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(και ίσως και να υποκλινότανε κιόλας). Είχε κέφια, ίσως είχε πάρει
καµµιά καλή κριτική και ήταν καλοσυνάτος και χαρούµενος τή µέρα
εκείνη, εντελώς ξαφνικά φυσικά. Πήγα προς τό ασανσέρ (πάτησα τό
κουµπί και περίµενα) κι εκείνος πήγε χοροπηδώντας (µού φαίνεται
συνέχεια) και χαρούµενος και χώθηκε στο σπίτι τής µάνας του και µού
φαίνεται ότι άλλη µια φορά µονολόγησε µπαίνοντας – Τό ήξερα εγώ ότι
εµένα περιµένατε.
Μού γελούσε µε θράσος και µε ευγένεια, αυτήν τήν ειδική ευγένεια
που έχουν οι µεγάλοι όταν µιλάν στα παιδιά. Θ’ αργούσα να τόν
διαβάσω και να καταλάβω ότι είχα βρεθεί ενώπιον κάποιας στιγµής που
τό µυαλό του απλώς έπαιζε, όπως τού άρεσε να παίζει µε τά διάφορα ύφη
και υλικά υλικών: ήταν δύσκολο κατόρθωµα παίζοντας µ’ εκείνα τά ύφη
διαρκώς να τό προχωράει διαρκώς τό βιβλίο και δεν τόν συνάντησα άλλη
φορά από τότε ποτέ, µολονότι βρεθήκαµε και δυτικότερα σχεδόν µια
φορά και για λίγο κατοικώντας στην πόλη στην γερµανία που έµενε:
περιφρονούσε γενικώς κάθε είδος τής κριτικής και τύπωνε τά βιβλία του
ελάχιστα αλλά έγραφε πάντοτε συστηµατικά – τουλάχιστον αυτά ήταν
που ήξερα κι έµαθα./…/. (Η φίλη µου που είναι αυτή συγγραφέας (η
Νίνα) τόν θαυµάζει και µάλιστα πάρα πολύ, όµως τί να τό κάνεις, κανείς
άλλος δεν τόν έχει συναντήσει όταν ήταν παιδί και µε τέτοιο τρόπο
µάλιστα όπως εγώ). (Η Νίνα µέ ζηλεύει (επιπλέον και γι’ αυτό) λοιπόν).

(…)

Ύστερα άρχισαν τά πάρτυ και οι φίλοι και οι φούστες και οι µαύρες
κάλτσες /…/ Τό µπλουζ θα παρέµενε σαν λέξη κι ας µάς θύµιζε µπλούζα,
αλλά αυτός ο χορός δεν θα ’χε όνοµα πια από τότε: θα ’κανε µια πορεία
µεγάλη, όπου εγώ θα τόν άφηνα κι ύστερα θα τόν ξανάβρισκα και δεν θα
είχε τότε πια όνοµα: ήταν η τελευταία φορά που χορός ξεκίνησε έχοντας
όνοµα, και θα γινόταν απολύτως ελεύθερος δηλαδή θα ήταν ό,τι ήθελε
πια ο καθένας, και θα λεγόταν µοναχά ο χορός και θα χόρευε πια ο
καθένας µια χορογραφία δικιά του: (και µετά ο καθένας πια µόνος του:
αλλά αυτό πολύ πιο µετά): /…/ είχε γίνει η δικτατορία και είχα τήν Μάχη
και τόν αδελφό της και µιλούσαµε τότε µαζί: και χορεύαµε πάντα σε ένα
µπουλούκι αλλά ακόµα στο µπουλούκι µέσα είµαστε (ακόµα) ζευγάρια,
δεν ήταν ακόµα ο καθένας µόνος του να κάνει χορογραφία τής πλήρους
αποµόνωσης σαν εικονογράφηση ή στενογραφία τής µαλακίας ερηµική
και τυφλή και είµαστε δηλαδή ακόµα ensemble που έλεγε τό τραγούδι
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αυτό /…/ η Μάχη κοιτούσε µ’ έναν τρόπο (τότε ειδικά) απερίγραπτο: /…/
αυτός µού µίλαγε κι εκείνη µάς κοίταζε – πόσο απερίγραπτα: είχαµε
ξυπνήσει όλοι µαζί, τά γαλλικά του όµως ήτανε καλύτερα από τά δικά
µου και εποµένως nous etions έτσι: όταν ακουγότανε αυτό τό τραγούδι
ό,τι κι αν έκανε µέσα στο πάρτυ ερχόταν µ’ έπιανε και ακουµπούσα τούς
ώµους του και έβαζε τό κεφάλι του δίπλα στ’ αυτί µου και µού µιλούσε
για πράγµατα άσχετα, και πολύ γαλλικά, ήταν ειρωνικός και µαζί
πονηρός: /…/ κι ακούγαµε και τόν τελευταίο δίσκο µε τό πολύχρωµο
εξώφυλλο και τό within you και τό without you και τό a day in her life
και τό she’s leaving home /…/ κι ύστερα άρχισαν οι φασαρίες οι
συνελεύσεις οι ψηφοφορίες και οι φωνές: και όλοι είπαµε ότι δεν πρέπει,
όταν θα µάς παν στην ασφάλεια, να καπνίσουµε και να δείξουµε ότι τό
χρειαζόµαστε (τό κάπνισµα) τόσο πολύ /…/ όταν είµαστε σκαρφαλωµένες
στις σκάλες και φωνάζαµε εγώ τίς ένιωθα όλες γύρω µου σαν µια βροχή
για πρώτη φορά στη ζωή µου πυκνή, είµαστε όλοι ο ένας µε λίγα λόγια η
βροχή τού αλλουνού συνεχώς: τίποτα δεν φαινόταν ότι θα µπορούσε να
λήξει:
(…)

Σκεφτόµουνα τίς συµβουλές που µού είχανε δώσει όλες οι άλλες και
τίς προειδοποιήσεις για τίς τεχνικές τους: Λοιπόν µέ αφήσανε να
περιµένω όπως έπρεπε καµµιά ώρα σε κείνον τόν διάδροµο που είχε έναν
πάγκο και είχα πάρει ένα ύφος πολύ σκληρό (όπως συνήθιζα άλλωστε
τότε) και άναψα και τσιγάρο µετά από ελάχιστο χρόνο, γιατί δεν ήθελα
καθόλου να φανεί ότι δεν αντέχω, τό έκανα λοιπόν από τήν αρχή και
γρήγορα, (εξάλλου τό χρειαζόµουνα) (και δεν υπήρχε λόγος να περάσω
τά δύσκολα που θα ακολουθούσαν µετά έχοντας συγχρόνως και τήν
επιθυµία αυτή να µέ δέρνει) σαν να τό θεωρούσα λοιπόν φυσικό. Ούτε
ίχνος ενοχής δεν είχα που παράκουγα τίς συµβουλές τών υπόλοιπων.
Ήµουν τελείως µόνη, δεν ακουγόταν τίποτα είχα τήν αίσθηση ότι µπορεί
να µέ παρακολουθούνε αλλά δεν µ’ ένοιαζε δεν ξέρω ακριβώς τί είχα
πάθει. Νοµίζω ότι ο οργανισµός εκκρίνει κάποιο ναρκωτικό σ’ αυτές τίς
περιπτώσεις. Μού έκανε εντύπωση που έβαλε ένας µέσα τό κεφάλι του,
ένας λέρας, απ’ αυτούς µε τίς καµπάνες και τήν λερωµένη φάτσα και µέ
κοίταξε επιµόνως κι ύστερα έφυγε: τόν κοίταξα κι εγώ επιµόνως καλάκαλά (εκείνη τήν ώρα κάπνιζα τό δεύτερο ή τό τρίτο τσιγάρο δεν
θυµάµαι ακριβώς και τίς λεπτοµέρειες και τά πέταγα όλα τους κάτω –
θυµάµαι είχα σκεφτεί ∆εν έχουν τασάκι και έχει γούστο να µού πουν ότι
τούς λερώνω τό πάτωµα και να πιαστούν δήθεν ότι θυµώνουνε απ’ αυτό)
αλλά θυµάµαι ότι ένιωσα πάντως απογοήτευση που δεν µέ κοιτάζανε από
µυστικά τζάµια αλλά ήταν τόσο αφελείς και ήµουνα τόσο ηλίθια που
είχα τήν διάθεση να τού πω δεικτικά Θα περιµένω κι άλλο ακόµα, αλλά
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ευτυχώς κρατήθηκα: Πιστεύω ότι κάνοντας τήν άνετη ξέχυνα µέσα µου
τό ναρκωτικό µου για να µη µέ πιάσει τίποτ’ άλλο ή ο φόβος. Πάντως
διατηρούσα τήν διαύγεια να καταλάβω ότι ήτανε ελαφρώς χειροτεχνική
η κατάσταση. Ή τήν διατηρούσαν έτσι επίτηδες ώστε να σού
δηµιουργήσουν µια οικειότητα, ότι τίποτα δεν είναι δήθεν περίεργο, και
µετά ξαφνικά να στην σπάσουν και τά περίεργα να σέ τσακίσουν µετά
εντελώς; Μού έκανε εντύπωση πάντως που ήρθε ο ίδιος λέρας να µέ
φωνάξει να πάω µέσα µετά: δεν έχουνε υπαλλήλους; σαν να ’ταν έρηµο
τό κτήριο φαινότανε: σχεδόν δεν µού µίλησε µού φερόταν σαν να ’µαι
κανένα σκυλί: τόν ακολούθησα και άνοιξε µια πόρτα (σαν από µόνη της,
σαν να ’ταν από τήν σπηλιά τού Αλή-µπαµπά) και µπήκα σ’ ένα δωµάτιο
κανονικό και µε φως αρκετό:
περίεργο να τό ονοµάζεις κανονικό αυτό τό δωµάτιο: αλλά δεν θα
µπορούσε να είναι κανονικότερο: ακριβώς δηµοσιοϋπαλληλικό σαν µιας
εφορίας, σύµφωνα µε τά πράγµατα που είχε µέσα. Ήταν ένας χοντρός µε
πρόσωπο εξαιρετικά ασήµαντου και δύσµορφου σχεδόν πίθηκου αυτός
που καθότανε πίσω από τό γραφείο, και ήταν ο ασφαλίτης που είχαν
ορίσει για µένα, ξέραµε τό όνοµά του από τό χαρτάκι που µού είχανε
στείλει και τό είχαµε συζητήσει όλες µαζί, δεν ήταν από τούς πρώτους
και από τούς καλύτερους (αυτό λίγο µέ απογοήτεψε) και είχε και τ’
όνοµά του γραµµένο σε ένα µαύρο ξύλο µπροστά και µιλούσε στο
τηλέφωνο πολύ δυνατά τήν ώρα που µπήκα ενώ µέ έβαλαν να καθίσω σε
µία καρέκλα στο γραφείο µπροστά και ήταν περίεργη η απόστασή της
ήθελα να τήν κουνήσω αλλά δεν τόλµησα, είχε µια απόσταση από τό
γραφείο και µια απόσταση από τόν τοίχο πιο πέρα και ήµουνα
ξεκάρφωτη εντελώς εγώ εκειπέρα στη µέση και τότε έκανα κάτι που δεν
µπορώ να τό πιστέψω ακόµα ακριβώς κάθισα σταυροπόδι και άναψα
τσιγάρο µε ύφος σκληρό, αυτός συνέχιζε να φωνάζει έξαλλος στο
τηλέφωνο κάτι είχε εναντίον τής κόρης του, και µού φάνηκε τελείως
αντιεπαγγελµατικό και πρόχειρο τήν ώρα που µέ περίµενε να έχει
οικογενειακό τηλεφώνηµα, κάτι έλεγε ίσως µε τήν γυναίκα του µιλούσε
ή ίσως µε κάποιον άλλον συγγενή µού φαινότανε, οπωσδήποτε όµως
κατάλαβα ότι µιλούσε για τήν κόρη του και φώναζε µε άγριο ύφος
κοιτώντας µε Θα πάρω τό µπιστόλι εγώ άµα η κόρη µου εµένα τολµήσει
να µού κάνει τέτοια δεν τά ανέχοµαι αυτά εγώ και θα τής τινάξω τά
µυαλά στον αέρα µε τήν πρώτη και τόν κοιτούσα και κάπνιζα και µέ
κοιτούσε και κάποια στιγµή έσπρωξε µ’ έναν ήπιο τρόπο ένα τασάκι
προς τό µέρος µου ίσια µε τά δάχτυλά του προς τή µερηά µου και στο
τέλος έσβησα τό τσιγάρο και στο τέλος τέλειωσε και τό τηλεφώνηµα και
ενώ εγώ όλη αυτήν τήν ώρα σκεφτόµουνα από µέσα µου Νοµίζεις ότι
µοιάζεις καθόλου µε τόν Αυδόπουλο; και κάποια στιγµή τελείωσε τό
τηλεφώνηµα λοιπόν (και είχε τελειώσει και τό τσιγάρο µου δεν θα άναβα
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άλλο) και σταύρωσε τά χέρια του πάνω στο γραφείο και µέ κοίταξε
ήρεµα και ύστερα είπε ∆εν µού λες τί είναι αυτά εδωπέρα που έχουµε
Ελισάβετ;
και
σκύβοντας
λίγο
αριστερά
εµφάνισε
σαν
ταχυδακτυλουργός ένα χαρτονένιο πράγµα ξεθωριασµένου χρώµατος
κίτρινου ή ροζ από κάτω από τό γραφείο του πολύ φτενό, πάρα πολύ
λεπτό πράγµατι, και µού κόπηκε η ανάσα όταν σκέφτηκα ο φάκελλος ο
φάκελλός µου έχω φάκελλο που είναι µόνο δικός µου και γι’ αυτό είναι
τόσο λεπτός και ένιωσα µια ευχαρίστηση που ήταν εκκωφαντικά όµοια
µε περηφάνεια αυτό τό πράγµα, αλλά όταν τόν άνοιξε είχε µέσα
κάµποσα χαρτιά δεν µπορώ να ξέρω τί ήτανε γιατί δεν έβλεπα από κει
και καλά, αλλά µού έκανε ένα πράγµα µεγάλη εντύπωση (και
προσπάθησα να δω καλύτερα αλλά δεν µπόρεσα να καταλάβω εκείνο τό
χαρτί αν ήταν ακριβώς τό δικό µου) αλλά αυτός τώρα φάνηκε πολύ
θυµωµένος και βγάζοντας και ξεχωρίζοντας αυτό τό χαρτάκι από τά
υπόλοιπα – που τό είχε έπειτα και πάνω-πάνω – µού είπε Τί είναι αυτά
εδώ Ελισάβετ – πολύ θυµωµένος και γω δεν καταλάβαινα και άρχισε να
µού διαβάζει Η σηµερινή συνέλευση έδειξε ποια είναι η πλειοψηφία τών
φοιτητών και αυτό ήταν ένα χαρτί που είχα γράψει εγώ ήταν τό ψήφισµά
µας δηλαδή στην κατάληψη και θυµάµαι ότι ήµουν σε µεγάλη φόρµα
στην ταράτσα και είπα τής Ντιάνας άσε θα τό γράψω εγώ και κείνη
συγκατένευσε και στο κάτω-κάτω θα τό ελέγχανε όλοι µετά, κι έπειτα
ξέραµε τό ύφος τών πραγµάτων που λέγαµε ήταν σαν ενιαίο, µιλάγαµε ο
καθένας µε τό ύφος του αλλά σαν να µιλάγαµε µε τόν ίδιο µουσικό τόνο
όλοι µαζί, κι αποµακρύνθηκα για λίγο µέσα στο πλήθος που
σπρωχνότανε πάνω εκεί που ο ήλιος ήτανε τόσο ζεστός σ’ ένα πεζούλι
να γράψω γιατί ήµουν σε φόρµα και µού ’χε έρθει αυτή η πρόταση Η
σηµερινή συνέλευση έδειξε ποια είναι η πλειοψηφία τών φοιτητών, και
µού είχε φανεί πολύ ωραία αρχή για τό ψήφισµα αλλά ήµουν και
σίγουρη ότι όλοι θα τό αρχίζαµε έτσι και – αυτό τό θυµάµαι καλά –
ένιωσα κάποια στιγµή κάποιον να σκύβει από πάνω µου ενώ
στριµωχνόντουσαν γύρω µου όλοι φωνάζοντας και γινόταν χαµός,
ένιωσα έναν µε προσοχή αδιάκριτη που µέ ενόχλησε να σκύβει να δει
ακριβώς τί θα γράψω και εκνευρίστηκα (γιατί πάντα µ’ εκνευρίζει αυτό
δεν µπορώ να µέ κοιτάν όταν γράφω) (αλλά καµµιά φορά δεν τό λέω
όταν είµαι µε φίλους) (αλλά εκείνη τή φορά τό είπα γιατί µέ εκνεύρισε)
και γύρισα και τόν είδα και ήταν ένα πρόσωπο άγνωστο απ’ αυτούς που
δεν τούς ξέραµε και δεν τόν είχα εγώ ξαναδεί κι όχι µόνο κοίταζε µε
περιέργεια αλλά τό ύφος του δεν ήταν καν φιλικό, σαν να ήταν απλώς
και µόνο περίεργος και σταµάτησα και τού είπα Σέ παρακαλώ κάνε
παραπέρα λιγάκι δεν µπορώ να γράφω άµα µέ κοιτάνε και κοίταξε µ’ ένα
άχρωµο ύφος κι αποµακρύνθηκε δυσαρεστηµένος και τώρα σκέφτηκα
λοιπόν νά που µπορεί να ήταν χαφιές, νά που κάποιος εκειπάνω ήταν
χαφιές, τό ψήφισµα αυτό ήτανε τής σχολής, πού τό ξέρουνε αυτοί ότι τό
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’χα γράψει εγώ, και ήτανε µια σκέψη που µού έφερε µεγάλη αµηχανία
αυτή, «είχαµε χαφιέδες λοιπόν στην ταράτσα» και ήταν τό ήξερα ότι
ήταν απ’ αυτές τίς σκέψεις που όταν τίς έλεγα δυνατά στις άλλες σαν να
ανέφερα κάτι περίεργο, µπορεί όλες µαζί να µού λέγανε γελώντας σχεδόν
εξωφρενών, Τί λες ρε επιτέλους, σοβαρά, τό κατάλαβες; αλλά εκείνη τήν
ώρα τό σκεφτόµουνα µόνη µου µε όλην τήν άνεση και µπορούσα να τό
σκέφτοµαι δηλαδή εγώ συνέχεια, και συγχρόνως δεν µπορούσα να
καταλάβω καλά τόν θυµό του αυτουνού γιατί τό κείµενο δεν έλεγε
τίποτα περίεργο, αλλά σκεφτόµουνα Είχαµε ακόµα και στην ταράτσα
χαφιέδες και τά παρακολουθούσανε όλα δεν τούς ξεφεύγει λοιπόν
τίποτα, αλλά αυτός φαινόταν εξαιρετικά θυµωµένος µ’ αυτό και τό ’λεγε
και τό ξανάλεγε και τό διάβαζε όλο, κι ύστερα ξαφνικά δεν κατάλαβα
πώς, µες στο δωµάτιο ήταν κι άλλες φωνές και γύρισα, πρέπει να ’µουν
κατάπληκτη, γιατί είδα ότι είχαν µπει απ’ τήν πόρτα πάρα πολλοί, κάτι
περίεργο είχε συµβεί σ’ εκείνην τήν πόρτα και σ’ αυτό τό δωµάτιο κι ενώ
δεν άκουσα θόρυβο ίσως ή δεν τήν είδα ν’ ανοίγει (αν και κοιτούσα
συνέχεια µπροστά προς αυτόν) εκείνη τή στιγµή γύρισα προς τήν πόρτα
κι ήταν ένα µπουλούκι πάρα πολλοί τώρα εκεί, κι ήταν περίεργος ο
τρόπος όπου στεκόντουσαν, ήτανε λίγο σαν σκηνογραφία µιας όπερας,
ήτανε λίγο σαν χορωδία όλοι αυτοί, γιατί ήταν µαζεµένοι τριγωνικά στο
άνοιγµα τής πόρτας, και άφηναν ένα τεράστιο κενό στο υπόλοιπο
δωµάτιο, ανάµεσα σε µένα και σ’ αυτόν, ανάµεσα σ’ αυτούς και σε µάς,
και µάς κοιτάζανε και είχαν αρχίσει να µουρµουρίζουν, αλλά δεν
µπορούσα να καταλάβω γιατί ήταν όλοι στριµωγµένοι εκεί πέρα, και
τούς κοίταξα για λίγο, δεν ξέρω τί ύφος είχα αλλά τούς κοίταξα, κι
ύστερα κοίταξα πάλι αυτόν, και τότε αυτός έκανε κάτι πολύ
καταπληκτικό, κινήθηκε µε φοβερή δηλαδή σχεδόν αναπάντεχη ευελιξία
για τόσο χοντρό και άσχηµο άνθρωπο και έκανε µια πιρουέτα γύρω από
τό γραφείο του και προς τ’ αριστερά και πριν προλάβω καν να καταλάβω
τί θα γίνει ή τί γίνεται, έδωσε µια στην καρέκλα του πίσω και όρµησε
προς τό µέρος µου προς τά µπροστά αφού πρώτα έστριψε κυκλικά και µε
µια φοβερή ταχύτητα για έναν τόσο χοντρό και άσχηµο άνθρωπο
τινάχτηκε από τή θέση του ήρθε στη θέση µου και µού έδωσε µε τό δεξί
του χέρι ένα χαστούκι (τώρα υποθέτω µε βάση τήν εικόνα τής σκηνής
αυτής ότι ήταν τό δεξί του τό χέρι, τότε δεν τό σκέφτηκα ή δεν τό
κατάλαβα) αρκετά δυνατό για να µέ πετάξει σαν σακκί κάτω από τήν
καρέκλα µου (προς τά δεξιά, εκεί που ήτανε τό καλοριφέρ και επίσης πιο
πίσω ένα τελείως σκοτεινό παράθυρο) και να πετάξει και τά γυαλιά µου
µε τήν ίδια κίνηση κάτω στο πάτωµα σχεδόν κάτω από τό καλοριφέρ
αυτά δηλαδή πιο µακρυά, και µού φάνηκε τόσο µικρό, αν και
αναπάντεχο, αυτό (είχα διαβάσει τόσα για τά κρεµατόρια) και τόσο
ελάχιστα αιτιολογηµένος ο δήθεν θυµός του αυτός (κι ακόµα δεν άντεχα
να µην σκέφτοµαι από µέσα µου ότι δεν ήτανε πραγµατικά θυµωµένος κι
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ότι έπαιζε απλώς θέατρο) αλλά συγχρόνως όπως είχα πέσει πλαγίως προς
τό καλοριφέρ κι έψαχνα να βρω τά γυαλιά µου κι έλπιζα ότι δεν θα µού
απαγορέψουνε τώρα να τά φορέσω <τό να µη βλέπω καλά θα µ’
ενοχλούσε αφόρητα, ήθελα τουλάχιστον να ξέρω τί κάνουνε όλοι και τί
γίνεται,> αλλά είχα κιόλας τήν αίσθηση ότι µπορεί όπως ήµουν πεσµένη
να µού δώσει έτσι µία κλωτσιά κι από πίσω, διότι ποιος ξέρει τί άλλο
σκεφτόταν εκείνος ο άνθρωπος µε τό ελάχιστο µυαλό που είχε µέσα στο
γοριλίσιο κεφάλι του που από πίσω ήταν κοµµένο σαν τού νεάντερταλ,
αλλά όλ’ αυτά δεν ήταν καθόλου σηµαντικά, κι ας πιάνουν τόσο χώρο
τώρα εδώ που τά λέω, τό σηµαντικό ήταν άλλο ότι µε τήν ξαφνική του
αυτή πιρουέτα κι επίδειξη ευλυγισίας και τό χαστούκι, µού ήρθε µια
φοβερή επιθυµία εµένα να γελάσω για γέλια: εκεί ακριβώς ήτανε δηλαδή
που φοβήθηκα και ευτυχώς που είχα πέσει κάτω και ήµουνα στραµµένη
προς τόν τοίχο κι έψαχνα και για τά γυαλιά µου για να µπορέσω να
συνέλθω πρώτα λίγο (έλεγα µε τρόµο ασφαλώς από µέσα µου) γιατί αν
τυχόν σκάσω χαµόγελο θα πεθάνω εδωµέσα θα µέ λυώσουνε έλεγα και
προτίµησα να σκέφτοµαι ότι µπορεί να φάω καµµία κλωτσιά για να
φοβηθώ και να σοβαρέψω (όχι ότι δεν φοβόµουνα όλη τήν ώρα αυτή,
αλλά να φοβηθώ έτσι που να µην µπορώ να γελάσω) αλλά τότε µια
διάθεση µού ήρθε νέα για γέλια καθώς σκέφτηκα τώρα ότι έτσι όπως
ήταν ο κώλος µου γυρισµένος προς τό µέρος τους ήταν έτοιµος για να
φάει κλωτσιά, και τότε ο τρόµος µέ ξανασυνέφερε ότι αν γελούσα αυτό
θα ήταν τό τέλος µου, και σκέφτηκα σκηνές τού θανάτου για να συνέλθω
πολύ περισσότερο, και γύρισα όσο µπορούσα πιο ήρεµα και κάθισα ξανά
στην καρέκλα φορώντας και τά γυαλιά κι ακόµα δεν ήµουν σίγουρη ότι
θα µπορέσω να κρατήσω και δεν θα σκάσω κανένα χαµόγελο έτσι που
κοιταζόµαστε πάλι ήσυχα σαν τίς κουµπάρες ο καθένας στο κάθισµά του
ύστερα απ’ αυτό τό σύντοµο ιντερµέτζο τής δήθεν βίας, λες και δεν
ήξερα ότι αυτό δεν ήτανε τίποτα, κι αυτός είχε σταυρώσει και πάλι τά
χέρια του και µέ κοίταζε σαν να µην είχε συµβεί ποτέ τίποτα:
(προσπάθησα τότε να µην σκεφτώ τήν εικόνα του να κάνει τόν ακροβάτη
σε τσίρκο) (αλλά αυτό ακριβώς σήµαινε ότι τήν είχα ήδη σκεφτεί κι αυτό
ήταν πολύ επικίνδυνο) και σκέφτηκα θυµάµαι λοιπόν θυµωµένη Τί θα
γίνει λοιπόν νευρικό είν’ αυτό κατά βάθος, θα πεθάνω για µία βλακεία
εδώ µέσα; και δεν χρειάστηκε να πολεµήσω περισσότερο γιατί µέ έσωσε
τότε από κείνη τή στιγµή και µετά ο οχετός που ξέσπασε από τ’
αριστερά: (γιατί αυτός µόλις έκανε τήν πιρουέτα του ξαναγύρισε αµέσως
και ξανακάθισε (κι αυτό ήταν ακόµα πιο αστείο) µε σταυρωµένα τά
χέρια και κοίταζε τήν καρέκλα µου ίσια µπροστά του ανέκφραστος µέχρι
να ξανακάτσω κι εγώ) (και είναι βέβαια περίεργο πώς µπορεί πεσµένη να
τόν είχα δει να ξαναγυρίζει στην καρέκλα του, αλλά έχω τήν εντύπωση
ότι τόν είδα ενώ έψαχνα και για τά γυαλιά µου συγχρόνως) και η πιο
δύσκολη στιγµή ήταν όταν λοιπόν ξανακάθισα γιατί µού φαινόντουσαν
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όλα πιο αστεία από κάθε άλλη φορά, και απ’ αυτή τή δύσκολη
κατάσταση µέ έσωσε εκείνος ο οχετός που ξεχύθηκε (ή που είχε αρχίσει
κιόλας αδιόρατα να ξεχύνεται) από τ’ αριστερά: Μιλούσανε τώρα λοιπόν
όλοι µαζί, και µιλούσαν θυµωµένα ενώ δεν κουνιόντουσαν καθόλου σαν
πειθαρχηµένη χορωδία µιας όπερας: και συγχρόνως µού έδιναν τήν
εντύπωση ότι εγώ ήµουν γι’ αυτούς τό θέαµα κι αυτοί ήτανε τό κοινό και
καθόντουσαν στην άκρη στριµωγµένοι σαν να ήταν φτωχοί θεατές και
δεν είχαν εισιτήριο να παν στις καλές θέσεις: φτωχοί και όρθιοι αλλά
πολύ θυµωµένοι, και µε πολύ ήρεµο τρόπο µαζί θυµωµένοι: Στο σηµείο
αυτό φοβήθηκα λοιπόν πολύ από δύο εκφράσεις τους ή από δύο
πράγµατα: (Νά τί κάνει τό γράψιµο: τό ξέρει αυτό και στη βιογραφία τού
Ανρύ Μπρυλάρ ο σταντάλ: µόλις πριν από δύο λεπτά θυµόµουνα µόνο τό
ένα απ’ αυτά, και νόµιζα µάλιστα ότι µόνο αυτό µού ’χει µείνει
ολόκληρο από όσα µού είπανε, και ξαφνικά µού ήρθε και τό δεύτερο που
ήταν πολύ σπουδαιότερο, αυτό δηλαδή κατά βάθος που ίσως εξαιτίας του
φοβήθηκα τόσο πολύ που πήγαν περίπατο και οι πιρουέτες, και γι’ αυτό
τό είχα ξεχάσει προφανέστατα και τό απώθησα:) Κατ’ αρχάς θυµάµαι
πρέπει να πω ότι ήτανε τόσο πολλοί και ήταν εκεί µαζεµένοι και όλοι
τότε οι µεγάλοι: γι’ αυτό ήµουν σίγουρη: µιλάγανε όλοι µαζί, αλλά
κάποιος ξανθός που ήταν σε µια πιο πίσω σειρά και ήταν ψηλός και τό
κεφάλι του έβγαινε από πάνω τά ’χε µαζί µου πολύ πιο πολύ: ήτανε τόσο
ήρεµοι και ψυχροί στις απειλές τους που πάγωσα, και ποτέ άλλοτε δεν
είχα νιώσει ότι πλησιάζει η ώρα που θα µέ πάνε για βασανιστήρια, και
κάθε όρεξη για γέλιο µού είχε κοπεί, κι οι περιγραφές τους ήτανε
εντελώς επαγγελµατικές και ψυχρές, κι όµως, µια από τίς σκέψεις που
έκανα καθώς τούς κοίταγα έτσι κατάπληκτη (είµαι σίγουρη ότι τούς
κοιτούσα κατάπληκτη, δεν µπορώ να τό ξέρω, απλώς τό υποθέτω) µια
από τίς πολλές σκέψεις που έκανα ανάµεσα στις άλλες σκέψεις που
έκανα σχετικά µε τόν πάγκο που θα µέ ξαπλώνανε, ήτανε και µια φοβερά
περίεργη που πέρασε σαν αστραπή και εξαφανίστηκε µαζί τήν ίδια
στιγµή µάλλον κι αυτή ήτανε Αυτός ο ξανθός είναι κατά βάθος ωραίος
άντρας αλλά τό ύφος του τόν κάνει να ’ναι τόσο άσχηµος τί θέλει
εδωπέρα αυτός δεν µπορούσε να κάνει µια άλλη δουλειά, και είναι
περίεργο αλλά αυτός ακριβώς µέ απειλούσε µε κάτι που µ’ ενοχλούσε
πολύ αν και δεν ήταν και τόσο πολύ σοβαρό: έλεγε κάθε τόσο αυτός
δηλαδή Άσε µην έρθω τώρα εκεί µπροστά και τής χώσω τά γυαλιά µες
στα µάτια: Είναι περίεργο αλλά αυτά τά απαίσια όντα είχανε µια
αίσθηση µουσικής στην δοµή αυτών πού ’λεγαν: πεταγόταν ο καθένας κι
έλεγε τό µακρύ του και τό κοντό του κι οι φωνές τους βαραίναν και
ψήλωναν (κάθε τόσο και κάποιος από τούς µπροστά, τούς κοντούς,
(αλλά νοµίζω ότι ήταν από τούς σηµαντικότερους τότε αυτός) (ξέραµε
µερικά πρόσωπα από συζητήσεις µας) γύρναγε προς τά πίσω προς τήν
πόρτα και έλεγε Πήγαινε να δεις αν τελείωσαν οι άλλοι µε εκείνον στον
copyright © hari stathatou 2oo8: all rights reserved

‹85›

χάρη σταθάτου

/ βιογραφίες αγνώστων

πάγκο για να τήν πάµε µέσα αυτήν και ύστερα οι άλλοι προσθέταν τίς
φωνές τους, ψιλές και χοντρές, και φωνάζανε πάλι όλοι µαζί και
διάφορα, που δεν τά θυµάµαι αυτά, και τότε ερχόταν η ώρα του, τέλεια
µετρηµένη σαν από µετρονόµο, κι έλεγε πάλι ο ξανθός Να έρθω τώρα
εκεί πέρα µπροστά να τής χώσω τά γυαλιά µες στα µάτια (κι είναι δύο τά
περίεργα εδώ, τό ένα ότι µιλούσαν πάντοτε σε τρίτο πρόσωπο για µένα
σαν να µην ήµουν εκεί, και τό δεύτερο ότι η απειλή αυτή µε τά γυαλιά µέ
τρόµαζε σχεδόν εξίσου µε τόν πάγκο αφόρητα: τόν φοβόµουν αφάνταστα
αυτόν τόν ψηλόν, τόν είχα ικανό για όλα έτσι µε τέτοιο πρόσωπο να
κάνει αυτή τή δουλειά) Κάποια στιγµή λοιπόν µού πέρασε απ’ τό µυαλό
(σαν σίφουνας) ότι µού κοπήκαν τελείως τά γέλια κι ότι τούς κοίταζα
πιθανώς σαν χαζή, αλλά πραγµατικά ήταν τό µόνο πράγµα που
µπορούσα να κάνω, αυτό: να τούς κοιτάω σα χαζή: ήτανε µια ασφάλεια
έτσι, τουλάχιστον να ξέρω από πού θα µού έρθει, ποιος θα κινηθεί
πρώτος, και τί ακριβώς θα κάνει ή θα πει: Είχα λιποθυµήσει από µέσα
µου εντελώς, κατά κάποιον περίεργο τρόπο τό ∆ες αν τέλειωσε ο άλλος
από µέσα µε τόν πάγκο για να πάµε αυτήν, πέρα από τό ότι τό θεωρούσα
εντελώς σοβαρό και βέβαιο µού ’φερνε µε επιµονή τήν εικόνα ενός
συγκεκριµµένου παιδιού που βασάνιζαν πριν από µένα: ένα παιδί από
τήν δικιά µου σχολή: ∆εν µπορώ να θυµηθώ αν είπαν τ’ όνοµά του ποτέ,
αλλά εγώ φανταζόµουν αυτόν και µόνο αυτόν, και φανταζόµουνα και τό
δωµάτιο: καθαρό, ευάερο ευήλιο µ’ έναν πάγκο από άσπρο ξύλο
σουηδικό καλολουστραρισµένον στη µέση, που µέ περίµενε: τό ότι δεν
άκουγα φωνές ήταν ακόµα φριχτότερο, υπήρχε τόσο τέλεια µόνωση
λοιπόν τελικά; ∆εν θ’ ακουγόµουνα ούτε εγώ. ∆εν θ’ ακουγότανε τίποτα.
Και κάθε στιγµή όταν θα άνοιγαν τήν πόρτα να ειδοποιήσουν ότι
τέλειωσαν µε τόν άλλον, θα ακουγόντουσαν διάφορα πράγµατα τότε: και
εν τω µεταξύ η χορωδία συνέχιζε µε τήν πλήρη της εκείνη δοµή: Για δες
αν τέλειωσε αυτός να τήν πάµε αυτήν, έλεγε ο ένας, µέ βρίζανε και µέ
απειλούσανε µε διάφορους τρόπους οι άλλοι, ο ένας ότι θα µέ χτυπήσει
από δω, ο άλλος ότι θα µέ χτυπήσει από κει, και στο τέλος υψωνόταν σε
κανονικά διαστήµατα τέλεια εκείνη η λύσσα τού ξανθού τού ψηλού για
τά δικά µου γυαλιά: Θά ’ρθω τώρα να τής τά χώσω τά γυαλιά µες στα
µάτια. Ώσπου να τήν πάµε πιο µέσα, έλεγε ο άλλος, για δες τέλειωσε µε
τόν πάγκο αυτός; Ούτε είχα λιποθυµήσει από µέσα µου άλλη φορά έτσι
από φόβο αναγκασµένη να είµαι κιόλας καθισµένη εκεί σιωπηλή και
ακίνητη: δεν ξέρω πώς ήµουνα όταν τούς κοιτούσα, αλλά θα πρέπει να
ήµουν κατάπληκτη, πιθανόν και χλωµή:
Και µετά δεν ξέρω πώς έγινε, και ξαφνικά βγήκαν από τήν πόρτα και
τό δωµάτιο άδειασε κι εκείνη ήταν µια στιγµή που νόµισα ότι ήρθε η
ώρα µου: ∆εν είχα τί άλλο να κάνω και κοίταξα τόν ασφαλίτη να δω τί
θα πει: πολλές φορές όταν σκεφτόµαστε µεθόδους για άµυνα, εγώ είχα
καταλήξει ότι θα απαγγέλνω ποιήµατα – τουλάχιστον όσο µπορώ δηλαδή
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στην αρχή: για ν’ αντέξω τόν τρόµο που ερχότανε: εκείνη τήν ώρα
κοιτώντας τόν ασφαλίτη σκεφτόµουνα τί ποίηµα θα πω πηγαίνοντας για
πάνω στον πάγκο και δεν µού ’ρχότανε ποίηµα κανένα ολόκληρο µ’ όλες
τίς δοκιµές που ’χα κάνει παρά µόνο τό J’ est une autre τού ρεµπώ, και
ακόµα καλύτερο µόνο τό όνοµα τού µικρού να φωνάζω ή και άλλα
πολλά, και ίσως όλα µε τή σειρά τους: Ρεµπώ και µπρετόν µαλλαρµέ,
ρεµπώ και µπρετόν µαλλαρµέ, και, δεν ξέρω, µού ’χε έρθει η ιδέα ότι θα
τούς ξαφνιάσω έτσι και θα φοβηθούνε λίγο µ’ αυτά: αλλά όλ’ αυτά από
µέσα µου: είµαι σίγουρη ότι τόν κοίταζα απολύτως εγώ σιωπηλή και
κάποια στιγµή αυτός είπε Πάρτην µέσα για φωτογραφίες: Σε κάποιον
που είχε µπει χωρίς να τόν δω: ∆εν ξέρω γιατί, αλλά κατάλαβα ότι είχε
τελειώσει: ∆εν ήµουνα σίγουρη, αλλά ήµουν συγχρόνως και βέβαιη: αν
έλεγε µόνο Πάρτην µέσα πιθανόν και να λιποθύµαγα και να µη µέ
κρατούσαν τά πόδια µου. Μπορεί και να µη µέ βαστούσαν τά πόδια µου
πράγµατι: αλλά µ’ αυτό που είπε (σε κάποιον που είχε µπει χωρίς να τόν
δω) µού φάνηκε ότι όλα τελείωσαν και µού τήν είχαν χαρίσει αυτήν τήν
φορά αλλά δεν µπορούσα να είµαι και σίγουρη: ίσως να ήταν αυτή η
σειρά:
Τό δωµάτιο είχε καλώδια ξύλα βάθρα και µηχανήµατα κι εκειµέσα
ήταν κάτι µικρότεροι χαφιέδες που κάναν αυτήν τήν δουλειά: Θυµάµαι
τόν προβολέα, τό άσπρο πανώ, τό πρόσωπό µου απέναντι, και τή σκέψη
ότι µε τό χαστούκι και τήν τούµπα τά µαλλιά µου πετάγαν δεξιάαριστερά και ποιος ξέρει πώς θα ’βγαινα. Έκανα και µια πολύ σύντοµη
σκέψη ότι όταν ήµουν µικρή µού λέγανε πάντα να γελάσω κι εγώ δεν
γέλαγα στις φωτογραφίες ποτέ δεν ξέρω γιατί τό χρειαζόντουσαν να
γελάει κανείς τότε αυτό, πάντως εδώ πρόσεξα ότι κανείς δεν ασχολιόταν
ασφαλώς µε τό ύφος µου: µέ σπρώχνανε µόνο µε τό χέρι τους να γυρίσω
δεξιά κι ύστερα αριστερά. Όταν µέ ξαναπήγανε µέσα και µού ’δωσε τήν
ταυτότητά µου πίσω ο ευλύγιστος (τό γραφείο του τώρα έρηµο κι η
πόρτα ανοιχτή) κατάλαβα ότι την είχα γλυτώσει αυτήν τήν φορά µάλλον
για τά καλά: (αργότερα θα σκεφτόµουνα ότι ίσως να δούλεψε αυτό τό
τσιγάρο: ήταν τόσο αντισυνωµοτική η συµπεριφορά µου που µάλλον θα
µέ περάσαν για τελείως µάλλον ηλίθια και άσχετη. Κι ότι απειλώντας µε
µέ τόν φόβο θ’ αρκούσε). Κατεβαίνοντας τήν σκάλα φοβόµουνα ότι
κάποιος πίσω µου µπορεί να µέ πετάξει και κάτω. ∆ίπλα ήταν τό
ασανσέρ αλλά δεν µπαίνω ποτέ στην αστυνοµία σε ασανσέρ βέβαια εγώ,
/…/. Βγήκα έξω κι η Μεσογείων µού φάνηκε ότι ήταν ένα πολύ δροσερό
µέρος γεµάτο ζωή ένα αφάνταστο δώρο αυτός ο µουντός δρόµος.

