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31. Το ξημέρωμα είναι δική μας υπόθεση 
 
Ξεκινάμε από την πλατεία αμίλητοι, στα μάτια μας πηγμένο μίσος, τα πόδια μας 
ρομποτικά –ένα τσούρμο κρατημένες ανάσες. Περπατάμε προς τη Στουρνάρη χωρίς 
ψυχή, αλίμονο σ΄αυτόν που θα σταθεί εμπόδιό μας –από πάνω του θα περάσουμε. Επειδή 
σήμερα αθώωσαν το Μελίστα. 
 
Στην αρχή δεν το πιστέψαμε –κυκλοφόρησε η είδηση χαλασμένο τηλέφωνο «στο 
Εφετείο δέχτηκαν το εν βρασμώ», «βγάλανε λάδι το κάθαρμα», «σε λίγο θα 
καταδικάσουν και τον Καλτεζά μετά θάνατον» -τέτοιες ιστορίες. Εγώ ήμουνα 
περαστικός, κοίτα τι έγινε. 
Είχα πάει να παραδώσω μισή μετάφραση, μπλέχτηκα εκεί πέρα με κάτι σουβλάκια, 
βάρυνα κανονικά. Είπα λοιπόν να πιω καφέ στην πλατεία πριν γυρίσω σπίτι γιατί το 
έκοβα να κοιμάμαι οδηγώντας τη μηχανή –το έχω πάθει μια φορά, μην το γελάς 
καθόλου! Βρήκα τον Καβάτζα μαζί με κάτι άλλους, πιάσαμε την αναπόληση, ήρθαν μετά 
κάποιοι καινούργιοι, ροκαμπιλάδες από τα Δυτικά –κόλλησα, ένεκα η περιέργεια. Και 
ξαφνικά άρχισαν οι φωνές.  
Δεν το πολυπίστεψα –κουφό όσο να πεις, αλλά μετά θυμήθηκα οτι έχουμε οικουμενική 
κυβέρνηση. Η καλύτερη περίοδος να αθωώσεις ένα μπάτσο –αν κανένας σου τη βγει θα 
το ρίξεις στην διακομματική συναίνεση. Οικουμενική κυβέρνηση σου λέει ο άλλος, 
οικουμενική ανευθυνότητα –αυτό καταλαβαίνω εγώ. Έψαξα λοιπόν, ρώτησα μερικούς 
σοβαρούς, δεν ξέρανε –ψάχνονταν κι εκείνοι. Μέχρι που η είδηση μας χτύπησε από 
παντού –σα ματωμένη πετσέτα. Έτσι έγινε, ο Μελίστας αθώος.  
 
Κόσμος έχει ήδη μαζευτεί έξω από την πλαϊνή πύλη του Πολυτεχνείου, κάτι κομματικοί 
φοιτητές στέκονται αναποφάσιστοι, περνάνε δίπλα τους –δεν καταλαβαίνουμε Χριστό. 
Από τη γωνία βλέπουμε παιδιά να κλείνουν την Πατησίων. Θέλουμε να βρούμε τον 
πρώτο τυχόντα ένοχο –να ξεσπάσουμε. Αλλά για την ώρα μόνο συνεννοούμαστε κοφτά. 
Ετοιμάζεται πορεία, μέσα στο Πολυτεχνείο ψάχνουν μπογιές και λινάτσες για πανό, κάτι 
έμπειροι πλακώνονται για τα συνθήματα. Κοιτάζω γύρω, περιμένω πότε θα σκάσουν οι 
κλούβες –δε θα πάω με την πορεία. Θα μείνω εδώ, περιφρούρηση, το χρωστάω στο 
Βασιλάκη. Άσε που βαριέμαι τον ποδαρόδρομο και κάτι ακόμα. Δε θέλω να χάσουμε το 
Πολυτεχνείο, έχει ξαναπαιχτεί το εργάκι –εμείς στο ξεποδάριασμα όσο οι Κνίτες 
κλειδώνονται μέσα. Γυρνάς μετά και σε περιλαβαίνουν με τους πυροσβεστήρες σε στυλ 
πατρινό καρναβάλι. Άλλά όχι απόψε. Κανένας πούστης δε θα μας κόψει. 
 
Βλέπω την πορεία να ξεκινάει, μετράω όσους μένουμε πίσω –λίγοι είμαστε.  
 
Κόβω βόλτες στο προαύλιο, υπάρχει μια αναστάτωση μέσα στα κτίρια, τζάμια σπάνε, 
κόσμος κουβαλάει τραπέζια και καρέκλες. Τα βγάζουν έξω να έχουν πρόχειρα 
αναχώματα –κάποιοι σπάνε ότι ξύλινο βρουν για να οπλιστούν. Νιώθω εντάξει εδώ πέρα. 
 
«Την πέσανε στην πορεία!» 
«Έπεσε τρελό ξύλο, ο κόσμος έρχεται κατά δω τρέχοντας!» 



«Κλείστε τις πύλες!» 
«Μην κλείνετε τις πύλες –έρχεται κόσμος ρε μαλάκες!» 
Ξυπνάω από το κουβάλημα επίπλων στο προαύλιο. Ξέρω τι πρέπει να γίνει τώρα, δεν 
είμαι μόνος, ήδη τα παιδιά βγαίνουν στην Πατησίων να στήσουν οδοφράγματα. Τρέχω 
μαζί τους, σπρώχνω κάδους, ανάβω σκουπίδια. Θα προλάβουν να περάσουν αυτοί της 
πορείας πριν μας κλείσουν οι κλούβες; Κοιτάζω κατά την Ομόνοια, κόσμος ανεβαίνει. 
 
Που είναι οι μπάτσοι; 
 
Με πλησιάζουν κάτι παιδιά κλαμένα, ψάχνουν για μπουκάλια νερό –να ξεπλύνουν τα 
δακρυγόνα από τα μούτρα τους. Ανάμεσά τους ο Σπήλιος ο Μοϊκανός, κλωτσάει 
σκουπίδια βλαστημώντας. 
«Τι παίχτηκε ρε μαλάκα;» τον πλευρίζω. 
«Το πουλί μας παίχτηκε μέχρι να ξεχειλώσει. Τους είχαμε σου λέω, θα μπορούσαμε να 
τους μουντάρουμε και πάνω στο καλό το ρίξαμε στην πιλάλα», μουγκρίζει. 
«Σιγά μην τους είχατε!» 
«Ναι γαμώτο! Μια ολόκληρη διμοιρία!» 
«Δεν υπήρχαν άλλοι;» 
«Υπήρχαν! Αλλά εμείς θα τη γαμάγαμε τη διμοιρία μέχρι να μας πλησιάσουν!» 
Γελάω –είναι καταπληκτικός ο Σπήλιος. Σε μια πορεία είχε βεντουζάρει πάνω σε έναν 
Ματά και τον κοπάναγε –τραβάγανε οι δικοί του, τίποτα ο Σπήλιος, πέσαμε κι εμείς 
πάνω του μπας και τον γλιτώσουμε, καταλήξαμε συνεργασία με τους μπάτσους μέχρι να 
τα καταφέρουμε, μόνο τηλέφωνα δεν αλλάξαμε εκείνη τη μέρα, να μας έχουν υπόψη, να 
μας προτιμούν. 
«Έρχονται!» ακούω μια τσιρίδα. 
Κοιτάζω κατά Ομόνοια και τους βλέπω. Κοιτάζω προς Πατήσια –βλέπω κι άλλους. Δεν 
είμαστε ακόμα έτοιμοι. 
 
Τώρα μας σπρώχνουν από παντού, δε θέλουν να μας διαλύσουν είναι φανερό –να μας 
κλείσουν μέσα στο Πολυτεχνείο θέλουν. Γύρω μου φεύγουν σύννεφο οι πέτρες, 
πλαστικές σακούλες τίγκα στις μολότοφ αλλάζουν χέρια, κουβαλάω αλλά δεν παίρνω. 
Είμαι αρκετά πίσω, φοβάμαι να πετάξω –μη χτυπήσω κανέναν δικό μας. Βρίσκω τον 
Καβάτζα, μαθαίνω οτι η πλατεία είναι ακόμα ανοιχτή, κόσμος έρχεται από κει προς το 
Πολυτεχνείο. 
«Τι κάνουν γαμώτο; Μας σπρώχνουν να κλειστούμε μέσα σαν τα ποντίκια;» 
αναρωτιέμαι. 
«Θέλουν να γίνει τζερτζελές –να έχουν λόγο όταν θα μας λιώσουν», λέει ο Καβάτζας. 
«Εντάξει τότε, θα συνεργαστούμε απολύτως», γελάω. 
 
Έχουν ήδη στηθεί οδοφράγματα, οι μπάτσοι σκάνε βόμβες δακρυγόνων όσο πιο κοντά 
μας μπορούν, εμείς πετάμε οτι βρίσκουμε, κόσμος εναλλάσσεται μπρος-πίσω, μέσα και 
έξω από το Πολυτεχνείο. Βλέπω έναν πιτσιρικά που έχει ξεμυτίσει από το οδόφραγμα 
Πατησίων και Στουρνάρη, έχει κρυφτεί πίσω από ένα δεντράκι λεπτό σαν καλαμάκι του 
φραπέ και ρίχνει πέτρες. Σημαδεύει κιόλας. Κάποια φορά πετυχαίνει ένα πηλίκιο από 
αυτούς που κάθονται στο πεζοδρόμιο του ΜΙΝΙΟΝ, ορμάνε τότε κατά πάνω του κι ο 
πιτσιρικάς τρέχει απορώντας πως διάολο τον είδαν! Χώνεται ανάμεσα στους κάδους, 



γλιτώνει, αλλά τώρα κάνουν κανονικό ντου τα ΜΑΤ. Έρχονται τροχάδην, κοπανάνε τα 
γκλοπς στις ασπίδες, τρώνε κάτι μολότοφ ξεγυρισμένες, φρενάρουν έχοντας κερδίσει 
λίγα μέτρα. Κι αρχίζουν το βομβαρδισμό. Πίσω από τις ασπίδες έχουν κάποια άτομα –
ρίπτες, αυτοί πετάνε τις βόμβες τους ανάμεσά μας, δίπλα στις ασπίδες προβάλουν οι 
διαστημάνθρωποι με τις φυσούνες. Χάνεται ο ουρανός από πάνω μας. 
 
Και τότε ανακαλύπτω οτι καίγομαι, το δέρμα κοντεύει να ξεκολλήσει από τα μούτρα 
μου, κουνάω δάχτυλα μπας και νιώσω καλύτερα. Αρχίδια! Όσο περνάει η ώρα νιώθω 
όλο και πιο γδαρμένος, ακουμπάω τα δάχτυλα στα μάγουλά μου –δεν τρέχει τίποτα. Δεν 
έχω αρπάξει φωτιά, αυτό είναι σίγουρο, αλλά καίγομαι! Αλήθεια σου λέω. Κάνω βήματα 
πίσω, βλέπω παιδιά να ουρλιάζουν, κάποιος πανικός, σε λίγο θα μας σκορπίσουν αν το 
πάμε έτσι. Φεύγω μαζί τους, φτάνουμε στο οδόφραγμα προς Πατήσια, τα ίδια σκατά εκεί 
πέρα. Το οδόφραγμα με το ζόρι κρατιέται, κάτι άγριοι πετάνε πέτρες στα ΜΑΤ, τζάμπα 
κόπος. Μας σπρώχνουν με τις σκατοβόμβες τους, την πατήσαμε. 
«Πάμε μέσα, όλοι μέσα!» φωνάζει ο κόσμος τριγύρω. 
Έχουν δίκιο, τα οδοφράγματα δεν θα κρατήσουν πολύ ακόμα, φεύγω λοιπόν προς το 
Πολυτεχνείο με αργό βήμα –δεν θέλω να μπερδευτώ μ΄αυτούς που τρέχουν και να πέσω, 
δεν θέλω να παραπατήσω στα σκουπίδια. 
 
«Κλείστε τις πύλες!» 
«Μην κλείνετε τις πύλες! Υπάρχει κόσμος απέξω!» 
 
Τα παιδιά ανάβουν φωτιές στο προαύλιο και οι κερατάδες απέξω κανονικά, τη δουλειά 
τους! Πετάνε αυτές τις βόμβες πάνω από τα κάγκελα –ακούμε να σκάει ο τόπος, λες και 
είμαστε κομπάρσοι σε πολεμική ταινία. 
«Πεθαίνω μάνα μου!» ουρλιάζει ένας ψηλέας που έχει διπλωθεί σα σουγιάς. 
Πλησιάζω, τον κοιτάζω –μια χαρά φαίνεται, δεν έχει αίματα αλλά σφαδάζει. Κι άλλοι 
τριγύρω κλαίνε, κάτι κοπέλες ουρλιάζουν, υστερία κανονική. Το δέρμα μου ακόμα 
σκίζεται λουρίδες αλλά δε φοβάμαι πλέον.  
«Τι ήταν αυτά τα σκατά που μας ρίξανε;» απορεί ένα παιδί κρατώντας το κεφάλι του. 
«Ξέρω ΄γω; Αυτά δεν ήταν δακρυγόνα –τσουξογόνα ήτανε!» απαντάει κάποιος δίπλα 
του. 
Ανασαίνω αργά, μετράω, μειώνω τις εισπνοές –που θα πάει; Θα περάσει η επίδραση. Στο 
προαύλιο γίνεται του Αγιαννιού από τις πολλές φωτιές. Και απέξω ρίχνουν ασταμάτητα. 
 
Μπαίνω στο κτίριο, περνάω κόσμο που κουβαλάει πυρετωδώς, τζάμια σπάνε για να 
ανοίξουν πόρτες –ότι βρούμε, ότι μαζέψουμε, πυρομαχικά για να τους αντιμετωπίσουμε, 
υλικό για τις φωτιές, με περνάει μια ομάδα παιδιών αφηνιασμένων. 
«Ένα φαρμακείο, που στον πούτσο έχουν το φαρμακείο εδώ μέσα!» ουρλιάζουν. 
Υπάρχουν τραυματίες, έτσι φαίνεται. 
 
Κοιτάζω από τον πρώτο όροφο, οι μπάτσοι έχουν χαλαρώσει εκεί έξω. Μπορεί και να 
ξέμειναν από πυρομαχικά. Οι δικοί μας δεν σκοπεύουν να ξεμυτίσουν προς τους γύρω 
δρόμους –κάτω στο προαύλιο σέρνουν απρόθυμα τα πόδια τους. Αν δε γίνει τίποτα 
χοντρό θα περάσουμε ήσυχα τη νύχτα. Σταμπάρω κάτι τουαλέτες, μπαίνω μέσα και 
πλένομαι μανιωδώς –να ξεκολλήσω από πάνω μου τα χημικά. Αλλά το σκουριασμένο 



νερό χειροτερεύει τα πράγματα, λες και μας ρίξανε σαμπουάν οι κερατάδες –νιώθω τη 
γλίτσα να αφρίζει στο δέρμα μου. Δεν αντέχω άλλο, το νερό βρωμάει κατακίτρινο σαν 
κάτουρο, αγκαλιάζω τη χέστρα, βγάζω οτι έχω στο στομάχι μου, βγάζω και κάτι έξτρα 
από χολή. Πέφτω μετά στη μοκέτα ενός ανοιχτού γραφείου –ναρκώνομαι. 
 
Ακούω ένα κύμα που σκάει στα βράχια, μετά ρουφιέται κατά πίσω παρασέρνοντας την 
αμμουδιά –μέχρι να γυρίσει πάλι προς τα έξω. Συνέχεια το ίδιο πράγμα. Λες να φτάσει 
μέχρι εδώ το κύμα, να με κάνει μούσκεμα; Ξυπνάω γεμάτος αγωνία, απέναντί μου σαγρέ 
τοίχος χρώματος ακαθόριστου –πηχτή σκόνη σουλατσάρει κάτω από τη μύτη μου. Που 
πήγε το κύμα; Στήνω αυτί –κόσμος πηγαινοέρχεται στον κάτω όροφο μάλλον, κάτι 
γίνεται. Η μέση πονάει όσο σηκώνομαι, σκέφτομαι να ρίξω σιχαμένο νερό στα μούτρα 
μου μπας και ξυπνήσω, αλλά δεν θέλω να ρισκάρω με τα υπολείμματα των χημικών. 
Κατεβαίνω κρατημένα τις σκάλες. 
 
«Τι γίνεται ρε παιδιά;» 
«Συνέλευση στη Γκίνη». 
«Τέτοια ώρα;» 
«Γιατί; Τι έχει η ώρα;» 
«Ξέρω ΄γω; Πως πάει απέξω;» 
«Αλλαγή βάρδιας». 
Τους ακολουθώ μέχρι την αίθουσα της συνέλευσης. 
 
Δεν έχουμε τίποτα εδώ πέρα, κόβουμε το τσιγάρο στα δύο για να φτουρήσει, κανείς δε 
μπήκε προετοιμασμένος για κατάληψη. Νιώθω τα ξεραμένα χείλη του διπλανού μου 
πάνω στο φίλτρο του τσιγάρου μου, παραδίπλα μια κοπέλα την παίρνει ο ύπνος όσο 
κουβεντιάζει, κάμποσα πρησμένα μάτια, μωλωπισμένα μάγουλα από το ξύλο, στην 
πρώτη σειρά μερικά παιδιά έχουνε πάρει στάσεις αφύσικες. Μάλλον πονάνε, θλάσεις, 
μπορεί και κατάγματα –αλλά δεν το δείχνουν. Είμαστε εδώ και δεν μας νοιάζει τίποτα, 
ατσίγαροι, πεινασμένοι, λιωμένοι από την κούραση, χτυπημένοι –δε μας νοιάζει. Δεν 
ξέρω γιατί, αλλά έτσι είναι. 
 
Ένας γνωστός αναρχικός σκαρφαλωμένος στην έδρα. 
«Σύντροφοι, τα καταφέραμε. Είμαστε εδώ, δε δειλιάσαμε μπροστά τους, είμαστε 
ενωμένοι και θα αντέξουμε. Δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε, τίποτα δεν μπορούν να 
μας κάνουν. Δεν φοβόμαστε να φωνάξουμε κόντρα στην αδικία, γιατί η αθώωση ενός 
ένστολου δολοφόνου είναι μεγαλύτερη αδικία από τις υπόλοιπες χαριστικές αποφάσεις 
που μας έχει συνηθίσει το ξεπουλημένο δικαστικό τους σύστημα. Η αθώωση ενός 
ένστολου δολοφόνου είναι η απροσχημάτιστη νομιμοποίηση της κρατικής βίας –δεν θα 
περάσει έτσι αυτό. Δεν θα το αφήσουμε να περάσει έτσι». 
«Καλά ξηγιέται», μουρμουρίζει ο διπλανός μου. 
«Κολοκύθια με τη ρίγανη! Λες και περιμέναμε από το σύστημα να κλείσει το μπάτσο του 
φυλακή!» πετάγεται ο παραδίπλα. 
«Κι αυτό θα πει οτι πρέπει να το καταπιούμε αμάσητο;» τον ρωτάει ο διπλανός μου. 
«Είπα εγώ κάτι τέτοιο; Να τους γαμήσουμε τους πούστηδες, να κάψουμε την Αθήνα. 
Αλλά για πάρτη μας, όχι επειδή αθωώθηκε ο μπάτσος!» 



«Κι ο κόσμος τι θα καταλάβει ρε φίλε; Πάλι αλήτες που τα καίνε για την πλάκα τους θα 
μας πούνε». 
«Έτσι θα σε λένε μια ζωή ρε κορόιδο –ότι κι αν κάνεις. Νομίζεις οτι νοιάζεται κανένας 
για σένα και τις απόψεις σου; Εδώ τους μιλάς κι αυτοί κοζάρουν τα ρούχα σου –γαμώ 
την αποκτήνωση γαμώ!» 
Ρουφάω την τελευταία τζούρα σκέτο χαρτί επειδή η κάφτρα έφτασε στο φίλτρο –έχουν 
δίκιο. Και ο ένας και ο άλλος. Όλοι δίκιο έχουμε. Γι΄αυτό δεν πρόκειται να το βρούμε 
πουθενά –έτσι δουλεύει η φάμπρικα αν θες να ξέρεις. 
 
Ανεβαίνουν κι άλλοι πάνω στην έδρα, λένε οτι οι συγκρούσεις με τους μπάτσους πρέπει 
να σταματήσουν, προτείνουν να δοθεί συνέντευξη τύπου αύριο, να βγει προκήρυξη –
πολλά και διάφορα. Μετά η συνέλευση οργανώνει ομάδες περιφρούρησης, αναζητεί 
τίποτα πρόσκοπους με βασικές ιατρικές γνώσεις, ζητάει να μη σπάμε πράγματα έτσι για 
την πλάκα μας –οι ομιλητές εναλλάσσονται αλλά μιλάνε τη γλώσσα μας, δεν 
ενοχλούμαστε. Μέχρι και «συντρόφους» τους αφήνουμε να μας αποκαλούν, εμείς που 
στο άκουσμα της λέξης ψάχναμε κεσέδες γιαούρτι για φέρμα –ούτε αυτό πλέον δεν μας 
πειράζει. Είμαστε εδώ, είμαστε μαζί και κάνουμε κάτι. Είμαστε σύντροφοι σ΄αυτό το 
«κάτι». Όλα τ΄άλλα περιττεύουν. 
 
Παίρνω δεύτερη βάρδια περιφρούρηση κι ας τους εξηγώ οτι πρόλαβα να κοιμηθώ κάτι 
λίγο. Αυτό σημαίνει οτι η φάτσα μου είναι χάλια –μάλλον μοιάζω σα να ξεμύτισα μόλις 
από τον τάφο. Τέλος πάντων, αργότερα θα είμαι χειρότερα –δεύτερη βάρδια, ας γίνει 
έτσι. Κάθομαι στα σκαλιά με το τζάκετ κουμπωμένο, εκεί πέρα κατά Πατησίων δείχνει 
να ξημερώνει κι εγώ χρειάζομαι καθαρό αέρα. Τα δακρυγόνα έχουν κατακαθίσει και τα 
τσουξογόνα το ίδιο –καλά είμαι εδώ. Ένα κορίτσι με αλογοουρά και σκισμένο τζιν 
έρχεται δίπλα μου. 
«Θέλεις;» ρωτάει προτείνοντάς μου το πλαστικό της μπουκάλι. 
Θέλω σαν κολασμένος, το στόμα μου κοντεύει να ανοίξει από τη στέγνα. 
«Όχι, ευχαριστώ», λέω. Δεν μου πάει να της στερήσω το νερό. 
«Πιες ρε συ –τι τρέχει; Με σιχαίνεσαι;» γελάει το κορίτσι. 
«Ναι, αυτό είναι!» κάνω κι εγώ γελώντας. 
«Πιες, έχω κι άλλο μην ανησυχείς», λέει εκείνη. 
Παίρνω τελικά το μπουκάλι, πίνω, νιώθω καλύτερα –αρχίζω κι όλας να θυμάμαι πως 
νιώθουν οι άνθρωποι οι κανονικοί. Σταματάω όμως πριν κατεβάσω όλο το νερό –δεν έχω 
ψηθεί οτι έχει άλλο μπουκάλι. Της το δίνω πίσω. 
«Έλσα», μου λέει. 
«Υπάρχουν και χειρότερα», παρατηρώ. 
Γελάει. Πολύ όμορφα -ακούγεται σαν νερό που κυλάει στις πέτρες.  
«Δεν σε πίστεψα οτι έχεις άλλο μπουκάλι νερό», της λέω. 
«Και λοιπόν;» αναρωτιέται. 
«Λοιπόν –τίποτα. Απλά δεν το έφαγα αν θες να ξέρεις». 
«Φοβάσαι μη σε περάσουμε για κορόιδο;» χαμογελάει. 
«Ναι –κοίτα... Έτσι όπως είναι η κατάσταση... και το νερό σου ήπια και υποχρέωση δεν 
σου έχω... άρα; Ποιος περνιέται για κορόιδο εδώ πέρα;» 
Βγάζει ένα πακέτο Κάμελ, με κερνάει, κοιτάζω μέσα –έχει πάνω από 10 τσιγάρα. 
Παίρνω λοιπόν. 



«Κορόιδο είναι αυτός που ψάχνει για κορόιδα», μουρμουρίζει. 
«Εντάξει –δικός σου ο ρούμπος», επικροτώ. 
Καπνίζουμε αμίλητοι. 
«Δε με θυμάσαι, έτσι;» ρωτάει τελικά. 
Την κοιτάζω. Μαύρα στιλπνά μαλλιά, αδύνατη, νευρώδης, όμορφη αρκετά. Πολύ θα 
ήθελα να τη θυμάμαι –αλλά δεν... 
«Καλοκαίρι του ‘84», ψιθυρίζει. «Άγιος Στέφανος, κατασκηνώσεις...» 
Τρώω το φλας χειρότερα από υδρογονοβόμβα! Το καλοκαίρι του ’84 γνώρισα τον Τάκη, 
ήμουνα άψιλος, ο ξάδερφός μου δούλευε ομαδάρχης σε κάτι κατασκηνώσεις, πήρε κι 
εμένα μαζί του. Στην απέναντι σκηνή ένας περίεργος τύπος, μονόχνοτος, φωνακλάς. Ο 
Τάκης. Κολλήσαμε ατάκα κι επιτόπου –το γαμήσαμε και ψόφησε εκείνο το καλοκαίρι 
στην κατασκήνωση. Υπήρχε λοιπόν αυτό το κοριτσάκι –μαθήτρια Λυκείου ακόμα. 
Όμορφη, της την έπεσα σε κάτι κούνιες αλλά μικρή πολύ για τα γούστα μου. Κάποιο 
μπαλαμούτι –και τίποτα άλλο, γυρίσαμε Αθήνα, ντράπηκα για ότι είχα κάνει. Αν με 
βλέπανε τα ρεμάλια θα μου κρεμάγανε κουδούνια, «παιδεραστία», «εκμετάλλευση 
ανηλίκου» κι έτσι. Βγήκαμε ένα παντέρμο ραντεβού –μηδέν εις το πηλίκο, δε δέναμε 
ούτε με οξυγονοκόλληση. Της άρεσε ο Τζιμάκος, έλεγε συνέχεια στίχους του με ύφος 
γεμάτο δέος –ξέρναγα όσο την άκουγα. Πήρε δυο –τρία τηλέφωνα σπίτι, αν τύχαινε να 
το σηκώσω έκανα πως είμαι ο πατέρας μου και τη γείωνα. Αυτή ήταν η προϊστορία μου 
με την Έλσα. 
«Τι γίνεσαι ρε; Είσαι καλά;» λέω έκπληκτος –αυτό είναι το μόνο που μπορώ να κάνω. 
«Ναι, καλά –μια χαρά», γελάει. 
«Χαθήκαμε», λέω βλακωδώς. 
«Εσύ χάθηκες», μου θυμίζει. 
«Ναι ... εγώ. Κοίτα....» 
Με σταματάει. 
«Δεν υπάρχει λόγος, μου στοίχισε  λιγάκι αλλά κατάλαβα στο τέλος. Δεν κόλλαγες μαζί 
μου, εγώ ήμουνα πιτσιρίκι...» 
«Ναι, κάπως έτσι....» 
«Βέβαια αυτό δεν έδειχνες να σε πειράζει στην κατασκήνωση...» 
«Δίκιο έχεις δεν με πείραζε. Αλλά τίποτα δεν μας πειράζει μέχρι να μας πειράξει». 
«Εντάξει με ρούμπωσες εδώ, 1-1», γελάει. 
«Έτσι θα το πάμε; Πινγκ πονγκ;» αναρωτιέμαι. 
«Όχι αλλά εσύ ξεκίνησες να μετράς». 
Δεν έχω κάτι να απαντήσω, δεν έχω και όρεξη να σκεφτώ. Κοιτάζω λοιπόν πέρα τον 
ανοιχτό ορίζοντα –δηλαδή καγκελόπορτα κι απέναντι τοίχος.  
«Τι κάνεις εδώ μέσα;» βρίσκω να ρωτήσω τελικά. 
«Ήμουνα στη διαδήλωση, μας κυνήγησαν...» μουρμουρίζει. 
Μετά πέφτει πάλι μουγκαμάρα, ο αέρας δεν είναι πια τόσο άνετος εδώ έξω. 
«Έχω περιφρούρηση σε λίγο», λέω για να πω κάτι. 
«Μπράβο σου –να πας», με παροτρύνει. 
«Ρε Ελσάκι, σου φέρθηκα σκάρτα, δεν έχω δικαιολογία. Απλά να σου πω οτι δεν ήταν 
δικό σου το φταίξιμο...» 
«Το ξέρω», με κόβει. «Εσύ ήσουνα ο μαλάκας που δεν ξέρει τι θέλει, το κατάλαβα αυτό. 
Και με βοήθησε πολύ». 



Πολύ ισορροπημένη την κόβω κι αυτό δεν είναι καλό. Επειδή, βλέπεις, όλα τα ψυχάκια 
δείχνουν εντελώς μπαλαντζαρισμένα μέχρι που, ένα πρωί, στήνονται από πάνω σου με το 
χασαπομάχαιρο περιμένοντας να ξυπνήσεις. Για όλους ισχύει αυτό, αλλά εμένα με 
απασχολούν περισσότερο τα κορίτσια. 
«Λοιπόν...» μουρμουρίζω όσο σηκώνομαι. 
«Ναι κι εγώ χάρηκα που τα είπαμε», χαμογελάει η Έλσα. 
Ειρωνεία ίσως –αλλά δε βαριέσαι; 
 
 Ξεκινάμε από τα γραφεία των καθηγητών που έχουν οργανωθεί τώρα σε θάλαμο 
επιχειρήσεων, είμαστε πέντε –όλοι μας χάλια μαύρα. Ξέρω φατσικά τους τρεις, παιδιά 
της πλατείας αλλά ποτέ δεν είχαμε πάρε-δώσε. Μας έχουν ζητήσει να πιάσουμε την 
πλαϊνή πόρτα, επί της Στουρνάρη και να έχουμε το νου μας τριγύρω. Περπατάμε 
αμίλητοι. 
«Μην κλείσετε την πύλη», μας εξηγούν αυτοί που αντικαθιστούμε. «Αλλά προσέξτε μη 
σκάσουν τίποτα χαφιέδες». 
Ξημερώνει ανεπιστρεπτί κι απέξω είναι σκέτη νέκρα. Ένας ξανθός από τη βάρδια μου 
πασάρει το τσιγάρο του, μισό Πρινς, τον ευχαριστώ ενώ ήδη τραβάω τζούρα. 
«Ήσυχοι φαίνονται», παρατηρεί δείχνοντας τους μπάτσους στην Πατησίων. 
«Αφού βγήκε η νύχτα δεν πρόκειται να κάνουν κάτι στα φανερά», λέω εγώ. 
«Η πλατεία είναι ακόμα ανοιχτή;» ρωτάει κάποιος άλλος της βάρδιας. 
«Έτσι δείχνει», λέει ένας νιου γουέιβ που αγναντεύει σκαρφαλωμένος στα κάγκελα. 
«Λες να θέλουν να μαζευτούμε όλοι και να μας πηδήξουν μετά;» αναρωτιέται ο ξανθός. 
«Μπα, μάλλον για ανοργανωσιά το κόβω», υποστηρίζω. Δεν είμαι και σίγουρος αλλά δεν 
υπάρχει λόγος να το δείξω. 
«Έρχονται κατά δω!» φωνάζει ο σκαρφαλωμένος. 
Μαγκώνουμε, η πρώτη σκέψη να το βάλουμε στα πόδια –δε γίνεται λόγω παγωμάρας. Η 
δεύτερη σκέψη να ειδοποιήσουμε, αλλά τι να πούμε; Σκάμε μύτη επιφυλακτικοί έξω από 
την πύλη, μια διμοιρία κάνει παρέλαση στο πεζοδρόμιο. 
«Πάω να φωνάξω τους άλλους. Θα τους γαμήσουμε!» πετάγεται ένας της βάρδιας. 
«Κάτσε στ΄αυγά σου», μουγκρίζει ο ξανθός. «Είναι λίγοι δε θα κάνουν τίποτα. Μπορεί 
να τους στείλανε να ψάξουν γι΄αφορμή». 
Μπαίνουμε από μέσα και περιμένουμε. Κοιταζόμαστε να σιγουρευτούμε οτι δε φαίνεται 
ο φόβος μας –παίρνουμε κουράγιο. Η διμοιρία φτάνει έξω από την πύλη και 
παρατάσσεται. Στα 10 μέτρα από μας, κάτω από το πεζοδρόμιο. Αμίλητοι. 
«Λες να ήρθαν για βούτα;» ψιθυρίζω στον ξανθό. 
«Θα δείξει», απαντάει και κάνει μισό βήμα πίσω. 
«Οπλισμό αναλαβα-τέ!» γαβγίζει ο διμοιρίτης. 
Τα γκλοπς βγαίνουν φόρα-παρτίδα, οι ασπίδες σηκώνονται. 
«Εφ ενός –ζυγού!» γκαρίζει ο διμοιρίτης. 
Οι Ματατζήδες ανοίγονται μπροστά μας σα  βεντάλια. 
«Αριθμη-σα-τέ!» τσιρίζει ο διμοιρίτης. 
«Ένα». 
«Δυο». 
«Τρία». 
«Τέσσερα!» φωνάζει ο σκαρφαλωμένος νιου γουέιβ. 
«Πέντε!» συνεχίζει ο ξανθός. 



