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Είμαι σε μια τάξη. Οι μαθητές είναι όλοι σχετικά μεγάλοι 

στην ηλικία και μάλλον φτωχικά ντυμένοι. Είναι μετανά

στες. O χώρος είναι επίσης φτωχικός και κακοφωτισμένος. 

Ήρθα αργοπορημένος. Ταυτόχρονα έφτασε και μια γυ

ναίκα που αντιπαθώ, μια Γαλλίδα, κάθισε πίσω μου. «Κά

ποια στιγμή θα της τα πω» σκέφτομαι. Δεν παρακολουθώ 

καθόλου τι λέει ο καθηγητής, μια θολή μορφή που βρί

σκεται μακριά. Μπορεί και να μη μιλάει. Γυρίζω ξαφνικά 

και της τα λέω. «Ξέρω τι έχεις πει για μένα, παλιοκαργιό

λα» της λέω «όλα όσα έκανες σε βάρος μου». Έχει πολύ 

μικρά μάτια, δεν καταλαβαίνω αν κοιτάει εμένα ή τον κα

θηγητή. Παρατηρώ πέντε λέξεις γραμμένες στο τετράδιό 

της, πότε τις έγραψε, πότε τις υπαγόρευσε ο καθηγητής; 

Είναι γραμμένες στον ενικό και στον πληθυντικό. Της 

πρώτης, της λέξης ρίζι (αλλά δεν σημαίνει ρύζι, το γνωστό 

μας ρύζι), ο πληθυντικός σχηματίζεται με την προσθήκη 

του γράμματος ν, κάνει ρίζιν. Μαθαίνω μια καινούργια 

ξένη γλώσσα παρέα με μια αντιπαθέστατη γυναίκα.

***
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Πήρα τον ηλεκτρικό στην Ομόνοια. Η μυρωδιά που 

βγαίνει μέσα από το τούνελ δεν άλλαξε από τότε που 

ήμουν παιδί. Οι σταθμοί του Παρισιού μυρίζουν αλλιώς, 

αλλιώς μυρίζει εκεί το σκοτάδι. Στην άκρη της αποβά

θρας είναι εγκατεστημένη μια ηλεκτρονική σφίγγα, 

ύψους δύο μέτρων, που διαβάζει τις γραμμές του χεριού. 

Πάνω στο στήθος της, σε μια οθόνη, εγγράφονται μη

νύματα σε διάφορες γλώσσες που παροτρύνουν το 

κοινό να μάθει τη μοίρα του. Το γαλλικό κείμενο είναι 

ανορθόγραφο. Ένας κύριος έβαλε το χέρι του μέσα στη 

σχισμή, κάτω από την οθόνη, χωρίς όμως να ρίξει λε

φτά: ακούστηκε ένας συριγμός που τον έκανε να το 

τραβήξει αμέσως πίσω. Αρκετός κόσμος ήταν μαζεμένος 

γύρω από τη σφίγγα και την περιεργαζόταν, αλλά μέ

χρι που ήρθε ο ηλεκτρικός κανείς δεν θέλησε να μάθει 

τη μοίρα του.

Το τοπίο έχει αλλάξει γύρω από την Αθήνα. Έχει χτι

στεί. Χτίζουν παντού την ίδια άχαρη πολυκατοικία με τα 

στενά μπαλκόνια. Το τρένο αργεί πιο πολύ από παλιά 

να βγει από την πόλη. Τα πρώτα δέντρα που είδα ανήκαν 

στο Δεύτερο Νεκροταφείο. Ο Θοδωρής και η Μαριλένα 

με πήραν με το αυτοκίνητο από την Κηφισιά. Πήγαμε 

στη Σταμάτα.

– Περίεργο όνομα, είπα.

– Πράγματι, είπε ο Θοδωρής.
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Η Μαριλένα έπιασε τον γιακά του πουκαμίσου μου 

και τον γύρισε να δει τη μάρκα.

– Πόσο το πήρες; με ρώτησε.

– Χίλια διακόσια φράγκα.

– Σιγά μην πήρες εσύ πουκάμισο χιλίων διακοσίων 

φράγκων! Και γιατί κάνει τόσο ακριβά; Δεν είναι γνωστή 

η μάρκα.

– Μπορεί εσύ να μην την ξέρεις, είπε ο Θοδωρής.

Είναι γεγονός ότι δεν ντύνομαι πολύ καλά. Η Βαγγε

λιώ επέμενε ότι η γκαρνταρόμπα μου χρειαζόταν ανανέω

ση. Ήμασταν μαζί όταν πήρα το πουκάμισο, είχε έρθει 

στο Παρίσι για μερικές μέρες. Αγόρασα ταυτόχρονα ένα 

ιρλανδέζικο γιλέκο με πολλές τσέπες και μια γκαμπαρντί

να. Περάσαμε από τη Δροσιά.

– Έχει περισσότερη δροσιά εδώ το καλοκαίρι απ’ ό,τι 

στα γύρω χωριά, είπε ο Θοδωρής.

Τον ρώτησα αν υπάρχει ετυμολογικό λεξικό των το

πωνυμίων, φαίνεται δεν υπάρχει. Ο Κώστας, ο αδελφός 

μου, δεν μπόρεσε να μου πει γιατί το βουνό που ορθώ

νεται πάνω από τα Γιάννενα λέγεται Μιτσικέλι. Με πλη

ροφόρησε ότι εξελληνίζουμε συστηματικά τα αλβανικά, 

βλάχικα και σλαβικά τοπωνύμια της βόρειας Ελλάδας, 

φοβούμενοι προφανώς μην αμφισβητηθεί η κυριαρχία 

μας στα μέρη αυτά.

– Είναι πολύ καλή η Μαριλένα και μ’ αγαπάει αφάντα
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στα, μου είπε ο Θοδωρής αργότερα, ενώ περπατούσαμε 

στην εξοχή. Είναι ακριβώς το αντίθετο της Νίκης, που 

ξέρεις τι κέρατο ήταν. Αλλά τη βαριέμαι, ρε παιδί μου, όλο 

«ναι» μου λέει, ό,τι και να της πω «ναι» μου λέει.

Η Νίκη τού έλεγε πάντα «όχι». Δεν του έκανε παιδί. 

Είχαν συμφωνήσει να κάνουν έξι πριν παντρευτούν. Τη 

φοβόταν. Δίσταζε να της πει τη γνώμη του για μια ταινία, 

μην τυχόν και διαφωνήσει.

– Δεν ξέρεις τι ανακούφιση αισθανόμουν όταν συμ

φωνούσε.

«Δεν θα πας εκεί» του έλεγε «δεν θα φύγεις». Ούρλια

ζε, χτυπιόταν, τελικά υποχωρούσε ο Θοδωρής.

– Μια φορά με έπεισε ότι ήταν στα πρόθυρα να πάθει 

εγκεφαλικό. Αναγκάστηκα να καλέσω το 166.

Δεν ήξερα ότι το νούμερο των πρώτων βοηθειών είναι 

το 166. Αποφάσισα να το συγκρατήσω, ίσως μου χρειαστεί 

κάποτε. Διασχίσαμε διαγωνίως αρκετές απερίφρακτες 

εκτάσεις με αγριόχορτα και πού και πού κανένα δέντρο. 

Περάσαμε δίπλα από κοτέτσια. Δεν θυμάμαι να γάβγισε 

κανένας σκύλος. Περάσαμε κι από τον φούρνο του χωριού 

για να ρωτήσουμε τι ώρα να πάμε το αρνί την επομένη. 

Τι είδους γοητεία ασκούσε επάνω του η Νίκη, που δεν 

είναι ιδιαίτερα ευφυής, ούτε ιδιαίτερα ωραία; Πώς την 

άντεξε είκοσι πέντε χρόνια, και γιατί, μετά από τόσα χρό

νια, έπαψε ξαφνικά να την αντέχει; Δεν μπόρεσε να μου 
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δώσει μια ικανοποιητική εξήγηση. Επικαλέσθηκε το γε

γονός ότι την ήξερε από παιδί, ότι τη λυπόταν, ότι ήταν 

εξολοκλήρου εξαρτημένη από αυτόν.