ernst ludwig kirchner

(…)
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Είναι πολύ γνωστό, για ν’ αρχίσουµε δηλαδή από τήν αρχή, ότι ήταν
τόσο πολλοί οι αρβανίτες που πολεµούσαν µαζί µε τούς έλληνες εναντίον
τών τούρκων και τών κοτζαµπάσηδων /…/ ώστε πολλές φορές λέγεται ότι
τά παραγγέλµατα στα µπουλούκια τους οι κλέφτες (κι οι αρµατωλοί /…/)
τά δίνανε στ’ αρβανίτικα – είναι επίσης γνωστό ότι όλοι οι έλληνες ξέραν
τότε αρβανίτικα για να µπορούν να συνεννοούνται µ’ ένα µεγάλο µέρος
που µιλάγαν έτσι σ’ αυτόν τόν στρατό: δεν ήταν ακριβώς δηλαδή ξένη
γλώσσα. Μού είχε φανεί λοιπόν ιδιαίτερα χαριτωµένο (ως γλωσσολόγο
δηλαδή µέ είχε ιδιαίτερα συγκινήσει (παληά)) ένα επεισόδιο που
αναφέρεται στα σχετικά µε τήν άλωση του µεσολογγιού χρονικά:
Οι τούρκοι είχαν κι αυτοί στα στρατά τους αρβανίτες, µωαµεθανούς
όµως αυτούς, τούς λεγόµενους τουρκαλβανούς: ας προσέξουµε λίγο
τώρα εδώ τήν διαβάθµιση τών δύο λέξεων – πόσο δηλαδή η λέξη
αρβανίτες <που πηγαίνει βέβαια, είναι εύκολο να τό δείτε αυτό, σε µια
συµφωνία σχεδόν απόλυτα κανονική και µε τό µωραΐτες τό συντοπίτες
και άλλα πολλά> σαν να χαϊδεύει λεκτικά (και µάλιστα στο κεφάλι) µόνο
εκείνους που πολεµάν µαζί µε τούς έλληνες: όσοι βρίσκονται απέναντι
δεν παίρνουν αυτό τό, ασήµαντο θα ’λεγε κανείς εκ πρώτης όψεως,
χαϊδευτικό: είναι τουρκαλβανοί δεν έγιναν όµως ποτέ τουρκαρβανίτες.
(Βέβαια, δεν µπορεί κανείς ν’ αρνηθεί, τήν µεγάλη αξία τών χρονικών,
όλα τά χρονικά τά σχετικά µε τήν πολιορκία τού µεσολογγιού είναι
υπέροχα: ήταν τυχεροί όταν είχαν να φάνε ψωµί µε σκόρδο: φτάσαν να
τρώνε ανθρώπους νεκρούς και ποντίκια). Τά βράδυα λοιπόν που
κοιµόντουσαν στα διαλείµµατα τής µάχης κάτω από τό τειχαλάκι αυτό
(τό οποίο προστάτεψε ολόκληρη πόλη ένα τόσο µεγάλο διάστηµα – και
µάζεψε και ακτιβιστές απ’ όλον τόν κόσµο, ποιητές και ζωγράφους και
µουσικούς, που ήρθαν να µπουν εκειµέσα για να σκοτωθούν εν πολλοίς –
σήµερα η πόλη αυτή πού λέγεται επισήµως ιερή στην ελλάδα είναι µια
πολύ όµορφη πόλη µε µια λιµνοθάλασσα κι έχει ένα πολύ ειρηνικό και
πολιτισµένο κλίµα, όπου µπορεί να τριγυρίσει κανείς στις επάλξεις
εκείνου τού µικρού τείχους και να δει και τά αγάλµατα και τίς
ταφόπλακες που γίναν για όλους εκείνους τούς ξένους που αφήσανε τήν
ειρηνική σουηδία τους και τήν δανία τους τήν αγγλία τήν γερµανία και
τήν φιλανδία τους για νά ’ρθουν να πεθάνουν εκεί) τά βράδυα λοιπόν
που οι πολεµιστές κοιµόντουσαν τυλιγµένοι στην πατατούκα τους κάτω
από τό ασήµαντο αυτό τειχαλάκι, όσο µπορούσαν στα διαλείµµατα τής
µάχης, γινόταν κάτι που τό βρήκα πολύ χαριτωµένο από γλωσσολογικής
απόψεως: (απ’ τήν άλλη µερηά εννοείται ότι κοιµόντουσαν εξίσου
κουρασµένοι και οι τούρκοι και οι τουρκαλβανοί). (Τί γοητευτικός ύπνος
που τόν χώριζε ένα τοιχαλάκι, σαν να ’ταν στο ίδιο σπίτι όλοι και
κοιµόντουσαν µόνο σε διαφορετικά ας πούµε δωµάτια, κι είχαν διαφορές
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µεταξύ τους, όπως πάντα οι οικογένειες, και µισούσαν ο ένας τόν άλλον,
και µες στον ύπνο τους βλέπανε εφιάλτες, και παραµιλούσαν βριζόµενοι
– και ξυπνούσαν καµµία φορά ο ένας τόν άλλον, καθώς η φωνή απ’ τό
όνειρο τού ενός ξύπναγε καµµία φορά απ’ τά όνειρά του τόν άλλον):
συνέβαινε λοιπόν τό εξής, που αναφέρεται ως γεγονός, και που έκανε
τούς έλληνες να διασκεδάζουν ιδιαίτερα: τό βράδυ µες στην ησυχία τής
νύχτας οι αλβανοί απ’ τή µερηά τού µεσολογγιού προκαλούσαν
βρίζοντας και ειρωνευόµενοι τούς αλβανούς απ’ τήν µερηά τών
τούρκων: ήταν δε τόσο αποτελεσµατική η γλώσσα τους τό χιούµορ τους
και η πειθώ τους, ώστε πολλές φορές µες στη διάρκεια τής νύχτας
ακουγόντουσαν οι βροντεροί γδούποι απ’ τά κορµιά που τσαντισµένα και
φιλοτιµηµένα σκαρφαλώνανε τό τειχαλάκι απ’ τήν µερηά τών τούρκων
και πέφτανε προς τήν µερηά τήν ελληνική µες στην πόλη που
πολιορκούσαν πιο πριν, και γινόντουσαν έτσι από πολιορκητές
µελλοθάνατοι: Μέ γοήτευε πάντοτε αυτή η ρητορική τών κλεισµένων
αλβανών µες στην πόλη: κι εξάλλου είναι γοητευτική αυτή η ιστορία και
ως προς τό ότι οι τουρκαλβανοί, ακόµα κι αν δεν πείθονταν, πιάναν τήν
κουβέντα µε τούς αρβανίτες τής µέσα µερηάς, και αλληλοβριζόντουσαν:
τί γοητευτικοί καυγάδες µέσα σε µια οικογένεια, και τά δωµάτιά της, και
µόνο όταν δεις τόν πρώτο νεκρό όλα γίνονται άγρια. (Αυτό µού τό ’χε
διηγηθεί και η Αννίτσα για τό πολυτεχνείο: όταν είδαν τόν πρώτο νεκρό
όλοι παγώσανε).
αχός βαρύς ακούγεται πολλά ντουφέκια πέφτουν

Συνεπώς βρέθηκα ξαφνικά στη µέση ενός πολέµου που δεν µπορούσα
να καταλάβω και από πού µού ήρθε: τόσο ηλίθια ήµουνα:
βυσσοδοµούσε, όσο ζούσε ο Αυδόπουλος, αυτός ο πόλεµος, κάτω απ’ τά
κρεβάτια όµως και κάτω απ’ τίς πολυθρόνες, και εγώ δεν είχα πάρει
τίποτα χαµπάρι και µόνο όταν πέθανε αυτός, ο πόλεµος τών
χαρακωµάτων έγινε µια απευθείας, αν και µουλωχτή ακόµα, ανοιχτή
επίθεση, και ξαφνικά µού φάνηκε ότι είδα επιτέλους τό φως τό αληθινόν,
µε εκείνο τό Εσένα εξάλλου σ’ αρέσανε πάντα τά φίδια εσύ δεν µού
έλεγες ότι και η χελώνα φίδι είναι;
µήνα σε γάµο ρίχνονται µήνα σε χαροκόπι

Ένας έλληνας ποιητής, ξέροντας τίς ιστορίες µε τ’ αρβανίτικα κεφάλια
(θεωρούνται πολύ πεισµατάρηδες οι αλβανοί στην ελλάδα) και βέβαια
έχει τή σηµασία του τό ότι ακριβώς ήταν αρβανίτικα τά κεφάλια που
εντούτοις µεταστρέφονταν µέσα στη νύχτα (και πηδάγανε τό τειχαλάκι),
ξέροντας λοιπόν ένας τελείως σουρεαλιστής κιόλας (που θα µπορούσε
δηλαδή άνετα να αυθαιρετεί πηδώντας από δω κι από κει) αυτά που
γινόντουσαν µε τά αρβανίτικα κεφάλια και τίς φωνές τους και τόν
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ορυµαγδό µες στη νύχτα έγραψε ένα ποίηµα στο οποίο συνδυάζονταν
διάφοροι άνθρωποι που πολεµήσανε από δω κι από κει (τού άρεσε πολύ
και ο µπρετόν και ο ρεµπώ µαλλαρµέ αυτουνού) και εκεί αναφέρει
κάποια στιγµή τό πρόσταγµα «πυρ» στ’ αρβανίτικα εξηγώντας ότι
σήµαινε απλώς:
βρας, αλβανιστί φωτιά

θέλοντας έτσι, ακόµα δηλαδή κι ένας ροµαντικός άνθρωπος όπως είναι
κατά κανόνα οι ποιητές να επιβεβαιώσει κι αυτός ότι πολλές φορές οι
οπλαρχηγοί τά πολεµικά τους συνθήµατα τά φώναζαν κατευθείαν στ’
αρβανίτικα – γιατί τόσοι πολλοί ήταν οι αρβανίτες δηλαδή στα
µπουλούκια τους – και οι έλληνες απ’ τήν άλλη µερηά ξέραν τήν
γλώσσα: όταν µιλάς ελληνικά (έχω εγώ τήν εντύπωση) µαθαίνεις πολύ
εύκολα και τίς άλλες γλώσσες: νοµίζω ότι είναι ακριβώς τό ίδιο όπως
όταν µιλάς αφρικάνικα: πρέπει να έχει να κάνει µε τό άπλωµα τών
φωνηέντων και τήν ηπιότητα τών συµφώνων που απλώνεται εν γένει
στους ήχους σου όταν µιλάς
(…)

Για τήν κηδεία θα περνάγαµε µέσα από ξερόχορτα, αν και τό
νεκροταφείο αυτό δεν έχει και τόσα. Φυτρώνουν κι εληές και πεύκα
(/…/). Στην κηδεία πήγα µε δυο φίλους τούς ίδιους που είµαστε µαζί τό
βράδυ όταν είδαµε τήν ινδιάνα να τραγουδάει τό gracias a la vida. Είχα
έρθει βιαστικά µε τό αεροπλάνο που τό φοβάµαι και από εκείνη τή φορά
αποφάσισα ότι δεν θα ξαναµπώ εκειµέσα ποτέ και πέρα από τίς
συνεννοήσεις µου µε τόν δικηγόρο και τούς δύο αυτούς φίλους όλα τ’
άλλα τά βρήκα έτοιµα και τελειωµένα ακριβώς: η άσχετη ίσως νόµισε ότι
δεν θα ήµουνα καν και τά ’χε κάνει όλα όπως τά ήθελε: τούς απαγόρεψε
µάλιστα και τά στεφάνια, γιατί δήθεν έτσι τής είχε πει τάχα αυτή ή δεν
ξέρω γιατί, πιο πολύ για ν’ απαγορέψει και πάλι και κάτι. Είδα
ανθρώπους που µού ’σφιξαν τά χέρια κι αυτό µού προξένησε συγκίνηση
και µού έφτασε: Θα ήθελα να τής έφτιαχνα ένα στεφάνι µόνο από
στάχυα και κάτι άλλο µε µπλε, αλλά δεν υπήρχε τίποτα τέτοιο εκεί γύρω
ποτέ. Τό στεφάνι που τής έφτιαξα ήταν απλό όπως όλα, και δεν ξεχώριζε
από τά άλλα που υπήρχανε στο µαγαζί, η κορδέλα του µόνο ήταν
περίεργη, γιατί έλεγε Στην µαµά τού 19... κι είχα βάλει τήν ηµεροµηνία τής
κατασκευής της τής µοναδικής της κατασκευής /…/. Επειδή η άσχετη είχε
απαγορέψει σε όλους να στείλουν λοιπόν ο,τιδήποτε, τό στεφάνι µου
ήταν τό µόνο στεφάνι γι’ αυτήν.
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Τήν πήγαµε ώς τά χώµατα, πατώντας κίτρινα ξερά χόρτα µε τό στεφάνι
µόνο του σα σηµαία µπροστά: κουνιόταν πάνω στα χέρια κάτι
µαυροφορεµένων αντρών σαν δάχτυλο που έδειχνε τόν ουρανό ή τήν
δύση /…/. Τήν είδα όταν ανοίξαν τό καπάκι και είχε ένα ύφος απορηµένο,
χαζό. Ξέρω για τι αναρωτιότανε πάντως, τής έλειπα και δεν µπορούσε να
τό πιστέψει ότι δεν θα µέ ξαναδεί ποτέ πια. Ποτέ δεν κατάλαβες τίποτα,
σκέφτηκα κάπως ψυχρά, σού αξίζει αυτό τό ύφος αυτήν τήν ώρα. Είχα
στην τσέπη µου ένα κοµµάτι τούλι και τής τό έχωσα ανάµεσα στα χέρια.
Τά δάχτυλά της ήτανε γυµνά, τό αγαπηµένο της δαχτυλίδι κι η βέρα της
έλειπαν. Τής έσφιξα τό τούλι όσο πιο βαθειά µπορούσα κάτω από τό ένα
µανίκι, δεν ήτανε πολύ κρύα εκεί µέσα αλλά ούτε κι είχαν τήν ζεστασιά
που θυµόµουνα.
Κοριτσάκια µέ πλησιάσανε ντυµένα στα µαύρα και µεγάλες γυναίκες
και φιληθήκαµε: είχα να τίς δω από παιδιά. Κάτω από ’να δέντρο σ’ ένα
πεζούλι καθότανε αυτός γκριζοµάλλης (είχε παχύνει και δεν θα ήταν πια
τόσο ευκίνητος) και όταν µέ είδε σηκώθηκε. Μέ πλησίασε µε
γουρλωµένο τό ένα του µάτι ελάχιστα όπως συνήθως µόνο τώρα λίγο πιο
σοβαρό. Είχε ύφος απορηµένο πολύ τήν ώρα που άπλωνε µε
επισηµότητα τό ένα τό χέρι. Η πετσέτα στον ώµο σού λείπει σκέφτηκα,
και να πεις και κανένα απ’ αυτά τά λαϊκά που σού άρεσαν. Πλησίασε
βαρύς και µού άπλωσε και τά δύο τά χέρια: – Η Ελισάβετ είσαι, µού
είπε.
Σφίξαµε τά χέρια σαν µεγάλοι άνθρωποι και οι δύο.
Αναρωτιόµουνα αν θυµότανε ότι τού ’χα καταστρέψει αυτά τά βιβλία
/…/.
Βαδίσαµε µετά ανάµεσα από τούς τάφους µιλώντας. Σκέφτηκα
ευτυχώς που υπάρχουνε και τά αγάλµατα να χαζέψω τουλάχιστον τόν
χαλεπά: κάθε που γίνεται µία κηδεία εδώ ξαναβλέπω αυτούς τούς
άγγελους τού χαλεπά και αυτό µού αρέσει. Αυτός όµως ήξερε µόνο τήν
κοιµωµένη, περάσαµε µπροστά της, σταµατήσαµε λίγο: έβγαλε τόν ίδιο
λόγο όπως και παληότερα είχε κάνει ακόµα και τότε µε τόν πατέρα µου.
Όταν είδε ότι τό ένα χέρι τό ’χε κάνει πιο µακρύ από τό άλλο τρελλάθηκε
έλεγε. Και δεν ξανάκανε µετά, τίποτα πλέον, είπε. Αυτό έλεγε πάντα και
γω δεν τού απαντούσα ποτέ όµως τώρα τού απάντησα. Όχι, είπα. Όχι;
είπε: τέντωσε τό ένα του µάτι ελαφρώς και γύρισε προς τό µέρος µου.
Όχι είπα, τά καλύτερά του τά έκανε ακριβώς µετά. Ναι; είπε: Ναι, είπα.
Έσκυψε τό κεφάλι και προχωρήσαµε. Πάντως µια υπηρέτρια µια βρώµα
είπε, τό κατάστρεψε αυτό τό άγαλµα. Τόν κοίταξα καλά: Μέ κοίταξε:
Τής είπε η κυρά της να τό καθαρίσει, κι αυτή τό καθάρισε µε βιτριόλι και
τό κατέστρεψε, είπε. Κατέστρεψε µε βιτριόλι τήν κοιµωµένη τού χαλεπά,
κι αυτός τότε τρελλάθηκε και δεν ξανάκανε τίποτα µετά. Η βρώµα, είπε.
– Ξανάκανε, είπα: Τά καλύτερά του τά ’κανε όλα µετά.
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Μέ κοίταξε µε τό ένα µάτι ελαφρώς γουρλωµένο όπως πάντα.
Ναι; είπε. Ναι είπα.
Η βρώµα πάντως, είπε. Η παληοβρώµα. Η υπηρέτρια η βρωµιάρα. Τόν
κοίταξα: ∆εν τήν ξέρω αυτήν τήν ιστορία, πρώτη φορά τήν ακούω, τού
είπα. Σήκωσε τό φρύδι του ευχαριστηµένος: Ασφαλώς, είπε: ∆εν ξέρεις
ότι µια υπηρέτρια τό κατέστρεψε τό άγαλµα; Τόν ξανακοίταξα πλαγίως.
Φαινόταν να τού αρέσει τό µοτίβο που είχε βρει. Η βρώµα είπε. Η δούλα
η παληοβρώµα η υπηρέτρια. Προχωρήσαµε για λίγο σιωπηλοί. Πάει κι η
Λούλα είπε.
ερωταπόκριτοι

Ποτέ δεν κατάλαβα γιατί στη λέξη ερωτόκριτος όπως τήν έβλεπα παιδί
τό µυαλό µου δεν πήγαινε ποτέ στον έρωτα αλλά πάντοτε στην ερώτηση:
ίσως ήταν αυτό τό –κρίνω που ’ναι πολύ ψυχρό ή µού φαινότανε πολύ
ψυχρό τότε που είµαστε µικροί για να ’χει σχέση µε τόν έρωτα: από τήν
άλλη στην λέξη ερωφίλη (που βρισκόταν λίγο παρακάτω <στα ράφια>)
αυτό τό – φίλη δηµιουργούσε µια πιο ερωτική ατµόσφαιρα και έτσι η λέξη
αυτή µού φαινόταν ότι ήταν πολύ πιο παληά κι ότι φορούσε κι ένα
βενετσιάνικο καπέλλο ή δεν ξέρω τί άλλο: κι αυτή τή γυναίκα τή
φανταζόµουνα ντυµένη µε ρούχα µεσαιωνικά να ανεβαίνει <στα
πρασινοκόκκινα ντυµένη> µια σκάλα: αργότερα µού ’κανε εντύπωση ότι
(στην ιστορία αυτού τού θέατρου) όταν υπάρχει απ’ τή µια µερηά ο
έρωτας απ’ τήν άλλη πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε η αρετή: πανάρετος απ’
τη µια και αρετούσα από τήν άλλη, λες κι ήτανε συνεννοηµένοι ενώ οι
συγγραφείς τών δύο θέατρων ήταν διαφορετικοί.
Παρ’ όλ’ αυτά όταν τέλειωσαν όλα και ανέβαινα πάλι πια προς τά
επάνω δεν σκεφτόµουνα και τόσο τό θέατρο (αν και όπως αποδείχτηκε
αργότερα σκεφτόµουνα και τό θέατρο ακριβώς και µάλιστα αρκετά).
Πάντως σ’ όλη τή διάρκεια τού τραίνου από τό ένα (βροχερό) τοπίο στο
άλλο εγώ σκεφτόµουνα συνέχεια αυτόν τόν στίχο:
your dad is rich and your ma is goodlooking baby

χωρίς να ξέρω γιατί: τό ταξίδι ήταν κάτασπρο πολύ ωραίο και µέ
ξεκούραζε ύστερα από όλες τίς φασαρίες: είχα αφήσει τήν υπόθεση σε
καλά χέρια ο δικηγόρος ήταν φίλος µου οι φίλοι µου ήταν επίσης φίλοι
µου, και µού είπαν να γυρίσω πάνω µε τήν ησυχία µου και ν’ ασχοληθώ
επιτέλους µε τή δουλειά µου, και να µη µέ νοιάζει τίποτα τώρα πια:
έλπιζα να τελειώσω τήν διατριβή µου τώρα δηλαδή γρήγορα και είχα
βρει και διάφορες λύσεις. Αποφάσισα όµως να σταµατήσω για λίγο στην
αυστηρία να δω µια παληά φίλη πρώτα πριν πάω στα κρύα εκεί: εξάλλου
πάντα τήν αγαπούσα εγώ τήν Βιέννη τής Αυστηρίας (κι έψαχνα
ευκαιρίες να τήν φάω και να τήν µυρίσω ας πούµε γιατί µύριζε πάντα
εκείνα τά τσουλητά και γλυστερά βαλς στο παρκέ όπου όταν είµαστε
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µικροί στα πάρτυ κοιτάζαµε στο τέλος τούς µεγάλους όταν ερχόταν η
ώρα τους να χορέψουν κι αυτοί, και καµµία φορά έσκυβε τότε ένας
ψηλός κύριος φίλος τού µπαµπά προς τό µέρος µου και µ’ έπαιρνε να
χορέψουµε οι δυο µας κι όπως στριφογυρίζαµε ήταν σαν να
γλυστρούσαµε πάνω σε χιόνι που όµως ήταν ζεστό.) Έτσι σταµάτησα για
λίγο στη βιέννη για να δω µια φίλη µου που δούλευε στην αυστηρία εκεί.
Πρέπει να διευκρινίσω δύο πράγµατα τώρα εδώ στην αρχή: τό ένα
είναι ότι φοβόµουνα πάρα πολύ τά κλάµµατα ενώ δεν είχα καµµία
διάθεση να κλαίω κιόλας, αλλά τά φοβόµουνα κιόλας: δεν ξέρω γιατί
όλον αυτόν τόν καιρό είχα αναπτύξει έναν µεταφυσικό φόβο ότι δεν θ’
αντέξω δηλαδή, έναν φόβο που ήταν µυστήριος: και παρατηρούσα τόν
εαυτό µου πολύ ικανοποιηµένη που έβλεπα ότι δεν είχε καµµία διάθεση
να κάνει κάτι τέτοιο γιατί φοβόµουνα ότι θα κινδύνευε η ζωή µου
µάλιστα κιόλας, κι έλεγα επιπλέον µερικές φορές µέσα µου Περίεργο,
ένας άσχετος άνθρωπος να έχει τήν δύναµη να σέ παγώσει τόσο πολύ
στο θάνατο τής µητέρας σου αλλά όµως µού άρεσε κιόλας που είχε
µεσολαβήσει και µέ είχε παγώσει αυτό. Τό δεύτερο είναι σχετικό µε τούς
καµπινέδες και τά λουτρά που είναι πάντα χωρισµένο τό ένα απ’ τ’ άλλο
εκεί πάνω (ο απόπατος όπως έλεγε η γιαγιά µου, µια έκφραση που
εκνεύριζε τόν πατέρα µου γιατί δεν ήταν καθωσπρέπει και δεν έπρεπε να
τήν λένε µπροστά µου για να µην τήν µάθει τή λέξη τό παιδί έτσι που τήν
ακούει από σάς όπως έλεγε) κι ήταν λοιπόν αλλού ο απόπατος κι αλλού η
µπανιέρα ή η ντουζιέρα (τίς περισσότερες φορές ήταν πάντως µπανιέρα):
(Και δεν είναι µόνο τών αυστηριακών έθιµο αυτό, τό ’χουνε κι άλλοι <κι
είναι και στο βερολίνο>): Στα παληά σπίτια βέβαια εννοείται αλλά τό
’χουν και τά καινούργια αυτά που ’ναι χτισµένα µ’ όλες τίς νέες
προδιαγραφές και βρίσκονται µακρυά από τήν παληά τήν ιστορική και
τήν στριµωγµένη κίτρινη και ρόδινη πόλη: αυτό, τό να συνεχίζεται
ακόµα και τώρα αυτό τό έθιµο τού διαχωρισµού τουαλέττας και µπάνιου
δεν µπορώ ακόµα να τό καταλάβω: εξυπηρετεί µόνο σ’ ένα πράγµα: ότι
µπορείς να κάθεσαι στο µπάνιο µε τίς ώρες, χωρίς να εµποδίζεις τόν
άλλον να πάει στην τουαλέττα: να διευκρινίσω πάντως εδώ ότι εµένα δεν
µ’ άρεσε ποτέ να ξαπλώνω µες στην µπανιέρα, ούτε να διαβάζω ας
πούµε εκεί µέσα, δεν είναι χώρος για να διαβάζεις αυτό, εγώ σκέφτοµαι
µες στην µπανιέρα όρθια και κάνω εκεί ωραιότατα ντουζ, ρίχνοντας πολύ
νερό και πολλή ώρα από πάνω µου: και ο θόρυβος και η αφή τού νερού
που πέφτει µε βία πάνω στο σώµα µου µάλιστα µού αρέσει και µέ
ξεκουράζει πολύ. Και πρέπει να πω ότι τό επιδιώκω κιόλας αυτό τό
τελετουργικό συχνά, και ότι µού είναι και απαραίτητο και ότι τραγουδάω
κιόλας συχνά εκεί µέσα. Έτσι η φίλη µου είχε αµέσως έτοιµο τό µπάνιο
όταν έµαθε ότι φτάνω και µε καινούργιες πετσέτες και τά λοιπά, και
περίµενε. Αφού τά είπαµε λοιπόν λίγο βιαστικά τής υποσχέθηκα ότι θα
τής τά πω όλα αργότερα αφού πλυθώ πρώτα, και βγάλω από πάνω µου
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όλη τή βρώµα τού δρόµου τού τραίνου και όλων τών άλλων και ήθελα
πάρα πολύ να πλυθώ πηγαίνοντας προς τά δυτικά προς τήν αγαπηµένη
ευρώπη και µού φαινότανε ότι έτσι αναγεννιόµουνα: Παρ’ όλ’ αυτά
έκανα τό µπάνιο µου αφήνοντας µόνο τό νερό να κάνει θόρυβο για
πολλή ώρα και ούτε καν µού πέρασε απ’ τό µυαλό να τραγουδήσω (ούτε
τό summertime ας πούµε ούτε άλλο τίποτα). Σκεφτόµουνα. ∆εν ξέρω
λοιπόν από ποια στιγµή και µετά άρχισα να µουρµουρίζω και τό τί
ακριβώς άρχισα να µουρµουρίζω είναι περίεργο, κι ίσως να είχε σχέση
ακριβώς και µε τό ταξίδι, µπορεί να ’χε σχέση δηλαδή µε τό τραίνο, που
έχει µια έντονη υπόµνηση µεταφυσικής αναχώρησης, αργής
τελετουργικής θορυβώδικης µε αποχαιρετισµούς µε άγνωστο κόσµο ή
ίσως να είχε και σχέση και µε τό κλίµα τής βιέννης που µού ’φερνε
πάντα στο µυαλό εκείνους τούς χορούς ή ίσως απλώς τό ότι είχα αρχίσει
να µπαίνω πάλι µες στην διατριβή µου µε ένταση και να ξαναχώνοµαι
πάλι στην γλώσσα τών στίχων τής µουσικής – κι ίσως πάλι ότι, µαζί µε
τήν ένταση συγχρόνως είχα χαλαρώσει κιόλας πολύ, πάντως κάτι θα
πρέπει να ήταν αυτό που προκάλεσε τό ξαφνικό γεγονός ότι συνέλαβα
δηλαδή τόν εαυτό µου να µπαίνει µες στα χορευτικά τής εποχής της κι
έτσι έπιασα τόν εαυτό µου να τραγουδάει τό Μάµπο ιταλιάνο-ε-µαµπό δεν
έχω τί να κάνω πω-πω-πώ: και ύστερα είπα Ωραία, µπορώ να τά σκεφτώ
λοιπόν όλα να σκεφτώ λοιπόν και τά λαϊκά που λέγαν οι άντρες τότε κι
έτσι συνέχισα µε τό Μα η δική µου η καρδιά δεν έχει αντάλλαγµα όπου γιώργος
και µάλαµα, και µε τό Είµαι άντρας και τό κέφι µου θα κάνω και θα πω και µια
κουβέντα παραπάνω και τό Μια γυναίκα δύο άντρες κοµπολόϊ δίχως χάντρες:
ύστερα όµως άρχισα να γίνοµαι όπως φαίνεται πιο τολµηρή και
διαπίστωσα ότι είχα ξαναγυρίσει στα χορευτικά, αυτό ίσως υποψιάστηκα
ότι ήταν τώρα ένα επικίνδυνο σηµείο, αλλά τό άφησα όµως χωρίς να τό
εµποδίσω να εκφραστεί και τραγούδησα τότε τό τραγούδι αυτό Λόγια
γλυκά τής αγάπης χάϊ λίλυ – χάϊ λίλυ – χάϊ λο, λόγια γλυκά θα ’ρθώ για να σού πω,

που τό χόρευε γονατιστή µπροστά µου για να είναι στο ύψος µου, και
εκεί ακριβώς ήταν που άρχισα να υποψιάζοµαι ότι γίνεται µια
παρεκτροπή κι ότι µάλλον έπρεπε να σταµατήσω όµως από τήν άλλη
ήτανε κι εκείνη η ενθάρρυνση τής φιλοσοφίας που είχα (επειδή είχα
διαβάσει στο παράθυρο εγώ απέναντι από τήν φυστικιά) και µαθηµένη
λοιπόν στην τόλµη εκείνου εκεί, είπα τότε µέσα µου δεν θα βάλουµε και
λογοκρισία εδώ τώρα και έτσι µε µια νιτσεϊκού τύπου αδιαφορία
συνέχισα γιατί στο κάτω-κάτω ήταν η δουλειά µου να µελετάω τήν
επίδραση τών τραγουδιών πάνω στην σκέψη και αντίστροφα πάλι τό πώς
επιδρούν οι βλακείες που σκέφτονται οι άνθρωποι πάνω στα τραγούδια
που φτιάχνουν κι έτσι αφήνοντας τό βαλς και τό Λόγια γλυκά τής αγάπης,
µόλις τελειώσανε, βρέθηκα στο έδαφος αυτών πάλι που έλεγε αυτός
τριγυρνώντας µε τήν πετσέτα και άρχισα έτσι τό Πάµε ταξιδάκι στην Χρονολουλού
και πριν προλάβω καν να προχωρήσω στο γιορελέϊ-ο γιορελέϊ-ο και πριν καν
/…/
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καλά ολοκληρώσω τόν στίχο Κι άµα δεν σ’ αρέσει πάµε κάπου αλλού είχα βάλει τά
κλάµµατα: χωρίς να τό καταλάβω δηλαδή ούτε κι εγώ κι ενώ τό ντουζ
έκανε τήν ίδια φασαρία πέφτοντας συνέχεια (και βρεχόµουνα εποµένως
από πάνω µέχρι κάτω και στο πρόσωπο και στο σώµα και παντού
συνέχεια) και µέ εξέπληξε τό γεγονός ότι δεν αισθανόµουνα ότι θα πάθω
τώρα απολύτως τίποτα ούτε καλό ούτε κακό, ήταν ένα είδος αναπνοής κι
αυτό, και ούτε η αναπνοή µού κοβόταν ούτε η ζωή µου κινδύνευε ούτε
τίποτα άλλο συνέβη αλλά ανέπνεα µε τρόπο ζωντανό τώρα σαν να ’ταν
οξυγόνο αυτό και δεν µού ’κανε καθόλου κακό απεναντίας σαν να
ανάσαινα δυνατότερα και καλύτερα και τό τραγούδησα πολλή ώρα και
µού φάνηκε ότι τό τραγούδησα πάρα πολλή ώρα και ανάσανα πάρα
πολλή ώρα: Στο κι άµα δεν σ’ αρέσει πάµε κάπου αλλού µάλιστα ήταν που µ’ έκανε τό
πράγµα ν’ ανασαίνω µε τόν πιο τρανταχτό τρόπο, τόν τρανταχτότερο απ’
όλους. Κι έτσι τελειώσανε όλ’ αυτά, σαν να τελειώσανε τότε όλα.
Αυτό µε τό οποίο θέλω να τελειώσω τώρα εδώ είναι τό ότι ξανάρθε
στο µυαλό µου τότε τό θέατρο κι (ίσως) γιατί: όλη τήν ώρα που
πλενόµουνα µέσα στο µπάνιο έπιασα τόν εαυτό µου να παρακολουθεί
αυτό που γινότανε και ως γνωστόν πάντα όταν παρακολουθείς κάτι που
γίνεται έχεις τήν εικόνα ενός θέατρου: είναι φυσικό: εξάλλου έχεις
µάλλον διαρκώς τήν εικόνα ή τήν εντύπωση ότι παρακολουθείς
πράγµατα που δεν έχουνε σχέση και τόσο µε τήν αλήθεια όσο µε τήν
τελετουργική της εµφάνιση: και έτσι ο,τιδήποτε γίνεται µοιάζει µε
θέατρο, άλλωστε αυτή είναι µια ιδέα που τήν έχουµε πάντα από µικροί
και µόνο αργότερα τήν ξεχνάµε, αλλά όµως στην αρχή, όταν αρχίζουµε
να συµπεριφερόµαστε σαν µεγάλοι, συµβιβαζόµενοι δηλαδή µε τίς
εντολές τών µεγάλων, όταν παύουµε δηλαδή να µπουσουλάµε να
σαλιώνουµε να τρώµε ή να πιάνουµε τά πάντα, θέλουµε (ως αντίβαρο)
να µάς λένε όλοι µπράβο: θέλουµε να µάς παρακολουθούν να µάς
κοιτάνε και να µάς βλέπουν και να µάς λένε µπράβο και τό χειροκρότηµα
αυτό είναι η ανταµοιβή: συνεπώς τό θέατρο είναι σύµφυτο µε (αυτή) τή
ζωή.
∆εν µού κατέβηκε όµως αµέσως η ιδέα ν’ ασχοληθώ µε τό θέατρο πάλι
– µπορώ να πω αντιθέτως ότι τήν είχα ξεχάσει και τήν θυµήθηκα µόνο
µετά από τό τηλεφώνηµα που έκανα από τό σπίτι εκείνο τής βιέννης
στην αθήνα, σ’ έναν φίλο – τόν έναν απ’ τούς δύο που ’χαµε πάει µαζί
στο θέατρο τού λυκαβηττού που περιγράφω στην αρχή (τού βιβλίου
µου): Θέλησα να περιγράψω δηλαδή τί µού συνέβη στο µπάνιο από τό
τηλέφωνο και τά τελικά συµπεράσµατα που ’χα βγάλει απ’ τό επεισόδιο
αυτό – τήν ίδια όµως στιγµή που τά διηγόµουνα κι έλεγα τό τί είχε γίνει,
τήν ίδια αυτή τή στιγµή είχα και τήν αίσθηση ταυτόχρονα ότι η ιστορία
αυτή ήταν και λίγο θεατρική κι ότι όλη ήτανε τοποθετηµένη σαν να είναι
και στο θέατρο όχι τόσο τό τί λέω δηλαδή όσο τό γεγονός ότι ήθελα να
µιλήσω γι’ αυτό και µάλιστα από τό τηλέφωνο περισσότερο παρά
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καθισµένη να τά πω στην άλλη που θα καθότανε κι αυτή εκεί δίπλα µετά
τή δουλειά. Πήρα τότε τήν Ελένη, τήν Νίνα δηλαδή, στο τηλέφωνο για
να τής τό πω και αυτό:
Τής διηγήθηκα δηλαδή από τηλεφώνου τό τηλεφώνηµα, θέλοντας
ουσιαστικά να τήν βοηθήσω στη δουλειά της γιατί για µένα όλο αυτό δεν
είναι η δουλειά µου παρά έχει σχέση µόνο µ’ ένα πείραµα όπως έχω πει
και από τήν αρχή και δεν πρόκειται µετά απ’ αυτό τό πείραµα να κάνω
και άλλο παρόµοιο: Όµως εκείνην µπορώ να τήν βοηθήσω, έτσι
σκέφτηκα
αυστηρία

και κοίτα να δεις, τής είπα, τό τηλέφωνο είναι ένα πάρα πολύ θεατρικό
κατασκεύασµα. Μην κοιτάς που έχει µόνο φωνή, δεν έχει µόνο φωνή
ποτέ, είπα. (Τά ξέρουµε αυτά, είπε) Ή µάλλον η αφήγηση µπορεί να
είναι πάρα πολύ θεατρική είπα, κι ας είναι µόνο αφήγηση: Και δεν λέω
τήν περίπτωση που αφηγείται κανείς ένα θεατρικό έργο, εννοώ τή στιγµή
που αφηγείται κανείς κάτι µυθιστορηµατικό: (Τά ξέρουµε, είπε):
Κάθοµαι εδώ δηλαδή από τ’ απόγευµα και τηλεφωνάω γιατί αυτή έχει
πάει στη δουλειά της και όσο περισσότερο µιλάω τόσο περισσότερο έχω
τήν εντύπωση ότι µέ βλέπουνε κιόλας κάποιοι κι ότι θα µπορούσαν να µέ
δούνε αν γινότανε, τόσο περισσότερο δηλαδή έχω τήν εντύπωση ότι όλα
αυτά είναι θέατρο. Τό φαντάζεσαι; (∆εν ασχολούµαι µε τό θέατρο, είπε
ψυχρά, δεν µ’ ενδιαφέρει αυτό τώρα) Σκέψου λιγάκι, για σκέψου, τής
είπα: Σκέψου τί αποτελέσµατα θα έχει για ένα θεατρικό έργο τό να είναι
ένας επί σκηνής που να έχει µόνο µια τηλεφωνική συσκευή και όµως να
κρατάει τό κοινό του καθηλωµένο εκεί πάνω, γιατί απ’ αυτήν τήν
συσκευή διηγείται προς διάφορους άλλους (ανθρώπους τής ζωής του), τά
σηµαντικά γεγονότα τής ζωής του δηλαδή που τού έχουν συµβεί: έξω απ’
τό σπίτι, τά λέει στις φίλες του ας πούµε. Τά µαθαίνουµε εµείς αυτά που
γίναν έξω από τό σπίτι µέσω αυτών που βγαίνουν έξω απ’ τό στόµα του
δηλαδή µέσα στο σπίτι (Έχει ξαναγίνει, µού είπε). Για φαντάσου, τής
είπα, για φαντάσου λοιπόν, είναι γοητευτικό: να µην συµβαίνει τίποτα
επί σκηνής, σχεδόν ούτε κίνηση, καθόλου να µην υπάρχει άλλο εφφέ
παρά µόνο ό,τι λέγεται και µόνο οι αναγγελίες αυτού επί τών
παρελθόντων γεγονότων: και δεν έχει σηµασία πόσο παληά θα είναι
αυτά, µπορεί να ’ναι και µόνο µισής ώρας, ή µπορεί µισής µέρας ή και
µιας µέρας: αυτός όµως θα τά αναφέρει θα τά αναγγέλλει σαν να ’ναι
αγγελιοφόρος δηλαδή τής ζωής του (άγγελος, είπε, λέγεται αυτό) ακόµα
καλύτερα να είναι άγγελος λοιπόν ο ίδιος τής ζωής του είπα, ωραίο δεν
είναι; Μπορείς να τό κάνεις; είπα. Μπορείς να µ’ ευχαριστήσεις,
πρόσθεσα φιλικά και µε δύναµη, ευχαρίστησέ µε ορίστε στο παραχωρώ
να τό κάνεις ό,τι θέλεις εσύ, εγώ δεν θα κρατήσω τίποτα απ’ αυτό.
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στην αρχή µέ πάγωσε η αυστηρία τής φωνής της βέβαια – και γενικά η
φωνή της είναι συνήθως ψυχρή αλλά όµως πρώτα µέ άκουσε καλά και
αφού µέ άφησε να τελειώσω περίµενε λίγο και ύστερα είπε µε
µονοκόµµατο και εχθρικό ύφος ελαφρώς, που θα µπορούσα να τό
εκλάβω και ως σνοµπισµό αν δεν θυµόµουνα τήν ίδια στιγµή ότι πάντα
περιφρονεί αρχικά όλα τά πράγµατα που κατά βάθος τήν ενδιαφέρουν η
Νίνα
άντε γαµήσου πληκτική γλωσσολόγα µού είπε: Και ποιος σού είπε
εσένα ότι θέλω να µέ φορτώνετε και συ και σεις και όλοι οι άλλοι σάς
είπε κανείς ότι έχω καµµία ανάγκη; κι εξάλλου τώρα τέλειωσα κι αυτήν
τήν εποχή ξεκουράζοµαι είπε: Μόλις τέλειωσα τό καλό µου βιβλίο που
σού ’λεγα και τώρα δεν θέλω να σκέφτοµαι τίποτα άλλο, µού φτάνει που
’χω ν’ αντιµετωπίσω και τούς εκδότες. Πάντως για ειδοποίησέ µε για
καλό και για κακό όταν θα ξανακατέβης, µήπως κι έχω τελειώσει τά
πάντα και µπορέσουµε να ξανανέβουµε πάλι επάνω µαζί: τό πεθύµησα
λίγο τό γαµηµένο τό κρύο µού χρειάζεται πάλι ένα ταξιδάκι σε πιο
ψύχραιµα µέρη και πιο ήρεµα. Μπορώ νά ’ρθω ίσως και µόνη µου τώρα
βέβαια, αλλά προτιµώ να ταξιδεύω µε παρέα, τό ξέρεις, και άσε να
ξεµπερδεύω και µε τούς εκδότες πρώτα να φύγει κι αυτό απ’ τή µέση,
τυχεροί άνθρωποι δεν ξέρετε από τί έχετε γλυτώσει. Αλλά όµως, δεν
θέλω συγγραφιλίκια καθόλου, µού είπε, έτσι; δεν θα έχουµε δηλαδή (όλα
κι όλα) κουβέντες επαγγελµατικές καθόλου, έτσι κυρία νεοφώτιστη ; Ούτε
πειράµατα µε γραψίµατα ούτε πειράµατα µε θέατρα ούτε τίποτα: να
ξεκουραστώ θά ’ρθω, δεν θά ’ρθω να σ’ ακούσω να παραληρείς µε τίς
ερασιτεχνίες σου. Άντε µην αρχίσω να σού µιλάω κι εγώ για στίχους
τραγουδιών και να δεις τί ωραία που είναι, άσχετη. Βρες κάναν άλλον να
τού τά φορτώσεις ώς τότε. Και άµα δεν σ’ αρέσει η παρέα µου σκέτη
χωρίς συγγραφιλίκια να µού τό πεις: δεν πειράζει, δεν θα πάθω και κάνα
κακό, ωραίο τό βερολίνο και θα ’θελα να ’ρχόµουνα αλλά άµα δεν σ’
αρέσει εσένα εγώ πάω κάπου αλλού.
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(από τήν β΄ σηµείωση:)

Ζούνε µόνο λοιπόν µε τήν υπόγεια και αφανή οµορφιά αυτή τής
ελευθερίας – που κατά διαστήµατα µόνο στην διάρκεια τής ιστορίας
ανεβαίνει στην επιφάνεια και κάνει µια επανάσταση κι ακούγεται η
εκκωφαντική µουσική της κι οι ανεπανάληπτοι στίχοι της κι ύστερα πάλι
τήν χάνουµε και περιµένουµε να τήν ξαναβρούµε από αιώνες µετά: κάθε
φορά ελπίζοντας ότι θα τήν δούµε για λίγο παραπάνω να αναδύεται από
τά υπόγεια και να επιπλέει στο µπλε νερό. Στο µεταξύ είναι έρηµος ο
δρόµος και ερηµικός και πανάκριβος γιατί κοστίζει από πολλές απόψεις,
έχει µεγάλο κόστος να διαλέγεις να αγνοείς τόν έπαινο τού δήµου και
τών ισχυρών και τών θαµµένων ζωντανών και εξυπονοεί και χρειάζεται
και προϋποθέτει ή τέλος πάντων απαιτεί και µια απερίγραπτη ποιότητα
ενάντια στις κουτοπόνηρες ύπουλες και πειστικές κατασκευές τους τής
ηθικής: δηλαδή µια απερίγραπτη δύναµη. Γνωριζόµαστε όµως µεταξύ
µας.
Εγώ τόν νίτσε τόν γνώρισα διαβάζοντας τά ξηµερώµατα όταν δεν είχε
ακόµα πολύ φως σχεδόν καθόλου φως παρά µόνο µια διείσδυση ενός
ανοιχτόχρωµου ειρηνικού µπλε πράγµατος µες στο σκοτάδι πάνω στο
πεζούλι εκείνο τά καλοκαίρια ενώ µέ συντροφεύανε σιωπηλές γάτες:
αυτές τά ξέρουνε αυτά εκ φύσεως και µού λέγανε τό συγκαταβατικό
αλλά ειλικρινές µπράβο τους που επεδίωκα να τά κατανοήσω κι εγώ
τρίβοντας τίς ράχες τους στις πατούσες µου (αν τίς πάρεις για µπούσουλα
εγκαίρως µπορεί να διευκολύνεις πολύ τό ταξίδι σου σ’ αυτό τό τραίνο
µε σκοπό τήν µοναδική σου αφετηρία): Και εδώ λοιπόν µια που έχω
αφήσει κι εγώ πολύ πίσω µου πλέον µπορούµε να πούµε τήν αφετηρία
αυτού τού βιβλίου και πλησιάζω µάλιστα τώρα στο τέλος του είµαι
υποχρεωµένη να περιγράψω λοιπόν τώρα κι εγώ µια καταπληκτική
ιστορία:
(…)

(…)