«Εφτά!» λέω εγώ, επειδή είναι το τυχερό μου νούμερο. 
«Σκασμόοοος!» ουρλιάζει ο διμοιρίτης. 
«Εμείς ή εσείς;» πετάγεται ο ξανθός. 
Και πέφτουν κάτι γέλια χαλαρωτικά –λύνονται τα δεμένα στομάχια μας. Οι μπάτσοι 
απέναντι αρχίζουν να κοπανάνε τα γκλοπς στις ασπίδες εκκωφαντικά. 
«Ησυχία ρε, θα ξυπνήσετε τους γείτονες!» φωνάζει ο νιου γουέιβ. 
Απότομα ησυχάζουν –κοιταζόμαστε. 
«Βγάλτε τώρα τα κράνη και ξύστε τα κεφάλια σας!» φωνάζει ο νιου γουέιβ. 
Γυρίζουμε όλοι προς το μέρος του. 
«Είπα... αφού έπιασε την πρώτη φορά –γιατί να μην πιάσει και τη δεύτερη;» απολογείται. 
Κοιτάζουμε τους μπάτσους κι αυτοί κοιτάζουν εμάς. Η φασαρία που έκαναν 
προηγουμένως έχει φέρει μπόλικα παιδιά στην πύλη, εμείς όμως μένουμε μπροστά –
παγωμένοι. Από πίσω αρχίζουν τα πουστριλίκια. 
«Μην τους ρίξετε τίποτα!» ουρλιάζει δίπλα μου ο ξανθός. «Όχι τσαμπουκάδες -είναι 
δικά μας τα παιδιά! Φίλοι μας!» 
Καταλαβαίνω που το πάει, πιάνω το μπράτσο του διπλανού μου κι εκείνος κάνει το ίδιο 
με τον δίπλα του –κάνουμε μια μικρή αλυσίδα. 
Έχω ακούσει οτι για να ψαρώσεις τα αγριόσκυλα πρέπει να τα κοιτάς στα μάτια επίμονα 
–διαλέγω λοιπόν έναν απέναντί μου και τον καρφώνω στα ίσα. Του παίρνει ένα λεπτό 
μέχρι να με σταμπάρει, είναι χοντρούλης και με κοζάρει άγρια, δεν τραβάω τα μάτια 
μου. Πάει κάτι να πει, το μετανιώνει –τώρα ξέρω, έχουν κι αυτοί οδηγίες. Παίζουμε το 
παιχνιδάκι για κάνα δίλεπτο, μετά γυρίζει να κοιτάξει αλλού αμήχανος. Σας τη φέραμε 
πούστηδες, σκέφτομαι από μέσα μου και κρατιέμαι να μη γελάσω. 
Σε λίγο οι μπάτσοι φεύγουν αθόρυβα –οι δικοί μας αρχίζουν τα γαμωσταυρίδια. 
Χαλαρώνω το κράτημά μου, αφήνω τον διπλανό –μη μας  παρεξηγήσουν κιόλας. 
Πέφτουν τότε πάνω μας μερικοί από τους ψημένους, βετεράνοι των καταλήψεων κι έτσι. 
«Τι έγινε, τι θέλανε;» 
«Μούρη ήρθανε να πουλήσουν, μπας και γίνει τζερτζελές». 
«Σας είπαν τίποτα;» 
«Τι να μας πουν; Οτι συμπαραστέκονται στον αγώνα μας και κατανοούν τα δίκαια 
αιτήματά μας –αυτά!» 
«Έτσι ε; Μπράβο μάγκες, ψύχραιμα ξηγηθήκατε. Δε θέλουμε φασαρίες άνευ λόγου και 
αιτίας». 
Μετά αποχωρούν, οι βετεράνοι, οι περίεργοι και όλοι γενικώς. Ξαναμένουμε μόνοι. 
«Χέστηκα πάνω μου! Λέω ‘να δεις, τώρα θα σκάσει το τανκ και θα με πατήσει’!» 
μονολογεί ο νιου γουέιβ ακόμα στα κάγκελα. 
«Έχασες την ευκαιρία να γίνεις ήρωας μάγκα μου», παρατηρεί ο ξανθός. 
«Τι λε ρε;» διαμαρτύρεται ο νιου γουέιβ. «Έχω ραντεβού με μια γκόμενα το απόγευμα, 
πως θα πήγαινα πατημένος και τσαλακωμένος;» 
«Από τη στιγμή που μπήκανε στη μέση τα γκομενικά, γαμήθηκε το κίνημα», σχολιάζει 
κάποιος άλλος της βάρδιας. 
«Έχω τσιγάρο και δίνω», ανακοινώνει ο πιο λιγόλογος της βάρδιας, πέφτουμε όλοι πάνω 
του –σκέφτομαι οτι αν μου έλεγε κάποιος, να πηδήξω ή να καπνίσω, αυτή τη στιγμή θα 
προτιμούσα αβλεπί το δεύτερο. 
 



Κοντεύει πλέον να μεσημεριάσει αλλά κανένα μαγαζί δεν έχει ανοίξει. Έχουμε ανάγκη 
τον ήλιο να μας παρηγορήσει, κρυώσαμε πολύ μέσα στη νύχτα. Λιαζόμαστε σαν κάμπιες 
σκαρφαλωμένοι στα κάγκελα, οι μπάτσοι όλο κάτι κάνουν και τίποτα δεν γίνεται. Μας 
ρίξανε δυο τρεις φορές, έτσι για τα μάτια του κόσμου, αλλά δεν σοβάρεψε το πράγμα 
όπως χτες βράδυ. Τους βρίσαμε κι εμείς, τα τυπικά, μετά ασχοληθήκαμε με τα πανό και 
ξεχαστήκαμε. 
 
Περπατάω με την Έλσα στο πίσω μέρος του Ιδρύματος, έχει κάτι παρτέρια παρατημένα, 
σκατά σκύλων, κεσεδάκια με μισοφαγωμένες αηδίες –ρομαντζάρουμε γενικώς. Τη 
βρήκα κάποια φάση στα σκαλιά, μόνη της να κοιτάζει τα κορδόνια των Κονβέρς της. 
Πρότεινα να κάνουμε μια βόλτα επειδή ένιωθα άσχημα απέναντί της. Μαλακίες, αλλά 
έτσι είναι. 
«Δε σε έχω δει στην πλατεία», μουρμουρίζω. 
«Τον τελευταίο χρόνο συχνάζω». 
«Γι΄αυτό. Εγώ είμαι σε φάση να το κόβω το άθλημα». 
«Ναι καλά κάνεις. Γεράσατε –τόπο στα νιάτα». 
«Πες το κι έτσι». 
«Πως αλλιώς να το πω; Πάντα αυτή την ηλικία βάζεις ανάμεσά μας». 
«Δεν έχεις δίκιο... δηλαδή... έτσι ήταν πριν πέντε χρόνια. Τώρα έχεις γίνει....» 
«Γυναίκα; Γκόμενα; Τι ακριβώς;» 
«Όλα αυτά». 
«Και λοιπόν;» 
«Και λοιπόν –τίποτα. Εγώ...» 
«Είσαι σε άλλη φάση –το καταλάβαμε!» 
«Πουθενά δεν είμαι, σκατά είμαι. Αλλά και πουθενά δεν θέλω να βρεθώ...» 
«Καλά εντάξει». 
«Όχι ‘εντάξει’! Εξηγούμαι για να μην παρεξηγούμαι!» 
«Εντάξει είπαμε! Δε σου ζητήσαμε να μας γαμήσεις κιόλας ρε τύπε!» 
«Όχι; Κρίμα!» 
Μου τραβάει μια ξεγυρισμένη τσιμπιά στο μπράτσο, με ξεραίνει. Ωραία! Μπλέξαμε 
πάλι. 
Ευτυχώς εκείνη τη στιγμή ακούμε ένα βουητό λες και προσγειώνεται Μπόινγκ 7-47, 
κοιταζόμαστε τρομαγμένοι. 
«Κάτι γίνεται μπροστά», λέω. 
«Πάμε», απαντάει. 
«Εσύ κάτσε στα πλάγια –μη μπλέκεσαι», μου ξεφεύγει. 
«Προστασία στις γκόμενές σου!» με καρφώνει κανονικά εκείνη. 
Ξεκινάω να τρέχω για μπροστά –βαρέθηκα –δεν πάει να φάει το κεφάλι της;  
 
Στρίβω από τη γωνιά του κτιρίου και αντικρίζω το απίστευτο. Η πύλη της Στουρνάρη 
έχει γίνει κανονική ζωοπανήγυρης –κόσμος μπαίνει, κόσμος κουβαλάει, κόσμος 
χαιρετάει, κόσμος πολύς. Μαλάκα μου αυτή δεν είναι κατάληψη –αυτό είναι τσάρκα 
στην πλατεία του χωριού, Κυριακή απόγευμα! Και είναι ακόμα μόνο Σάββατο –
φαντάσου! Αρπάζω κάτι περαστικούς ινδιάνους που χοροπηδάνε, τους βάζω το μαχαίρι 
στο λαιμό, να μάθω τα καθέκαστα. Λοιπόν, όλος αυτός ο κόσμος έρχεται να ενισχύσει 
την κατάληψη, άλλοι θα μείνουν, άλλοι θα μας ταΐσουν και θα κουβαλήσουν προμήθειες, 



άλλοι μας φέρνουν τσιγάρα –μόνο τίποτα γυναίκες για την ξεκούραση των πολεμιστών 
δεν έμαθα αν φέρνουν, δε ρώτησα, ντράπηκα. Και οι Οικολόγοι Εναλλακτικοί θα κάνουν 
συνέλευση μέσα στο Ίδρυμα –σοβαρό πράγμα αυτό, καθότι πλέον κόμμα της βουλής και 
με τη βούλα οι Οικολόγοι!  
«Τι λέτε ρε παιδιά;» 
«Αυτά που ακούς!» 
«Δηλαδή μιλάμε για νέο Πολυτεχνείο –μόνο η χούντα μας λείπει!» σχολιάζω. 
Με κοιτάνε περίεργα. 
«Η ποια μας λείπει;» 
Ξεκαρδίζομαι. 
«Έλα ντε! Μαλακία είπα! Τουλάχιστον όμως δεν έχουμε Κνίτες!» 
«Μην κακομελετάς φιλαράκι!» 
Κι εξαφανίζονται μέσα στο πανηγύρι. 
 
«Ελάτε όλοι στη συνέλευση!» 
«Συνέλευση στη Γκίνη!» 
«Τώρα!» 
«Πάμε όλοι!» 
Ακολουθώ τον κόσμο, σπρωχνόμαστε, πέφτουν καρπαζιές σύννεφο, κοροϊδευόμαστε –
κάτι πάνκηδες χοροπηδάνε στις σκάλες και πετάνε τον κόσμο κάτω, πάρτι κανονικό. 
Έξω από τη Γκίνη έχει μια ουρά, άστα να πάνε! Ούτε μπακλαβάδες να μοιράζανε! Ο 
κόσμος δυσανασχετεί. 
«Άντε ρε οι μπροστινοί να μπούμε μέσα!» 
«Δε βάνει άλλους αδερφάκι!» 
«Σπρώξε γαμώτο!» 
«Με σπρώχνετε ρε!» 
Κοντεύουμε να ρίξουμε τις πόρτες, στο άνοιγμα σκάνε κάτι μουσάτοι κι αρχίζουν να 
τσιρίζουν, δεν ακούμε τίποτα. 
«Στο ΜΑΧ ρε!» 
«Ποιο ΜΑΧ;» 
«Το αμφιθέατρο!» 
«Άντε γρήγορα –μεταφέρεται η συνέλευση!» 
«Τι συνέλευση είναι αυτή που μεταφέρεται;» 
«Περιπλανώμενος θίασος». 
«Αφού δε χωράμε!» 
«Να βγάλουμε τα ρούχα μας μπας και χωρέσουμε;» 
«Μόνο τα παπούτσια σου μη βγάλεις γιατί θα μείνεις μόνος με το προεδρείο». 
Μπουρδουκλωνόμαστε, πέφτουμε, σηκωνόμαστε –αλλά τελικά τρυπώνουμε στο ΜΑΧ. 
Πιάνω στασίδι και περιμένω. 
 
Άκου κάτι. 
 
Είμαστε όλοι εδώ, το ήξερα από χτες βράδυ αλλά σήμερα σιγουρεύτηκα. Κοιτάζω 
τριγύρω, φάτσες δικές μου, μ΄εκείνον είχαμε τρακαριστεί πριν κάτι χρόνια στο Χημείο, 
με τον άλλο έχουμε βάλει πλάτες σε καταμέτρηση της Νομικής, να κρατήσουμε το 
μπλοκ, να μη μας λιώσουν –δες, εκεί πέρα χαβαλεδιάζει η παρέα του Άρη, παραδίπλα οι 



Βοτανικιώτες, στην πόρτα οι Παγκρατιώτες, αναπνέει όλη η Αθήνα σ΄αυτό το 
αμφιθέατρο. Θέλω να τους χαιρετίσω όλους, δε γίνεται –είναι πολλοί, είναι όλοι! 
Κοιτάζω χαμηλά, δίπλα στην έδρα –μια παρέα μόνων, βλογιοκομμένων από πρέζες και 
παρόμοιες χημείες. Δικοί μας ήτανε κι αυτοί, πέσανε στον άσχημο δρόμο –ξαναγύρισαν. 
Δε θα γλιτώσουν στο τέλος, αλλά μια παράταση την πήρανε όσο να πεις. Από πάνω, 
δίπλα στα σπασμένα παράθυρα με φωνάζουν. Ο Τόλης ο μπασίστας, κάπου τριγύρω θα 
σουλατσάρουν οι υπόλοιποι ΜΑΝΑ ΜΠΑΝΤΑ. 
«Τι γίνεται μουνάκι; Τι ζητάς εδώ; Ήρθες να μαζέψεις τη μάνα σου;» 
«Γι΄αυτό ήρθα αλλά άκουσα οτι η δικιά σου ξεκίνησε περίοδο προσφορών». 
«Όσο και να ρίξει την τιμή δε σε παίρνει ρε ψωμόλυσσα!» 
«Σύνελθε δικέ μου για τη μάνα σου μιλάμε! Αυτή πληρώνει εμένα όχι εγώ εκείνη!» 
«Δε σε πληρώνει ηλίθιε! Μεροκάματο της μάνας σου είναι τα λεφτά –στα δίνει επειδή η 
δικιά σου δεν προλαβαίνει να σηκώσει κεφάλι από τις πίπες!» 
«Τουλάχιστον η δικιά μου πνίγεται στη δουλειά –ενώ η δικιά σου κοπανάει μύγες». 
«Πνίγεται κυριολεκτικά –ξαναπέστο αυτό!» 
Αγκαλιαζόμαστε, η στιχομυθία μπορεί να συνεχιστεί για ώρες. Παρακάτω κόσμος 
χαιρετιέται, άνοιξαν τα ανήλιαγα υπόγεια και ξεβραστήκαμε όλοι έξω, το είχαμε ανάγκη 
ως φαίνεται. Ραχιτικοί, χλωμοί, φοβισμένοι –χρειαζόμασταν το φως από τις καρδιές των 
δικών μας ανθρώπων. Είμαστε όλοι εδώ σου λέω και δεν πρόκειται να το κουνήσουμε. 
 
Το παιδί με τα ράστα μαλλιά ανεβαίνει στο τραπέζι και κουνάει τα χέρια του για να 
κοπάσει η χάβρα. Σωπαίνουμε πρόθυμα. 
 
Η συνέλευση αρχίζει. 
 
 
32. «Είμαστε τα λουλούδια στον σκουπιδοτενεκέ» 
 
Τρυπώνω στις ρωγμές του χρόνου, έτσι χάνω το μέτρημα –δυο μέρες είναι το ίδιο με δυο 
λεπτά εδώ πέρα, όσο περνάω προσεκτικά τα χαλάσματα. Για να μην ματώσω από 
αβλεψία. Γύρω μου χαμογελάνε αυτοί που είναι ανίκανοι να ξεχωρίσουν το παρελθόν 
από το μέλλον –το πρώτο δεν θέλουν να το θυμούνται και το δεύτερο ποτέ δεν θα το 
αποκτήσουν.  
 
Βοηθάω όσο μπορώ, περιφρούρηση, συνεργεία προμηθειών, δεν θυμάμαι πόσες φορές 
βγήκαμε έξω –κρυμμένοι στα σκοτάδια, κρυμμένοι και στο αρρωστιάρικο φως του ήλιου 
–είχαμε κάπου να πάμε, με κάποιους να συναντηθούμε, κάτι να κουβαλήσουμε. Βοηθάω 
όσο μπορώ. 
 
Με την Έλσα κάνουμε αρκετή παρέα, έχουν ξεφουσκώσει οι εγωισμοί μας λόγω 
εξάντλησης των αποθεμάτων, τώρα είμαστε ήρεμοι. Ένα βράδυ κοιμηθήκαμε αγκαλιά σε 
δανεικό σλίπινγκ μπαγκ, έμπαζε κρύο από το σπασμένο τζάμι αλλά εμείς νιώθαμε πολύ 
λουξ. Θα μπορούσαμε να την τραβήξουμε την ιστορία, να πάμε για κάτι περισσότερο, 
αλλά ποιος ο λόγος; Εδώ μέσα είμαστε αλλιώς –χάσαμε τις ατομικότητές μας, για την 
ώρα τουλάχιστον –είμαστε αλλιώς εδώ μέσα. 
 



«Άκουσες τον αρχίδη;» 
«Ποιον;» 
«Τον υπουργό ρε!» 
«Ε, τι έγινε μ΄αυτόν;» 
«Οι Ματατζήδες... Είναι παιδιά του λαού λέει, με όνειρα, ελπίδες, είναι ο ανθός της 
νεολαίας!» 
«Ο ποιος;» 
«Ο ανθός!» 
«Της ποιας;» 
«Της νεολαίας ρε!» 
«Καλά και τι είναι η νεολαία για να έχει ανθούς; Κολοκυθοκορφάδα;» 
«Τι ρωτάς εμένα; Ο υπουργός το είπε». 
«Ξέρει από κολοκυθοκορφάδες ο υπουργός;» 
«Όλο και κάτι θα ξέρει –δεν έχεις ακούσει που λένε για κομματικά μαγειρέματα;» 
«Ναι ρε μπαγάσα! Αλλά δεν πίστευα οτι ακριβολογούσαν!» 
«Καλά έκανες και δεν το πίστευες –φάε κολοκύθια με τη ρίγανη τώρα!» 
Επειδή γεγονός είναι οτι μας πούλησαν οι αξιοπρεπείς πολιτευτές, όλοι τους δηλαδή, 
ακόμα και οι Οικολόγοι Εναλλακτικοί που λέγανε οτι θα κάνουν τη συνέλευσή τους 
μέσα στην κατάληψη του Πολυτεχνείου. Πούτσες μπλε και πράσιν’ άλογα –ήρθαν χτες 
βράδυ, νομίζω, οι δικοί μου από Πάντειο και μας προφτάσανε τα καθέκαστα. Οτι κόψανε 
λάσπη οι Οικολόγοι (εναλλακτική λάσπη υποθέτω) και κάνανε το νταβαντούρι τους στην 
Πάντειο, φορτώσανε οι δικοί μου, πλακωθήκανε στα γαμωσταυρίδια, τους ρίξανε κάτι 
φάσκελα ξεγυρισμένα και ήρθαν να μπουν στην κατάληψη μαζί μας. Τώρα έχουμε 
απαρτία, ο Μιχάλης ο Κύπριος, ο Παπ, ο Άκης με τον Παντελή και τέλος η Αναστασία 
με τη Σόνια που τις λέγαμε «νεόνυμφους» αλλά όχι μπροστά τους. Μαζί τους σπέσιαλ 
γκεστ ο Βαγγέλης με τον Πέρη τον Αρτινό –ήρθαν για μια συναυλία που θα γίνει σήμερα 
το βράδυ αλλά δεν τους βλέπω να ξεκολλάνε.  
«Μας βρίζουνε από την αρχή μέχρι το κλείσιμο!» 
«Ποιοι ρε μάγκα;» 
«Τα κανάλια. Αυτές οι κάργιες οι ιδιώτες –δε μας έφτανε η κρατική προπαγάνδα, 
πλακώσανε τώρα και οι μεγαλοεργολάβοι, μη χέσω!» 
«Γιατί δίνεις σημασία;» 
«Επειδή σιχτιρίζομαι ρε αδερφάκι! Τα ακούει ο κόσμος και μας περνάνε για 
ανθρωποφάγους. Και ποιοι τα λένε αυτά; Εκείνοι που φέρανε τον χουνταίο το 
Μαστοράκη, επέτειο του Πολυτεχνείου να κάνει καλλιστεία!» 
«Και πόσοι νομίζεις οτι τα θυμούνται αυτά;» 
«Πριν δυο τρεις μήνες έγινε ρε!» 
«Ναι εντάξει –πόσοι θυμούνται τη συνέντευξη των φοιτητών στο Μαστοράκη, αυτό 
εννοώ». 
«Εμάς θα μας θυμούνται πάντως –κακό καρφί στο μάτι τους θα γίνουμε αδερφάκι!» 
«Ξέρω ‘γω...ότι πεις. Πάμε στη συνέλευση τώρα;» 
«Πότε αρχίζει;» 
«Πριν μισή ώρα». 
«Άραξε ακόμα –έχουμε καιρό. Τουλάχιστον άλλη μια ώρα...» 
«Να βρούμε κάπου να καθίσουμε ρε!» 
«Μην ανησυχείς –όλο και κάποιος πούτσος θα βρεθεί πρόθυμος να μας φιλοξενήσει». 



«Α καλά τότε...» 
Κοιτάζουμε όλοι μαζί, ταυτόχρονα δηλαδή, τα κάγκελα και τους περαστικούς. Έχει 
χαλαρώσει πολύ η μπατσαρία εκεί έξω, ανοιχτοί οι δρόμοι κι εμείς αξιοθέατα. Περνάνε 
οι άνθρωποι και θαυμάζουν τα θηρία στα κλουβιά τους, άλλοι μας φοβούνται, μερικοί 
μας φτύνουν και μετά τρέχουν γρήγορα να φύγουν, κάποιοι μας συμπονούν. Βγαίνουν 
τότε οι πάνκηδες και τους λούζουν όλους ανεξαιρέτως.  
 
«Είμαστε τα λουλούδια στον σκουπιδοτενεκέ/ είμαστε το δηλητήριο στην ανθρωπομηχανή 
σας/ είμαστε το Μέλλον/ το Μέλλον Σας» 
 
Η συνέλευση δεν διαφέρει σε τίποτα από τις προηγούμενες –καθόμαστε για λίγο ήσυχοι, 
ακούμε το προεδρείο να δίνει το λόγο σε διάφορες ομάδες, λέει ο καθένας τις απόψεις 
του, συμφωνούμε στα μίνιμουμ –να διατηρηθεί η κατάληψη, να βγει ανακοίνωση, να 
αυξηθεί η πληροφόρηση –μετά η κάθε ομάδα κάνει τα δικά της, βουνά προκηρύξεων, 
ποτάμια τα τρικάκια, όλοι έχουμε δικαίωμα να μιλήσουμε και όλοι το κάνουμε. Ο 
κεντρικός συντονισμός των ενεργειών εξαντλείται στη ρύθμιση της κυκλοφορίας από και 
προς τα φωτοτυπικά μηχανήματα –έτσι μας αρέσει. 
 
Μαθαίνουμε νέα απ΄έξω, λύκεια έχουν καταληφθεί, δεκαπενταμελή μαθητών έρχονται 
στην κατάληψη, κάποια παιδιά θέλουν να μείνουν μαζί μας –παίρνουμε θάρρος. Θέλουμε 
να απλωθούμε στα εργοστάσια, ήδη η Μπερκσάιρ έχει καταληφθεί από τους εργάτες της 
επειδή πήγαινε για κλείσιμο –ονειρευόμαστε, καθόμαστε στα σκαλοπάτια, στα έδρανα, 
καπνίζουμε στα κάγκελα και ονειρευόμαστε, δεν βλέπω τίποτα κακό σε αυτό.  
 
Έχουν έρθει τα νέα οτι οι μπάτσοι έδεσαν τις πρώτες μέρες μπόλικα παιδιά στην 
Ομόνοια, λόγω ντυσίματος και μαλλιών, κάθε ανακοίνωση που βγάζουμε ζητάει την 
άμεση απελευθέρωσή τους. Αλλά οι κρατικοί ξεροσταλιάζουν σε συνεντεύξεις τύπου για 
να αποδείξουν οτι τα χημικά που μας έριξαν δεν είναι επικίνδυνα –γελάμε πολύ, ας μας 
τα δώσουν τότε να τα ρίχνουμε στις χέβι μέταλ συναυλίες για ατμόσφαιρα. Είμαστε εδώ, 
βράζουμε, βρίζουμε και γελάμε πολύ. 
 
«Το απόγευμα θα την κοπανήσω –να πάω μέχρι το σπίτι να πλυθώ λιγάκι», λέει ο 
Βαγγέλης. 
«Κι εγώ το χρειάζομαι, σε λίγο θα πέφτει η μπίχλα κομμάτια από πάνω μου», 
διαπιστώνω. 
«Πάμε μαζί;» ρωτάει. 
Φοβάμαι να φύγω από την κατάληψη, οι πόρτες είναι μονίμως ανοιχτές από την 
περιφρούρηση αλλά έχω την αγωνία οτι κάτι θα γίνει, κάπως θα μας μπλοκάρουν και δεν 
θα μπορούμε να ξαναμπούμε. 
«Κούλαρε φιλαράκι –κι αν κλείσουν από μπροστά θα πηδήξουμε από πίσω», λέει ο 
Βαγγέλης. 
Έχω να τυπώσω μια προκήρυξη –μιλάμε για κάψιμο των συμβόλων, για θεσμούς που 
καταρρέουν όσο οι άνθρωποι φοβούνται να κοιτάξουν –οι υπόλοιποι έχουν κατακρίνει το 
περιεχόμενο, πολύ ακαταλαβίστικο, τροφή για συκοφάντιση της κατάληψης, έτσι το 
έχουν θέσει. Αδιαφορούμε, κανείς δε φτάνει πουθενά όσο συμβιβάζεται, «όλα ή τίποτα 
μωρό μου!» Περνάει τελικά η θέση μας λόγω γενικευμένης ανοχής –ο Παπ έχει χτενίσει 



το κείμενο, ο Κύπριος έχει κάνει την επιμέλεια, εγώ με τον Άκη τυπώνουμε πυρετωδώς. 
Αλλά ποιος θα μοιράσει τις προκηρύξεις;  
«Λέμε να πάμε για τίποτα ξεβρόμισμα», πληροφορώ τον Παπ. 
«Πότε θα γυρίσετε;» 
«Μέχρι το βράδυ θα είμαστε πίσω». 
«Εντάξει –ελεύθεροι υπηρεσίας»», γελάει. 
«Να ΄ρθω μαζί σας;» ρωτάει η Έλσα που έχει προσκολληθεί κανονικά στην ομάδα μας. 
Κοιτάζω το Βαγγέλη, μου κάνει νόημα σε στυλ «θα φάμε καλά!», κουνάω το κεφάλι όχι 
όσο αγανακτισμένα θα ήθελα να φανεί. 
«Δεν πρέπει να πας κάποτε σπίτι σου εσύ;» τη ρωτάω. 
«Σπίτι; Ποιο σπίτι; Εδώ μένω πλέον», χαμογελάει γοητευτικά η Έλσα. 
Θα μπλέξουμε  –το βλέπω καθαρά. 
 
Βγαίνουμε από Στουρνάρη, σκοπεύουμε να αποφύγουμε την πλατεία επειδή έχει βγει 
βρώμα οτι είναι τιγκαρισμένη στους ασφαλίτες, προτιμάμε λοιπόν τα απέναντι στενά. 
Βαδίζουμε αμίλητοι, συχνά-πυκνά ακουμπάμε σε τοίχους πολυκατοικιών για να 
τσεκάρουμε το δρόμο. Κάπου υπάρχουν μπάτσοι –σίγουρα πράγματα –το θέμα είναι να 
τους δούμε πρώτοι. Επιλέγουμε τη Σουλτάνη κι αμέσως φεύγουμε τρέχοντας, σκυμμένα 
κεφάλια. Στα 100 μέτρα μυριζόμαστε μπλεξίματα, πολλή νέκρα έχει ο δρόμος. Κοιτάζω 
το Βαγγέλη. 
«Δεν είμαστε για να κάνουμε πίσω τώρα», μουγκρίζει. 
Βγάζω κεφάλι από τη γωνία –κοζάρω μια κλούβα φρεσκοπλυμένη και οι μπάτσοι –δώρο.  
«Από την άλλη πλευρά», δείχνω στο Βαγγέλη. 
Μαλακίες –κλειστά κι από κει, καπελάκηδες.  
«Τρεχάτε ποδαράκια μου...» φωνάζει ο Βαγγέλης. 
Τον ακολουθούμε, περνάει σφαίρα δίπλα στην κλούβα, οι Ματατζήδες βρίζουν αλλά δεν 
μας κυνηγάνε. Κοντεύουμε να βγούμε Σόλωνος, ακούμε κάτι μπαμ μπουμ πίσω μας –
χτυπάνε μάλλον τα πλαϊνά της κλούβας για εκφοβισμό.  
 
Τα τυροπιτάδικα της Σόλωνος είναι τίγκα στους μπάτσους, λίγα αμάξια κυκλοφορούν 
στο δρόμο, τραβάω πάνω μου την Έλσα. 
«Αν μας στριμώξουν βάλτο στα πόδια χωρίς να κοιτάξεις», ψιθυρίζω. 
«Τώρα δηλαδή...» 
«Κόφτο μωρέ –κράτα το φεμινισμό σου γι΄αργότερα», μανουριάζω. 
«Τώρα σας πιάσανε τα σορόπια;» αδημονεί ο Βαγγέλης. 
Τρέχουμε στα τυφλά, η Σόλωνος είναι ποτάμι με ρουφήχτρες σωρό, σαθρές οι πέτρες 
που πατάμε. 
«Τρεχάτε μουνάκια!» 
«Θα σας λιώσουμε!» 
Ακούμε τα γέλια τους από κάθε πεζοδρόμιο, όσο δε μας πιάνουν δε μας νοιάζει. 
Φτάνουμε Ακαδημίας, ευτυχώς λειτουργούν τα λεωφορεία. Μπαίνουμε στο πρώτο 
εύκαιρο. 
«Τη σκαπουλάραμε», χαχανίζει ο Βαγγέλης. 
«Πονάω από το τρέξιμο», αναστενάζει η Έλσα. 
Γέρνω πίσω το κεφάλι, να χαλαρώσω κάπως. 
 



Και το λεωφορείο δε λέει να ξεκινήσει. 
 
«Έχω σακουλέψει από την πείνα», παραπονείται ο Βαγγέλης. 
«Όταν φτάσουμε Κουκάκι κερνάω ίγκλις μπρέκφαστ», τον καθησυχάζω. 
«Δεν το βλέπω να φτάνουμε πουθενά», σχολιάζει η Έλσα. 
Κοιτάζω στη θέση του οδηγού –έχει δίκιο. Είμαστε εφτά-οχτώ εδώ μέσα, οι υπόλοιποι 
έχουν ήδη αρχίσει τη γκρίνια. 
«Δεν πάμε να ρωτήσουμε το σταθμάρχη;» λέει μια μεσόκοπη χωρίς να κουνηθεί από τη 
θέση της. 
«Ναι, ναι –πάμε». 
«Δεν είναι κατάσταση αυτή!» 
«Έχει διαλυθεί το κράτος!» 
Σιγοντάρουν οι υπόλοιποι επιβάτες αλλά κανένας δεν κουνιέται. 
«Τι ‘ναι τούτοι ρε;» απορεί ο Βαγγέλης. «Τύφλα να ΄χει ο Ιονέσκο!» 
Τελικά ένας μαυριδερός οδηγός δρασκελίζει την πόρτα. 
«Δεν πάει πουθενά το λεωφορείο –είναι κλειστό το Σύνταγμα λόγω φασαρίες», 
ανακοινώνει και εξαφανίζεται αεράτος. Καθόμαστε στις θέσεις μας όσο οι υπόλοιποι 
κατεβαίνουν βρίζοντας. Υπολογίζουμε πόσο βαστάνε τα πόδια μας, σχεδόν καθόλου, 
αλλά πρέπει να ξεκινήσουμε.  
«Θα περάσουμε από το Σύνταγμα;» ρωτάει ο Βαγγέλης. 
«Αντέχετε;» ζητάω να μάθω. 
«Ούτε με σφαίρες!» απαντάνε με μια φωνή. 
«Άρα -πάμε Σύνταγμα!» ξεκαθαρίζω. 
 
Γίνεται της Πόπης εκεί πέρα, οργανωμένα μπλοκ και ινδιάνοι που αλαλάζουν στα 
λουλουδάδικα, συμβατικά δακρυγόνα και νεράντζια. Ο κόσμος φωνάζει «να πέσει η 
κυβέρνηση», «να μπουν φυλακή οι δολοφόνοι», ανθρώπινες αλυσίδες ανοιγοκλείνουν, 
πάρτι κανονικό. Επιχειρούμε να διασχίσουμε από τα πλάγια, σύντομα μπλοκαριζόμαστε 
αριστεράς και οικολογίας γωνία. Νιώθω ασφυξία ανακατεμένη με ζαλάδα εξάντλησης –
κρατιέμαι μη λιποθυμήσω γιατί θα με κάνουν γραμματόσημο στην άσφαλτο.  
«Βάστα την Έλσα», φωνάζει ο Βαγγέλης. 
Κοιτάζω στο πλάι –εκείνη τραμπαλίζεται σα μεθυσμένο κουνούπι, την αρπάζω με το ένα 
χέρι επειδή με το άλλο κρατάω την ψυχραιμία μου.  
«Άνοιξε δρόμο να την κάνουμε», λέω στο Βαγγέλη. 
Μπαίνει μπροστά σε στυλ «παίχτης του ράγκμπι» -σκουντάει με τους αγκώνες, 
ποδοπατάει τους αναποφάσιστους που μας κλείνουν το δρόμο –Βαγγέλης ο άνθρωπος 
από γρανίτη. Στην αγκαλιά μου η Έλσα κλαίει σιωπηλά, δεν έχω ώρα να ασχοληθώ, 
στριμώχνομαι βιαστικά στους διαδρόμους που ανοίγει ο Βαγγέλης για να μη χαθούμε. 
Τελικά βγάζουμε άκρη, το πλήθος μας ξεβράζει στη Φιλελλήνων, πάω ν΄ανασάνω και 
πέφτουμε σε μπάτσους!  
«Πίσω κωλόπαιδα!» σκούζει ένας μπλαβί με αναποδογυρισμένα μάτια. 
«Άσε μας ρε άνθρωπε! Να φύγουμε θέλουμε!» φωνάζω εγώ. 
«Δε φεύγει κανείς!» αφρίζει ο μπλαβί και παίρνει να μελιτζανίζει.  
Ρε, μ΄έναν πούστη που μπλέξαμε, σκέφτομαι απελπισμένος. 
«Άσε μας να περάσουμε συνάδελφε. ΕΛΤΑ!» μουγκρίζει ο Βαγγέλης και του δείχνει μια 
ταυτότητα σε διαφανές πλαστικό. 



«Άντε, φύγετε γρήγορα!» σκούζει ο μπάτσος. Κάνει και νόημα στους δικούς του να μας 
ανοίξουν δρόμο. 
«Μάγκα μου ποιος είσαι; Ο Ντικ Τρέισι;» θαυμάζω. 
«Πάμε μαλάκα πριν μας σαπακιάσουν στο ξύλο!»κάνει εκείνος όσο με βοηθάει να 
κουβαλήσουμε την Έλσα. 
Βγαίνουμε στη λεωφόρο. 
 
«Ειλικρινά τώρα, πως σου ήρθε το αεροπλανικό με την ταυτότητα;» ρωτάω όσο 
κατεβαίνουμε τη Συγγρού. 
«Τι τα ψάχνεις τώρα; Έχουμε κι εμείς τα μέσα μας», γελάει ο Βαγγέλης. 
Ο αέρας ανοίγει μπροστά μας, καυσαέριο και σκουριασμένοι σωλήνες αποχέτευσης –
είναι κάπως παρήγορο αυτό. 
 