– Είχα τη βεβαιότητα ότι δεν θα έφευγε ποτέ, και ξέρεις 

πόσο δύσκολο μου είναι να ζήσω μόνος μου. Δεν είχε 

φίλους, δεν της το επέτρεπε ο χαρακτήρας της, δεν ήθε

λε άλλωστε να έχω ούτε εγώ. Ήταν πεπεισμένη ότι θα 

γερνούσαμε μαζί. Όταν αγοράσαμε το διαμέρισμα, έβαλε 

κι άνοιξαν δεύτερη πόρτα στο μπάνιο, για να μπορεί να 

το καθαρίζει η παραδουλεύτρα χωρίς να περνάει από την 

κρεβατοκάμαρα: σκεφτόταν ήδη την εποχή που ο ένας 

από τους δυο μας θα ήταν κατάκοιτος.

Έφαγα με τη μητέρα του ένα μεσημέρι, ήταν από τις 

πιο στενές φίλες της μάνας μου. Μου είπε ότι ο άντρας 

της, που πέθανε πριν μερικά χρόνια, αντιπαθούσε τόσο 

τη Νίκη, που γύριζε συστηματικά το κάδρο με τη φωτο

γραφία της ανάποδα στον τοίχο. Αναρωτήθηκα αν το 

ήξερε αυτό ο Θοδωρής.

– Δυσκολεύομαι να σε καταλάβω, του είπα.

Ήταν ήδη καμιά δεκαριά άτομα στο σπίτι. Ήρθαν κι 

άλλοι την επομένη, που ήταν Πάσχα, τουλάχιστον άλλοι 

τόσοι. Ήταν κυρίως φοιτητές του Θοδωρή. Του αρέσει 

να τους μαζεύει, να τρώνε μαζί, να κουβεντιάζουν. Τον 

ακούνε με σεβασμό, ακόμη κι όταν μιλάει για θέματα άσχε

τα από την ιστορία της τέχνης που τους διδάσκει. Του 
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φέρονται τρυφερά, αγόρια και κορίτσια, διασκεδάζουν 

με τις παραξενιές του. Πολλές κοπέλες πρέπει να είναι 

ερωτευμένες μαζί του, αλλά αποφεύγουν να το δείξουν. 

Τον αγαπούν διακριτικά, χωρίς απαιτήσεις, σαν να έχουν 

επίγνωση ότι δεν δικαιούνται παρά ένα μικρό ποσοστό 

του ενδιαφέροντός του. Δίνει την εντύπωση ότι τον συ

γκινούν όλες εξίσου, ότι δεν έχει προτίμηση σε καμία.

Όλο το απόγευμα οι γυναίκες ετοίμαζαν φαγητά, έστυ

βαν λεμόνια, έκοβαν μαρούλια σε πήλινες γαβάθες. Εγώ 

κοίταζα τηλεόραση. Βρήκα στη βιβλιοθήκη ένα βιβλίο 

του Κονδυλάκη, διάβασα ένα χρονογράφημά του για 

τους άτυχους χαρτοπαίκτες της Πρωτοχρονιάς που γυ

ρίζουν άφραγκοι τα χαράματα στο σπίτι τους. Τον διά

βαζα με αρκετή ευχαρίστηση όταν ήμουν νεαρός.

– Έχει μια τρύπα η κάλτσα σου! μου είπε η Μαριλένα 

και γέλασε.

Η φωνή της είναι παιχνιδιάρικη, ευχάριστη, αλλ’ αυτά 

που λέει είναι σχεδόν πάντα θλιβερά. Παρατηρεί το στρα

βό, προβλέπει το αντίξοο, κακομελετά. Το ύφος της πι

κρίζει, η όψη της είναι κάπως στεγνή. Η παρουσία της 

αφαιρεί χαρά από τον χώρο. «Μπορεί να ζηλεύει τις φοι

τήτριες του Θοδωρή» σκέφτηκα. Τα έχει χρόνια μαζί του, 

χρόνια περίμενε να χωρίσει με τη Νίκη. «Ίσως έκλαψε 

πολύ, άλλοτε».

Κατά τις έντεκα το βράδυ, λίγο πριν πάμε στην Ανά
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σταση, τηλεφώνησα στον πατέρα μου. Ήλπιζα ότι θα το 

σήκωνε, λόγω της μέρας, αλλά δεν το σήκωσε. Μπορεί 

να μην ήταν σπίτι. Σπάνια απαντάει στο τηλέφωνο ο 

πατέρας μου, το κουδούνισμά του τον παραλύει, τον 

τρομοκρατεί. Τον είδα μια φορά να μαζεύεται στο βάθος 

της πολυθρόνας του και να σφίγγει με δύναμη τα ξύλινα 

μπράτσα της. Κοίταζε τη συσκευή σαν να τη θεωρούσε 

ικανή να του επιτεθεί.

– Δεν θες ν’ απαντήσω εγώ; του πρότεινα.

– Όχι, είπε σιγανά. Σου το απαγορεύω.

– Μπορείς να μου πεις τι ακριβώς φοβάσαι;

Με κοίταξε, δεν ήταν πια φοβισμένος, το τηλέφωνο 

είχε σωπάσει. Σαν πονεμένο μου φάνηκε το βλέμμα του.

– Υπάρχουν φόβοι που δεν εξηγούνται, είπε.

Όταν ξέρει ότι τον παίρνω εγώ –έχουμε συνεννοηθεί 

να του τηλεφωνώ στη μία το μεσημέρι–, το σηκώνει, αλ

λά και πάλι αργεί, το αφήνει να χτυπήσει τουλάχιστον 

είκοσι φορές μέχρι ν’ απαντήσει. Τον φαντάζομαι να το 

πλησιάζει με μικρά βήματα, ν’ απλώνει τρέμοντας το χέ

ρι του. Εντούτοις του συμβαίνει να το σηκώνει αμέσως:

– Το κουδούνισμά του μου είναι τόσο ανυπόφορο με

ρικές φορές, που προτιμώ να το διακόψω το ταχύτερο. 

Απαντώ πριν προλάβω να φοβηθώ.

Δεν έχει πρόβλημα, αντιθέτως, να καλέσει εκείνος έναν 

αριθμό. Μου τηλεφωνεί συχνότατα, χωρίς σπουδαίο λό



ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ[  16 ] 

γο τις περισσότερες φορές, επειδή έχει όρεξη για κουβέ

ντα ή για να μου διηγηθεί ένα όνειρο που είδε. Με εκ

πλήσσει λιγάκι που ο πατέρας μου εξακολουθεί να ονει

ρεύεται. Νόμιζα ότι σταματά κανείς να βλέπει όνειρα 

μετά από κάποια ηλικία, όπως παύει να κάνει σχέδια. 

Πίστευα ότι οι νύχτες των γερόντων είναι βουβές. Ο πα

τέρας μου είναι ογδόντα τριών ετών.

Σταθήκαμε στο προαύλιο της μικρής εκκλησίας της 

Σταμάτας, που ήταν γεμάτο κόσμο. Ο Θοδωρής μού έδει

ξε τις γάμπες μιας ξανθιάς με κοντό κόκκινο φόρεμα. 

Φορούσε κόκκινα παπούτσια με τακούνι. Η λειτουργία 

ακουγόταν από τα μεγάφωνα. Μπήκα μια στιγμή στο 

εκκλησάκι για να πάρω κεριά. Οι περισσότεροι μέσα στον 

ναό ήταν ηλικιωμένοι. Το φως των κεριών έδινε ένα ζεστό, 

σχεδόν νεανικό χρώμα στο πρόσωπό τους. Είχα χρόνια, 

τουλάχιστον όσα χρόνια ζω στη Γαλλία, να μπω σε εκ

κλησία. Ούτε όταν ήμουν παιδί πήγαινα συχνά. Δεν θυ

μάμαι οι γονείς μας να μας υποχρέωσαν ποτέ, τον αδελ

φό μου κι εμένα, να παρακολουθήσουμε τη λειτουργία. 