Αλλά ας τ’ αφήσουµε λοιπόν τώρα αυτά: Ανάµεσα στους χορούς τού
Ιούλιου και τά αφρικάνικά του τραγούδια χαιρόµουνα τότε τήν άπειρη
ελευθερία τού καλοκαιριού µ’ ένα απολύτως δικό µου δωµάτιο στο οποίο
φτάναν από τήν κουζίνα οι µυρωδιές από τά µαγειρέµατα τής
χρονολουλούς και οι οικείες συνηθισµένες και όχι χωρίς χιούµορ φωνές
της απ’ τούς τσακωµούς της µε τίς γάτες. Κάτι αδέσποτες κότες µπαίναν
επίσης µερικές φορές µες στην κουζίνα, κι εκεί η έκπληξη όλων µας ήταν
πολύ µεγαλύτερη, και υπήρχαν µερικές φορές και σκυλιά φιλικά και
ταπεινωµένα – παρακαλώντας για χάδια. Η Λολίτα δεν είχε φανεί
αντιθέτως όπως είπα καθόλου και µόνο µετά τόν θάνατο τού
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Αυδόπουλου όταν θα τό γκρεµίζαµε αυτό τό σπίτι κάποιοι γείτονες είπαν
ότι είχαν δει ανάµεσα στα δέντρα τού κήπου και τά βράχια να
περιφέρεται µία µεγάλη χελώνα σαν αφηρηµµένη. Μια φορά είδα
µάλιστα µια δεντρογαλιά τυλιγµένη σαν λουρί γύρω απ’ τόν εαυτό της
να κάθεται στη σκιά κάτω από µία ψάθινη ξεχαρβαλωµένη καρέκλα και
να περιµένει. Ο γείτονας τήν είχε για γούρι και δεν θέλησε να τήν διώξει,
τού άρεσε: κοιτούσε γύρω της µε τήν ανωτερότητα και τό σαγόνι
κανονικής γάτας. Έπαιρνα τό ποδήλατο και κατέβαινα ώς τή θάλασσα, η
ερηµιά ήταν µεγάλη, µ’ ακολουθούσαν σκυλιά: είχα αναπτύξει µια δική
µου τεχνική, επειδή φοβόµουνα, τά µάζευα όλα γύρω µου σταµάταγα
τούς µιλούσα τούς έλεγα χαϊδευτικά παραµύθια κι ύστερα ξανάφευγα: µέ
κοιτούσαν τότε ακίνητα κι αποχαυνωµένα να φεύγω και γαύγιζαν πού
και πού. ∆ιάφορα αγόρια µοναχικά µέ πλησίαζαν και µιλούσαµε ή
καπνίζαµε καµµιά φορά στον δρόµο τής θάλασσας µε τά δέντρα κάτω
απ’ τά παληά ασπροκόκκινα σπίτια: Ο Αυδόπουλος µάς άφηνε ήσυχους
στις διακοπές µας αυτές και δεν πάταγε τό πόδι του τότε εκεί, προφανώς
γιατί τόν αφήναµε ήσυχο κι εµείς στην αθήνα: τό καλοκαίρι ήταν
ειρηνικό έτσι για όλους. Στην πρώτη επίσκεψη που κάναµε στο σπίτι
αυτό αφού τ’ αγοράσανε συνάντησα πάνω στα σκαλιά µιας ερειπωµένης
βεράντας τήν διάφανη περιβολή κάποιας κίνησης (ή και αισθήµατος) (µε
κατεύθυνση προς τό σπίτι) και µε ανάγλυφα αόρατα σχέδια πάνω που
δεν είχε µέσα τίποτ’ άλλο παρά µόνο τόν χρόνο που είχε ήδη φύγει
(αφήνοντας πίσω του µια ανάµνηση σαν σαλιωµένη από σαλιγκάρια,
µανούβρα.) Ελιγµό. Ο Αυδόπουλος τό σεβάστηκε πολύ τό φίδι όπως είπε
αυτό τού σπιτιού αλλά εµείς δεν τό είδαµε όµως ποτέ. Άκουγα συνέχεια
µουσική στο δωµάτιό µου µε όλα του τά παράθυρα ανοιχτά προς τά
πεύκα τίς εληές και τίς φυστικιές και κάθε καλοκαίρι µετέφερα πάλι εκ
νέου τά µηχανήµατα. Η θάλασσα είχε όπως και όταν ήµουν µικρή
τσούχτρες κατά περιόδους αλλά τώρα κανείς δεν τίς έπαιρνε µε τό κουπί
να τίς βγάλει για χάρη µου έξω, όµως η αµµουδιά ήταν µεγάλη και
ήρεµη. Προς τήν άκρη, εκεί που τά σπίτια γινόντουσαν πιο αρχοντικά
υπήρχαν βραχάκια. Περνάγαµε µε τούς φίλους µου µες στο νερό και
κρυβόµαστε πίσω τους κι εκεί αγκαλιαζόµαστε. Τό βράδυ πηγαίναµε
σινεµά και κυκλοφορούσαµε κάτω απ’ τά φώτα. Τό κέντρο τής
παραλιακής πόλης ζωντάνευε χωρίς χρώµα. Αγαπούσα κρυφά τόν σίλλερ
και ειδικά τόν ∆ον Κάρλος που µού φαινότανε ερωτικός περισσότερο
από κάθε τι άλλο: Θυµάµαι τήν φράση που χωρίς να ξέρω τί έλεγα τήν
είχα κάνει τότε δικιά µου:
Για τήν ιδέα µου δεν ωρίµασε ο αιώνας µου
Είµαι πολίτης πολιτείας που µέλλει νά ’ρθει

Ο µεταφραστής είχε για άγνωστους λόγους µεταφράσει τό έργο µε
µέτρο ακόµα και οµοιοκαταληξίες παραβιάζοντας φυσικά τό πρωτότυπο
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αλλά αυτό δεν τό ήξερα τότε: Είχα γράψει τήν φράση πάνω στον
µηδενισµό ή τήν τραγωδία ή τήν ηθική του αν θυµάµαι καλά, σαν να
’θελα να βάλω τόν σίλλερ να λογικέψει τόν νίτσε: τί ιδέες κι αυτές: είναι
αλήθεια όµως ότι τότε µού φαινόντουσαν αυτά φυσιολογικά και τά
βιβλία τά θεωρούσα όλα σαν ένα βιβλίο που συνεχίζεται σε διάφορα
κοµµάτια του και µέρη του και τό συνδετικό τους ήµουν εγώ. Ο σίλλερ
µπορούσε να συγκινήσει πολύ βέβαια έναν άνθρωπο όταν ήταν έφηβος.
(Τό ίδιο κι ο νίτσε άλλωστε): υπάρχει πάντως ένας ερωτισµός, αυτός ο
διάχυτος ατίθασσος έρωτας που ξεχειλίζει από παντού στον δον κάρλος
που µέ γοήτευε: έρωτας ανάµεσα στους δυο άντρες κι ανάµεσα σ’ αυτούς
και τήν µία γυναίκα: τό θεωρούσα υποδειγµατικό αυτό τότε: αυτή η
ελισάβετ (ναι, είναι η ίδια που συναντήσαµε αργότερα, δεύτερο
πρόσωπο, σ’ ένα βιβλίο παµπάλαιο που είχε γοητεύσει τόν σταντάλ,
κοµπάρσα στην κλεβ) αυτή η ελισάβετ και ο κάρολος και ο µαρκήσιος
πόζα αυτός ο πιο ερωτικός απ’ όλους µαλτέζος, τί αίσθηµα: ερωτευµένοι
µεταξύ τους και µε αυτήν: και όλοι µε όλον τόν κόσµο: υπάρχει πολύς
ερωτισµός στον σίλλερ – στον δον κάρλος τουλάχιστον σίγουρα –
διάχυτος και λίγο στοµφώδης θα ’λεγα τώρα, αν και όχι ενοχλητικά,
ανεπαίσθητα µόνο στοµφώδης, µε κείνην τήν αναγκαία σχεδόν επιµονή
τού ανατρεπτικού ιδεαλισµού που δεν έχει γίνει ακόµα συνείδηση ούτε
είναι καν δεδοµένος ακόµα, ναι έρωτες απαγορευµένοι, για τόν αιώνα
µας πλέον εφηβικοί: ο σίλλερ βέβαια δεν είναι κλάϊστ: ξεπερνιέται, αλλά
υπήρξε τόσος έρωτας (τότε). (Η διαφορά είναι ότι ο σίλλερ χρησιµοποιεί
µεγάλες λέξεις µε πάθος, ενώ ο κλάϊστ τίς αφήνει µόνο να εννοούνται. Η
λέξη ελευθερία ας πούµε είναι πολύ επικίνδυνη µπορεί να κάνει ένα
κείµενο ακόµα και βαρετό (µόνο στον χαίλντερλιν ίσως η λέξη είναι
τρυφερή και γλυκειά και καθόλου διδακτική από µια άποψη: σ’ αυτόν
τόν τρελλό και γλυκό άνθρωπο δεν υπάρχει ίχνος διδασκαλίας παρά µόνο
κατάπληξης θλίψης.)) (Και τόν δάντη ασφαλώς: θα τραγουδήσω τήν
ελευθερία που είναι αγαπηµένη όπως τό ξέρει όποιος γι’ αυτήν, και τά
λοιπά. Όµως δεν έχουνε νόηµα ακόµα όλ’ αυτά).
(…)

κι αυτό που θα διηγηθεί θα είναι αυτό που διηγήθηκα και εγώ στον
φίλο µου – τόν ίδιο που είχαµε πάει στην αρχή τού βιβλίου στον
λυκαβηττό – τήν ηµέρα ακριβώς που βγήκα στο µπαλκόνι και είδα όλον
τόν κόσµο από ψηλά να περπατάει κάτω και τ’ αυτοκίνητα να τρέχουνε

copyright © hari stathatou 2oo8: all rights reserved

‹100›

χάρη σταθάτου

/ βιογραφίες αγνώστων

και να σταµατάνε και τούς ανθρώπους να περιµένουνε στις γωνίες να
περάσουν τήν διάβαση, κι επειδή βρίσκοµαι ακριβώς πάνω από
σταυροδρόµι άλλοι περπατούσαν κι άλλοι ήταν ακίνητοι κι άλλα
αυτοκίνητα τσούλαγαν κι άλλα δεν τσούλαγαν και σ’ ένα µέρος τού
δρόµου άλλοι περπατούσαν παράλληλα µε τά χρωµατιστά κουβούκλια
που τρέχανε κι άλλοι καθόντουσαν και ανεβοκατεβάζαν τό χέρι στο
στόµα σαν κάτι να πίνανε και άλλοι στεκόντουσαν µπροστά από κάτι
άλλα ακίνητα κουβούκλια και µιλάγανε σ’ αυτούς που ’τανε µέσα (µέσα
από µια τρύπα) απ’ όπου ο ένας έβγαζε τό κεφάλι του ή και τό χέρι κι ο
άλλος άπλωνε ένα χέρι και χαιρετιόντουσαν κι ύστερα έφευγε χωρίς να
ξανακοιτάξει πίσω και µερικά απ’ αυτά τά κουβούκλια τά χρωµατιστά
που τσουλάγανε πάρα πολύ γρήγορα ξαφνικά σταµατάγαν απότοµα (όλα
µαζί) και τότε µπροστά τους περνάγανε βιαστικά οι άνθρωποι που µέχρι
τότε ήτανε σ’ εκείνο τό κοµµάτι τού δρόµου (όλοι µαζί) και µάλιστα
κοντά σε στήλες τού ερµή αποτρεπτικές που βγάζανε χρώµατα που
λάµπανε κατά καιρούς πράσινα κόκκινα και άλλες φορές απ’ αυτό τό
φαρδύ ποτάµι τού δρόµου περνούσαν και κάτι ιππείς, µόνο που είχαν
κόψει τό κεφάλι απ’ τ’ άλογά τους και τσουλούσαν ουρλιάζοντας µέσα
σε καπνούς σαν να ήτανε καµµιά µηχανή σαν αυτές που έβαζε στη
σκηνή εκείνος ο τρελλός ο ευριπίδης καµµία φορά και τού πετάγαµε τά
κρεµµύδια µας και τά σκόρδα και τίς ντοµάτες µας (και τίς βρισιές) για
να τόν συνεφέρουµε τόν γελοίο που έβαζε τίς γυναίκες να µάς είναι
έξυπνες και να µάς βάζουν στη θέση µας ο καθίκης, (εκείνη η πουτάνα
εκεινού τού πολιτικάντη τού πούστη µε τήν περικεφαλαία τού τά ’λεγε
αυτά να τά λέει) και να κάνει τέτοια µισογύνικα τού ’λεγε η πουτάνα που
µισούσε τίς τίµιες γυναίκες η παληοβρώµα και να βάζει τίς γυναίκες να
σκοτώνουνε και να βάζει τίς γυναίκες να ’ναι σαν εµάς ενώ µόνο εµείς
πρέπει να σκοτώνουµε αφού µόνο εµείς είµαστε κακοί κι οι γυναίκες
πρέπει να ’ναι καλές, ο βρωµιάρης ο καθίκης αλλά κι εµείς καλά κάναµε
και δεν τού δώσαµε τά λεφτά µας και τό βραβείο µας κι ετούτοι εδώ
λοιπόν είναι από άλλους θεούς σίγουρα: χιλιάδες χρόνια µετά είναι
σίγουρα, ούτε να τούς φανταστούµε δεν µπορέσαµε, είναι αλαζόνες και
περίεργοι δεν µάς ξέρουν εµάς ούτε και θέλουν να µάς ξέρουν, φοράν
και κάτι περικεφαλαίες στρογγυλές πάνω σε άλογα χωρίς κεφάλι µε
πόδια σαν τού κάρου που φωνάζουν σαν λιοντάρι και βγάζουν καπνούς
σαν τού δράκου, από τόν κώλο, και µερικοί έχουνε µακριά µαλλιά κι
άλλοι κοντά και µερικοί έχουν τά πόδια να φαίνονται κι άλλοι τά
κρύβουν και ίσως να µην υπάρχουν και γυναίκες και άντρες ή ίσως να
’ναι όλοι µαζί και τά δύο, πάντως δεν µπορώ να τούς καταλάβω ακριβώς,
και έτσι πάνω στο µπαλκόνι ξαφνικά συνειδητοποίησα ότι µπορούσα ν’
αποµακρύνοµαι να πηγαίνω πολύ µακρυά καθώς έβλεπα τούς
συγχρόνους µου µε τούς οποίους σαν να µη µέ συνέδεε πλέον ούτε ο
χρόνος και επειδή ήµουνα τόσο ψηλά και δεν άκουγα και τίς φωνές δεν
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υπήρχε ούτε η γλώσσα να µέ συνδέει (κι ήτανε σαν καθρέφτης µε πολλά
φύλλα που ξαφνικά όλα αποµακρύνονται και γίνονται πολύ µικρά) και
ξαφνικά θέλησα να µιλήσω να επιβεβαιώσω ότι είµαι εγώ και µπήκα
µέσα και τηλεφώνησα σε κείνον τόν φίλο µου και τού είπα Ήµουνα τώρα
µόλις πριν στην ταράτσα και διαπίστωσα ότι από τό καινούργιο σπίτι µου
ο κόσµος φαίνεται πολύ αστείος, επειδή είµαι πάνω σε διασταύρωση κι
επειδή είµαι και πολύ ψηλά τώρα όλα είναι σιωπηλά σ’ αυτό τό σπίτι και
µόνο ο θόρυβος από τίς µηχανές ακούγεται, µόνο τό καυσαέριο
ανεβαίνει σα θυµίαµα, κι όλα τ’ άλλα είναι µια παντοµίµα περίεργη που
µού άρεσε να σκέφτοµαι ότι τήν κοιτάει ένας αθηναίος τής κλασικής
εποχής µού φαινόταν τουλάχιστον τό ίδιο τραγική περίεργη και
ακατανόητη: κυρίως αυτό, που περπατάγαν όλοι µαζί και σταµατάγαν
όλοι µαζί: σε χρονικά διαστήµατα ρυθµισµένα µε κάποιο µέτρο, αλλά
ακατανόητα όµως για µένα: και κυρίως αυτό τό ότι δεν µιλάγαν µεταξύ
τους ενώ κάναν ακριβώς τά ίδια πράγµατα: Και ξαφνικά µού ήρθε µια
παρήγορη σκέψη: Είµαστε τόσο διαστηµικοί για έναν άνθρωπο τής
εποχής τού ευριπίδη και όµως ασχολούµαστε ακόµα µ’ αυτόν, άρα αυτό
µπορούσε να µέ καθησυχάσει δηλαδή για τό µέλλον, τό ότι εµείς
φαινόµαστε διαφορετικοί αλλά είµαστε ίδιοι, και τό ίδιο µπορεί να
συµβεί δηλαδή και στο µέλλον και µ’ αυτούς, που εµείς φανταζόµαστε
πολύ πιο µπροστά από µάς, κι όχι µόνο ασχολούµαστε ακόµα µαζί του,
αλλά τόν καταλαβαίνουµε κιόλας καλύτερα από τόν εσµό τών
συγχρόνων του εµείς. – Ασφαλώς έτσι είναι, µού ’πε ο φίλος µου από τό
τηλέφωνο εκείνοι ήταν απροετοίµαστοι να τόν δεχτούν. – Ε, και λοιπόν
σκέφτηκα ένα έργο, τού είπα, ένα έργο που να αρχίζει ακριβώς έτσι, να
κάθεται µία δηλαδή µόνη της φάτσα ακριβώς στο κοινό και να
τηλεφωνάει σε κάποιον και να τού λέει µια τέτοια εµπειρία που είχε από
τήν ταράτσα της. Σκέφτοµαι µάλιστα ότι είναι τόσο ωραία ιδέα που θα
πρέπει να τήν πω και στην Νίνα, γιατί αυτή µπορεί να τό κάνει τό έργο
αφού είναι η δουλειά της. – Μετά όµως τί θα γίνει; µού είπε αυτός: άµα
τελειώσει αυτή η διήγηση που τού λέει αυτή, τί άλλο θα γίνει; – Ξέρω
γω, είπα, αυτό θα τό βρει εκείνη η Ελένη, η Νίνα, είπα εγώ. Ας κάνει κι
αυτή κάτι, ε; Πάντως η κεντρική ιδέα τού έργου όπως τό σκέφτοµαι είναι
να µην γίνεται και τίποτα σπουδαίο, να τηλεφωνάνε µόνο. – Θα είναι
βαρετό έτσι, είπε αυτός. – Θα βγαίνει όµως η ζωή της σιγά-σιγά µε τά
τηλεφωνήµατα, είπα εγώ. – Έχει ξαναγίνει αυτό µού φαίνεται, είπε
αυτός. Ναι αλλά όχι µε γυναίκες, είπα εγώ. Κι επειδή µ’ εκνευρίζουν οι
λεπτοµέρειες και τά σχέδια άλλαξα θέµα.
∆εν µ’ αρέσουν οι µικρόνοιες. Εγώ δεν έχω περιορισµούς στη δουλειά
που κάνω διότι όταν διαβάζεις δεν τίθεται ζήτηµα πλήξης, σε µια
επιστηµονική διατριβή είναι σαφές ότι θα πλήξεις δηλαδή και εποµένως
µπορώ να µιλάω για όλα εγώ.
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Ναι τό ξεκίνηµα τής τραγωδίας είναι τόσο µοντέρνο όσο και η
κατάργησή της, τίποτα δεν γίνεται ποτέ δηλαδή µε τήν έννοια ακριβώς
τής περιπέτειας και τής δράσης και καµµία σχέση δεν έχει η τραγωδία µε
δράµατα οικογενειακά και τά παρόµοια, αυτό πάνω απ’ όλα ήθελα να
τού πω, ήθελα να τό καταστήσω αυτό δηλαδή απολύτως σαφές, ότι
κανένας δεν ασχολείται µε οικογενειακά δράµατα, τά οικογενειακά
δράµατα είναι µία βλακεία, και η τραγωδία ασχολείται µόνο µε τά
σηµαντικά δηλαδή ας πούµε βασικά µε τόν έρωτα: από κει ξεκινάει: από
τόν υπέροχο εκείνο απαγορευµένο χορό που πια δεν υπάρχει:
(…)
les jours s’ en vont /je demeure

Αν όµως ως προς τό θέµα τού έρωτα τά έκανε θάλασσα (τό πλήρωσε
βέβαια κιόλας ο ίδιος πολύ ακριβά) αν δηλαδή σ’ όλα αυτά είχε άδικο,
στο θέµα τού βάγκνερ είχε εκατό τά εκατό δίκηο και αυτό είχα πάνω απ’
όλα δηλαδή σκοπό εγώ απ’ τήν αρχή να σού πω: Τώρα, τό γιατί δεν τό
είπα αµέσως και άργησα τόσο, αυτό είναι µια άλλη ιστορία, αλλά µπορώ
να σού διευκρινίσω ότι δεν θα γίνονται και όλα αµέσως όπως τά θέλεις
εσύ: Είχα λόγους δηλαδή ίσως να θέλω να ξεχαρβαλώσω λίγο τήν
υπόθεση τώρα που πάµε προς τό τέλος και να τήν διαλύσω ελαφρώς, για
να µη λυπηθείς και πολύ που κάποια στιγµή θα σταµατήσουµε αλλά
αντίθετα να πεις µάλλον ∆εν πειράζει, έτσι κι αλλιώς όπως αποδείχτηκε
δεν είχε και άλλη ιστορία να µάς πει και τόρριχνε στις φιλοσοφίες,
ευτυχώς λοιπόν που τελειώσαµε: και ήθελα εξάλλου να σού βάλω και
µερικά από κείνα τά ποιήµατα που µάς µάθαινε η ζουβιέ, να στα πετάξω
ανάµεσα στις φιλοσοφίες σαν τίτλους, τιτλάκια, και πιο πολύ εκείνο τό
Κάτω απ’ τό γεφύρι µιραµπώ που µάς είχε µάθει: Αργοκυλάει ο
σηκουάνας και οι αγάπες µας: Θα ’πρεπε να τό θυµηθώ; Η χαρά ερχόταν
πάντα µετά τήν λύπη: Vienne la nuit, και λοιπά. Αλλά κι απ’ τήν άλλη
µερηά όλη αυτήν τήν ιστορία τής τραγωδίας πολύ πιο εµπεριστατωµένη
βέβαια, και όχι τόσο γρήγορη και περιληπτική, τήν έχω αλλού αναπτύξει,
µε πολύ περισσότερα στοιχεία αλλά δεν µπορώ να τήν βάλω στα
γλωσσολογικά µου γιατί τό µόνο που τήν συνδέει µε τό θέµα τής
γλώσσας είναι αυτή η καταγωγή τής λέξης που έχουµε εµείς για τήν
ελευθερία απ’ τό βακχικό ελελεύ και ανυποµονούσα επιπλέον να δω πώς
είναι, πώς µπορεί να διαβαστεί αυτό τό κείµενο µέσα σ’ ένα κείµενο ας
πούµε καθόλου φιλοσοφικό αλλά καθαρά µε ιστορίες και παραµύθια: και
στο κάτω-κάτω αυτά που λέει για τήν φρίκη τής οικογένειας πολύ µού
αρέσουνε και δικαιώνουνε κιόλας τήν δικιά µου τήν στάση, έτσι λοιπόν
µετά τήν αφήγηση µιας ιστορίας µε περιπέτειες χρειάζεται και λίγη
φιλοσοφία, µια υποστήριξη θεωρητική θα λέγαµε έστω και σαν αλλαγή
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πλέον µόνο. Άλλωστε η φιλοσοφία και η βαθειά σκέψη είναι όπως έχω
ήδη πει κατά βάθος εµένα τό είδος µου:

(…)

τό δεύτερο βιβλίο ήταν ελληνικό και µικρότερο πιο βολικό στη
µεταφορά και που µόλις είχε τότε εκδοθεί µάλλον έτσι φαινότανε: δεν
ήταν βέβαια ογκώδες αλλά ο χρόνος του ήταν αφάνταστος για τή ζωή
ενός οποιουδήποτε άνθρωπου και για τή δικιά µου τή ζωή ασφαλώς: τό
’χε εκδόσει ένας άνθρωπος δηλαδή µε δικά του έξοδα όπως αργότερα
έµαθα τώρα που απ’ τήν Νίνα ξέρω πώς γίνονται αυτά, και τό ’χε
ονοµάσει και γαλλική ποιητική πρόζα, και είχε µέσα τούς πάντες: από
τόν απολλιναίρ (και τόν λωτρεαµόν) µέχρι τούς ρεµπώ και µπρετόν µαλλαρµέ
(και όλους τούς άλλους): κι ήταν η δουλειά ενός άνθρωπου που δεν τόν
ήξερε απολύτως κανείς: αυτοί είναι οι πιο όµορφοι άνθρωποι που
υπάρχουνε και σε µίζερους κι αχάριστους τόπους όπως είναι οι τόποι
αυτοί, είναι συνηθισµένο ν’ αργείς τόσο να τούς γνωρίσεις, και να πρέπει
να πας στο γυµνάσιο πρώτα, και να πρέπει να πληρώσουν τά βιβλία τους
οι ίδιοι ασφαλώς, και ν’ αργεί τόσο να τούς γνωρίσει µ’ άλλα λόγια
κανείς, και να πρέπει να πάει στο γυµνάσιο πρώτα, αλλά όµως αυτοί που
τούς γνώρισαν, τούς ξέρουν (και τούς θυµούνται καλά:) :γιατί είναι µέρη
που αποτελεί σαν δυστύχηµα τό να ζεις εσύ εκειπέρα (από µικρή) και να
πρέπει να µιλάς τή γλώσσα που έχουν εκεί (τή µικρή) και να πρέπει να
βγάζεις και εκεί πληρωµένα (ακριβά) τά βιβλία σου: Ό,τι και να
πληρώσεις δηλαδή τώρα εσύ θα ’ναι τίποτα, αυτοί να δεις τί πληρώσανε
οι άνθρωποι: και γι’ αυτό είναι πάντα µια καλή µέθοδος όσο κι αν φαίνεται
µηχανιστική τό να αντιµετωπίζει κανείς στη ζωή του τά πράγµατα µε τήν
αρχή ότι Οι άλλοι άνθρωποι είναι τόσο πιο όµορφοι όσο πιο λίγο τούς ξέρεις.

τό νερό κουρασµένο απ’ τά αιώνια

Αυτή θα ’ταν κι η παρηγοριά τού νίτσε δηλαδή όταν θα τόν σκεφτόταν
(στην αρχή) τόν κύριο βάγκνερ: όταν θα ήταν δηλαδή µοντέρνος
µοναχικός άγνωστος τότε κι αυτός: αλλά θα πρόλαβε; θα πρόλαβε άραγε
να χαρεί δηλαδή για πολύ; Αυτός που άντεχε (τό να µην αντέχει) µε τόν
άλλον που δεν άντεξε (τίποτα); Γιατί δεν συγκρίνονται βέβαια οι δυο
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τους πια σήµερα: ούτε στο ελάχιστο: ο ένας ήδη κουρασµένος, κι ο
άλλος µην θέλοντας ποτέ του πλέον να κουραστεί: ο ένας η ιδιοφυία
προσωποποιηµένη µε όλη της τήν απόγνωση, κι ο άλλος η
εµπροσθοφυλακή εντέλει τής µαζικής κουλτούρας σε όλη τή δόξα της:
να φοράει τό βρακί του ανάποδα και να παριστάνει τόν δύσκολο: (µόνο
και µόνο γιατί απλούστατα ούτε ιδέες είχε ούτε και τίποτα). ∆ιότι µην τά
µπερδεύουµε, δεν σηµαίνει ότι κάθε ατάλαντος είναι και σηµαντικός
επειδή µ’ αυτόν κανείς πλήττει (είναι εκφραστικό τό ανέκδοτο τό χυδαίο
πιθανώς και φτηνό κατά τό οποίο σύµφωνα µε τόν ορισµό ενός αδαούς
(φαινοµενικά) θεατή ο λόεγκριν ή ο τριστάνος ή δεν ξέρω γώ τί, είναι
ένα έργο του όπου η πρώτη πράξη κρατάει τρεις ώρες κι ύστερα κοιτάς
τό ρολόϊ σου κι έχει περάσει ένα τέταρτο:) Όχι δεν είναι καθόλου αστεία
πράγµατα αυτά: Η µεγάλη τέχνη µπορεί να ’ναι δυσκολοχώνευτη (στην
αρχή), και ανοίκεια, ή και δυσπρόσιτη, αλλά αυτό δεν σηµαίνει καθόλου
και ότι κάθε τι δύσπεπτο βραδυκίνητο καθυστερηµένο χαζό ανήκει
δικαιωµατικά στην περιοχή και τής µεγαλοφυίας τής τέχνης. Τέχνη
µπορεί εγώ να µην κάνω, αλλά τά περί τέχνης τά ξέρω.
Και ο νίτσε µπορεί να µην ανήκε στην περιοχή τής τέχνης αλλά, κι
αυτός επίσης, τό ήξερε: Τό πώς οι άλλοι όµως κάνουν ότι δεν τό
καταλαβαίνουν είναι που εγώ δεν ξέρω πώς µπορεί δηλαδή να συµβεί και
στην περίπτωση αυτή σφυράνε κλέφτικα µόλις ανακινήσει τό ζήτηµα
αυτό κανείς δηλαδή. Και τί θέλουν να πουν µ’ άλλα λόγια ότι δεν ήξερε
ο νίτσε τί έλεγε µοναχά σ’ αυτήν τήν περίπτωση; Μα είναι αυτοί που τόν
θαυµάζουν απεριόριστα και µάλιστα ειδικά στα σηµεία που είναι και
φοβερά µισογύνης – εκεί τούς βλέπεις που αναγαλλιάζουν από χαρά και
γαργαλιούνται σαν να τούς καθαρίζεις αυγά: λοιπόν δεν µπορεί να
συµφωνείς σ’ όλ’ αυτά, και στην περίπτωση τού βάγκνερ να λες απλώς
ότι δεν ξέρει τί λέει.
Αντιθέτως, είναι ένα από τά πράγµατα µε τά οποία εγώ συµφωνώ µε
τόν νίτσε απολύτως, τό λέω (και δεν χρειάστηκε να διαβάσω τό
γερµανικό κείµενο τού τριστάνου για να καταλάβω γιατί τό ήξερα και
από πριν, απλώς ο µεσαιωνικός αυτός από τό στρασβούργο στο τέλος
(προσφάτως αρκετά µάλιστα) απλώς µε δικαίωσε). Ναι, ασφαλώς, ο νίτσε
τά ’χε εναντίον τού βάγκνερ για λόγους ουσιαστικούς κι όχι αδυναµίας ή
βίτσιου και τά ’χε τετρακόσια σ’ αυτό:

(…)

Η οπισθοδρόµηση µ’ άλλα λόγια τού βάγκνερ στη µουσική τού µύριζε
θάνατο, κι αυτό ήταν κάτι που ο νίτσε τό συχαινόταν απόλυτα: Όταν, µ’
copyright © hari stathatou 2oo8: all rights reserved

‹105›

χάρη σταθάτου

/ βιογραφίες αγνώστων

άλλα λόγια, ο κόσµος είχε γυρίσει ανάποδα (κι ένας απ’ τούς λόγους που
ο κόσµος προχώραγε προς τήν επανάσταση ήταν και η σκέψη τού ίδιου
τού νίτσε στα καλύτερά του πολύ φυσικά) (αυτή που κατεδάφιζε τήν
µέχρι τότε κυρίαρχη µαλακία τόσο ώστε ούτε κι ο ίδιος τελικά δεν τήν
άντεξε) ο άλλος τού έκανε ποιηµατάκια και µουσικούλες επιστρέφοντας
σ’ ένα είδος µεσαίωνα, κι αντί να γίνεται όσο πάει πιο µοντέρνος
τραγούδαγε κάτι αρλούµπες βαρύγδουπες ώστε να µπορέσει να
οπισθοχωρήσει µε σηκωµένο τό φρύδι: σε θέµατα που είχανε ήδη τήν
ίδια αυτή εποχή (και δεν είναι καθόλου τυχαίο που ο νίτσε
(υπερβαίνοντας αξιοθαύµαστα (και αξιολάτρευτα) τόν µισογυνισµό του
εδώ) τού χτυπάει ακριβώς τόν µπιζέ (άλλο αν µετά ακριβώς τόσο, όχι
µόνο επειδή η µουσική αυτή καταλάβαινε ότι µολονότι ήταν χαρούµενη
δεν ήταν και τό άκρον άωτον τής πρωτοπορίας όσο ακριβώς επειδή
έχοντας υποστηρίξει τήν κάρµεν σε µία στιγµή ένιωσε τήν ανάγκη να τήν
µισήσει ταυτοχρόνως τήν άλλη, θέλησε ο ίδιος να ελαφρύνει τήν
αναπάντεχή του υπεράσπιση προς τόν γάλλο διευκρινίζοντας <σε µία
από τίς ελαχιστότατές του στιγµές όπου αντιµετωπίζει τή σκέψη του µε
συγκατάβαση> να δηλώσει δηλαδή ότι τονίζει κάπως ιδιαιτέρως τόν µπιζέ
ελαφρώς παρ’ αξίαν µόνο και µόνο για να γίνει σαφέστερο σε όλους τους
τί κατακρίνει στον βάγκνερ) (και πράγµατι είναι σαφές) όταν δηλαδή ο
άλλος επαναφέρει, µε σηκωµένο αξιολύπητα τό φρύδι του κιόλας,
θέµατα αξιοµίσητα που τά ’χανε κάποτε κοροϊδέψει κι οι δυο ως
πράγµατα που είχανε ήδη αχρηστευτεί ξεπεραστεί και χαζέψει – κι ενώ η
ηρωίδα τού µπιζέ δηλαδή ανακαλύπτει τόν ελευθέρως ελεύθερο έρωτα ο
άλλος εισάγει σεµνές και αγνές παρθένες που κάνουν θυσίες πάνω εκεί
στο βουνό: (για να µην πούµε – ή να τό πούµε κι αυτό; – τί µαλακίες
εισάγει ανασκολοπίζοντας τόν τριστάνο – που είναι ανατρεπτικότερος
απ’ ό,τι ο ίδιος ο βάγκνερ θα άντεχε στη ζωή του ποτέ – και παρ’ όλ’
αυτά τολµάει να τόν πιάνει στο στόµα του – ή µήπως τολµάει απλώς και
µόνο γι’ αυτό;)):
Όµως αυτό είν’ τό πρόβληµα: δεν πρέπει καθόλου να τό δούµε αυτό
σαν παράδοξο: η καθυστέρηση και η παραίτηση τού βάγκνερ από τό
ρίσκο τού µοντερνισµού ούτε επιφανειακή στο έργο του είναι (πάει ώς τό
κουκούτσι τής ίδιας του τής µουσικής – ακόµα και τών σκηνοθετικών
του ευρηµάτων) αλλά και εξηγεί απ’ τήν άλλη περίφηµα τήν όλο και πιο
απειλητικά εξαπλωνόµενη σήµερα δηµοφιλία του (µέσα σ’ αυτήν τήν
στιγµή) (όπου ο πουριτανισµός εγκαθιδρύεται ξανά και αντεπιτίθεται
πλήρως): επιτίθεται στον διθυραµβικό δηλαδή µ’ άλλα λόγια και
ελεύθερο έρωτα: κι έχουν πετύχει ουκ ολίγα αυτή τή φορά: η
απελπισµένη τους ελπίδα ότι θα ξεχαστεί τελείως ο έρωτας είναι τόσο
ζωντανή όσο ο ίδιος ο θάνατος: απλώς χρειάζεται κάποια στιγµή µια
συµπληρωµατική και εκ νέου κριτική τής βλακείας, επιβοηθητική αυτής
που τής έκανε ο νίτσε όταν ήτανε στα καλύτερά του.
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κι αν έρθει η νύχτα
κι αν σηµάνει η ώρα
.........

Μπορεί να τό πει λοιπόν κανείς ευθαρσώς, κατά πρώτον ότι η ίδια η
ιδέα ακριβώς τού leitmotiv είναι µια ιδέα ταπεινωτική γι’ αυτόν που
ακούει, µάλιστα: είναι δηλαδή µια βρισιά: ναι ας τό πούµε ξεκάθαρα:
πρόκειται για τήν εισαγωγή µιας ιδέας τόσο προσβλητικής όσο θα ’τανε
κι η µεταγραφή τών κλασικών εικονογραφηµένων σε ήχους: Ας
αφήσουµε που κι η ιδέα, κατά δεύτερον, µιας ορχήστρας που δεν
φαίνεται και µόνο ακούγεται – κάτω ή πίσω απ’ τήν ορατή µας σκηνή –
είναι µια πρόβλεψη (καθόλου δεν τόν τιµάει η προφητεία δε αυτή) τού
λαϊκού σινεµά: τό σύνολο τού έργου του αποτελεί µ’ άλλα λόγια, απ’
όποια πλευρά κι αν τό δεις τό προκεχωρηµένο φυλάκιο τής µαζικής ή
γνωστής µας κουλτούρας: Απορώ πώς ο αντόρνο που ήταν τόσο
αυστηρός µε τίς αµερικάνικες ευκολίες (και που δεν ήταν πάντα ευκολίες
– πολλές φορές ήταν η δική του η τύφλα) αποδείχτηκε τόσο εύκολα
ευάλωτος στις γερµανικές ευκολίες κι αρλούµπες. (Αλλά ίσως εξηγείται
αυτό ψυχολογικά – πράγµα που δεν µάς ενδιαφέρει εδώ αυτή τή στιγµή).
.........
οι µέρες φεύγουν εγώ
παραµένω

Και φυσικά είναι, κατά τρίτον, η εξαθλιωτική µεταχείριση τής ιστορίας
τού τριστάνου (όχι είναι αδύνατο να µην τό θέσω τώρα εδωπέρα αυτό)
ναι, δεν µπορούµε να τό αγνοήσουµε (ή να σάς αφήσω να τό αγνοήσετε)
αυτό τό έξοχο κείµενο: Αχ όσοι διαβάσουν τήν γερµανική εκδοχή τού
έπους θα µέ καταλάβουν! Μόνο µε τόν όµηρο µπορεί να συγκριθεί αυτό
τό σχεδόν πεζογράφηµα – δεν ξέρω τό γαλλικό δηλαδή απ’ τό οποίο
προήλθαν τά άλλα (τό αγγλικό είναι κάπως µονοδιάστατα περιπετειώδες που
θα ’λεγε κι ο αριστοτέλης) πάντως ο γοδεφρείδος είναι σίγουρα
µοναδικός:

(…)