«Περάστε στο φτωχικό μου!» κάνει χώρο ο Βαγγέλης για να χωθούμε στο ημιυπόγειο, 
όσο παιδεύεται να βγάλει τα κλειδιά από την πόρτα. 
Συναγωνιζόμαστε ποιος θα σωριαστεί πρώτος, διαλέγω έναν ξεχαρβαλωμένο καναπέ, 
στο Βαγγέλη περισσεύουν κάτι μαξιλάρες ριγμένες στο πάτωμα, η Έλσα βολεύεται σε 
μια πολυθρόνα. 
«Δεν άντεχα να κάνω ούτε μισό βήμα ακόμα», μουρμουρίζει πριν γείρει το κεφάλι της. 
«Καλά –ας μας παίρνανε στο κυνήγι και σου ΄λεγα εγώ», ψελλίζει ο Βαγγέλης. Μετά 
καταλαβαίνει πως τελεί υπό κατάρρευση και αλλάζει ύφος. «Κοπελιά, παίζει ένα κρεβάτι 
μέσα –αν θες άντε ξάπλωσε, έχουμε ώρα». 
Η Έλσα όμως την έχει δει κούτσουρο οπότε τη σηκώνουμε αδιαφορώντας για κάτι 
αναιμικές διαμαρτυρίες και την αδειάζουμε στο κρεβάτι. 
«Τι είναι αυτή ρε φιλαράκι; Την τρως;» ενδιαφέρεται να μάθει ο Βαγγέλης. 
«Άστα –πονεμένη ιστορία...» μουρμουρίζω. 
«Και το δίδαγμα αυτής;» θέλει να μάθει. 
«Οτι όλα εδώ πληρώνονται –κοινότυπο;» απολογούμαι. 
«Λατρεύω την κοινοτυπία, αν μάλιστα μου προκύψει και κανένα πήδημα για λόγους 
εκδίκησης δε θα χαλαστώ καθόλου», γελάει. 
«Ίσα μωρή μουχρίτσα!» τον σπρώχνω για πλάκα. 
 
Όσο κάνει μπάνιο κοιμάμαι με το μάτι μισάνοιχτο –κάπου βγαίνει και με σκουντάει, 
περπατάω σα ζόμπι μέχρι τη ντουζιέρα. Το ζεστό νερό με απονευρώνει, βάζω πολύ 
κουράγιο για να βγω έξω, πλένω εσώρουχο ελπίζοντας να στεγνώσει γρήγορα πάνω στο 
καλοριφέρ και ψάχνω μέρος να ψοφήσω. Ευτυχώς ο Βαγγέλης έχει παρατήσει μια 
κουβέρτα στον καναπέ, γιατί τώρα ροχαλίζει του καλού καιρού χυμένος στις μαξιλάρες. 
Με παίρνει ο ύπνος πριν ακουμπήσω το κεφάλι μου -χτυπάω στο ξύλο του καναπέ, 
ξυπνάω, βολεύομαι καλύτερα. 
 
Κάτι με τραβάει από τα βάθη του πηγαδιού, για μια στιγμή νιώθω κουβάς κανονικός, 
ανοίγω τα μάτια –βλέπω το χέρι της. 
«Σήκω, έλα στο κρεβάτι»,ψιθυρίζει δίπλα στο μάγουλό μου. 
Προσπαθώ να εστιάσω, η Έλσα φοράει ένα μακρύ μπλουζάκι, τα γυμνά της πόδια, μισό 
πόντο από τη μύτη μου. 
«Τι έγινε;» αναρωτιέμαι. 



«Έλα στο κρεβάτι να κοιμηθείς κανονικά», ψιθυρίζει. 
«Ο Βαγγέλης;» απορώ. 
«Κάπως άτυχος για την ώρα»,σχολιάζει εκείνη. 
Την ακολουθώ, ξαπλώνουμε αγκαλιασμένοι, μυρίζει αντρικό αφρόλουτρο και σαμπουάν 
φτηνό. 
«Εντάξει τώρα;» χαμογελάει. 
«Εντάξει αλλά μην το παραζορίζεις γιατί θα έχουμε ατυχήματα», μουρμουρίζω. 
«Καιρός δεν είναι;» αναρωτιέται. 
Τη φυλάω στα χείλη, μετά κάνω λίγο πίσω. 
«Καιρός είναι», λέω. «Αλλά αυτό δε σημαίνει τίποτα απολύτως». 
Κλείνω τα μάτια –δεν είμαι για τέτοια. Δεν έχω χώρο για τύψεις, προτιμώ τον 
πατενταρισμένο ρόλο του μαλάκα. Κλείνει κι εκείνη τα μάτια, δείχνει να κοιμάται 
ακαριαία –ο δικός μου ύπνος πήγε περίπατο και έκτοτε αγνοείται η τύχη του. Έχω μια 
δαιμονισμένη όρεξη ν΄αρχίσω τα γαμωσταυρίδια –αλλά δεν το κάνω, μην την ξυπνήσω. 
 
«Τι γίνεται εδώ ρε άτομα; Το ρίξατε στην τσόντα κι εγώ απέξω; Τι ρόλο βαράω δηλαδή –
πείτε μου να ξέρω!» μουγκρίζει ο Βαγγέλης από την πόρτα της κρεβατοκάμαρας. 
Ανοίγω τα μάτια, δεν είναι γραφτό μου να κοιμηθώ ποτέ σ΄αυτή τη ζωή –υπολογίζω οτι 
μόλις πριν λίγη ώρα με πήρε ο ύπνος. 
«Όχι αγάπη μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις!» μουρμουρίζω. 
Η Έλσα ξυπνάει ενοχλημένη και αλλάζει πλευρό. 
«Πότε είπαμε οτι θα γυρίσουμε ρε ηλίθιε;» ρωτάει ο Βαγγέλης. 
«Το βράδυ –γιατί;» αναρωτιέμαι. 
«Το βράδυ –ναι. Αλλά ποιο βράδυ;» 
Κοιτάζω έξω από τις γρίλιες –κάποιο φως αταίριαστο με την ώρα που υπολογίζω. 
«Σήμερα το βράδυ!» κάνω χαζά. 
«Το ‘σήμερα’ ήταν χτες –βλάκα!» 
«Και τώρα τι είναι;» ρωτάω. 
«Τώρα είναι ‘αύριο΄!» 
«Το ατενίζω με αισιοδοξία!» χαμογελάω καθησυχαστικά και βουλιάζω πάλι στο 
μαξιλάρι. 
Επιτόπου πετάγομαι. Συνειδητοποιώ οτι είναι η δεύτερη φορά, κολλητά, που πουλάω 
τους δικούς μου –η γαϊδουριά μου δεν έχει όρια! 
«Πρέπει να φύγω!» φωνάζω. «Εσύ μείνε με την Έλσα κι ελάτε αργότερα». 
«Κάτσε κάτω ρε. Μαζί βγήκαμε, μαζί θα μπούμε –ξηγηθήκαμε;» 
Κάθομαι αποκαμωμένος, αλλά πετάγομαι πάλι καθώς θυμάμαι οτι έχω παρατήσει από 
χτες το σώβρακό μου στο καλοριφέρ. Τρέχω το μαζεύω –σαν καινούργιο έγινε, μόνο 
λίγο ξεροψημένο στις άκρες.  
«Ξύπνα την κι ετοιμαστείτε τότε», φωνάζω στο Βαγγέλη. 
 
Προχωράμε τροχάδην, κόβουμε από Πλάκα για να φτάσουμε πιο γρήγορα –μαλακίες. 
Πως να καλύψεις απόσταση μισής μέρας; Η Έλσα έχει κάτι μούτρα μέχρι την άσφαλτο –
λες και δεν της έκατσε κάποιο προγραμματισμένο πήδημα, τέτοια τσαντίλα! 
Το Σύνταγμα έχει λίγο κόσμο, τουρίστες και συνταξιούχους –δε φαίνονται μπάτσοι στα 
πέριξ. Φτάνουμε Κοραή, αρχίζουμε να περπατάμε επιφυλακτικά. 
«Πάνω στην τρεχάλα δεν πήραμε καμιά προμήθεια!»  παρατηρεί ο Βαγγέλης. 



Βλέπουμε ένα σουβλατζίδικο απέναντι, μαζεύω οτι έχω στην τσέπη μου, τα δίνω στο 
Βαγγέλη. 
«Πετάξου και ξηγήσου», λέω. 
Μένουμε για λίγο μόνοι με την Έλσα. 
«Κάπως σπαστικός έτσι;» απολογούμαι. 
«Ο Βαγγέλης;» απορεί εκείνη. 
«Για μένα λέω», της εξηγώ. 
«Εντάξει –έχω δει και χειρότερους...» μουρμουρίζει. 
«Αυτό είναι θετικό δηλαδή;» ρωτάω να μάθω. 
«Θα σου πω άλλη φορά», απαντάει. 
«Κοίτα –δεν θέλω να ξεκινήσουμε τίποτα δακρύβρεχτο...» 
«Πολύ μεγάλη ιδέα έχεις για την πάρτη σου! Πως δηλαδή; Ο σούπερ γκόμενος την 
είδες;» 
«Γιατί; Δεν είμαι;» 
«Παιδικό μου κόλλημα είσαι και μ΄ένα πήδημα θα σε ξεπετάξω. Αλλά το έχεις 
καταλάβει και καθυστερείς μην τύχει και τσαλακωθεί ο εγωισμός σου», λέει μέσα από τα 
δόντια της. 
«Ψυχολόγα σκέτη είσαι αδερφούλα μου!» θαυμάζω. 
«Κι εσύ μαλάκας –πάμε παρακάτω», μου υπενθυμίζει. 
Το παρακάτω περιλαμβάνει μυρωδάτες σακούλες με σουβλάκια και μπύρες σε 
συσκευασία εξάδας. Φορτωνόμαστε σα γαϊδούρια και προχωράμε. 
 
Έχει τόση ερημιά γύρω από το Πολυτεχνείο που είμαι σχεδόν σίγουρος οτι έληξε η 
κατάληψη. Με πιάνουν τα νεύρα μου –τι σκατά το θέλαμε το πλύσιμο; Ευτυχώς όμως 
διακρίνω κλούβες στην Πατησίων, πρώτη φορά χαίρομαι τόσο που βλέπω τους 
μπάτσους. Φτάνουμε στην πύλη της Στουρνάρη. 
«Τι έγινε ρε; Από που ξεφυτρώσατε;» ξύνεται ένας πάνκης της περιφρούρησης. 
«Εδώ δεν παραγγείλατε κάτι σουβλάκια;» δείχνω τις σακούλες. 
«Εμείς πάπια Πεκίνου και φουα γκρα παραγγείλαμε», λέει ο πάνκης. 
«Α, συγνώμη τότε. Να τα γυρίσουμε πίσω». 
«Μπείτε ρε πούστηδες κι έχει γυρίσει το μάτι μας!» μουγκρίζει ο πάνκης. 
Μπαίνουμε. 
 
Όλοι είναι ανάστατοι επειδή η κυβέρνηση πιέζει τους καθηγητές να υπογράψουν άρση 
του ασύλου. Οι σκατοφυλλάδες σιγοντάρουν, κάποια μάλιστα δημοσίευσε και τα 
ονόματα των «ηγετών της κατάληψης» και καλά «προσχεδιασμένη ενέργεια από τα 
διεθνή αναρχικά κέντρα με σκοπό τη διασάλευση της κοινωνικής ειρήνης». Ψάχνουμε 
όλοι την εφημερίδα με τα ονόματα –κάποιος τα βρίσκει, τα φωτοτυπεί, κυκλοφορούν 
από χέρι σε χέρι. Βλέπουμε λοιπόν οτι τα ονόματα είναι με τη βούλα –τα έδωσε ο 
Υπουργός Δημόσιας Τάξης στην εφημερίδα!  
«Τι ‘ναι αυτά ρε;  Αν χαφιεδίζει ονόματα ο υπουργός στις εφημερίδες, οι δημοσιογράφοι 
τι δουλειά θα κάνουν;» 
«Είναι κανένας απ’ αυτούς εδώ μέσα;» 
«Νοητικώς εννοείς;» 
«Δεν το κόβω για πάνω από τρεις –τέσσερις, ευτυχώς που δεν το έπαιξε στο Προπό ο 
υπουργός –άκλαυτος θα πήγαινε». 



«Αυτή ρε δε είναι Γαλλία εδώ και δυο χρόνια;» 
«Ε και; Αμφισβητείς δηλαδή οτι μπορεί να γύρισε ιγκόγκνιτο και να μπήκε 
μεταμφιεσμένη στην κατάληψη; Αμφισβητείς τον υπουργό;» 
«Ε καλά –σίγουρα! Να φανταστείς προχτές τρακαρίστηκα με τον Κροπότκιν 
αυτοπροσώπως! Είχε μεταμφιεστεί για να μην τον πάρουν χαμπάρι και δούλευε βάρδια 
στο φωτοτυπικό!» 
«Τι λε ρε παιδί μου! Και τι είχε ντυθεί ο Πιέτρ;» 
«Μετανοημένη Κνίτισσα αλλά τον κατάλαβα αμέσως εγώ!» 
Εκεί ανοίγουν κάποιες μπύρες και μαλακίζεται εντελώς η σοβαρή πολιτική ανάλυση των 
εξελίξεων. 
 
Βρίσκω τον Μιχάλη τον Κύπριο, οι υπόλοιποι κάπου βόσκουν στα πέριξ. 
«Τι έγινε με τις προκηρύξεις;» 
«Τις μοιράσαμε –ευτυχώς που δεν περιμέναμε από σένα». 
«Ναι, ευτυχώς δε λες τίποτα!» 
Ο Βαγγέλης έχει εξαφανιστεί μαζί με τα παιδιά που στήνουν τη μικροφωνική για τη 
βραδινή καθιερωμένη συναυλία. Από τα μεγάφωνα μπόλικο πανκ, ελληνικό και ξένο.  
 
Τότε ακούω φωνές πολλές, βρισίδια και ποδοβολητό. Τρέχω στο προαύλιο, μια ομάδα 
έχει κυκλώσει ένα άτομο και πέφτει ξύλο. Μπλέκομαι ανάμεσά τους. 
«Τι έγινε ρε;» 
«Χαφιές!» 
Κοιτάζω καλύτερα, διακρίνω γνωστή φάτσα, ο τύπος που κάναμε πρώτο βράδυ 
περιφρούρηση, αυτός που μας κέρασε τσιγάρα. Δείχνει μπλοκαρισμένος και 
πανικόβλητος. 
«Αφήστε τον –είναι δικό μου το άτομο!» τσιρίζω. 
Χώνομαι ανάμεσά τους να τον πλησιάσω, κάποιος πιτσιρίκος μου τη βγαίνει άσχημα. 
«Τι θες τώρα; Κι εσύ χαφιές είσαι;» λυσσάει. 
«Ναι χαφιές και πράκτορας. Γουστάρεις κάτι;» φορτώνω. 
«Τι πράκτορας ρε πούστη; Ταξιδιωτικός;» ξεκαρδίζεται ένας Εξαρχειώτης που μας 
ακούει από το μπούγιο. 
Τέλος πάντων, χαλαρώνουν γύρω από τον τύπο, καταφέρνω να τον βουτήξω αγκαζέ. 
«Για πάμε παραδίπλα», του σφυρίζω. 
Με ακολουθεί αχυρένιος. Αράζουμε στο πεζούλι, τον κερνάω τσιγάρο. 
«Ευχαριστώ», λέει. 
«Δεν κάνει τίποτα. Ξεχρεώνω το τσιγάρο που μου έδωσες στην ανάγκη», του εξηγώ. 
Δε μιλάει. 
«Όταν τελειώσεις, να φύγεις πετώντας», του λέω. 
«Δεν είμαι χαφιές ρε φίλε», μουρμουρίζει. 
Τον κοιτάζω από λαδωμένο μαλλί μέχρι πατούμενο. Τριαντάρης και βάλε –μάλλον δίκιο 
είχανε αυτοί που του μουντάρανε. 
«Σε ρώτησα τι είσαι και τι δεν είσαι;» τον γειώνω. 
«Όχι δηλαδή –αλλά....» 
«Άστο τότε. Σήκω φύγε και πες στους ανωτέρους σου να μη σας στέλνουν με σκαρπινάκι 
–είναι ντεμοντέ πλέον». 
Γελάει. 



«Και γιατί με υπερασπίστηκες αφού είναι έτσι;» 
«Για να έχω καλές σχέσεις με το νόμο ρε κορόιδο! Αύριο που θα πέσω στα χέρια σας, το 
ίδιο θα κάνεις κι εσύ για μένα –μιλάω σωστά;» 
Χαμογελάει ψάχνοντας απάντηση. 
«Αρχίδια θα κάνεις –μέχρι και μάρτυρας αναγνώρισης θα έρθεις αν με τσιμπήσουν. 
Κοπάνα τη τώρα, όσο είναι ήσυχοι οι Μάο Μάο», ψιθυρίζω καθώς σηκώνομαι. 
Δε μου πήγαινε καρδιά να τον δω λιντσαρισμένο –τι διάολο, ολόκληρο τσιγάρο με είχε 
κεράσει το άτομο! 
 
Κάνω ν΄ανέβω στις πάνω αίθουσες, μπας και μου αναθέσουν καμιά δουλειά –πέφτω πάλι 
σε φασαρίες. Τραβήγματα, μπουνίδια, σπρώξιμο πολύ. 
«Τι έγινε πάλι γαμώτο;» 
«Οι Αρχιτέκτονες!» 
«Ε, τι;» 
«Έκαναν κατάληψη». 
«Που; Εδώ;» 
«Ναι, κατάληψη μέσα στην κατάληψη!» 
«Κι εμάς τι μας νοιάζει;» 
«Ξέρω ΄γω; Πάμε να τους βγάλουμε από την κωλοσχολή τους και μετά το συζητάμε! 
Θάνατος στους φοιτητές –αυριανούς διευθυντές!» 
Ευτυχώς πέφτουν στη μέση κάτι ψύχραιμοι, εξηγούν τα προφανή, καλά κάνουν και 
μπαίνουν μέσα οι φοιτητές, όλοι μαζί είμαστε, όλοι το ίδιο. Κι αν καταλάβουν όλες τις 
σχολές ακόμα καλύτερα –δεν υπάρχει πατέντα στην κατάληψη, μη χάνουμε το νόημα 
από ξεροκεφαλιά. 
«Να τους πάμε τρόφιμα κι ότι χρειαστούν». 
«Τι μαλακίες μας τσαμπουνάς; Αυτοί τώρα ήρθανε –λες να μην είναι προετοιμασμένοι;» 
«Μόνο προετοιμασμένους δεν τους είδα πάντως! Δικοί μας είναι ρε –μη στραβώνετε 
χωρίς λόγο! Κι αν δεν το ξέρουν οτι είμαστε όλοι στην ίδια πάντα, να τους το δείξουμε 
εμείς». 
Μερικοί πάνκηδες φεύγουν σηκώνοντας τους ώμους αγανακτισμένοι –δεν τα 
γουστάρουν αυτά, ήρθαν για σύγκρουση και δεν πρόκειται να δεχτούν τίποτα 
διαφορετικό. Αλλά οι ψύχραιμοι περνάνε τη γραμμή τους, σκαρώνουν και μια επιτροπή 
να μιλήσει με τους Αρχιτέκτονες. 
 
Παίρνει να βραδιάζει, αράζω δίπλα σ΄ένα βαρέλι αναμμένο, τσιγάρα, κρασιά και κάποια 
φιστίκια που ξεφύτρωσαν μυστηριωδώς στο πουθενά. Με πλευρίζει ο ξανθός της πρώτης 
περιφρούρησης, χαιρετιόμαστε χαμόγελα. 
«Τι άκουσα; Αυτός που είχαμε μαζί μας ήταν χαφιές;» ρωτάει. 
«Ναι, έτσι φαίνεται», λέω. 
«Το είχα καταλάβει εγώ από τότε! Δε μου γέμιζε το μάτι», μουρμουρίζει. 
«Ναι ε;» 
«Ναι. Έχω ενσωματωμένο χαφιεδοεντοπιστή εγώ!» 
Κουνάω το κεφάλι. Περιμένω, γιατί είμαι σίγουρος οτι θα συνεχίσει. Και δε με 
απογοητεύει –πλακώνεται στην πολυλογία, για το πόσο κόβει το μάτι του, πόσους 
μπάτσους έδειρε, πόσες γκόμενες πήδηξε στην κατάληψη –κλασσική περίπτωση ατόμου 



που κερδίζει τις πρώτες εντυπώσεις και σου σπάει τον πούτσο με τις παπαριές του στη 
συνέχεια.  
«Λοιπόν έχω ένα σπίτι καβάτζα εδώ απέναντι, μένει κάποια γκόμενα, διευθύντρια σε 
τράπεζα –εκεί πηγαίνω να καθαριστώ, γενικώς.... με πιάνεις; Όποτε θελήσεις μη 
ντραπείς, πάμε παρέα –εγγυημένα πράγματα». 
Κουνάω το κεφάλι, έχω αρχίσει να μαστουρώνω από την πολυλογία του. Εκείνη τη 
στιγμή περνάει η Έλσα, μας βλέπει, της κάνω νόημα –κάθεται στην παρέα. 
«Τι έγινε; Καλά περνάμε;» ρωτάω. 
«Βαρετά κάπως», δυσανασχετεί. 
«Ποια είναι η κοπέλα;» χώνεται ο ξανθός. 
«Έλσα» συστήνω. 
«Χάρηκα! Εσύ δεν ήσουνα προχτές στο φαρμακείο;» 
«Όχι», λέει η Έλσα. 
«Ξέρεις για τι λέω –έτσι; Που ήρθα να μου δέσετε το αιμάτωμα, ξέρεις που το έπαθα ε;» 
Η Έλσα με κοιτάζει απορημένη –σηκώνω τους ώμους και μαζεύομαι στο τζάκετ μου σε 
στυλ «βγάλτα πέρα μόνη σου». Ο ξανθός γέρνει προς το μέρος της αποπνικτικά. 
Κι εγώ λέω να τον ψιλοπάρω. 
 
Βλέπω τον ήλιο να γλιστράει μέσα στις ρωγμές του χρόνου –οι ρυθμοί ακανόνιστοι, οι 
νύχτες φωτεινές, οι μπάτσοι εκτελούν κάποιο ασαφές σχέδιο. Μας αφήνουν ανοιχτά όσο 
κυκλοφορούν οι φήμες περί εισβολής, να φύγει όποιος θέλει –κλείνουν τους δρόμους 
όταν καταλαβαίνουν οτι κόσμος δεν φεύγει, κόσμος έρχεται και το μαγγανοπήγαδο 
γυρίζει. Έχουν πιάσει 5-6 δικούς μας, έχουν αφήσει μερικούς άλλους, έχουμε 
προσπαθήσει επανειλημμένως να ξαναπάρουμε την Πατησίων –πήραμε επανειλημμένως 
τ΄αρχίδια μας.  
 
Οι εφημερίδες κιτρίνισαν στο χρώμα του παγωμένου κάτουρου, τα κανάλια παίζουν 
αγκωνιές ποιος θα μας βρίσει περισσότερο. Οι πανεπιστημιακοί ακόμα δεν υπογράφουν 
το χαρτί που θα λύσει τα χέρια των μπάτσων, αλλά κάποια στιγμή θα το κάνουν 
μπαϊλντισμένοι από το επικοινωνιακό ανάθεμα. Οι Οικολόγοι βγάζουν ανακοινώσεις του 
σαλονιού –τίποτα δεν λένε, ούτε καν την τιμωρία του Μελίστα δε ζητάνε. Γενικότητες 
περί καταπίεσης και αυθαιρεσιών, παρφουμαρισμένες με νέφος και έλλειψη υδάτινων 
πόρων –χρησιμοποιούν ανακυκλωμένο χαρτί που σιχαινόμαστε να το μεταχειριστούμε 
ακόμα και για σκουπίσουμε τους πισινούς μας.  
 
Είμαστε εγκαταλειμμένοι εδώ –βλέπω θάλασσα έξω από τα κάγκελα και το προαύλιο μια 
παραλία νησιού, θα φάμε τις προμήθειές μας και μετά θα φαγωθούμε μεταξύ μας για 
λόγους επιβίωσης. Αλλά δεν θα βγούμε από δω μέσα με τα κεφάλια σκυμμένα, το 
κάναμε αυτό τόσες φορές –δεν πάει άλλο. Δεν μας παίρνει κιόλας, τελειώνουμε, 
κατάλαβες; 
 
Έρχονται διάφοροι και μιλάνε στις συνελεύσεις μας, εκπρόσωποι της ΕΦΕΕ, 
εκπρόσωποι κομματικών νεολαιών, εκπρόσωποι μαθητών, εργατών –εκπρόσωποι 
γενικώς. Τους προτρέπουμε να σταματήσουν την εκπροσώπηση και να στείλουν εδώ 
μέσα αυτούς που εκπροσωπούν, μπας και βγει καμιά άκρη. Η εκπροσώπηση σκοτώνει τη 
συμμετοχή, αυτό φωνάζουμε –σιγά μη μας ακούσουν! Καταλήγουν σε καλυμμένες 



απειλές του στυλ «είστε εξωφοιτητικοί», «κάνετε κατάχρηση ασύλου», «παρεμποδίζετε 
τους φοιτητές». Γελάμε και σηκωνόμαστε όρθιοι, να μετρηθούμε –«εμείς συνάδελφε 
είμαστε από Πάντειο», «εμείς από Νομική», «εμείς από Βιομηχανική», «εγώ από 
ΑΣΟΕΕ», «εγώ από ΠΟΕ», «εγώ από Λογιστική Αιγάλεω», «κάτσε κάτω ρε! εσύ είσαι 
σπουδαστής, όχι φοιτητής!» Και χαχανίζουμε δυνατά. 
Φεύγουν σιχτιρισμένοι –«αύριο θα μπούμε μέσα», μας προειδοποιούν. «Ελάτε», 
πανηγυρίζουμε. Με το που φεύγουν καθόμαστε και συζητάμε, τι θα κάνουμε, πως θα 
ενεργήσουμε.  
«Να κλείσουμε τις πύλες, να μην αφήσουμε τα κομματόσκυλα να μαγαρίσουν τον αγώνα 
μας!» 
«Ποιον αγώνα ρε; Βλέπεις κανένα να αγωνίζεται; Τι μας πέρασες, για αγωνιστές της 
εθνικής αντίστασης ή για μπαλαδόρους; Εγώ δεν τα μπορώ αυτά –ιδρώνω εύκολα!» 
«Θα καταντήσουμε ’73 αν μπουν μέσα. Θα μας καπελώσουν και θα μας κλειδώσουν στα 
υπόγεια, να μας βρουν οι μπάτσοι!» 
«Δίκιο έχει! Για πόσο μαλάκες μας περνάνε; Αφού αυτοί είναι κατά της κατάληψης –τι 
θέλουν εδώ μέσα;» 
«Δεν έχουμε άλλη επιλογή –θα τους αφήσουμε να μπουν». 
«Τι λες μωρέ; Εμείς ορίζουμε τις επιλογές μας! Όποιος πάει να μας σπάσει θα τον 
κάψουμε ζωντανό –μπάτσοι, φοιτητές, κομματικοί καθοδηγητές –όλοι τα ίδια». 
«Για συνέλθετε γαμώ το στανιό σας! Τι θέλετε δηλαδή; Να τους δώσουμε δικαίωμα; Θα 
πουν οτι τους απαγορεύουμε να εκφράσουν τις ιδέες τους μέσα στην ίδια τους τη 
σχολή!» 
«Ποιες ιδέες ρε βλάκα; Για κομματόσκυλα μιλάμε!» 
«Ξύπνα Βασίληηηη! Το ζουμί δεν είναι στις ιδέες, είναι στην απαγόρευση!» 
Πολλά κεφάλια σκύβουν συλλογισμένα. Όλοι καταλαβαίνουμε –δεν γίνεται να 
απαγορεύουμε, δεν είμαστε εμείς αυτοί που ορίζουν το επιτρεπτό, εμείς είμαστε αυτοί 
που αντιδρούν στους κανόνες τους.  
«Θα αρνηθούμε την ίδια μας τη μορφή σαν κίνημα αν αρχίσουμε να απαγορεύουμε, δεν 
το πιάνετε;» 
«Ναι, αλλά αν μπουν μέσα θα γαμηθούμε σαν κίνημα». 
«Καλύτερα τελειωμένοι παρά εξουσιαστές!» 
Κανένας δε θέλει να το δεχτεί αλλά και κανένας δεν μπορεί να βρει αντεπιχείρημα. 
Είμαστε αρκετά ώριμοι πλέον, ούτε τους εαυτούς μας δεν μπορούμε να κοροϊδέψουμε. 
Είμαστε στο τέλος, είμαστε το τέλος. 
 
Την επόμενη μέρα μαζευόμαστε στα κάγκελα –απέξω κομματικοί της ΕΦΕΕ με τουπέ 
και υφάκι. Και τη διαμαρτυρία ανά χείρας, για την επικείμενη απαγόρευση εισόδου. Το 
προεδρείο της συνέλευσης βγαίνει μπροστά από όλους μας, στήνονται στην ανοιχτή 
πύλη. 
«Είμαστε εδώ για να υποδεχτούμε τους συντρόφους φοιτητές που έρχονται αλληλέγγυοι 
στον αγώνα μας», ανακοινώνει ένας αρχαίος μουσάτος, με χαμόγελο πρέσβη. 
Οι απέξω κωλώνουν κάπως, ψάχνονται. 
«Τι περιμένετε σύντροφοι; Ελάτε μέσα. Στον αγώνα κανένας δεν περισσεύει!» λέει το 
προεδρείο. 
Ξεσπάμε σε χειροκροτήματα –μέχρι και οι μπάτσοι ξαφνιάζονται, βγαίνουν από τις 
κλούβες και αγναντεύουν τους μαλάκες. 



«Μπείτε μέσα ρε!» 
«Όλοι μαζί!» 
«Φαντάροι είστε αδέρφια μας!» 
«Ένας στο χώμα, χιλιάδες στον αγώνα!» 
«Τα λεφτά μας πίσω!» 
«Καλύτερα μιας ώρας, σκλαβιά και φυλακή –παρά σαράντα χρόνια, σκλαβιά και 
φυλακή!» 
Κρεμασμένοι στα κάγκελα το καφριλεύουμε εντελώς το ζήτημα –οι φοιτητές μπαίνουν 
αμήχανοι, γινόμαστε όλοι ένα πανί, «απόψε αυτοσχεδιάζουμε». Πετυχαίνω μέσα στο 
μπούγιο τον Άκη από τους Αρχιτέκτονες, χαιρετιόμαστε. 
«Που ήσουνα ρε ψυχή; Νόμιζα οτι θα ΄ρχόσουν με τους άλλους που μας κάνανε 
κατάληψη», λέω. 
«Ναι σιγά! Αφού παίζανε οι Φολ, αυτό έλειπε να παρατήσω τη συναυλία για να κλειστώ 
εδώ μέσα!» γελάει. 
«Και τώρα; Πως από δω;» 
«Για χαβαλέ μαλάκα μου! Περίμενα να δω ξύλο με την ΕΦΕΕ, αλλά τους την κάνατε 
γυριστή». 
Κουνάω το κεφάλι. 
«Γυριστή και μαλακίες. Βάλαμε φίδι στον κόρφο μας, θα αρχίσουν τις γνωστές πουστιές 
τους οι Κνίτες και γάμησέ τα!» 
Ξεκαρδίζεται. 
«Είσαι ηλίθιος και εντελώς απολιτίκ!» μου εξηγεί. 
«Μιλά καλά ρε!» 
«Ποιοι Κνίτες, κωθώνι; Που τους είδες; Πασπίτες και Δαπίτες είναι όσοι μπήκανε!» 
«Έλα μουνί στον τόπο σου!» 
Κοιτάζω τους καινούργιους –σα δίκιο να έχει το ρεμάλι! Σινιέ παιδιά, παπουτσάκι τύπου 
Τίμπερλαντ, μπουφανάκι υαλοβάμβαξ, πουλοβεράκι ανκορά –δεν είναι Κνίτες αυτοί! 
Παίρνω να γυρνοβολάω στο προαύλιο πανηγυρίζοντας –έχουμε μπλοκάρει το σύμπαν 
αδερφέ μου, έχουμε φέρει τα κυβερνητικά μαμόθρεφτα στην κατάληψη -είμαστε αυτοί 
που ονειρευτήκαμε να γίνουμε! 
 
Το βράδυ στήνεται ένα πάρτι μυθικό, οι ζώνες έχουν χαλαρώσει, όλοι θέλουν να 
ξεχάσουν τον σκατόκοσμο έξω από τα κάγκελα, όλοι ζουν για το δευτερόλεπτο. Ένα 
είναι το γαμημένο, δε θα ξανάρθει και γι΄αυτό το κρατάνε σφιχτά. Όλη νύχτα. Και από 
πάνω μας η μουσική. 
 
Μοιράζομαι ένα τρίφυλλο με την Έλσα αδιαφορώντας για τους παλιούς που με 
στραβοκοιτάνε –πρέπει, βλέπεις, να δείχνουμε αγωνιστικό πρόσωπο στους ΕΦΕΕ 
αγύρτες. 
«Δε θέλω να με θυμάσαι άσχημα», λέει η Έλσα. 
«Έχουμε καιρό για να φτιάξουμε τις αναμνήσεις μας», λέω. 
«Σαχλαμάρες. Όταν βγούμε από δω μέσα θα χαθούμε». 
Την αγκαλιάζω. 
«Όταν βγούμε από δω μέσα θα βρεθούμε ρε πιτσιρίκα. Ξεπλένουμε τα μυαλά μας εδώ, 
δεν το πήρες χαμπάρι;» 
«Πως τη λένε;» ρωτάει παγωμένα η Έλσα. 



«Μην ασχολείσαι», λέω. 
«Δεν πάει έτσι», διαμαρτύρεται. 
«Λάθος –μόνο έτσι πάει», τη γειώνω. 
Μοιάζει να το δέχεται. 
 
Κάτι πάνκηδες έχουν πλακωθεί στο μπουνίδι, έτσι για ξεμούδιασμα. 
 
Κι εγώ καθισμένος στο πεζούλι βλέπω μερικά ακόμα ξημερώματα. Βλέπω τους 
μουσικούς να μαζεύουν ενισχυτές και καλώδια, βλέπω τους θεωρητικούς, αμήχανους και 
λιγομίλητους, βλέπω την κούραση στα πρόσωπα των παιδιών, βλέπω τη διακριτική 
αποχώρηση των κομματικών, βλέπω το νήμα να πλησιάζει τρέχοντας. Δε μας τσάκισαν 
οι μπάτσοι, δε μας σάρωσε η προπαγάνδα, αλλά ποιος μπορεί να αντισταθεί στην 
απραξία; 
 
Μόνο να χάσουμε μπορούμε πλέον. 
 
Έχει νυχτώσει και τα νέα κυκλοφορούν από στόμα σε στόμα, πρέπει να πάμε όλοι εκεί, 
για τη συνέλευση. Δίπλα μου κουρασμένα παπούτσια προχωράνε μόνα τους, κοντεύουμε 
να κλείσουμε ολόκληρο μήνα στην ίδια διαδρομή. Αποφεύγουμε να κοιταχτούμε στις 
σκάλες –ντρεπόμαστε.  
 