Παρατηρούσα τις γυναίκες που σταυροκοπιόντουσαν 

στο λεωφορείο όποτε περνούσε μπροστά από εκκλησία: 

έκαναν τη χειρονομία αυτή βιαστικά και πρόχειρα όταν 

ο ναός ήταν ασήμαντος, επιδεικτικά όταν ήταν επιβλη

τικός. Έτυχε ν’ ανοίξω μερικές φορές τη Βίβλο –έκλεψα 

μάλιστα μία από ένα ξενοδοχείο–, αλλά ποτέ δεν ξεπέ
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ρασα τη μέση της δεύτερης σελίδας. Δεν έχω διαβάσει τα 

Ευαγγέλια. Οι γνώσεις μου για τη θρησκεία περιορίζονται 

σε κάποιες σκηνές –η πρώτη που μου έρχεται στον νου 

είναι η θυσία του Αβραάμ–, στον πρώτο στίχο δύο ή 

τριών ψαλμών, σε σκόρπιες φράσεις: « Ἄφες αὐτοῖς, οὐ 

γὰρ οἴδασι τὶ ποιοῦσι», «῾Ο ἀναμάρτητος πρῶτος τὸν 

λίθον βαλέτω». Δεν είχα αδυναμία σε καμία τελετή, ούτε 

καν στην περιφορά του Επιταφίου. Η θρησκεία δεν με 

γοήτευε. Μου προξενούσε στενόχωρα συναισθήματα.

Τρακατρούκες, καπνογόνα και φωτοβολίδες χαιρέ

τησαν την αναγγελία της Ανάστασης. Οι τρακατρούκες 

έσκαγαν σε ρυθμό πολυβόλου. Αναρωτήθηκα πώς θ’ αντι

δρούσε ο πατέρας μου αν άκουγε αυτό το πανδαιμόνιο. 

Θα τρόμαζε άραγε; Μπορεί και να διασκέδαζε. Ένα με

γάλο άσπρο σύννεφο γέμισε τον χώρο, δίνοντας την αί

σθηση ότι το εκκλησάκι και ο κόσμος γύρω του βρίσκο

νταν ψηλά στον ουρανό. Οι φλόγες των κεριών, που 

πολλαπλασιάζονταν, συμπλήρωναν την εικόνα με ζωηρά 

αστεράκια.

Προσπαθήσαμε να κρατήσουμε τα κεριά μας αναμ

μένα σ’ όλη τη διαδρομή, να μεταφέρουμε δηλαδή στο 

σπίτι τη φλόγα που μας είχε δώσει η εκκλησία. Όταν 

έσβηνε ένα, το ξανανάβαμε από τη φλόγα ενός άλλου 

κι όχι με τον αναπτήρα. Το δικό μου έσβησε μόνο μια 

φορά. Κάποιος σχεδίασε έναν μαύρο σταυρό στο πρέκι 
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πάνω από την εξώπορτα με τον καπνό του κεριού του. 

Την είχα ξεχάσει αυτή τη συνήθεια. «Δεν έχω ιστορία» 

σκέφτηκα. Υπάρχουν ακόμη στα μπατζάκια του παντε

λονιού μου ίχνη από το κερί που έσταζε καθώς προχω

ρούσα.

– Θα κάψεις τον καναπέ έτσι όπως καπνίζεις! μου είπε 

η Μαριλένα.

Κοιμήθηκα στον καναπέ. Με ξύπνησε τα χαράματα μια 

γυναίκα που καθάριζε πατάτες στη γωνία του σαλονιού 

και τις πέταγε σ’ έναν κουβά με νερό. Είχε γκρίζα μαλλιά 

και μυώδη πόδια, η φούστα της ήταν ανασηκωμένη μέχρι 

τα γόνατα. Γνώρισα τον φίλο της, έναν τρια νταπεντάρη 

ωχρό κι αδύνατο, που στεκόταν παράμερα και μιλούσε 

λίγο. Οι κινήσεις του ήταν συγκρατημένες, μετρημένες, 

σαν να ένιωθε πρόωρα γερασμένος, σαν να είχε τη δική 

της ηλικία. Εκείνη ήταν γύρω στα εξήντα. Τον περνούσε 

σχεδόν ένα κεφάλι. Πρέπει να είχαν επίγνωση της ανομοιό

τητάς τους γιατί κρατούσαν πάντα κάποια απόσταση ο 

ένας από τον άλλο. Της χαμογελούσε από μακριά. Ακόμη 

και το χαμόγελό του έδειχνε άνθρωπο κουρασμένο, που 

χαμογελά χωρίς κέφι, από υποχρέωση.

Εκείνη, αντίθετα, επιδίωκε να φαίνεται πιο νέα, βρι

σκόταν σε συνεχή δραστηριότητα, πηγαινοερχόταν ζωη

ρά, χόρεψε κιόλας μετά το γεύμα, αλλά δίχως καμία χάρη. 

Η προσπάθεια που έκαναν και οι δύο για να περάσει 
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απαρατήρητη η ιδιομορφία της σχέσης τους άρχισε κά

ποια στιγμή να με νευριάζει, σαν παράσταση που τρα

βάει σε μάκρος.

– Μια νύχτα θα σηκωθεί αθόρυβα από το κρεβάτι, 

είπα στον Θοδωρή, θα φορέσει τα παπούτσια του και θα 

της τραβήξει μια κλοτσιά στη μούρη.

– Σε διαβεβαιώ ότι την αγαπάει πολύ… Τα πάνε πολύ 

καλά οι δυο τους.

Η διάθεσή μου ήταν καλή μέχρι την ώρα του φαγητού, 

και λίγο μετά. Δύο αρνιά δώσαμε εντέλει για ψήσιμο στον 

φούρνο, αγοράσαμε κι ένα κοκορέτσι, το πήραμε μαζί με 

τη σούβλα του για να μπορούμε να το ζεστάνουμε στο 

τζάκι. Το τοποθετήσαμε λοξά στο πίσω κάθισμα του αυ

τοκινήτου. Ήταν τυλιγμένο σ’ εφημερίδες.

– Ποιος θα τα φάει όλ’ αυτά; είπε η Μαριλένα. Θα 

δείτε που δεν θα φάμε ούτε τα μισά!

Είχε δίκιο, δεν φάγαμε ούτε τα μισά. Το ένα αρνί έμει

νε σχεδόν άθικτο. Το τραπέζι ήταν γεμάτο φαγητά όταν 

τελειώσαμε το γεύμα, κι είχαν περισσέψει κι άλλα στην 

κουζίνα. Η μητέρα μου μας τάιζε ψωμί με μαργαρίνη στην 

οποία φύτευε μικρά κομματάκια από ελιές. Οι φέτες 

έμοιαζαν με τραπουλόχαρτα. Σταδιακά, οι ελιές αντικα

ταστάθηκαν από τυρί, αυγά και κεφτέδες κομμένους στα 

δύο. Έβλεπα να διαγράφεται στις φέτες του ψωμιού η 

ανοδική πορεία της ελληνικής οικονομίας.
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Φάγαμε στον κήπο. Μεγάλα σύννεφα περνούσαν 

γρήγορα στον ουρανό και σκίαζαν κάθε τόσο το τραπέ

ζι. Κάποιος αμόλησε έναν μικρό άσπρο αετό, που σκά

λωσε, όπως παλιά, στα σύρματα του ηλεκτρικού. Με 

πλησίασαν μερικές φοιτήτριες, ήξεραν από τον Θοδωρή 

ότι είμαι σκιτσογράφος κι ότι ζω στο Παρίσι, μου μίλη

σαν κατευθείαν στον ενικό. Μ’ ευχαρίστησε αυτό. Θυ

μήθηκα κάποιους Γάλλους, γνωστούς μου από χρόνια, 

με τους οποίους εξακολουθώ να μιλάω στον πληθυντικό. 