Τί άθεο λοιπόν τό κείµενο τού γοδεφρείδου µας – πόσο µοντέρνο
συνεπώς – δεν είν’ τυχαίο που ο σταντάλ διάλεξε έτσι όνοµα γερµανικό
όταν υπόγραφε τό έργο του (κάποιες σελίδες µεσαιωνικές τόσο τού
γοδεφρείδου στα γερµανικά όσο και µέσα από τήν νέα ζωή τού δάντη
µας λες τόν προετοιµάζουνε περίφηµα σε τούτη τήν περίπτωση: διάλεξε
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εποµένως όλη του τή ζωή να έχει όνοµα γερµανικό σαν γράφει τά βιβλία
του και ιταλός να γράψει η επιγραφή πως ήτανε στον τάφο του όταν
πέθανε.) ∆ιότι – εντελώς στανταλικά θα λέγαµε – ο γοδεφρείδος δεν
διστάζει να ενσωµατώσει και ολόκληρες σελίδες θεωρητικές, και
παρεκβάσεις ακόµα και αυτοβιογραφικές, µες στην υπόθεση – και η
περιγραφή του τής ερωτικής κατάστασης είναι διεξοδική και αναλυτική
σαν ψυχανάλυση: οι αλλεπάλληλες αµφιβολίες του κι οι
αµφιταλαντεύσεις, οι αυτοενδοσκοπήσεις, οι αυτοαµφισβητήσεις, οι
δισταγµοί, και τά βασανιστήρια τής κοινωνικής αποδοχής (όπως και τό
άλλο, τό µεγάλο, και µυστήριο βασανιστήριο τής κατανόησης – και τής
αποδοχής – τού άλλου) είναι περιγραφές, όχι µονάχα απολύτως
χειραφετηµένες στην µοντερνικότητα που εσωκλείουνε, αλλά επιπλέον
και γεµάτες χιούµορ – πρόκειται µ’ άλλα λόγια για ένα γράψιµο
κατακλυσµικό ασταµάτητο αδίστακτο, ώριµα κι ολοκάθαρα
επαγγελµατικό και πλήρες. Και δεν είναι µόνο οι σκηνές επάνω στο
καράβι, αλλά και όλη η υπόλοιπη ιστορία: Αρκεί όµως να σκεφτεί ίσως
κανείς (ας πούµε ως αρχή) µε τί υπέροχα αθώο και χειραφετηµένο τρόπο
εκµεταλλεύεται ο γοδεφρείδος µία σύµβαση που διαφορετικά θα τόν
καθήλωνε µε τήν πουριτανική της τήν στενότητα και τήν αγκύλωση:
µιλάω για τό αρχικό τό σχέδιο µε τό οποίο ξεκινάει αυτός ο έρως, σχέδιο
που θυµίζει ηθικολογική βέβαια αναστολή, ο τρόπος όµως που ο
γοδεφρείδος τό επεξεργάζεται αυτό, στέλνει και παραπέµπει και θυµίζει,
ίσια θα ’λεγα, στη διαλεκτική τών σοφιστών: Και είναι µάλιστα, λες και
αυτός κάνει µια άµεση – και επί λέξει θα ’λεγα – αναφορά στην
υπεράσπιση τού έρωτα εκ µέρους τού γοργία – τόν οποίο κανείς δεν
ξέρει κιόλας αν τόν είχε καν διαβάσει: Τό αρχικό εύρηµα απ’ τό οποίο
δεν µπορεί βέβαια ο µύθος να αποσπαστεί, είναι ότι οι δύο εραστές
πρώτα αλληλοµισούνται, και θα ερωτευτούν αργότερα, µονάχα µε τή
διαµεσολάβηση τού φίλτρου, τυχαία, θα ’λεγε κανείς ή µάλλον κατά
λάθος: κι αυτό θα γίνει πάνω στο καράβι (σ’ ένα κινούµενο δηλαδή
έδαφος που φεύγει και γλυστρά) µε τό οποίο ταξιδεύει αυτή να πάει να
παντρευτεί τόν άντρα που καθόλου βέβαια δεν αγαπάει, ούτε τόν ξέρει
καν, κοινό µοτίβο αιώνες τώρα στη ζωή τών γυναικών: και όχι απλώς
στην τέχνη: Αυτός λοιπόν τήν συνοδεύει προστατευτικά, τό φίλτρο δε
από τήν άλλη τό ετοίµασε µια φίλη της, µε αγάπη και ενδιαφέρον βέβαια,
ώστε να τό πιούνε ένα βράδυ µε τόν άντρα της τόν µέλλοντα, να κάνει
όλη τή µελλοντική ζωή τους πιο υποφερτή: Στο έργο αυτό λοιπόν αντί τό
φίλτρο να τήν καθηλώσει τήν υπόθεση σε µία τυπολατρική ηθική, γίνεται
αντιθέτως ο ιµάντας που τό εκτοξεύει στην πιο ανηθικολόγα λογική, τήν
πιο υπονοµευτική θεώρηση: ο µεσαιωνικός µας τότε εκµεταλλεύεται µε
απίστευτο ρεαλισµό και χιούµορ τό λάθος που γίνεται – να πιουν τό
φίλτρο ο τριστάνος κι η ιζόλδη δηλαδή, µια µέρα όταν τό καράβι τους
σταµάτησε σ’ ένα λιµάνι για ξεκούραση: (κι όλο τό πλήρωµα έχει βγει
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πια στη στεριά για να διασκεδάσει ή και να ξεκουραστεί λιγάκι) – αυτοί
οι δύο δε, µένουνε κατηφείς και άκεφοι επάνω στο κατάστρωµα, και
πλήττουνε εκ παραλλήλου και οι δυο (θανάσιµα) µ’ αυτήν τήν επιπλέον
αντιπάθεια που έχουν δηλαδή αναµεταξύ τους: Έτσι, σε µια εντελώς
ανθρώπινη προσπάθεια να ξεπεράσουνε τήν αθυµία τους αποφασίζουνε
να πιουν κι αυτοί λιγάκι: λίγο κρασί να διασκεδάσουνε σαν άνθρωποι:
όµως τό εύρηµα αυτό παίρνει τή θέση µίας στέρεης πραγµατικότητας,
που ξεπερνάει τήν χριστιανική τήν ηθική και συναντάει τήν αρχαία
αντίληψη εκείνη για τό δικαιωµένο όσο και ανεξήγητο ταυτόχρονα τού
πάθους τού ερωτικού, – πράγµα που η αρχαία λογική τό τακτοποίησε
θαυµάσια, αποδίδοντάς το στην παντοδυναµία ενός µικρού παιδιού –
ενός θεού – ο οποίος βέβαια ως θεός είναι κι ανίκητος (και εποµένως εάν
τούς στοχεύσει αυτός δεν έχουνε καµµιά ευθύνη εκείνοι πλέον για τό
πάθος τους, κι αντίθετα, είναι και επιπλέον απόδειξη θρησκευτικής
εντέλει ευσέβειας τό να υποκύψουνε κιόλας στη θέλησή του) – αυτή
είναι ακριβώς η υπεράσπιση που κάνει ο γοργίας παίζοντας, όπως λέει
και ο ίδιος και για δική του ευχαρίστηση, στο εγκώµιο που έγραψε για
τήν ελένη –: και τό οποίο η νεογέννητη κι αθώα σκέψη τού µεσαίωνα,
φορτωµένη από τά επιπλέον χριστιανικά που µεσολάβησαν, βρίσκει τόν
τρόπο να τό µεταλλάξει και να τό µεταποιήσει και να τό τακτοποιήσει
τώρα πια, αποδίδοντάς το σε µια νέου τύπου θεότητα, τήν µεσαιωνικά
απολύτως δηλαδή αποδεκτή και ακριβώς ίσως γι’ αυτό επίφοβη µαγεία.
Η πραγµατικότητα λοιπόν αυτής τής ανεξήγητης δύναµης βαραίνει
έκτοτε σαν τό πιο ατράνταχτο και οικουµενικό ας πούµε, και λογικό ας
πούµε, γεγονός, επάνω στην υπόθεση, έτσι ώστε µε τήν ελαφρά
αυθαιρεσία τής καταγωγής της να αποκτάει µια τέτοια, λογική όµως,
διαύγεια, ώστε να ταυτιστεί θαυµάσια µε τήν προηγηθείσα αυθαιρεσία
τής θέλησης ενός θεού και εκεί να µείνει. Όλο τό υπόλοιπο έργο δεν
κουνιέται ρούπι, ούτε αµφισβητεί ποτέ αυτήν τήν αρχή. Αλλά µε έναν
εξαντλητικό και στέρεο ρεαλισµό, κι ένα αχόρταγο και αυτονόητο (κι
ήρεµο) χιούµορ να περιγράφονται µετά όσα προέκυψαν: Ετούτα δε που
προέκυψαν είναι σαφή και καθαρά: είναι, µε λίγα λόγια, τό τί γίνεται
όταν δυο άνθρωποι είναι ερωτευµένοι διαρκώς και επιµόνως, και
µονίµως: Εάν µπορούσανε να παντρευτούν, η ιστορία βέβαια θα
σταµάταγε, µα τό πολύ ανήθικο όµως τής υπόθεσης είναι ότι εκείνη είναι
εκ τών προτέρων σίγουρο ότι θα παντρευτεί έναν άλλον: και όµως, αυτοί
οι δύο δεν θα είναι εραστές από µακρυά, ούτε και θα πονάν µαταίως (ή
πλατωνικώς) ο ένας για τόν άλλον: θα είναι µονίµως και επιµόνως όντως
εραστές, κι όλες τους οι ίντριγκες θα είναι αθώα και καθαρά και µόνιµα,
προσανατολισµένες εκεί πάνω: πάνω στο πώς θα κοροϊδεύουν δηλαδή
συνέχεια τούς άλλους, για να βρίσκονται όποτε µπορούν στο ίδιο κρεβάτι
οι δυο µαζί: ας τό ξεκαθαρίσουµε: αµφιβολίες και οδύνες υπάρχουνε
συνέχεια στον κόσµο αυτόν, αλλά όχι, ποτέ, για τό αν αυτό που κάνουνε
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είναι ή όχι δηλαδή σωστό: αυτό δεν τίθεται ποτέ ούτε αµφισβητείται: ο
έρωτας είναι απολύτως νόµιµος, παράνοµα είναι τά εµπόδια που τού
τίθενται, κι αυτό είναι ένα πράγµα που διαχέεται µε τέτοια βίαιη άνεση
σε όλο τό βιβλίο ώστε τό µετατρέπει στο πιο έξαλλα ερωτογόνο κείµενο
που θα µπορούσε να γραφτεί: και πέρα όµως απ’ αυτό, έχει και τέλειο
χιούµορ: ∆εν θα καθίσω τώρα εδώ να περιγράψω κείνην τήν
καταπληκτική σκηνή που θυµίζει κωµωδία αµερικάνικη (έχουµε δει
κιόλας µία τέτοια σκηνή όσοι θυµόµαστε) σκηνή που γίνεται στο
δωµάτιο τού παντρεµµένου πλέον δηλαδή τού ζευγαριού όταν ο
τριστάνος κάνει δοκιµές πώς θα προσγειωθεί πηδώντας από µακρυά
επάνω στο κρεβάτι τής ιζόλδης ώστε να µην πατήσει τήν παγίδα που ’χει
απλώσει ο άντρας της κάτω από τό κρεβάτι και τόν πιάσει: περιγραφές
λεπτοµερείς και ασταµάτητες τών πηδηµάτων, τής αποτυχίας, και τά
λοιπά: Ούτε θ’ ασχοληθώ µε κείνην τήν εκπληκτική σκηνή που δίνει µια
πραγµατικά ολοκληρωµένη καλλιτεχνική διάσταση σ’ αυτόν τόν σύζυγο,
όταν µετά από πολλές πια δοκιµασίες και παγίδες που τούς έχει στήσει,
και από τίς οποίες αυτοί εξέρχονται έστω και τελευταία στιγµή έστω και
διά τής βίας (µε πλήθος πονηριές) (και τήν καλή τους τύχη – λες κι επιζεί
ακόµα η αφροδίτη ως δύναµη µες στον µεσαίωνα) (διότι εδώ δεν είναι
πλέον θέµα φίλτρου) τά βγάζουν πέρα λοιπόν τότε σ’ όλ’ αυτά και
εξέρχονται αθώοι, κι όταν τόν έχει πείσει πια η ιζόλδη αυτόν τόν σύζυγο
ότι δεν τρέχει τίποτα κι ότι µπορεί ακίνδυνα να τόν αφήσει τόν τριστάνο
πια να ξαναµπεί στ’ ανάκτορο από τήν εξορία που τόν έστειλε, αυτός ο
σύζυγος ξάφνου λοιπόν παρατηρώντας τους στο δείπνο στο τραπέζι (στο
µεσαιωνικό τό γεύµα τά συµπόσια) διαπιστώνει (µε πόσο πόνο ζήλεια
και καϋµό αυτός) (γιατί είναι και ο ίδιος δηλαδή ερωτευµένος) (χωρίς να
έχει πιεί φίλτρο αυτός) ότι καµµιά φορά από µακρυά όπου κάθονται ο
ένας απ’ τόν άλλον στο µεσαιωνικό τραπέζι, σαν τραπέζι ενός
µοναστηριού, κοιτάνε ο ένας τόν άλλον φευγαλέα µε έναν τρόπο που τόν
κάνει άνω-κάτω και τόν αναστάτωνε: είναι ερωτευµένοι καταλήγει αυτός
τότε µέσα του, πάει τελείωσε, ό,τι κι αν λένε, ο τρόπος που κοιτιώνται
είναι οµιλητικός απόλυτα, δεν παίρνει άλλη συζήτηση: Τί κάνει λοιπόν
τότε αυτός ο τόσο βάρβαρος και µεσαιωνικός δηλαδή άνθρωπος;
Απλούστατα σύµφωνα µε τά ήθη τους που δυστυχώς ακόµα δεν τά
έχουµε, κι είναι χαµένα, τούς παίρνει εκεί παράµερα κι ενώ αυτοί
χλωµιάζουνε και κοκκινίζουνε αλληλοδιαδόχως (διότι δεν ξέρουνε τώρα
τί τούς περιµένει πια, ένα σωρό ήδη αναγκαστικοί χωρισµοί έχουν
προηγηθεί, περάσανε) αυτός τούς λέει: Ακούστε να σάς πω, τώρα
επιτέλους τό κατάλαβα, πάει τέλειωσε: εσείς οι δυο είσαστε ερωτευµένοι
µην τό αρνιέστε δεν θέλω άλλα ψέµµατα είσαστε ερωτευµένοι δηλαδή
τελεία και παύλα: πρέπει να είσαστε µαζί αυτό είναι όλο. Αυτό που
θέλετε λοιπόν, αυτό θα γίνει: Άντε πηγαίνετε στην ευχή και φύγετε από
δω. Και τούς διώχνει και τούς δυο πλέον µαζί, να φύγουν ανενόχλητοι
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από τό παλάτι. Και φεύγουνε πιασµένοι χέρι-χέρι ενώ αυτουνού
σπαράζει η καρδιά του: άλλοι καιροί και άλλα ήθη δηλαδή.
Η φυγή πλέον τών πρωτόπλαστων; (και ο διωγµός τους από έναν θεό
που έχει µετατραπεί τώρα σε σύζυγο;) αλλά θα γίνουν όλα τώρα πια
αντεστραµµένα: Τώρα θα φύγουν απ’ τήν κόλαση και θα γυρίσουν στον
παράδεισο: θα ζήσουνε µέσα στη φύση και στο δάσος µακρυά από τά
ψέµµατα, µες στην αλήθεια τήν πρωταρχική: και ξάφνου τήν φοβώνται
τήν αλήθεια τήν πρωταρχική: (δεν βλέπουµε σκηνές πορνό εδώ, είναι ο
σταντάλ που µάς µιλάει:) παράδεισος µπορεί να µην υπάρχει, γιατί κάθε
παράδεισος έχει σηµαδευτεί από τήν κόλαση που ακολούθησε: νά η
ιστορία που είναι µόνιµα παρόν και µάς κολάζει διασκεδάζοντας: η
ενοχή και η ντροπή τούς πιάνει και τούς ξετινάζει επιτέλους στα σηµεία:
τώρα που είναι εντελώς ελεύθεροι τό κάνουνε ίσως καλύτερα, αλλ’ όµως
δεν κοιµούνται πια αγκαλιασµένοι: Είναι ανάµεσά τους ένα φοβερό
σπαθί, τό βάζει εκείνος να κοιµούνται χώρια: (Μπορεί να είναι και η
αντιπάθεια τού ανθρώπου που ’µαθε να κρύβεται – και να πιστεύει
καταβάθος µοναχά στον φόνο – στον πολιτισµό αυτόν – µια αντιπάθεια
για τήν απόλυτη ελευθερία <τής ζωής> που τότε τόν πλακώνει). Μπορεί
να είναι, επιπλέον, και µια πρώτη νύξη για τήν αλλοτροίωση που ’χει
πλακώσει εµάς αιώνες τώρα – και που όπως λέει και η ψυχανάλυση, τί
φίλτρο και ξε-φίλτρο, η απαγόρευση είναι αυτή που σέ καυλώνει πιο
πολύ. Μες στον παράδεισο λοιπόν, ανασυστήνουν τελετές µιας κόλασης,
γιατί σ’ αυτήν συνήθισαν! τί θαύµα! Όµως, ακόµα κι αν αυτό είναι ένα
τέλος µεγαλοφυές, τό έργο δεν τελειώνει εκεί: Όχι, τό έργο είπαµε είναι
σταντάλ, δεν θα µπορούσανε µακρυά από τήν κοινωνία τών ανθρώπων:
Ίσως εδώ ο µεσαιωνικός να είναι ο πιο ρεαλιστής απ’ όλους (µας): Κάτι
τούς λείπει, πάντως, κι έτσι: Γυρίζουνε: τό έργο δεν είναι ηθογραφία,
είπαµε, είναι φρόϋντ στην καλύτερη του τή στιγµή, µαρκούζε τήν στιγµή
του τήν συνηθισµένη.
Και µήπως δεν είναι σταντάλ, εκείνη η καταπληκτική σκηνή, που ’χει
προηγηθεί βεβαίως, όταν σε έναν απ’ τούς αναγκαστικούς τούς
χωρισµούς τους, που αυτός βρίσκεται εξόριστος σε ένα µακρυνό παλάτι,
και κάνει ανδραγαθήµατα, ως συνήθως τότε αυτοί, και αποκτάει (επειδή
τό θέλει, αντί για µια γυναίκα που τού πρόσφεραν) (βέβαια, τό µεγάλο
δίδαγµα τού γοδεφρείδου, να τό πούµε και αυτό, είναι ότι ο έρωτας µόνο
όταν είναι αµοιβαίος έχει νόηµα) εκείνος ως βραβείο κάτι που είναι
δυνατόν να τόν παρηγορήσει έστω και λίγο από τόν πόνο του; ∆εν θα πω
τώρα εδώ όλο τό έργο φυσικά, µα τέλος πάντων πρόκειται για ένα µικρό,
πολύ µικρό σκυλάκι, που έχει δεµένο στον λαιµό του µ’ ένα φιόγκο ένα
κουδούνι µικροσκοπικό κρυστάλλινο, τό οποίο όταν ηχεί, είναι τόσο
ωραίος ο ήχος του, ώστε για λίγο είσαι ευτυχισµένος. Και πράγµατι, όταν
τ’ ακούει ο τριστάνος, ξάφνου γίνεται τόσο καλά: αυτό στην κυριολεξία
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τόν εκπλήσσει, ναι, γίνεται για λίγο ευτυχής. ∆εν νιώθεται πια η πληγή.
Κι όµως, τί κάνει; Απλούστατα τό στέλνει σε αυτήν: για να ανακουφίσει
εκείνης δηλαδή τόν (βέβαιο) πόνο: Κι αυτή τότε τί κάνει; Παίρνει
βεβαίως έκπληκτη τό δώρο του και γίνεται για λίγο και αυτή ευτυχισµένη
(τό δικαιολογεί µάλιστα επιτούτου και στον άντρα της ότι είναι δώρο
δήθεν από τήν µαµά) και γίνεται ευτυχισµένη πια για λίγο και αυτή όταν
βρίσκεται δηλαδή µαζί µε τό σκυλάκι αυτό κι ακούει κείνο κει τό
γυάλινο κουδούνι. Λοιπόν τί κάνει τελικά; Τί σκέφτεται; Τί άλλο να
σκεφτεί: απλούστατα, ότι δεν πρέπει να ’ναι ευτυχισµένη από τόν τριστάνο
µακρυά: λύνει λοιπόν τό καµπανάκι από τόν λαιµό τού πετικρί και τό
πατάει τό σπάει µε τό παπουτσάκι της και τό κάνει χίλια κοµµάτια στα
πλακάκια. (Αυτή είναι η µονογαµική η πίστη σε αυτόν τόν κώδικα: αυτή
είν’ η προσήλωση τών εραστών µε άλλα λόγια: διάθεση για οδυνηρή
πίστη υπάρχει, συνεχώς: όµως όχι εκεί που θα ’θελε η ηθική, πίστη στην
απιστία όµως µόνο: διότι ο σύζυγος από τήν άλλη παραµένει δίπλα
µακρυά, τόσο µες στο µυαλό τους όσο και στην πράξη τους απατηµένος,
χωρίς καµµιά αµφιβολία, όµως χωρίς καµµιά ενοχή επίσης απ’ τήν άλλη,
απ’ τήν δικιά τους τή µερηά.)
Και ούτε πρόκειται να κάτσω τώρα να διηγηθώ εκείνην τήν θαυµάσια
και έξοχη ιστορία τής δεύτερης ιζόλδης (µε τίς απίστευτες
ψυχαναλυτικο-σαιξπηρο-ντοστογιεφσκικές της προειδοποιήσεις) και τήν
οποία τήν συνάντησε ο τριστάνος σε ένα άλλο παλάτι όπου ήτανε ξανά
φιλοξενούµενος, σε µία άλλη από τίς εξορίες που τόν στείλαν: µία
γυναίκα που ’χει τ’ όνοµα µε άλλα λόγια τής αγαπηµένης του και η
οποία, αντίθετα από τήν πανέµορφη ξανθιά του τήν ιζόλδη, έχει απλώς
πολύ ωραία κάτασπρα χέρια, ολόλευκα: – ναι βέβαια, δεν πρόκειται πια
τώρα να κάτσω να αφηγηθώ τίς καταπληκτικές του ενδοαµφισβητήσεις,
που ξεκινάν από τήν γλώσσα, µε λίγα λόγια τό κοινό τό όνοµα, και
καταλήγουν – όπως είναι φυσικό σ’ ένα µεγάλο έργο – σε διατυπώσεις
ευρηµατικότητας εκπληκτικής, όπως αυτήν:
«Αχ θε µου έλεος: πώς µέ τρελλαίνει αυτό τό όνοµα! Αλλάζει και µπερδεύει
τήν αλήθεια µε τό ψέµµα – µες στο µυαλό µου, και µπροστά στα µάτια µου. Η
Ιζόλδη γελάει, τήν ακούν τ’ αυτιά µου, κι όµως ξέρω πού βρίσκεται η Ιζόλδη.
Τά µάτια µου που βλέπουν τήν Ιζόλδη, δεν βλέπουν τήν Ιζόλδη. Η Ιζόλδη είναι
µακρυά µου και κοντά. Φοβάµαι, η Ιζόλδη µέ µαγεύει για δεύτερη φορά. [...]
Απ’ τήν Ιζόλδη βγήκε η Ιζόλδη. Όταν κανείς τήν φωνάζει αυτήν τήν κοπέλα
Ιζόλδη µού φαίνεται ότι ξαναβρήκα τήν Ιζόλδη. Μ’ αυτό ανακατώνοµαι
εντελώς. Τί περίεργο, να ξαναδώ τήν Ιζόλδη που τήν λαχταρούσα όλον τόν
καιρό. Και τώρα βρίσκοµαι λοιπόν στο ίδιο µέρος που ’ναι η Ιζόλδη, κι όµως
δεν είµαι στην Ιζόλδη κοντά, όσο κι αν είµαι κοντά στην Ιζόλδη. Κάθε µέρα
βλέπω τήν Ιζόλδη, κι όµως δεν τήν βλέπω. Αυτό είν’ τό βάσανό µου. Βρήκα
τήν Ιζόλδη αλλά όχι τήν ξανθιά που µέ παιδεύει µε τόν έρωτα. Αυτή είναι η
Ιζόλδη που µ’ έκανε να τά σκεφτώ αυτά, (...) αλλά είναι η άλλη Ιζόλδη όχι η
Ιζόλδη η ξανθιά. Πονάω που δεν τήν βλέπω. Όµως, ό,τι µπορώ να βλέπω, κι
ό,τι έχει τ’ όνοµά της, µ’ όλη µου τήν καρδιά εγώ θέλω να τό ζω: Συνέχεια
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θέλω να τό σκέφτοµαι τό αγαπηµένο όνοµα που ’δωσε στη ζωή µου τήν χαρά
και µ’ έκανε να ζήσω ευτυχισµένος.»

Όµως η δύναµη τών λέξεων (τής γλώσσας εποµένως θα ’λεγε κανείς)
διατρέχει τόσο αυτό τό κείµενο, που έχει επισηµανθεί ήδη από
διάφορους. Αλλά εγώ δεν θα µπορέσω εδώ να πω άλλα γι’ αυτό, πέρα
από ένα µόνο: κάτι που έχει τόσο χιούµορ, και σέ σκλαβώνει τόσο απ’
τήν αρχή κιόλας τής ιστορίας, αν κι είναι ένα κολπάκι µε τίς λέξεις µόνο
πάλι, µόνο που τώρα τό δηµιουργεί αυτό η ίδια η ιζόλδη: Στην αρχήαρχή ακόµα δηλαδή, όταν δεν αντέχει πια να κρύψει αυτή αυτόν τόν
έρωτα που πλέον αισθάνεται γι’ αυτόν (κι ιδέα δεν έχει ότι θα βρει
ανταπόκριση) και έχει πολύ περίεργες προεκτάσεις η σκηνή αυτή: διότι
εδωπέρα υπεισέρχεται και ένα αίνιγµα που είναι γλωσσικό. Όµως τό
ακόµα πιο ενδιαφέρον είναι κιόλας ότι στο µεσαιωνικό αυτό τό κείµενο
θεωρείται και κανονικό να τού τά ρίξει πρώτη η γυναίκα ενός άντρα:
Εφόσον δεν αντέχει δηλαδή άλλο πια η ιζόλδη αποφασίζει να ριχτεί
επάνω στο καράβι στον τριστάνο αυτή: Βρίσκονται και οι δυο τους στο
κατάστρωµα. Εκείνος υποτίθεται ότι είναι εκεί για να τήν προστατεύει
όµως µετά από τό φίλτρο επιδιώκουν και οι δυο συχνότερα να
βρίσκονται όσο γίνεται µαζί. (Μα ιδέα δεν έχει ο καθένας από µόνος του
ότι τό ίδιο δηλαδή συµβαίνει και στον άλλον:) Έχουνε τήν εντύπωση ότι
υποφέρει ο καθένας µοναχός – έχουν αρχίσει όµως, λόγω φίλτρου, να
µην µπορούν να δείξουν πια και τόση έχθρα, και µιλάνε πλέον µεταξύ
τους – φιλικά: Ένα απόγευµα λοιπόν, η ιζόλδη δεν αντέχει άλλο (ούτε κι
αυτός αντέχει άλλο, αλλά αυτός τό κρύβει µια χαρά, κι αυτή ιδέα δεν έχει
για όλα τότε). Λοιπόν εκείνη γέρνοντας (καθώς δύει ο ήλιος πάνω από τή
θάλασσα) και ακουµπώντας ξάφνου τό ξανθό κεφάλι της στο στήθος του,
τού λέει παίζοντας µε τά ωραία γαλλικά (διότι σε πολλά σηµεία τό βιβλίο
παίζει µε τά γαλλικά – κι αυτή η ακοµπλεξάριστη αποδοχή από τήν αρχή
– που υπάρχει και στο αγγλικό τών ιπποτών – ότι η αφήγηση ακουµπάει
σε ένα βιβλίο προηγούµενο (και µάλιστα ξενόγλωσσο) τό εµπλουτίζει
και τό ενδυναµώνει απίστευτα (από άποψη και µοντερνιστική ακόµα) τό
έργο) αποφασίζει εποµένως τότε αυτή να τού µιλήσει όσο µπορεί
πλαγίως, και µε ένα καλαµπούρι που µπορεί να κάνει µοναχά στα
γαλλικά – Κύριε, τού λέει εποµένως, υποφέρω. – Από τί υποφέρετε
πανέµορφη κυρία; τής λέει αυτός (τώρα δεν µεταφράζω κατά λέξη όπως
πριν, αλλά τά παραθέτω από µνήµης), και: – Υποφέρω κύριε από
λαµέρ, τού λέει αυτή. Περίεργο, σκέφτεται αυτός, τί είναι τούτο που λέει
αυτή τώρα; Σκέφτεται αµέσως ότι η λέξη έχει τρεις σηµασίες – δηλαδή,
πολλές: η µία είναι ο έρωτας, κι αυτήν τήν έννοια φυσικά τήν αποκλείει
διότι δεν τολµάει καν να τήν σκεφτεί. [Εδώ έχουµε και µία µαρτυρία
γλωσσολογική, απίστευτου ενδιαφέροντος, που θα τήν πούµε αν έχουµε
και κέφι παρακάτω: ας πω µονάχα εδώ προκαταβολικά ότι ο έρωτας στα
γαλλικά ήταν l’ ameur (κι αυτό είναι τό λαµέρ εδώ) κι amour ήταν η
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προφορά τής λέξης µόνο στα προβηγκιανά. Η προφορά αυτή επιβλήθηκε
όµως αργότερα, σ’ ολόκληρη τή χώρα, κι έτσι επιβεβαιώνεται, ακόµα κι
από µία µόνο λέξη, αυτό που λέει κι ο σταντάλ ότι όλα τά ερωτικά τους
στη γαλλία τά κληρονόµησαν εντέλει σαν σηµαδεµένα από κει – τήν
επαρχία που ’τανε στοιχειωµένη απ’ τήν ερωτική τήν ποίηση τών
αράβων]. Η δεύτερη κι η τρίτη λοιπόν έννοια που θα µπορούσε ο
τριστάνος να υποθέσει ότι σηµαίνει τό λαµέρ, είναι η λέξη πίκρα από τή
µια κι από τήν άλλη βέβαια η θάλασσα: (l’ ameir, µάς λέει και µάς εξηγεί
µέσα στο κείµενο ο συγγραφέας αναλυτικά (σηµάδι ότι απευθύνεται σε
µη-γαλλόφωνους κι ότι τό ξέρει) σηµαίνει έρωτας, µα και l’ ameir
σηµαίνει πίκρα, και la meir σηµαίνει βέβαια θάλασσα). Σάς πείραξαν,
λέει λοιπόν, ωραία µου Ιζόλδη, η θάλασσα κι η πίκρα της; η θάλασσα και
τούτος ο αέρας, µή σάς πίκραναν; (ρωτάει εκείνος µε ταχυκαρδίες):
σβήνοντας έτσι µε ταχυκαρδίες τήν τρίτη – ή τήν πρώτη – εκδοχή τής
λέξης, που δεν τολµάει καν να τήν σκεφτεί: Και αυτό κάνει βέβαια τήν
ιζόλδη να απελπιστεί τελείως, κι ανυπόµονη πια τώρα να ταυτολογήσει
(φαινοµενικά) εφόσον στην ερώτησή του «υποφέρετε από λαµέρ ή από
λαµέρ;» εκείνη ν’ απαντήσει σαν ταπεινωµένη: – Μα όχι κύριε, υποφέρω
από λαµέρ. Όµως αφού έχει διώξει τίς δύο άλλες εκδοχές, γίνεται πλέον
φανερό ότι µιλάει µε τήν τρίτη – και η ταυτολογία εξαφανίζεται. Ούτε η
θάλασσα τής προξενεί λαµέρ, ούτε προέρχεται οτιδήποτε από πίκρα. Τό
µόνο πικρό πέλαγος µες στο οποίο πνίγεται είν’ ο έρωτας: έρωτας και
µοναχικός κι ανοµολόγητος: Κι αυτός µες στην χαρά και µες στο
µπέρδεµα όλο αυτό, σκύβει ελάχιστα τήν αγκαλιάζει και τήν κλείνει
µέσα του, λιποθυµάνε δηλαδή ο ένας πάνω εκεί στον άλλον όπως θα
’λεγε αργότερα και ο ρεµπώ: Κι εγώ υποφέρω από τό ίδιο πράγµα, λέει.
Κι έτσι ξεκίνησαν τά πράγµατα.
Για όποιον έχει βέβαια διαβάσει όλο τό κείµενο υπάρχει και µια άλλη
εικόνα βασανιστική, που µες στην ανακούφιση αυτής τής αναγνώρισης,
γλυκά υπεισέρχεται, ξανάρχεται, στρογγυλοκάθεται για µια στιγµή, και
κάνει τούτη εδώ τήν πρώτη τους ερωτική επαφή να ολοκληρώνεται µ’
έναν ακόµα πιο ειρωνικό ας πούµε τρόπο: ∆ιότι στην αρχή, για να µέ
καταλάβεις δηλαδή τού ταξιδιού, που ήταν και οι δυο ακόµη υγιείς και
αδιάφοροι, και η ιζόλδη απλώς τόνε µισούσε, πολλές φορές προσπάθησε
εκείνος να τήν παρηγορήσει για τό ότι πήγαινε να παντρευτεί αυτή έναν
άντρα που δεν γνώριζε, και ούτε αγαπούσε καν: Και µολονότι ήταν
ανηψιός της µακρυνός (και ελαφρώς µικρότερος) πολλές φορές
προσπάθησε να τήν παρηγορήσει όταν τήν εύρισκε να κλαίει αυτήν, κι
έτσι τήν χάϊδευε, και τήν αγκάλιαζε, και τήν λυπότανε ειλικρινά: Τής
χτύπαγε λοιπόν τήν πλάτη ώσπου µια µέρα, εκείνη ξέσπασε, µε µια
σχεδόν υστερική κακία, και τού είπε: «Πάρε τά χέρια σου επιτέλους από
πάνω µου, πάψε να µέ αγγίζεις, µη µέ πλησιάζεις µη µέ ακουµπάς» και ο
τριστάνος φυσικά λυπήθηκε πληγώθηκε κι αποµακρύνθηκε αµέσως κι
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απλώς ρώτησε µονάχα όσο µπορούσε κόσµια κι αξιοπρεπώς: – Γιατί
Κυρία; κι αυτή τού απάντησε έξω φρενών – Γιατί µέ εκνευρίζεις σέ
συχαίνοµαι. Κι αυτός: – Γιατί ωραία µου Κυρία; Κι αυτή: – ∆ιότι
σκότωσες τόν θείο µου. Και ο τριστάνος: – Αλλά αυτό τό ξεκαθαρίσαµε,
ότι έγινε από λάθος. – Τό ίδιο κάνει, είπε αυτή, αν δεν ήσουνα εσύ, δεν
θα ’χα βάσανα, κι αυτός αποµακρύνθηκε βαρύθυµος και δεν µπορούσε
βέβαια ξανά να πλησιάσει.
Έτσι κυλάει ο έρωτας µες στον µεσαίωνα και όπως λέει και αυτός εκεί
απ’ τό στρασβούργο:
Μια γυναίκα ένας άντρας,
θηλυκός κι αρσενικός,
και εκείνη κι ο τριστάνος,
κι η ιζόλδη και αυτός.

Καλά θα κάνουµε λοιπόν, µια και τό έφερε η κουβέντα, να µάθουµε
λιγάκι τόν µεσαίωνα (καλύτερα απ’ ό,τι ο βάγκνερ εννοώ) µήπως και
καταλάβουµε καλύτερα και τά δικά µας (εκείνος τά δικά του τά απώθησε
τά ’σπρωξε πίσω εντελώς, κι αυτός ήταν ο λόγος που δεν κατάλαβε και
τίποτα από τόν τριστάνο, κι αυτός ήταν κι ο λόγος που ο νίτσε θύµωσε
λυπήθηκε και τόν συχάθηκε κι αυτός αυτόν): ο πουριτανισµός που ήρθε
αργότερα και που επιβλήθηκε κρατάει ακόµα και πολύ γερά, γι’ αυτό
ακριβώς και η αρχαϊκή εκείνη νοοτροπία η µεσαιωνική µάς είναι ξένη
εντελώς, και άγνωστη: ο έρωτας γίνεται στον µεσαίωνα µε τιµωρία ίσως,
αλλά δίχως ενοχή: αυτό που κατάφερε ο µετέπειτα χριστιανισµός είναι
να τόν εµπλουτίσει και τώρα έχει και τιµωρία κι ενοχή. Κι όσο µειώνεται
η τιµωρία, τόσο αυξάνει η ενοχή, νοµίζω.

gottfried von strassburg
(µικρογραφία τού 13oo, περίπου
2oo χρόνια µετά τόν θάνατό του)
από τό χγφ. “manessische lieder”
© 198o philipp reclam jun.

Υπό αυτήν τήν έννοια, όπως κάνει ακριβώς κι ο κύριος βάγκνερ,
επιθυµούµε να τόν αλλοιώσουµε να τόν διαβρώσουµε να τόν σαπίσουµε
και να τόν κάνουµε εντέλει σαν τά µούτρα µας. Αυτό έκανε ακριβώς έξω
φρενών τόν νίτσε (που ήταν από τούς ελάχιστους όπως ήδη τό είπαµε
που προσπαθήσανε ειλικρινά ν’ απαλλαγούνε απ’ αυτό τό φορτίο – όσο
κι αν δεν µπορούσε να ξεφορτωθεί ούτε κι αυτός ολόκληρην τήν ηθική –
γι’ αυτό κι ετεροκαθορίζει πάντοτε τόν έρωτα µ’ εκείνο τό «καλό» και τό
«κακό» κι εκείνο εκεί τό «πέραν» του, που δεν σηµαίνει διόλου πέραν
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παρά «εδώ», κι ότι ετούτες οι φριχτές οι έννοιες, γι’ αυτόν, πάντοτε και
ακόµα επιζούν κι υπάρχουν –) γι’ αυτό λοιπόν τότε έγινε και τόσο
ανυποχώρητος, σαν είδε τόν καλύτερο τόν φίλο του, από κει που
ξεκίνησαν µαζί να ανήκουνε στην πιο αποφασισµένη αβανγκάρντ και τά
λοιπά, αίφνης να σέρνεται και σαν να κρύβεται πίσω από τήν πιο άθλια
θρησκοληψία – και θρησκοληψία επιπλέον πονηρή και που κρατάει όλα
τά σουσούµια τού µοντερνισµού: Ναι, ωραίο είναι τό: Άσε µε να
πεθάνω, που λέει ο τριστάνος στην ιζόλδη µετά τόν έρωτα που γίνεται
(αν είναι τολµηρός ο σκηνοθέτης) ακριβώς επάνω στη σκηνή και που τού
αντιγυρίζει και αυτή επίσης: Lass mich sterben! Nie erwachen: Να µην
ξυπνήσουµε ποτέ: κι ωραίο αυτό τό Liebes-Tod: κι ωραίο αυτό τό süssen
Tod! Είναι γνωστό, τό λέει κι ο φρόϋντ, ότι όταν είσαι ερωτευµένος
θέλεις να µείνεις σαν ακίνητος σαν πεθαµένος, και να µην κουνηθεί ούτε
ν’ αλλάξει τίποτα: όµως αυτή η τιποτένια η υπόθεση τού βάγκνερ, που
καταλήγει µάλιστα σε διπλό θάνατο, είναι πολύ ενδεικτική: ∆εν υπάρχει
ούτε κατά διάνοια θάνατος κει στον τριστάνο τού στρασβουργιανού: τό
έργο του είναι τόσο ανήλεο που ετοιµάζεται κιόλας αυτός να παντρευτεί
στο τέλος και τήν άλληνε – τήν άλλη ιζόλδη µε τά χέρια τά ωραία και τά
κάτασπρα: εκθέτει και τό σκεπτικό του µάλιστα (εις εαυτόν:) Καλά
είσαι, τής λέει, εσύ, τής αλληνής, εσύ έχεις κι έναν άντρα και
εκτονώνεσαι και πού και πού, κάνοντας επιτέλους έρωτα καµµιά φορά
και στη ζωή σου: Εγώ όµως πώς θα ζήσω έτσι, στην εξορία, µε τόν
έρωτα µονίµως στο κεφάλι µου, και να µην πλησιάζω άλλον άνθρωπο;
[Είναι η αλήθεια ότι αυτό βέβαια δεν αντέχεται, και η µετάφραση που
κάνω τώρα είναι από µνήµης. Όµως κάπου εκεί, σα να φοβήθηκε να πάει
παρακάτω, τόσο µοντέρνος δηλαδή γινότανε: γιατί, να µην ξεχνάµε, ότι
µε τόν τρόπο αυτόν κατάργησε και τό πιο τελευταίο οχυρό εναντίον τού
ρεαλισµού: είν’ τό σηµείο όπου πια τό φίλτρο αχρηστεύεται, για όλο τό
µέλλον, και εποµένως αχρηστεύεται και αναδροµικά: είν’ τό σηµείο όπου
βλέπουµε ολοκάθαρα µέσα σ’ έναν, καθόλου σκοτεινό, καθρέφτη: αν
είναι δυνατόν να ξεπεράσει εκείνος τήν ιζόλδη µε τή θέλησή του µοναχά,
και µοναχά µε µία δηλαδή απόφαση, τότε αυτόµατα όλα µεταποιούνται,
τό φίλτρο γίνεται ντεκόρ λόγω εποχής κι από τόν φόβο τών
προκαταλήψεων, και µε τήν ίδια λογική, έτσι µες στη σιωπή και άηχα, η
ίδια η εποχή εξαφανίζεται µεταβιβάζεται και πολλαπλασιάζεται, κι
έρχεται στη δικιά µας τρέχοντας: δροµέα και αδίστακτη: η ξαφνική τους
δυνατότητα να αντιδρούνε όπως θέλουνε (αν θέλουνε) λοιπόν κάνει όλην
τήν υπόθεση σηµερινή: ο γοδεφρείδος εκειπέρα παύει να είναι πλέον
µεσαιωνικός, αφού µπορούνε να ’ναι και οι δύο παντρεµµένοι: κι αυτό ο
γοδεφρείδος ίσως τό φοβήθηκε: κοίταξε δηλαδή προς τή µερηά µας
καθαρά, µάς είδε, και ελαφρώς και λιποθύµησε:] [Γιατί είναι
χαρακτηριστικό ότι οι άλλες εκδοχές κάναν τό φίλτρο να κρατάει λίγα
µόνο χρόνια, κι είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό, ότι ο γοδεφρείδος µας
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αυτήν τήν εκδοχή καθόλου δεν τήν καταδέχτηκε: όχι, και είµαι σίγουρη
ότι κι από τήν αρχή εκείνος ήξερε τό τέλος, άλλο αν δεν τόλµησε να τό
τελειώσει και πραγµατικά: κάνοντας δηλαδή τό φίλτρο παντοδύναµο,
ήξερε ότι παραδίδει έτσι στον εαυτό του όλη τήν δύναµη να τό
εξαφανίσει, και ακυρώνοντάς το έτσι άηχα, και ήπια, στο τέλος, να ρίξει
ένα νέο πέπλο ή επίπεδο σ’ όλην τήν ιστορία, και µ’ ένα άλµα προς τά
πίσω να τό εκµηδενίσει ολόκληρο από τήν αρχή: µ’ αυτό τό άλµα προς τά
πίσω, τρέχει ολότελα προς τή δικιά µου δηλαδή µερηά: άλλη µαγεία δεν
υπάρχει από τόν εαυτό µας, τήν απόφασή µας, και τά µάτια µας: και όσο
όλα τούτα είναι ξαφνικά και κεραυνόπληκτα, άλλο τόσο είναι και θνητά:
µάς επιβάλλονται µ’ όλους τούς τρόπους: ξανά ο φρόϋντ: η µαγεία τού
εαυτού µας δηλαδή.] [Θα ξανακοιµηθούµε, θα ξαναξυπνήσουµε.]:
τροµάζεις µερικές φορές και µε τόν εαυτό σου όταν εξακοντίζεσαι µε
άλλα λόγια σε κατασκευές που ούτε κατά διάνοια ακόµα δεν υπάρχουνε.
µε τό πρόσωπο ο ένας στου άλλου τό πρόσωπο

∆εν έχουµε πληροφορίες, βέβαια, για τή ζωή τους, όλων αυτονών
σχεδόν καµµιά: τόν λέγανε δάσκαλο, µαίτρ, και µάγιστρο: πρέπει να
ήτανε αστός και µορφωµένος αρκετά (είχε βιβλία, διάβαζε, ήξερε τούς
προκάτοχούς του) και υπάρχει µια περίπτωση /από µαρτυρία/ να ’χε
διατελέσει και αξιωµατούχος στο συµβούλιο τών πατρικίων τής πόλης
του. <Ας πούµε, για τόν βάλτερ ξέρουµε πολύ λιγότερα – αν κι είναι, και
σχεδόν, τελείως σύγχρονος µ’ αυτόν κι αυτός ας πούµε: Εκείνον τότε δεν
τόν είπαν µάγιστρο ποτέ ούτε και δάσκαλο, ήταν πολύ αλήτης και
περιπλανώµενος, από παλάτι σε παλάτι τριγυρνούσε – και µια φορά,
έχουµε µαρτυρία, τήν µοναδική γραπτή (και βιογραφική) για τή ζωή του:
Λοιπόν τού Vogelweide τό βιογραφικό συνίσταται σ’ ένα σηµείωµα
λογιστικό, στην αποθήκη τού άρχοντα µιας πόλης – δεν θυµάµαι ποιας,
αν χρειαστεί τό ψάχνω και τό βρίσκω: τόσα χρυσά (χρυσά; ασηµένια;
χάλκινα;) για ένα γούνινο παλτό στον µουσικό τόν βάλτερ. Ωραίο
βιογραφικό. Σώπασες για πολύν καιρό, τού λόγου σου, και τώρα θέλησες
και µίλησες σαν πρώτα>. Λοιπόν, ο γοδεφρείδος ήταν µάλλον (µε
βιβλιοθήκη) και αστός: Μα τόν Τριστάνο δεν τόν πήγε παρακάτω. Ίσως
να πέθανε, αν και εγώ προσωπικά έχω αντίρρηση: ∆εν είναι
µισοτελειωµένο τό βιβλίο, δεν κόβεται απότοµα: σταµάτησε σε ένα
δύσκολο απλώς σηµείο – όδευε κατευθείαν για τόν κλάϊστ ή τόν
φλωµπέρ έτσι που πήγαινε. Ανθρώπινα, πολύ ανθρώπινα όλα τούτα.
∆εν κολακεύει, να σού πω, τήν τέχνη η αντίληψη, ότι ο καλλιτέχνης
είναι παντοδύναµος: τούς άλλους, που τά φτιάχνουνε αυτά τά κλισέ,
µονάχα κολακεύει αυτή η φράση: Γιατί είναι σαν να λένε ότι γίνεται
κανείς αυτό που γίνεται από τόν θεό – κι ότι δεν έχει και να φοβηθεί
κανέναν. Και πιο ρατσιστική αντίληψη δεν ξέρω απ’ αυτήν: η τέχνη δεν
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κατασκευάζεται εκ φύσεως – οφείλεις και να χτυπηθείς κάτω λιγάκι. Τό
να χτυπιέσαι κάτω όµως µερικές φορές πονά. Και, αν ήσουνα και πολύ
πρώιµος, εγώ θα καταλάβαινα αφάνταστα και τό ανέκδοτο µε τό ποτήρι
και τό απελθέτω.
Γι’ αυτό και είναι, ανά τούς αιώνες, βολική η αντίληψη, ότι η τέχνη
έχει να κάνει µε τήν επιφάνεια: Ναι, µε τήν επιφάνεια, βεβαίως, αλλά τά
εδάφη είναι γλυστερά: να µην µπερδεύουµε τήν επιφάνεια µε τήν
φλούδα: ο νίτσε τό ’ξερε καλά αυτό: στην επιφάνεια ανιχνεύουµε τά
έγκατα, δεν είναι η επιφάνεια εύκολο πράγµα: Για φτιάξε µια επιφάνεια:
αν δεν υπάρξει από µέσα υλικό, η επιφάνεια δεν στέκει πουθενά,
σουρώνει. Ο κύριος βάγκνερ, και πολλοί άλλοι µοντερνίζοντες, ήταν
υπεύθυνοι για τήν πιο αδιέξοδη στιγµή τής επερχόµενης πρωτοπορίας
µας: εκεί που δεν υπάρχει ούτε τόλµη ούτε γενναιότητα, αλλά µονάχα
κουτοπονηριά κι αυθαιρεσία πράγµα που ντύνει τά ασφαλή και τά
πατροπαράδοτα µε µία φλούδα – τί λεπτή που είν’ η φλούδα αυτή κι
όµως αντέχει δεν τήν σκίζουνε: φλούδα λεπτή που παριστάνει τήν
στοιβάδα. Περνάει πάντοτε η έλλειψη πραγµατικού ταλέντου ως
αδιαφορία για τά µικροπράγµατα και τήν ουσία δηλαδή <:όσοι
ασχολούνται µε µεγάλα λόγια και σοβαροφάνειες δεν κάνουν άλλο απ’
τό να βερνικώνουνε τή φλούδα:> οι τσαρλατάνοι τού µοντερνισµού τό
τσάκισαν τό βιογραφικό τους όλοι εδωπέρα: όµως η ουσία υπάρχει,
θέλουνε δεν θέλουνε, και υπάρχει µόνο ως επανάσταση και όλα τά άλλα
ας τό πάρουνε απόφαση πως εξυπηρετούν µονάχα αυτούς: τούς
κοιµισµένους.

walther von der vogelweide
(από µικρογραφία τού χγφ. τής
χαϊδελβέργης, περίπου τού 135ο,
εκατό περίπου χρόνια µετά τόν
θάνατό του)
© 1994 philipp reclam jun.