Πιάνουμε έδρανα και περιμένουμε, κοιτάζουμε τριγύρω –μια ερώτηση κρεμασμένη σα 
σβησμένο τσιγάρο, «μόνο τόσοι έχουμε απομείνει;» Σκύβω το κεφάλι, είμαι εδώ και μια 
βδομάδα στα πρόθυρα της εξάντλησης, πονάνε κόκαλα που δεν είχα φανταστεί οτι 
υπήρχαν στο σώμα μου, κοιμάμαι άσχετα σαν κοπρόσκυλο. Η Έλσα έπαθε κάτι 
μυστήριους πυρετούς, την έδωσα σε ένα φιλικό ζευγάρι τριαντάρηδων που 
αναγκάστηκαν να φύγουν επειδή δε γινόταν να κρατάει άλλο το παιδί τους η γιαγιά. Μου 
υποσχέθηκαν οτι θα τη φροντίζουν μέχρι να γίνει καλά ή μέχρι να βγούμε έξω. Ησύχασα 
κάπως. 
Ο Βαγγέλης εδώ και κάτι μέρες τραβιέται με ένα σούργελο, ντεμι-πρεζάκι, απ΄αυτές που 
τρέχουν στις Ινδίες για φιλοσοφία και φτηνά κοσμήματα, μετά στήνουν τάβλα στα 
Προπύλαια και θησαυρίζουν –γνωστή μούρη. Μου δήλωσε ερωτευμένος, τον έβρισα 
επειδή η γκόμενα ήταν για ξεπέτα και αν... -αδιαφόρησε ο δικός μου καθότι μαγεμένος 
από τις βαρυσήμαντες παπαριές ινδικής κατασκευής και προελεύσεως που αμόλαγε η 
τύπισσα. Τώρα κάθονται δίπλα μου και χαμουρεύονται –κοιτάω αλλού. 
 
Και πιάνω τα λόγια του ομιλητή από τη μέση. 
 
«... γι΄αυτό όσα πετύχαμε ήταν σημαντικά. Από δω και πέρα μόνο να υποβαθμίσουμε το 
νόημα της εξέγερσής μας μπορούμε, ότι κι αν γίνει δεν θα μας ωφελήσει. Ας δούμε τα 
όριά μας, ας συνειδητοποιήσουμε τα όρια της εξέγερσης. Ας αποχωρήσουμε, αυτή η 
μορφή πάλης τελείωσε, τώρα μας περιμένει ο δρόμος. Να μην εκφυλιστούμε σύντροφοι, 
να μεταφέρουμε την εμπειρία μας στην κοινωνία....» 
Λέω να κοιμηθώ λιγάκι. 
 
«Αύριο το απόγευμα ξεκινάμε!» 



«Ετοιμαστείτε!» 
«Καμιά πρόκληση να μη μείνει αναπάντητη!» 
Πετάγομαι στον αέρα. Τι έγινε; 
 
Θα βγούμε από το Πολυτεχνείο, αύριο το απόγευμα, έτοιμοι για όλα. Ήδη γράφεται η 
ανακοίνωση, το ζουμί είναι οτι ζητάμε να φύγουμε από εδώ μέσα νικητές. Δεν θέλουμε 
να δούμε μπάτσο στο δρόμο μας, δε θέλουμε κανείς να μας μιλήσει, να μας εμποδίσει. 
Αν μας πειράξουν θα χυθεί αίμα, αν μας μπλοκάρουν θα χυθεί αίμα, αν μας κοιτάξουν 
στραβά θα χυθεί αίμα. Αυτό είναι το ζουμί της ανακοίνωσης. Παθαίνω ταχυπαλμία.  
 
Τρέχω στους διαδρόμους για να ξεκολλήσω, τα παιδιά ετοιμάζονται βιαστικά –λες και 
βγαίνουμε την επόμενη στιγμή. Ο πολύγραφος ανάβει, τα φωτοτυπικά ζεματάνε. Κάτω 
στο προαύλιο κουβέντες λερωμένες με μπογιές. Ακούγονται διάφορα, οτι θα μας την 
πέσουν τη νύχτα, θα μας την πέσουν το ξημέρωμα, θα μας περιμένουν απέξω –δε μας 
νοιάζει. Μη σου πω οτι αυτό ακριβώς θέλουμε. Να τελειώσει αυτό το μεσοβέζικο 
πράγμα, να κοντραριστούμε στα ίσα, να ξεμπερδεύουμε. Εκεί έξω όλοι είναι εναντίον 
μας –οι νοικοκυραίοι, οι εργατοπατέρες, τα κομματόσκυλα... Μόνο τα παιδιά μας 
υποστηρίζουν στις καταλήψεις των σχολείων –όλοι οι άλλοι βρίζουν κι αγανακτούν. 
Χωρίς λόγο –κι αυτός είναι ο σημαντικότερος απ΄όλους τους λόγους. Ακούγεται οτι θα 
γίνει μια μεγάλη συναυλία αύριο –πριν αποχωρήσουμε. 
 
Κι αυτή τη νύχτα κανένας δεν κοιμάται –είμαστε τσιτωμένοι, τρεμάμενα χέρια από την 
εξάντληση, μάτια που αρνούνται πεισματικά να εστιάσουν, μυαλά ιπτάμενα σα μέλισσες. 
Οι μπάτσοι απέξω κάνουν ταρζανιές, εικονικές επελάσεις, άσκοπες μετακινήσεις, πολλά 
παιδιά σκαρφαλωμένα στην πύλη της Πατησίων προκαλούν. «Ελάτε ρε πούστηδες! 
Ελάτε να τελειώνουμε!» Η ψυχραιμία δεν μας χρειάζεται αυτή τη νύχτα κι έτσι κανένας 
δεν απορεί για το πού τη χάσαμε. 
 
«Λες να μας μαγκώσουν φιλαράκι;» κρατάει το κεφάλι του ο Βαγγέλης. 
«Μην τσιμπάς ρε –θα ξεφύγουμε», τον παρηγορώ. 
«Άμα με περάσουν από δίκη χάνω τη δουλειά μου», συνεχίζει εκείνος. 
«Δε θα μας περάσουν από πουθενά και για τίποτα. Είμαστε καθαροί φιλαράκι, απλά 
διαμαρτυρόμαστε –τι θα μας κάνουν; Κάποιο ξύλο και μετά θα μας αφήσουν», τον 
κοιτάω να δω αν το έχαψε. Επειδή ξέρω για τους άλλους που έχουν πιάσει κατά καιρούς, 
μέχρι το κάψιμο της Ρώμης τους φορτώσανε κι ας λένε τα βιβλία οτι το έκανε ο 
Νέρωνας.  
 
Δεν βλέπουμε το ξημέρωμα –είμαστε απασχολημένοι με το να κρυώνουμε. Είχαμε 
συνηθίσει να είμαστε περισσότεροι –κάποια απομόνωση σήμερα. 
 
Ανεβαίνει η Γενιά του Χάους στην πρόχειρα στημένη σκηνή, κατεβαίνουν 
συγκροτήματα φτιαγμένα ειδικά για την περίσταση με ότι διατίθεται στα πέριξ –ένας 
μπασίστας από δω, δυο κιθαρίστες παραπέρα, κάποιος ντράμερ πλήρους απασχόλησης, 
από τραγουδιστές υπάρχει έλλειψη.  
 



Ήδη έχουν μαζευτεί στην πύλη της Στουρνάρη. Ξεδιπλώνουν ένα πανό πανέμορφο, 
τριαντάφυλλο στην άκρη –«ΕΙΜΑΣΤΕ Ο ΑΝΘΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ» με 
καλλιγραφικά γράμματα. Πέφτει γέλιο τρελό. 
«Μαζέψτε το ρε, θα μας περάσουν για Ματατζήδες!» 
«Ποια λουλουδού έκανε καλλιτεχνική επιμέλεια;» 
«Βγαίνουν εύκολα τα πλαϊνά ξύλα σε περίπτωση ανάγκης;» 
Πετάγονται μπροστά οι παλιοί –φωνάζουν. 
«Βάλτε κράνη, καλύψτε τις φάτσες σας!» 
«Μην τους αφήσετε να σας φωτογραφίσουν –παραμονεύουν σπιούνοι εκεί έξω!» 
«Μην κάνετε τίποτα αν δεν προκαλέσουν!» 
Περιττά όλα αυτά βεβαίως. 
 
Ξεκινάμε. 
 
Οι Ματατζήδες σηκώνουν τις ασπίδες, παίρνουν θέσεις μάχης τριγύρω. Τους κοζάρουμε, 
βάζω στοίχημα οτι οι περισσότεροι παρακαλάμε από μέσα μας. «Ελάτε ρε κερατάδες. 
Δώστε μας ένα λόγο μια γαμημένη αιτία –ελάτε!». Οι μπάτσοι κάθονται στις θέσεις τους, 
μόνο τιμές που δε μας αποδίδουν. 
 
Μετράμε τα βήματά μας, κοιτάζουμε τριγύρω –αυτός ο δρόμος είναι δικός μας τώρα, για 
λίγο, για όσο, για πάντα. Είμαστε αποφασισμένοι, αν μας χτυπήσουν δε θα 
υποχωρήσουμε, δεν θα τρέξουμε να κρυφτούμε αυτή τη φορά –δεν έχει μείνει πουθενά 
να πάμε, αυτός είναι ο δρόμος μας. 
 
Τα παιδιά φωνάζουν, ο Βαγγέλης περπατάει δίπλα μου, οι Παντειακοί, οι Εξαρχειώτες, 
ένα μάτσο απειλητικά χαμόγελα.  
«Τι έγινε η δικιά σου;» ρωτάω το Βαγγέλη. 
«Την κοπάνησε χτες βράδυ –είχε δουλειές», απαντάει. 
«Αυτά είναι άμα μπλέκεις με μπιζνεσμανγούμαν», γελάω. 
«Ωραία γκόμενα όμως!» 
«Τι να σου πω; Εσύ ξέρεις». 
Τα στενά τιγκαρισμένα στη μπατσαρία –αλλά δεν κάνουν καμιά κίνηση, περπατάμε σα 
μπαλαρίνες σε ναρκοπέδιο. Ένα, δυο, τρία μέτρα, βάλε κάτι ακόμα, σε λίγο θα φανεί η 
πλατεία. Κολυμπήσαμε από το νησί μας μέσα στους ύφαλους, ψάχνουμε για στεριά. 
Είμαι στη μέση της πορείας –οι μπροστινοί πρέπει ήδη να βλέπουν πλατεία. Σηκώνομαι 
στις μύτες, δεν τους βλέπω αλαφιασμένους –όλα καλά. 
 
Πίσω μας έρχονται τα ΜΑΤ, σε απόσταση όμως. Εντάξει, αφού δε μας δέσανε μέχρι 
τώρα, μπορεί και να γλιτώσουμε. Οι πρώτοι έχουν ήδη πατήσει πλατεία. Ακούω 
πανηγυρισμούς, θέλω να δω και μόνος μου, σπρώχνω, τρέχω –η πλατεία έρημη. 
 
Οι οργανωτικοί λένε να διαλυθούμε ήσυχα, παιδιά ξεμυτίζουν από τα στενά –όλα ήσυχα, 
δεν υπάρχει μπάτσος εκεί πέρα, μας αφήνουν να φύγουμε. Νικήσαμε. Νικήσαμε νομίζω. 
Νικήσαμε τελικά; Μάλλον έτσι θα είναι επειδή η νίκη μυρίζει καμένες προσδοκίες κι 
έχεις αυτή τη γεύση στο στόμα σου, καραμέλα λεμόνι, πικρή και λιγωτική σκέτος 
θάνατος. Νικήσαμε λοιπόν. Τα παιδιά αγκαλιάζονται, δίνουν ραντεβού για την επομένη, 



υπόσχονται –«αυτό είναι μόνο η αρχή», «δεν θα τους αφήσουμε σε ησυχία», «θα 
ξανάρθουμε». Κάνω κι εγώ τα ίδια, ξέρω όμως οτι τελειώσαμε. Ποτέ δεν θα 
ξαναβρεθούμε κι αν πέσουμε τυχαία ο ένας πάνω στον άλλο θα γυρίσουμε αλλού τα 
μάτια, θα το παίξουμε άγνωστοι. 
«Να σε πάω πουθενά; Έχω τη μηχανή στο ΒΟΞ», προτείνω στον Βαγγέλη. 
«Όχι άστο. Λέω να περπατήσω, να σκεφτώ...». 
Δίκιο έχει. 
 
Τη βρίσκω να με περιμένει εκεί, μαραμένη κάτω από στρώματα σκόνης, με την πίσω 
ρόδα κολλημένη στον τοίχο. Με πιάνει τότε μια στεναχώρια –είναι αβάσταχτος ο πόνος 
των πραγμάτων. Ανεβαίνω και ξεκινάω μετά από κάτι κούφιες μανιβελιές –στο δρόμο με 
πλευρίζουν μερικές ακόμα μηχανές, κορνάρουμε και παίζουμε τα φώτα –παιδιά γυρίζουν 
τα κεφάλια, ουρλιάζουν, πανηγυρίζουν, προχωράνε. Φοράω ακόμα το κράνος κι έτσι έχω 
το ελεύθερο μέχρι και να δακρύσω αν γουστάρω. Αλλά δε μου απομένει στάλα δύναμης, 
οδηγούμαι άψυχα από τη μηχανή. Απομακρύνομαι. 
 
Αυτό ήταν λοιπόν. 
 
 
33. Γράφοντας με το ζόρι αναμνήσεις 
 
Μισοξαπλωμένος στο κρεβάτι μου, με τις αρβύλες του να κρέμονται από το κάγκελο όσο 
απολαμβάνει το Κάμελ που μου τράκαρε –προσπαθεί να στείλει σήματα τις τουλούπες 
καπνού, δεν τα καταφέρνει κι άσχημα. Κοιτάζω την αφίσα πάνω από το κεφάλι του, 
«Ζνορτ!», μουγκρίζει η αφίσα -δε βγαίνει νόημα. 
 
«Κατάλαβες;» λέει τελικά. 
Κατάλαβα.  
«Κι εσύ τι σκοπεύεις να κάνεις τώρα;» ρωτάω. 
«Ξέρω ‘γω; Έχω μια θειά στην Καλιφόρνια, από το σόι της μάνας μου –λέω να ψάξω 
κατά κει για μεταπτυχιακό, όλο και κάποιο πανεπιστήμιο θα παίζει», απαντάει σκεφτικά 
ο Πέτρος. 
«Στην Καλιφόρνια; Τι μεταπτυχιακό θα κάνεις εκεί πέρα; Ηλεκτρόλυση 
παραισθησιογόνων;» γελάω. 
«Ακόμα κι αυτό –κάτι τέλος πάντων», μουρμουρίζει. 
Έχει έρθει να μου πει τα καθέκαστα, ο Τάκης έγινε δεκτός για μάστερ σε τρία 
αμερικάνικα πανεπιστήμια –«όσο κουβεντιάζαμε να την κοπανήσουμε για κάποιο 
αγρόκτημα στην επαρχία, αυτός ο πούστης συμπλήρωνε αιτήσεις για υποτροφία», έτσι το 
έθεσε. «Αγάπα τα ελαττώματα με τους φίλους σου», καταλήξαμε. 
 
«Άρα, είσαστε να την πουλεύετε και οι δυο σας», συμπεραίνω. 
«Από σιγά-σιγά...»  
«Μάλιστα. Καλή φάση –θα πηδήξετε και το στρατιωτικό για κάνα δυο χρονάκια...» 
«Ναι κι αυτό...» 
«Και  μετά;» 
«Τι ‘μετά’;» με κοιτάζει παραξενεμένος. «Δεν υπάρχει ‘μετά’ –ποιος ασχολείται;» 



Δίκιο έχει.  
«Πες μου για το ταξίδι», τον παροτρύνω. Επειδή, τις μέρες της κατάληψης κάπως τους 
κάθισε και φόρτωσαν ζλίπι-σκηνή στο αμάξι του πατέρα του Τάκη, μετά φόρτωσαν το 
αμάξι σε πλοίο στο λιμάνι της Πάτρας και περάσανε απέναντι. Τουρ στην Ιταλία, 
επιστροφή μέσω Γιουγκοσλαβίας στεγνοί από φράγκα. 
«Είπαμε να κάνουμε κάτι οι δυο μας, δηλαδή ο Τάκης το πρότεινε –λόγω που θα 
χαθούμε σύντομα. Του έδωσε αμάξι ο γέρος, μποναμά επειδή τον δέχτηκαν τα 
αμερικάνικα πανεπιστήμια... Πέντε μέρες το ‘πήγαινε’, δεκαπέντε το ‘έλα’ –καλή φάση. 
Η Ιταλία δε λέει μία, αυτοκινητόδρομοι του χάους και βρώμικες πόλεις, πανάκριβη 
χώρα. Κοιμόμασταν στο αμάξι κυρίως, αλλά, άκου τι έγινε έξω από τη Ρώμη. Έχουμε 
στήσει τη σκηνή στο πλάι της οτοστράντα, νύχτα, ξαστεριά –είπαμε να ισιώσουμε λίγο 
από το στρίμωγμα του αυτοκινήτου. Δεν προλαβαίνουμε να αποκοιμηθούμε κι ανοίγουν 
οι ουρανοί, έτσι στο άσχετο, καρέκλες, καναπέδες, πολυθρόνες, είδη προικός... Δε μας 
παίρνει να μείνουμε στη σκηνή γιατί φοβόμαστε οτι θα μας παρασύρει το ρέμα  και θα 
φτάσουμε Τίβερη ας πούμε. Πρέπει να μαζευτεί η σκηνή και να χωθούμε στο αυτοκίνητο 
–έχω την καταπληκτική ιδέα να βγάλουμε τα ρούχα μας όσο μαζεύουμε για να μη γίνουν 
μουσκίδια –σωστός;» 
«Δηλαδή διπλώνετε σκηνή ολόγυμνοι στη μέση της νύχτας;» 
«Έτσι ακριβώς!» 
«Με τα τσουτσούνια να καμπανίζουν;» 
«Ούτε μπροστά να ήσουνα!» 
«Παρακάτω». 
«Όχι παρακάτω. Εκεί δίπλα, στα πέντε μέτρα περνάει ένα τρένο, είκοσι βαγόνια μακρύ! 
Γιατί μέσα στο σκοτάδι δεν πήραμε χαμπάρι οτι στήσαμε δίπλα στις γραμμές –περνάνε 
λοιπόν και βρισκόμαστε να χαιρετάμε τους αγουροξυπνημένους επιβάτες σε στυλ 
‘θαυμάστε τους ιθαγενείς’!» 
«Έλα ρε!» 
«Ναι, κανονικά. Οι πρώτοι δεν μας παίρνουν είδηση, αλλά, όσο περνάνε τα βαγόνια 
γίνεται κινούμενη κερκίδα η υπόθεση, στο τέλος είχαν ανοίξει παράθυρα και 
χειροκροτούσαν. Μέχρι χαρτοπετσέτες και πλαστικές σακούλες μας πέταξαν!» 
Σβήνει το τσιγάρο, σηκώνεται να ξεμουδιάσει. 
«Ζόρικη φάση», παρατηρώ. 
«Στη Γιουγκοσλαβία τα είδαμε όλα, φοβερά μέρη, καταπληκτικές γυναίκες –βρεθήκαμε 
σε μια πλατεία, πιάσαμε κουβέντα με φοιτητές. Και φοιτήτριες φυσικά. Ωραία παιδιά, 
πέντε μέρες στη σειρά μας ταΐζανε και μας ποτίζανε –ντραπήκαμε και φύγαμε. Πριν τα 
σύνορα μας λυπήθηκε κάποιος αγρότης, μας πήγε σπίτι του να ξεκουραστούμε...» 
«Όμορφα πράγματα», παρατηρώ. 
«Μαλακίες. Χάλια ήταν», με προσγειώνει. 
«Πως αυτό;» απορώ. 
«Επειδή μετράμε ανάποδα τις μέρες ρε μαλάκα». 
«Μια ζωή έτσι δεν κάναμε;» 
«Τώρα είναι αλλιώς». 
«Αλλιώς;» 
«Κάνεις οτι δεν καταλαβαίνεις μου φαίνεται. Τότε μετράγαμε προς το τέλος, τώρα 
μετράμε προς το μέλλον –υπάρχει διαφορά!» 
«Θες να πεις οτι υπάρχει μέλλον τελικά;» 



«Δυστυχώς». 
«Στ΄αρχίδια μας νομίζω. Εμείς δεν θα είμαστε εκεί να το δούμε». 
«Νομίζεις!» 
Δε λέμε τίποτα άλλο –ανοίγω τηλεόραση και χαζεύουμε τα παιδικά, «Σουσάμι άνοιξε» ή 
κάτι παρόμοιο. 
 
Βαριόμαστε σύντομα. Κλείνω το δέκτη, σκαλίζω δίπλα στο πικάπ, καταλαβαίνω οτι δεν 
έχει όρεξη να μιλάμε άλλο. Βάζω δίσκο. «Δεν θυμάσαι τι πρέπει να πεις/ δεν θυμάσαι τι 
πρέπει να κάνεις/ δεν θυμάσαι που πρέπει να πας/ δεν θυμάσαι τι πρέπει να διαλέξεις/ 
Κατρακυλάς, κλέβεις, νιώθεις, γονατίζεις/ Όλοι οι μαστουρωμένοι/ τριγυρνάνε φορώντας 
χιτώνες από γλυκόριζα/ Δεν μπορώ να διστάσω/ και δεν μπορώ να περιμένω/ για το Δρόμο 
της Απόλαυσης». 
Χτυπάει η πόρτα διστακτικά, κοιτάζουμε ταυτόχρονα –δεν έχουμε όρεξη να 
απαντήσουμε. Η πόρτα ανοίγει –μπαίνει η Έλσα, κάπως αμήχανη επειδή δείχνουμε 
ενοχλημένοι. Δεν είναι ακριβώς έτσι, αλλά τέλος πάντων. Όταν βγήκα από την 
κατάληψη –δηλαδή, όχι εκείνη τη μέρα.... κάποια μέρα πέρασα από τους φίλους μου που 
είχαν αναλάβει να φροντίσουν την Έλσα. Την βρήκα ροδοκόκκινη να προσέχει το 
πιτσιρίκι του ζευγαριού, μια Έλσα πολύ χαρούμενη, άνετη σχεδόν. Την πήρα από εκεί 
πέρα, να μη γίνεται φόρτωμα –δεν ήθελε να γυρίσει σπίτι της, μίλαγε κάθε μέρα στο 
τηλέφωνο με τη μάνα της, «είμαι καλά, μην ανησυχείς, μη με ψάχνεις –κάποτε θα 
γυρίσω». Την έφερα σπίτι μου, τι άλλο να ΄κανα; Η δικιά μου η μάνα την αντιπάθησε 
πλήρως, «απολειφάδι και νευρόσπαστο –καμιά σχέση με την άλλη, είχε έναν αέρα 
εκείνη!» Ναι, αυτός ο αέρας μας πήρε και μας σήκωσε –χέσε μας ρε μάνα!  
Η Έλσα ήταν ήσυχη, διακριτική και ανέλπιστα καλή στο κρεβάτι –τελικά αποφάσισε οτι 
δεν χρειαζόταν «να με ξεπεράσει» βιαστικά, πήρε τον χρόνο της.  Κάποια συμβατική 
σχέση. 
«Το ηλιοβασίλεμα σού θυμίζει πετρωμένα σύννεφα/ νόμιζες οτι πέταγες μέχρι που άνοιξες 
τα μάτια σου/ και βρήκες τον εαυτό σου να πέφτει πίσω στα χτεσινά ψέματα/ Γεια σου 
Δρόμε της Απόλαυσης, το ξέρεις οτι εκείνη θα ξαναγυρίσει/ Κατρακυλάς, κλέβεις, νιώθεις, 
γονατίζεις». 
«Τι ακούτε;» ρωτάει η Έλσα. 
«Τιμ Μπάκλεϊ –κάτσε», λέω εγώ. 
«Ωραίο είναι», σχολιάζει όσο στριμώχνεται δίπλα μου. 
«Άκου παρακάτω», της κάνω νόημα να σωπάσει όσο η βελόνα κυλάει στο ενδιάμεσο 
αυλάκι. 
«Σε είδα να περπατάς/ μόλις χτες/ όταν έτρεξα να σε πιάσω/ εξαφανίστηκες/ και ο δρόμος 
έμεινε γκρίζος/ Το κερί έσβησε/ τώρα που έχεις φύγει/ γιατί η φλόγα ήταν πολύ φωτεινή/ 
τώρα που έχεις φύγει/ Σ΄άκουσα να γελάς/ μ΄εκείνο το γέλιο σου από χρυσάφι/ όταν σε 
φώναξα/ η σιωπή μού απάντησε/ και ο αέρας έμεινε παγωμένος/ Το κάστρο έπεσε/ τώρα 
που έχεις φύγει/ δεν χτυπάει πια η καμπάνα/ τώρα που έχεις φύγει/ Βρήκα ένα γράμμα/ τη 
μέρα που έβρεχε/ όταν πήγα να το ανοίξω/ στα χέρια μου απόμεινε/ μόνο στάχτη». 
«Δεν είναι για μένα αυτό», μουρμουρίζει η Έλσα. 
«Εντάξει, αλλά πρέπει να ξέρεις», της λέω. 
«Έχω βαρεθεί να μαθαίνω –εσύ δε μπούχτισες να μου τα λες;» φορτώνει εκείνη. 
«Πάμε πουθενά έξω;» πετάγεται ο Πέτρος. «Θα πάθουμε τυφλοποντικίαση εδώ μέσα...» 
Είναι κι αυτό μια λύση. 



 
Ο Τάκης μας περιμένει στο ΙΓΚΛΟΥ, όχι μόνος, αγκαλιά με μια πιτσιρίκα –ομιχλωδώς 
γνώριμη. Όταν βλέπει την Έλσα πλακώνεται στα καφριλίκια, τη θυμάται από την 
κατασκήνωση –πολλά γέλια. Πλευρίζω τον Πέτρο. 
«Ποια είναι αυτή ρε;» 
«Δεν τη θυμάσαι;» γελάει. 
«Για να ρωτάω!» 
«Κορίνα!» με διαφωτίζει. 
«Του μπόουλινγκ;» απορώ. Επειδή κάπως γεματούλα η μικρή, αλλά ζόρικη γκόμενα –
αμέτρητα σκουλαρίκια. 
«Μα τι μαλάκας!» ξεφυσάει ο Πέτρος. «Κορίνα η αδερφή της Άννυς που την είχε 
ερωτευτεί από αρχαιοτάτων ο Τάκης! Και την πήδηξε στο άσχετο ο Αλέξης...» 
Ξύνω το κεφάλι –κάτι μου θυμίζει το σκηνικό. Δηλαδή, εντάξει, την Άννυ τη θυμάμαι –
σαχλογκόμενα αλλά δεν έχει σημασία. Αυτή την Κορίνα....  
«Δίνω ακόμα ένα στοιχείο –της έκανε ιδιαίτερα ο Τάκης, την είχαμε δει στο πάρτι της 
Άννυς πριν....» 
Κάτι ξεμπερδεύω από το κουβάρι –ένα πάρτι σκέτη κρεμάλα, φέραμε ποτά στη ζούλα 
επειδή στην κουζίνα παραμόνευαν οι γέροι, σπασμένα βάζα και η Άννυ να στριγκλίζει, 
κάπου εκεί δίπλα στην καρό ταπετσαρία ένα κοριτσάκι μαζεμένο...  
«Έλα ρε!» κάνω έκπληκτος. «Αυτή είναι πολύ μικρή ακόμα!» 
«Τη βλέπεις για πολύ μικρή;» μου κλείνει μάτι ο Πέτρος. 
Τώρα που το λέει...  
«Λοιπόν, όσο εσείς αναλύετε τα αναλλοίωτα εγώ λέω να πάρω τα κορίτσια μαζί μου –
χρειάζομαι τη βοήθειά τους», ανακοινώνει ο Τάκης. 
«Πως αυτό; Δε σου φτάνει η μία; Θες δυο για να σου σηκωθεί πλέον;» χώνεται ο Πέτρος. 
«Όχι βλάκα –θέλω δυο για να ικανοποιηθώ, η μία θα μου κλατάρει», γκαρίζει ο Τάκης. 
«Έλα πάμε ρε σαχλαμάρα!» κακαρίζει η Κορίνα. 
Μένουμε πίσω σαν τους γέρους του Μάπετ σόου. 
«Τι παίζει για σήμερα;» τον ρωτάω. 
Ανασηκώνει τους ώμους. 
«Κυριακή δεν είναι;» απορεί.  
Σωστός. Κυριακή βράδυ –σινεμά, αυτό είναι νόμος. 
«Που;» ξαναρωτάω. 
«Κέντρο. Έχει βγει ένα ελληνικό. ‘Η νύχτα της μεγάλης συνάντησης’», λέει ο Πέτρος. 
«Κι εμείς τι ρόλο βαράμε; Γιατί να ενοχλήσουμε;» απορώ. 
«Επειδή το έργο έχει και υπότιτλο...» 
«Που λέει;» 
«Όνειρα πάνω σε μια Γιαμάχα!» 
«Γεγονός;» αλληθωρίζω. 
Κουνάει το κεφάλι. Τη βλέπω για εντελώς κανιβάλισμα τη φάση. 
«Μέσα!» επικροτώ. 
«Που διάολο πήγαν;» αναρωτιέται ο Πέτρος. 
«Όπου και να πήγαν, θα ξανάρθουν», λέω. 
«Αναπόφευκτο», συμφωνεί. 
 



Περιμένουμε έξω από το ταμείο του σινεμά, η προηγούμενη παράσταση δεν έχει 
τελειώσει ακόμα. Έχουν κρεμάσει ένα μαύρο πανό με άσπρα γράμματα πάνω από τον 
καθρέφτη του φουαγιέ. 
«Φεύγοντας θυμήσου να το σουφρώσουμε», κάνω νόημα στον Τάκη. 
«Εννοείται!» χαμογελάει. Μετά με παίρνει αγκαζέ, πάμε παραδίπλα. 
«Τι συμβαίνει;» αναρωτιέμαι. 
«Εσύ θα μου πεις. Πως την είδες; Επαναστάτης χωρίς αιτία και η Έλσα σωσίας της 
Νάταλι Γουντ;» σφυρίζει στο αυτί μου. 
«Εννοείς;» 
«Κατά πρώτον, τι σ΄έπιασε και μαντρώθηκες κοντά ένα μήνα στο Πολυτεχνείο; Και κατά 
δεύτερον, τι δουλειά έχεις με το κοριτσάκι;» 
Τον σπρώχνω πίσω ελαφρά, δεν έχω όρεξη για καυγάδες. 
«Την είδα οτι θα ρίξουμε το κατεστημένο ρε κορόιδο –τι νόμισες; Φακ δε σύστεμ, φακ 
δε οθόριτις –κάπως έτσι. Κι αφού κάναμε την επανάσταση είπα ν΄αράξω για 
ξεχειμώνιασμα με την Έλσα –πως με βρίσκεις; Άστο, δε χρειάζεται να μου πεις –
ασχολήσου καλύτερα με την φοίτησή σου στο Εμ Αϊ Τι, το Γιου Σι Ελ Έι και το Ελ Ες 
Ντι». 
Με κοιτάζει χαμογελαστός. 
«Τι παπαριές είναι αυτές τώρα; Τι περίμενες δηλαδή; Να κάτσω εδώ σα βλάκας; Να 
περιμένω το φαντάρικο; Ή ν΄ανοίξω αγροκτήματα Αρόζα με τον άλλον;» 
«Ο άλλος πάντως το περίμενε!» παρατηρώ. 
«Φούμαρα!» γελάει και φεύγει βιαστικά. 
Μένω να τον κοιτάζω όσο απομακρύνεται –βγάζει εισιτήρια για όλους μας και κάνει 
νόημα να προχωρήσουμε προς την αίθουσα. Κόσμος βγαίνει από την προηγούμενη 
παράσταση, δεν βιάζομαι επειδή είμαι σίγουρος οτι δεν θα τον προλάβω –θα τον χάσω 
έτσι που απομακρύνεται. 
«Έλα –τι έπαθες;» με πιάνει από το χέρι η Έλσα. 
«Τίποτα –όλα εντάξει», απαντάω. «Απλά δεν έχω διάθεση...» 
«Αν θέλεις, μπορούμε...» ξεκινάει να πει. 
«Όχι δεν θέλω», την κόβω. «Πάμε μέσα». 
 
Η ταινία είναι μια μπαρούφα μεγατόνων –πομπώδεις ατάκες, μία κάθε δέκα λεπτά και 
μετά μουγκαμάρα, υπόθεση της πυρκαγιάς, υπαρξιακά αδιέξοδα του κώλου.  
«Τι είπε τώρα;» με σκουντάει ο Τάκης. 
«Ξέρω ΄γω; Κάτι για νυχτερινά ιντερλούδια», ψιθυρίζω επειδή οι φωνές βγαίνουν σαγρέ 
από τα ηχεία. 
Σκάνε τότε μερικές μηχανές της περασμένης δεκαετίας –κάτι σούργελα με κασκαντέρ 
της δεκάρας.  
«Χώστα μεγάλε!» πεταγόμαστε όρθιοι από τις θέσεις μας. 
«Ρίξτους στ΄αυτιά!»  
«Ρε μαλάκα –που ακούστηκε κόντρα να ξεκινάει με σούζα;» 
«Είναι η γνωστή σουζόκοντρα –την καθιέρωσε ο Στηβ Ντούζος!» 
«Α, καλά....» 
«Θα πέσει αυτός!» 
«Μακάρι –μπας και γλιτώσουμε». 
«Δεν έπεσε ρε!» 