Στον πληθυντικό μιλάω και με τη Βερονίκ Καριέ, την 

αρχισυντάκτρια της Μιρουάρ ντε λ’Ερόπ. Με καλεί σπί

τι της για δείπνο μια φορά τον χρόνο, κάθε Ιούνιο. Είναι 

παντρεμένη μ’ έναν εθνολόγο που πέρασε ένα μεγάλο 

μέρος της ζωής του στη ζούγκλα του Αμαζόνιου. Έχει 

φέρει πολλά αντικείμενα κατασκευασμένα από τους Ιν

διάνους, αλλά τίποτε στη συμπεριφορά του δεν σου επι

τρέπει να μαντέψεις ότι έζησε κοντά τους. Δεν μου είναι 

εύκολο να φανταστώ αυτόν τον κομψό και ηλικιωμένο 

κύριο πάνω σε μια σχεδία με το περίστροφο στο χέρι. 

Φεύγω από το σπίτι τους στις έντεκα παρά τέταρτο 

ακριβώς: έχω την εντύπωση ότι θα έκριναν βεβιασμένη 

την αναχώρησή μου αν έφευγα στις δέκα και μισή, και 

καθυστερημένη αν έμενα μέχρι τις έντεκα. Με αποχαι

ρετούν χωρίς να περάσουν το κατώφλι του σπιτιού τους. 

Είμαι αναγκασμένος να τους γυρίσω την πλάτη για να 
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πατήσω το κουμπί του ασανσέρ. Δεν περιμένουν να έρ

θει το ασανσέρ. Η πόρτα κλείνει πίσω μου τη στιγμή που 

πατάω το κουμπί. Ακούω την πόρτα τους να κλείνει 

πολύ πριν πάω σπίτι τους, τουλάχιστον από τη στιγμή 

που η Βερονίκ με προσκαλεί για το ετήσιο δείπνο. Αυτό 

συμβαίνει περί τα τέλη Μαΐου. Δεν θα ήταν υπερβολή 

να πω ότι μόλις γίνει αισθητή η άνοιξη, ακούω την πόρ

τα των Καριέ να κλείνει πίσω μου. Θα ήθελα να τους 

εξηγήσω πόσο ενοχλητική είναι η βιασύνη που επιδει

κνύουν τη στιγμή που χωρίζουμε, αλλά δεν βρήκα ποτέ 

την κατάλληλη στιγμή, ούτε τα κατάλληλα λόγια. Όσο 

εγκάρδιοι κι αν είναι κατά τη διάρκεια της βραδιάς, το 

εσπευσμένο κλείσιμο της πόρτας που θα σημάνει το τέ

λος της δεν μου επιτρέπει να αισθανθώ πραγματικά άνε

τα στο σπίτι τους.

Ο Σαρλ Καριέ διηγείται πάντα κάποιο επεισόδιο από 

τη ζωή του με τους Ινδιάνους. Μιλάει για τους Κασιναουά, 

τους «ανθρώπουςνυχτερίδες», που μένουν στο Ρίο Πού

ρους του Περού και είναι φίλοι του. Τον ακούω με ενδια

φέρον και κάποια θλίψη. Σκέφτομαι ότι δεν θα γνωρίσω 

ποτέ τους ανθρώπουςνυχτερίδες. Κι άλλα ταξίδια που 

ήθελα να κάνω είναι πια ελάχιστα πιθανό ότι θα τα πραγ

ματοποιήσω – ίσως πραγματοποιήσω ένα ή δύο από 

αυτά, σίγουρα όχι όλα. Αρχίζω ν’ αποχαιρετώ τις χώρες 

που δεν επισκέφθηκα, τους ανθρώπους που δεν συνά
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ντησα. Οι γνώσεις μου θα παραμείνουν τόσο περιορισμέ

νες όσο είναι σήμερα.

Δεν νομίζω ότι αγαπώ τους Καριέ, δεν ξέρω καν αν 

τους συμπαθώ. Μπορεί να μη μου εμπνέουν κανένα συ

ναίσθημα.

Μια κοπέλα μού χάιδεψε το μπράτσο. Το βλέμμα της 

ήταν αεικίνητο, δεν ήθελε να χάσει τίποτε απ’ όσα συνέ

βαιναν γύρω μας.

– Τι πίνεις; με ρώτησε.

Έπινα ρακί. Το ποτήρι μου ήταν μισοάδειο. Απομα

κρύνθηκε. Πίστεψα ότι θα μου έφερνε το μπουκάλι με το 

ρακί, αλλά δεν το έφερε. Την είδα να κάθεται αλλού και 

να πιάνει κουβέντα με κάποιον άλλο.

Μίλησα και μ’ έναν ποιητή με γαλανά μάτια. Τα μαλ

λιά του, επιμελώς χτενισμένα προς τα πίσω, κατέληγαν 

σε μια μικροσκοπική αλογοουρά πιασμένη μ’ ένα πράσι

νο λαστιχάκι. Το κοστούμι του ήταν επίσης πράσινο. 

Φορούσε μια χτυπητή γραβάτα με γεωμετρικά σχήματα. 

Μου τον σύστησε ο Θοδωρής λίγο πριν το φαΐ.

– Το τελευταίο Βήμα δημοσιεύει μια ολοσέλιδη συνέ

ντευξή του.

Εκείνος χαμήλωσε σεμνά το βλέμμα. Με ρώτησε αν 
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διαβάζουν οι Γάλλοι ποίηση, είπα ότι προτιμούν το μυ

θιστόρημα.

– Κι εδώ, είπε, στρέφεται σιγά σιγά το κοινό προς το 

μυθιστόρημα, η ποίηση όμως παραμένει δημοφιλής.

– Στην ποίηση έχουμε παράδοση, παρατήρησε ο Θο

δωρής. Χρειάζονται κάποιες αναφορές οι νέοι για να 

γράψουν. Το μυθιστόρημα δεν τους τις προσφέρει, δεν 

έχει πραγματικές ρίζες στην Ελλάδα. Τους τις προσφέ

ρουν η ποίηση και το θέατρο. Το θέατρο εκφράζει πολύ 

καλύτερα τη νεοελληνική πραγματικότητα απ’ ό,τι το 

μυθιστόρημα.

Ο ποιητής αναφέρθηκε σε μια κουβέντα που είχε κά

νει παλιά με τον Ταχτσή:

– Θεωρούσε το μυθιστόρημα σαν το κατεξοχήν εκ

φραστικό μέσο της βιομηχανικής κοινωνίας. Έτσι εξη

γούσε την επιτυχία του στις αναπτυγμένες χώρες.

Τον πλησίασε από πίσω μια μαυροντυμένη κοντούλα 

με γλυκό πρόσωπο. Τύλιξε τα μπράτσα της γύρω από 

τον λαιμό του. Δεν έδειξε την παραμικρή έκπληξη, ούτε 

γύρισε να την κοιτάξει.

– Δεν βάζεις το καπέλο σου μη σε πειράξει ο ήλιος; του 

είπε.

«Έχει καπέλο» σκέφτηκα. Δεν της απάντησε. Θέλησε 

να μάθει αν συχνάζω στους ελληνικούς καλλιτεχνικούς 

κύκλους του Παρισιού. Μιλούσαμε στον πληθυντικό.
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– Όχι, είπα. Μόνο τον Μανθούλη βλέπω τακτικά. 

Τρώμε πού και πού καμιά φασολάδα.

Σαν ν’ απογοητεύθηκε.

– Μόνο σκίτσα κάνετε;

– Ναι, είπα.

– Είναι εξαιρετικά, είπε ο Θοδωρής.