Και δεν είναι καθόλου ύπνος ο έρωτας, µην τά µπερδεύουµε: ούτε ο
θάνατος είναι πάντοτε ύπνος-τίποτ’ άλλο-ίσως όνειρα: υπάρχει µία
θανατολαγνεία που δεν οφείλεται, στην εποχή µας δηλαδή, εκεί που
αυτοί θά ’θελαν: δήθεν στον έρωτα: Η σχέση τού θανάτου µε τόν έρωτα,
εάν υπάρχει, είναι δυναµική – σηµαίνει ότι µόνο όταν δεν είναι τό ’να
είναι τ’ άλλο: αυτοί εδώ οι αδύναµοι και άβουλοι προσεταιρίζονται τόν
θάνατο για να µην – καν – πονέσουν που θα ζήσουν: ούτε συζήτηση για
περαιτέρω γενναιότητες, κατασκευές και τά τοιαύτα: ετούτοι εδώ
θεωρούν τόν θάνατο ως τόν µοναδικό λοιπόν ρεαλισµό που απόµεινε:
(και σε καµµιά εκτίµηση δεν έχουν επιπλέον και τόν ύπνο – ή τά όνειρα:
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κοιτάξτε πώς περιφρονούν, στην αθλιότητα που ζούνε, τίς γυναίκες τους
που µέσα σ’ όλη αυτή τή φρίκη τής ελάχιστης τής φλούδας που τούς
δίνεται ψάχνουνε µια ελάχιστη χαρά ονειρική σαν προσηλώνονται στα
πράγµατα: αλλά τά πράγµατα δεν είναι µικρό πράγµα βέβαια: τά
πράγµατα είναι η εικόνα όλου τού κόσµου, τό µόνο που µάς έχει µείνει
να µπορούµε και να πλησιάσουµε και να τό φέρουµε κοντά στο
πρόσωπο: τά πράγµατα είναι τό γυάλινο κουδούνι µας χωρίς καν τό
σκυλάκι του από πίσω: τά πράγµατα είναι η ευτυχία από τόν ήχο του
χωρίς καν να υπάρχει κι άνθρωπος να στο χαρίσει: πρέπει να τ’
αγοράσεις µόνη σου. (Και τότε δεν υπάρχει λόγος να τό σπάσεις φυσικά
– δεν είναι άλλος να πονάει µακρυά σου – γι’ αυτό και θα προσκολληθείς
στο κουδουνάκι σου – µε τό κουδούνι και θα ζήσεις από δω και πέρα).
Όµως αυτό τό πλήρες µίσους και ανοησίας µύθευµα για τήν παράλογη
τήν γυναικεία ψυχολογία (µας) ότι δεν έχει ίχνος σοβαρότητας µε άλλα
λόγια ο µισός πληθυσµός ο ανυπόταχτος και καταδικασµένος τού
πλανήτη όταν βγαίνει από τό σπίτι και γυρνάει µες στους δρόµους σαν
τήν άδικη κατάρα να ψωνίσει µικροπράγµατα, αφού τά όνειρα εξέλιπαν,
αφού µονάχα η φορεσιά και τ’ άρωµα και τά παπούτσια και τό χρώµα
τού έρωτα κυκλοφορεί ακόµα παραπαίοντας διά τής εις άτοπον
απαγωγής, πολύ θολό: θολό κι αστείο και αξιολύπητο: γιατί η
σοβαρότητα περίσσεψε στους άντρες τους που περιτρέχουνε τά πτώµατά
τους πάνω-κάτω: ο πόλεµος είναι µια ασχολία σοβαρή: αλλά η απόκτηση
τού πετικρί δεν είναι: ούτε είναι σοβαρή υπόθεση τό να θυµάσαι, και
ακόµα και να σκέφτεσαι, προσκολληµένη σ’ ένα γυάλινο κουδούνι ή
αποκτώντας γενικά ωραία πράγµατα, τόν έρωτα: ∆ιότι αυτοί θεωρούνε
ακόµα και τά όνειρα χαµένο χρόνο. Μα οι γυναίκες ξέρουνε καλά πως
καθρεφτίζουν µόνο µία έλλειψη: κι όσο τήν βλέπουν, ξέρουνε καλά πως
δεν είναι ακόµα παντοδύναµη, µόνο εάν τήν χάσουν (απ’ τά µάτια τους)
εκείνη θα τούς καταπιεί ολόκληρες ολόκληρη: έτσι αρπάζονται από
αντικείµενα κυρίως εάν είναι άχρηστα για τούτον δω τόν κόσµο, και
κυρίως εάν µοιάζουνε µε φλούδα δηλαδή: αυτές τήν ξέρουνε καλά και
από µέσα όλη τή στοιβάδα που έπεται: γνωρίζουνε τό έδαφος σε όλο του
τό βάθος µέσα σ’ αυτή τή λαίλαπα: γι’ αυτό είναι απείρως πιο
ρεαλίστριες από τούς άντρες όταν λένε σήµερα: χρειάζοµαι ένα σκυλί
ένα κορδελάκι ένα κρύσταλλο – αλλιώς πώς να τό αντέξω αυτό τό κρύο;
Αντίθετα, είναι οι άντρες τους αυτοί που παριστάνοντας τούς
προσγειωµένους και αρκούµενοι στην στέρηση τήν αθλιότητα τόν
θάνατο, είναι τόσο γυµνοί και από πράγµατα και από όνειρα, που µόλις
τό πρώτο χτύπηµα προσγειωθεί επάνω στο κεφάλι τους τά χάνουν όλα:
άχρηστα και χρήσιµα: χάνουν τήν ραχοκοκκαλιά τής κάθε σκέψης
δηλαδή, γιατί η ραχοκοκκαλιά ήθελε στήριγµα πραγµατικό: κι αυτοί
περηφανεύονται να είναι µεταφυσικοί στο έπακρο, να ’χουνε στήριγµα
µονάχα τό άγιο πνεύµα: σώµα δεν τούς χρειάζεται: (έτσι, ας πούµε, για
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τόν νίτσε όλο τό χτύπηµα προήλθε απ’ τό ίδιο του τό σύστηµα: τό ίδιο
του τό κεφάλι προσγειώθηκε σαν γυάλινο κουδούνι στο κεφάλι του,
αλλά η ευτυχία που ’νιωσε φοβήθηκε ότι θα τόν τρελλάνει: Είχε δίκηο
που τήν φοβήθηκε, δεν είναι µαθηµένοι νάν’ ευτυχισµένοι, όλοι αυτοί).
Από αυτήν τήν άποψη είν’ οι γυναίκες δυνατότερες τουλάχιστον: και δεν
φοβούνται να υπερασπιστούν ό,τι φαντάζει άχρηστο, πιστεύοντας ότι δεν
είν’ αέρας δηλαδή κοπανιστός τά όνειρα: αλλά και ύλη: ύλη
απαγορευµένη, και που δεν χαρίζεται: ούτε και σπάει πάνω στα
πλακάκια άλλο πια: απελπισµένες (κι από τήν ανάποδη) αυτά τά όνειρα
υπερασπίζονται όταν καταλήγουνε ταπεινωµένες (και γι’ αυτό νικήτριες,
ακόµα όσο µπορούν) να επιδιώκουν έστω και να τ’ αγοράσουνε, να τά
κρατήσουνε στα χέρια και να τά χαϊδέψουνε έστω τσαλακωµένα και
φτηνά, έστω και άηχα συρρικνωµένα σε κουδούνια και σε σκύλους πια
αόρατους: κουδούνια που δεν χρησιµεύουν (τώρα) πουθενά: διότι όταν
τό πράγµα, ως πράγµα όντως δηλαδή, µπορεί να χρησιµέψει (όντως
(λειτουργικά)) στον έρωτα, τότε τήν χάνει ακριβώς τήν αυτοδυναµία του,
και τότε πια µπορείς και σού επιτρέπεται να τό τσακίσεις µε τό
τακουνάκι σου επάνω στα πλακάκια – και, σαν σε όνειρο, να δεις, µέσα
από τό γυαλί να υψώνεται, να αναδύεται, και να ξαναγεννιέται τό όνειρο:
οι ερωτευµένοι δεν χρειάζεται να αγοράσουν µ’ άλλα λόγια τίποτα.
(Ίσως γι’ αυτό και κινδυνεύουν µες στην κοινωνία τούτη εδώ και
περισσότερο.))
Μ’ αυτήν τήν έννοια ακριβώς ξαναγυρνάµε στον σταντάλ όταν µάς
έλεγε ότι τό έργο του ήτανε µόνο για αυτούς που δεν φοβόντουσαν να
χάνουνε τόν χρόνο τους ερωτευόµενοι: κάνοντας µ’ άλλα λόγια άχρηστα
πράγµατα: Αλλά αυτός δεν µπαίνει στον κανόνα, ήτανε θηρίο µοναχό και
υπερασπίστηκε και τίς γυναίκες και τά κείµενα βεβαίως τού µεσαίωνα
πολύ καλά. Και οπωσδήποτε απ’ αυτόν τό µάθαµε (και από άλλους τώρα
πια) ότι η φράση «σκοτεινοί χρόνοι» για τόν µεσαίωνα δεν είναι βέβαια
περιγραφή, ούτε καν µεταφορική, αλλά ένας µύθος. Εύσχηµος πόθος
µάλλον θα µπορούσε να ’λεγε κανείς, και ίσως µόνο έτσι γίνεται και
αντικειµενική και η µεταφορά και η κυριολεξία του: Με άλλα λόγια,
στην πραγµατικότητα όλοι αυτοί που ονόµασαν τά πρώτα χίλια
ευρωπαϊκά µας χρόνια έτσι, τότε που λίγο ή πολύ όλα ξεκινούσαν κι όλα
γίνονταν για πρώτη δηλαδή φορά (κι ίσως και µερικά ήταν τόσο
τολµηρά, που ακόµα και σήµερα επιπλέον να µάς φοβίζουνε) θέλαν
απλώς να πουν ότι αυτή η (γενναία) εποχή θα επιθυµούσανε να µείνει
στο σκοτάδι διαπαντός – να µην τήν δούµε δηλαδή ποτέ για τήν
ακρίβεια:
Από µια άλλη άποψη µες στον µεσαίωνα βρισκόµαστε ακόµη σήµερα
κι αυτή η ιστορία δεν έχει τελειώσει ούτε και θα τελειώσει πιθανόν στο
άµεσο µέλλον δηλαδή, όσο µπορούµε τώρα να τήν δούµε.
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Μονάχα ίσως ένα πρώτο βήµα θα είναι τό ν’ αρχίσουµε να µελετάµε
και να εκτιµάµε δηλαδή καλύτερα εκείνα εκεί τά χίλια πρώτα χρόνια τής
αθώας και τής τροµαγµένης λάµψης τών πρώτων γλωσσών. Και όσο πιο
πολύ βυθίζεται κανείς σε κείνην τήν αρχή, τόσο καλύτερα βλέπει µαζί κι
αυτή τήν ύλη, αυτήν τήν ύλη δηλαδή που αποτελεί τόν κόσµο αυτόν, τήν
βλέπει να πυκνώνει και να αποκτάει µια τετράγωνη ας πούµε λογική, να
φέγγει:
ein man ein wîp
ein wîp ein man
tristan izôt
izôt tristan:

: υπάρχει µια αθωότητα που βέβαια δεν ήτανε ποτέ απόλυτη, αλλά που
τώρα πια, ως προς εµάς, µπορεί να ειδωθεί και έτσι: η τέχνη
αντιµετωπίζει µε µία γλυκύτητα τό ίδιο τό φαινόµενο τού ανθρώπου που
έχει δηλαδή µπροστά της: και, τό ίδιο τό φαινόµενο, για να
κυριολεκτήσουµε, τού έρωτα, τό αντιµετωπίζει όπως τά παιδιά που τό
ανακαλύπτουνε πρώτη φορά κι είναι γλυκός ο κόσµος, και ακίνδυνη η
ζωή εν γένει κι ίσως να γίνουν όλα από τήν αρχή καινούργια και να
ξεκινήσουµε: µπορούµε να τολµήσουµε µ’ άλλα λόγια τό παν, γιατί
υπάρχει κείνο κει τό πράγµα που όλα τά σπρώχνει και τά βοηθάει, και τά
ανεβάζει πάνω από τήν αθλιότητα τού πόλεµου και τού θανάτου και τής
σκοτεινιάς: είναι ωραίος ο έρωτας: είναι ωραίος και γλυκός ο έρωτας και
οι γυναίκες λέγανε, όλοι αυτοί που µάς χαϊδέψανε µε τά γραφτά τους
µέσα στους αιώνες κι εµείς τίποτα άλλο δεν µπορούσαµε να κάνουµε
παρά, πολύ γλυκά, µονάχα να σκεπάζουµε τό σώµα τους µε τά φιλιά µας
µες στη νύχτα, µια που δεν είχαµε εµείς ποτέ χαρτί να γράψουµε. /…/ µα
και οι άλλοι θέλαν να καταλαβαίνουνε αυτές τί εκείνοι λέγανε: τί
γράφανε: κι αυτή είναι η διαφορά τους από τώρα: ναι εκείνοι εκεί οι
άντρες θέλαν οι γυναίκες να µπορούν να τήν διαβάζουν και να τήν
καταλαβαίνουνε τήν γλώσσα τους: είναι µια απλή πρόταση αυτή, µα
κρύβει έναν ολόκληρο πολιτισµό πολύ διαφορετικόν απ’ τόν δικό µας
και πολύ πιο πολιτισµένον από πίσω: εκείνοι εκεί οι άντρες δεν υπήρξανε
µαλάκες δεν µιλάγανε µόνο στον εαυτό τους όπως τούτοι εδώ (µ’ ένα
τηλέφωνο στ’ αυτί συνέχεια όλη µέρα, κινητό:) εκείνοι οι άντρες τόν
χρειάζονταν τόν αεικίνητο τόν έρωτα: εκείνοι οι άντρες ήταν, εν ολίγοις,
σα γυναίκες: γράφαν για να µιλήσουν στις γυναίκες δηλαδή, δεν γράφανε
για να µιλήσουν ούτε στον θεό ούτε στον άγγελο: για τόν µεσαίωνα
µιλάµε και ξυπνάτε: είµαστε σ’ εποχή ερωτική, δεν ήτανε εκείνοι οι
άντρες όπως τούτοι: για κείνους ήταν ζωντανές κι αξιοσέβαστες µε άλλα
λόγια οι γυναίκες, γλυκειές σαν τήν γλυκειά ζωή, γλυκειές όπως η
γλώσσα και τά λόγια τους: Λοιπόν, οι µεσαιωνολόγοι τώρα συµφωνούν
όταν τονίζουνε τόν ρόλο πού ’παιξαν αυτές στην ποίηση τών
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τροβαδούρων, και πιστεύουνε πως κείνοι εκεί οι ποιητές,
ερωτοχτυπηµένοι και πλανόδιοι, µιλούσαν µε τά λόγια και τήν γλώσσα
δηλαδή ακριβώς τών γυναικών κι ο δάντης που δεν ήταν µεσαιωνολόγος
αλλά µεσαιωνικός απλώς, είπε ότι η λαϊκή η γλώσσα (και η χυδαία για
τούς καθωσπρέπει µορφωµένους, τούς ανέραστους) στέριωσε κι
επιβλήθηκε, στρογγυλοκάθισε, πάνω στην ποίησή τους, όλων τους, διότι
απλούστατα έπρεπε να τήν καταλάβουν να τήν χαίρονται και οι γυναίκες
/…/ «Αυτή η γλώσσα βρέθηκε για να µιλάµε για τόν έρωτα» είπε ο
άνθρωπος.
Αν τό καλοσκεφτείς, µ’ αυτήν τήν πρόταση συνδέονται ξανά /και
µάλλον από τήν αρχή/ έτσι οι γυναίκες µ’ όλην δηλαδή τήν επανάσταση.
Ολόκληρος ο έρωτας, πρέπει να λέµε, στην περίπτωση αυτή:

(…)
vienne la nuit

Σού φέρνει θλίψη να τελειώνει ένα βιβλίο ακόµα κι αν ξέρεις ότι πάντα
ήξερες ότι δεν θα τό εκδόσεις ποτέ: Είναι ένα είδος φυγής ο
αποχωρισµός σου από ένα πείραµα που στη διάρκειά του πέρασες τόσα
και είδες εικόνες που δεν µπορούσαν να σέ κάνουν να γελάσεις πολύ,
όµως άλλες φορές χαµογέλασες κιόλας µε κάποιους – όµως πέρα, στην
έξω ζωή, αυτή δηλαδή που συνεχιζότανε έξω όσο έγραφες, όλα ήταν
µάλλον (συνέχεια) χειρότερα: Ας γυρίσω λοιπόν πάλι για λίγο στη γλώσσα
που είναι ένα θέµα που µέ παρηγορεί έστω ελάχιστα: (…)
copyright © 2οο8 hari stathatou for her text, translations of gottfried von strassburg poem, and photos,
all rights reserved
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(από τήν αρχή και τό τέλος τού (τελευταίου) κεφάλαιου «πενήντα δρόµοι»:)

Η Νίνα είπε πάλι:
– Είναι όλα λάθος. Και εποµένως κι εγώ όλα λάθος τά έκανα: Λοιπόν,
µόνο σε ένα πράγµα έχω πετύχει και σ’ όλα τ’ άλλα ήµουνα ηλίθια. Κι
εσείς µ’ αφήσατε µόνη µου. Τόσον καιρό.
Τήν κοιτούσαµε χαλαρά:
– Μ’ αφήσατε µόνη µου, είπε.
Τήν κοιτούσαµε πολύ χαλαρά:
– Τότε ακριβώς που σάς χρειαζόµουνα, είπε. ∆εν µπορούσατε να
βρείτε άλλες εποχές να πάτε διακοπές στις µπραχάµες;
– ∆εν πήγαµε πουθενά διακοπές είπε η Μάχη σκεφτική και κοίταξε τό
ποτήρι της ψηλά στο φως.
– Και µίλα πιο καθαρά γιατί δεν µπορούµε να λύνουµε αινίγµατα
βραδυάτικα είπα εγώ.
– Εννοώ ότι λείπατε συνεχώς, είπε. Η καθεµιά στις δουλειές της η µία
στας ευρώπας κι η άλλη στας αµερικάς. Και µ’ αφήσατε µόνη µου εδώ,
τελείως µόνη, κατάλαβες;
– Γιατί, έχουµε κάνει κανένα συµβόλαιο να σέ νταντεύουµε είπε η
Μάχη και κοίταξε τό ποτήρι της σκεφτικά. Έφτιαξε τίς αφέλειές της.
– Και ιδέα δεν έχω, είπε, γιατί να µού συµβαίνουν εµένα αυτά. Είν’
άραγε σωστό, εγώ να ’µαι εδώ, κι αυτοί να ’ναι εκεί, και να κάνουν όλοι
διακοπές στις µπραχάµες;
Τήν κοιτάζαµε λίγο πολύ χαλαρές: είχαµε ξαπλώσει στα καινούργια
στρογγυλά µαξιλάρια που τά ’χε σκορπίσει µαύρα στο καινούργιο άσπρο
σπίτι της και τά ’χε κάνει όλα ασπρόµαυρα εκειµέσα.
– Κανείς δεν έφυγε. Όλοι εδώ µένουµε, είπα. Ωραίο είναι τό κλίµα
πάντως, µ’ αρέσει που τό ’χεις κάνει µαυρόασπρο. (Από τό να ’ναι όλα
σκεπασµένα µε κείνα τά σεντόνια στο σπίτι τής µαµάς σου.)
Μέ κοίταξε ελάχιστα και ήπιε πάλι.
– Όλα λάθος είπε. Απολύτως µεγάλα λάθη. Τό ένα λάθος µετά τό άλλο.
∆εν ήµουνα σίγουρη τί εννοούσε.
– Μ’ αφήσατε στους πέντε δρόµους, είπε.
– Στους πενήντα είπα. Αυτή τήν εποχή πρέπει να λες στους πενήντα.
Έτσι πρέπει να λέµε. Όλα έχουν πάρει τά πάνω τους, έχουν
αναβαθµιστεί.
(stronger than a man, simpler
than a child her nature
stood alone)
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Πήγε ν’ αλλάξει τόν δίσκο µ’ ένα ύφος (απότοµο και ξαφνικό) σαν να
έβρισε. Γύρισε πάλι έτσι, µε τό κεφάλι κάτω, σαν από µέσα της (όλο) να
έβριζε.
– Πέτυχα µόνο ένα πράγµα, είπε. Αυτό είναι σπουδαίο, σίγουρα.
Τήν κοιτάζαµε χαλαρά.
– Πέτυχα να απαλλαγώ εντέλει, είπε. Αλλά δεν θέλω να µιλήσω άλλο
γι’ αυτό.
– Για τό βιβλίο πες είπε η Μάχη.
– Έχω αυτό τό σπίτι και τά βιβλία µόνο, είπε: ∆εν έχω τίποτ’ άλλο,
απολύτως τίποτα, είπε. Κατάλαβες τί σού λέω;
– Waste, είπα εγώ. Waste basket και land. Πενήντα δρόµοι. Μένουµε
στους πενήντα δρόµους. Κατάλαβες τί σού λέω; Αυτές τίς µέρες πρέπει
να µιλάµε όλοι µε αινίγµατα.
Μέ κοίταξε φευγαλέα και ξαναστράφηκε στη Μάχη:
– Γίνεσαι µεταφυσικός είπε, από θυµό: και µόνο αν δεν θυµώσεις
βέβαια µετά όλα είναι φυσικά.
– Θυµό για τά βιβλία, είπε η Μάχη.
– Χέσε τά βιβλία τώρα, είπε.
– Τούς εκδότες
– Χέσε τούς εκδότες τώρα
– Έχουµε κουραστεί όλοι µας είπε η Μάχη.
–Τά ξέρω, είπε. Τά ξέρω καλά όλ’ αυτά, είπε. Έκανα λάθη αλλά είχα
ειδοποιηθεί. Ειδοποιούµαι εγώ. Πρέπει ν’ ακούµε τίς ειδοποιήσεις.
Έρχονται µετά στ’ όνειρό σου και σού µιλάνε.
– Για τούς εκδότες πες, είπε η Μάχη.
Σηκώθηκε και πήγε στην κουζίνα να φέρει ποτά.
Είχαµε πάει να τήν δούµε µετά από καιρό όπως γίνεται πάντα κι ήταν
µια ευκαιρία να δούµε και τό καινούργιο τό σπίτι που έφτιαξε – κι ίσως
ήταν γι’ αυτό που µάς φώναξε κιόλας, βρεθήκαµε µετά από καιρό, ήθελα
να τής µιλήσω γι’ αυτά που είχα φτιάξει κι εγώ αλλά µιλούσε εκείνη
συνέχεια και δεν άκουγε κανέναν.
–∆εν έχω καιρό, είπε γυρίζοντας θυµωµένη, δεν έχω καιρό ν’
ασχολούµαι µε µαλάκες, µέ κάνει έξω φρενών να µπαίνουν µαλακίες
συνέχεια στα πόδια µου, έχω δουλειά.
Μιλούσε συνέχεια σα να µην άκουγε κανέναν άλλον παρά µόνο τόν
εαυτό της. Τήν κοιτάζαµε µε τήν Μάχη και δεν κοιταζόµαστε ιδιαιτέρως
εµείς, αν και αυτή φαινόταν να ξέρει περισσότερα από µένα: Εσύ ξέρεις
ποια µύγα τήν έχει τσιµπήσει; τής είπα: Τό ότι πέρασε τό καλοκαίρι και
τέλειωσε τήν κάνει έτσι; Κάθε χρόνο συµβαίνουν αυτά. (– Πολύ ωραία
τσάντα, είπε εκείνη, µεγάλη σα µπαούλο, είπε και κοίταξε σκύβοντας
αριστερά από τό µαξιλάρι της: είναι τής µόδας έτσι; – Είναι όλα
καινούργια τώρα, είπα αορίστως κοιτώντας λοξά τήν τσάντα µου πάνω
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στο πάτωµα και σα να είχε µέσα κανένα ζώο που έπρεπε να τό
προστατέψω τήν τράβηξα στο µαξιλάρι πολύ πιο κοντά.)
(…)

∆εν ήθελα καθόλου αλήθεια τώρα να λυπηθώ. Είχα µόλις τελειώσει τό
βιβλίο τό πείραµα και δεν ήθελα καθόλου τώρα να λυπηθώ. Όµως αυτή
ήτανε λυπηµένη, πολύ λυπηµένη φαινότανε, κι ας έκανε τή θυµωµένη, η
Μάχη έκανε σαν να ήξερε περισσότερα: Η Μάχη ήξερε βέβαια για τήν
Νίνα πολύ περισσότερα γιατί τής έδινε εκεινής πρώτα τά βιβλία της να
τά διαβάσει, κι εµένα δεν µού είχε εµπιστοσύνη γιατί ήµουνα πολύ
αυστηρή φυσικά. /…/
– Πρέπει να µην λυπόµαστε κανέναν, είπε αυτή όµως: οι άντρες, έτσι
και καταλάβουνε ότι τούς λυπάσαι, αποθρασύνονται. /…/ Είναι βλέπετε
νοµοτελειακό: επειδή θα γίνουν µεγάλοι είναι ήδη µεγάλοι από τήν αρχή
/…/: επειδή all time είναι βλέπετε πάντοτε present: αλλά δώρο κανένα:
δεν πρέπει να λυπόµαστε λοιπόν κανέναν: όµως πώς µπορώ να µην
λυπάµαι εγώ κανέναν; Πώς µπορώ εγώ να είµαι σκληρή; Εγώ είµαι
βλάκας, νιώθω οίκτο ακόµα και για τούς εκδότες, νιώθω οίκτο ακόµα και
για όλους τούς άλλους ηλίθιους.
Μιλούσε έτσι µε έναν θυµό κυκλοφορώντας στο καινούργιο τό σπίτι
της που τό είχε άσπρο και άδειο διότι δεν ήθελε να έχει βιβλία γύρω της
πολλά έλεγε αλλά µόνο τά ελάχιστα τά απαραίτητα, και τά υπόλοιπα τά
’χε αφήσει στο άλλο. /…/ κι η Μάχη δεν µιλούσε καθόλου και έφτιαχνε
τίς αφέλειές της έπαιζε µε τά µαλλιά της δηλαδή και κοίταζε γύρω: και
ετοιµαζόµαστε µάλιστα σε λίγο να φύγουµε: θέλαµε να βγούµε έξω και
να πάµε να φάµε να πιούµε και ν’ ακούσουµε και µουσική: θέλαµε να
χορέψουµε κιόλας. /…/
Σηκώθηκε µ’ εκείνο τό ύφος που είχε σα να βρίζει µε διάφορες λέξεις
από µέσα της να βάλει ξανά καινούργιο δίσκο: Είναι όµως και λογικό
είπε, κανείς δεν καταλαβαίνει κανέναν. Η κατανόηση θέλει ευφυία και η
βλακεία ξέρετε ότι δεν έχει φαντασία. Σκέψου ότι τό Περί Έρωτος τού
σταντάλ τούς φαινόταν περίπου έργο ηλίθιου και ο εκδότης του τού
’κανε και αστειάκια αγενέστατα λέγοντάς του ότι Αυτό τό βιβλίο πρέπει
να ’ναι ιερό γιατί κανένας δεν τολµάει να τό αγγίξει. Εννοούσε ότι τό
βιβλίο του δεν πουλούσε. Έβαλε καινούργια ποτά σκύβοντας (από τόν
καναπέ προς τό τραπεζάκι). Ή εκείνο τό άλλο που συνέβη µε τό πρώτο
βιβλίο τής θείας τζαίην (έτσι έλεγε πάντα η Νίνα τήν τζαίην ώστιν) που
τής τό αγόρασε ένας έξυπνος και τό κρατούσε στο συρτάρι του για να
µην τό εκδόσει, επειδή κορόϊδευε τά βιβλία που έβγαζε αυτός και οι
άλλοι: σκέψου να βλέπεις να σέ περιλαµβάνει η γλώσσα τής θείας τζαίην
ακόµα και δεκαοχτώ χρονών κάπου τόσο: κορόϊδευε τά µπεστσέλερ τής
εποχής τά µυστήρια τά αισθηµατικά: /…/
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– Τί επάγγελµα φοβερό είν’ αυτό που έχετε κι εσείς όµως, είπα εγώ
ηλιθίως.
Η Μάχη όµως µόνο µέ κοίταξε.
– Και µήπως πρόσθεσα εγώ αµέσως µετά, δεν είναι φοβερή εκείνη η
ιστορία µε τήν άλλη τήν έµιλυ, που πέθανε έχοντας γράψει µόνο τό ένα
(απ’ όλα όσα θα σχεδίαζε) και που η αδελφή της αναγκάστηκε να πει κι
εκείνο τό stronger than a man γι’ αυτήν (αφού τής τό φορτώσανε κιόλας
τό βιβλίο της και λέγανε κι ότι είναι και δικό της (και πρωτόλειο
µάλιστα)) κι ότι η τζαίην έϋρ είναι τό σπουδαίο /…/ µα τί ηλίθιοι αυτοί οι
κριτικοί τί πρέπει να τραβάτε κι εσείς ε; τί φοβερό να ’χεις να κάνεις µε
τή βλακεία συνεχώς.
Η Μάχη σηκώθηκε µε θόρυβο:
– Μ’ αρέσει αυτό τό σπίτι είπε κι άρχισε να τριγυρίζει µε τά χέρια στις
τσέπες, µ’ αρέσει που ’ναι έτσι µαυρόασπρο (είπε αφού σηκώθηκε από
τό πουφ κάνοντας όσο περισσότερο θόρυβο µπορούσε) κι άρχισε να
κοιτάει έναν πίνακα που ’χε χαρίσει στη Νίνα παληά.
Η Νίνα έβαλε καινούργιο ποτό σκύβοντας, από τόν καναπέ,
µουτρωµένη.
– Ηλίθια, είπε./…/: έπρεπε να τό ξέρω απ’ τήν αρχή, είχα
προειδοποιηθεί. /…/ Και τό κυριότερο: οι ηλίθιοι ποτέ τους δεν
µαθαίνουνε, όσο κι αν µορφωθούνε: κι όµως αυτό δεν σηµαίνει τίποτα,
ανεβαίνουνε ψηλά γιατί παπαγαλίζουνε τούς έξυπνους: και σε ακραίες
περιπτώσεις νοµίζουνε πως είν’ σε θέση να πληγώνονται και από πάνω:
/…/ έχουνε κι αισθήµατα, βλέπετε, ζηλεύουνε κιόλας: µια γυναίκα δύο
άντρες κοµπολόϊ δίχως χάντρες σού λένε, /…/ ω θε µου έλεος: ποιος θα
τούς κρίνει; α ο χρόνος ε; και τί µέ νοιάζει εµένα ο χρόνος; Εάν
θυµώνουµε µαζί τους ποιος θα µάς τό πληρώσει; /…/ Νοµίζετε πως δεν τό
ξέρω ότι είναι κακό πράγµα να θυµώνεις; Για θυµηθείτε τί βλακείες
αναγκάστηκε να πει ο νίτσε όταν θύµωσε µε τήν λου σαλοµέ, και κείνη
δεν ήταν ηλίθια καθόλου: ήξερε τί απόφευγε όταν τόν απόφευγε: /…/
Η Μάχη γύρισε απ’ τόν πίνακα και µού ’ριξε µία µατιά:
– Πες µας για τό βιβλίο είπε. Τέλειωσε ένα βιβλίο ξέρεις.
Α τέλειωσε ένα βιβλίο.
– Και τής έχω κάνει και κάτι σχεδιάκια, είπε.
Α και τής έχει κάνει και σχεδιάκια:
– Ε είπα κι εγώ αµέσως, ορίστε, αν είµαστε τώρα στην ακµή τής
ηλεκτρονικής εποχής και δεν είµαστε στην αρχή όπως τώρα, τά βιβλία θα
ήταν αλλιώς και τότε θα είχαµε εδώ µία οθονίτσα µε τρία κουµπάκια
(είπα και τούς έκανα αµέσως και τό σχεδιάκι):
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Η Μάχη µού πήρε τό χαρτί και τό κοίταξε κι απ’ τίς δυο µερηές κι
ύστερα τ’ ακούµπησε πάνω στο γυάλινο τραπέζι. (Η άλλη δεν τό
κοίταξε).
(…)

– Τό βιβλίο δεν ήτανε αυτονών για τά µούτρα τους, είπε πάλι πολύ
αποφασιστικά η Μάχη.
– Και πώς µπορεί αλήθεια να ’ναι κανείς τόσο σίγουρος ότι ένα βιβλίο
δεν είναι για τά µούτρα του; ρώτησα στ’ αλήθεια (πολύ περίεργη τώρα)
κι εγώ.
– Καθόλου δεν παραπονιέµαι, είπε αυτή χαµογελώντας, α, εγώ
απαλλάχτηκα. Από όλα τά λάθη. Γιατί καταβάθος ήθελα πάντα να
απαλλαγώ και τό κατάλαβα τώρα που µε όλα τά λάθη µου απαλλάχτηκα
(κι ιδέα δεν έχω πώς θα πρέπει να τό λέµε τώρα)

και εκεί σηκώθηκε και έκανε να πάει προς τήν κουζίνα και,
πηγαίνοντας, στάθηκε σε µια απόσταση και σταµάτησε και µάς κοίταξε
και είπε:
– Τό ξέρετε εκείνο τό ποίηµα τού φογκελβάϊντε; Εγώ είµαι από αυτούς
είπε, για τούς οποίους ισχύει εκείνο τό ποίηµα: (πήγε προς τήν κουζίνα
και χάθηκε (για αρκετή ώρα) και ύστερα γύρισε µ’ ένα µπουκάλι και
στάθηκε πάλι σε απόσταση και µάς κοίταξε:) Τού φογκελβάϊντε, είπε:
Είµαι απ’ αυτούς που ούτε µία µισή µέρα δεν είχανε µία ολόκληρη χαρά.
Τό ξέρετε, ε; Τό ξέρετε βέβαια. Ούτε για µία µισή µέρα µία ολόκληρη
χαρά. Μάλιστα, τό ξέρετε.
Και ετοιµαζόµουνα τότε κι εγώ να µιλήσω και να πω ότι είναι
πράγµατι καταπληκτικός ο φογκελβάϊντε, αλλά όµως τί σχέση έχει τώρα
αυτό µε τούς εκδότες, και ότι επιτέλους παραήτανε βαρύ και ότι εν πάση
περιπτώσει όσο και ν’ αγαπάει κάποιος τά βιβλία του πάει πολύ και τόση
θλίψη για µία έκδοση, όµως η Μάχη είπε τότε αντιθέτως θυµωµένη και
χωρίς καµµία δηλαδή ευαισθησία, και απότοµα: Λες τρίχες.
– Ναι, τρίχες, είπ’ αυτή έτοιµη τότε να κλάψει και έκατσε σα σακκί και
ίσως κιόλας επιδεικτικά λίγο σα σακκί ή σα γκρεµισµένη, επιδεικτικά
γκρεµισµένη τότε, στον καναπέ:
– Ε όχι και ότι δεν έχεις κι άλλη χαρά άµα δεν εκδόσεις, είπα κι εγώ µε
πολύ πιο καλοσυνάτο ύφος, για να ισοφαρίσω εκείνο τό άλλο τής Μάχης.
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Εκείνη µέ κοίταξε τότε για πρώτη φορά έτσι καλά-καλά και γέλασε
µάλιστα κι αυτή µε καλοσύνη, σα να ’βλεπε µία ηλίθια: Τί µυστηριώδεις
µαλακίες ήταν αυτές.
– ∆ε µιλάει γι’ αυτό είπε η Μάχη σιγά σαν να µέ λυπότανε και κοίταξε
τό ποτήρι της.
– Α, είπα κι εγώ και κοίταξα γύρω.
– ∆ε µιλάει γι’ αυτό, είπε τότε κοροϊδευτικά και αυτή: ∆ε µιλάει γι’
αυτό ξανάπε και κοίταξε τά γόνατά της. Τήν κοιτάξαµε τότε και µεις:
αυτή άπλωσε τότε τά χέρια της αριστερά-δεξιά πάνω στα µαξιλάρια τού
καναπέ και καθισµένη έτσι µε άνεση ή σαν εσταυρωµένη αγαύη είπε
πάλι: ∆εν µιλάει γι’ αυτό. Μιλάει για τό ότι είναι ηλίθια. Μιλάει µόνο για
τό ότι είναι ηλίθια. Μιλάει για τό ότι χρειάστηκε έναν έξυπνο. Μιλάει για
τό ότι εξαυτού έχασε και τούς έξυπνους και τούς βλάκες. Για τό ότι
εξαυτού τής έπεσε ο ουρανός στο κεφάλι. Κι ότι εξαυτού έκανε τό ένα
λάθος πάνω στο άλλο. Ότι εξαυτού γελοιοποιήθηκε ότι εξαυτού
ναυάγησε και ότι εξαυτού αναστήθηκε. Και για τό ότι εξαυτού έχει
άφθονο υλικό τώρα για τό επόµενο τό οποίο θα εκδοθεί αφού εκδοθεί τό
προηγούµενο. Για τό ότι εξαυτού συνεπώς είναι βλάκας.
Κατάλαβες τώρα; είπε και µέ κοίταξε εµένα µόνο.
– Όχι, είπα εντελώς ειλικρινά και εγώ.
Έµεινε µε τά χέρια σταυρωµένα και µέ κοίταξε καλά-καλά και ύστερα
γέλασε λίγο.
Έπειτα γύρισε και είπε στη Μάχη:
– Ευτυχώς που υπάρχει και η Λίζα και µέ πιάνουν τόσα γέλια που δεν
µπορώ ούτε να κλάψω.
– Και δεν χρειάζεται, είπε η Μάχη ήπια, αρκετά.
Τίς κοιτούσα µία-µία.
Κατέβασε τό κεφάλι προς τό στήθος της πολύ εντυπωσιακά:
– Ποτέ δε θα ’ναι αρκετά είπε.
– Σαχλαµάρες είπε η Μάχη ήπια.
– Θα µού πείτε και µένα τίποτα ή να φύγω είπα εγώ δηλαδή µήπως
περισσεύω.
Μέ κοιτάξανε και οι δύο. Πολύ περίεργη σκηνή λες και περνούσα από
τίποτα εξετάσεις: δεν είµαστε καλά. Μιλήσανε µετά από µισό λεπτό τό
ίδιο λεπτό και οι δύο µαζί:
– Έχασε έναν γκόµενο είπε η µία
– Έχασα δυο γκόµενους είπε η άλλη
Μού ήρθανε γέλια: Ευχαριστώ πολύ, είπα αλλά θα αποφασίσετε; και
τότε παρασυρθήκανε κι απ’ τά γέλια δεν µπορούσαµε για λίγο να
µιλήσουµε και οι τρεις. Γελάσαµε αρκετά.
– ∆ηλαδή δεν έχασε και τίποτα, είπε στο τέλος η Μάχη:
Απελευθερώθηκε από δεσµά βλαβερά που έπρεπε ούτως ή άλλως να τό
είχε κάνει.
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Η άλλη κατέβασε τά χέρια της από τό σταυρό, έσκυψε στο τραπέζι και
πήρε ποτήρι: Σωστά, είπε, πολύ σωστά: πώς τό λένε σωστό όσο δεν
παίρνει.
Έπειτα έβαλε τά πόδια της πάνω στον καναπέ και κουλουριάστηκε
αφήνοντας τόν εσταυρωµένο και µετατρεπόµενη τώρα σε γάτα: και έτσι
µε τό ποτήρι στο χέρι και σαν να τό ζέσταινε µε τίς χούφτες της φάνηκε
έτοιµη και να µιλήσει: (αυτή είναι εξάλλου και πάντα η στάση τής Νίνας
όταν έχει και τέτοια διάθεση:)
– Παιδιά µου, είπε, δεν έχετε ιδέα τί πέρασα όσο λείπατε. Σοβαρά σάς
τό λέω, δεν έχετε ιδέα. Τί βλάκες συνάντησα, µε τί ηλίθιους έµπλεξα.
– Οι εκδότες, είπε επεξηγηµατικά και γρήγορα η Μάχη.
– Οι εκδότες, είπε συµφιλιωτικά και αυτή: ∆εν µπορείτε να
φανταστείτε.
– Φανταζόµαστε, είπα συµφιλιωτικά και εγώ.
– Όχι, είπε αυτή./…/. Όλα όµως ξεκίνησαν γιατί εγώ ζούσα πάντοτε µε
τήν αυταπάτη ότι έχω φίλους και που δεν τούς ενδιέφερε δηλαδή να
γίνουν ας πούµε γνωστοί, και νόµιζα µάλιστα ότι είµαστε µια αποικία µια
παροικία ας πούµε αγνώστων. (Και δεν είµαστε; είπα. ∆εν µιλάω για µάς
µιλάω για τή δουλειά µου είπε ηλίθια. Για κει µιλάω. Για κει µιλάει είπε
κι η Μάχη.) (Καλά λοιπόν, είπα. Λοιπόν, είπε:)

(…)

Αν συναντήσω όµως τά ίδια φυσικά και σ’ αυτόν τότε κι εγώ βέβαια
θα µεταναστεύσω και θα πάω δηλαδή στη στουτγκάρδη. ∆ε µού λέτε,
είπε αλήθεια τήν είχα πάντοτε αυτή τήν απορία, γιατί όσοι κάνουνε τούς
µορφωµένους και τούς ξενόγλωσσους στη χώρα αυτή, τή στουτγκάρδη
τή λένε πάντα στουτγάρδη; (Είπε, και µέ κοίταξε: Μήπως ξέρεις εσύ;) (–
Φυσικά, είπα (και τό σκέφτηκα µε ιλιγγιώδη ταχύτητα αυτή τή στιγµή)
είναι επειδή αυτό τό γάρδη τούς θυµίζει τό χωριό τους και τούς
παρηγορεί ως προερχόµενο από τή γαρδούµπα) Θα φύγω, είπε τότε σα
να είχε ησυχάσει απόλυτα, θα πάω κι εγώ εκεί έξω να µεταναστεύσω και
να γίνω εµιγκρές. ∆εν ξέρετε παιδιά µου τί επικρατεί εδωπέρα είπε µε
ύφος τελειωτικό, όλα είναι λάθος, είναι όλα ένα λάθος, ένα τεράστιο
λάθος.
– Αυτό πια τό µάθαµε, είπα.
– Πες για τίς απαντήσεις, είπε η Μάχη.
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– Και τί να πω για τίς απαντήσεις είπε και γέλασε, τί να πω για τίς
απαντήσεις.
(…)

– Στο τέλος, (είπε γυρίζοντας κι όπως έδινε τό µπουκάλι στη Μάχη για
να τό ανοίξει ως πιο χειροδύναµη αυτή, και ξανάκατσε στον καναπέ) στο
τέλος µού φάνηκε κιόλας πια φοβερή η µονοτονία αυτής τής αντίδρασης:
σαν να ’ναι όλοι συνεννοηµένοι ήτανε πάνω σ’ αυτό. Τίς έχθρες τους
έχουνε, τίς αντιζηλίες τους έχουνε, αλλά ως προς εµάς είναι όλοι έτσι
οµοιόµορφοι σαν να είµαστε εµείς ο εχθρός: ο κοινός και επίφοβος και
φοβερός τους εχθρός είπε, και µελαγχόλησε. Φυσικά, είπε, δεν
παραβλέπω τίς λεπτοµέρειες: Ναι, στην αρχή υπάρχει µια ανεπαίσθητη
βέβαια διαφορά: να µην παραβλέπουµε ποτέ αυτήν τή µικρή λεπτοµέρεια
και διαφορά: όταν παίρνουν δηλαδή στην αρχή τό βιβλίο σου, και δεν τό
ξέρουν ακόµα, φοβούνται µην τούς κάνεις κανένα µπεστσέλερ και σέ
κοιτάνε µε ανεπαίσθητο έναν δισταγµό ή σεβασµό: µπας και είσαι η κότα
µε το χρυσό δηλαδή τό αυγό: έχει γίνει κι αυτό: να εκδόσουν βιβλία που
τά θεωρούσανε ως µείον δηλαδή και ζηµιά και να τούς κάνουνε
πλούσιους: τό έχω ζήσει (µε φίλους και γνωστούς µου) (φίλους, είπε)
αυτό: τό έχουν µάθει τό µάθηµα αυτό συνεπώς: σέ κοιτάνε µε έναν
ελαφρό συνεπώς δισταγµό, σού χαµογελάνε και λίγο: µήπως είσαι κι η
κότα εννοούν από µέσα τους µε τό χρυσό: όµως στον γυρισµό, όταν πας
να τό πάρεις τότε πια τό βιβλίο σου, είν’ ο εαυτός τους ξεκάθαρος:
Συνεπώς να εξηγούµαστε: (Έχω τσακωθεί µε τήν Μάχη κάµποσες φορές
σε αυτό: Και εντέλει ναι, αυτή έχει πιθανότατα δίκιο: Ναι, διαβάζουνε
δηλαδή πασαλείβουνε τό γυρνάν το βιβλίο σου µία µπρος-µία πίσω για
να δούνε (υποθέτουνε) περί τίνος πρόκειται, κι αν δεν τά ’χει (όπως λένε
αυτοί) τά λεφτά του (τό καταλαβαίνουνε απ’ τήν πρώτη σελίδα αυτό (όπως
λέει κι η Μάχη) δεν χρειάζεται να πάνε στην δεύτερη)) αν δεν έχεις γράψει
δηλαδή καµµία βιογραφία τελείωσες: οι βιογραφίες και τά µπεστσέλερ
µονάχα πουλιώνται, αυτό είναι απλώς και µόνο τό γεγονός: τά άλλα τά
διαβάζουνε για λίγο µονάχοι τους, και µετά τά πετάν ή τά χάνουνε: τό
πολύ-πολύ να αναρωτηθούνε κιόλας δηλαδή από µέσα τους ποιος είν’
αυτός που ’χει τέτοιο θράσος, τεράστιο, και γράφει έτσι αυτός, και µετά
τού λένε Άντε στο καλό άνθρωπέ µου που θα µάς κάνεις και τόν έξυπνο:
και τί τό πέρασες δηλαδή, φιλανθρωπικό ίδρυµα νοµίζεις πως είµαστε
εµείς εδώ; και ποιος νοµίζεις πως είσαι δηλαδή και µάς γράφεις
ανάποδα; Έτσι, αυτό.
Μελαγχόλησε πάλι λιγάκι, και κάθισε ακίνητη.
Πάνω εκεί ετοιµαζόµουνα να µιλήσω κι εγώ: κι αυτή τότε είπε,
γελώντας ξαφνικά ανεπαίσθητα (σαν να ονειροπολούσε ή να θυµότανε
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τώρα ένα άλλο όνειρο αντί για εφιάλτη τώρα αυτή): (και
στρογγυλοκάθισε:)
– ∆ιάβαζα κάτι βιογραφίες παιδιά τώρα τελευταία είπε. ∆ιαβάζω
βιογραφίες δηλαδή και εγώ καµµία φορά (δεν είµαι και εχθρός τού
είδους δεν τό περιφρονώ τό είδος αυτό εντελώς) δεν είναι κι άσχηµες οι
βιογραφίες, διασκεδαστικές είναι, απλώς εγώ δεν µπορώ να γράψω µε
τέτοιον τρόπο, ας πούµε, λοιπόν έπεσε στα χέρια µου και διάβασα µία
βιογραφία
(…)