«Δεν έπεσε γιατί δεν είναι ο ίδιος. Ο προηγούμενος είχε μαρσπιέδες στα ψαλίδια –αυτός 
τους έχει στα σκελετά». 
«Θα πάψετε πια εκεί πέρα; Θέλουμε να δούμε την ταινία!» 
Γυρίζουμε απότομα –δυο σειρές πίσω μας ένας αχτένιστος αγριοκοιτάζει. 
«Τι θέλει αυτός ρε;» 
«Να δει την ταινία!» 
«Ε, και τον εμποδίζουμε δηλαδή αν μιλάμε;» 
«Ξέρω ΄γω; Μπορεί να βλέπει με τ’ αυτιά –τι να πω!» 
«Παλικάρι –εξωγήινος είσαι;» 
«Αν έρθω εκεί θα σου πω τι είμαι!» 
«Γιατί, από κει που είσαι δεν μπορείς;» 
«Δεν μπορεί ρε –είναι εξωγήινος!» 
«Αποσυντονίζει στις μεγάλες αποστάσεις –έτσι είναι αυτοί!» 
«Λες να ΄χει και τ΄αρχίδια στη μασχάλη;» 
«Θα σκάσετε ρε ή να φωνάξω την ταξιθέτρια;» 
«Ήταν καλή η ταξιθέτρια; Δε θυμάμαι....» 
«Ποια ταξιθέτρια, κορόιδο! Ένα άτομο έχει ο σινεμάς, εισιτήρια, κυλικείο, μανιατό 
προβολής!» 
«Σκασμός γαμώτο!» 
Ο Τάκης σηκώνει τους ώμους και την πέφτει απότομα στην Κορίνα. 
«Έλα ρε μαλάκα, μη μου ξεκουμπώνεις το σουτιέν!» διαμαρτύρεται εκείνη. 
«Δηλαδή τι; Να πάω κατευθείαν στη φούστα;» απορεί ο Τάκης. 
Η Έλσα κατουριέται στα γέλια, ο Πέτρος πανηγυρίζει. 
«Γαμήθηκε ο ηλίθιος –γαμήθηκε ολοσχερώς!» 
Τον κοιτάζω. 
«Ο τύπος με το Εξ Τι –γκρεμοτσακίστηκε στο ίσωμα», με διαφωτίζει. 
Εκεί πάνω σκάει ένας ξεκούμπωτος βρωμιάρης. 
«Γιατί κάνετε φασαρία ρε; Εμποδίζετε τους ανθρώπους που θέλουν να 
παρακολουθήσουν!» μουγκρίζει. 
«Πέστα!» επικροτεί ο αχτένιστος από την πίσω σειρά. 
Σηκώνομαι φροντίζοντας να μην αφήνω κανέναν από πίσω μου να βλέπει ολόκληρη την 
οθόνη. 
«Και ποιος είσαι εσύ ρε θείο, που θες να κάνουμε ησυχία;» ρωτάω. 
«Ο ιδιοκτήτης είμαι –και βγάλτε το σκασμό μη φωνάξω αστυνομία». 
Βάζω τα χέρια στις τσέπες, τον κόβω. 
«Ο ιδιοκτήτης ε; Δηλαδή εσένα πληρώσαμε για να δούμε αυτή τη φόλα;» 
Ο ξεκούπωτος κοκκινίζει έτοιμος να βρίσει. 
«Σε ψάχναμε!» του λέω. «Θα μας τα ακουμπήσεις εδώ ή να περάσουμε από το ταμείο;» 
«Τι μου τσαμπουνάς τώρα;» φουρκίζεται ο τύπος. 
«Τα λεφτά μας πίσω –αυτό λέω. Η ταινία δε βλέπεται και, εντάξει, γι΄αυτό δε φταις εσύ –
φταίνε οι απατεώνες που τη γυρίσανε. Αλλά δεν ακούγεται κιόλας τίποτα –μιλάνε οι 
ηθοποιοί και νομίζουμε οτι γουργουρίζουν γατιά. Λοιπόν, πως το νιώθεις; Θα μας τα 
σκάσεις εδώ ή να έρθουμε έξω;» 
«Ρε δε γαμιέστε τσόγλανοι που θέλετε και τα λεφτά σας πίσω!»  αφρίζει ο βρωμιάρης. 
Κάθομαι πάλι κάτω –απλώνω τα πόδια στο μπροστινό κάθισμα. 
«Ακούς εξωγήινε;» φωνάζω προς τα πίσω. «Ή σε εμποδίζει η τσίμπλα στο μάτι;» 



«Έχει πολύ ακόμα;» ρωτάει ο Τάκης. 
«Εικοσάλεπτο σίγουρα», υπολογίζω. 
«Εντάξει προλαβαίνουμε!» πανηγυρίζει και ξαναπέφτει πάνω στην Κορίνα. 
«Μη ρε! Γαργαλιέμαι!» τσιρίζει εκείνη. 
«Ε, δεν τρώγεστε!» φωνάζει ο τύπος από την πίσω σειρά και σηκώνεται να φύγει 
τσαντισμένος. 
«Μείνανε πολλοί ακόμα;» ρωτάω τον Πέτρο. 
«Κάτσε να μετρήσω», λέει και γυρίζει προς τα πίσω, αλλά το κάθισμά του είναι ολίγον 
ερείπιο, οπότε σωριάζεται κανονικά –πόδια ψηλά και σφηνωμένος. 
Η Κορίνα με την Έλσα παθαίνουν παροξυσμό, ο Τάκης ουρλιάζει, «ένα γιατρό, ένα 
γιατρό γρήγορα!» 
«Ρε μάγκες, τελικά έφταιγε η οπτική μου που δεν κατανοούσα την ταινία», σχολιάζει ο 
Πέτρος. «Τώρα που τη βλέπω στο πιο κωλοβιδωτό –νομίζω οτι έχει πολλά κρυφά 
νοήματα». 
«Την τσίχλα στη μπροστά καρέκλα βλέπεις, ηλίθιε –όχι την οθόνη!» φωνάζει ο Τάκης. 
«Ααα, είπα κι εγώ!» ησυχάζει ο Πέτρος. Για να ξεσφηνώσει από τη σπασμένη θέση του, 
ούτε λόγος βέβαια! 
Όταν τελειώνει η ταινία στέλνουμε τον Πέτρο να μπαλαμουτιάσει τον ιδιοκτήτη κι εμείς 
κατεβάζουμε το μαύρο πανό.  
«Δίπλωσέ το και πιάστο με τα χταπόδια», μου κάνει νόημα ο Τάκης. 
Ξεκινάμε τις μηχανές, βγαίνει ο Πέτρος, του κάνουμε νόημα και φεύγουμε σφαίρα. Δεν 
υπάρχει καλύτερο πράγμα από μια κουλτουριάρικη ελληνική ταινία για το βράδυ της 
Κυριακής. Μετά όλα σου φαίνονται οτι τρέχουν με δαιμονισμένους ρυθμούς. 
 
Γίνεται τώρα αυτό το σκηνικό, επειδή αποφασίσαμε να πιούμε ένα ποτό πριν το 
διαλύσουμε γι΄απόψε –αποφύγαμε την πλατεία επειδή ακούγονται άσχημα πράγματα τις 
τελευταίες μέρες, καταλήξαμε παραλιακά. Διαλέξαμε ένα από τα μπαράκια στους μέσα 
δρόμους –έλα όμως που κάποιος έχει βάλει κλειδωμένες μπάρες στο πεζοδρόμιο για να 
μην ανεβαίνουν οι μηχανές! 
«Τι είναι αυτά ρε; Σε λίγο θα μας γαμήσουν κιόλας –δεν αφήνω τη μηχανή στο δρόμο να 
μου τη σαρώσει κανένας αυτοκινητάς!» φουντώνει ο Τάκης καθώς κατεβαίνει. Η Κορίνα 
τον ακολουθεί, εμείς μένουμε στις μηχανές μας. 
Τότε τους βλέπουμε να πλακώνουν τις μπάρες στα κλωτσίδια –φοράνε και οι δυο τους 
Ντοκ με σίδερο μπροστά, γίνεται κολασμένος θόρυβος. 
«Να τον μαζέψουμε ή να κρατήσουμε τα μπόσικα;» ρωτάω τον Πέτρο. 
«Το δεύτερο», λέει ενώ παίρνει θέση. 
Οι μπάρες έχουν κάτι ελάσματα που τις κρατάνε όρθιες –όχι πολύ γερά ελάσματα όπως 
φαίνεται. Και όλα θα πήγαιναν πρίμα αν δεν εμφανιζόταν ο φουσκωτός του μαγαζιού. 
«Τι κάνετε εδώ;» σκυλιάζει. 
«Εσένα τι σου φαίνεται να κάνουμε; Χώρο για να παρκάρουμε τις μηχανές –αυτό 
κάνουμε», μουγκρίζει ο Τάκης. 
«Οι μπάρες είναι του μαγαζιού!» λέει ο κτήνος. 
«Και το πεζοδρόμιο είναι ολονών –τι καταλαβαίνεις τώρα;» πετάγεται ο Πέτρος. 
Βλέπουμε τον μπράβο να χώνεται μέσα στο μαγαζί, τρέχω στον Τάκη. 
«Πάμε ρε πούστη, θα μας λιώσουν εδώ πέρα», τον τραβάω. 
«Άσε με να το γαμήσω το παλιοσίδερο!» ουρλιάζει. 



«Δε σου φταίει τίποτα η Κορίνα», ψιθυρίζω και τον σπρώχνω προς τη μηχανή του, 
φεύγουμε οριακά –επειδή ήδη βγαίνουν κάτι Ούνοι από το μαγαζί, έτοιμοι για όλα. 
Προλαβαίνω να δω οτι την κάνανε τη ζημιά ο Τάκης και η Κορίνα –αποχωρούμε 
κορνάροντας. 
 
Και καταλήγουμε σε ένα μπαρ της δυστυχίας –πίσω από τους καπνούς διακρίνω 
μερικούς γνωστούς από τη γειτονιά μου, αλλά, στην κατάσταση που είναι, δε νομίζω οτι 
με βλέπουν κι εκείνοι. 
«Τι σου ΄ρθε ρε μαλάκα;» ρωτάω τον Τάκη. 
«Μου ΄ρθε –μην το ψάχνεις...» μουρμουρίζει. 
«Δεν φταίνε οι μπάρες για όλα αυτά, ξέρεις», του λέω. 
«Όσοι δε φταίνε –πληρώνουν», απαντάει. 
«Κι όσοι φταίνε;» 
«Κι όσοι φταίνε, το ίδιο και χειρότερα –δεν στα ‘πανε;» 
Ανάβω δυο τσιγάρα, το δίνω το ένα –αράζουμε στα ποτά μας. Η Έλσα με την Κορίνα 
έχουν πιάσει την κοριτσοκουβέντα, τις παρακολουθούμε και χαιρόμαστε πολύ. Ο Πέτρος 
βρήκε ένα στόχο με βελάκια –έχει ξεσκιστεί εκεί πάνω, μέχρι να εμφανιστούν δυο 
λεβέντες που θέλουν να παίξουν στοίχημα. Έρχεται λοιπόν στο τραπέζι μας, 
ξανακάθεται. 
«Τι γίνεται εδώ πέρα; Οι κυρίες μιλάνε για μπικουτί και οι κύριοι για μπάλα;» 
χαμογελάει. 
«Είμαστε μικροαστούληδες γι΄αυτό!» του επισημαίνω.  
«Έχω πρόβλημα», λέει ο Τάκης. 
«Πρόβλημά σου!» τον γειώνει ο Πέτρος. 
«Πάμε παρακάτω», μουρμουρίζω. 
«Είμαι δαγκωμένος κάργα με την Κορίνα», συνεχίζει ο Τάκης σα να μην τρέχει τίποτα. 
«Εντάξει –κι εγώ κουμπάρος», τον διαβεβαιώνω. 
«Την τύφλα σου μέσα!» φορτώνει ο Τάκης. «Εντάξει, ο άλλος είναι χάπατο, αλλά ούτε 
εσύ δεν το πιάνεις το θέμα;» 
«Μα δεν καταλαβαίνεις; Τίποτα δεν καταλαβαίνεις πια;» μαϊμουδίζει ο Πέτρος 
κοιτάζοντάς με δήθεν επικριτικά. 
«Ε;» κάνω σα χάχας. 
«Ρε ζώα σας λέω οτι έχω τσιμπηθεί με τη γκόμενα κι αυτό είναι προμπλέμα γκράντε! 
Επειδή μετά το καλοκαίρι φεύγω για Αμέρικα, μαλάκες!» 
«Ε και; Φοβάσαι μη στα φορέσει;» γελάει ο Πέτρος. 
«Ας κάνει οτι γουστάρει –χέστηκα όσο δε θα ξέρω. Δεν φοβάμαι για εκείνη, για μένα 
φοβάμαι», ψιθυρίζει ο Τάκης. 
«Δηλαδή, μην την κερατώσεις και πως θα την ξανακοιτάξεις στα μάτια;» κάνω χαζά. 
«Ναι, αυτό –μην το γελάς καθόλου», απαντάει ο Τάκης. 
«Τι λε ρε παιδί μου! Τόση ηθικότης! Πάω να ξεράσω κι επιστρέφω», ξεκαρδίζεται ο 
Πέτρος. 
«Κοίτα –η υπόθεση έχει το παραμύθι της, σωστά; Και το παραμύθι είναι που μας 
κρατάει, αν το χάσουμε, βαράμε φαλιμέντο. Σωστά;» επιμένει ο Τάκης. 
«Ότι θες–ο γιατρός μας είπε ...» ξεκινάει ο Πέτρος. 
«Κόφτο μωρέ!» φορτώνει ο Τάκης. 
«Δεν είναι μόνο αυτό –έτσι;» τον ρωτάω. 



«Όχι, δεν είναι μόνο αυτό», παραδέχεται. «Εννοώ... εντάξει, το παραμύθι δεν είναι μεν 
αδιάβροχο, αλλά μπορούμε να το κρατήσουμε –αλληθωρίζοντας στις δύσκολες ώρες...» 
«Καλά το πας», επικροτώ. «Προχώρα τώρα στο παρασύνθημα». 
«Υπάρχει λοιπόν η γυναίκα της ζωής μου και αυτή δεν είναι η Κορίνα. Ακόμα χειρότερα, 
έχω την εντύπωση οτι θα βρω τη γυναίκα της ζωής μου στο Αμέρικα», ψιθυρίζει ο 
Τάκης. 
«Ενδιαφέρον», σχολιάζω. 
«Αυτά όλα τα ξέρει η Κορίνα;» ρωτάει ο Πέτρος. 
«Ρε συ, χαλασμένος είσαι; Αν τα ήξερε θα έλεγα οτι έχω πρόβλημα;» ξεσπάει ο Τάκης. 
«Αυτό το πράγμα πάντως... οτι θα βρεις τη γυναίκα της ζωής σου στην Αμερική.... 
έχουμε κάποιες ενδείξεις;» ρωτάω. 
«Ξέρω οτι θα τη βρω, άρα θα τη βρω», λέει ο Τάκης. 
Σωστός. Πάντα βρίσκεις ότι ψάχνεις –αν και μερικές φορές εύχεσαι να μην το είχες 
ψάξει. 
«Εσύ;» πετάγεται ο Πέτρος κοιτάζοντάς με. 
«Τι ‘εγώ’; Η γυναίκα της ζωής μου κι έτσι;» αναρωτιέμαι καθαρά για λόγους 
καθυστερήσεων. 
«Εγώ, ας πούμε, ξέρω οτι δεν υπάρχει γυναίκα της ζωής μου –όλες κάπου θα μου τη 
σπάσουν, όλες λειψές κι αυτό είναι το πρόβλημα. Να εξασφαλίσω έξοδο κινδύνου, με το 
‘καλημέρα΄», λέει ο Πέτρος. 
«Καλά, εσύ είναι μαλάκας με πατέντα», σχολιάζει ο Τάκης. 
«Η γυναίκα της δικής μου ζωής είναι απλησίαστη», λέω. 
«Και η Άλεξ;» ρωτάει ο Τάκης. 
«Αυτό λέω κι εγώ», απολογούμαι. 
«Τι πάθατε εσείς; Σα συνταξιούχοι στο πάρκο μοιάζετε –να φέρω τίποτα πάπιες για 
τάισμα;» κοροϊδεύει η Κορίνα. 
«Κάποιους άλλους θα ταΐσουμε χαστούκια, μπιζουδάκι μου», της εξηγεί ο Τάκης. 
Κοιταζόμαστε έκπληκτοι. 
«Μπιζουδάκι;» κάνουμε μ΄ένα στόμα. 
«Έτσι μας αρέσει!» λέει σταθερά ο Τάκης. 
«Εκ του ‘μπιζού’ ή εκ του ‘βυζού’;» ρωτάει ο Πέτρος. 
«Άντε ρε παπάρα!» τον σκουντάει ο Τάκης. «Πληρώστε να πάμε παρακάτω!» 
«Για τα χαστούκια που έλεγες;» ρωτάω να μάθω. 
«Σαφώς!» 
«Πως κι έτσι;» κάνει ο Πέτρος. 
«Επειδή οι μπάρες υποβαθμίζουν την προσωπικότητά μου και περιορίζουν την ελευθερία 
μου», ανακοινώνει ο Τάκης. 
Κοιταζόμαστε με τον Πέτρο. Συμφωνούμε χωρίς να πούμε λέξη –θα πονέσουμε πολύ 
απόψε. 
 
Παρκάρουμε τις μηχανές στο πεζοδρόμιο απέναντι από το μαγαζί. Οι μπάρες μας 
χαιρετάνε αρκετά ξεχαρβαλωμένες. 
«Οι δυο σας θα μπείτε πρώτες –άσχετα με μας», λέει ο Τάκης στην Κορίνα και την 
Έλσα. «Δε θα μπλεχτείτε, σας χρειαζόμαστε για να την κοπανήσουμε, εντάξει;» 



Οι κοπέλες συμφωνούν, η Έλσα κάπως τρομαγμένη, η Κορίνα είναι έτοιμη να 
κατουρηθεί πάνω της από την έξαψη –ο Τάκης τους δίνει τα κλειδιά από τις μηχανές. 
Μετά περιμένουμε να μπουν μέσα, μετράμε δίνοντάς τους χρόνο. 
«Πάμε», λέει ο Τάκης. 
«Είσαι σίγουρος;» ρωτάει ο Πέτρος. 
«Καθόλου», απαντάει ο Τάκης. 
«Πάμε λοιπόν –να σιγουρευτούμε», παρατηρώ. 
«... οτι κάνουμε μεγάλη μαλακία», συμπληρώνει ο Πέτρος. 
Έχει αρκετό κόσμο μέσα στο μαγαζί αλλά δεν δυσκολευόμαστε να σταμπάρουμε τον 
κτήνος. Στέκεται δίπλα στο κουβούκλιο του ντιτζέι και μισοκοιμάται όρθιος. 
«Πιάσε τρία ουισκάκια τσίλικα», του ξηγιέται ο Τάκης. 
Ο τύπος παίρνει φωτιά με τη μία, μπερδεύεται ανάμεσα στο να μας βρίσει και να μας 
πλακώσει. 
«Ίσα μωρή γκαρσόνα –βάλε να πάνε», τον στριμώχνει από την άλλη μεριά ο Πέτρος. 
«Θα σας θάψω ρε!» μουγκρίζει ο τύπος και βουτάει εμένα από τους γιακάδες. 
Ο Τάκης του σκάει μια στ΄αυτιά, τον σπρώχνουμε μετά και πέφτει παρέα με κάτι 
ποτήρια. Αλλά είναι γρήγοροι οι καργιόληδες –πριν ανοιγοκλείσουμε μάτι έχουν 
μαζευτεί τριγύρω μας. Ο κτήνος σηκώνεται βιαστικά. 
«Φύγαμε!» ουρλιάζει ο Τάκης και πετάει ένα εύκαιρο ποτήρι μπύρας στον πιο κοντινό 
του. 
Πισωπατάμε σπρώχνοντας, βάζουμε πελάτες μπροστά, όσο οι άλλοι κοπανάνε στον 
αέρα. Έχουμε λίγα μέτρα για την πόρτα όταν σκουραίνουν τα πράγματα, επειδή μας 
τέλειωσαν οι πελάτες και αρπάζουμε μπόλικες μπουνιές. Κλωτσάμε έτσι για τη χαρά της 
συμμετοχής, αλλά κυρίως τις τρώμε. Και τότε σκάει το σύμπαν σε πολύχρωμες γυάλινες 
σταγόνες. Οι τύποι φρενάρουν ξαφνιασμένοι, οι προθήκες με τα ποτά πίσω από τη μπάρα 
σκάνε με θόρυβο, κατά τόπους. Ξέρουμε τι έχει γίνει. Κάνουμε ένα μίνι ντου, μετά 
συνθημάτων, «πίσω ρε τσογλάνια», «άντε γαμηθείτε παλιοχαμούρες» -οι κοπέλες το 
παίρνουν γραμμή, σταματάνε να πετάνε ποτήρια και κόβουν λάσπη. Τις ακολουθούμε 
όσο οι άλλοι ανασυντάσσονται. 
Στο δρόμο παρακαλάμε όλους τους υπαρκτούς κι ανύπαρκτους θεούς να πάρουν οι 
μηχανές με την πρώτη –κάποιος απ΄αυτούς μας ακούει και φεύγουμε στο τσακ. Πλάι μας 
σκάνε μπουκάλια και γαμωσταυρίδια. Περνάμε τρία κατακόκκινα φανάρια μέχρι να 
σταματήσουμε. 
«Ζούμε όλοι;» αναρωτιέται ο Τάκης. 
«Ναι –τι κρίμα, έτσι;» γελάει ο Πέτρος. 
«Εντάξει τότε, το διαλάμε. Ο καθένας σπίτι του», μουγκρίζει ο Τάκης. 
Η Κορίνα πίσω του γελάει υστερικά –από την ώρα που ανεβήκαμε στις μηχανές, κάτι 
του λέει στ΄αυτί, εκείνος δείχνει να συμφωνεί σκυθρωπός. 
«Καληνύχτα ρε σεις», λέω βάζοντας ταχύτητα. 
«Κακό ψόφο τσόγλανε», μου εύχεται ο Τάκης γκαζώνοντας. 
Για εκατό μέτρα πάμε όλοι δίπλα-δίπλα, μετά στρίβω χωρίς να βγάλω φλας και χάνομαι 
στους παράδρομους της λεωφόρου. Νιώθω την Έλσα πίσω μου κάπως ασταθή, κόβω 
ταχύτητα. 
«Είσαι καλά;» 
«Ναι, εντάξει». 



Άψυχη την ακούω, σταματάω στην άκρη του δρόμου και γυρίζω να τη δω. Ένας λεκές 
από αίμα στο παντελόνι της. 
«Τι έγινε ρε γαμώτο;» 
«Κόπηκα στο χέρι από κάτι γυαλιά –δεν είναι τίποτα». 
Παίρνω το χέρι της, το κοιτάζω –ένα περιποιημένο κόψιμο στην παλάμη. Βλαστημάω 
μέσα από τα δόντια μου και ξεκινάω φουριόζος. Δεν είμαστε μακριά από το σπίτι. 
 
Αν θες να ξέρεις, ο Τάκης προσπάθησε να ξεφύγει από την παγίδα που έστησε στον 
εαυτό του. Δεν υπήρχε βέβαια ούτε μία πιθανότητα στο εκατομμύριο –γι΄αυτό άλλωστε 
και το προσπάθησε. 
 
Αλλά εσύ δεν θες να ξέρεις τίποτα απ΄όλα αυτά.  
 
34. Η νύχτα που μύριζε ξινισμένο ροδόνερο 
 
Ας πούμε, υπάρχει αυτός ο τύπος που βάζει νυχτερινή μουσική στο ραδιόφωνο της 
πόλης, εμφανής η αναφορά στο «Γεράκι της Νύχτας», Τζακ Κίλιαν κι έτσι. Ζει λοιπόν με 
την αγωνία του επόμενου τραγουδιού στα πλατό, βλέπεις, διαλέγει μουσική αλλά 
ταυτόχρονα απαντάει και σε ακροατές που θέλουν να μιλήσουν στον αέρα. Ερημωμένος 
τύπος, κάνει ολόκληρη προετοιμασία για να κατέβει από το λόφο στο κέντρο της πόλης, 
κάθε βράδυ, με την αρχαιολογική Πλύμουθ του. Αυτή η πόλη ήταν δική του και την 
έχασε, αυτοί οι δρόμοι ήταν γεμάτοι φίλους που τώρα κυκλοφορούν στους υπονόμους –
λαθραία. Κι έτσι πάει κορδόνι μέχρι το άσκοπο σουλατσάρισμα εκείνης της νύχτας –
κάποιος αχρείος σκοτώνει τη γυναίκα του, ο δικός μας τα βλέπει όλα αυτά, ο αχρείος τον 
παίρνει χαμπάρι. Ακολουθούν τηλεφωνικές απειλές και άλλα πολλά, επειδή ο αχρείος 
φοβάται μην αποκαλυφθεί και ο δικός μας φοβάται το ξημέρωμα της κάθε καινούργιας 
μέρας. Εμβόλιμες σκηνές κι από το «Πλέι Μίστυ φορ μι», αναπόφευκτα. 
 
Έχω σουφρώσει μια ωραία πένα, μαύρη λάκα, και γράφω πολυτελώς. Τετράδιο με 
εξίσου μαύρο, μαλακό εξώφυλλο. 
«Τι γράφεις;» ρωτάει η Έλσα. 
«Μην ασχολείσαι», λέω. 
Δεν είμαι ακόμα έτοιμος για αποκαλυπτήρια –κλείνω το τετράδιο, γυρίζω προς το μέρος 
της. Μόλις ξύπνησε –μέσα στη σπίντα ως συνήθως. 
«Λέω να περάσω από το σπίτι μου σήμερα», ψιθυρίζει. 
«Καλά θα κάνεις», συμφωνώ. 
«Λες να έχω ντράβαλα; Κωλώνω ξέρεις...» 
Κάθομαι δίπλα της, είναι όμορφο κορίτσι, δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να 
σπαταλιέται μαζί μου. 
«Τι κωλώνεις ρε συ; Ανήλικο είσαι; Αν δεις να σε ζορίζουν, κοπάνα την πόρτα και 
φύγε». 
«Ξέρω ‘γω...» ξύνει το κεφάλι της σκεφτική. 
«Δεν θα έχεις πρόβλημα, ξέρω εγώ. Θα τους έχεις λείψει, θα κοιτάξουν να σε 
καλοπιάσουν. Αν καταφέρεις να τους ηρεμήσεις –όλα καλά. Γιατί αυτοί θα είναι 
σίγουροι οτι έχεις μπλέξει με διεθνείς σπείρες ναρκωτικών και κάνεις πεζοδρόμιο –στην 



καλύτερη των περιπτώσεων. Εύκολο είναι να τους εξηγήσεις κάποια πράγματα 
νομίζω...» 
Χαμογελάει. 
«Για να το λες...» μουρμουρίζει. Αλλά φυσικά δεν ψήνεται. 
 
Κάθομαι και τη χαζεύω όσο στεγνώνει τα μαλλιά της, μετά ανακατεύει την τσάντα της 
μπας και βρει τίποτα της ανθρωπιάς να φορέσει. Χαμογελάω βλέποντας οτι αφήνει ένα 
σωρό βραχιόλια και δαχτυλίδια πάνω στο γραφείο του δωματίου μου. Με κοιτάζει 
απορημένη, καταλαβαίνει μετά από λίγο. 
«Για να με θυμάσαι όσο θα λείπω», λέει. 
«Πόσο σκοπεύεις δηλαδή; Κάνα δίμηνο;» κοροϊδεύω. 
«Θα με ξέχναγες ακόμα και πάνω στη βδομάδα –έτσι δεν είναι;» σουφρώνει τα χείλη. 
«Για να το λες, κάτι θα ξέρεις...» γελάω. 
Όταν κλείνει την πόρτα πίσω της ανακαλύπτω οτι είμαι άδειος σα σκισμένη σακούλα του 
σουπερμάρκετ. Καθόλου περίεργο. Ξαπλώνω μισοντυμένος στο κρεβάτι κι αποφασίζω 
να αποκοιμηθώ παρέα με το άρωμά της –Πόιζον, γαλλικά Πουαζόν, αν ενδιαφέρεσαι. 
 
Χτυπάει το τηλέφωνο σα βατράχι με πονόλαιμο, στην αρχή τσιτώνω αλλά, αν δεν το 
πιάσω δε θα σταματήσει. 
«Γαμιέσαι», σφυρίζω κρατώντας το ακουστικό στο αυτί μου. 
«Γνωστό αυτό», απαντάει η φωνή από την άλλη άκρη. «Τώρα ντύσου και έλα στου 
Μπιλ». 
Ξύνομαι αμήχανα. Ο Στάθης είναι ή έτσι θέλω να πιστεύω. 
«Τίποτα άλλο;» μουρμουρίζω έτοιμος να ξανακοιμηθώ. 
«Θα περάσεις να με πάρεις να πάμε μαζί;» ρωτάει ο, σίγουρα πλέον, Στάθης. «Δεν 
παίρνει μπροστά με τίποτα η μηχανή μου». 
Ανακάθομαι. 
«Οτι δηλαδή εγώ σίγουρα ντύνομαι ατάκα κι επιτόπου για να κατέβω στου Μπιλ το 
έχουμε δεδομένο;» χασμουριέμαι. 
Ακούω ένα ρουθούνισμα αγανάκτησης. 
«Πέθανε ο Τσου Λου», λέει ο Στάθης. 
Και μένω με το ακουστικό σε στάση άγαλμα. 
«Σε πόση ώρα;» με ξαναρωτάει. 
«Δώσμου 10 λεπτά πριν βγεις στο δρόμο», λέω.  
 
Ανεβαίνει πίσω στη μηχανή μου χωρίς να βγάλει κουβέντα –έχει πέσει ένα κρύο τώρα 
που νυχτώνει, τραχύ σαν κόντρα ξύρισμα χωρίς σαπουνάδα. Γεμίζω τις ταχύτητες πριν 
τις αλλάξω, για να χρεώσω στον αέρα τα δάκρυα. 
 
Ο Μπιλ μοιάζει πιο αξύριστος από κάθε άλλη μέρα. Ίσως να φταίει ο καπνός που 
αρνείται πεισματάρικα να βγει από την πόρτα πίσω μας. Κλείνουμε την πόρτα για να του 
κάνουμε το χατίρι. Η Μίλλυ κρατάει αγκαλιά τη Μαρία τη Βρομιάρα, δίπλα ο γκόμενός 
της ο σκουπιδιάρης καπνίζει σκεφτικός –ο Ζόμπι όρθιος μιλάει με το Μάριο.  
«Πότε;» ρωτάω τον Στάθη. 
«Σήμερα το μεσημέρι», μουρμουρίζει βγάζοντας το μπουφάν του. 
«Ο λόγος;» 



«Χάπια. Ήρθε το ασθενοφόρο αλλά δεν τον προλάβανε, τους έμεινε στο δρόμο. 
Ανακοπή είπαν». 
Κάνω νόημα στον Ζόμπι, μας πλησιάζει. 
«Πως πάει;» ρωτάω χαζά. 
«Συνηθισμένα», χαμογελάει. «Πεθαίνουμε μέχρι νεωτέρας...» 
«Η Μαρία;» 
«Τι περίμενες; Ξαδέρφη του ήταν. Εμένα ο Αντώνης με φοβίζει κάπως». 
Αντώνης ο σκουπιδιάρης, αρραβωνιαστικός της Μαρίας. Με τον Τσου Λου ήταν 
συμμαθητές, απ΄αυτόν γνώρισε τη Μαρία. 
«Αδρανής;» 
«Σαν ωρολογιακή βόμβα». 
«Ποιος τον έχει;» 
Ο Ζόμπι δείχνει πάνω από τον ώμο του –βλέπω τον Μάριο να ψιθυρίζει κάτι στο αυτί 
του Αντώνη πριν καθίσει δίπλα του. Εντάξει. 
 
Χωνόμαστε στο τραπέζι τους προσπαθώντας να μείνουμε απαρατήρητοι. Πρησμένα 
γυναικεία μάτια απέναντί μας. Ο Μάριος χαμογελάει μαγκωμένα. Κάνω νόημα στη 
Βρομιάρα. 
«Εντάξει;» λέω αμήχανα. 
«Ναι, εγώ εντάξει», ψιθυρίζει. 
Της δείχνω τον Αντώνη που ασχολείται κυρίως με τον πάτο του γυάλινου ποτηριού. 
Στραβώνει το στόμα ανήσυχη. 
«Πάμε μια γύρα για πάρτη του;» φωνάζει ο Στάθης. 
Τον κοιτάζω νευριασμένος, αλλά έχει ήδη σηκωθεί. Τεκίλα σλάμερ. Χτυπάμε τα ποτήρια 
στον πάγκο πριν τα αδειάσουμε. 
«Μιζέρια», λέει ο Μάριος και πετάγεται προς τη μπάρα.  
Επιστρέφει με Β-52, τα ανάβει προσεκτικά όσο μας τα μοιράζει. 
«Πουστριλίκια», μουγκρίζει επιτέλους ο Αντώνης και σηκώνεται με τη σειρά του. 
Επιστρέφει με ένα μπουκάλι Στολίσναγια και το κοπανάει ανάμεσά μας. 
«Μην τολμήσει να σηκωθεί κανείς σας πριν το αδειάσουμε», προειδοποιεί. 
Κοιτάζω το Στάθη. Ανασηκώνει τους ώμους. 
«Είσαι μαλάκας με πατέντα», του υπενθυμίζω. 
«Έφτιαξες;» ρωτάει ο Αντώνης τον Μάριο. 
Εκείνος γνέφει, συνεννοούνται, πηγαίνει μετά στον Μπιλ. 
«Τι παίζει;» ρωτάω. 
«Μια κασέτα μ΄αυτά που του αρέσανε», απαντάει ο Αντώνης. 
Από τα ηχεία ακούγεται ήδη Σίντυ Λόπερ! 
«Τι σόι καλαμπούρι είναι αυτό;» αναρωτιέται ο Ζόμπι. 
«Τη γούσταρε την τρελιάρα –έλεγε οτι το Γκερλς του φλάσαρε μαθήτριες σε 
αμερικάνικα αποδυτήρια να κακαρίζουν μετά το ντους», μουρμουρίζει ο Αντώνης. 
Σωστός ο Τσου Λου. Με καλλιτεχνικές ανησυχίες. 
«Βρήκες κανέναν για μεταπτυχιακό;» ρωτάω τη Μίλλυ. 
«Ναι, κανονικά. Παντρεμένος με δυο παιδιά, τώρα είμαστε σε φάση πηδήματος», γελάει. 
«Και μετά;» 
«Ουάν γουέι ορ ενάδερ...» απαντάει η Μίλλυ. 
«Πιείτε ρε πούστηδες!» υπενθυμίζει ο Αντώνης. 



Τζι Μπι Έιτς –Σικ Μπόι. «Είμαι δεμένος στο κρεβάτι, έχω ηλεκτρόδια στο κεφάλι/ τα 
νεύρα μου είναι κουρέλια, είναι η καλύτερη μέρα της ζωής μου». 
«Θυμάσαι τότε που κατούραγε στο παράθυρο του ημιυπόγειου, στη Χαραλάμπη και 
άνοιξε ο τύπος από μέσα να δει αν βρέχει;» 
Γιου Κέι Ντικέι –Φορ μάι κάντρι. «Καιγόμαστε στο σκοτάδι/ τα γεγονότα δεν μοιάζουν 
μ΄αυτό που ήταν πριν/ Ένα παιχνίδι για σχιζοφρενείς/ η γάτα άρχισε να γαβγίζει». 
«Πάει λοιπόν και του ξηγιέται στα ίσα –‘δεν με αποβάλλεις εσύ για τα μαλλιά μου, εγώ 
σε αποβάλω για τα δικά σου, πέρνα έξω αμέσως!’ Κόκαλο ο Λυκειάρχης! Παρά λίγο να 
το κάνει!» 
Μπλιτζ –Σάμουαν’ζ γκόνα ντάι. «Εκεί χάθηκαν οι καλές μέρες/ δίπλα στα χυμένα μυαλά 
του στο πάτωμα/ μ΄ένα σπασμένο μπουκάλι στο χέρι του/ και άλλο ένα καρφωμένο στην 
πλάτη του». 
«ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΡΕ!» ουρλιάζει ο Αντώνης καθώς σηκώνεται. Με τη φόρα που έχει, σκάει 
μια μπουνιά στη τζαμαρία, γίνονται όλα ιστοί αράχνης εκεί πέρα. Τραβάει το χέρι πίσω, 
δεν έχουμε και πολλή όρεξη να το δούμε αυτό. 
«Ήταν κάτι που είπε;/ Μήπως έφταιγε η κονκάρδα του που είναι τώρα κατακόκκινη;/ Ή το 
σπασμένο μπουκάλι στο χέρι του;/ Ποτέ δεν θα καταλάβεις». 
Κάνω λίγο πίσω να περάσουν οι βιαστικοί. Και τότε ακριβώς τη βλέπω, σκιά στο πλαϊνό 
της πόρτας, στριμώχνεται φοβισμένη δίπλα στον ετοιμόρροπο καλόγερο του Μπιλ. 
Πλησιάζω αν και είμαι σίγουρος οτι κάτι δεν πάει καλά εκεί πέρα. Κατεβάζει το κεφάλι. 
«Μεγάλη μας τιμή κυρία Χρύσα μας!» ρίχνω μια σαβουροϋπόκλιση. 
«Γεια, πως απ΄τα μέρη μας;» χαμογελάει. 
«Για σένα –τι άλλο;» κοροϊδεύω. 
«Πάντα ο ίδιος μαλάκας!» ξεκαρδίζεται. 
Δεν ξέρω αν σου μίλησα ποτέ για τα μαλλιά της Χρύσας, καστανόξανθα, σπαστά, 
πέφτανε στις πλάτες της σα χαίτη κανονική. Ωραία μαλλιά –ξέχασέ τα. Τώρα κάτι λίγες 
τούφες έχουν απομείνει στο κεφάλι της, ενδιάμεσα γυαλίζουν κομμάτια άδεια κρανίου, 
το χειρότερο απ΄όλα είναι μια ελιά, εκεί στη μέση του κεφαλιού της. Τρώω φρίκη, αλλά 
νομίζω οτι το ελέγχω. 
«Τι γίνεσαι εσύ;» μουρμουρίζω. 
«Μια χαρά –απ΄το κακό στο χειρότερο», λέει. «Έμαθα για τον Τσου Λου, είπα να έρθω, 
αλλά...» 
«Πάμε πουθενά πιο ήσυχα;» της προτείνω. Δεν υπάρχει λόγος να ταλαιπωρείται εδώ 
μέσα. 
«Που να πάμε;» 
«Πεινάς;» 
«Σαν πουτάνα». 
«Ξέρω ένα μέρος». 
Την αγκαλιάζω σπρώχνοντάς την κατά έξω, ρίχνω μια τελευταία ματιά, ο Μπιλ κοιτάζει 
το ταβάνι και βλαστημάει, οι υπόλοιποι ακόμα γύρω από τον Αντώνη. 
 