Όχι, δεν είναι εξαιρετικά. Το ίδιο περίπου σκίτσο κά

νουν όλοι οι πολιτικοί γελοιογράφοι, προς την ίδια κα

τεύθυνση ψάχνουν, τα ίδια σύμβολα παραποιούν, την 

αμερικάνικη σημαία, το άστρο του Δαβίδ. Τι εντύπωση 

θα μου έκαναν οι γελοιογραφίες μου αν δεν ήταν δικά 

μου έργα; Αμφιβάλλω αν θα τις πρόσεχα. Ο ποιητής είχε 

ένα μπλοκ στην εξωτερική τσέπη του σακακιού του. Απο

μονώθηκε για να γράψει.

– Δεν φαντάζομαι να ξεκινήσεις καμιά ωδή, του είπε 

η φίλη του. Γράψε κάτι σύντομο, επιγραμματικό! Το φαΐ 

είναι σχεδόν έτοιμο!

Μπήκα κι εγώ στο σπίτι. Το σαλόνι ήταν άδειο. Μά

ζεψα από το πάτωμα, δίπλα στον καναπέ, το βιβλίο του 

Κονδυλάκη και το έβαλα στη βιβλιοθήκη. Δεν θυμάμαι 

να είχαν τζάκι τα σπίτια παλιά. Έχω δει πρόσφατα ακό

μη και σε διαμερίσματα πολυκατοικιών. «Στο διάστημα 

της απουσίας μου οι συμπατριώτες μου ανακάλυψαν τα 

τζάκια» σκέφτηκα. Από το μεγάλο παράθυρο έβλεπα τους 

προσκεκλημένους χωρίς να τους ακούω. Τα τζάμια ήταν 
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κλειστά. Ο Θοδωρής διηγιόταν κάτι σε μια παρέα. Έκα

νε μερικά πηδηματάκια. Πρέπει να ήταν ανέκδοτο, για

τί έβαλαν όλοι τα γέλια. Η Μαριλένα διέσχισε το σαλόνι.

– Μας βαρέθηκες; είπε.

Άνοιξα την τηλεόραση. Ο Κηλαηδόνης έλεγε σε ζωη

ρό ρυθμό ένα μάλλον μελαγχολικό τραγούδι που άρεσε 

στη Βαγγελιώ:

Καπετάνιε, καπετάνιε, χαμογέλα. 

Η ζωή είναι φουρτούνα που περνά.

Το τραγουδούσε κι εκείνη, μέσα στο αυτοκίνητο, οδη

γώντας. Φτάναμε πάντα αργοπορημένοι στο λιμάνι, ίσα 

ίσα που προλαβαίναμε το πλοίο. Δεν είχε χαράξει ακόμη. 

Οι φανοστάτες του λιμανιού ήταν αναμμένοι. Κάποιοι 

νεαροί γύριζαν στο άδειο κατάστρωμα μια διαφημιστική 

ταινία. Δεν νοσταλγώ τόσο τη Βαγγελιώ όσο την εποχή 

που ήμουν καλά μαζί της. Τα πράγματα ήταν πιο απλά. 

Σκέφτηκα ότι θα βρισκόταν εκείνη την ώρα στα Βριλήσσια, 

στο σπίτι των γονιών της, κι ότι μπορεί να έβλεπε την ίδια 

εκπομπή στην τηλεόραση. «Πρέπει οπωσδήποτε να μάθω 

τι σημαίνουν αυτές οι ονομασίες: Βριλήσσια, Μιτσικέλι, 

Σταμάτα». Η Μαριλένα ξαναπέρασε από το σαλόνι μετα

φέροντας μια άσπρη σεζλονγκ. Μου την έδειξε.

– Δεν σου φαίνεται μουχλιασμένη; με ρώτησε.
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Είχε απειράριθμες γκριζοπράσινες κηλίδες μαζεμένες 

προς τη μέση του υφάσματος. Ξαφνικά διαπίστωσα ότι 

σχημάτιζαν μια ανθρώπινη μορφή – διέκρινα το κεφάλι, 

τους ώμους, τους γοφούς.

– Ξέρεις τι έχει συμβεί; είπε η Μαριλένα. Η μούχλα 

έπιασε εκεί που υπήρχαν ίχνη ιδρώτα. Θα τη χρησιμο

ποιούν για ηλιοθεραπεία το καλοκαίρι.

Τη βοήθησα να τη βγάλει έξω για να τη δει ο ήλιος.

Τσουγκρίσαμε κατ’ αρχήν τ’ αυγά. Δεν ξέρω γιατί τα 

βάφουμε κόκκινα, ούτε γιατί τα τσουγκρίζουμε. Άκουσα 

με μεγάλη προσοχή τον ήχο που έκαναν όταν χτυπούσαν 

το ένα με το άλλο, σαν να περίμενα να μου θυμίσει η 

μοναδική αυτή νότα μια ξεχασμένη μουσική. Είδα προς 

στιγμήν τα χέρια της μητέρας μου κοντά στον τέντζερη 

όπου έβραζαν τ’ αυγά. Θαρρώ ότι έριχνε την μπογιά μέ

σα στο νερό. Βαστούσε μια ξύλινη κουτάλα. Το αυγό που 

διάλεξα αποδείχτηκε αρκετά γερό, ώσπου μου το έσπα

σε μια κυρία χτυπώντας αντικανονικά το πίσω μέρος του 

δικού μου με τη μύτη του δικού της.

– Συγγνώμη! μου είπε. Δεν πρόσεξα ότι το βαστούσες 

ανάποδα!

– Δεν πειράζει, είπα.

«Στις χώρες όπου δεν υπάρχει αυτό το έθιμο σίγουρα 

θ’ αγνοούν ότι η μύτη των αυγών είναι πάντα ισχυρότερη 

από το πίσω μέρος τους». Φαντάστηκα τον πατέρα μου 
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με ένα αυγό σε κάθε χέρι, να τα τσουγκρίζει και να σπάει 

το ένα από τη μια μεριά και το άλλο από την άλλη, να 

έρχεται κατά κάποιον τρόπο ισόπαλος με τον εαυτό του.

Η μουσική έπαιζε δυνατά από ένα κασετόφωνο. Ο φί

λος της ώριμης γυναίκας σηκωνόταν τακτικά και το χα

μήλωνε, μέχρι που εκείνη του είπε να μην το χαμηλώνει:

– Αφού οι νέοι τη θέλουν δυνατά τη μουσική!

Της χαμογέλασε και δεν ξανακουνήθηκε από τη θέση 

του. Η κοπέλα που καθόταν πλάι μου έτρωγε σιωπηλά. 

Οι κινήσεις που έκανε καθώς σερβιριζόταν μετατόπιζαν 

ελαφρά τα μαλλιά της, που ήταν μαύρα και μακριά. Μο

λονότι ήταν εξαιρετικά πυκνά, ξεχώριζα κάθε τρίχα σαν 

να ήταν σχεδιασμένη με σινική μελάνη. Κάθε τρίχα είχε 

τη δική της λάμψη. Φορούσε ένα έξωμο άσπρο φόρεμα 

με πολύ λεπτές τιράντες. Έριξε μια γρήγορη ματιά στο 

πιάτο μου και συνέχισε να τρώει. Τα μαλλιά της χώριζαν 

στα δύο πάνω στον ώμο της, αφήνοντας ένα μικρό σκο

τεινό άνοιγμα σε σχήμα Δ. Κάθε τόσο ο νους μου διάβαι

νε το άνοιγμα αυτό, σαν να ήθελε να προστατευθεί από 

το πολύ φως. Υπέθεσα ότι ο λαιμός της θα ήταν δροσερός. 

Δεν φαινόταν αν φορούσε σκουλαρίκια. Αποφάσισα ότι 

από το εσωτερικό της κρυψώνας που είχα εντοπίσει ήταν 

ορατό ένα σκουλαρίκι στολισμένο με θαλασσιές πέτρες.