και, παιδιά µου, είπε, δεν µπορεί να τό φανταστεί αυτό βέβαια κανείς:
τρεις φορές: τρεις φορές ο ίδιος άνθρωπος εκείνος εκεί, αναγκάστηκε να
ξεκινήσει τή ζωή του από τήν αρχή: κι ούτε µία φορά δεν βαρυγκόµησε
και, όχι δεν γύρισε πίσω στην οικογένεια ούτε τά λεφτά τού µπαµπά, όχι,
η ζωή του (τό ήξερε τώρα καλά) (όσο περισσότεροι πόλεµοι πέφτανε
δηλαδή στο κεφάλι του τόσο περισσότερο τό ήξερε εκείνος καλά) (ότι
όλα, και η ζωή του ολόκληρη) ήτανε µόνο και πάντα εκεί: χαµηλά: τ’
όνοµά του (να είναι µε µικρότερα γράµµατα) (πάντα µικρότερα) εκεί
πάνω στο ίδιο χαρτί, τό ίδιο εκείνο χαρτί που θα είχε τό όνοµα ενός
ποιητή ή θεατρικού ή πεζογράφου πολύ πιο ψηλά: πριν ακόµα απ’ τόν
πρώτο τόν πόλεµο τόν µεγάλο είχε γίνει έτσι σχεδόν µυθικός. Και δεν
είν’ εύκολο να γίνεις µυθικός σε αυτή τή δουλειά. Τίποτα όµως δεν ήταν
απίθανο άµα ήσουν σαν αυτόν στην καρδιά: αυτό τό παιδί που
ερωτευόταν και έπαιζε κι αγαπούσε τά βιβλία µοναχά, µολονότι δεν
διάβαζε και πάρα πολλά: είχε άλλους βεβαίως, υπήρχανε αναγνώστες για
όλα αυτά: και ο πιο αγαπηµένος του ήταν ένας που ξεκίνησαν µετά τόν
δεύτερο (πόλεµο) και οι δύο µαζί, αν και αυτός ήθελε να γράψει µερικά
βιβλία και κείνος κάποια φορά: συναντήθηκαν τελείως τυχαία σε ένα
ερείπιο µε πλήθος πατώµατα που δεν είχε πέσει τελείως µες στη βουή,
αλλά χωρίς παράθυρα και χωρίς φως και χωρίς ζέστη εκεί: ήταν η τρίτη
φορά που ξανάρχιζε αλλά θα ξανάρχιζε: µες στα ερείπια: τρώγαν λίγο
ψωµί και τυρί και δεν είχαν να πιούνε (τού στοίχιζε, εκείνο, πολύ:) µα
αυτό δεν τούς έλεγε τίποτα, εκειµέσα στην φριχτή παγωνιά τού
βοµβαρδισµένου αµβούργου θα κοιµόντουσαν µε τά παλτά χωρίς σόµπα
και θα µοιραζόντουσαν ένα κοµµάτι ψωµί, όµως συνεχώς µόνο αυτοί για
βιβλία θα µιλάγανε: και, προσέξτε, τί µέ συγκίνησε εµένα πολύ: όταν
είχανε καταστρώσει πια όλα τά σχέδια, κι ετοιµάσανε και τό κουτί τό
ωραίο στην πόρτα τους (κάτω, τήν ερειπωµένη και τήν ετοιµόρροπη) µία
µέρα ήταν µέρα µεγάλης χαράς και συγκινηθήκανε τότε λέει, πολύ, γιατί
κατεβαίνοντας κάτω ένα κρύο πρωί είδαν µέσα από τό κουτί τους εκεί να
εξέχει ένας φάκελλος: βαλµένος από έναν άγνωστο που ήρθε µέσα στο
κρύο µε τά πόδια ώς εκεί: µε φροντίδα και προσοχή: κι ήταν εκείνο τό
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πρώτο βιβλίο που τούς ερχότανε και τό έστελνε µε ελπίδα σ’ αυτούς ένας
άγνωστος για να εκδοθεί: τά ερείπια δεν είχανε µαζευτεί καν ακόµα από
τούς δρόµους τών πόλεων (µες στην ευρώπη µας) αλλά κάποιος όλον
αυτόν τόν καιρό όµως έγραφε, κάποιος έγραψε κάτι, τό τέλειωσε, και τό
έστειλε (µε τήν καρδιά του στα γόνατα όπως θα ’λεγε και ένας άλλος πιο πριν) κι
ήταν έτοιµοι να τόν διαβάσουν και να τόν εκδόσουν αυτοί: κι όπως είπε
και στη βιογραφία του ο αναγνώστης του είχαν εκείνη τή µέρα γιορτή: ένας
άγνωστος έστειλε δηλαδή τό βιβλίο του, µε εµπιστοσύνη σ’ εκείνον εκεί:
µε εµπιστοσύνη ότι όλα θα ξαναρχίζανε, και θα συνεχίζονταν, και η ζωή
και η τέχνη εκεί: κι είχαν λέει πολύ στ’ αλήθεια συγκινηθεί: έστειλε τό
πρώτο βιβλίο ο πρώτος τους άγνωστος: κι ετοιµάστηκαν λοιπόν να τό
διαβάσουνε και να τό εκδόσουνε και να ξεκινήσουνε πάλι (µε όλους)
µαζί. Κι ήταν κι όλοι οι άλλοι πολλοί. Πολλοί όσοι γράφανε µε τήν
ελπίδα ότι θα βρίσκεται πάντοτε κάποιος εκεί. Κι όσο πήγαινε θα
γινόντουσαν και πολύ περισσότεροι: Και δεν έγινε τυχαία από τούς
µεγαλύτερους τότε εκείνος εκεί: Χωρίς να πάψει να πίνει και να
ερωτεύεται και να αγαπάει (πολύ) τή ζωή. Όµως (και προσέξτε το, είπε
εκείνη κοιτώντας µας ξάφνου, αυτό) όµως, υπήρχε και ένα ανέκδοτο που
τόν ακολουθούσε και τό θυµόντουσαν γι’ αυτόν όταν πέθανε, πάρα πολλοί:
όταν αποφάσιζε να βγάλει λοιπόν κάποιον άγνωστο (όπως ο κάφκα (και
άλλοι άγνωστοι τότε πολλοί) φυσικά όπως όλοι µας, σαν ξεκινάµε
άγνωστοι τότε κι αυτοί) και καθώς οι αναγνώστες του τόν ενηµέρωναν ότι
είναι δύσκολοι εκείνοι πολύ, αυτός έλεγε τότε µία πρόταση µόνο, µια
πρόταση που έµεινε και τή θυµούνται (κι εγώ βέβαια τώρα που σάς τή
λέω τή θυµάµαι καλά και εγώ) κι εκείνοι όλοι εκεί: Τό ξέρω ότι δεν θα
πουλήσει όµως πρέπει εµείς να τόν βγάλουµε γιατί αφού είναι δύσκολος
δεν θα τόν βγάλει άλλος κανείς.
Σώπασε και σωπάσαµε λίγο κι εµείς.
– Άρα σ’ αρέσουν κι εσένα οι βιογραφίες είπα µετά από λίγο εγώ.
Γύρισε και µέ κοίταξε σαν να µίλησα δυνατά και τήν ξύπνησα. Είπε
σαν να ’ταν κουρασµένη τώρα κι αυτή:
– Οι βιογραφίες είναι τά µόνα πράγµατα που έχουνε σίγουρα πέραση:
διεθνώς είπε δηλαδή. Είναι η εποχή ξέρετε τής βιογραφίας:
Παρακολουθώ τήν κίνηση και στις άλλες γλώσσες, αυτό λοιπόν είναι
σαφές: Τά βιβλία που πουλάνε είναι µόνο βιβλία τρόµου (για ν’
ανατριχιάζουν οι ανέραστοι) και βιογραφίες για να συγκινούνται αυτοί
που ούτως ή άλλως δεν ζουν. Είναι η εποχή τους: γι’ αυτό η βιογραφία
είναι τό τέλος τής τέχνης, αυτή η δήθεν φρεσκάδα που κατά βάθος είναι
η απόλυτη ξεραΐλα.
– Τί λες; είπα, είσαι σίγουρη; Ποτέ µου δεν τό ’χα σκεφτεί αυτό έτσι.
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– Γιατί να τό σκεφτείς είπε. ∆εν είναι η δουλειά σου να τό σκέφτεσαι,
εσύ είσαι τυχερή από µία άποψη διότι εσύ βρίσκεσαι σε άλλους χώρους,
και τά επιστηµονικά είναι αλλιώς.
– Πολύ αλλιώς είπα και µελαγχόλησα.
– Πες της λοιπόν για τίς απαντήσεις, είπε η Μάχη.
– Και τί να πω για τίς απαντήσεις, είπε:
(…)

Άλλο µέ πείραζε: αυτό που γινότανε µέσα µου κυρίως µέ πείραζε,
κυρίως στο στοµάχι µου δηλαδή, γιατί έχω ευαίσθητο στοµάχι, ξερνάω
εύκολα, τό ξέρετε, κι έλεγα λοιπόν µέσα µου κάθε φορά που πήγαινα να
τούς δω (κι έβλεπα τό χαµόγελο µην τυχόν κι είµαι η κότα) «και τώρα
πώς θα τά βγάλω πέρα τήν δεύτερη φορά που θα ξέρουν πως δεν είµαι η
κότα;» αυτή η προοπτική τής δεύτερης φοράς µού κατέστρεφε λοιπόν και
τήν πρώτη: αυτή η προοπτική τού σίγουρου µέλλοντος, λες κι ήµουνα η
σίβυλλα, κατέληξε να µέ αρρωσταίνει και δεν είχα νιώσει έτσι άλλη
φορά, ποτέ πριν δεν ήθελα τόσο πολύ να µην µπορώ να προβλέπω αλλά
να είναι όλα ασαφή άγνωστα και γεµάτα εκπλήξεις: και γι’ αυτό ίσως κι
έπεσα σ’ έναν άγνωστο (είπε, και µελαγχόλησε): Έναν άγνωστο
επιτέλους: έναν άγνωστο που να απαντάει. (Σκέφτηκε λίγο): Είχα
επιθυµία να µιλήσω κανονικά µ’ έναν άνθρωπο κανονικό, έναν άνθρωπο
που να µπορεί να ρωτάει να απαντάει και να µιλάει κανονικά, και σ’
εσένα µάλιστα µόνο: (Σκέφτηκε κι άλλο λίγο:) Ποτέ πριν, µού φαίνεται,
δεν είχα νιώσει αυτήν τήν ανάγκη τόσο πολύ: (Άναψε ένα τσιγάρο
επιτέλους:) Κι αυτή ήταν, είπε, η µεγάλη βλακεία µου και τό µεγαλύτερο
λάθος µου και τό ναυάγιο και η ανάσταση και η ανάληψη: ο βλάκας
νόµιζα πως βρήκα κάποιον κι έχασα κι αυτόν που είχα: αλλά δεν πειράζει
έχω υλικό για τό επόµενο µε τόν τρόπο αυτόν.
– Γιατί, είπα µάλλον ηλίθια
– Τί θα πει γιατί, είπε
– Γιατί έχασες κι αυτόν που είχες
– Γιατί είµαι βλάκας είπε
– ∆εν µπορώ να σέ καταλάβω άµα µιλάς έτσι όλο µε αινίγµατα, είπα.
– ∆εν πάµε παρακάτω; είπε η Μάχη. Πάνε αυτά τώρα, περάσανε.
– Όχι δεν πάµε παρακάτω είπα και τήν κοίταξα πολύ θυµωµένη τώρα
κι εγώ. Λέει κάτι, και τ’ αφήνει στη µέση. Εσύ τά ξέρεις αλλά εγώ είµαι
όµως περίεργη. Τί δουλειά είχε να χάσει τόν έναν επειδή βρήκε έναν
άλλον για να µιλάει
– Έλα ντε, είπε θλιµµένη κι αυτή
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– ∆εν βρήκε απλώς έναν άλλον για να µιλάει, είπε η Μάχη, τόν
ερωτεύτηκε.
Τίς κοίταξα: Ε, ωραία είπα, δεν υπάρχει και πρόβληµα: άφησε τόν έναν
για τόν άλλον: και πού είναι τό λάθος; έτσι δεν γίνεται πάντοτε; έτσι δεν
κάνουµε όλοι;
Η Νίνα γέλασε σαρκαστικά: Τί έξυπνη που είσαι, είπε.
– ∆εν κατάλαβα; είπα εγώ: τί εννοείς δηλαδή; πολύ τήν έξυπνη δε µάς
κάνεις;
– Ασφαλώς, είπε. Τούς ήθελα και τούς δυο όµως, είπε. Ο άλλος ήτανε
παντρεµµένος µε οικογένεια και µε παιδιά. ∆εν είχα σκοπό να χωρίσω
κανέναν.
Τήν κοίταξα καλά-καλά: Είσαι τελείως βλάκας; τής είπα: Τώρα τό
’µαθες ότι δεν γίνονται αυτά;
– Αυτό δεν λέω τόση ώρα; είπε.
– Έγινε θηρίο από τή ζήλεια του ο άλλος, είπε η Μάχη συµφιλιωτικά
– Και γιατί, ήταν ανάγκη να τό µάθει ο άλλος; είπα εγώ
– Η κυρία είναι ειλικρινής, είπε η Μάχη. Ήθελε ειλικρίνεια και µε τόν
έναν και µε τόν άλλο
– Έτσι είµαστε εµείς µεταξύ µας πάντα είπε αυτή: αφού είχαµε
ειλικρίνεια όταν είχε αυτός τά δικά του θα είχαµε ειλικρίνεια όταν
απόκτησα κι εγώ τό δικό µου
– Ε είσαι βλάκας είπα εγώ
– Αυτό δε λέω κι εγώ τόση ώρα; είπε αυτή
– Ωραία, και µε τόν άλλο τί έγινε; είπα εγώ
– Τίποτα
– Τί θα πει τίποτα
– Τίποτα θα πει τίποτα. Αφού είµαι βλάκας;
– ∆ηλαδή;
– Τού µίλησα για τήν κατάσταση τή δικιά µου αφού µού είχε µιλήσει κι
αυτός για τήν κατάσταση τή δικιά του: αφού είχε κι αυτός τή γυναίκα
του, και είχε και γκόµενα εποµένως τί πείραζε;
– Και τί πείραζε;
– Ε πείραζε. Αυτόν τόν πείραζε.
– Και τότε γιατί δεν τού είπες ότι χωρίσατε;
– ∆εν µπορούσα να τού τό πω γιατί δεν είχαµε χωρίσει ακόµα. Ο άλλος
περίµενε να χωρίσω πρώτα από αυτόν για να χωρίσουµε οι δυο µας µε
τούτον µετά.
– Ε είσαι µεγάλος βλάκας είπα
– Αυτό δεν λέω τόση ώρα; είπε. Αλλά δεν πειράζει όµως, είπε
µεγαλόθυµα και καρτερικά έχω τώρα υλικό µε τή µαλακία ετούτη για τό
επόµενο
Είπε και σηκώθηκε να πάει στην κουζίνα να φέρει ποτό.
– Γιατί δεν φέρνεις τό µπουκάλι εδώ τής είπα και πηγαινοέρχεσαι.
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– Άστην, θέλει να κάνει περίπατο τώρα, τής αρέσει, µού είπε η Μάχη.
Γύρισε και κάθισε. Έδωσε στη Μάχη τό µπουκάλι.
– ∆εν µού αρέσουν οι οικογένειες, είπε διδακτικά. Ποτέ δεν µού
άρεσαν. Και δεν θα τόν συγχωρούσα ποτέ και αυτόν που πήγε και έκανε
οικογένεια σαν όλους τούς άλλους αν δεν ήτανε όµως τόσο σπουδαίος σε
όλα τά άλλα αυτός.
– Τί βλάκας που είσαι, τής είπα.
– Φταίνε οι εκδότες που ήταν τόσο ηλίθιοι είπε κι είχα µεγάλη ανάγκη
να βρεθεί ένας έξυπνος.
– Και δεν µπορούσε να βρεθεί κάνας εξυπνότερος; είπα.
– Είναι σπάνιο είδος, είπε. ∆εν υπάρχουνε πολλοί. Ήταν ο µόνος. Είναι
ακόµα ο µόνος. Πάντα θα είναι.
– Τί βλάκας που ’σαι, τής είπα.
– Πάντα θα ’ναι, είπε.
Και ξαφνικά εκεί έβαλε τά κλάµµατα. Στην αρχή εγώ νόµισα µάλιστα
ότι (έτσι που άνοιξε τό στόµα) θα γέλαγε και πήγα να γελάσω κι εγώ και
νόµιζα ότι θα γελάσουµε τώρα (ξαφνικά) όλες µαζί, αλλά η Μάχη µού
άπλωσε τό χέρι της και µού είπε: µη µιλάς άλλο.
Τήν κοίταξα γιατί είχε σηκωθεί όρθια µε τό ένα πόδι µπροστά λες κι
έκανε να τρέξει και µε τό χέρι πίσω σαν να ’θελε να σταµατήσει κι εµένα
απ’ τό να τρέξω, και τελείως ακίνητη όπως όταν είµαστε µικροί και
παίζαµε τά αγάλµατα και περιµέναµε να τελειώσει τό παιχνίδι για να
κουνηθούµε µετά: ακριβώς τήν ίδια στιγµή, τότε, η άλλη ξέσπασε και
κατάλαβα ότι δεν ήτανε καθόλου από γέλιο εκείνος ο θόρυβος που έκανε
στην αρχή αλλά η προετοιµασία για να βάλει τά κλάµµατα και τήν
κοιτάξαµε και Μήν πεις τίποτα τώρα µού είπε η Μάχη και χαµήλωσε
ύστερα στο µαξιλάρι και ξανάκατσε και περιµέναµε.
– Σάς τό είπα ότι ναυάγησα, είπε αυτή σκουπίζοντας τά µάτια της
καλά-καλά αφού πρώτα έκλαψε αρκετά.
Η Μάχη σηκώθηκε από τό πουφ και πήγε σιωπηλή στην κουζίνα και
γύρισε µε µία χαρτοπετσέτα. Αυτή τήν πήρε και φύσηξε τή µύτη της
δυνατά: ∆εν θα τόν συγχωρούσα ποτέ που πήγε και έκανε κι αυτός
οικογένεια αν δεν ήταν όµως τόσο σπουδαίος, είπε. Και ξαφνικά
ακολούθησε νέος θόρυβος από τή µύτη της πολύ δυνατός.
Η Μάχη σηκώθηκε πήγε στην κουζίνα κι έφερε τρεις χαρτοπετσέτες.
Εκείνη τίς πήρε πλάϊ της απότοµα και ύστερα τίς χρησιµοποίησε µία-µία
µε µανία. Φύσηξε τή µύτη κουνώντας τό κεφάλι της σαν να ’ταν σοφή.
Είχε µάλιστα κάτι τό δασκαλίστικο εκείνο τό ύφος της. Η Μάχη µέ
κοίταξε, κάθισε.
– ∆ιότι δεν µπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι θα υπάρχει τόση ζήλεια
και εκτός τού θεσµού τής οικογένειας δηλαδή είπε κι έκανε κουβάρι τίς
τρεις πετσέτες κι έπαιζε µε τά τρία µπαλάκια πάνω στην παλάµη κι
ύστερα τά πήγαινε απ’ τή µία παλάµη στην άλλη.
copyright © hari stathatou 2oo8: all rights reserved

‹135›

χάρη σταθάτου

/ βιογραφίες αγνώστων

– Σταµάτα λίγο τώρα, είπε η Μάχη. Πιες λίγο κρασί.
– Πάντοτε τή µισούσα εγώ τή ζήλεια είπε: σέ κάνει βλάκα µε
περικεφαλαία, είπε. Όµως εγώ ήµουνα ο βλάκας µε τήν περικεφαλαία
που δεν ζήλευα, είπε, και πήρε τά τρία µπαλάκια και τά τσαλάκωσε και
προσπάθησε να κάνει ένα µεγάλο µπαλάκι. Ρουθούνισε.
Η Μάχη πήγε µέσα και γύρισε µ’ ένα ρολλό τής κουζίνας. Αυτή τό
πήρε: ύστερα έκλαψε πάλι µε τόση δύναµη πάλι που πάλι µάς ξάφνιασε.
Η Μάχη µέ ξανακοίταξε. Ύστερα αυτή έκοψε µε µανία δύο κοµµάτια και
φύσηξε τή µύτη της. Και µετά έκοψε άλλα δυο κοµµάτια και σκούπισε
µε µανία όλη της τή φάτσα έτσι που ανακατεύτηκε όλο τό µακιγιάζ και
έγινε χάλια. Τσούζουν τά µάτια µου, είπε τότε και τά ξανασκούπισε
προσεκτικά. Η Μάχη σηκώθηκε ξάφνου τήν έπιασε από τίς µασχάλες και
τής είπε Πάµε στο µπάνιο να ρίξεις πάνω σου λίγο νερό. Σηκώθηκα τότε
κι εγώ και πήγα από πίσω τους. Βοήθησα κι εγώ όσο µπορούσα και όλες
πλυθήκαµε: αφού έπλυνε δηλαδή τήν Νίνα η Μάχη πλύθηκε λίγο κι αυτή
και µετά πλύθηκα λίγο κι εγώ. Ξαναγυρίσαµε όλες µαζί στο σαλόνι
– Όλες τώρα καθαρές, είπα.
Η Μάχη πήρε τίς χαρτοπετσέτες και τίς πήγε στην κουζίνα και τήν
ακούσαµε που έπλενε και τά χέρια της. Μετά ξαναγύρισε.
– Όλες καθαρές τώρα, είπα.
Η Νίνα έβαλε τά πόδια της πάνω στον καναπέ κι έκανε και τά µαλλιά
της µε τά χέρια της πίσω.
– Συγγνώµη, είπε. Μ’ αφήνετε όµως µόνη µου στους πενήντα δρόµους
και δεν έχω άνθρωπο να µιλήσω κι εγώ: κι όµως θέλω να µιλήσω κι εγώ,
κι έχω να πω τώρα κι εγώ µερικά πραγµατάκια, που θα τ’ ακούσετε
λοιπόν τώρα; (εµείς τήν κοιτάζαµε) και ρωτάω θα µ’ ακούσετε λοιπόν
τώρα;
Τήν κοιτάξαµε θεωρώντας τήν απάντηση αυτονόητη.
– Χωρίς απάντηση, είπε
– Πάντα σ’ ακούµε είπα
Έκατσε λίγο διαφορετικά, σαν πιο πλάγια, στον καναπέ καθάρισε όλο
της τό πρόσωπο από τά µαλλιά γύρω-γύρω και πήρε και τό ποτήρι στα
χέρια και είπε
(…)

∆εν έχει σηµασία αν δεν έχουν ανέβη όλοι κοινωνικά, πρέπει τότε να
’ναι σπουδαίοι στη γυναίκα τους και τά παιδιά τους: πρέπει να ’ναι όµως
οπωσδήποτε κάπου σπουδαίοι δεν µπορούνε να ζήσουνε αλλιώς, καταρρέουν,
πεθαίνουν: Ε, αυτό εγώ τό φοβάµαι, τό τρέµω: Ξέρετε υπάρχει ένα
απόσπασµα τού φλωµπέρ όπου ο άνθρωπος λέει (γιατί αγαπούσε τόν
σαίξπηρ πολύ) ότι αν γινόταν να βρεθεί µπροστά του νοµίζει ότι θα
λιποθυµούσε απ’ τόν φόβο του: Μού έκανε λοιπόν όταν τό διάβασα
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µεγάλη εντύπωση αυτό: Ήταν µια εντελώς καινούργια ιδέα, και άγνωστη:
εγώ έχω τήν βαθύτερη πεποίθηση ότι µε τούς ανθρώπους που αγαπούσα
θα έκανα τήν καλύτερη δηλαδή παρέα: λυπάµαι που δεν είµαι σύγχρονη
µε τόν σταντάλ: θα πίναµε, θα γελάγαµε, θα τό κάναµε: κι αν ο άλλος
είχε ταλέντο στο θέατρο, θα µ’ έκανε και µένα καλύτερη: και, µε τόν
έρωτα, θα διορθωνόταν κι αυτός σε µερικά του λαθάκια: να
εκνευριζόµουνα µερικές φορές µε τόν σαίξπηρ µπορεί, αλλά να τόν
φοβόµουνα όχι: γιατί; τούς ποιητές τούς αγαπάω: όσο πιο καλοί είναι,
τόσο πιο ανοιχτοί θα ήταν στη διασκέδαση, αυτό νοµίζω: Και θα
γελάγαµε. Όταν ο φογκελβάϊντε γράφει:
Ο έρωτας είν’ έρωτας αν σού δίνει χαρά
κι αν σέ πονάει δεν τόν λένε έρωτα
µα ιδέα δεν έχω πώς θα πρέπει να τόν λέµε τότε,

είναι σαφής: θα προσβαλλόταν αν τού λέγαµε ότι δεν έχει χιούµορ, κι ότι
δεν τού αρέσει η διασκέδαση: Όχι, τούς ποιητές τούς ερωτεύοµαι, δεν
τούς φοβάµαι. Ο φλωµπέρ ήτανε άρρωστος γι’ αυτό φοβόταν τόσο
εύκολα: είναι τό δικό σου βάθος αυτό, είν’ η δικιά σου επιφάνεια – ο
φόβος δεν παίζει εκεί: ένα παιχνίδι είναι, µακάρι να βρισκόµαστε να
παίζουµε και να µην είµαστε τόσο µόνοι: αποµονωµένοι και άγνωστοι
(είπε, και µελαγχόλησε). (Ζέστανε τό ποτήρι στα χέρια της: τό
ακούµπησε στο τραπέζι, και πήγε ν’ ανάψει τσιγάρο, άφησε όµως και τό
τσιγάρο µετά:) Αντίθετα, µάς είπε, οι βλάκες µέ φοβίζουν αφόρητα – ∆εν
εννοώ τούς ηλίθιους, δηλαδή τούς διανοητικά καθυστερηµένους που
λένε οι γιατροί, µη µέ παρεξηγήσετε, αυτοί είναι τό τελείως άλλο άκρο
τού φάσµατος και έτσι λίγο αν η κορδέλα παραπατήσει, συναντιώνται
και µε τό προηγούµενο: καλύτερο δείγµα γι’ αυτό, βέβαια δεν υπάρχει
απ’ τόν µπέντζυ τού φώκνερ: η αγιότητα αυτού τού έρωτα µες στον
πολιτισµό: λίγο οι συνθήκες άλλες να ήτανε, µπορεί να γίνει κι ο ίδιος
δηλαδή αυτός καλλιτέχνης: ∆εν είµαστε και πολύ διαφορετικοί µη
νοµίζετε από τόν µπέντζυ: κάπως έτσι δεν ήτανε δηλαδή και ο κλάϊστ;
Απευθυνότανε σε έναν σπουδαιοφανή*, και τού έλεγε, τό υπέροχο εκείνο
αγόρι: Σάς γράφω µε τήν καρδιά µου πεσµένη στα γόνατα: Μπορείς να ζήσεις για
πολύ, µετά απ’ αυτό; Κι αν φυτέψεις µια σφαίρα στο κεφάλι σου µετά θα
είσαι ηλίθιος; Ανάµεσα σε πόσους και ποιους; Είναι σπουδαίοι, κάνουν
καρριέρα όλοι αυτοί, είναι γνωστοί: Τό εσωτερικό τους, όµως, µέ κάνει
και τρέµω απ’ τόν φόβο µου: τό απεχθάνοµαι: Θυµόσαστε εκείνο τό
επεισόδιο απ’ τήν χαλιµά; (Τό σκεφτόµουνα πάντοτε όταν ήµουν παιδί
και δεν ήξερα δηλαδή αν τό θέλω:) Λοιπόν, τώρα είµαι σίγουρη ότι όχι µόνο
δεν τό θέλω, αλλά είναι κι η µόνη στιγµή που βλέπω τόν εαυτό µου να
λιποθυµάω απ’ τόν φόβο µου: Αν ήµουνα σαν αυτόν τόν βεζύρη:
Κρυβότανε και άκουγε τούς υπηκόους του να λεν τήν αλήθεια µέσα στο
_______________
* (τόν γκαίτε εννοεί εδώ).
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σπίτι τους: Τούς έβλεπε όταν ήταν απόλυτα ειλικρινείς: Ε, εγώ τρέµω
τήν ιδέα ότι θα µπορούσε ένα τζίνι να µέ κάνει να δω ξαφνικά µέσα στο
µυαλό αυτών τών ανθρώπων: να τούς δω διάφανους, πραγµατικά µε τόν
εαυτό τους εκεί ολοµόναχους: υπερηχογράφηµα σκέψεων: θα
λιποθυµούσα απ’ τόν φόβο µου, και λιποθυµάω ήδη και τώρα εγώ,
µπροστά σ’ αυτόν τόν άνθρωπο τόν µοντέρνο: τόν µονοδιάστατο τόν
πετυχηµένο αυτόν άνθρωπο: τόν παπαγάλο τής ευφυίας ώς εκεί όµως µόνο
που τόν συµφέρει µονάχα: και η απόλυτη επιτυχία του σ’ αυτό τό σαφές όριο
είναι που µέ παραλύει: τό περιχαρακωµένο βάθος τής φλούδας του µού
φέρνει πράγµατι τρόµο: Και έτσι, εκεί ναι, νοµίζω ότι δεν θα άντεχα να
δω άλλο, αντίθετα από τόν βεζύρη: Πώς άντεχε; Εγώ τόν τρόµο µου
αυτόν µπορεί να µην µπορώ να τόν εξηγήσω και πολύ καλά, αλλά τό
σηµαντικότερο είναι ότι υπάρχει, είµαι ολόκληρη αυτός ο τρόµος
µάλιστα: Κι έτσι γι’ αυτό (ίσως) αγαπάω τόσο τούς ποιητές: από
αυτοάµυνα: Τούς αγαπάω όσο πιο πολύ καλοί δηλαδή είναι:
Είναι περίεργο, αλλά εκεί βλέπω µερικές φορές τόν εαυτό µου να
ερωτεύεται χωρίς καν να τό καταλάβει κι αυτός: Και ερωτεύοµαι
µάλιστα τότε για τά καλά: δεν µπορώ να ελέγξω καν και τόν εαυτό µου
σ’ αυτό, κι είµαι κι απόλυτα βλάκας.
Μπορώ µε άλλα λόγια να ερωτευτώ πλέον µόνο αυτούς που λένε, που
µπορούν δηλαδή να πουν εκ βάθους καρδίας εκείνο τό:
Είµαι κανείς εγώ: εσύ
ποιος είσαι;

τής έµιλυς. Μόνο* αυτούς που µπορούν να πουν αυτό τό είµαι κανείς, και
πάνω εκεί να χτίσουνε και κάποιο ποίηµα τους, αλλά και τή ζωή τους
ολόκληρη: Αυτό είναι τό σηµαντικότερο: Η ζωή τους, η βαθειά σχέση
τών ανθρώπων µε τή ζωή τους, είναι αυτό που µέ γοητεύει: µόνο οι
άνθρωποι που προσέχουνε τή ζωή τους δηλαδή, πάνω απ’ όλα, και δεν
τήν εξευτελίζουνε µε σοβαροφάνειες και σπουδαιοφάνειες: Αυτοί µπορεί
τότε να κάνουν και έργο.
Πώς µπορείς να µην αγαπήσεις δηλαδή τόν άνθρωπο που είπε:
Μη µού µιλάτε µες στην ιστορία για σπουδαία ονόµατα
Τής νιότης µας µονάχα αξίζουν τά καµώµατα – ;

(Αν και ο ίδιος λίγο αργότερα** και ίσως για τούς ίδιους ακριβώς
λόγους είπε:
Και αν γελάω µε κάθε τι που χάνεται
είναι για να µη βάλω και τά κλάµµατα
Κι αν βάζω και τά κλάµµατα είναι γιατί από τή φύση µας δεν γίνεται
να είµαστε ψυχροί και αδιάφοροι αιωνίως ).

_______________________________
* (εδώ εννοεί τήν άλλη έµιλυ, τήν αµερικανίδα)
** (Τόν µπάϋρον εννοεί εδώ.)
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(Άναψε επιτέλους τό τσιγάρο της:) Καταλάβατε; είπε: Η µόνη δόξα µας
τά νιάτα µας κι εκείνα τά καµώµατα:
Πήρε τό ποτήρι της και ήπιε µε µια γκριµάτσα σαν να ’τανε φάρµακο.
Μάς κοίταξε ήρεµη και τά µάτια της λάµπανε: Θα µπορούσε να ’ταν κι η
αρχή µιας νέας κρίσης αλλά µπορεί κιόλας όλα να ’χανε περάσει πια για
τά καλά:
Όσους δεν είναι ποιητές πρέπει να τούς κρατάει κανείς µακρυά είπε
ήρεµα, σε απόσταση: να τούς χρησιµοποιείς αν είναι καλοί στο κρεβάτι
βέβαια, αλλά κατά τ’ άλλα κράτα και µαστίγιο, για να σέ σέβονται: κι όχι
να τούς µαθαίνεις και διάφορα πράγµατα για να γυρνάνε µετά οι άσχετοι
και να σού λένε Είµαι ανήθικος σαν τόν νίτσε εγώ, δεν έχω εγώ
καλοσύνη καµµία. Ορίστε, πού ακούστηκε, είπε: άσε µην πάω και
ξεράσω τώρα (άλλαξε θέση στο µαξιλάρι σαν να ’θελε σε κάτι να γυρίσει
τήν πλάτη της) /…/. Ηλίθιοι, είπε σαν να µιλούσε σε κάποιον που ήταν
τώρα µπροστά. (Ξαναγύρισε µετά προς τό µέρος µας:)
Πάντα µέ γοήτευε, είπε, αυτή η έλλειψη κακίας που έχει η ποίηση:
γιατί η κακία είναι ένα δηλητήριο που σκοτώνει: ναι, σκοτώνει τά πάντα:
Με τήν κακία αισθάνοµαι τήν ανάγκη να φορέσω µάσκα οξυγόνου, δεν
αναπνέω έτσι εγώ: αντίθετα, εάν ο άλλος ήταν ποιητής, ήθελα να τόν έχω
συνεχώς µες στα χέρια µου: γιατί ήταν ποιητής, θεέ µου, και τί
σπουδαίος ποιητής που ήτανε: ήθελα να τόν προστατεύω διαρκώς
λοιπόν, να µην τόν φτάσει απ’ τήν κακία τών άλλων τίποτα: έχω µια
τέτοια στάση εγώ απέναντι στην ποίηση: η ποίηση είναι σαν φιλοσοφία –
δεν έχει ιδέα από πουθενά να προστατεύεται: οι πεζογράφοι έχουµε
άµυνες απίστευτες – µπορούµε να ειρωνευόµαστε στο κάτω-κάτω: αυτή
ακριβώς η έλλειψη αυτοπροστασίας που έχει η ποίηση όµως µέ γοητεύει
– µέ συγκινούσε, ήµουν ευσυγκίνητη: τόν έβλεπα µακρυά απ’ όλους να
δουλεύει και εκείνος σαν τρελλός, παρηγοριόµουνα:
Κι ο άλλος δεν µπορούσε ούτε καν να φανταστεί τί αισθανόµουνα: πήρε
ένα λούστρο /…/ όµως η φαντασία θέλει και µια ευφυία βαθύτερη: δεν
δουλεύει η φαντασία µόνο µε τήν φλούδα µας και τήν βιτρίνα µας, αλλά
κανένας όµως γενικά δεν θα µπορούσε και να φανταστεί τί
αισθανόµουνα: Και είναι αλήθεια ότι αυτό µέ φόβιζε κι εµένα, κι από τήν
αρχή: Είµαστε τόσο όµοιοι µε αυτόν, τόν ένιωθα αδελφό µου,
(…)

κάθε χαρά πήγαινε συνεχώς µαζί του µε µια λύπη /…/ η σχέση µας
αποτελούνταν θα µπορούσες και να πεις απ’ τίς δικές µου µοναχά
εκπλήξεις: Αν ήµουνα ερωτευµένη τότε εκεί θα ίσχυε εκείνος κει ο
στίχος δηλαδή τού ρίλκε ότι «οι γυναίκες πάσχουν: τό ν’ αγαπάν
σηµαίνει να ’ναι µόνες» αλλά βλέπετε δεν ήµουνα: ο έρωτας δεν έρχεται
ποτέ κατά παραγγελία, ξέρετε κι υπάρχει µόνο ανάµεσα σε ισότιµους:
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εκείνος ήταν βιαστικός σαν να ’θελε να πάρει τό πτυχίο του, και µ’ όλην
τήν επιτυχία στο κρεβάτι του ένιωθα µία βαθειά απόσταση να µάς
χωρίζει: από τήν άλλη ο άλλος είχε όλα τά πτυχία µοναχός στην τσέπη
του, τσαλακωµένα αδιάφορα και έγραφε τά ποιήµατα που αχρηστεύαν τά
πτυχία του: και στο κρεβάτι αυτόν δεν θα τόν γνώριζα ποτέ: µόλις τού
είπα δηλαδή ότι είχα φίλο έναν µικρότερο, και που τόν αγαπούσα κιόλας
σαν παιδάκι, εξαφανίστηκε: έβαλε τό κεφάλι κάτω κι έγινε καπνός: τί
πείσµα.
Έµεινα εκεί στη µέση εγώ τότε ολοµόναχη, σαν κωµωδία και
µπουλβάρ αλήθεια ήτανε, µόνο που αντί να κοροϊδέψω και τούς δυο,
ήµουν εγώ ειλικρινής και µε τούς δύο: αυτό ήταν και τό µόνο που µπορεί
να τό µετέτρεπε τό έργο από κωµωδία σε τραγωδία, και σε δράµα
δηλαδή:
Γίναν λοιπόν κι οι δυο αφάνταστα σκληροί µαζί µου, ήταν έτσι σαν να
µέ δολοφόνησαν κι οι δύο εν ψυχρώ: Α, αυτοί οι θάνατοι που
προκαλούµε µε όλη µας τήν αθωότητα: έτσι δεν σκότωσαν και τόν
αντόρνο; δολοφονία δεν σηµαίνει µόνο να πυροβολήσεις κάποιον
δηλαδή – Και τό χειρότερο: έχουµε πάντοτε κι επίγνωση, τί είναι, κατά
βάθος όλο αυτό που κάνουµε, πώς τόν σκοτώνουµε τόν άλλον (όπως λέει
κι ο ουάϊλντ) µε τό φιλί:
Yet each man kills the thing he loves,
but each man does not die :

(ήµουν µικρή όταν τό είχα βρει αυτό, και µού ’χε κάνει δηλαδή µεγάλη
εντύπωση:)
µα κι ο καθείς σκοτώνει ό,τι αγαπάει
κι αυτό ας φτάσει σ’ όλωνε τ’ αυτιά
...............
...............
οι δειλοί µ’ ένα φιλί τους σέ σκοτώνουν
κι αυτοί που ’ναι γενναίοι, µε µια σπαθιά :

τώρα πια δεν είναι σπουδαία η µπαλάντα τής φυλακής αυτής βέβαια,
εννοώ για σήµερα: αλλά τί σηµασία έχει αυτό; τά ποιήµατα που
αγαπήσαµε ως παιδιά, έχουνε µία δύναµη συνέχεια: στη ζωή µας: τέτοια
δύναµη ας πούµε δεν θα ’χει µες στη δική µου τή ζωή ποτέ ο πάουντ, κι
ας είναι και αναµφισβήτητα καλύτερος ποιητής αυτός – κάνανε και οι
δύο όµως φυλακή, για σκέψου, για τελείως διαφορετικούς λόγους βέβαια
<τώρα τό σκέφτηκα αυτό>: και µην ξεχνάµε ότι ο πάουντ χρωστάει
πολλά στις µεταφράσεις του από τίς οποίες δεν καταλαβαίνεις όµως και
σχεδόν ποτέ πια τό πρωτότυπο: και αυτό δεν θα πείραζε και τόσο, αν δεν
θόλωνε ο ίδιος τά νερά, όπως σαν έκρυψε ας πούµε τίς επιρροές του απ’
τόν καβάφη (νοµίζοντας ότι θα µείνει ως περιθωριακή γλώσσα αυτός
µονίµως άγνωστος) και κρύβει ύστερα πολλές επιρροές του απ’ τούς
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τροβαδούρους, (και χρησιµοποιεί επιπλέον ακριβώς σ’ αυτήν και µόνο τήν
περίπτωση τήν γλώσσα τών ελληνικών, τελείως αναίσχυντα:) εκείνο τό ίτε
ας πούµε, σε κείνον τόν πολύ ωραίο στίχο του
ίτε, τραγούδια µου
πηγαίνετε ...