Κατεβαίνουμε φουριόζοι παραλιακά, υποτίθεται οτι το έχω το μαγαζί που πάμε, αλλά 
μόνο «υποτίθεται». Γι΄αυτό διαλέγω στο σωρό, κάποια πιτσαρία-μακαρονερί, απ΄αυτές 
που βρωμάνε παπιγιόν άπλυτο. Καθόμαστε σε ένα τραπέζι με θέα τίποτα, πετάω το 
πακέτο και τον αναπτήρα, βγάζει κι εκείνη τα δικά της.  
«Τι τρέχει λοιπόν; Γιατί όλα αυτά;» ρωτάω στο αδιάφορο. 



Μπερδεύεται. Περιμένω. 
«Εννοείς... Ψυχοσωματικό, αντίδραση του οργανισμού, κάτι τέτοιο...» 
Δεν λέω κουβέντα. 
«Πέρασα δύσκολα. Πολύ», μουρμουρίζει. 
«Μια πίτσα σπέσιαλ...» ξεκινάω την παραγγελία στο γκαρσόνι, κόβω για να της δώσω 
πάσα. 
«Μια μπολονέζ και σαλάτα», συμπληρώνει. 
«Ανορεξίες έχεις!» συμπεραίνω. 
«Αψιλίες κυρίως. Έχουν φύγει και οι γέροι μου για το κωλοχώρι τους, η Νανά 
μετακόμισε στον γκόμενό της....» 
«Προχώρα στο παρασύνθημα», επαναφέρω το θέμα. 
Ο παπιγιονάκιας μας φέρνει νερό εμφιαλωμένο και κάτι μπαγιάτικα ψωμάκια με βούτυρο 
κατασκήνωσης, σε ατομικές συσκευασίες. Μαγκώνω μια γκουμούτσα, τη δαγκώνω 
διστακτικά, αλλά μυρίζει σπασμένο δόντι η κατάσταση οπότε πάω πάσο. Η  
Χρύσα πάλι, δεν κωλώνει. 
«Γίνανε πολλά, κυρίως άσχημα πράγματα, είχα και τραβήγματα... Τον τελευταίο χρόνο 
έχασα τον εαυτό μου, ξύπναγα σε ξένα σπίτια με ξένους ανθρώπους –και μονίμως με 
κενό. Έψαχνα να βρω αν φοράω βρακί για να καταλάβω αν πηδήχτηκα –τέτοια 
κατάσταση...» 
«Ο Νίνο;» επωφελούμαι από τη διακοπή της. 
«Κανείς δεν ξέρει... Έγινε ένα μαχαίρωμα στην Όμπρε –ο άλλος πέθανε, το φόρτωσαν 
στο Νίνο. Κρυβόταν από δω κι από κει, έλεγε οτι θα φύγει για έξω... μπορεί και να τα 
κατάφερε, μπορεί τελικά να γλίτωσε απ΄όλα αυτά. Έχω να τον δω μήνες...» 
Κάνουμε αναγκαστικό διάλειμμα για να αδειάσει τον δίσκο ο παπιγιόν, αμέσως εκείνη 
πέφτει με τα μούτρα. Κι εγώ δηλαδή, το παλεύω –αλλά το βλέπω να με νικάει η πίτσα. 
Στο τέλος βαριέμαι να το παίζω σκύλος με παντόφλα στα δόντια και ανάβω τσιγάρο. 
Αποφεύγω να κοιτάξω το πρόσωπό της επειδή μοιάζει εξογκωμένο ακανόνιστα –θέλω 
λοιπόν να τη θυμάμαι σαν όμορφη γκόμενα, μετανιώνω κιόλας που βγήκαμε μαζί. Δεν 
βλέπω τίποτα παρήγορο που να μπορώ να δώσω. 
«Εσύ τι κάνεις; Πως τα πας με την περίεργη;» ρωτάει. 
«Δεν τα πάω». 
«Πως αυτό; Δείχνατε το τέλειο ζευγάρι. Ο κοπρίτης και η εξωγήινη». 
«Ναι, απορώ που δεν μας έκλεισε κανένα τσίρκο για παραστάσεις!» γελάω. 
«Δεν ξέρω σε ποια από τις δυο μας φέρθηκες πιο σκάρτα...» μουρμουρίζει. 
«Άστο, μην το ψάχνεις...» κόβω την κουβέντα. 
Δεν οδηγούν πουθενά όλα αυτά. Κάνω λοιπόν νόημα στον παπιγιόν να μας φέρει 
λογαριασμό. 
«Θα με πας σπίτι;» ρωτάει. 
Βέβαια, φυσικά, αλλά υπάρχει πρόβλημα. Επειδή ο λογαριασμός είναι μεγάλη θλίψη –
μεγαλύτερη απ΄όση μπορεί να αντέξει η τσέπη μου. 
«Την πουτσίσαμε», χαμογελάω. 
«Δηλαδή;» 
«Δεν έχω τόσα!» 
Συννεφιάζει. 
«Και τώρα;» 
«Κάτσε εδώ, πετάγομαι μέχρι σπίτι να πάρω φράγκα κι έρχομαι». 



«Κάνε μου μια χάρη μόνο. Πήγαινε πρώτα μέχρι το περίπτερο απέξω να μου πάρεις 
τσιγάρα και ένα Μοτό», ψιθυρίζει. 
«Εντάξει», λέω. 
 
Την αφήνω εκεί με το καινούργιο πακέτο και το αδιάβαστο περιοδικό της –τρέχω κόντρα 
στο βρωμόκρυο της νύχτας. Αυτή η πόλη έχει σταματήσει να μας ανέχεται, έτσι νομίζω. 
 
Στη Βούτα οι ινδιάνοι τελικιάζουν τα κανιβαλισμένα στριτ τους, με τα μάτια καρφωμένα 
σε διπλανά στενά –περιμένοντας να σκάσουν οι μπάτσοι. Η πρώτη μου σκέψη είναι να 
σταματήσω εκεί, να χαζέψω –δε με παίρνει όμως. Ένα Εξ Αρ χαιρετάει τους 
περαστικούς στη μια ρόδα. Συνεχίζω προς τη Φλόριαν Γκρέι –εκεί είναι μαζεμένα τα 
περιπολικά, κάποιος τσαμπουκάς μάλλον. Θέλω να πάω να δω, είναι τίποτα δικοί μου 
εκεί πέρα; Δεν έχω χρόνο –αυτή η πόλη μας τον στέρησε. 
 
Στο δωμάτιό μου αναποδογυρίζω συρτάρια, μαζεύω απόγνωση, ξετινάζω τον 
προϋπολογισμό μου για τον υπόλοιπο μήνα. Ευτυχώς δεν έχει γυρίσει ακόμα η Έλσα, 
βαριέμαι τις βιαστικές εξηγήσεις. Κουτρουβαλάω τα σκαλιά, πόση ώρα μου πήρε άραγε; 
 
Ξανακάθομαι απέναντί της με χαμόγελο οδοντόκρεμας. 
«Ξέρεις, δεν περίμενα να γυρίσεις...» απολογείται. 
«Γιατί; Έπαιζε κι αυτή η προοπτική;» αναρωτιέμαι χαζά.  
Απορώ κιόλας –πως δεν το σκέφτηκα; Τι σκατά κάνω εδώ πέρα, καταθέτοντας τα 
τελευταία μου φράγκα; Για ποιο λόγο; Για τη Χρύσα; Μη γίνεσαι γελοίος! 
«Την άλλη φορά θα την κοπανήσω στα σίγουρα», της λέω όσο βοηθάω να φορέσει το 
μπουφάν της. 
«Δεν θα υπάρξει άλλη φορά κορόιδο! Δεν πρόκειται να με ξαναδείς....» γελάει. 
«Σιγά τώρα! Στα ίδια μέρη συχνάζουμε», λέω. 
«Δε θα με ξαναδείς επειδή αν τύχει να τρακαριστούμε θα κοιτάζεις αλλού», απαντάει. 
Δίκιο έχει. 
 
Μέχρι να φτάσουμε σπίτι της δε λέμε λέξη. Φταίει ο καιρός, το κρύο, η ανικανότητά μας 
στους αποχαιρετισμούς –όλα φταίνε, έξω από μας.  
«Τι το ήθελες το Μοτό;» ρωτάω στην πόρτα του σπιτιού της. 
«Ψάχνω να αγοράσω μηχανή», μου εξηγεί. 
Αιώνια Χρύσα! Δεν έχει δραχμή στην τσέπη, δεν έχει μαλλιά στο κεφάλι, δεν έχει ψυχή 
να βγάλει την επόμενη μέρα –αλλά έχει όνειρα για μηχανές. 
«Καλή τύχη», της εύχομαι. 
«Καλά γαμήσια», κοροϊδεύει όσο απομακρύνομαι. 
 
Αφήνω τη μηχανή να τσουλήσει με νεκρά, πάω κατά κει που γέρνει ο δρόμος –ταπί και 
ψύχραιμος. Η νύχτα μυρίζει πεθαμένα παιδιά στην περιοχή μου –ξινισμένο ροδόνερο. 
Απόψε δεν έχω διάθεση να γυρίσω σπίτι, κρυώνω και δεν υπάρχει τίποτα εδώ πέρα να με 
ζεστάνει στο τζάμπα. Στριφογυρίζω λοιπόν και ψάχνομαι –τι θα γίνει. Έτσι, τον βλέπω 
κουλουριασμένο να τουρτουρίζει κάτω από την ταμπέλα, στάση λεωφορείου, κοιτάζω 
καλύτερα, σιγουρεύομαι. 
«Τι περιμένεις ρε μαλάκα; Δεν περνάνε λεωφορεία τέτοια ώρα», γελάω. 



«Αν είναι νάρθει θε ναρθεί...» απαντάει ο Στάθης. 
«Αλλιώς θα προσπεράσει», συνεχίζω. 
«Μέσα είσαι», επικροτεί βγάζοντας το κεφάλι από τους σηκωμένους του γιακάδες. 
Παρκάρω πλάι του και κάθομαι. 
«Τι έγινε τελικά; Πως πήγε;» ρωτάω. 
«Σπρώχνοντας», γελάει. 
«Τόσο καλά!» μουρμουρίζω. 
«Εντάξει, θα μπορούσε να είναι και χειρότερα. Θα μπορούσε ας πούμε να μας 
ανασκολοπίσει με το σκουπόξυλο ο Μπιλ αντί να μας διώξει γαμωσταυρίζοντας...» 
«Και μετά;» 
«Τα γνωστά. Ξεφυτρώσανε οι πάνκηδες -Πουλής, Λάζος, Αντωνογιαννά κι οι υπόλοιποι 
–θυμηθήκανε και τον Λούη που κάνει φαντάρικο... Έμεινε η Φλόριαν χωρίς καθρέφτες 
και ντισκόμπαλα». 
«Ναι, είδα τα περιπολικά». 
«Ευτυχώς τα είδαμε κι εμείς πριν φτάσουν –αλλιώς θα μας σιδερώνανε». 
«Ο Αντώνης;» 
«Νοσοκομείο τελικά. Κάτι ακούστηκε για ράμματα....» 
«Φτηνά τη γλίτωσε». 
«Δεν είναι θέμα κόστους, ξέρεις. Και δε νομίζω οτι γλίτωσε». 
«Πάει να πει;» 
«Οτι σύντομα θα φάμε κουφέτα απ΄αυτόν και τη Βρομιάρα». 
«Ζωή σε λόγου μας». 
«Ζωή το λες αυτό;» 
Τον κερνάω τσιγάρο. 
«Ζωή ... τέλος πάντων! Γιατί αν καθίσουμε κι άλλο εδώ πέρα, δε μας βλέπω να το 
ξημερώνουμε». 
«Έχεις πρόταση;» 
«Πρόταση έχω –φράγκα δεν έχω». 
«Ρίξτο». 
«Σάσεξ Ιν». 
«Σα σεξ μου ακούγεται αυτό!» 
Γελάω και ξεκινάω τη μηχανή, ανεβαίνει πίσω μου. 
 
Το μπαράκι έχει και συγκρότημα, κάτι μεταλάδες κομμωτηρίου –υπέροχη κατάσταση! 
Παίζουν το «Πέταγμα της Μύγας», μερικοί αμερικάνοι λοχίες, απομεινάρια της Βάσης 
στραγγίζουν μπουκάλια εισαγόμενης μπύρας, η πιτσιρικαρία τραμπαλίζεται δίπλα στα 
ηχεία.  
«Τι κερνάς;» ρωτάω τον Στάθη. 
«Τι πίνεις;» ζητάει να μάθει ακουμπισμένος στη μπάρα. 
Έρχεται στη γωνία που είμαι αραγμένος, μου πασάρει το κοντό ποτήρι, αδειάζουμε τις 
πρώτες σταγόνες στο πάτωμα για τη μνήμη του, πίνουμε σκεφτικοί. 
«Ήταν ωραίο άτομο», λέω. 
«Γι΄αυτό έφυγε στην ώρα του –μόνοι οι μαλάκες μένουν πίσω», συμπληρώνει ο Στάθης. 
«Οι μαλάκες και οι δειλοί», μουρμουρίζω. 
«Το ίδιο κάνει», λέει εκείνος. 
«Πάμε παρακάτω», προτείνω. 



«Πήγαμε», συμφωνεί αλλά κανένας μας δεν κάνει τίποτα. 
 
Μέχρι που εμφανίζεται εκείνο το αστεράτο κορίτσι –ξανθιά, με κάτι πόδια ατελείωτα, 
μάτια σκέτα σακ βουαγιάζ, δίπλα της κάτι κοντόκωλες που απλά τονίζουν την ομορφιά 
της. Δεν χρειάζεται να ειδοποιήσω τον Στάθη –έχει ήδη καρφωθεί σα χάνος. 
«Είμαι ερωτευμένος», μου λέει. 
«Πρώτη φορά σου ξανασυμβαίνει τέτοιο πράγμα!» αλληθωρίζω. 
«Τη θέλω –φέρτη μου!»  
«Γιατί δεν πας να την πάρεις μόνος σου;» 
«Επειδή είμαι ερωτευμένος –δεν τα ΄παμε;» 
Τα ‘παμε. Και φεύγω βαριεστημένα –είναι πολύ όμορφο το κορίτσι αλλά από πίτα που 
δεν τρως... Αν είχα ένα ποτήρι νερό για την κάθε φορά που καθάρισα γκόμενα για πάρτη 
του Στάθη θα ήμουνα τώρα υδραγωγείο –το σκέφτηκα και δίψασα απότομα.  
«Τι γίνεται; Όλα καλά;» της λέω. 
Με κοιτάζει σαν τσαλακωμένο χαρτομάντιλο. 
«Ήθελα να σου πω κάτι –αλλά δε σε βλέπω έτοιμη να το ακούσεις», σχολιάζω. 
«Δεν καταλαβαίνω!» ψιθυρίζει τραγουδιστά. 
«Λόγω παιδικής αθωότητας να υποθέσω;» γελάω. 
«Γουάτ;» αναρωτιέται. 
Ξένη –χέσε μέσα τώρα! Ψάχνω στη ζαλούρα μου για κάποιο πρόχειρο αγγλικό. 
«Γουάτς γιόρ νέιμ;» ρωτάω. 
«Αλίσια!» πανηγυρίζει, χωρίς κάποιο προφανή λόγο. 
«Νάις!» επικροτώ. «Γιου σι μάι φρεντ όβερ δέαρ;» την αγκαζάρω και της δείχνω τον 
Στάθη. «Χι χαζ πλέιντ δεμ φορ γιού!» 
«Γουάτ γιου μιν;» απορεί. 
«Άι μιν κομπλίτλι!» επαυξάνω. 
Με κοιτάζει λες κι έχω κεραίες αντί γι΄αυτιά. 
«Σόρυ;» αναρωτιέται. 
«Νο», της εξηγώ. «Γου αρ νοτ σόρυ –άι εμ, μπικόζ χι μπρέικς μάι μπολς, αντερστάντ;» 
Οι κοντόκωλες ξεκινάνε κυκλωτική, οπότε την αρπάζω πριν μας μπλοκάρουν και την 
σούρνω μέχρι το Στάθη. 
«Στάθης –Αλίσια», κάνω τις συστάσεις και μετά στήνομαι τοίχος για να κόψω τις 
φιλενάδες. 
«Μπιγκ λαβ, πάσιον, λαμούρ!» τις πληροφορώ σπρώχνοντάς τες προς τη μπάρα. «Χεβ α 
ντρινκ ολ οφ γιου –χι ιζ πέινγκ», φωνάζω δείχνοντας τον Στάθη. 
Όταν τις κόβω πρόθυμες ρουφήξουν το δωρεάν οινόπνευμα, πλευρίζω τον Στάθη. 
«Έφυγα», του λέω. 
Ούτε να με κλάσει –έχει μαγευτεί από την Αλίσια και χαμογελάει σαν παντοφλέ 
καστόρινο παπούτσι. 
«Πως θα γυρίσεις σπίτι;» τον ρωτάω. 
«Σπίτι;» με κοιτάζει αλλήθωρα. «Δεν έχω σπίτι!» 
«Σωστός!» επικροτώ και την κοπανάω αδιάφορα. 
 
Ζεσταθήκαμε εκεί μέσα και το κρύο τσούζει δυο κλικ παραπάνω από το κανονικό εδώ 
έξω. Κουμπώνομαι να φύγω, τη μισή διαδρομή τη βγάζω αργά –τουριστικά. Όταν 
περνάω τη λεωφόρο πλακώνομαι στα στενά να φτάσω σπίτι μια ώρα αρχύτερα.  



Τη βρίσκω μισοκοιμισμένη στο κρεβάτι, με ένα βιβλίο τσαλακωμένο και το φως ανοιχτό. 
Νιώθω κάπως παντρεμένος –για μια στιγμή. 
«Που ήσουνα;» μουρμουρίζει με μισόκλειστα μάτια. 
«Έξω –μην ανησυχείς. Έλα να ξαπλώσουμε», την σκεπάζω. 
Μετά ξεντύνομαι, μπαίνω κάτω από τα σκεπάσματα και παλεύω να μαζέψω τα δόντια 
μου που κροταλίζουν. 
«Όλα εντάξει;» ρωτάει καθώς χώνεται στην αγκαλιά μου. 
«Ναι, εντάξει», μουρμουρίζω. «Ένας φιλαράκος ψόφησε, κατά τ΄άλλα μια χαρά» 
Τινάζεται, μου σκεπάζει το πρόσωπο με τα μαλλιά της. 
«Τι έγινε; Ποιος;»  
«Κανένας σημαντικός –μη δίνεις σημασία». 
«Φίλος σου;» 
«Όλοι φίλοι είμαστε». 
«Από τι πέθανε;» 
«Από θάνατο –κοιμήσου τώρα», λέω και της κάνω κεφαλοκλείδωμα κανονικό. 
«Καληνύχτα», μουρμουρίζει. 
«Αυτό ξαναπέστο!» σχολιάζω κλειδώνοντας τα μάτια μου. 
 
Έξω από το παράθυρο η παγωνιά ραγίζει τις διψασμένες πλάκες των πεζοδρομίων, έχει 
να βρέξει από τότε που γεννήθηκε ο κόσμος και οι άνθρωποι κοιμούνται 
κουλουριασμένοι σε ξεκλείδωτα σπίτια. 
 
Για να μπαινοβγαίνει πιο εύκολα ο θάνατος.  
 
35. «Πες μου, πόση ώρα έφυγε το τρένο; Κι εκείνη, ήταν μέσα;» 
 
Ανοίγουμε μπύρες καταβρέχοντας το γρασίδι, ενίοτε τα σκάγια παίρνουν και κάποιους 
μισοξαπλωμένους λεχρίτες –έτσι είναι η Άνοιξη. Από πάνω μας άσπρα σύννεφα και 
φεγγάρι έξτρα πρίμα γκουντ, αν κάνεις έτσι το χέρι, θα ακουμπήσεις τα 
κουραμπιεδωμένα βουνά του. Κοιτάζω προς την καγκελόπορτα, οι δικοί μου μαζεύονται 
σα χάντρες κομπολογιού, μπαίνει τώρα ο Παπ, ο Άκης έχει ήδη πάρει θέση κοντά στον 
Κύπριο, σιγομιλάνε επειδή ο Κύπριος είναι στα πακέτα –αποφοίτησε πάει να πει. Βγάζω 
το τζιν μπουφάν μου και το ρίχνω στην πλάτη της Έλσας –έχει πέσει δροσιά στον κήπο 
της σχολής. Αλλά έχει και συναυλία, στήνουν ήδη τη μικροφωνική, περιμένουμε τον 
Φάντη Μπαστούνι και τους Άσσους. Και στο σπίτι με περιμένει ο καινούργιος δίσκος 
του Αρχηγού με τη ζελατίνα άκοπη. Επειδή, φιλαράκο, ακόμα και η Κόλαση διαθέτει 
παγκάκια για να ξαποστάσεις. 
 
«Δικέ μου, τώρα που φεύγω –αν είπαμε και κάτι, ψωμί κι αλάτι», με αγκαλιάζει ο 
Κύπριος. 
«Μην ασχολείσαι, είχες τα δίκια σου –κοίτα να τη βγάλεις όρθιος από δω και πέρα», 
χαμογελάω. 
«Το κοριτσάκι –ποια είναι;» ρίχνει εκείνος ένα λάγνο, κατά Έλσα μεριά. 
«Ρε σάλτα παραδίπλα, βρομύλο!» τον σπρώχνω στην πλάκα. 
Δε θα μου λείψει καθόλου ο Κύπριος, ούτε οι τυπικοί αποχαιρετισμοί, αν θες να ξέρεις. 
«Ποιος είναι για μπύρα;» φωνάζει ο Παπ. 



Απλώνουμε χέρια –μοιραζόμαστε. 
«Ωραίοι τύποι οι συμφοιτητές σου!» μουρμουρίζει η Έλσα. 
«Ωραίοι, πως το εννοείς; Γουστάρεις να σου κάνω κατάσταση με κανέναν, ας πούμε;» 
χαμογελάω. 
«Όχι ακόμα –θα διαλέξω με την ησυχία μου», απαντάει εκείνη. 
Βγαίνουν τότε κάτι πιτσιρίκια με κοστούμια μπλου μπλακ πάνω στη σκηνή, έχουν μαζί 
τους κι έναν χοντρό –μάλλον κηδεμόνας τους. 
«Τι έγινε; Ποιοι είναι αυτοί; Οι Φάντης Μπαστούνι ή οι Μιούζικαλ Γιούθ;» 
«Οι Μιούζικαλ Γιούθ είναι μαύροι ρε αχρωμάτωψ!» 
«Κι αυτοί εκεί πάνω τι είναι;» 
«Ξέρω ΄γω; Ερυθρόδερμοι;» 
«Ε, είδες λοιπόν που συμφωνούμε τελικά!» 
Από δίπλα σκάνε οι κλασσικοί Ποπ Χορνς, τα πιτσιρίκια οι Φάντηδες είναι ζόρικα και 
στιλάτα. Του δίνουν και καταλαβαίνει καβάλα σε Γκίμπσον ηλεκτροακουστικές –Πόρτο 
Ράφτη, τσακισμένα γόνατα, μαμάδες που κοιμούνται μπροστά στην τηλεόραση, 
παραλίες, αφραγκίες, φορητά πικάπ φορτωμένα στο πορτ μπαγκάζ κάποιας Κάντιλακ, 
ωραία πράγματα! Τζιμ ο Τίγρης και τα Μαύρα Μπλουτζίν! 
«Μαύρα μπλουτζίν;» αλληθωρίζω. 
Δίπλα μου ο Βαγγέλης κουνιέται. Η Έλσα έχει πνιγεί στα μαλλιά της που φιδογυρίζουν, 
κάτι γκομενίτσες με φουρό, εμφανώς γκρούπις, περνάνε μέσα από τα ανοιχτά πόδια 
ροκαμπιλάδων –ανάβω τσιγάρο. 
 
Στο διάλειμμα οι Φάντηδες έρχονται προς τα μας –μάλλον μυρίστηκαν μπύρα. 
Ανακαλύπτω οτι ο Λάμπρος, ο τραγουδιστής τους, είναι γνωστός του Βαγγέλη, γαμώ τα 
μουσικά μου τζετ σετ μιλάμε!  
«Καλοί ήσασταν, σπιντάτοι», λέει ο Βαγγέλης. 
«Αυτά τα μαύρα μπλουτζίν μόνο να λείπανε...» σχολιάζω. 
Ο Λάμπρος με κοιτάζει. 
«Είσαι λάθος εδώ. Το Μπι Μποπ α Λούλα το κατέχεις;» 
«Όσο να πεις...» μουρμουρίζω. 
«Και λοιπόν;» χαμογελάει ο Λάμπρος. 
Κάνω ένα νοητικό φρεσκάρισμα τους στίχους –εντοπίζω το σημείο, «σι ιζ δε γκερλ γουιθ 
δε ρεντ μπλου τζινς». Χτυπάω το κεφάλι μου. 
«Σωστός! 10 –0!» υποκλίνομαι. 
«Ήταν μέσα στα ΣΟΣ –γι΄αυτό!» γελάει ο Λάμπρος φεύγοντας.  
Ωραίο τυπάκι. 
 
«Περνάς καλά μαζί μου;» ρωτάει η Ελσα. 
Αράζουμε αγκαλιασμένοι κάτω από το άγαλμα, περιμένουμε να φύγει ο πολύς κόσμος. 
«Μαζί σου –ναι. Μαζί μου –όχι», μουρμουρίζω. 
«Εξυπνάδες!» ξεφυσάει εκείνη. 
«Επειδή είμαι έξυπνος, γι΄αυτό!» κοκορεύομαι εγώ. «Εσύ ακόμα να ξεπεράσεις τη φάση 
κατασκήνωσης;» 
«Μπα, τέλειωσε αυτό», απαντάει η Έλσα. 
«Και τότε τι κάνεις μαζί μου;» 
«Περιμένω μέχρι να βρω κάτι καλύτερο». 



Γελάω.  
 
Ο Τάκης με την Κορίνα μας περιμένουν στο κέντρο για ένα στα γρήγορα. Η πόλη μοιάζει 
ήσυχη, το ίδιο κι εμείς. Περνάω από τον Πίνακα Ανακοινώσεων στην Ακαδημίας, 
τσεκάρω μηνύματα. «ΤΕΛΙΚΑ ΒΟΥΛΙΑΖΕΙ Ο ΙΠΠΟΠΟΤΑΜΟΣ;» γράφει σε μια 
αφίσα Μαοϊκών αποκλίσεων. Το ξέρω το μαγαζί, μια χαρά μου κάθεται, είναι και κοντά. 
 
Όταν φτάνουμε, τους πετυχαίνουμε να χαμουρεύονται στη μπάρα. Ο μπάρμαν 
χειροκροτεί. 
«Συγνώμη, έχει εισιτήριο;» τον ρωτάω. 
«Εισιτήριο;» κάνει ο μπάρμαν. 
«Επειδή βλέπω οτι διαθέτει λάιβ σόου το μαγαζί....» του εξηγώ. 
«Όχι, τα ποτά τους παίζουν τα παιδιά», μου σφυρίζει. 
«Και πως πάει; Τα κερδίσανε ή ακόμα;» 
Ο μπάρμαν γελάει. 
«Αν δεν της βγάλει το σουτιέν ενώ τη φυλάει –πληρώνουν διπλά». 
Η Έλσα παρακολουθεί με προσοχή, εγώ το έχω ξαναδεί το έργο. Και φυσικά, πάντα 
βρίσκεται να ανεμίζει κάποιο σουτιέν ο Τάκης, το ίδιο γίνεται και τώρα. 
«Δικά μου τα ποτά και έξτρα σφηνάκια», ξεκαρδίζεται ο μπάρμαν. 
«Τι έγινε ρε μαλάκες; Σε παιδικά γενέθλια ήσασταν;» μας χαιρετάει ο Τάκης. 
«Μέσα είσαι», επικροτώ. 
«Κάπελα! Φέρε κρασί!» γκαρίζει ο Τάκης -ο μπάρμαν ανασηκώνει τους ώμους. 
«Ήμασταν σε μια συναυλία», λέει η Έλσα. 
«Καθότι φιλόμουσοι –όχι τίποτα μπεκροκανάτες σαν κι εμάς», σιγοντάρει ο Τάκης. 
«Τι συναυλία;» ρωτάει η Κορίνα. 
Τις χαζεύουμε να πιάνουν ψιλοκουβέντα. 
«Μάι φριέεεεεεεντς...» ρίχνει μια κουρελιάρικη μίμηση του Μίκυ Ρουρκ από Μπαρφλάι 
μεριά ο Τάκης αγκαλιάζοντάς με. 
«Ερώτηση», τον επαναφέρω. 
«Και μετά θα περιμένεις απάντηση, υποθέτω», αλληθωρίζει. 
«Δε σου φαίνεται οτι έχουμε καταντήσει φόλα παντρεμένοι;» συνεχίζω απτόητος. 
«Τι απάντηση προτιμάς; Κάποια βολική για ν΄αρχίσεις την αγόρευση ή την κουρτίνα 
νούμερο 3;» ενδιαφέρεται να μάθει ο Τάκης. 
«Ν΄ανοίξει η κουρτίνα», προκαλώ. 
«Όσο πηδάμε –όλα καλά», υποστηρίζει ο Τάκης. 
«Ναι, εντάξει και οι κοπέλες πρώτες. Αλλά ποιος πληρώνει στο τέλος;» αναρωτιέμαι. 
«Τι σε νοιάζει ρε μαλάκα; Μήπως θα είμαστε εδώ για να το δούμε;» ξεκαρδίζεται ο 
Τάκης. 
Είναι κι αυτό μια άποψη. 
«Ο Πέτρος;» ρωτάω. 
«Δεν τα΄μαθες!» απορεί ο Τάκης. 
«Όχι, τι έγινε;» απορώ εξίσου. 
«Και που να ξέρω; Περίμενα εσένα να μου τα πεις», απογοητεύεται ο Τάκης. 
Καταλαβαίνω. 
«Αγοράκια;» κάνει η Κορίνα ναζιάρικα. 
Κοιταζόμαστε. 



«Σε άλλους μιλάει», με καθησυχάζει ο Τάκης. 
Αλλά δεν... 
«Αύριο θα μας πάτε για ψώνια; Έχω σταμπάρει κάτι ρουχαλάκια ζόρικα και θέλω να τα 
δείξω στην Έλσα», συνεχίζει η Κορίνα. 
«Κι εμείς τι θα κάνουμε; Τις κρεμάστρες;» αναρωτιέται ο Τάκης. 
«Θα πιείτε έναν καφέ και θα μας περιμένετε», του εξηγεί η Κορίνα. 
Με κοιτάζει έκπληκτος. 
«Παντρεμένοι!» του ψιθυρίζω. 
«Θέλω τη μαμά μου!» ψελλίζει. 
«Βαριόμαστε και έχουμε δουλειές. Πηγαίνετε μόνες σας», λέω στις κοπέλες. 
«Τι δουλειές μωρέ; Να σκαλίζετε πάλι τα μηχανάκια σας; Δε βαρεθήκατε όλο τα ίδια;» 
διαμαρτύρεται η Κορίνα. 
«Οτι δηλαδή αν έρθουμε μαζί σας για ψώνια θα πούμε αντίο στη βαρεμάρα!» 
ψιλοαγανακτώ. 
«Ναι ρε τύπε! Επειδή θα κάνετε επιτέλους κάτι με τα κορίτσια σας!» εκρήγνυται η 
Κορίνα. 
«Αυτό δηλαδή πρέπει να κάνουμε με τα κορίτσια μας;» αναρωτιέμαι. 
«Τι άλλο;» μουντάρει η Κορίνα. 
Γυρίζω στον Τάκη. 
«Δεν την πηδάς;» απορώ. 
«Αφού είναι το κορίτσι μου –δεν άκουσες; Τη σέβομαι κυρίως!» απαντάει. 
«Α, τότε καλά! Αν είναι έτσι τα πράγματα να πάμε για ψώνια!» αποφασίζω. 
«Το ΄ξερα οτι θα δεχτούν τελικά», λέει η Έλσα στην Κορίνα. 
«Άκυρο –δεν θέλω τη μαμά μου! Τα χάπια μου, ένα φέρετρο κι ένα ταξί να φύγω!» μου 
σφυρίζει ο Τάκης. 
«Άστο, την πατήσαμε. Τώρα, σκάσε και κολύμπα», λέω εγώ. 
«Κάπελα! Φέρε κρασί!» το ξαναπιάνει από την αρχή ο Τάκης. 
«Πότε θα φύγουμε; Νυστάξαμε. Έχουμε και τα ψώνια αύριο!» χασμουριέται η Κορίνα. 
«Ποδίτσα να σου δανείσω;» κλείνω το μάτι στον Τάκη. 
«Άσε καλύτερα. Θα μου την πάρει δώρο η Κορίνα», λέει εκείνος σκεφτικός. 
«Κάπελα κάνε λογαριασμό –γιατί μας την πέσανε», λέω στον μπάρμαν. 
«Θα πηδηχτείτε όταν γυρίσετε σπίτι σας;» ενδιαφέρεται να μάθει ο Τάκης. 
«Ξέρω ΄γω; Εξαρτάται από τα αυριανά ψώνια», γελάω. 
«Τι ωραίοι που είμαστε οι πούστηδες!» συμπεραίνει ο Τάκης. 
«Κι ο Πέτρος;» ξαναρωτάω. 
«Αγνοείται η τύχη του –να θυμηθώ να τον δώσω αγγελία στον Ερυθρό Σταυρό», 
απαντάει. 
Οι κοπέλες φιλιούνται, ο Τάκης μου κάνει ένα νόημα-πίπα-κώλο και αποχωρούμε 
απαξάπαντες. 
 