Σάστισα όταν μου μίλησε, λες και είχα ξεχάσει την 

παρουσία της.
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– Ο Θοδωρής μάς είπε ότι είσαι πολύ γνωστός στο 

Παρίσι, είναι αλήθεια;

– Δουλεύω σε μια εφημερίδα που δεν έχει μεγάλη κυ

κλοφορία, είπα, αλλά δουλεύω πολλά χρόνια. Με ξέρουν 

κυρίως οι άνθρωποι της δουλειάς.

Δεν είχε ωραία χαρακτηριστικά, κι όμως ήταν πολύ 

ελκυστική. Το πιγούνι της προεξείχε λιγάκι, η μύτη της 

ήταν σφαιρική σαν μικρού παιδιού. Τη σχεδίασα νοερά, 

δεν θα μου έπαιρνε παραπάνω από τριάντα δευτερόλεπτα 

για να κάνω το σκίτσο της.

– Τι είδους σχέδια κάνεις;

– Πολιτικές γελοιογραφίες… Προτιμώ το ελεύθερο 

χιουμοριστικό σχέδιο, μ’ αυτό πρωτοάρχισα, αλλά έπαψε 

σιγά σιγά να έχει πέραση. Καταργήθηκε, όπως καταργή

θηκε και το χρονογράφημα.

Με κοίταξε με περιέργεια. Είχε σταματήσει να τρώει. 

Με το αριστερό της χέρι έσπρωξε πίσω τα μαλλιά της. 

Δεν φορούσε σκουλαρίκια.

– Τα περιοδικά δεν δημοσιεύουν πια παρά πολιτικά 

σκίτσα και κόμικς. Δεν επιχείρησα ποτέ να κάνω κόμικς, 

να βρω μια ιστορία, να δημιουργήσω ήρωες. Με κουρά

ζει όλη αυτή η διαδικασία.

– Δεν σ’ ενδιαφέρει πολύ αυτό που κάνεις, έτσι δεν 

είναι;

– Έχω ένα τεράστιο αρχείο σπίτι μου, χιλιάδες φωτο
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γραφίες πολιτικών, προσωπικοτήτων, κι ένα σωρό άλλες, 

γιατί οφείλω να ξέρω πώς ντύνεται ένας αμερικανός πε

ζοναύτης, ένας καρδινάλιος, ένας Ινδιάνος. Πρέπει να 

είμαι σε θέση ν’ απεικονίσω έναν Εξοσέτ, ένα τοπίο της 

Μέσης Ανατολής, μια αίθουσα χειρουργείου… Οι φωτο

γραφίες είναι ταξινομημένες σε πράσινα κουτιά που πιά

νουν τον μεγαλύτερο τοίχο του σπιτιού μου.

«Ούτε για τη δουλειά μου δεν είμαι σε θέση να μιλήσω 

με σαφήνεια» σκέφτηκα.

– Ονειρεύομαι να πετάξω μια μέρα όλες τις φωτο

γραφίες, τα κουτιά, τα ράφια και να μείνει ο τοίχος 

άδειος.

– Πού μένεις στην Αθήνα;

Μας πλησίασε ο Θοδωρής, κάθισε δίπλα της, στο 

μπράτσο της πολυθρόνας της. Έγειρε το κεφάλι του πί

σω, τα μάτια του ήταν κόκκινα.

– Έχεις τίποτε; τον ρώτησε η κοπέλα.

– Νομίζω ότι με πείραξε το κρασί ή ο ήλιος.

Στράφηκε προς το μέρος μου:

– Λέω να τηλεφωνήσω στη Νίκη, εσύ τι λες;

– Άσ’ το καλύτερα.

– Δεν αποκλείεται να είναι μόνη της… Έχει έναν γκό

μενο βέβαια, αλλ’ αυτός είναι από τη Σπάρτη. Θα έχει 

πάει στη Σπάρτη τέτοια μέρα.

– Τότε και η Νίκη θα είναι στη Σπάρτη.
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Με πιάσαν τα γέλια, γέλασε κι εκείνος.

– Δεν σου πρότεινε να σου δείξει τα σκίτσα του; ρώ

τησε πονηρά τη μελαχρινή.

– Όχι, αλλά θα ήθελα να τα δω.

– Στην οδό Θηβών μένω, της είπα.

– Α, μπα; Έχω μια φίλη που μένει εκεί, στο 42.

Κάποτε θα γνωρίσω τη φίλη της. Θα πιούμε ένα ούζο στη 

γειτονιά και μετά θα πάμε στη θάλασσα με το μηχανάκι 

της. Θα χάσει το τσόκαρό της στον δρόμο.

– Έχασα το τσόκαρό μου! θα μου πει δείχνοντάς μου 

το γυμνό της πόδι.

Θα κατέβω από το μηχανάκι και θα ψάξω να το βρω 

στην άσφαλτο, χωρίς να σκοτίζομαι για τ’ αυτοκίνητα 

που θα κατεβαίνουν με φόρα τη Συγγρού. Θα το βρω και 

θα της το φορέσω. Θα πάμε σε μια ντίσκο που θα λέγεται 

Αμαζόνιος, απέναντι από το αεροδρόμιο.

– Βου ν’ οριέ πα βι μα φαμ παρ αζάρ; θα με ρωτήσει ο 

Σαρλ Καριέ.

«Μήπως κατά τύχη είδατε τη γυναίκα μου;» Θα μου 

σφίξει το χέρι και θ’ απομακρυνθεί βιαστικά. Θα πιούμε 

τζιν. Θα καθίσουμε χάμω ανάμεσα σε ψεύτικα φυτά και 

θ’ ακουμπήσει το κεφάλι της στον ώμο μου. Θα της χαϊ
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δέψω το στήθος. Θα της προτείνω να πιούμε έναν καφέ 

στο αεροδρόμιο.

– Λες να είναι ανοιχτά τέτοια ώρα;

Θα σηκωθεί με δυσκολία. Οι δυνάμεις της θα την εγκα

ταλείψουν ενώ θα διασχίζουμε το υπαίθριο πάρκινγκ του 

αεροδρομίου. Θα καθίσει στη ρίζα ενός καχεκτικού δέ

ντρου. Το αεροδρόμιο θα είναι ανοιχτό, όπως και το 

μπαρ, αλλά δεν θα κυκλοφορεί κανείς στις μεγάλες αί

θουσες αναμονής που είναι συνήθως κατάμεστες από 

ταξιδιώτες. Ο μαύρος ηλεκτρονικός πίνακας θα αναγ

γέλλει μία μόνον άφιξη, στις 4 και 10 το πρωί, από το Νέο 

Δελχί. Θα επιστρέψω στο πάρκινγκ με τους δυο καφέδες 

σε πλαστικά ποτήρια. Θα πλησιάσω το δέντρο. Η κοπέ

λα θα έχει εξαφανιστεί. Μια φωνή θα πει:

– Την γκόμενα ψάχνεις;

Θα είναι ένας φαντάρος, μ’ ένα πολυβόλο κρεμασμένο 

στον ώμο του, στραμμένο προς τα κάτω.

– Έφυγε, θα μου πει.

Θ’ αδειάσω στη ρίζα του δέντρου τον έναν καφέ και 

θα συνεχίσω τον δρόμο μου πίνοντας τον άλλο. Δεν θα 

βρω το μηχανάκι εκεί που το είχαμε παρκάρει. Ένα ταξί 

θα περάσει με μεγάλη ταχύτητα από μπροστά μου. Στο 

πίσω κάθισμα θ’ αναγνωρίσω τη Βερονίκ Καριέ.

***
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Ο Θοδωρής δεν άντεχε ν’ ασχοληθεί άλλο με τους καλε

σμένους του. Πήρα την νταμιτζάνα κι έβαλα σ’ όλους 

κρασί. Με ρώτησαν πώς υπογράφω τα σκίτσα μου.