δεν θα ’πρεπε να έχει όµως σχέση µε τ’ αρχαία, διότι είναι µία έµπνευση
τροβαδούρικη αυτή: µπρος τραγουδάκι µου, ξεκίνα: δεν ξέρετε σε
πόσους τροβαδούρους τήν βρίσκουµε αυτήν τήν φόρµουλα: * Εµένα
όµως µέ γοητεύουν οι γυναίκες, δηλαδή οι τροβαδούρισσες: είναι
εξαιρετικά ξεκάθαρες στα ερωτικά βλέπεις αυτές: γι’ αυτό άλλωστε δεν
τίς έσωσαν πάρα πολύ: και δεν υπάρχουνε σ’ αυτές πλατωνισµοί ούτε
κατά διάνοια και µαλακίες:
θα τόν βάλω κάτω, και θα τού
δείξω εγώ τί θα πει έρωτας (λέει µια:)
µονάχα να τόν ρίξω στο κρεβάτι µου, αρκεί:
θ’ αλλάξει αµέσως –

Αυτό θα πίστευα κι εγώ για κείνον, µα δεν έγινε: τό απόφυγε τό πέσιµο
αυτό αυτός:
Έµεινα µόνη µου, χωρίς κανέναν τότε δηλαδή: απ’ τόν πολύ τόν έρωτα
έµεινα χωρίς έρωτα καθόλου: Ήταν µια εποχή στην κόλαση, τό βλέπω
τώρα καθαρά που όλα πέρασαν: Ήταν σκληρό, πολύ σκληρό, δεν τό ’χα
ξαναζήσει αυτό τό πράγµα: Μού ’παν να πάω να πηδηχτώ και οι δυο
τους κι εγώ αιφνιδίως δεν µπορούσα κιόλας πουθενά να πάω και κανέναν
να πηδήξω δηλαδή: εγώ τούς ήθελα µόνο αυτούς τούς δυο αλλά τούς
ήθελα ταυτόχρονα: φύγανε όµως, ταυτοχρόνως, και οι δύο και µού
φερθήκαν όπως φάνηκε απαίσια: Ντρεπόµουνα τόν εαυτό µου δηλαδή
που τά κατάφερα έτσι χαζά, γιατί αυτό δεν ήταν ούτε καλοσύνη ούτε
ειλικρίνεια, αλλά βλακεία καθαρή, ήτανε µαλακία σκέτη και τό ξέρω: µα
δεν µπορούσα να τά καθορίσω όλα µόνη µου: ήµουνα έτσι τότε πια στα
πρόθυρα να νιώσω λίγο σαν τόν νίτσε και ν’ αρχίσω να µισώ κι εγώ τούς
πάντες γύρω µου: αλλά όµως µέ σταµάτησε η αγάπη που ’νιωσα ξάφνου
για τήν τέχνη µου: πάνω απ’ όλα όµως νοµίζω σίγουρα και για τόν εαυτό
µου η αγάπη: ένιωσα πως ασχήµαινα, µε άλλα λόγια, δεν τό καταδέχτηκα
αυτό καθόλου, και τ’ απόδιωξα: Όµως αφού τό µίσος που ’νιωθα και που
τά ασχήµαινε όλα, τό απόδιωξα, ο έρωτας τό είχε βάλει ήδη στα πόδια
τρέχοντας πολύ, κι εκδότης πια ούτε κατά διάνοια δεν υπήρχε, κι είχε
εξαφανιστεί, εµένα τότε πλέον τί µού έµενε; Έµεινα πλέον τότε χωρίς τίποτα:
_____________________________
* (Υπερβάλλει λίγο εδώ η Νίνα µού φαίνεται. Αν και, µεταφρασµένος Καβάφης υπήρξε από πολύ νωρίς στον αιώνα –
τουλάχιστον γαλλικά και αγγλικά – και ο Πάουντ διάβαζε, ήταν µανιακός: υπάρχει εποµένως περίπτωση να ’χει και δίκηο.) (Μετά
τό ’20 σίγουρα τόν ξέρει: δηµοσιεύτηκε ποίηµα τού Καβάφη στο Κριτήριον τού Έλιοτ.)
(∆εν θυµάµαι πότε γράφτηκε τό Ité.)
Όσο για τήν φόρµουλα τών τροβαδούρων – τί να πω – µάλλον έχει δίκηο: Από τά λίγα που ξέρω (Και: αν µεταφέρω σωστά τά
όπως πάντοτε υπερβολικά λεγόµενά της.)
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έµεινα χωρίς τίποτα απολύτως: αν έκανα και τήν παραµικρή τήν κίνηση
να τιµωρήσω δηλαδή τόν οποιονδήποτε ή να εκδικηθώ (και είχα
τρόπους) έβλεπα τότε στον καθρέφτη µου απέναντι µία φιγούρα να
µικραίνει, απότοµα: /…/ Ήµουνα έτσι ακινητοποιηµένη εντελώς: Είχα
παγώσει, όλη εκείνη τήν περίοδο, σαν µέσα σε ένα κρυστάλλινο
κουδούνι που λες και αντηχούσε στη διαπασών τήν πρόταση: Είσαι
µαλάκας. Και προβαλλόντουσαν συνέχεια στους τοίχους γύρω µου τού
κουδουνιού εικόνες από τή ζωή τώρα τών άλλων που συνεχιζόταν
ανενόχλητη: /…/ όχι µόνο τού ποιητή που είχε δηλαδή και σύζυγο και
γκόµενα αλλά και τού άλλου, /…/ πήγαινε τώρα επιπλέον βόλτες µε τήν
άλλη: στο τέλος θα τήν παντρευτεί κιόλας, εντός ολίγου, είναι σίγουρο:
Η ασυνειδησία αυτού τού ανθρώπου δηλαδή µέ πάγωσε: /…/ ∆εν µπόρεσε
να καταλάβει τί σηµαίνει να ’ναι δηλαδή κανείς ευφυέστατος κι
ευφάνταστος; /…/ και να έχω γκραν σουξέ εγώ στις φίλες του; Μόνο που
αυτές νοµίζουνε ότι ακούνε όχι εµένα αλλά τόν άλλον; /…/ ερωτευόµαστε
πάντα και τίς ιδέες δηλαδή τού άλλου: (κι αν γράφει ποιήµατα
ερωτευόµαστε και τά ποιήµατα.) /…/. Αλλά εκείνος δεν κατάλαβε, ήτανε
ασυνείδητος και ευτυχής. Ήτανε ένα λάθος δηλαδή ολόκληρος. Νόµιζε
ότι µ’ εκδικείται που τόν πλήγωσα: Γιατί τόν πλήγωσα; Τί τού ’πα; ∆εν
τόν αφορούσε τίποτα απ’ ό,τι µού συνέβη, σε αυτό ήταν άσχετος. /…/
Κοιµόµουνα επίσης σαν αλαφιασµένη για µεγάλο διάστηµα και ξύπναγα
µε µια αίσθηση πικρή, ότι όλοι γέλαγαν µαζί µου πλέον τώρα. Όσο για
κείνη εκεί τήν συµπεριφορά τού άλλου, ούτε που τήν συζήτησα, ήτανε
φυσικά πολύ σκληρή αλλά στο κάτω-κάτω µού ήταν ξένος. Ούτε µέ
ήξερε ούτε µέ αγαπούσε, ξένος άνθρωπος. Εγώ πετάχτηκα µπροστά του
ξαφνικά, τόν απασχόλησα, και δεν χρωστούσε αυτός τίποτα, να πούµε.
Στο κάτω-κάτω δεν σηµαίνει ότι επειδή είναι κάποιος ποιητής πρέπει να
είναι και ευσυγκίνητος ή ευσυνείδητος ή ευφάνταστος: στις µέρες µας η
ποίηση γράφεται κι εγκεφαλικά, και δεν χρειάζεται ούτε και στη δουλειά
η καλοσύνη: Τί θέλω τώρα εγώ και µπλέκω µε τούς ξένους ήταν δικό
µου λάθος όλο αυτό: δικό µου λάθος και µεγάλο λάθος, ξεπεράστηκε:
αντίθετα, αυτός προστάτεψε τόν εαυτό του, όπως δεν θα τόν προστάτευα
ποτέ εγώ: Μού έδωσε ένα µεγάλο µάθηµα: Αισθάνοµαι ευγνωµοσύνη για
αυτό τό µάθηµα, ευχαριστώ ιδιαίτερα: Μην µπλέκετε µε ξένους, άµα δεν
τούς ξέρετε καλά: Ήξερε να αµύνεται αυτός περίφηµα, ακόµα κι
εκειπέρα που δεν ήταν καν εχθρός απέναντί του: ποίηση, µ’ άλλα λόγια,
εξαιρετική: µού µίλησε µια-δυο φορές, µού κράτησε και µια φορά τό
χέρι, κι ύστερα έβαλε κάτω τό κεφάλι κι έγινε καπνός: σπουδαία ποίηση:
Εξαφανίστηκε. Όµως, τί λέω τώρα, προστατεύτηκε ο άνθρωπος, τί
ποίηση και ξε-ποίηση, φυλάχτηκε από τά σκάρτα δηλαδή, τά δύσκολα
και τ’ άγνωστα: Μόνο απλώς που η συµπεριφορά του ήτανε λίγο και
εφηβική µού φάνηκε: αυτό ήταν και η µόνη, ίσως, αντίφαση: Πώς
γίνονταν βρε αδελφέ να µην αδιαφορήσει δηλαδή απλούστατα για τό τί
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κάνω εγώ στην ιδιωτική µου τή ζωή: και τί τόν ένοιαζε; Μόνο ένας
έφηβος θα αντιδρούσε έτσι. Όχι αυτός που ήταν κι από µένα και πολύ
επιπλέον µεγαλύτερος. Πολύ περίεργο, δεν πρόκειται να καταλάβω
µερικές φορές νοµίζω τίποτα.
Άρχισε όµως πια να µού συµβαίνει, και τό φοβερότερο απ’ όλα:
ξέχναγα δηλαδή τά όνειρά µου όταν ξύπναγα:

(…)

θέλω να πω, για να τό καταλάβετε κι εσείς οι άσχετοι, εάν
συµβιβαστείς µε τήν ιδέα τού ψεύδους, τό ψεύδος υπεισέρχεται και σ’
ό,τι κάνεις, κι ό,τι έκανες: Κι όταν προσπάθησα να τά διαχωρίσω πέτυχα
βέβαια, γιατί δεν είµαι ηλίθια βεβαίως και µπορώ να τό πετύχω, αλλά
αυτό µέ θύµωσε: εκείνη η φιγούρα στον καθρέφτη βλέπετε όχι µόνο
µίκραινε, αλλά γινόταν τώρα και θαµπή κι ηλίθια: γινόταν, µού
φαινόταν, σαν τά µούτρα τους: ήτανε σαν να βλέπω άλλους, έναν σωρό
κόσµο εκειµέσα, στο γυαλί αλλά εγώ όµως ήδη να ’χω φύγει: ήταν σαν
να είχα εξαφανιστεί: ήταν σαν να ’χαν φέρει τώρα αυτοί έν’ άλλο,
µεγαλύτερο δηλαδή πλήγµα εναντίον µου: ήµουνα πλέον άλλο εγώ και
άλλο η τέχνη µου: ήµουνα δηλαδή ένα τίποτα που δούλευε: µπορούσα κι
έλεγα βέβαια ψέµµατα διάφορα (που δεν χρειάζονταν κιόλας, πολλές
φορές, εφεύρισκα και ψέµµατα από µαζοχισµό πια και ταχύτητα να λέω)
κι ενώ τό έβλεπα ότι µέ είχαν τώρα σε εκτίµηση, και σε υπόληψη (και µέ
φοβούνταν τώρα κι επιπλέον) εγώ γυρνώντας σπίτι αισθανόµουνα ότι µέ
είχανε νικήσει κατά κράτος όλοι αυτοί και κατά κάποιον τρόπο και µέ
δολοφόνησαν: ήµουνα πλέον ποταπή κι ασήµαντη και πώς µπορούσα
τώρα να δουλέψω; Μέ είχαν κάνει σαν τά µούτρα τους: είχα υποκύψει
(ενώ ο αντόρνο δεν υπόκυψε, αλλά τόν σκότωσαν όµως αυτόν, γι’ αυτό
νοµίζω). Φοβήθηκα /…/ Πήγα σε κείνον τόν παληό µου φίλο /…/ Παιδί
µου, µέ συνέφερε τότε αυτός: Ήταν σοφός, τό ήξερα εγώ από πάντα: All
these are very natural, µού είπε, και µέ κοίταξε ήρεµα /…/ Άρον τόν
κράβατόν σου και περιπάτει λοιπόν και έχε υπόψη σου ότι οι άλλοι είναι
πιο αδύναµοι από σένα: Εσύ είσαι η πιο δυνατή: φέρσου µε
συγκατάβαση: ούτε διαλύεσαι, ούτε και τή ζωή σου αλλάζεις: έχε µια
κατανόηση για τήν αδυναµία τών άλλων: πού πήγε η φαντασία σου;
Μέ αποστόµωσε κανονικά, γι’ αυτό τόν αγαπούσα τόσα χρόνια: µού
’σωσε τή ζωή, ξέρω τί λέω, µη νοµίζετε πως γίνοµαι τώρα πολύ
δραµατική, ξέρεις τί είναι να ’σαι µόνη σου και να τό βλέπεις δηλαδή µε
τρόµο τό µπαλκόνι; ξέρεις τί είναι να τό κουβαλάς ένα ντουλάπι
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ολόκληρο µονάχη σου και να τό µεταφέρεις και να τό στριµώχνεις για να
τό βάλεις µπρος στην µπαλκονόπορτα;
(Έρριξα µια µατιά στη Μάχη, και αυτή µέ κοίταξε.)
Μάς είδε ίσως που κοιταχτήκαµε και είπε:
Α, µη φοβάστε, µέρες τώρα βγαίνω στο µπαλκόνι µου όµως και
απλώνω και τά ρούχα µου και τραγουδάω κιόλας, όλη αυτή τήν ώρα: /…/
–Ωραία, είπα: Θα πάµε τώρα δηλαδή να φάµε;
Ύστερα από τόσες συγκινήσεις έχουµε πεινάσει πρόσθεσα. Και θα
’χουµε να λέµε και στον δρόµο, θα µιλάµε όλο τό βράδυ δηλαδή όσο
θέλουµε.
– Ο µαρκούζε, είπε αυτή σαν να µην άκουσε, τό ’πε ωραιότατα:
Υπάρχουν άνθρωποι µε τούς οποίους δεν αξίζει να µιλάς. Και πρέπει να
προσέχουµε και να σεβόµαστε και τή ζωή µας, ούτε τόν δάσκαλο
µπορείς να κάνεις σ’ οποιονδήποτε: υπάρχουνε ένα σωρό που θέλουν
γυάλισµα, κάνε επιλογές, µη φέρεσαι σα µονοκόµµατος καθηγητάκος.
– Πολύ σωστό, είπε η Μάχη, εντελώς σωστό: δεν είµαστε αδέλφια
βέβαια µε όλους: ούτε συγγενείς.
Τήν κοίταξα για λίγο: Η άλλη άλλαξε θέση µε τά πόδια της στον
καναπέ: φαινότανε ήσυχη τώρα, και γαλήνια κι ευχαριστηµένη.
– Έχω µεγάλη επιτυχία εγώ στους άγνωστους, είπε, µόνο που είµαι µε
ψευδώνυµο. Αλλά όταν σκέφτοµαι πώς τίς ακούνε τίς απόψεις µου οι
άλλοι, µέ πιάνει σύγκρυο πραγµατικό έτσι στραβά που τά µαθαίνουνε:
/…/ βλέπεις, µάς θέλγει πάντα τίς γυναίκες η επανάσταση ακόµα κι όταν
τήν ακούν παραφθαρµένη: και δεν µπορούν να ερωτευτούνε αν δεν τ’
αναγάγουν όλα και σε κάτι άλλο, µεταφυσικό: α, τίς καηµένες, µε τά
υπολείµµατα απ’ ό,τι µού καπνίζει εγώ να λέω ζούνε.
∆ιότι βέβαια, αυτά που λέω είναι τρίχες, τά σπουδαία τά φυλάω για τό
έργο µου. Και κει δεν τά καταλαβαίνει όποιος κι όποιος. Ούτε και τά
διαβάζουν φυσικά, αφού δεν εκδίδονται.
(…)

βέβαια είναι ήδη παντρεµµένος κι έχει και µια γκόµενα (µόνο εµένα
δηλαδή φοβήθηκε) αλλά δεν µπαίνει στο λογαριασµό αυτός, είναι
διαφορετική γενηά αυτοί, έχουνε µάθει οι παληότεροι να ζούνε έτσι:
µπορούνε να ’χουνε χαρέµι οι µπαµπάδες άνετα (και που δεν δέχτηκε να
µέ συµπεριλάβει εµένα στο χαρέµι του είχε δίκηο: τά χανουµάκια πρέπει
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νάν’ παθητικά χανούµισα ενεργητική δεν εννοείται, τό κατάλαβε κι
ορθώς). Αυτός δεν πρόκειται να τήν πληρώσει εποµένως, είναι απλώς
παληότερος. Ο άλλος όµως που ’τανε µικρότερος /…/ κι ήταν µε µένα
µόνο αποκλειστικά κακός, και σ’ όλους τούς υπόλοιπους τριγύρω του
υποχωρητικός σαν πλαστελίνη και καλόψυχος, α, θα γελάσουµε πολύ.
Και θα δει τότε η άλλη τί σπασµένο κανατάκι είχε ήδη από καιρό στα
χέρια της: εγώ δεν θα µπορούσα να ερωτευτώ έναν αδύναµο, βέβαια, θα
τό ’βλεπα. ∆ιότι δεν έρχεται µόνο µέσα στον ύπνο µου η προειδοποίηση,
έρχεται κι από τό στοµάχι µου τήν ώρα που κοιτάω δηλαδή κάποιον
απλώς, /…/: τά είχα όλα αυτά από παιδί τά δώρα τής γιαγιάς µου ήταν που
’ταν µάγισσα αλλά δεν έδινα µεγάλη σηµασία τότε (θυµάστε στο σχολείο
γκάφες που ’κανα) (δεν εκτιµάµε ως µικροί τό τί κληρονοµούµε) τώρα
ξέρω.
Μάς κοίταξε και άναψε τσιγάρο τελετουργικά και ήσυχα, κοιτώντας
µας:
– Τώρα ξέρω πολύ καλά, µάς είπε.
Κουνηθήκαµε όλες απ’ τή θέση µας: Εκείνη άπλωσε τά πόδια της για
να ξεµουδιάσει πάνω στο τραπεζάκι, η Μάχη έκανε µια βόλτα,
ξανακοίταξε τόν πίνακα κι ύστερα πήγε να κοιτάξει προς τήν
µπαλκονόπορτα έξω και γύρισε πίσω απότοµα: Εγώ πήγα να βάλω
µουσική: Να βάλω τώρα ένα τραγούδι, είπα. Πριν απαντήσει η άλλη, η
Μάχη ανακοίνωσε:
– Αλλά έχει κάνει ένα βιβλίο καταπληκτικό αυτή η µάγισσα.
– ∆ιάβαζες τώρα τελευταία µήπως καµµιά µήδεια; είπα εγώ µ’ ένα
((περίεργα) πραγµατικό) ενδιαφέρον. Μέ κοίταξε ειρωνικά και δεν
απάντησε.
– Βιβλίο καταπληκτικό, είπε η Μάχη.
– Αυτά όλα είναι τρίχες για τίς µάγισσες, είπε αυτή, τρόπος τού λέγειν
είν’ αυτά βεβαίως, άδειες ποιητικές: και ανακλαδίστηκε ξανά, άπλωσε
πάλι χέρια δεξιά-αριστερά εσταυρωµένη αγαύη κι έτσι (είµαι σίγουρη για
µένα τό ’κανε) µάς κοίταξε ικανοποιηµένη κι ήσυχη: Απλώς, είπε (µέ
κοίταξε κι απόσυρε σαν µε απέχθεια τό βλέµµα της) (εγώ δεν τράβηξα τό
βλέµµα µου, αυτό έλειπε) αν ξέρεις δηλαδή, συνέχισε, εν γένει τί σού
γίνεται κι αν βλέπεις δηλαδή µέσα στον άλλον τότε πρόλαβες, πρόλαβες
όλα τά χειρότερα θέλω να πω.
– Βιβλίο καταπληκτικό, είπε η Μάχη. Και µε σχέδια περίφηµα.
– Ακούµε ένα τραγούδι είπα, µετά φύγαµε. Πάµε να φάµε δηλαδή.
– Ακούµε ένα τραγούδι είπε αυτή, κι απάγγειλε:
Don’t talk to me of a name great in story:
The days of our youth are the days of our glory.

Πήγα στο πικάπ:
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– Μετά απ’ αυτό, είπα, τέλειωσε, φύγαµε. Πάµε πια έξω, πάµε να
δούµε επιτέλους κάναν άλλον άνθρωπο, ν’ ακούσουµε και καµµιά
µουσική καινούργια.
Η Μάχη γέλασε:
– Αυτή η πρόταση θα µείνει κάποτε στην ιστορία είπε ξέρεις. Εξαιτίας
τής κυρίας, δηλαδή τήν έχει βάλει στο βιβλίο της.
Η άλλη σηκώθηκε και πήγε στην κουζίνα µε ένα µπουκάλι άδειο.
Έβγαλε τό κεφάλι απ’ τήν κουζίνα και τής είπε: Μην τής λες βλακείες,
θα τίς παρεξηγήσει. Ξαναµπήκε µέσα.
– Εσείς πίσω απ’ τήν πλάτη µου συνεννοείστε, είπα εγώ.
Ήπιαµε λίγο µε τή Μάχη ήσυχα, ύστερα η άλλη ήρθε πάλι µέσα.
– Έχει όµως γούστο τό βιβλίο της είπε η Μάχη: και δεν µιλάω για τά
σχέδια που είναι ούτως ή άλλως καταπληκτικά.
– Εσείς πίσω απ’ τήν πλάτη µου κάνετε διάφορα, είπα.
Συνεργαζόσαστε, εγώ δεν ξέρω τίποτα.
– Ούτε κι εγώ ήξερα τίποτα είπε η Μάχη. Στο τέλος µού τό έδωσε να
τό διαβάσω να τής κάνω και τά σχέδια. Έχει όµως πλάκα.
– Εγώ δεν ξέρω κι ούτε ήξερα τίποτα, είπα εγώ.
– Είναι πολύ αναρχικό και φεµινιστικό, είπε η Μάχη.
– Και εξ αυτού δεν θέλει και κανένας να τό ξέρει, είπε αυτή.
– Μην είσαι βλάκας, δεν τό διάβασε κανείς, είπε η Μάχη. Βλέπαν τά
σχέδια και τό κλείνανε, τροµάξανε, κανείς δεν ασχολήθηκε µε τό τί
έγραφες.
– Μπα; είπε αυτή, αλήθεια; Και δεν τούς πείραξε που ανέφερα τήν
αναρχία και στην δεύτερη σελίδα κιόλας µήπως; είπε αυτή.
– Κανείς δεν έφτασε στην δεύτερη σελίδα, είπε η Μάχη.
– Α, είπε αυτή, και δεν τούς πείραξε µήπως που είπα οι γυναίκες να
µην κάνουνε παιδιά εκεί στο τέλος που τό λένε αυτές µιλώντας µεταξύ
τους;
– Κανείς δεν έφτασε ώς τό τέλος είπε η Μάχη.
– Μα ποια είναι η υπόθεση επιτέλους τού βιβλίου, θα µού πείτε; είπα
εγώ
Γελάσανε τότε κι οι δυο.
– Ενώ εγώ όπως ξέρουνε όλοι όσοι µέ ξέρουνε τά αγαπάω τά παιδιά, είπε
αυτή διδακτικά.
– Κανείς δεν ασχολήθηκε µε τό τί αγαπάς και τί δεν αγαπάς, είπε η
Μάχη.
– Εµένα θα µού πείτε τίποτα; είπα εγώ.
Η Μάχη ξαναγέλασε κι η άλλη κοίταξε προς τή µερηά µου ειδικά
αδιάφορα.
– Μάς έχει βάλει κι εµάς µέσα, είπε η Μάχη.
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Τίς κοίταζα και παρακολουθούσα υποτίθεται µε προσοχή: δεν
απαντούσα, ενώ η άλλη κοίταζε τά γόνατά της τώρα και απαξιούσε να
ασχοληθεί: είχε υιοθετήσει ένα ύφος τώρα σα να µη µάς άκουγε.
– Μάς έχει βάλει κι εµάς µέσα είπε η Μάχη, γέλασε ξανά, κι η άλλη
κοίταζε συνέχεια απέναντι αφηρηµµένη.
– Μάς έχει βάλει, υποτίθεται πως είναι όλα ιδιαίτερα νατουραλιστικά,
είπε η Μάχη. Εµείς οι δυο είµαστε ιδιαίτερα δηλαδή φίλες.
– Ε και δεν είµαστε; είπα εγώ.
– Θα τά παρεξηγήσει, είπε αυτή, µε ύφος ταυτοχρόνως και προφητικό
κι αδιάφορο.
– Είµαστε βέβαια, είπε η Μάχη. Και στο τέλος πρέπει να φιλιόµαστε κι
ερωτικά ώστε να κλείσει τήν υπόθεση αυτή όπως τήν θέλει.
– ∆εν θα τά καταλάβει και θα τά παρεξηγήσει, είπε αυτή.
– Ορίστε λοιπόν έχει και σεξ τό βιβλίο είπα εγώ.
– Κι έκανα µάλιστα κι ένα σκιτσάκι για αυτό, είπε η Μάχη.
– Από σάς έχω πάρει µόνο τά µαλλιά είπε αυτή αλλά σάς τά ’χω
αλλάξει, τής µιας τά ’χω βάλει στην άλλη, είπε µε ύφος άχρωµο σαν να
τά έλεγε στον ύπνο της.
– Και µάς έχει βάλει να πηγαίνουµε επίσης και σε µπαρ και να πίνουµε
και να χορεύουµε
– Πράγµα που πρέπει να τό κάνουµε και τώρα, είπα εγώ.
– ∆εν είσαστε εσείς, είπε αυτή, µε δυνατή φωνή.
– Κι εσένα µάλιστα, είπε, µε ακόµα πιο δυνατή φωνή η Μάχη, σέ βάζει
να πηδάς κι ένα τεκνό µέσα σε ένα µαγαζί στους καµπινέδες.
– Ευχαριστώ πολύ, είπα εγώ
– Και µάς βάζει και να λέµε και τά όνειρά µας και να κλαίµε, είπε η
Μάχη
– Να βλέπουµε όνειρα και να κλαίµε; είπα εγώ
– Όχι, είπε η Μάχη, ξεχωριστά τό ένα απ’ τ’ άλλο, σε άλλες
περιπτώσεις να βλέπουµε όνειρα και σε άλλες να κλαίµε
– Αλλά και σε άλλες περιπτώσεις να βλέπετε όνειρα που σάς κάνουν
και κλαίτε, είπε αυτή και ήτανε πολύ αφηρηµµένη.
– Αυτό τό ’χεις βάλει για τόν εαυτό σου τής είπε η Μάχη. Εσύ κλαις:
µες στον ύπνο σου.
– ∆εν είµαστε καλά, είπα εγώ. Μάς έχεις µε τά ονόµατά µας;
– Όχι, µάς τά ’χει αλλάξει, είπε η Μάχη, µάς έχει βάλει να ’χουµε η µια
τό όνοµα τής άλλης.
– Ε, άµα µάς έχει αλλάξει τά ονόµατα και µάς έχει αλλάξει και τά
µαλλιά, πάλι οι ίδιες είµαστε είπα εγώ
Σηκώθηκε αυτή απότοµα να πάει στην κουζίνα
– Και µια ιστορία δικιά σου, µού τήν έχει βάλει να τήν λέω εγώ είπε η
Μάχη
– ∆εν είµαστε καλά: Ποια ιστορία, είπα εγώ
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– Αυτή µε τούς υιοθετηµένους είπε αυτή
– ∆εν είµαστε καλά είπα εγώ.
Γύρισε αυτή απ’ τήν κουζίνα.
– Λοιπόν ακούστε τώρα να σάς πω µια ιστορία είπε και µέ κοίταξε
εµένα ειδικά πολύ ειρωνικά
– Πάµε να φάµε, είπα εγώ
– Αυτή η πρόταση θα γίνει κάποτε διάσηµη, είπε πάλι η Μάχη
– Θέλω να σάς πω µια ιστορία
– Κι αυτή η πρόταση θα γίνει κάποτε διάσηµη, ξαναείπε πάλι η Μάχη
– Αν είναι ιστορία µεγάλη και µε εκδότες πάλι, να τήν πεις πιο
γρήγορα να φύγουµε, είπα εγώ.
– Ποιους εκδότες, ποιος ασχολείται τώρα µε εκδότες είπε αυτή, άσ’
τους αυτούς, αυτοί πηγαίνουν όλοι τους διακοπές κει στις µπραχάµες,
είπε.
Τήν κοιτάξαµε και οι δύο:
– Ποτέ µου δεν κατάλαβα, είπε αυτή (δηλαδή επεξηγηµατικά) γιατί
κόβουν οι άνθρωποι τό ρο από τίς λέξεις όταν είµαστε παιδιά: πάντα από
µικρή αυτές οι µπραχάµες δηλαδή ήταν για µένα ένα πρόβληµα, διότι τίς
λέγαν σαν να ήτανε ψευδοί: κι ύστερα (γύρισε και είπε) άρχισε να γίνεται
τό αντίστροφο ακριβώς φαινόµενο: κι αν τό ’παιρνα απόφαση να µάθω
να τό λέω χωρίς τό ρο, έλεγα τότε γω και τό µπραχάµι δηλαδή µπαχάµι.
Η Μάχη είν’ αλήθεια ότι γέλασε, αλλά εµένα δεν µού φάνηκε και τόσο
αστείο.
– Γενικά, είπα εγώ βιαστικά, πολύς κόσµος κάνει ταξίδια σε νησιά και
τά παιδιά επίσης: υπάρχουνε πολλά νησιά και για µεγάλους και παιδιά
όταν θέλουν να πάνε στη ζωή τους όλοι κάπου αλλού.
Σταµάτησα γιατί µέ κοίταζαν καλά-καλά:
– Τί µέ κοιτάτε; είπα.
– Κοκκίνισες τώρα εσύ, είπε η Μάχη.
– Ε, αφού πίνουµε θα κοκκινίζουµε, είπα. Θα βγούµε τώρα έξω να
πάµε να φάµε;
– Ναι, είπε αυτή µε ύφος αυστηρό αλλά πρώτα θα σάς πω µια ιστορία
διότι πηγαίνατε και γυρεύοντας
– ∆εν είµαστε καλά, είπα εγώ. Θα βγεις και από πάνω τώρα;
– Βεβαίως, είπε αυτή, διότι ακριβώς κανένας δεν είν’ στα καλά του κι
όλα είναι λάθος: πάµε εκεί λοιπόν τώρα απ’ όπου ξεκινήσαµε.
–Και δεν θα πάµε δηλαδή να φάµε; είπα γω
– Βεβαίως και θα πάµε, είπε η Μάχη. Μα τί πρόταση.
– Όλα είναι λάθος δηλαδή, είπε αυτή, περί αυτού µε άλλα λόγια
πρόκειται και όπερ έδει δείξαι δηλαδή και θα σάς πω τώρα λοιπόν µια
ιστορία.
– Αχ µα τί πρόταση, είπε πάλι η Μάχη
copyright © hari stathatou 2oo8: all rights reserved

‹148›

χάρη σταθάτου

/ βιογραφίες αγνώστων

– Μια τελευταία ιστορία είπε αυτή. Μια τελευταία κατά κάποιο τρόπο
πρόταση για να µην είσαστε επηρµένες και για να µη νοµίζετε πως
υπερβάλλω (είπε και µέ κοίταξε), (η Μάχη πήγε µάλιστα κάτι να πει)
είναι µια ιστορία θλιβερή και δύσκολη, αλλά διασκεδαστική, και
οπωσδήποτε πολύ διδακτική.
– Ε, άντε πέστηνε είπε λοιπόν η Μάχη
– Ε πέστην τότε γρήγορα, είπα κι εγώ
/…/

– ∆εν εννοώ αυτό και δεν χρειάζοµαι ευφυολογήµατα τώρα, είπε αυτή
και ξαφνικά σηκώθηκε κι έκοβε κάτι βόλτες τώρα γύρω, γύρω κυρίως
απ’ τά µαξιλάρια αλλά κι απ’ τόν καναπέ: Η Μάχη πήρε τό ποτήρι της
και έκατσε αυτή γρήγορα στον καναπέ, χαµογελώντας κι ευχαριστηµένη.
Έβαλε και τά πόδια της επάνω και βολεύτηκε.
– ∆εν εννοώ αυτό, είπε αυτή αλλ’ εννοώ τόν χρόνο που περνάει, είπε.
Τόν χρόνο που περνάει και τούς ανθρώπους που αντιθέτως µένουνε εκεί
ακούνητοι, πρόσθεσε σαν να µούγκρισε και σαν να ήταν ιδιαίτερα
ξεθεωµένη τώρα (έκανε επίδειξη) µένουνε, είπε, σαν να ’ν’ ο χρόνος
σταθερός εκεί στα περασµένα. Σωριάστηκε, και σαν να µην τό είχε καν
αποφασίσει κοντά µου σε ένα σκληρό σκαµπώ, και όπως κάθισε στητή
για µια στιγµή µέ κοίταξε.
Σηκώθηκα απότοµα πήρα και τό ποτήρι µου και πήγα τότε δίπλα
δηλαδή κι εγώ στη Μάχη. Τήν είχαµε απέναντί µας τώρα και οι δυο, κι
είµαστε καθισµένες αναπαυτικά κι αυτή µάς κοίταζε στητή και σαν να
ήταν έδρα πανεπιστηµίου τό σκληρό σκαµνί που διάλεξε άρχισε να
µιλάει διδακτικά:
– Είναι µια ιστορία που µού διηγήθηκε ένας φίλος, είπε.
/…/

Είναι µια ιστορία δύσκολη όµως να τήν πω, µια ιστορία δύσκολη για
να τήν πω ακόµα και στον εαυτό µου.
– Τήν ξέρω εγώ; είπε η Μάχη
– Κανένας δεν τήν ξέρει, ούτε κι εγώ πια δεν τήν ξέρω καν καλά-καλά,
είπε αυτή. /…/ Θυµόσαστε τό προηγούµενο βιβλίο που είχα εκδόσει; Πριν
καιρό;
– ∆εν θυµόµαστε τίποτα, είπα εγώ.
– Τά θυµόµαστε όλα, είπε η Μάχη.
/…/

– Πες τη µας τώρα, είπα εγώ.
– Είναι µια φοβερή ιστορία, ξανάπε και κουνήθηκε, λίγο στριµµένα,
πάνω στο σκαµνί. Μέ πληγώνει πάρα πολύ να σάς τήν πω.
– Ε τότε µην τήν πεις, είπα κι εγώ από µέσα µου εκνευρισµένη.
– Θα σάς πληγώσει και εσάς είπε µετά, θα σάς χαλάσει δηλαδή τό κέφι
και θέλουµε να βγούµε κιόλας έξω εµείς µετά να πάµε και να φάµε
– Α, όσο γι’ αυτό, θέλουµε, είπα εγώ δυνατά: Πότε θα πάµε;
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– Θα πάµε, είπε. Πρέπει όµως πρώτα να σάς πω τήν ιστορία αυτή και
είµαι υποχρεωµένη πρώτα δηλαδή να τήν διηγηθώ για να µπορέσω να
τήν βγάλω από πάνω µου και για να µην τήν έχω άλλο πια µπροστά µου.
Κι άµα τή διώξω από πάνω µου και δεν τήν έχω πια µπροστά µου, τότε
θα πάµε να διασκεδάσουµε. Αλλιώς δεν θα µπορέσω να διασκεδάσω εγώ
τώρα που τήν θυµήθηκα: αν δεν τήν πω δεν θα διασκεδάσω.
– Άντε λοιπόν τής είπα, µάς έπρηξες.
Κάθισε λίγο καλύτερα και πιο στητή στο σκαµνί.
– Πρόκειται για µια ιστορία που αφορά τόν θεσµό όπως τό καταλάβατε
τού γάµου είπε. Τό ότι δεν γίνεται δηλαδή µέσα απ’ αυτήν τήν
κατσαρόλα να βγει κανείς κατά κανόνα παρά µονάχα γουρούνι βραστό.
Είναι µια ιστορία µάλιστα που τήν αρχή της τήν είχα πιάσει κάποτε
ανίδεη εγώ, /…/ Θυµάστε τό βιβλίο µου εκείνο όπου δηλαδή περιέγραφα
µία γυναίκα που κάνει παιδιά µόνο και µόνο επειδή τό θέλει ο άντρας
της; και κάποια στιγµή τής έρχεται να τά σκοτώσει, αλλά δεν γίνεται
όµως αυτή εντέλει µήδεια, φεύγει απλώς. Αφήνοντάς του τά παιδιά για
να τά µεγαλώσει αυτός. Και που αυτός τής κάνει µια ιδιόµορφη αγωγή
τότε ζητώντας της, όχι να τού επιστρέψει τά παιδιά αλλά να τού τά πάρει,
και να τά φροντίσει, να πάρει και να τά φροντίσει αυτή ως µητέρα,
ζητώντας της δηλαδή όπως έλεγε χαρακτηριστικά τό νοµικό έγγραφο να
αναχθεί στο ύψος τού φυσικού της προορισµού δια τής βίας: Θυµόσαστε
ότι είχα αφήσει ανοιχτές δυο πιθανότητες τότε για τό τί θα γινόταν αλλά
δεν µάς απασχολεί τώρα αυτό.
(…)

Τώρα όµως γεράσαµε και οι δύο, τού είπε αυτή. Φυσικά βέβαια δεν τό
πίστευε, τουλάχιστον για τόν εαυτό της: φαινόταν ότι ζούσε επιτέλους
µια ζωή όπως τήν ήθελε: και ο φίλος µου µού είπε ότι ποτέ άλλοτε δεν
τήν είχε δει σε καλύτερη φόρµα και εµφάνιση, αν και είχε κάνει και
µερικές ρυτίδες (περίεργο, οι άντρες ποτέ δεν παραλείπουν να προσέξουν
τίς ρυτίδες στα πρόσωπα τών γυναικών).
Πάρτε µια βαθειά ανάσα τώρα εδώ, πρόσθεσε η Νίνα, για να
προχωρήσουµε στα παρακάτω:
Τήν κοιτάξαµε µε περιέργεια: Μέχρι τώρα η ιστορία που µάς έλεγε
ήταν µάλλον βλακώδης:
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∆υσκολεύοµαι πάρα πολύ να τό πω, µάς είπε, αν και είναι µάλλον
απλό: Για να ξεκινήσω από τά εύκολα, δεν ξανάκουσα τίποτα για πολύ
µεγάλο διάστηµα: εκεί έληξε η σχέση τού φίλου µου δηλαδή µε τήν
Ματίνα τήν νέα αυτή εποχή.
Για τήν ακρίβεια µού εξήγησε ότι µού τήν διηγήθηκε, µόνο και µόνο
επειδή ήξερε ότι µέ είχε απασχολήσει στο παρελθόν – και επειδή ήξερε
και τήν συµπάθειά µου στον Πετράκη: Ακόµα είχα µέσα στα χαρτιά µου
ένα ζωγραφικό του σχέδιο, και θυµάµαι µάλιστα πάρα πολύ καλά πώς
µού τό ζωγράφισε: Ήτανε κάποια γιορτή που είχαµε πάει να τούς δούµε,
δεν θυµάµαι ακριβώς τί, (στο δεύτερο αναβαθµισµένο ιδιόκτητο σπίτι,
όπου τά παιδιά είχαν τό δικό τους δωµάτιο) και κάποια στιγµή πήγα εκεί
να τά χαζέψω που παίζανε: κολληµένο στον τοίχο είδα ένα χαρτί πάνω
από ένα παιδικό γραφειάκι, κι ήταν ένα σχέδιο που µού άρεσε. Ξέρεις ότι
µ’ αρέσουν τά χρώµατα, είπε κοιτώντας τήν Μάχη. Στο δωµάτιο µέσα
γινόταν χαµός, ήταν γεµάτο παιδιά και φωνές. Είχαν ανοίξει όλα µαζί µε
τούς φίλους τους τά δώρα που τούς είχαµε πάει και παίζαν όλα µαζί σαν
τρελλά, γινότανε ένα φοβερό κοµφούζιο εκεί µέσα: Πλησίασα στο
γραφειάκι και κοίταζα τό σχέδιο, κι ο Πέτρος ήρθε γρήγορα δίπλα µου:
Τί ωραίο σχέδιο είναι αυτό που ’χεις κάνει, τού είπα, µ’ αρέσει πάρα
πολύ. Τί είναι; Είναι µια σκάλα που ανεβαίνει στον ουρανό; Είναι µια
πολυκατοικία, µού είπε. Σωστά, είναι µια πολυκατοικία, είπα κι εγώ τότε,
τώρα τό έβλεπα κι εγώ καλά: Ήταν ένα γεωµετρηµένο σχέδιο χωρίς
τίποτα τό περιττό, σαν τού κλέε. Τό κοίταξα λίγο ακόµα, Είναι πάρα
πολύ ωραίο, τού είπα, κι αφού τού µίλησα λίγο τόν άφησα για να γυρίσει
στο παιχνίδι του. Ξαναγύρισα κι εγώ στους µεγάλους. Λίγο αργότερα
ήρθε στο σαλόνι άφησε πάνω στα πόδια µου ένα χαρτί και έφυγε
γρήγορα. Ήτανε η σκάλα ή η πολυκατοικία, αντιγραµµένη, τό ’χε κάνει
για µένα, γρήγορα µέσα σ’ όλη εκείνη τή φασαρία: Μού ’κανε εντύπωση
που θέλησε να µού δώσει τό έργο του αλλά όχι τό πρωτότυπο: µού
φάνηκε πολύ περίεργο αυτό: Θα µπορούσα να τό δω σαν ένα πολύ καλό
σηµάδι βέβαια, και έτσι τό είδα: είχε πραγµατική νοοτροπία καλλιτέχνη
και ήθελε να κρατήσει ο ίδιος τά έργα του κοντά του – κι από µια άλλη
άποψη, ακόµα πιο σηµαντική, ήθελε να τό κρατήσει επειδή τού ’χα πει
εγώ πως είναι ωραίο: Κι ήταν εξίσου ενδιαφέρον τό ότι άφησε τήν
φασαρία, κι έκατσε να σχεδιάσει µες στην γιορτή. Κατά τ’ άλλα όπως
συµβαίνει συνήθως πάντα στην τέχνη, τό αντίγραφο ήταν πολύ κατώτερο
τού πρωτότυπου, δεν χρειάζεται να στα πω εγώ τώρα αυτά (είπε προς τή
Μάχη), τού έλειπε ακριβώς αυτό που έκανε τό πρωτότυπο γοητευτικό:
∆εν ξέρω πώς τό λένε, αλλά είναι αυτή η αίσθηση ότι για µια στιγµή
συλλαµβάνεις µια αναλογία µέσα στον κόσµο: τό παν γίνεται
µονοκόµµατα, µε τήν ίδια ανάσα, και όλα εξυπηρετούν λες απλώς τίς
γεωµετρικές σχέσεις που ξάφνου συνέλαβες: υπάρχει η εντύπωση ότι
εκφράζεις µια ανήλεη κριτική για κάτι, σ’ αυτήν τήν περίπτωση, ότι
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ολόκληρος είσαι µια άρνηση, και γι’ αυτό ακριβώς έχεις διπλωθεί
πλήρως στον εαυτό σου και τήν πραγµατική σου θέληση: ζωγραφίζεις
λοιπόν τόν κόσµο ακριβώς µε τόν τρόπο που σ’ ενοχλεί, και µε τόν
τρόπο που σέ παρηγορεί ταυτόχρονα, µ’ έναν περίεργο τρόπο: στο
πρωτότυπο έργο τέχνης υπάρχει δηλαδή µια αίσθηση ανάγκης: τό κάνεις
για να µπορέσεις να ζήσεις, και τό βλέπει αυτό ο άλλος, ακόµα κι αν δεν
θέλει να τό παραδεχτεί: τό κάνεις ταυτόχρονα σαν µία κραυγή, σαν τήν
έκφραση ενός θυµού και σαν τίς φωνές που βγάζουνε αυτοί που
παλεύουνε µεταξύ τους στα γιαπωνέζικα: δεν µπορείς να παλέψεις αν δεν
φωνάξεις: τό αντίγραφο όµως είναι µια νεκρή µίµηση τής φωνής, τών
γραµµών και τής διάθεσης, ούτε καν µια ανάµνησή τους γιατί κι η
ανάµνηση έχει περισσότερη δυναµική, αν είναι η πρωτότυπη ανάµνηση
κι όχι η ανάµνηση τής ανάµνησης: όχι, ήταν κάτι που έγινε βιαστικά για
να ξοφλήσει µια υποχρέωση (όπως ίσως τήν ένιωθε) αλλά πάντως εκείνη
τή στιγµή µέ παρηγόρησε τό ότι ήταν µια κίνηση πολύ ευγενική, κι ίσως
ακόµα να έδειχνε και πραγµατική αγάπη. (Αν ψάξω µες στα χαρτιά µου
θα τό βρω ίσως, αλλά δεν θέλω να τό ξαναδώ τώρα πια. Εσείς δεν θα
καταλάβετε διαφορά, µπορεί να σάς αρέσει σαν να ’ναι και τό
πρωτότυπο. Ήταν πραγµατικά πολύ καλό. Όµως τό πρωτότυπο ήταν
εξαίρετο. Κάθε του γραµµή ήταν τέλεια, στραβή σαν τού κλέε, και τό
σύνολο τών γραµµών ήταν µια πολυκατοικία εχθρική, και που
ταυτόχρονα κι η ίδια παραπατούσε. (Αυτά ακριβώς είναι που χάθηκαν.))
Γι’ αυτό λοιπόν ο φίλος µου άργησε ίσως τόσο να µού µιλήσει, αν
µπορώ να τού αποδώσω τέτοιες ευαισθησίες, αλλά µού φαίνεται πως σ’
αυτήν τήν περίπτωση πρέπει να τού τίς αποδώσω. Κοιτάξτε, µού είναι
πολύ δύσκολο πραγµατικά να τό πω αν και είναι πραγµατικά τόσο απλό
και τόσο εύκολο αυτό που έγινε που µού φαίνεται σαν να είναι
πραγµατικά απίστευτο που πρέπει τώρα να τό πω, σαν να µην τό ξέρετε.
Όταν ο φίλος µου µού τό είπε κατάλαβα ότι ήταν αυτό που έπρεπε
πραγµατικά να γίνει για να ολοκληρωθεί αυτή η πολυκατοικία. Παρ’ όλ’
αυτά κι ο ίδιος δίστασε πολύ να µού το πει και ούτως ή άλλως είχε
περάσει πολύς καιρός, και θα µπορούσα να τό ’χα ξεχάσει. (Αν και εγώ
δεν τό ξέχασα: Τού είχα πει ότι ήθελα να µάθω ειδικότερα νέα τού
Πέτρου. Τό µόνο που ήξερα ήταν ότι είχε µια φωτογραφία του η Ματίνα
στο γραφείο της και ότι ήταν ένα ωραίο αγόρι λεπτό ψηλό µε τά µαύρα
γυαλιά και τά κοντά µοντέρνα µαλλιά – ακουµπισµένο σ’ ένα
αυτοκίνητο.) Κι ότι είχε παντρευτεί κι είχε κάνει παιδιά, ένα ή δύο δεν
θυµάµαι. Μού φαινόταν αστείο να έχει µεγαλώσει τόσο.
Τά πρώτα κακά σηµάδια θα µπορούσα να πω ότι ήτανε τό γεγονός ότι
πέρασε πολύς καιρός απ’ αυτήν τήν διήγηση και δεν άκουσα τίποτα νέο.
(…)
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Μού φαίνεται θα κάτσω να κάνω καµµιά µετεκπαίδευση στα
προγράµµατα τών υπολογιστών, διότι µού φαίνεται ότι µερικοί άνθρωποι
δεν διαθέτουνε µεγαλύτερη ποικιλία δυνατοτήτων, µάλλον τό αντίθετο,
άσε που µού φαίνεται ότι οι υπολογιστές είναι και πιο πολύπλοκοι. Για
να µην πω και πιο λεπτεπίλεπτοι, και µάλλον πιο ενδιαφέροντες.
Τήν κοιτάζαµε κι είχαµε κοκκαλώσει µε τά ποτήρια στο χέρι έχοντας
ξεχάσει από πολλή ώρα πως θα µπορούσαµε και να πίνουµε:
– Τώρα, τής είπαµε και οι δυο όταν καταλάβαµε ότι µπορούσαµε να
µιλήσουµε πια: τώρα, τί ήταν αυτό που µάς είπες τώρα εσύ; Είσαι µε τά
καλά σου; Πώς θα πάµε να φάµε και να πιούµε πια τώρα εµείς µετά απ’
αυτό;
gracias a la vida