«Κοιμήσου εσύ, θέλω ν΄ακούσω τον δίσκο», της λέω. 
«Τέτοια ώρα;» απορεί. 
«Μια χαρά είναι η ώρα», τη διαβεβαιώνω. 
Μετά βάζω τα ακουστικά και γυρίζω πλάτη. Δεν χρειάζομαι κανέναν τώρα –μόνο εγώ κι 
ο Αρχηγός. Να πούμε τα δικά μας. 



«Η αγάπη έρχεται χτυπώντας/ χτυπώντας την πόρτα μας/ αλλά εσύ, εσύ κι εγώ μωρό μου/ 
δεν ζούμε πια εδώ». 
Ανάβω τσιγάρο –μέσα είναι ο Αρχηγός. 
«Ένας ακόμα άντρας έφυγε». 
Έτσι ακριβώς. 
«Αλλά δεν θα θρηνούμε για πολύ ακόμα». 
Επειδή δεν θα είμαστε για πολύ ακόμα ζωντανοί, υποθέτω. 
«Έλα, σάλπαρε τα καράβια σου τριγύρω μου/ και κάψε όλες σου τις γέφυρες/ Γράφουμε 
κάποια ιστορία μωρό μου/ κάθε φορά που έρχεσαι εδώ πέρα./ Έλα, ξαμόλα τα σκυλιά σου 
εναντίον μου/ και άσε τα μαλλιά σου λυτά/ Είσαι κάποιο μυστήριο για μένα/ κάθε φορά που 
έρχεσαι εδώ πέρα./ Το πρόσωπό σου σκυθρώπιασε τώρα/ επειδή ξέρεις οτι έφτασε η 
στιγμή/ που εγώ θα πρέπει να σου κόψω τα φτερά/ κι εσύ, εσύ θα μάθεις να πετάς». 
Βγάζω τα ακουστικά, ανοίγω την πόρτα μπας και βρω τίποτα αέρα, να μην πνίγομαι. 
«Τι έπαθες;» πετάγεται η Έλσα μισοκοιμισμένη. 
«Τίποτα –όλα καλά», λέω και αποφασίζω να περάσω τη φάση στο κάγκελο. 
Είναι μεγάλη πουτάνα ο Αρχηγός –κάποια μέρα θα τον συναντήσω, θα του φιλήσω τα 
χέρια και μετά θα τον ξεκοιλιάσω με εξάιντση λάμα, στο υπόσχομαι. Αλλά για τώρα 
είμαι σίγουρος –μου την έχει στημένη στη γωνία ο δίσκος του, πάντα κρατάει μια 
τελευταία σφαίρα φιλευσπλαχνίας ο Αρχηγός. Γυρίζω λοιπόν πίσω να τελειώνουμε. 
«Έχω δει τα παιχνιδιάρικα μαλλιά σου/ τα γεμάτα ακρογιαλιές μάτια σου/ τα κοφτερά 
βαμπιρένια δόντια σου, τη μικρή σου αλήθεια/ και τα αδύναμα ψέματά σου./ Ξέρω για το 
τρεμάμενο χέρι σου, το βραβείο της ενοχής σου/ τα νωχελικά σου πόδια, τους απόμακρους 
ύμνους σου/ το κλάμα σου κάθε μεσάνυχτα./ Ξέρω για την γραμμή των δακρύων σου, το 
απαλό σου άγγιγμα/ το μαϊμουδοπόδαρό σου, το νύχι της μαϊμούς/ και το μαϊμουδοκέφαλό 
σου./ Είδα το κόλπο σου με το αίμα, τη φλεγόμενη παγίδα σου/ Την αρχαία σου πληγή, το 
άλικο φεγγάρι σου/ και το χαμόγελό σου που ήταν σκέτη φυλακή./ Θα μου λείψει το 
σκανταλιάρικο χαμόγελό σου, τα ορφανά σου δάκρυα/ το αστραφτερό σου βραβείο, οι 
αδύναμες κραυγές σου/ οι μικροί σου φόβοι/ Θα μου λείψουν τα παιχνιδιάρικα μαλλιά σου/ 
τα γεμάτα ακρογιαλιές μάτια σου/ τα κοφτερά βαμπιρένια δόντια σου, η μικρή σου αλήθεια/ 
και τα αδύναμα ψέματά σου./ Γι΄αυτό σκούπισε τα μάτια σου/ και γύρνα αλλού το κεφάλι 
σου/ Τώρα, τίποτα δεν έμεινε να πεις/ Τώρα που έχεις φύγει.» 
Σβήνω το τσιγάρο κι αυτό μου παίρνει περισσότερη ώρα από το κανονικό. Βγάζω τα 
ρούχα μου, ξαπλώνω δίπλα στην Έλσα και προσεύχομαι σε κάθε κερατά θεό να έχει ήδη 
αποκοιμηθεί. Και οι θεοί αγαπάνε όσους ποτέ τους δεν αγάπησαν κανένα θεό –αν θες να 
ξέρεις. 
 
Ξυπνάω όσο το όνειρο σταλάζει ακόμα στα βλέφαρα –μια παραλία, κάποιο σκυλί με 
αμμουδερό τρίχωμα, εγώ περιμένω να μου φέρει το κομμάτι ξύλου που πέταξα, έτσι, για 
να παίξουμε. Το σκυλί μάλλον χάθηκε στα αφρισμένα κύματα, αμηχανία, το πάει για 
βροχή, λες να ξεπλυθεί το σκυλί αν αδειάσουν τα σύννεφα; 
Η Έλσα με κοιτάζει χαμογελαστή. 
«Ξύπνησες;» ρωτάει. 
«Έτσι φαίνεται», υποθέτω. 
«Ντυνόμαστε;» αδημονεί. 
«Οτι πεις», μουρμουρίζω. Ποτέ μου δεν κατάλαβα τι διάολο σημαντικό βρίσκουν στα 
ψώνια οι γυναίκες. 



«Εσύ τι χρειάζεσαι;» με ρωτάει καθώς πλένεται. 
«Αγάπη, ειρήνη και δωρεάν τρίφυλλα», αποφασίζω. 
«Ρούχα βρε χαζέ! Τι ρούχα χρειάζεσαι;» γελάει. 
«Το δερμάτινο που φόραγε ο Μπράντο στον Ατίθασο, το πουλόβερ του Μίκυ Ρουρκ από 
τους Μελλοθάνατους και τις μπότες του Παναγιωτίδη από τα Κουρέλια», απαντάω 
πρόθυμα. 
«Μα δεν τρώγεσαι με τίποτα!» εξοργίζεται. 
Και τι είμαι για να φαγωθώ; Σάμαλι; 
 
Παρκάρω πεζοδρομιακά, Ακαδημίας και Ζωοδόχου –κοιτάζω τριγύρω, περίεργοι μου 
φαίνονται οι δρόμοι όπως τους φωτίζει ο μεσημεριανός ήλιος. Και οι άνθρωποι, 
τρομακτικοί, έχουν κάτι αδίστακτο στο μάτι –μπαίνω στον πειρασμό να κυλιστώ 
ουρλιάζοντας στα πεζοδρόμια για να σιγουρευτώ οτι κανένας δεν θα κάνει τον κόπο να 
σκύψει πάνω μου.  
«Μάλλον ήρθαμε νωρίς», διαπιστώνει η Έλσα. 
«Μπα, γιατί το λες αυτό; Τουλάχιστον πέσαμε μέσα στη μέρα!» την καθησυχάζω. 
«Δεν πάμε να πιούμε καφέ μέχρι να ΄ρθουν;» προτείνει δείχνοντας μια αισχρή καφετέρια.  
Πάμε το λοιπόν, μέσα βρωμάει φτηνό αποσμητικό χώρου σα χέστρα, καθόμαστε σε ένα 
από τα τραπεζάκια έξω. Για να τους δούμε όταν φτάσουν και καλά.  
Παραγγέλνω ένα φραπέ κι ένα φραπόγαλο, όταν σκάσει μύτη ο Τάκης θα έχουμε πάλι 
σόου, επειδή επιμένει να διαολίζει τα γκαρσόνια ζητώντας «ένα φραπόγαλο χωρίς γάλα».  
«Θα μείνετε εδώ με τον Τάκη, να μας περιμένετε;» ρωτάει η Έλσα. 
«Ξέρω ΄γω... αν δεν μας διώξουν...» απαντάω. 
«Φοβερό άτομο η Κορίνα!» διαπιστώνει στο ξεκάρφωτο. 
«Ναι, καλή είναι. Να σου πω –έχω λίγη δουλειά στο σπίτι με τις μεταφράσεις. Θέλεις 
μετά τα ψώνια να σε αφήσω με τα παιδιά;» 
«Όχι θα έρθω μαζί σου. Θα διαβάσω κανένα βιβλίο όσο δουλεύεις –ενοχλώ;» 
«Όχι, εντάξει». 
Είναι κάπως περίεργη η κατάσταση, πολλή κολλητοποίηση ας πούμε. Αλλά με βολεύει 
από μια πλευρά, έχω κορίτσι να κυκλοφορεί δίπλα μου, να μη μοιάζω 
μπακουρομπάκουρος, είμαι καλυμμένος και στα σεξουαλικά... Θα μου πεις, δεν το 
επέλεξα –ήρθε από μόνο του κι έκαστε έτσι. Και λοιπόν; 
«Ρε συ! Ξέχασα να σε ρωτήσω τι έγινε τότε που πήγες στους γέρους σου». 
Χαμογελάει. 
«Όλα καλά. Πήρα φράγκα από τη μάνα μου, στα κρυφά, επειδή ο πατέρας μου το έπαιζε 
βαρύς κι ασήκωτος... Με ρώτησαν που μένω, είπα ‘σε μια φίλη’, με ρώτησαν πότε θα 
γυρίσω σπίτι, είπα ‘σύντομα –ψάχνω για δουλειά’, δε σε έμπλεξα καθόλου στην 
υπόθεση». 
«Καλά έκανες», μουρμουρίζω. 
«Καλημέρα –τι γίνεται; Όλα καλά;» ακούω από το πλάι μας. 
Βλέπω το πρόσωπο της Έλσας να συννεφιάζει, δεν χρειάζεται καν να γυρίσω το κεφάλι. 
Ανάβω ένα τσιγάρο πριν χαμογελάσω. 
«Μια χαρά. Εσύ πως και τόσο πρωινή Άλεξ;»  
Τώρα μόνο την κοιτάζω, ο ήλιος ζωγραφίζει ομόκεντρους κύκλους γύρω από το 
πρόσωπό της –κάπως εκτυφλωτική κατάσταση. 
«Πάω στο Εργαστήρι», απαντάει η Άλεξ. 



Μένουμε λίγο έτσι. 
«Από δω η Έλσα», κάνω τις συστάσεις. 
Χαίρονται αμφότερες. Μουδιασμένοι όλοι μας. 
«Λοιπόν, αυτά. Χάρηκα που σας είδα –να πηγαίνω τώρα», χαμογελάει η Άλεξ και 
ξεκινάει. 
«Περίμενε», πετάγομαι ελατήριο. 
Την προφταίνω στα πέντε βήματα. Γυρίζει μέσα στην τυπικότητα. 
«Κοίτα –αν θέλεις να μου πεις για εκείνη τη μέρα στο σπίτι μου –άστο. Δεν χρειάζεται», 
λέει. 
«Τα ξέρω αυτά», απαντάω βιαστικά. «Απλά ήθελα να μάθω τι κάνεις». 
«Μια χαρά. Όπως βλέπεις ξανάρχισα τα μαθήματα, μένω σπίτι των γέρων μου πλέον...» 
«Εντάξει, κόψε το αντικάρφωμα», νευριάζω. 
«Εντάξει το κόβω. Χάρηκα που τα είπαμε –αντίο», σοβαρεύει απότομα. 
«Δεν τελειώσαμε», λέω. 
«Επειδή ποτέ δεν αρχίσαμε. Κι αυτό ήταν το θέμα –θυμάσαι;» 
«Θέλω να πω...» 
«Ωραία κοπέλα η Έλσα», χαμογελάει πάλι η Άλεξ. 
«Μη με γαμάς τώρα!» 
«Αυτό ακριβώς μωρό μου. Αυτό ήταν το μόνο που ήθελα, αλλά δεν τα κατάφερα και 
πολύ καλά, νομίζω. Ευτυχώς που εσύ μπόρεσες -τελικά». 
«Πες μου για αυτό το γαμημένο το ‘τελικά’», εκλιπαρώ. 
«Τελικά την πατήσαμε, αυτό έγινε», λέει χαμογελαστή. 
Μετά αγγίζει το πρόσωπό μου με ένα κρύο δάχτυλο και απομακρύνεται, πάω στοίχημα 
οτι θα γυρίσει πίσω γι΄αυτό μένω καρφωμένος στη θέση μου, θα γυρίσει –δεν γίνεται 
αλλιώς. Μετράω. Μέχρι το δέκα. Θα γυρίσει. Όπως στην ταινία. Όπως ακριβώς στην 
ταινία! Χάνεται κάπου στη Θεμιστοκλέους. Χαμογελάω, όπως κι εκείνος στην ταινία. 
 
Γυρίζω στην Έλσα ακολουθώντας ένα μονοπάτι φιδίσιο –50 πόδια μακρύ –όμως όλα 
έχουν ένα τέλος. Κάθομαι δίπλα της ξύλινος. 
«Έρχονται τα παιδιά», μου δείχνει πίσω στην Ακαδημίας. 
«Ωραία», λέω. 
«Βρες κάτι να τους πεις σε παρακαλώ...» μουρμουρίζει. 
«Τι εννοείς;» 
«Πες τους κάποια δικαιολογία και πήγαινέ με σπίτι. Θέλω να μαζέψω τα πράγματά μου», 
λέει σταθερά. 
«Εντάξει», απαντάω. 
Αφήνω κάτι χάρτινα στο τραπέζι, δίπλα στους μισοτελειωμένους φραπέδες και πηγαίνω 
να προλάβω τον Τάκη πριν παρκάρει. 
«Πούντο;» μου φωνάζει με τα μάτια ορθάνοιχτα. 
«Ποιο;» απορώ. 
«Το τρένο που σε πάτησε», συνεχίζει. 
«Ααα, αυτό! Πέρασε κι έφυγε, οπότε, είμαστε να την κάνουμε κι εμείς. Τα ψώνια 
αναβάλλονται». 
Μπαλατζάρει τη μηχανή ανάμεσα στα πόδια του, με κοιτάζει μισόκλειστα. 
«Και το όνομα του τρένου είναι...» αναρωτιέται. 
«Άλεξ», ψιθυρίζω. 



«Μα βέβαια! Τι άλλο θα μπορούσε;» χτυπάει το κεφάλι του με το χέρι. 
Γυρίζω την πλάτη. 
«Ψιτ μαλάκα!» φωνάζει πίσω μου. 
Φρενάρω. 
«Τα χειρότερα δεν έχουν έρθει ακόμα», προειδοποιεί. 
«Εδώ θα είμαι να τα περιμένω –δεν πάω πουθενά», μουρμουρίζω καθώς απομακρύνομαι. 
 
Στο σπίτι τα πράγματα δεν είναι όσο δραματικά περίμενα. Η Έλσα μαζεύει χαμογελαστή, 
κάνει κι αστειάκια, σφυρίζοντας κάποιο γνωστό τραγούδι. 
«Να σου αφήσω ένα βρακάκι μου να με θυμάσαι;» γελάει ψάχνοντας το καλάθι με τα 
άπλυτα. 
«Θα σε πειράξει αν το δείξω στον Πέτρο που έχει σχετικό κόλλημα;» ρωτάω με τη σειρά 
μου. 
«Ο Πέτρος αν θέλει, να ρθει να του το δείξω φορεμένο», απαντάει. 
«Τέτοια ξήγα! Στις εννιά του μακαρίτη, άλλος άντρας μεσ’ στο σπίτι!» απορώ. 
«Πες μου εσύ ποιος είναι ο μακαρίτης, να σου πω κατά που πέφτει το σπίτι», 
σοβαρεύεται. 
«Πάντως εγώ δεν υπολογίζω να φέρω άλλο άτομο εδώ. Τουλάχιστον αυτές τις μέρες...» 
λέω. 
«Σαφώς -επειδή ποτέ δεν έφυγε το άλλο άτομο», μουρμουρίζει. 
«Από ‘δω;» κάνω χαζά. 
«Από σένα», με γειώνει. 
Το κόβω γιατί προβλέπω νεφώσεις. Παίρνω λοιπόν να χαζεύω τα σύννεφα πέρα μακριά, 
στη θάλασσα. 
«Εγώ να πηγαίνω τώρα», ψιθυρίζει. 
Την προφταίνω στην πόρτα. 
«Καλά ήταν όσο τράβηξε», λέω. 
«Μια χαρά», χαμογελάει. 
«Να προσέχεις», προτείνω. 
«Κι εσύ ξεκόλλα. Δε θα τη βγάλεις για πολύ καθαρή αν συνεχίσεις έτσι», μου απαντάει. 
«Συγχαρητήρια! Χάσατε», πανηγυρίζω συγκρατημένα. 
«Άντε ρε βλάκα!» γελάει. «Χαιρέτα τους υπόλοιπους από μένα και φρόντισε να μην 
ξαναβρεθείς στο δρόμο μου». 
Χαμογελάω. 
«Για το καλό σου!» συμπληρώνει ανοίγοντας την πόρτα. «Είπε και χάθηκε στη βροχερή 
νύχτα», μουρμουρίζει όσο κατεβαίνει τις σκάλες. 
 
Ανάβω ένα τσιγάρο για να κάνει παρέα με το άλλο που καίει ορφανό στο τασάκι. Τα 
σύννεφα παίρνουν να βαραίνουν πάνω από τη μακρινή θάλασσα αλλά δεν είμαστε 
κορόιδα να πιστέψουμε οτι θα φέρουν βροχή. Έχει πάνω από δυο χρόνια να βρέξει 
σ΄αυτά τα μέρη που η άσφαλτος ραγίζει από τη δίψα. Κι εγώ έπρεπε να το περιμένω –
από χτες μου τα ΄λεγε ο Αρχηγός. Να το περιμένω και να είμαι έτοιμος. 
Προετοιμασμένος. Πως δηλαδή; Ξέρω ΄γω πως; Κάπως.  
Να έχω δέσει ένα σκοινί γύρω από το λαιμό μου και να τραβηχτώ με καμιά ντουλάπα 
σαν το Βασιλάκη. Να έχω καβαλήσει τη μηχανή, σαν το Γιωργάκη, τον αδερφό του 
Σόλωνα –πάνε κοντά 10 χρόνια από εκείνο το βράδυ που την κοπάνησε από τη 



χοροεσπερίδα πάνω στη βέσπα του αδερφού του για να γκρεμιστεί από τον Κρεμαστό 
Λαγό ανοίγοντας μια καταπακτή θανάτων που δεν έλεγε να κλείσει. 
 
Το φίλτρο του τσιγάρου καίγεται μόνο του -στρώνομαι στην καρέκλα, βγάζω τις 
μεταφράσεις, ψάχνω την τσακισμένη σελίδα του βιβλίου.... 
«Εγώ τώρα θα δουλέψω –εσύ κάνε ότι γουστάρεις», της λέω. 
 
Δεν απαντάει. 
 
 
36. Ένα τσιγάρο και τίποτα 
 
«Η πρώτη έκπληξη πού αισθάνεται κανείς, παρατηρώντας την Ιστορία είναι όταν 
διαπιστώνει ότι πράγματι, αν η μύτη της Κλεοπάτρας ήταν πιο μικρή, η όψη τού κόσμου θα 
είχε αλλάξει. Η δεύτερη, ακόμη εντονότερη, είναι όταν βλέπει ότι αυτές οι μύτες είχαν τις 
περισσότερες φορές τις απαιτούμενες διαστάσεις». Χαϊδεύω τα τυπογραφικά στοιχεία, 
ξαπλώνω πίσω στην καρέκλα, σημαδεύω το ταβάνι με τον καπνό μου. Μονίμως 
αποτυγχάνω να πετύχω τους σοβάδες –αλλά δε γαμιέται; Η προσπάθεια μετράει, το λένε 
όλοι οι ηττοπαθείς. Ξαναβάζω το βιβλίο στο ράφι, δεν το χρειάζομαι σήμερα, επειδή θα 
τον δω από κοντά, από όσο πιο κοντά γίνεται τέλος πάντων –απόψε θα ραγίσουν τα 
αγάλματα, απόψε θα κοιτάξουμε στο βάθος της σπηλιάς. 
 
Ξοδεύω περισσότερη ώρα από το συνηθισμένο για να διαλέξω ρούχα, έχει τη φάση του 
αν λάβεις υπόψη την ποικιλία της γκαρνταρόμπας μου –μαύρα Φρουτ οφ δε Λουμ σκέτα 
ή μαύρα με στάμπα, τζιν 501 από την αμερικάνικη αγορά ή τζιν Λη από την αμερικάνικη 
αγορά, δυο μαύρα πουλόβερ κι ένα τζιν μπουφάν. Θέλει σκέψη για να αποφασίσω, όσο 
να πεις! Ευτυχώς που με βγάζει από τη δύσκολη θέση το τηλέφωνο. 
«Πέστο», μουγκρίζω. 
«Κωδικός: Παλιά Μαρκίζα», σφυρίζει συνωμοτικά ο Πέτρος. 
«Παρασύνθημα;» αναρωτιέμαι. 
«Βαμβακάρης», λέει σιγά ο Πέτρος. 
«Ο πεθαμένος;» 
«Ο γιος του». 
«Του πεθαμένου;» 
«Ναι». 
«Και τι μας διδάσκει αυτό;» 
«Οτι ‘οι νεκροί ποτέ δεν πεθαίνουν’!» 
«Σωστός! Που χάθηκες εσύ;» 
«Τρεχάματα περί ακαδημαϊκής καριέρας...» 
«Και τελικά;» 
«Φεύγω το χειμώνα για Καλιφόρνια. Ξηγήθηκε η θεία σε κάποιο τοπικό πανεπιστήμιο». 
«Ωραίοι είσαστε ρε πούστηδες! Κι εγώ θα μείνω πίσω να τα φυλάω;» 
«Έλα κι εσύ!» 
«Ναι αμέ! Θα ζητήσω από τον γέρο μου να κόψει ένα τσέκι!» 
«Υποτροφία ρε!» 



«Για σας είναι αυτά μαλάκα. Που ακούστηκε υποτροφία στα δικά μου; Δεν υπάρχει κοκό 
στις κοινωνικές επιστήμες». 
«Κάποια κακή επιλογή έκανες νομίζω». 
«Όλες οι επιλογές κακές είναι –τι να λέμε τώρα. Πες μου καλύτερα περί Μαρκίζα». 
«Α ναι! Λοιπόν, κατά τις 10, πλατεία Βαρνάβα, ο χώρος κλιματίζεται». 
«Κι από παρέα;» 
«Αφρός! Φιλενάδες της Κορίνας –μόνο αυτό σου λέω!» 
«Καλά, θα δούμε». 
«Μη μας σπας τ΄αρχίδια, μιλάμε για τέσσερις γυναίκες!» 
«Εντάξει». 
«Λοιπόν, θα τα πούμε εκεί». 
«Μισό –να σε ρωτήσω...» 
«Πες». 
«Ξέρεις οτι η Κλεοπάτρα ήταν αναγκασμένη να έχει μεγάλη μύτη;» 
«Από ποιον;» 
«Από το ιστορικό γίγνεσθαι». 
«Και η Σαμάνθα Φοξ;» 
«Τι τρέχει μ΄αυτήν;» 
«Ρωτάω –κι αυτή από το ιστορικό γίγνεσθαι είναι αναγκασμένη να έχει βυζάρες;» 
«Δεν ξέρουμε ακόμα –τα γεγονότα είναι νωπά». 
«Εντάξει –άμα στεγνώσουν ειδοποία μας». 
«Δεν θα αμελήσω». 
«Γαμιέσαι». 
Το τηλέφωνο νεκρώνει –ντύνομαι υπολογίζοντας. Έχω να κατέβω στη σχολή να τον 
ακούσω, πόσο θα πάρει; Μέχρι τις 9, βάλε 10 το πολύ. Άνετα! 
 
Και η σχολή έχει ντυθεί Ηρώδου του Αττικού –κουρσάρες απέξω, μεσότριβες κυράδες 
με τουαλέτες, φιόγκοι με γραβάτες –στη γωνία κάτι μαλλιάδες κοροϊδεύουν. Πλησιάζω –
γνωστές μούρες. Μαθαίνω οτι το νταβαντούρι θα γίνει στην επίσημη αίθουσα 
εκδηλώσεων, θα τον αναγορεύσουν κιόλας επίτιμο, πολύ καραγκιοζιλίκι.  
«Φέρτον μας μια μέρα στο αμφιθέατρο ρε Κοντό –τι τα θες τα υπόλοιπα;» απορεί ένας 
μαλλιάς. 
«Θέμα πρεστίζ», συμπεραίνει ο άλλος. 
«Τι πρεστίζ ρε βλάκα; Εδώ μιλάμε για ανθρώπινο δυναμίτη –δεν έμαθες τι είπε στη 
συνέντευξη;» 
«Τι;» 
«Οτι ο Αντρέας τα ξέρασε κανονικά στην Ασφάλεια το ’37!» 
«Έλα –πλάκα κάνεις!» 
«Να σε γαμήσω! Έτσι έμαθα οτι είπε!» 
Ξεκαρδίζομαι. Απέναντι διακρίνω κάτι σκιές μυστήριες να βαδίζουν πλάτη-τοίχο. 
Μισοκλείνω τα μάτια κόντρα στο μισοσκόταδο. 
«Έλα μουνί στον τόπο σου!» λέει ο μαλλιάς δίπλα μου. 
«Μαρκήσιος;» απορώ. 
«Συν Ζαχαρίας!» σιγοντάρει ο άλλος. 
«Τι λες ρε πούστη! Υπάρχουν ακόμα αυτοί;» αναρωτιέμαι. 



«Καλά μην τρελαίνεσαι! Το οτι περπατάνε δε σημαίνει τίποτα», με προσγειώνει ο 
μαλλιάς. 
«Θα πάμε μέσα;» ανυπομονώ ξαφνικά. 
«Όχι ρε –εδώ θα την αράξουμε στο αγιάζι!» γελάνε οι μαλλιάδες. 
Κάνουμε μια γραμμή και πλησιάζουμε τη σημαιοστολισμένη είσοδο. 
 
Η αίθουσα εκδηλώσεων είναι πήχτρα, από την πόρτα της βλέπουμε μόνο σβέρκους, 
χοροπηδάω στις μύτες μπας και πάρω γραμμή τι συμβαίνει παραμέσα. Εκείνη τη στιγμή 
εμφανίζεται ο Άκης με τον Παπ, με βουτάνε άγαρμπα. 
«Είσαι μαλάκας;» γελάνε. 
«Γνωστό αυτό –αλλά γιατί το λέτε;» απορώ πολιτισμένα. 
«Έλα πάνω ρε φίλε να βλέπουμε, τι σκατά κάνεις εδώ πέρα;» αγανακτεί η πλάτη του 
Παπ καθώς ανεβαίνει τα σκαλιά. 
Ακολουθώ. Στον πρώτο όροφο δεν έχει αρχίσει να μαζεύεται ακόμα κόσμος, τα 
παράθυρα που βλέπουν την αίθουσα εκδηλώσεων είναι ορθάνοιχτα, τρέχουμε να 
πάρουμε θέση. 
«Μάγκες είσαστε τα ζωντανά μου ινδάλματα!» πανηγυρίζω. 
«Κάτσε πιο μαζεμένα στο περβάζι τώρα, μη σε φουντάρω κατευθείαν στη φαλάκρα του 
Κορνήλιου», προειδοποιεί ο Παπ. 
 
Και τι φαλάκρα! Γιουλ Μπρίνερ κανονικός, πέφτουν τα δολοφονικά προβόλια πάνω της 
και μας τυφλώνει η αντανάκλαση. Φοράει ακόμα την τήβεννο, επειδή προηγουμένως 
έγινε το τσίρκο της αναγόρευσης σε επίτιμο διδάκτορα –καβαλάω το περβάζι σαν πιθήκι 
για να μη χάσω τίποτα. 
«Κοίτα, κοίτα!» μου σφυρίζει ο Άκης. 
«Βλέπω», απαντάω. 
«Όχι εκεί ρε βούρλο. Εκεί!» δείχνει χαμηλά. 
Κεντράρω κάτω από το τραπέζι κι ανακαλύπτω οτι φοράει κατακόκκινες κάλτσες, 
φαίνονται όσο διπλώνει ψηλά η τσάκιση του παντελονιού του! Κοιταζόμαστε και οι τρεις 
μας. 
«Θεός!» μουρμουρίζουμε ταυτόχρονα. 
Κόσμος πλακώνει τώρα –πήραν χαμπάρι τα παράθυρα και έρχονται να κρεμαστούν 
δίπλα μας, πέφτει σιωπηλό στριμωξίδι. Γιατί σιωπηλό; Επειδή εκείνος άρχισε να μιλάει. 
 
Έχω ακούσει καθηγητές καταπληκτικούς, ομιλητές παθιασμένους, άνετους, 
χιουμορίστες, που τα λόγια τους κολλάνε στο μυαλό σου σα μαστίχα. Έχω ακούσει... 
αλλά καμιά σχέση αδερφέ μου! Όσο μιλάει ο Καστοριάδης τα κουνούπια σταματάνε το 
βούισμά τους, οι λείες επιφάνειες γκελάρουν τις λέξεις του με σεβασμό –για να μη χαθεί 
τίποτα. Αναφέρεται συνέχεια στον Πλάτωνα κι εγώ σιχαίνομαι τον Πλάτωνα –αλλά 
ακούω με το στόμα ανοιχτό, κοφτές φράσεις, μετρημένα σταματήματα, πιάνει τις έννοιες 
με τα δάχτυλά του και τις αποθέτει στοργικά στον πηχτό αέρα, μετά προχωράει λίγο 
μακρύτερα, απότομα γυρίζει πίσω και τσακίζει τις ίδιες του τις λέξεις σαν καρύδια. 
Βγάζει τότε καινούργια νοήματα και πάλι από την αρχή. Στοιχηματίζω οτι αν πέσει το 
κτίριο και μας πλακώσει λίγοι θα το καταλάβουν. Αλλά κανένας δεν θα κουνηθεί από τη 
θέση του. 
 



«Αυτό ήταν, τελείωσε», μουρμουρίζει ο Παπ. 
Νιώθουμε όλοι πιο ελαφροί –σα να μας έκαναν αφαίρεση ζωτικών οργάνων, στη 
αίθουσα από κάτω οι επίσημοι έχουν πλακωθεί να σαλιαρίζουν. 
«Θα πάμε απέξω να τον χαιρετήσουμε;» ρωτάει ο Άκης. 
Τον κοιτάζουμε παραξενεμένοι. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα! Οπότε, τους ακολουθώ 
προς τον κήπο, κοντοστέκομαι κάθε λίγο να αγγίξω κρύους τοίχους, ξύλινες κουπαστές, 
σκύβω δήθεν να δέσω το κορδόνι μου, ακουμπάω τα μάρμαρα του διαδρόμου. 
Σιγουρεύομαι, η σχολή δεν αναπνέει πλέον –εκείνος ήρθε να της κλείσει στοργικά τα 
μάτια και να μας ανοίξει το δρόμο. Πρέπει να φύγουμε από εδώ πέρα –δε υπάρχει κάτι 
περισσότερο να κάνουμε. 
 
Αρπάζουμε μπύρες από το απέναντι περίπτερο και καθόμαστε οκλαδόν στο γρασίδι. 
«Τώρα μπορώ να αποφοιτήσω με την ησυχία μου!» μουρμουρίζει ο Παπ. 
«Ναι, αυτό περίμενες και δεν τελείωνες!» γελάει ο Άκης. 
«Λίγο το΄χεις; Αυτό ρε ηλίθιε ήταν σημάδι από το υπερπέραν!» λέει σοβαρά ο Παπ. 
Τον κοιτάζουμε με γουρλωμένα μάτια. Ξεκαρδίζεται. 
«Που θα συνεχίσετε;» ρωτάω. 
«Πλατεία, ξέρω ΄γω;» μουρμουρίζει ο Άκης. 
«Παίζει ένα ρεμπετάδικο αν ενδιαφέρεστε...» προτείνω. 
«Ντιπ μπαλαλάικα είσαι αγόρι μου!» αγανακτεί ο Παπ. «Μετά από Καστοριάδη 
ρεμπετάδικο;» 
«Και που να πάμε; Λυρική;» 
«Το λιγότερο!» 
«Ε, να πάτε τότε!» 
«Θα πάμε!» 
«Κι αν είναι κλειστή η Λυρική πεταγόμαστε πλατεία για κανέναν σούβλακος». 
Γελάνε καθώς σηκώνονται, μένω πίσω να τους χαζεύω –καταπληκτικοί μαλάκες! 
Είμαστε όλοι μας. 
 
Η ώρα είναι ακόμα νωρίς, σκέφτομαι οτι ο Τάκης θα κωλοβαράει σπίτι του. Ξεκινάω 
κατά κει για να τη σκοτώσω κάπως, την ώρα. Με κεφάλι γεμάτο σφήκες και μάτια 
καθαρά διακοσμητικά. Η πόλη γύρω μου νυστάζει –τα μαγαζιά κατεβάζουν ρολά. Και 
είναι τόσο νωρίς ρε πούστη μου! 
«Ποιος είναι;» ρωτάει η φωνή από το θυροτηλέφωνο. 
«Εγώ». 
«Ποιος είσαι εσύ; Αυτός που λέει οτι είναι φίλος του Τάκη;» 
Μορφάζω νευρικά. Ο πατέρας του Τάκη, ο ηρωικός κυρ-Δημοσθένης, είναι έξτρα 
επινοητικός σπαζαρχίδης. Ενίοτε. 
«Ναι, αυτός ακριβώς είμαι –σας έλειψα;» 
Απαντάει το νιαούρισμα της πόρτας που ξεκλειδώνει αυτόματα, ανεβαίνω σκάλες, 
μπαίνω στο διαμέρισμα. 
«Τι κάνεις ρε μυστήριε; Το διαλύσατε το κράτος ή ακόμα;» ρωτάει ο κυρ-Δημοσθένης 
κοιτάζοντάς με πάνω από τα γυαλιά του. 
«Μπα, αφήνουμε το Μητσοτάκ να καθαρίσει για πάρτη μας», μουρμουρίζω. 
«Σκατά στα μούτρα σας ξεφτίλες!» γελάει θυμωμένα εκείνος. 