– Πολ, είπα.

– Ο Παύλος λέγεται Πολ στα γαλλικά, διευκρίνισε η 

Μαριλένα.

– Νομίζω ότι έχω δει σκίτσα σου, είπε η κυρία που μου 

είχε σπάσει το αυγό. Η αδελφή μου μένει στο Μονπελιέ. 

Είναι ψυχίατρος.

Χόρευαν δημοτικά στην άκρη της βεράντας. Έκαναν 

μεγάλα πηδήματα επιτόπου, έτσι που οι σκιές τους παρέ

μεναν περίπου σταθερές στο έδαφος. Ήταν σαν να χό

ρευαν πάνω σε μικρά γκρίζα χαλάκια. Χόρεψαν κι ένα 

ηπειρώτικο, αργό, αργότατο. Η μουσική ήταν μονότονη 

σαν το σφύριγμα του αέρα. «Μπορεί ο χορός αυτός να 

είναι πιο παλιός από τη μουσική που τον συνοδεύει, να 

τον πρωτοχόρεψαν ακούγοντας τον αέρα». Ο αδελφός 

μου μένει στα Γιάννενα, είναι φαρμακοποιός, αλλά ασχο

λείται κυρίως με τη λαογραφία, εκδίδει το περιοδικό Ηπει

ρώτικα. Λέω να πάω να τον δω. Έχει ένα μεγάλο σπίτι έξω 

από την πόλη, ανάμεσα στη λίμνη και το βουνό. Θα τον 

ρωτήσω γιατί τσουγκρίζουμε τ’ αυγά, μπορεί να το ξέρει.

– Είδες τι ώρα πήγε; είπε κάποιος.

Είχε πάει πέντε.

– Πω πω! είπε ένας άλλος.
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Άρχισαν ν’ απομακρύνονται από το τραπέζι, να σκορ

πούν στον κήπο. Μερικοί πλάγιασαν στο χορτάρι. «Όλα 

καταλήγουν σε μια κούραση, το φαΐ, οι κουβέντες, η μου

σική». Έκατσα κι εγώ σε μια γωνιά του κήπου, κοντά στη 

βρύση απ’ όπου ξεκινούσε ένας πράσινος σωλήνας με 

κίτρινες σταυρωτές ραβδώσεις. Ακριβώς δίπλα ήταν μια 

επίπεδη πέτρα με μια βαθιά χαρακιά στη μέση της που 

έμοιαζε με ιώτα κεφαλαίο. Μου έφερε στον νου το έψιλον 

των Δελφών. Τυχαία έμαθα ότι το γράμμα αυτό περικλεί

ει ένα μυστήριο, ξεφυλλίζοντας έναν τουριστικό οδηγό 

στο σπίτι της Βαγγελιώς. Δεν έχω πάει στους Δελφούς. 

Άνοιξα το βιβλίο μάλλον για να περάσει η ώρα. Βρισκό

μουν σπίτι της για να κάνω παρέα στον υδραυλικό που 

προσπαθούσε να επισκευάσει το πλυντήριο πιάτων. Εκεί

νη απουσίαζε, δεν θυμάμαι για ποιο λόγο. Αν ο υδραυλι

κός ήταν πιο ικανός, δεν θα διάβαζα αυτό το βιβλίο. Εί

χε λύσει το πλυντήριο σ’ εκατό κομμάτια, τα εξέταζε στο 

φως, τα φύσαγε, τα καθάριζε, όμως δεν κατάφερνε να 

εντοπίσει τη βλάβη.

– Περίεργο, έλεγε κάθε τόσο, περίεργο.

Καθόταν χωρίς δισταγμό μέσα στα νερά που είχαν 

πλημμυρίσει την κουζίνα για να μελετήσει τη βάση της 

συσκευής. Κατά διαστήματα πίστευε ότι κάτι είχε βρει: 

συναρμολογούσε το πλυντήριο, το έβαζε στην πρίζα, 

αλλά τα νερά έτρεχαν και πάλι χάμω.
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– Κάτι άλλο πρέπει να έχει, έλεγε και το διέλυε από 

την αρχή.

Είχε νυχτώσει.

– Παράτα το, του είπα κάποια στιγμή, θα το δώσουμε 

στην αντιπροσωπεία. Θα σε αποζημιώσω για τον κόπο 

σου.

Το βλέμμα του ήταν βαρύ.

– Θα το φτιάξω, είπε. Αποκλείεται να δεχτώ λεφτά αν 

δεν το φτιάξω.

Αμέσως μετά έπεσε μπρούμυτα στο πάτωμα για να 

μαζέψει ένα ελατήριο που είχε κυλήσει κάτω από την 

ηλεκτρική κουζίνα. «Τουλάχιστον να μη χαλάσει την κου

ζίνα» σκέφτηκα. Τότε πήγα στο σαλόνι κι άνοιξα τον 

τουριστικό οδηγό. Διάβασα ότι στην είσοδο του ναού 

του Απόλλωνα που στέγαζε την Πυθία ήταν χαραγμένα 

γνωμικά των επτά σοφών, το «γνῶθι σαυτόν», το «μηδὲν 

ἄγαν», κι ότι ανάμεσά τους υπήρχε ένα γράμμα μόνο του, 

ξεκάρφωτο, το κεφαλαίο Ε, που το νόημά του παραμένει 

άγνωστο. Έχει εμπνεύσει πολλές εικασίες, έλεγε ακόμη 

το κείμενο, αλλά καμία δεν κρίνεται πειστική. Η ανακά

λυψη αυτή με χαροποίησε, κι ίσως επειδή αισθανόμουν 

ότι την όφειλα στον υδραυλικό, έπαψα να του γκρινιάζω 

και δεν διαμαρτυρήθηκα όταν έσπασε με μια αδέξια κί

νηση τα δυο ποτήρια που στέγνωναν στον νεροχύτη. Το 

αίνιγμα του Ε μού έφερε στον νου τα προβλήματα που 
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θέτουν τα σταυρόλεξα. «Είναι οπωσδήποτε ένα πολύ 

δύσκολο πρόβλημα, αφού δεν είναι δεδομένος ούτε ο 

ορισμός της λέξης ούτε ο αριθμός των γραμμάτων που 

την αποτελούν».

– Βρες μου μια λέξη που ν’ αρχίζει από έψιλον, είπα 

στη Βαγγελιώ όταν επέστρεψε, κατά τη μία το πρωί.

– Εντελώς, είπε.

Ο υδραυλικός μάς έπεισε να τον αφήσουμε να κάνει 

ακόμη μια προσπάθεια. «Δεν θα φύγει ποτέ» σκέφτηκα. 

«Θα αναλώσει όλη του τη ζωή εδώ προσπαθώντας να 

φτιάξει το πλυντήριο πιάτων. Θα γεράσουμε και οι τρεις 

μαζί». Στις δύο το πρωί δέχτηκε επιτέλους να φύγει. Αρ

νήθηκε πράγματι τα λεφτά που του πρότεινα. Τον βλέπω 

στο κεφαλόσκαλο, φορτωμένο μ’ ένα σιδερένιο κουτί με 

τα εργαλεία του κι έναν σάκο με ανταλλακτικά, να περι

μένει το ασανσέρ με το κεφάλι σκυφτό.

– Μη στενοχωριέσαι, του είπα.

Κούνησε αμυδρά το κεφάλι χωρίς να με κοιτάξει. Πρέ

πει να ένιωθε ηττημένος.