– Α θα πάµε να φάµε και να πιούµε και να χορέψουµε µην ανησυχείτε
καθόλου, είπε η Νίνα, ασφαλώς και θα πάµε. Ξέρω ένα µαγαζί που κάνει
κάτι τυροπιττάκια υπέροχα. Και πιροσκάκια µαζί, είναι πολύ δύσκολα
πλέον τά πιροσκάκια. Και µην έχετε καµµιά αµφιβολία ότι θα
καταλήξουµε στο τέλος να χορέψουµε εµείς, γιατί εµείς δεν είµαστε όχι
µόνο ούτε καν πλέον παντρεµµένες αλλά είµαστε και πάντα ελεύθερες,
και δεν κάνουµε εµείς µαλακίες και λάθη: και θα πάµε σε κείνο τό
µαγαζί µε τούς χιλιάδες τούς δίσκους του που εκείνος που ξέρει όλη τήν
παγκόσµια τή µουσική θα µάς βάλει ν’ ακούσουµε και τό summertime σ’
όλες τίς χιλιάδες τίς διαφορετικές του τίς εκτελέσεις, γιατί τό καλοκαίρι
πλησιάζει ξανά και θα ξαναγεννηθούµε όλοι πάλι ξανά, και θα
σταµατήσει τό κρύο.
Αρχίσαµε να κινιόµαστε. Αρχίσαµε να µπορούµε πάλι να κινηθούµε.
Πήραµε τά ποτήρια µας για να πιούµε ξανά. Κουνηθήκαµε πάνω στον
καναπέ και τά µαξιλάρια, και φτιάξαµε τά µαλλιά µας και τά ρούχα µας.
Λέω να πάω να φτιάξω λίγο τό µακιγιάζ µου, θα ’χει γίνει χάλια, είπε η
Μάχη. Σηκώθηκα και τήν ακολούθησα στην τουαλέτα κι εγώ. Γιατί, τό
δικό µου µήπως δεν έγινε; είπα. Η άλλη ήρθε από πίσω µας. – Θα ρίξω
στο πρόσωπό µου λίγο νερό και εγώ, είπε. Θα ’χω γίνει κι εγώ τό ίδιο
χάλια. Συνήλθαµε µε τό νερό και οι τρεις και βάφαµε µετά η µία τήν
άλλη για ώρα µε προσοχή.
Ένα τελευταίο ποτό πριν τόν δρόµο, είπε η Μάχη στο σαλόνι αφού
έσκυψε προς τό τραπεζάκι µε επιδεικτική προσοχή λες και φοβόταν
µήπως τρικλίσει κι έκανε σαν µια υπόκλιση για να πάρει δηλαδή τό
ποτήρι της. Πήγα στον πίνακά της και τόν κοίταζα. Η άλλη έφερε τά
σακκάκια και τά παλτά µας από τό µέσα δωµάτιο. Φύγαµε, είπε.
Φεύγουµε τώρα, είπα. ∆εν µπορώ να καταλάβω πάντως τήν αντιπάθειά
σου για τίς βιογραφίες, τής είπα και εξακολουθούσα να κοιτάω τόν
πίνακα. Εσύ τά λες ωραία αλλά όµως θέλεις µόνο εσύ να τά λες. Παρ’
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όλ’ αυτά οι αµερικάνικες εκδόσεις είναι γεµάτες βιογραφίες τώρα
τελευταία και δεν µπορώ να καταλάβω τήν αντιπάθειά σου γι’ αυτές:
γιατί σέ πειράζουνε δηλαδή οι βιογραφίες τών άλλων, δεν είδες αυτήν
τώρα τί ωραία που τήν διηγήθηκες; – Εγώ διηγήθηκα καµµιά βιογραφία;
είπε σαν άνθρωπος που ’χει νιώσει µια τεράστια έκπληξη. – Εν µέρει,
είπα, τήν διήγησή σου εννοώ γι’ αυτήν τήν νεόπλουτη που κατά κάποιον
τρόπο µάς περιέγραψες και τή ζωή της. – Αυτό δεν ήταν τέχνη, είπε,
αυτό ήταν ένα σκέτο κουτσοµπολιό. Μην τά µπερδεύουµε. – Ναι αλλά
µάς πήρε και µάς σήκωσε και µάς χάλασε και τό κέφι, τής είπα: – Αυτό
οφείλεται στο ότι εγώ µπορεί να αφηγούµαι µε αποτελεσµατικό τρόπο,
είπε αυτή και σήκωσε επιδεικτικά τή µύτη της ψηλά. Θα φύγουµε τώρα;
– Αυτό οφείλεται απλώς στο ότι σε κάθε έργο υπάρχουνε ανθρώπινες
ζωές, είπα εγώ. – Σαχλαµάρες, είπε αυτή, οι ανθρώπινες ζωές δεν έχουν
καµµία σχέση µε τήν βιογραφία: Η βιογραφία ως είδος δεν µ’ αρέσει
εµένα διότι, πώς να σού πω, (είσαι και άσχετη και δεν µπορώ να στα
εξηγήσω καλά) η βιογραφία είναι τό άκρον άωτον τού περιστασιακού,
τού τυχαίου, η βασιλεία τού περιττού. Οι χύµα ζωές τών ανθρώπων δεν
ενδιαφέρουν τήν τέχνη ποτέ δηλαδή, αλλά µόνο η γεωµετρική τους
ταξινόµηση στο πλαίσιο ενός έργου και µάλιστα τέχνης.
– Άντε, πάµε να φύγουµε, είπε η Μάχη µαζεύοντας τά ποτήρια και
πηγαίνοντάς τα στην κουζίνα. Είχε βάλει και τό παλτό της από τώρα
αυτή.
– Άσ’ τα για µετά αυτά τής είπε η Ελένη και πήρε µια µπουκάλα να τήν
πάει στην κουζίνα. Τίς ακολούθησα µε τό ποτήρι στο χέρι.
– ∆εν συµφωνώ, είπα: είναι πολύ δογµατικό αυτό που λες, και πολύ
ακατάδεχτο επιπλέον διότι µιλάς και αφ’ υψηλού. Μια βιογραφία που
’χει γράψει ένας ανώνυµος και άγνωστος άνθρωπος µπορεί να
χρησιµέψει µετά σ’ έναν συγγραφέα για να κάνει τό βιβλίο του, και όχι
µόνο αυτό, αλλά επιπλέον ακόµα και µια βιογραφία ενός που δεν είναι
τελείως άγνωστος, όπως εκείνος ο εκδότης που έλεγες πριν, µπορεί να
’ναι πολύ χρήσιµη και να µάς βοηθήσει να εκτιµήσουµε περισσότερο
µετά τούς γνωστούς: Ειδικά µάλιστα στην περίπτωση τού συγγραφέα,
καταλαβαίνεις καλύτερα τό έργο του όταν ξέρεις τή ζωή του, είπα:
– ∆εν µέ ενδιαφέρει κανενός συγγραφέα η ζωή, είπε: Αδιαφορώ
πλήρως, µόνο τό έργο τους µ’ ενδιαφέρει και αυτό πρέπει να ενδιαφέρει
και τούς υπόλοιπους.
– Εγώ δεν συµφωνώ καθόλου, η ζωή τους µάς ενδιαφέρει εξίσου, τής
είπα: φωτίζει εξάλλου πτυχές τού έργου τους
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(…)

και είναι βέβαια ωραίο σύνθηµα εκείνο τό η φαντασία να πάει στην
εξουσία κι όλοι οι άλλοι να κατέβουν και να πάνε περίπατο, τού
µαρκούζε όµως τού άρεσε πιο πολύ εκείνο τό άλλο, τό προσοχή και τά
αυτιά έχουν τοίχους, καθώς και εκείνο λέει τό άλλο τό ότι όσο
περισσότερο κάνω έρωτα τόσο περισσότερο θέλω να κάνω επανάσταση
και τά λοιπά: και τέλος πάντων ο αντόρνο, όπως βλέπει κανείς άµα
διαβάσει και τή ζωή του βέβαια, τά περίµενε όλα αυτά να συµβούνε
αλλά όµως στο µέλλον, λίγο αργότερα δηλαδή από τόν χρόνο τής δικής
του ζωής, και εγώ προσωπικά αυτό πιστεύω ότι ήτανε και τό φριχτό στη
ζωή τών φιλόσοφων ειδικά αυτονών, διότι µόλις είχαν βρει λίγη ηρεµία
κι αυτοί κι είχαν γυρίσει δηλαδή ξανά στην πατρίδα τους και παρ’ όλ’
αυτά τότε βρεθήκανε ξαφνικά αυτοί πάλι, όχι τώρα εξαιτίας τών
αντίθετων (κι αυτό είναι δηλαδή τό φριχτό) αλλά εξαιτίας τών οπαδών
(δηλαδή ο θεός να φυλάει τόν άνθρωπο από τούς οπαδούς) µπροστά σε
µια αθλιότητα, χυδαιότητα, και βλακεία απύθµενη: ∆εν νοµίζω λοιπόν
προσωπικά εγώ ποτέ ότι ζήσανε άλλοτε ποτέ φιλόσοφοι µεγαλύτερη
απογοήτεψη δηλαδή απ’ αυτή: γιατί κι ο µπρούνο ακόµα πάνω εκεί στην
πυρά µε τά κόκκαλα τσακισµένα από τά βασανιστήρια θα µπορούσε
(καθώς ούρλιαζε χωρίς να τό θέλει που καιγόταν αργά) θα µπορούσε να
έχει εκεί τήν ελπίδα ότι τό µέλλον θα είναι δικό του: (κι ας αργεί και
αυτό ακόµα πολύ:) η µεγαλοφυία του δηλαδή πρέπει να τό ’ξερε κατά
βάθος καλά τό ότι time was on his side και τό ότι οι άλλοι ήτανε σίγουρα
out of time µε όση δύναµη δηλαδή επί τού παρόντος κι αν είχανε, και
ανάβοντας εκείνοι κείνες τίς ψευτοφωτιές (ψεύτικες όχι δήθεν γιατί δεν
πονούσαν ή δεν καίγανε, αλλά γιατί δεν ζεσταίναν καθόλου και
παγώνανε µοναχά τήν αλήθεια, και θα επιζούσανε µονάχα σαν κρύο
απύθµενο) είµαι σίγουρη λοιπόν εγώ τότε ότι ήξερε ο µπρούνο όταν
καιγότανε ότι τό µέλλον ήταν δικό του και ότι θα τόν αγαπήσουµε και θα
τόν καταλάβουµε (κάποιοι) κάποτε πάρα πολύ: όµως τούτοι εδώ όντας
µε τόν φριχτότερο τρόπο δηλαδή γερµανοί, όντας δηλαδή, κι επιµένοντας
να ’ναι, δηλαδή γερµανοί µε τόν καλύτερο τρόπο σε µια εποχή που η ζωή
τους θα ήταν µοναχά ασφαλής αν ήτανε µε τόν χειρότερο, ζήσαν τήν
τραγικότερη στιγµή τής φιλοσοφίας ολόκληρης: δηλαδή τή στιγµή κατά
τήν οποία βλέπεις τή σκέψη σου να γίνεται αποδεκτή µ’ έναν τρόπο που
σού προκαλεί και σύγκρυο και φόβο και τρόµο και δέος: Και τότε είναι
που είναι ακόµα πιο δύσκολο να διατηρήσεις τήν κριτική σου µατιά προς
τά πράγµατα (όλα γενικά) και να πεις Στο µέλλον θα µέ καταλάβουν
καλύτερα: Πώς να τό πεις όταν τό µέλλον έχει ήδη έρθει (τυπικά) επί τού
παρόντος ολόκληρου [κατακλυσµικό, και πονάει φριχτά /…/] και πώς να
ελπίσεις ότι θα έρθει ένα άλλο µέλλον τότε επί (τούτου) τού µέλλοντος –
αν και ελπίζω ότι µπορεί να κατέφυγε σε αυτή τή σκέψη και εκείνος πριν
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να πεθάνει κι αυτός δηλαδή – αν και ο τρόπος που πέθανε (και τό ίδιο τό
γεγονός ότι πέθανε, χωρίς βέβαια να τόν σκοτώσει (τυπικά) και κανείς)
δείχνουνε άλλα: και τό µόνο που µού µένει εµένα να ελπίζω τώρα είναι
να πάνε στην κόλαση αυτοί όλοι που τόν σκοτώσανε: να είναι τώρα σ’
αυτήν τήν ωραία τους κόλαση καθισµένοι απέναντι από τήν τηλεόραση,
και µε τίς παντόφλες τους – γιατί τόν σκοτώσαν, αυτοί τόν σκοτώσαν κι
είναι βέβαια ασφαλείς /…/ είναι από κείνους τούς φόνους όπου δεν πέφτει
ξύλο κι όπου όλα είναι αθώα και καθαρά και αγνά κι ασφαλή: κι αυτοί
είναι οι χειρότεροι και οι πιο βρώµικοι φόνοι γιατί δεν λερώνεις ούτε τά
χέρια σου ούτε τό πουκάµισό σου ούτε τά πόδια σου ούτε και τά
παπούτσια ή τίς κάλτσες σου καθόλου κυρία µου: /…/: αλλά µόνο τό
στόµα σου και τή γλώσσα σου έχεις λερώσει, και τό µυαλό σου
ολόκληρο, αλλά εκείνα δεν φαίνονται κι έτσι είσαι αθώος, κι όχι µόνο
αθώος αλλά και οπαδός: τόν υποστηρίζεις, και επειδή τόν υποστηρίζεις
θες να τόν κάνεις να γίνει ακριβώς σαν και σένα ηλίθιος: ποιος θα µάς
προφυλάξει από τήν ικανοποίηση αυτού τού ηλίθιου; ποιος θα
ανακοινώσει ότι απαγορεύεται διά ροπάλου να είσαι οπαδός και ηλίθιος;
ποιος θα διακηρύξει ότι τό µόνο που µάς επιτρέπεται είναι να τά
σκεφτόµαστε όλα µε τά δικά µας τά λόγια (όπως εκείνος συνέχεια τούς
έλεγε) και να τά σκέφτεσαι όλα µε τή δικιά σου ζωή; κι όχι για κάνα
άλλο λόγο σηµαντικό δηλαδή, αλλά γιατί µόνο αν βυθιστείς στη δικιά
σου ζωή θα µπορέσεις να καταλάβεις και τή ζωή τού αλλουνού, και να
µην είσαι µαλάκας και ηλίθιος κι εσύ; η εκτίµηση δηλαδή προς τήν
ψυχανάλυση όλων αυτών δεν ήτανε ούτε βίτσιο ούτε επίδειξη ούτε και
φούµαρα: ήταν η µόνη τους λύση για να µην κάνουν τελικά οι ανθρώποι
ένα έγκληµα: Μια που τό µεγαλύτερο έγκληµα είναι να βυθίζεσαι µες
στο σκοτάδι εσύ και να τρέµεις τή δικιά σου τελικά τή ζωή: τόν εαυτό
σου ολόκληρο κυκλικά σφαιρικά δηλαδή, και να µη βλέπεις δηλαδή τί
σού γίνεται: και εποµένως να µη βλέπεις φυσικά ούτ’ αυτόν: (η ελπίδα
του ήτανε, η κρυφή, να τόν δούνε ολόκληρον µήπως και τόν λυπηθούνε
εκείνον τουλάχιστον καµµιά φορά δηλαδή:) και δεν ήξερε όµως αυτός
ότι ο καιρός ήταν άκαιρος και ότι ήτανε out of time αυτός δηλαδή: κι ότι
αυτό δεν γινόταν να γίνει στον δικό του καιρό: και νά η απόδειξη:
ριχτήκαν επάνω του φανατισµένοι, απ’ τήν φανατισµένη τήν πίστη που
είχαν στον ίδιονε: τόν βασανίσανε άγρια, απ’ τό άγριο µίσος τους για τά
βασανιστήρια: αρνηθήκαν να τόν καταλάβουνε απ’ τήν φιλοδοξία τους
να επιδεικνύουν σε όλους τριγύρω τους ότι τόν καταλαβαίνουν
περίφηµα: αχ οι οπαδοί: και τού λέγανε κιόλας ότι επειδή τόν πιστεύανε τού
δηµιουργιότανε αυτοµάτως αυτουνού και η υποχρέωση να τούς πιστέψει
µε τή σειρά του κι αυτός: τί αλληλεπίδραση αλήθεια! τί επιφανειακός
εξευτελισµός κάθε έννοιας συσχέτισης!
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(…)

και η µόνη του ελπίδα θα ’ταν τότε αυτού, τό να σκέφτεται ότι θα
µπορούσε στο µέλλον να υπάρξουνε κάποιοι άλλοι πιο ήρεµοι (βυθισµένοι
στη δικιά τους ζωή ακριβώς δηλαδή, και µε έρωτα και µε θάνατο
ακαταπαύστως αυτοί, νά κι ο κάλβος µας θετικός αισιόδοξος κι
αλλαγµένος ανάλαφρα δεν µπορείς να µού πεις, και χωρίς βιτρινούλες
και φόβους βεβαίως αυτοί) έτσι ώστε να τόν καταλάβουνε, κείνοι,
καλύτερα: φρούδα ελπίδα και µάταιη όµως γιατί τό µέλλον ως συνήθως
πάντα αργεί και αργούσε και άργησε: και αυτοί θα τόν σκότωναν σε αυτή
τή ζωή: Η Μάχη έπλενε τά ποτήρια στον νεροχύτη και εγώ άρχισα να τή
βοηθάω στο σκούπισµα, – Άσ’ τα αυτά για µετά, είπε η Νίνα και
στεκόταν στην πόρτα φορώντας κιόλας και τό σακκάκι της (και όπως
πάντα τό σακκάκι τής πήγαινε). Εξάλλου, είπα εγώ (γιατί µπορούσα
τώρα νά ’χω µια σχετική εν πάση περιπτώσει άνεση στην πολυλογία κι
εγώ) (ύστερα από όλα εκείνα) (έτσι αισθανόµουν κι εγώ τώρα κάπως
καλύτερα) εξάλλου, είπα κι εγώ, (και σκούπισα και ένα πιάτο) λίγη
φαντασία αν είχανε θα µπορούσανε να καταλάβουνε πριν καν τό σκεφτούν,
γιατί τί άλλο σηµαίνει φυσικά φαντασία παρά να σκέφτεσαι κάτι πριν
καν τό σκεφτείς, ότι τό παιχνίδι µε τούς κλέφτες και τούς αστυνόµους θα
ήτανε ένα παιχνίδι πολύ επικίνδυνο να τό παίξεις ειδικά δηλαδή και µε
τόν αντόρνο, που να σάς εξοµολογηθώ και ότι εµένα δεν είναι καν ο
αγαπηµένος µου και προτιµώ τόσο τόν µεγαλύτερό του όσο και τόν λίγο
µικρότερο, και φυσικά από όλους πιο πολύ τόν µαρκούζε (πρώτον διότι ο
αντόρνο πήγε να λογοτεχνίσει πράγµα απαράδεκτο για έναν φιλόσοφο
(και αν πάω κι εγώ ας πούµε να λογοτεχνίσω τότε µπορεί και να πέσουν
επάνω µου όλοι και να δούµε κι εσείς τότε φυσικά τί θα λέγατε (ο θεός
να µάς φυλάει µουρµούρισε η Νίνα) (δεν θα σέ φυλάει για πολύ ο θεός
σου ακόµα κυρία µου είπα και, επιδεικτικότατα, τής χαµογέλασα)) αλλά
κυρίως γιατί ο µαρκούζε δεν είχε καµµία αναστολή να κατέβη στους
δρόµους – αλλ’ αυτό είναι πάνω απ’ όλα τό ζήτηµα πρόσθεσα για να τίς
προλάβω:) εκείνος τό ήθελε, ήταν µικρότερος, είχε ξανακατέβη στους
δρόµους στο παρελθόν και τό ήθελε: τό ζήτηµα όµως είναι αυτό
ακριβώς: δεν µπορούµε να καταλάβουµε δηλαδή τό αντίθετο; δεν
µπορούµε να καταλάβουµε δηλαδή ποτέ µας τόν άλλον και τή δικιά του
ζωή; και πολύ περισσότερο δεν έχουµε καν σεβασµό ή ευγνωµοσύνη ή
ό,τι διάολο λέγεται, γι’ αυτόν που, µην θέλοντας να κατέβη τώρα στους
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δρόµους, κινδύνεψε να εξαερωθεί και να µην καεί καν ζωντανός αλλά να
πνιγεί από τά αέρια πριν καν καεί δηλαδή ζωντανός επειδή έλεγε εκείνα
που έλεγε, όταν αυτό ήταν τόσο επικίνδυνο που τό να πετάξεις πετρούλες
στα τζάµια τών εφηµερίδων πια τώρα τού φαινότανε σαν γελοία
παράσταση και παροµοίωση και εξαθλίωση και που, επιπλέον, ό,τι εσύ
εν πάση περιπτώσει τώρα καµαρώνεις πως σκέφτεσαι τό χρωστάς σε
εκείνες τίς τεράστιες κοτρώνες που εκείνος είχε τά κότσια να ρίξει στο
σύστηµα ολόκληρο όταν τό σύστηµα ολόκληρο τόν κυνηγούσε να τόν
κάνει ψητό; τί φαντασία είν’ αυτή! τί φαντασία οργιαστική είν’ αυτή!
πώς µού µυρίζουνε αυτά τά κωλόπαιδα τούς µπαµπάδες τους, πώς µού
βρωµάν τούς µπαµπάδες τους που όπως εκείνοι έτσι κι αυτοί θέλουν να
σκέφτονται όλοι µε τόν δικόν τους τόν τρόπο – και τί σηµασία έχει αν
µιλάµε για τόν έναν τρόπο ή τόν άλλονε, η έλλειψη φαντασίας απ’
αυτούς που γκαρίζανε για τήν φαντασία στην εξουσία είναι που πάντα µ’
εκνεύριζε (αλλά θα ’πρεπε να προσέξουµε τότε πολύ περισσότερο και τή
λέξη εξουσία σ’ αυτήν τήν περίπτωση) γι’ αυτό και τού µαρκούζε τού
άρεσε ίσως πολύ περισσότερο τό ότι Και τά αυτιά έχουν τοίχους: γιατί
πέσανε πάνω στους τοίχους αυτούς και οι ίδιοι, αυτό εννοούσε ο
άνθρωπος: και γι’ αυτό και τού άρεσε πολύ περισσότερο και τό άλλο
περί τού έρωτα: και τής επανάστασης και τής σχέσης τών δυο τους και
λοιπά και λοιπά: γιατί εκεί ήταν τό βατερλώ τους, όχι µόνο, δυστυχώς,
αυτών τών κωλόπαιδων όταν (χρησιµοποιώντας βέβαια ξανά τίς γυναίκες
όπως όλοι τούς µάθανε) ρίξανε µες στο αµφιθέατρο και κάτι
γυµνόστηθες να τροµάξουνε ποιον; (σα δε ντράπηκαν) αλλά και τό
βατερλώ τού ίδιου φυσικά τού δασκάλου δηλαδή τό δικό του τό βατερλώ
ήταν τό άγριο, να τούς βλέπει να κάνουν αυτές τίς αρλούµπες και δήθεν
και πολύ δεικτικά και δασκαλίστικα δηλαδή εναντίον του: (Τή
φαντάζεσαι τότε τή θλίψη του; (είπα στη Μάχη κοιτώντας την:)) τή
φαντάζοµαι εκείνη τή θλίψη και παθαίνω κατάθλιψη, πρόσθεσα. Και
παθαίνω κατάθλιψη πιο πολύ γιατί τρέµω τήν ιδέα που ξαφνικά µού
καρφώθηκε, (όταν τό σκέφτηκα στην αρχή τότε αυτό), ότι κατά πάσαν
δηλαδή πιθανότητα (γιατί δεν φαντάζοµαι ούτε κατά διάνοιαν ότι θα
’µουν εγώ η τυχερή κι η εξαίρεση – και αυτή είν’ η φρίκη µου) κατά
πάσα δηλαδή πιθανότητα, εκειπέρα µε τά κωλόπαιδα αν ήµουν κι εγώ,
θα ’µουν ίσως κι εγώ τό ίδιο ηλίθια: µή σού πω ότι µπορεί να ’χα και τή
βλακώδη ιδέα να ξεπροβάλω και η ίδια µπροστά του γυµνή: έχει µια
βλακώδη φυσικά γοητεία όταν είσαι µικρή να τά βάζεις µε όλους κι
όποιον πάρει κατόπιν ο χάρος, δεν τούς δικαιολογώ δηλαδή αλλά σκέψου
κι αυτούς: έπρεπε να δείξουν κάπου κι αυτοί ότι επαναστατούν δηλαδή,
κι ότι ξέρουν τί κάνουνε, κι ότι είναι σκληροί, χωρίς να ’χουν συµπόνοια
ή ευγνωµοσύνη καµµιά: έχετε προσέξει ότι (µέχρι τώρα) στην
επανάσταση η κακία περνιέται για φοβερή καλοσύνη; που όµως δήθεν
δεν φαίνεται; διότι εκεί υπάρχει δήθεν ας πούµε και ένα µυστήριο; διότι
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έχουµε ανάγκη δήθεν κι εµείς από ένα µυστήριο; είµαστε ακόµα πολύ
µονοκόµµατοι για να γίνουµε διαλεκτικοί θα περάσουν αιώνες παιδιά
µου αυτή είναι η φρίκη µας: είµαστε ακόµα πολύ µονοκόµµατοι, και
όταν φωνάζουµε αυτό µέ τροµάζει: γιατί είµαστε ό,τι κι οι άλλοι ακόµα,
και γινόµαστε ίσως µονάχα η φόδρα τους, και φαινόµαστε ίσως από τήν
ανάποδη, και ο ετεροκαθορισµός λειτουργεί δηλαδή στην εντέλεια: και η
φαντασία θ’ αργήσει να πέσει στο πιάτο µας και στο κεφάλι µας: και δεν
βγάζω τόν εαυτό µου απέξω κι εγώ (όπως βλέπετε) έχω υπάρξει ηλίθια κι
εγώ, όµως έλεος πια, πιθανόν δηλαδή εγώ τότε αυτόν ειδικά και να τόν
λυπόµουνα: αλλά δεν λυπάµαι πια σήµερα αυτούς, κι αυτό µόνο και
µόνο γιατί δεν βγήκε ούτε ένας να ζητήσει συγνώµη, κι είναι όλα αυτά τά
κωλόπαιδα κρυµµένα και προστατευµένα εκεί στο σπιτάκι τους και
κοιτάνε φορώντας τίς καρώ παντόφλες τους τήν τηλεόραση κι όχι πλέον
κωλόπαιδα πια αλλά σχεδόν και κωλόγεροι και µε τίς καριέρες τους και
δεν ξέρουνε τίποτα πια, δεν θυµώνται ή δεν ξέρουνε τίποτα για τόν φόνο
αυτοί πια.

(…)

Γιατί προσέξτε (είπα, και τίς κοίταξα για λίγο και σταµατήσαµε για
λίγο να πλένουµε πιάτα): αν ο νίτσε µες στην απελπισία του ξεφούρνισε
(αν τό ξεφούρνισε κιόλας έτσι ακριβώς, διότι έχει γίνει τόσο διάσηµο που
τό συχαίνοµαι) ότι εκείνο που δεν τόν σκοτώνει τόν δυναµώνει έπεσε
έξω και εκείνον νά που τόν σκότωσε: όµως εκείνος (ο µικρούλης ο τέντυ
όπως τόν λέγανε) (οι φίλοι του δηλαδή εννοώ) (µονάχα ο χορκχάϊµερ
επιτρεπότανε δηλαδή και τό δηµοσιοποίησε σε κάτι γενέθλια όταν
έγραψε τό άρθρο του και τόν προσφώνησε έτσι, αλλά εκείνος µπορούσε
µια κι ήτανε ο φίλος του, και τόν αγαπούσε αυτός τόσο), εκείνος (ο
τέντυ) ούτε κατά διάνοιαν δεν σκοτώθηκε από τίς γυµνόστηθες, θα ’ταν
ηλίθιο (πρόλαβε απλώς και είπε σε µια του συνέντευξη «δεν ντραπήκαν
να τό κάνουν αυτό σε εµένα» φυσικά και τόν πείραξε, αφού θα τόν
πείραζε κάθε τι βλακώδες αν ερχόταν στα µάτια του (ήταν και
αριστοκράτης πολύ καταβάθος και η κακογουστιά ασφαλώς θα τόν
πείραζε)) σκοτώθηκε όµως µόνο όταν τού απαγορέψαν ξανά να µιλάει:
ποιανού; αυτουνού: και ποιοι; οι γιοι τών µπαµπάδων τους: εκεί ένιωσε
τήν ανάγκη φυσικά να προστατευτεί (µέσω τών µπαµπάδων) απ’ τούς
γιους τών µπαµπάδων: γιατί όταν οι µπαµπάδες κι οι γιοι γίναν ίδιοι και
τού απαγορεύαν δηλαδή να µιλάει κι οι δυο, πολύ λίγο τόν ένοιαζε αν οι
µπαµπάδες ήταν δηλωµένοι εχθροί και οι γιοι δηλωµένοι οπαδοί: µες
στην καρδιά του θα χτύπησε τότε (από απελπισία και θυµό) µια καµπάνα
που θα είπε περίπου τά εξής: Για (σταθείτε) µία στιγµή: µονά-ζυγά δικά
σας εσείς συνεχώς θα τά έχετε; και η χώρα αυτή θα είναι µόνο δικιά σας
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ακόµα; κι εγώ θα ’µαι συνεχώς στο δικό σας τό έλεος; κι αυτή δεν θα είναι
ποτέ η δικιά µου η χώρα; ούτε τώρα ακόµα; επί µπαµπάδων σας εγώ στη

σιωπή, και επί υµών ξανά στη σιωπή; κι έτσι στράφηκε να προστατευτεί:
από τούς µπαµπάδες ξανά: και δεν ήταν αστείο αυτό, ούτε αυτή τή φορά:
Γιατί ναι: είµαι σίγουρη ότι αυτό που τόν θύµωσε δεν ήταν µόνο ο
φασισµός αυτονών να τού ανακατώσουν και να τού πάρουν τήν αίθουσα
και τή θέση του και να µην τόν αφήσουν να µιλήσει ούτε να κάνει τό
µάθηµα που κι αυτό θα ’ταν λόγος δηλαδή αρκετός για έναν τέντυ που
µόνο για κείνο τό µάθηµα κινδύνεψε πριν από λίγα χρόνια από τούς
µπαµπάδες τους να γίνει ψητός, και για έναν τέντυ εξαιτίας τού οποίου
(εξαιτίας µ’ άλλα λόγια τής σκέψης του) οι γιοι τών µπαµπάδων είχαν τήν
άνεση να ξυπνήσουν και να κάνουνε ότι διαφέρουνε από τούς µπαµπάδες τους
τώρα αυτοί: Όλ’ αυτά θα ’ταν λόγος φυσικά αρκετός, αλλ’ αυτό που
(πιστεύω εγώ) πιο πολύ τόν σακάτεψε τόν µικρούλη τόν τέντυ που ’χε
πια µεγαλώσει και γεράσει και φυσικά κουραστεί ήταν κάτι που η
καµπάνα αυτή στο αυτί τού ψιθύρισε µόνο (γιατί δεν τολµούσε αυτό να τό
φωνάξει παρά µόνο στ’ αυτί): γιατί µόνο εκείνο τόν πλήγωνε ίσως πολύ
πιο πολύ: γιατί εκείνο τόν πλήγωσε δηλαδή, και στο τέλος, και στη µέση,
και στην αρχή: τά κωλόπαιδα, τίποτα δεν καταλάβανε! τά κωλόπαιδα,
δεν είχαν έλεος! τά κωλόπαιδα, σαν τούς µπαµπάδες τους, τό ίδιο
ανήλεοι ήταν κι αυτοί! (Γιατί φυσικά εκείνος δεν θα µπορούσε, δεν θα
καταδεχόταν ποτέ να τό πει ούτε και στον εαυτό του τό επιχείρηµα, που
µπορούµε όµως και τό λέµε εµείς: η φαντασία τούς µάρανε! η φαντασία
στην εξουσία τού εαυτού τους τούς µάρανε! τί πολλή φαντασία που
είχανε όλοι αυτοί!)
Γιατί αλήθεια τί θα πει φαντασία; τούς είπα: τό ’χετε άραγε ποτέ σας
σκεφτεί; είναι άραγε αλήθεια η φαντασία τό αντίθετο µοναχά τής
βλακείας και αυτό είναι µόνο; (Φαντασία θα πει, είπε εκείνη βγάζοντας
τά χέρια από τίς τσέπες τού σακκακιού της και ξεκολλώντας από τό
κούφωµα που ακουµπούσε τής πόρτας, να καταλάβεις ότι πεινάµε) (τό
ξέρω, τής είπα, αλλά προηγουµένως πεινούσαµε επίσης και δεν µάς
λυπόσουνα ούτε εσύ) λοιπόν, εν ολίγοις, είπα, πιο πολύ µ’ ενοχλήσαν
εµένα οι φωτογραφίες από τήν κηδεία: η ερήµωση, η θλίψη τού άλλου
που πήγε µε τά χαρτιά του στο χέρι λες και κρατιόταν ακόµα από τά
χαρτιά που τούς ένωναν, η ερήµωση τής γυναίκας που τού ’χε
(λυσσώντας και προστατεύοντας περισσότερο αυτόν απ’ ό,τι τήν εαυτή
της τήν ίδια) αφοσιωθεί, η ερήµωση εκείνων τών δυο πλάϊ-πλάϊ
κατεβαίνοντας µετά τήν κηδεία, τής εκκλησίας δηλαδή τά σκαλιά: κι
ύστερα µια άλλη φωτογραφία µε τήν ερηµιά τού προαύλιου µακρυά απ’
τόν κόσµο πιο πέρα και πιο έξω από τό τοιχαλάκι όπου χωρίς να
µπορούµε ν’ ακούµε δηλαδή τίς κουβέντες τίς βλέπουµε όµως,
απειλητικά να αιωρούνται (και µε πόση ένταση και σπαραγµό και
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µετάνοια αλλά τόσο αργά τώρα πια) από τούς οπαδούς: που επεδίωξαν
να βρεθούνε στην τελετή και που οι άλλοι δεν τούς αφήσανε: ναι,
µετάνοια, ναι σπουδαία µετάνοια, τή στιγµή που δεν έχει πια νόηµα ούτε
η θλίψη πια καν: πόσο θα ’θελα να ’ξερα τώρα, που αυτοί έχουν φτάσει
στην ηλικία που εκείνος ήτανε όταν τόσο πολύ τόν λυπήσανε, (λέγοντάς
του ότι δεν υπάρχει κατανόηση ούτε για τή ζωή ούτε για τήν κούραση
τότε καµµιά) (ούτε και για τή σκέψη του τότε πραγµατική φαντασία
καµµιά) πόσο θα ’θελα να ’ξερα τώρα πόσο τρέχουνε εκείνοι πια σήµερα
(και που δεν έχουν κάνει ούτε ένα στο εκατοµµύριο από ό,τι και
κουράστηκε κι έκανε ή σκέφτηκε αυτός) πόσο τρέχουνε εκείνοι πια
σήµερα να πετάνε πετρούλες στην διαδήλωση ή τήν βλέπουνε άραγε µε
τίς παντόφλες τους τυλιγµένοι αυτοί στις κουβέρτες τους από τήν
τηλεόραση µες στα σπιτάκια τους; µε τ’ απαίσια έπιπλα κι αν τούς
περνάει ποτέ όπως είναι νεκροί ζωντανοί από τό µυαλό; εγώ ο
ασήµαντος ο αστός ήµουν κι εγώ µια φορά φοιτητής και µάλιστα
σκότωσα έναν φιλόσοφο; τί σπουδαίος που είµαι; γιατί τόν ανάγκασα να
κάνει ακριβώς εκείνα τά πράγµατα που δεν τά ήθελε; και να φέρει και
τήν αστυνοµία στο αµφιθέατρο για να µπορέσει να µάς µιλήσει ξανά; κι
από τή λύπη του ύστερα πήρε µια άδεια και ύστερα πήγε στο σπίτι και
πέθανε; κι εποµένως εισήλθα κι εγώ στην αθανασία για µία φορά; και
στον κόσµο επίσης και τής επανάστασης, όχι µε τή φαντασία µου βέβαια
όπως νοµίζαµε, αλλά µε τή βλακεία µου σίγουρα για µία φορά; τί
σπουδαίος που είµαι; και πόσο περήφανος που δεν έχω πάει δηλαδή να
πνιγώ; και έχω ένα σπίτι και κάθοµαι; και είµαι στα χρόνια του και ίσως
βλέπω τώρα πια τηλεόραση; Ναι ίσως κάπου υπάρχουνε ακόµα
ελάχιστοι που θα θέλανε να τόν έχουν για χρόνια ακόµα µερικά ζωντανό:
Να τούς πει αυτονών αυτός κι άλλα: Ίσως να ’χε ακόµα να γράψει και
άλλα: Εξαιτίας µου όλα αυτά όµως δεν γίνανε: Είµαι πρόσωπο ιστορικό
εποµένως κι εγώ. Ναι βεβαίως, η άρνηση είναι µέρος τού λόγου, και δεν
λέµε ότι δύο αρνήσεις κάνουν µία κατάφαση;
Πήγα πιο κει και κατέβασα ένα ταψί. Ύστερα τό ξανανέβασα κι
ύστερα έπλυνα καλά και τά χέρια µου.
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(…)

Και έχουν και τόσο λίγη φαντασία είπα, και έβαλα κάτι καινούργια
µπουκάλια στο ψυγείο, που νοµίζουν ότι αν σέ καταδικάσουν αυτοί στη
σιωπή (τήν κοιτούσα τώρα τή Νίνα καλά) και για όσον καιρό ζούνε
αυτοί, αυτό λες και σηµαίνει και τίποτα για όλο τό µέλλον: αρχίδια όµως
σηµαίνει, ο χρόνος είναι µε τό µέρος µας, και ο χρόνος είναι αλλιώς: θα
µάς καταλάβουν όµως µη σέ νοιάζει, θα µάς καταλάβουν και θα µάς
εκδόσουν εµάς οι αιώνες, τής είπα.
– ∆εν χρειάζεται να πλύνεις και τά τασάκια είπε αυτή γιατί αν
συνεχιστεί η πολυλογία αυτή θα µού σφουγγαρίσεις και όλο τό σπίτι.
– Ναι, άσε, θα τά φτιάξουµε όλα αυτά µετά, είπε κι η Μάχη.
– Ναι ωραία, πάµε να φύγουµε τώρα που τέλειωσα τήν δικιά µου
οµιλία είπα κι εγώ: Σάς άρεσε; είπα και σφουγγάρισα βιαστικά έναν λεκέ
επάνω στην ηλεκτρική κουζίνα: Αυτά τά καλά έχουν οι βιογραφίες.
Έπειτα έπλυνα πάλι τά χέρια µου.
Η Νίνα άνοιξε τό ψυγείο και έβαλε στην κατάψυξη καινούργια
παγάκια.
Τσαντίστηκα πάντως ελαφρώς µε τό ύφος της.
– Και υπάρχει και µια άλλη βιογραφία, για τήν οποία θα σάς πω
καθοδόν, είπα, ή µάλλον βιογραφίες πολλές.
– Καθοδόν δεν θα µιλήσουµε άλλο για βιογραφίες είπε η Μάχη για να
πάµε επιτέλους να φάµε και καµµία φορά διότι πεινάω, είπε. – Α, όσο γι’
αυτό, κι εγώ πεινάω, είπα και µάλιστα πεινάω πολύ. Γι’ αυτό και γω θα
σάς τό διηγηθώ αυτό που θέλω να σάς πω όταν θα ’χουµε φάει
παραγγείλει και τελειώσει ή µάλλον αργότερα, µάλλον όταν χορεύουµε ή
όταν θα πίνουµε θα σάς τά λέω. – Όποιος πίνει δεν µιλάει, είπε η Νίνα,
όποιος πίνει απλώς µεθάει. – Μόνο όποιος µεθάει µιλάει είπα εγώ, από
µικρόν κι από µεθυσµένον δεν µαθαίνεις τήν αλήθεια; – Αυτά τά λένε
µόνο οι ερασιτέχνες τών παραµυθιών είπε η Νίνα, που νοµίζουνε ότι όλα
είναι λόγια τού αέρος και πολυλογίες µεταξύ ψυγείου και πλυντηρίου,
τυρού και αχλαδίου και ουΐσκυ και ποτηρίου. – Μπορεί να ’µαστε
ερασιτέχνες εµείς στην τέχνη σου, τής είπα αλλά τούς ανθρώπους που
αγαπάω εγώ τούς κατάλαβα πολύ περισσότερο διαβάζοντας τίς
βιογραφίες τους και έχω διαβάσει πολλές µάλιστα αν θέλεις να ξέρεις
εφέτος.
– Εγώ δεν λέω ότι οι βιογραφίες δεν είναι χρήσιµες, είπε η Νίνα µε
ύφος δασκαλίστικο σκουπίζοντας τά χέρια της σε µία πετσέτα, λέω
απλώς ότι η βιογραφία ως είδος δεν ανήκει στα καλύτερα έργα αλλά
είναι ένα είδος χρήσιµο µεν αλλά λίγο επιστηµονικό, πώς να στο πω,
ανήκει στα κατώτερα, βασίζεται στο τυχαίο δεν έχει τή δοµή ενός έργου
τέχνης, είναι εύκολο είδος. Και εκεί οφείλεται και η δηµοφιλία του.

copyright © hari stathatou 2oo8: all rights reserved

‹162›

χάρη σταθάτου

/ βιογραφίες αγνώστων

Σκούπισα τά χέρια µου στην πετσέτα και εγώ. Βγήκαµε όλες από τήν
κουζίνα εν σειρά, η µία πίσω απ’ τήν άλλη και κατευθυνθήκαµε προς τό
χωλ.
– Ωραία περάσαµε, είπα κλείνοντας τό φως τής κουζίνας καθώς είχα
µείνει τελευταία πριν πάω πίσω τους τότε κι εγώ.
– Ωραία, είπε αυτή και πρόσθεσε: Φεύγουµε τώρα; Θα τά πούµε µετά.
Πήγαινε προς τήν εξώπορτα. Ξαφνικά κάτι σκέφτηκα. Και γιατί να
γίνουνε όλα µετά;
– Για σταθείτε µια στιγµή, είπα. Για ελάτε µια στιγµή πάλι µέσα.
Μέ κοιτάξανε: Ξαναµπείτε µέσα, τούς είπα.
Γυρίσανε και µέ κοιτάξανε: η Νίνα κουδούνισε τά κλειδιά της στο χέρι
και η Μάχη προχώρησε προς τό µέρος µου σα να χόρεψε επιδεικτικά,
χαρωπά όπως πάντα, ένα βήµα
Πήγα πίσω στο σαλόνι και πήρα τήν τσάντα µου από κάτω και
ακούµπησα αυτό τό µπαούλο στον καναπέ: Μού συνέβη κάτι περίεργο,
είπα: Είχα µόλις τελειώσει τό βιβλίο που έκανα (γιατί έκανα ένα βιβλίο
κι εγώ) και ξάφνου τήν τελευταία µέρα που τό δακτυλογραφούσα (για
σάς) άκουσα στο ραδιόφωνο ένα τραγούδι που πάντα µου απορούσα ποιο
νά ’τανε (γιατί παίζει ρόλο µέσα στο έργο µου βλέπετε, µιλάει για λόγια
αγάπης και λοιπά και λοιπά): ε λοιπόν ήταν από ένα έργο παληό µουσικό
αλλ’ ασήµαντο: περίεργο όµως δεν ήτανε να τ’ ακούσω τήν τελευταία τή
µέρα που έφτιαχνα τά χαρτιά µου µόνο και µόνο για σάς;
– Ναι, είπε η Μάχη σαν έτοιµη ανάβοντας ένα τσιγάρο καθώς έπαιρνε
κι εκείνη τήν τσάντα της. Κάτι θα είχε µέσα οπωσδήποτε αυτό τό µπαούλο.
– Πράγµατα όµως που δεν έχουν καµµιά σηµασία για µένα κυρία µου,
είπε η Νίνα και κουδούνισε ξανά τά κλειδιά της και τήν έβλεπα που
έκανε να πάει ξανά στην εξώπορτα: αλλά ήρθε τελικά πιο πολύ και αυτή
προς τό µέρος µου, όπως πάντα στριµµένη.
Χαµογέλασα κι ένιωσα µια ευτυχία χωρίς να ξέρω ακριβώς και γιατί
– ∆εν θέλω να ’σαστε επιεικείς είπα, αλλά δεν θέλω να ’σαστε ούτε κι
ανήλεες: Εδώ είναι, είπα (κι άνοιξα τό µπαούλο κι έβγαλα δύο ξεχωριστά
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δακτυλόγραφα): η Νίνα ήρθε σα βιαστικά, και σα θυµωµένη ή δεν ξέρω
κι εγώ τί, περισσότερο δηλαδή προς τό µέρος µου: τής χαµογέλασα.
µιµήθηκα µια παληοµοδίτικη υπόκλιση, που δεν τήν ήξερα και
καθόλου καλά
– Εδώ είναι, είπα, ορίστε, πάρτε το
ύστερα τίς είδα που ήταν σκυµµένες από πάνω του και τό κοιτάζανε
– Είναι υπέρβαρο είπε αυτή, θα ’ναι πάνω από δέκα κιλά
κουδούνισε τά κλειδιά της µε τό ένα της χέρι και έπιασε τό χειρόγραφο
σαν να τό ζύγιζε µε τό άλλο (…)

________________________________
Τά αποσπάσµατα που παρατίθενται σ’ αυτό τό βιβλίο από κείµενα κλασικά ή νεώτερα δεν έγινε καµία προσπάθεια να
επαληθευτούν µεθοδικά και επιστηµονικά: παρατέθηκαν απλώς όπως ακριβώς τά θυµόµουνα τή στιγµή που τά έγραφα. Γι’ αυτό
µπορεί και να παρουσιάζουν κάποιες διαφορές στη στίξη τήν ορθογραφία ή και σε κάποιες λέξεις από τά πρωτότυπα.
(…)
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