Μια μικρή σαύρα εξέταζε την πέτρα από απόσταση πέ

ντε δέκα εκατοστών. Έριξε μια ματιά δεξιά αριστερά, 

απότομα έκανε μεταβολή κι έμεινε ακίνητη. Διαπίστωσε, 
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υποθέτω, ότι δεν την απειλούσε κανένας κίνδυνος, για

τί γύρισε πάλι προς την πέτρα ανασηκώνοντας το κε

φάλι σαν να ήθελε να δει την επιφάνειά της. Πάνω στην 

πέτρα ήταν μόνο μερικές ξερές πευκοβελόνες. Η σαύρα 

απομακρύνθηκε λιγάκι. Τα πίσω πόδια της ήταν πολύ 

πιο δυνατά από τα μπροστινά, αυτά έδιναν την κίνηση, 

ενώ τα μπροστινά επέλεγαν την κατεύθυνση. Σταμάτη

σε στον πλαστικό σωλήνα του νερού, που είχε περίπου 

το ίδιο χρώμα με το δέρμα της. Τον ακούμπησε με τα 

μπροστινά της πόδια, κοίταξε πέρα από αυτόν και ξα

νακατέβηκε. Δεν έκρινε σκόπιμο να κάνει την προσπά

θεια να τον καβαλήσει για να περάσει σ’ έναν χώρο που 

δεν διέφερε καθόλου από αυτόν στον οποίο βρισκόταν. 

Ενώ παρακολουθούσα τις κινήσεις της, συλλογίστηκα 

τη μοναδική αρχαία επιγραφή που αντέγραψα ποτέ. Την 

είδα σ’ ένα μουσείο του Βερολίνου και τη σημείωσα στην 

ατζέντα μου. Δεν θα είχε τραβήξει τόσο έντονα την προ

σοχή μου, αν η υγεία της μητέρας μου δεν είχε ήδη αρ

χίσει να κλονίζεται. Την ξέρω απέξω γιατί κάθε χρόνο 

τη μεταφέρω στην καινούργια ατζέντα: «ΑΤΤΑΛΟΣ ΒΑ

ΣΙΛΙΣΣΑΝ ΑΠΟΛΛΩΝΙΔΑ ΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ ΦΙΛΟΣΤΟΡΓΙΑΣ ΕΝΕ

ΚΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΝ». Διάβασα στην εγκυκλοπαίδεια ότι 

η Απολλωνίς, βασίλισσα της Περγάμου, γυναίκα του 

Αττάλου Α΄, ήταν γνωστή για την καλοσύνη της. Η επι

γραφή οφείλεται σε έναν από τους γιους της, τον Άτ
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ταλο Β΄. Φαντάζομαι ότι της την αφιέρωσε μετά τον 

θάνατό της.

Δεν ξέρω πότε χάλασε η διάθεσή μου. Νομίζω ότι εί

χε αρχίσει να βαραίνει από ώρα. Άδειασα την πίπα μου 

στο χώμα, χτυπώντας την ελαφρά. Δεν ήθελα ν’ ανησυ

χήσω τη σαύρα. Πριν προλάβω να πατήσω τις στάχτες 

απ’ όπου έβγαινε λίγος καπνός, άκουσα κάποιον να φω

νάζει:

– Έτσι κάνετε και βάζετε φωτιά στα δάση!

Ήταν η μελαχρινή με τα ωραία μαλλιά. Η αγριάδα του 

ύφους της με άφησε άναυδο.

– Εδώ βρήκες ν’ αδειάσεις την πίπα σου; είπε.

Πάτησα τις στάχτες. Εικόνες φλεγόμενων δασών που 

είχα δει το προηγούμενο καλοκαίρι στην τηλεόραση πέ

ρασαν από το μυαλό μου. Μου γύρισε την πλάτη κι έφυ

γε με βήμα ζωηρό. «Δεν θα γνωρίσω ποτέ τη φίλη της 

που μένει Θηβών 42. Δεν θα πάμε βόλτα με το μηχανάκι 

της στη θάλασσα. Δεν θα χάσει το τσόκαρό της στη Συγ

γρού». Σηκώθηκα. Η σαύρα είχε φύγει.

– Λέω να πηγαίνω, είπα στον Θοδωρή.

Στεκόταν στην άκρη της βεράντας και κοίταζε χαμη

λά. Μόνο όταν έφτασα πλάι του κατάλαβα ότι παρατη

ρούσε τη σεζλονγκ που βρισκόταν στον κήπο, ακριβώς 

κάτω από τη βεράντα.

– Για δες κάτι, μου είπε.
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– Ξέρω, είπα, ξεχωρίζει μια ανθρώπινη μορφή πάνω 

στο πανί.

– Είναι το φάντασμα της Νίκης, είπε. Εκείνη μόνο 

χρησιμοποιούσε τη σεζλονγκ.

Δεν άντεχε να οδηγήσει, τον πονούσε το κεφάλι του, 

η μέση του, ανέλαβε η Μαριλένα να με πάει στον σταθμό 

της Κηφισιάς.

– Πότε θα γυρίσεις στο Παρίσι; με ρώτησε.

– Δεν ξέρω, είπα.

Δεν είχα όρεξη ν’ απαντήσω σε άλλες ερωτήσεις. Είχα 

μετανιώσει για την προθυμία με την οποία είχα μιλήσει 

στη μελαχρινή όσο τρώγαμε. Περνούσαμε από έναν δρό

μο με χαμηλά τσιμεντένια σπίτια, που όμως μου φάνηκαν 

όμορφα, τόσο γλυκό ήταν το φως της δύσης που τα 

φώτιζε.

– Χαίρομαι που είσαι με τον Θοδωρή, είπα. Δεν συ

μπαθούσα πολύ τη Νίκη.

Στην επιρροή της Νίκης αποδίδω ότι είχαμε πάψει 

να βλεπόμαστε με τον Θοδωρή τα τελευταία χρόνια. 

Της είχα φέρει προ ετών από το Παρίσι μικροσκοπικά 

αντικείμενα, καρεκλίτσες, φλιτζανάκια, για το κουκλό

σπιτο που είχε κατασκευάσει. Έπαιζε με το κουκλό

σπιτό της όσο μιλούσα με τον Θοδωρή. Δεν συμμετεί

χε στη συζήτηση, την παρακολουθούσε όμως προσε

κτικά. Συνειδητοποίησα ότι κι η Μαριλένα συμπερι
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φερόταν μερικές φορές σαν μικρό κορίτσι: ρωτούσε 

πράγματα που θα έπρεπε να ξέρει, ζητούσε τη βοήθεια 

του Θοδωρή για να σηκώσει μια πιατέλα όχι ιδιαίτερα 

βαριά. Αναρωτήθηκα μήπως έκανε συλλογή από κού

κλες: εκτός από τα μικροαντικείμενα, είχα φέρει στη 

Νίκη και μερικές κούκλες.

– Τρία βράδια την εβδομάδα βγαίνει με τους φοιτητές 

του, δεν σου φαίνονται πολλά;

– Εσύ τι κάνεις εκείνα τα βράδια;

– Βλέπω τηλεόραση, ζωγραφίζω. Αλλά ο δάσκαλός 

μου μου είπε ότι δεν πρέπει να ζωγραφίζω τη νύχτα, για

τί το ηλεκτρικό φως αλλοιώνει τα χρώματα. Όσο για την 

τηλεόραση, θα ξέρεις δα το χάλι της.

Σκέφτηκα ότι θα κοίταζαν και οι δύο συχνά την ώρα 

τα τρία αυτά βράδια, κι ότι στο ρολόι του Θοδωρή ο 

χρόνος θα κυλούσε πολύ πιο γρήγορα. Κατέβηκε κι εκεί

νη από το αυτοκίνητο στην Κηφισιά, κάτι θα ήθελε να 

ψωνίσει, πήρε το σακίδιό της από το πορτμπαγκάζ, ήταν 

ένα παιδικό σακίδιο μ’ ένα μεγάλο μαυρόασπρο κεφάλι 

πάντα. Όταν το φόρεσε, το μουσούδι του ζώου χώθηκε 

μέσα στα μαλλιά της. «Και με τη Μαριλένα θα δυσκολευ

τεί να χωρίσει ο Θοδωρής, αν το αποφασίσει» σκέφτηκα.

***