Τραβάω κατά το δωμάτιο του Τάκη –τον βρίσκω να συναρμολογεί κάποιο αεροπλανάκι 
καθισμένος στο πάτωμα. 
«Δεν σου έχει πει κανένας οτι μεγάλωσες πλέον αγόρι μου;» χαμογελάω. 
«Ναι, μου το είπανε και μετά τους γάμησα όρθιους –τι γουστάρεις;» μανουριάζει 
εκείνος. 
«Μα, αεροπλανάκια συναρμολογούμενα;» 
«Ναι, θες να βοηθήσεις μπας και τελειώσω κάποτε;» 
Κάθομαι γελώντας, βγάζω τσιγάρο. 
«Απαγορεύεται το καπνίζειν», λέει ο Τάκης. 
«Το πτύειν επιτρέπεται;» ρωτάω εγώ. 
«Καβλωμένος μου ήρθες». 
«Τι να σου λέω τώρα! Τέλος πάντων –πότε θα πάμε στο μαγαζί;» 
«Αργότερα». 
«Βρεθήκατε με Πέτρο;» 
«Ναι –στα είπε τα δικά του έτσι; Κανονίζουμε σωστή φάση στο Αμέρικα, δυο ώρες 
δρόμο θα είμαστε. Με το αεροπλάνο βέβαια, αλλά...» 
«Δε μ΄ενδιαφέρει να μάθω», τον κόβω. 
«Εντάξει, ότι γουστάρεις...» 
«Με την Κορίνα πως πάει;» 
«Καλά, μια χαρά... Εσύ;» 
«Άψογα. Η Έλσα την έκανε μετά τη μοιραία συνάντηση...» 
«Ναι ε;» 
«Ναι. Και με το δίκιο της η κοπέλα...» 
Αφήνει κάτω το μισοτελειωμένο κοκπίτ, κλείνει το μπουκαλάκι της κόλας με προσοχή. 
«Δε με κόφτει καθόλου το δίκιο του κόσμου –όποιος το ‘χασε, να πάει στον ΟΗΕ. Εσύ 
μου λες τι θα κάνεις;» 
Παίζω με το πακέτο μου, βγάζω πάλι ένα τσιγάρο. 
«Άναψέ το το γαμήδι!» αγανακτεί ο Τάκης. 
Το ξαναβάζω στο πακέτο. 
«Λοιπόν, τι θα κάνω; Δεν ξέρω, δε μ΄ενδιαφέρει κιόλας. Υποθέτω οτι θα τελειώσω τη 
σχολή λίαν συντόμως...» 
«Κόψε μωρέ τις πίπες! Άλλο σε ρωτάω!» 
«Τι θες δηλαδή; Να την κυνηγήσω; Και μετά; Αραχτός στην κουνιστή μου πολυθρόνα θα 
τη χαζεύω να μεταμορφώνεται από γυναίκα σε σκιά; Φιλοσοφώντας περί ελεύθερης 
βούλησης την ώρα που θα κρατιέμαι με το ζόρι μην την αρπάξω από το μαλλί και τη 
συνεφέρω με χαστούκια;» 
Χαμογελάει. 
«Δε σε ρώτησα για την Άλεξ –για την Έλσα σε ρώτησα αν σκοπεύεις να κάνεις κάτι». 
«Σωστά», ψιθυρίζω κάπως ντροπιασμένος. 
«Κέρνα τσιγάρο», λέει. 
«Απαγορεύεται το κάπνισμα», απαντάω. 
Αλλά του δίνω. Εγώ δεν έχω πια όρεξη. 
«Θα καείς γι΄αυτό, Χάρυ Έιντζελ!» μουρμουρίζει. 
«Ξέρω. Στην κόλαση», συμπληρώνω την ατάκα. 
«Κάπνισε το υπόλοιπο μέχρι να ντυθώ», μου πετάει το τσιγάρο ενώ σηκώνεται. 



«Ξέρεις κάτι; Νομίζω οτι λιγόστεψαν οι μέρες μας –έτσι δείχνουν τα πράγματα», 
ψιθυρίζω. 
«Και λοιπόν; Μήπως καλοπερνάγαμε και δεν το πήρα είδηση;» αναρωτιέται. 
Έξω από το τζάμι του περνάνε γραψαρχίδικα τα αυτοκίνητα, η άσφαλτος είναι μουσκίδι, 
σταγόνες αιωρούνται σε καπνισμένα ντουμάνια. Ποιος πούστης καταβρέχει συνέχεια την 
άσφαλτο ποτέ δεν έχω καταλάβει.  
«Φύγαμε;» αδημονεί ο Τάκης. 
«Υπάρχει κάποιο σχέδιο υποθέτω», λέω εγώ. 
«Θα πάρω αμάξι γέρου καθότι οι γκόμενες κυριλέ κι έτσι», μουρμουρίζει ο Τάκης. 
Βγαίνουμε –πέφτουμε πάλι πάνω στον κυρ-Δημοσθένη. 
«Για που το βάλατε;» 
«Λέμε να ασχοληθούμε αποκλειστικά με το σεξ σήμερα πατέρα», πληροφορεί ο Τάκης. 
«Σιγά μη σκίσετε καμιά κυλότα!» γελάει εκείνος. 
«Μπα δεν το βλέπω, καθότι φετιχιστές», μουρμουρίζω εγώ. 
«Πως το ‘πες αυτό; Αυνανιστές;» κάνει τον κουφό ο κυρ-Δημοσθένης. 
«Έτσι ακριβώς», ψευτογελάω. 
 
Χτυπάμε το κουδούνι του Πέτρου, μας λέει οτι κατεβαίνει αμέσως –οπότε αράζουμε για 
τσιγάρο. Είναι γνωστή η ταχύτητα απόκρισης του Πέτρου. 
«Λένε τίποτα οι υπόλοιπες;» ρωτάω τον Τάκη. 
«Έτοιμες για όλα!» περηφανεύεται. 
«Εντάξει, εγώ τότε να πηγαίνω», ψιθυρίζω. 
«Έλα μωρέ μαλάκα! Κόψε τη σάχλα!» 
Ο Πέτρος κατεβαίνει φορώντας ήδη τα γάντια του, μας χαιρετάει και πλακώνεται να 
ξεκλειδώσει τη μηχανή. 
«Κομβόι κι έτσι;» χαμογελάει. 
«Μέσα είσαι», απαντάει ο Τάκης. 
Ξεκινάμε για το σπίτι της Κορίνας που μας περιμένουν οι κοπέλες. Συγκρατημένα 
ενθουσιώδεις. Στο βγάλσιμο της λεωφόρου ο Τάκης στρίβει με χειρόφρενο, ο Πέτρος 
φρενάρει ανάποδα, εγώ δεν έχω όρεξη. Κάτω από το σπίτι της, κορνάρουμε μανιασμένα, 
γκαρίζοντας. 
«Κορίνααααα!!!!» 
Βγαίνει στο μπαλκόνι στολισμένη. 
«Καλώς τ΄αγόρια μου!» πανηγυρίζει. 
«Την καλύτερη ιδέα θα έχει η γειτονιά για πάρτη της», ψιθυρίζω στον Τάκη. 
«Κωλώνει η Κορίνα;» αναρωτιέται ρητορικά εκείνος. 
Οι κοπέλες κατεβαίνουν μετά το καθιερωμένο στήσιμο, χαιρετούρες, γελάκια και 
μπόλιμα σουξουμούξου. 
«Που είναι το κορίτσι σου;» με δείχνει επιτιμητικά η Κορίνα. 
«Νάτο», κάνω εγώ δείχνοντας τον Πέτρο. 
«Είσαι λίγο παλιομαλάκας ή μου φαίνεται;» χαμογελάει εκείνη. 
«Το ‘λίγο’ μου άρεσε!» επικροτεί ο Τάκης. 
«Εγώ θέλω να πάω με μηχανή!» απαιτεί μια ξανθιά με μίνι φούστα. 
«Κι εγώ, κι εγώ!» τσιρίζει η διπλανή της. 
Δεν χρειάζεται να συνεννοηθώ με τον Πέτρο, θα πάρει την ξανθιά, θα πάρω την άλλη. 
Έτσι πάει. 



«Να μου προσέχετε τις φίλες μου ρεμάλια!» προειδοποιεί η Κορίνα. 
«Μην ανησυχείς –ντυμμένες θα στις επιστρέψουμε», την καθησυχάζει ο Πέτρος. 
Η δικιά μου φαίνεται ολίγον σχίζο, μέχρι ν΄ανέβει στη μηχανή χαχάνιζε και κορόιδευε 
ασύστολα, με το που ανέβηκε μετατράπηκε σε αγνή, αμόλυντη παρθένα. Κοκκινομάλλα, 
διακριτικές φακίδες στις άκρες των ματιών –όμορφη νομίζω. 
«Πως σε λένε;» ζητάω να μάθω. 
«Σόνια», ψιθυρίζει στ΄αυτί μου. 
«Ρεντ Σόνια», διευκρινίζω. 
«Τι;» 
«Τίποτα». 
Ο Πέτρος μου κλείνει το μάτι δείχνοντας το αμάξι του Τάκη –στην πίσω θέση μια 
ξινισμένη πιτσιρίκα, όλως τυχαίως, η ασχημότερη. 
«Θα τους γαζώσει κανονικά», γελάει. 
«Τα καλά της μόνιμης σχέσης», παρατηρώ. 
Ξεκινάμε. 
 
Η κοκκινομάλλα πίσω μου κάθεται σα στυλιάρι –πρέπει να τη θυμάμαι σε κάθε στροφή, 
μην την αδειάσω στο βγάλσιμο.  
«Έλα πιο κοντά, δε δαγκώνω», της λέω. 
«Καλά είμαι κι έτσι», απαντάει. 
Στ΄αρχίδια μου τελικά. 
 
Φτάνουμε έξω από το μαγαζί όπου την ξεφορτώνομαι όλο τακτ, από δίπλα ο Πέτρος με 
την ξανθιά μαλακίζονται. 
«Εννοείς αυτό που κατάλαβα;» τη ρωτάει με υφάκι. 
«Δεν ξέρω, αλλά φοβάμαι να ρωτήσω», χαχανίζει εκείνη. 
Μπαίνουμε στο μαγαζί μπερδεμένοι, μια κυρούλα κρατάει γκαρνταρόμπα, αλλά δεν έχει 
τίποτα να πάρει από μας. Η αίθουσα είναι συμπαθητική, κάπως «αγιόκλημα και 
γιασεμί», αλλά τέλος πάντων. Κόβω κίνηση, σκοπεύω να καθίσω δίπλα στη στρίντζω του 
αμαξιού, αφού δεν έχω μέλλον τουλάχιστον αν καλύψω τους υπόλοιπους. Κάθεται, 
κάθομαι, έρχεται η κοκκινομάλλα, της λέει κάτι στ΄αυτί, η στριμένη δυσανασχετεί 
(φυσικά) αλλά σηκώνεται και δίνει τη θέση της. Ανάθεμα τις γκόμενες –με λίγα λόγια. 
 
Ο Στέλιος ο Βαμβακάρης ανεβαίνει στο πάλκο, είναι ένα κεφάλι ψηλότερος από τους 
υπόλοιπους της κομπανίας –έχει και δυο γκόμενες να τον πλαισιώνουν, όχι παίζουμε! 
Μας κοιτάζει όπως ο μάγειρας το ιμάμ, μετά σκύβει κι αρχίζει να γραντζουνάει. Γενικά 
βγάζω καντήλες με το μπουζούκι, αλλά ο τύπος το σκίζει το όργανο σε στυλ πάνκικο –
όλο συγχορδίες κι από σόλα μηδέν. Γουστάρω κάπως. Κι εκείνος κοπανάει το τραγούδια 
του στο πλακάκι, βιάζεται, βαριέται ή απλώς δεν είναι εδώ.Ένας τυπάκος με γιλέκο 
σκάει πάνω από τα κεφάλια μας, παραγγέλνουμε Τσάνταλη με τα σχετικά φρούτα. 
«Λες να φέρει τίποτα μπανάνες;» κλείνει το μάτι ο Πέτρος στην ξανθιά. 
«Πολύ μιζέρια τα φρούτα», μουρμουρίζει ο Τάκης. 
«Γιατί καλέ; Πάνε με το κρασί, δε βρωμάει και το στόμα!» κακαρίζει η Κορίνα. 
«Σκέτη ραδιοφωνική διαφήμιση η δικιά σου!» λέω εγώ. 
«Αλλά και πάλι... Φρούτα ρε γαμώτο!» συνεχίζει ο Τάκης. 
«Θα προτιμούσες τίποτα τζατζικάκι με γύρους;» ρωτάει πονηρά η Κορίνα. 



Ο Τάκης αλληθωρίζει, η Κορίνα με κοιτάζει δήθεν απελπισία κι εγώ κουνάω το κεφάλι –
ο Τάκης τρώει το τζατζίκι με τη γαβάθα, γνωστό αυτό. 
Έρχονται τελικά κάτι πορτοκάλια και μήλα με κανελίτσα –σκέτο γηροκομείο. Τα 
χλαπακιάζουμε σπρωγμένα με κρασί, γαμιέται κανονικά το στομάχι μου στην καούρα. 
Τρώω μια τσιμπιά τότε, στο εντελώς ξεκάρφωτο. Πετάγομαι. 
«Μίλα καλέ στο κορίτσι!» σφυρίζει η Κορίνα στο αυτί μου. 
«Και γι΄αυτό με τσιμπάς γαμώτο! Άντε παράτα μας!» μουγκρίζω. 
«Σταμάτα να το παίζεις και μίλα της μη χεστούμε!» 
Κοιτάζω απορημένος. 
«Ρε Κορινάκι, αυτή είναι μουγκή ας πούμε!» 
«Είναι επειδή ντρέπεται...» 
«Είναι επειδή ντρέπεται –εντάξει, θα δω τι θα κάνω», λέω και την ξεφορτώνομαι. 
Ο Βαμβακάρης ξηγιέται κάτι τσιφτετέλια, οι γκόμενες ανεβαίνουν πάνω, οι γκόμενοι στα 
γόνατα και στο παλαμάκι –ζωοπανήγυρις. Ο Πέτρος με την ξανθιά, μέσα στα κόλπα 
φυσικά. 
«Λοιπόν Σόνια; Πως σου φαίνεται το μαγαζί;» πετάω την τυπικούρα μου. 
«Μια χαρά. Θες να πάμε στην τουαλέτα για μπαλαμούτιασμα;» λέει εκείνη ήσυχα. 
Ένα κομμάτι μήλο κάθεται στο λαιμό μου, ξεσκίζομαι στο βήχα. Το παθαίνω αυτό με τις 
ντροπαλές αν θες να ξέρεις! 
«Κάπως ξεκάρφωτο, νομίζω» λέω τελικά. 
«Μαλακίες. Αφού γουστάρεις...» 
«Και που το ξέρεις για πες μου; Σπουδάζεις μέντιουμ;» 
«Όχι αλλά έχω κάνει διατριβή στους μαλάκες!» 
«Σωστή!» χαμογελάω. «Φύγαμε λοιπόν». 
Σηκώνεται πρώτη γιατί ακόμα δεν έχω ψηθεί περί της σοβαρότητάς της –ακολουθώ κι 
εγώ μετά. Οι τουαλέτες μυρίζουν χλωρίνη άρωμα τριαντάφυλλο –σκέτη αηδία. 
Διαλέξαμε «γυναικών» -χωρίς να το συζητήσουμε. Μπαίνουμε, κλειδώνουμε πίσω μας, 
εκείνη κολλάει αναγκαστικά πάνω μου. Σκύβω να τη φιλήσω –και είμαι δυο πόντους 
πριν το καταφέρω, όταν με σπρώχνει πίσω -γονατίζει φάτσα με τη λεκάνη. Μετά αρχίζει 
να ξερνάει ανελέητα. Κάποιος ρομαντισμός! 
 
Την κρατάω από τους ώμους όσο τραντάζεται. Ίσως κιόλας να ψιθυρίζω καθησυχαστικά, 
«δεν τρέχει τίποτα», «θα περάσει», «ηρέμησε»... «ίσως» λέω. Μετά τη βοηθάω να σταθεί 
στα πόδια της, ευτυχώς η τουαλέτα έχει νιπτήρα, σκοπεύω να τη χώσω κάτω από το 
τρεχούμενο νερό –έχει όμως τις αντιρρήσεις της. 
«Βγες έξω σε παρακαλώ», μου ζητάει. 
«Θα τα καταφέρεις;» 
«Ναι –μια χαρά». 
Βγαίνω λοιπόν. Το στομάχι μου έχει δεθεί φιόγκος, ανάβω ένα τσιγάρο να διώξω τη 
μυρωδιά αλλά ανακατεύομαι χειρότερα. Αποφασίζω να ρίξω ένα κατούρημα στη 
διπλανή τουαλέτα –έτσι, για την τιμή των όπλων. 
Την προλαβαίνω καθώς βγαίνει. Έχει κάπως σενιαριστεί –αλλά το στραπάτσο ακόμα 
φαίνεται. 
«Πάμε λίγο έξω να πάρεις αέρα», προτείνω. 
Με ακολουθεί με το κεφάλι κάτω. Είναι ένα συμπαθητικό κορίτσι τελικά –ένα 
συμπαθητικό, μικρό κορίτσι. 



 
Καθόμαστε στο πεζοδρόμιο έξω από το μαγαζί και χαζεύουμε τις βάρκες που 
κουνιούνται στο βάθος της πλατείας. 
«Σε χάλασε το κρασί;» ρωτάω. 
«Ο συνδιασμός», απαντάει. 
«Μαύρο;» 
«Χάπια». 
«Αρχίδια! Τι τα θες εσύ αυτά;» 
Με κοιτάζει σχεδόν απορημένη. 
«Προσπαθώ να τα βγάλω πέρα», απαντάει. 
«Μάλιστα! Η μικρή Σόνια προσπαθεί να τα βγάλει πέρα!» χαμογελάω. 
«Δεν είμαι μικρή!» 
«Ότι πεις». 
Σωπαίνουμε τότε –μια παρέα περνάει δίπλα μας και μπαίνει στο μαγαζί. 
«Αλλιώς τα είχαμε σχεδιάσει γι΄απόψε...» μονολογεί. 
«Πως δηλαδή; Κραιπάλη και αχαλίνωτο σεξ;» κοροϊδεύω. 
«Να ξεκολλήσουμε κυρίως. Απ όλα...» 
«Όπου ‘όλα’ σημαίνει κάποιος γκόμενος;» 
Γελάει. 
«Και αυτό...» 
«Κρίμα λοιπόν που δεν επωφελήθηκα από το πήδημα αντεκδίκησης!» 
«Βγάλτη σκούφια σου... Αφού κι εσύ στα ίδια είσαι, μου είπε η Κορίνα...», γελάει 
ντροπαλά. 
«Σωστά –όλοι τα ίδια σκατά είμαστε. ‘Κι ας είναι πάντα γεμάτο κόσμο/ όλο και κάποιο 
δωμάτιο θα βρεθεί/ για τους εραστές με τις ραγισμένες καρδιές/ να κλάψουν μέχρι 
κατάθλιψης’. Έτσι δεν πάει;»  
Με κοιτάζει χωρίς να καταλαβαίνει. 
«Άστο», λέω, «παλιές ιστορίες». 
Σηκωνόμαστε χωρίς άλλη κουβέντα, πηγαίνουμε να βρούμε τους υπόλοιπους. Και τους 
βρίσκουμε –ότι έχει απομείνει τουλάχιστον. Επειδή ο Πέτρος με την ξανθιά έχουν 
εξαφανιστεί στα ενδότερα, αποδεικνύοντας οτι διαθέτουν δυνατότερα στομάχια, νομίζω. 
Ο Τάκης δε βλέπει την ώρα να τελειώνει η σεμνή τελετή, η στριμένη πέφτει από δίπλα 
στη Σόνια γεμάτη ενδιαφέρον, διακρίνοντας κάποια προοπτική να γαμηθεί εντελώς η 
σημερινή έξοδος. Κι εγώ ανάβω τσιγάρο κοιτάζοντας τον Σπύρο Φωκά να χορεύει μόνος 
του ζεϊμπέκικο, «Άνοιξα πόρτα στη ζωή» -τραμπαλίζω ανάμεσα στο θαυμασμό και το 
γιουχάισμα. Αλλά δε νιώθω –κατάλαβες; Κι επειδή δε νιώθω δε βλέπω το λόγο, δε 
βλέπω απολύτως κανένα λόγο.  
 
Για τίποτα. 
 
«Την κάνουμε;» ρωτάει ο Τάκης. 
«Από λίγο-λίγο...» απαντάω και αρχίζω να μαζεύω τα πράγματά μου. Μετράω κεφάλια, 
λειψοί είμαστε. 
«Που είναι η Λένα;» τσιρίζει η στριμένη. 
«Λένα; Ποια Λένα;» αναρωτιέται ο Τάκης. 
«Η θεία Λένα», υποθέτω. 



«Α, αυτή...» 
«Δεν θα τους περιμένουμε;» απορεί η Σόνια. 
«Κανείς δε θα σε περιμένει», ψευτοτραγουδάω εγώ. 
«Τι είναι πάλι αυτό;» ρωτάει η Σόνια. 
«Τίποτα», λέω. 
 
Οι κοπέλες φεύγουν μαζί με τον Τάκη, η Κορίνα με κοιτάζει στραβά που δεν 
προωθήθηκα στη φιλενάδα της κι εγώ... Τι εγώ;  
 
Εγώ –τίποτα. 
 
37. Μια πόρτα λιγότερη 
 
Πάμε παντού παρέα τις τελευταίες μέρες –κι αυτό το «παντού» είναι μια φτυσιά τόπος αν 
θες να ξέρεις. Δωμάτιο ακατάστατο, μισοσκότεινες σκάλες και μερικά λουλούδια που 
ψάχνονται να ανθίσουν στην αυλή. Δεν βγαίνω παραέξω αν και κάποτε πρέπει να το 
κάνω, επειδή έχουν ακουστεί περίεργα πράγματα για το μαγαζί του Μπιλ του Χοντρού. 
Θέλω να το ψάξω το θέμα, αλλά, για την ώρα προτιμώ να βολτάρουμε παρέα. Ή να 
λιαζόμαστε ακουμπισμένοι στα κάγκελα του κήπου –εγώ κι αυτός. Μου πασάρει ένα 
Κάμελ φίλτρο, από τα καλά, με τα τούρκικα χαρμάνια –και μετά βάζει το πακέτο πίσω 
στην τσέπη του. 
«Εσύ;» ρωτάω. 
«Δεν καπνίζω τώρα τελευταία. Αλλά έχω πάντα μαζί μου ένα πακέτο –ξέρεις γιατί;» 
«Επειδή ένα πακέτο τσιγάρα είναι η καλύτερη δικαιολογία για να κουβαλάς ένα κουτί 
σπίρτα», γελάω. 
«Κάπως έτσι», μουρμουρίζει σπρώχνοντας πίσω τα κόκκινα, αχτένιστα, μαλλιά του. 
Καπνίζω λοιπόν και νιώθω ήσυχα, δε λέμε πολλά μεταξύ μας, δε χρειάζεται. Ξεκινάω να 
σηκωθώ αλλά με τραβάει πίσω, φέρνει το δάχτυλο στα χείλη -κάνοντας νόημα για 
ησυχία. Ξανακάθομαι όσο πιο αθόρυβα. Μετά ακολουθώ το δάχτυλό του –έχει τεντωθεί 
προς τις τριανταφυλλιές –δεν μπορώ να καταλάβω τι σκατά μου δείχνει. 
«Δε βλέπω τίποτα», του λέω. 
Συνεχίζει να δείχνει χωρίς να μιλάει –τσιμπάω λίγη από την προσήλωσή του κι αυτό με 
βοηθάει να διακρίνω το μικροσκοπικό πουλί που κρύβεται στα αραιά φυλλώματα. 
«Τι είναι;» αναρωτιέμαι. 
«Αηδόνι», ψιθυρίζει. 
«Αηδόνι», επαναλαμβάνω κι εγώ. 
«Τα αηδόνια είναι οι αληθινοί καλλιτέχνες στο βασίλειο των πουλιών. Αυτό συμβαίνει 
γιατί, αν και γεννιούνται με ένα ολόδικό τους τραγούδι, μια μελωδία που τυγχάνει να είναι 
η πιο ευπροσάρμοστη απ΄όλες τις ορνιθολογικές εκφράσεις, τα αηδόνια δεν δείχνουν 
ιδιαίτερα πρόθυμα να αρκεστούν στο κομμάτι που τους αναλογεί. Όπως όλοι οι 
καλλιτέχνες, κυκλοφορούν εκεί έξω, για να αναδομήσουν την πραγματικότητα. Καινοτόμα, 
πρόθυμα, τολμηρά, αδέσμευτα από τους κανόνες που όλοι οι υπόλοιποι ακολουθούν τυφλά, 
τα αηδόνια συγκεντρώνουν αποσπάσματα τραγουδιών από άλλα πουλιά, στα δέντρα, στα 
χωράφια -τα ταιριάζουν μεταξύ τους, συνθέτουν με αυτά νέες και απρόσμενες μελωδίες -
ξαναδημιουργούν τον κόσμο χρησιμοποιώντας υλικά από τον ίδιο τον κόσμο. Για 
παράδειγμα, ένα αηδόνι στη Νότια Καρολίνα ακούστηκε να αναμιγνύει 32 κελαηδίσματα 



διαφορετικών πουλιών σε μια δεκάλεπτη παράσταση, μια βιρτουόζιδικη επίδειξη που δεν 
εξυπηρετούσε κανέναν απολύτως σκοπό, αλλά, παρ΄όλα αυτά, εντάσσεται άνετα στην 
κατηγορία της ανόθευτης τέχνης», λέει αργόσυρτα, ενώ απλώνει τα πόδια του για να 
ξεπιαστεί.  
Τον ακούω κοιτάζοντας το αηδόνι και το αηδόνι έχει σταματήσει να τσιμπολογάει –
μοιάζει να ακούει κι αυτό. Τότε κλείνω το βιβλίο, ο Τομ ζητάει συγνώμη, πρέπει να βρει 
ένα ηλιόλουστο μέρος για ξάπλες, έχει την ανάγκη όλων των ξασπρουλιάρηδων για 
έξτρα ηλιακή ακτινοβολία. Τον αφήνω λοιπόν στην ησυχία του. Εδώ κάτω οι μέρες 
φεύγουν λες και εξυπηρετούν με το πέρασμά τους κάποιο σκοπό –αυτό καταλαβαίνω. 
 
Ντύνομαι χωρίς να έχω πουθενά να πάω, ο ήλιος γδέρνει πλάτες αλλά είναι επείγουσα η 
κατάσταση, επειδή το δωμάτιο ζωντάνεψε και με πήρε στο κατόπι. Φοράω το κράνος, 
μπας και μαζέψω λίγο τα μυαλά μου. Και βγαίνω στο στενό δρόμο, πηγαίνω ανηφορικά, 
πηγαίνω όπου με πάει. Λίγα σπίτια, μετά ακόμα λιγότερα σπίτια, η άσφαλτος γίνεται 
τσιμέντο και στη συνέχεια κροκάλες γλιστερές. Φτάνω στα αυθαίρετα, προσπερνάω, 
προχωράω για τα παραπήγματα. Σκυλιά αλλάζουν δρόμο όσο η εξάτμιση της μηχανής 
ξεραίνει τα αγριολούλουδα, κοιτάζω μόνο πάνω –πουθενά αλλού. Μέχρι που ακούω 
οπλές να τσακίζουν τις πέτρες. Χαμογελάω, αλλά δε φαίνεται. 
«Κόψε λίγο ρε πούστη!» 
Φρενάρω ελεγχόμενα, γυρνάω τη μηχανή κόντρα στην ανηφόρα. Βγάζω το κράνος. 
«Ακόμα το έχεις το άλογο, δε σου ψόφησε;» τον ρωτάω όσο το ζώο τριποδίζει στα πέντε 
μέτρα απόσταση. 
Ο Ιντζές σκάει ένα χαμόγελο αυτοπεποίθησης. 
«Τα άλογα ζούνε πολλά χρόνια, βλάκα», με πληροφορεί. 
«Το κακό είναι οτι και οι άνθρωποι ζούνε πολλά χρόνια», σχολιάζω. 
«Άσε που πολλαπλασιάζονται κιόλας σε στυλ σφάλματα είμαστε, ανθρώπους κάνουμε», 
γελάει ο Ιντζές. 
«Πως και σε έχουν λυτό;» απορώ. 
«Βαρεθήκανε να με κρατάνε άνευ λόγου και αιτίας». 
«Άνευ λόγου –ότι πεις!» 
«Κι εσύ πως από δω; Άκουσες οτι κυκλοφορήσανε τα ανοιξιάτικα σαλιγκάρια;» 
αναρωτιέται. 
«Κάπως έτσι –αλλά τι σε κόφτει; Δικό σου είναι το βουνό;» 
«Δικό μου, τα πάντα δικά μου είναι». 
Κατεβαίνω από τη μηχανή, χαϊδεύω τη μουσούδα του αλόγου. 
«Έμαθες για την ιστορία με τον Μπιλ;» ρωτάω. 
«Οτι πουλάει το μαγαζί –αυτό λες;» 
«Ναι, αυτό». 
«Κάτι άκουσα, αλλά δε δίνω βάση. Ο Μπιλ πουλάει το μαγαζί από τότε που πήγαινα 
δημοτικό...» 
«Δεν τα ξέρεις όλα. Τώρα υπάρχει έτοιμη πρόταση, τελειωμένα πράγματα λένε. Πήγανε, 
του τα σκάσανε και δατς ολ». 
«Ποιος;» 
«Ο Μαστακουνάς, ο Μασταπιάνεις... ξέρω ΄γω;». 
«Τα πιστεύεις όλα αυτά;» 
«Μέχρι να δω δεν πιστεύω τίποτα». 



«Σωστά». 
«Λοιπόν, τώρα να την κάνω. Έχω κάποιο ραντεβού». 
«Που ρε μαλάκα;» 
«Κάπου... πάνω, ψηλά... γενικότερα». 
«Ραντεβού με τον Άγιο Πέτρο;» 
«Με κάποιον Άγιο τέλος πάντων». 
«Εντάξει, τα χαιρετίσματά μου στον Σάιμον Τέμπλαρ!» 
«Παπάρα παπάρα», τραγουδάω ξαναβάζοντας το κράνος. 
Ούτε στα βουνά δε βρίσκεις ησυχία. 
 
Καταλαβαίνω λοιπόν οτι δε μου περισσεύει χρόνος, έχω αυτές τις πέτρες κάτω από τις 
ρόδες, δίπλα τα θυμάρια, οι τσουκνίδες και τα γαϊδουράγκαθα –ένας τρόπος υπάρχει, 
τέρμα γκάζι. Αν διστάσεις για μια στιγμή θα σε ψάχνουν δίπλα στις παράγκες –η μηχανή 
κλωτσάει και μουγκρίζει, όμως ανεβαίνει. Αυτό είναι ένα φαλακρό βουνό και μου αρέσει 
να το παλεύω –είναι όμορφοι οι καχεκτικοί θάμνοι, είναι όμορφες οι κατσιασμένες 
βελανιδιές 20 πόντους ύψος, είναι όμορφο το ξερό χώμα, οι σαύρες που πετάγονται κάτω 
από τις κοτρόνες. Αλλά δεν έχω χρόνο για όλα αυτά –ρεγουλάρω το γκάζι να 
προχωρήσω, ψάχνω την κατάλληλη ροπή με αμφίβολη επιτυχία. Γλιστράω, πατάω πόδια, 
Γλιστράω περισσότερο –τα καταφέρνω. Από το πλάτωμα του χωματόδρομου διακρίνεται 
ήδη ο Προφήτης Ηλίας –πιτσιρικάδες ανεβαίναμε εκεί πάνω ποδαράτο, σωριαζόμασταν 
λαχανιασμένοι και λέγαμε οτι ποτέ δεν θα ξανακατέβουμε. Μετά μας περόνιαζε το κρύο, 
ξεχνάγαμε την απόφασή μας και γυρίζαμε πίσω στα σπίτια μας με αυτιά κατεβασμένα. 
Εγώ, ο Στάθης, ο Θωμάς, οι δυο Βαγγέληδες, ο Τάσος ο Κατ... Σπάνια έρχονταν μαζί μας 
και κορίτσια, η Ελενίτσα η κοκαλιάρα, η Μαρία η κολλητή της και η Νανά που 
ακουγόταν οτι είχε πηδηχτεί με κάποιον μεγάλο –αλλά κανείς δεν ήταν σίγουρος. Τώρα 
που το σκέφτομαι, αναρωτιέμαι γιατί δεν μας πέρναγε από το μυαλό να χαμουρευτούμε 
με καμιά απ΄αυτές –δεν ξέρω, δεν ξέρω...  
Η πίσω ρόδα φεύγει ανεξέλεγκτη στην πλαϊνή πλευρά ενός βράχου, κάνω να τη μαζέψω 
αλλά μάλλον έχω αργήσει. Τουμπάρω κανονικά, ευτυχώς προλαβαίνω να ακουμπήσω 
γόνατο, μη βρει στις πέτρες η μηχανή και σπάσει καμιά μανέτα. Νιώθω το κάψιμο –
μάλλον το ΄σκισα το παντελόνι. Ακουμπάω απαλά τη μηχανή στο χώμα κλείνοντας τον 
διακόπτη βενζίνης, ο ιδρώτας στάζει δάκρυα. Βγάζω το κράνος. Πολλές φορές 
προσπάθησα να φάω το βουνό, όλες τις φορές με έφαγε το βουνό. Μαλακία πάντως, δεν 
είναι περισσότερο από 300 μέτρα ο Προφήτης Ηλίας.  
 
Βγάζω το πακέτο, τσεκάρω λίγο το γόνατο μέσα από την τρύπα του τζιν, μπας και 
χρειάζεται καθόλου καπνό –μικροπράγματα –δεν αξίζει να χαραμίσω τσιγάρο. Ανάβω με 
σκονισμένα χέρια και του κάνω χώρο να αράξει δίπλα μου. Γυρίζω να του πω κάτι, με 
αποτρέπει χαμογελαστός, στριφογυρίζοντας το κεφάλι σαν τυφλοπόντικας. 
«Οι λέξεις εξαπλώνονται σαν δερματική ασθένεια σε αποικία γυμνιστών», με προειδοποιεί. 
Σωπαίνουμε λοιπόν και σκεφτόμαστε επιτακτικά το τίποτα.  
 
Ο ήλιος έχει βουλιάξει μεσοπέλαγα όταν γυρίζω σπίτι, χώνομαι στο δωμάτιό μου, να 
αλλάξω ρούχα να ξεπλύνω σκόνη και ιδρώτα από πάνω μου. Αφουγκράζομαι τη ζωή των 
γέρων μου στον κάτω όροφο, κάνω ησυχία να μη με ψυλλιαστούν –κλέφτης στο ίδιο μου 
το σπίτι. Επειδή δεν έχω όρεξη, δε θέλω να δω κανέναν τώρα, δεν είμαι 



προετοιμασμένος. Στον καθρέφτη με κοιτάζει μια φάτσα πανικόβλητη, πρέπει να το 
αλλάξω αυτό, δε γίνεται να βγω έτσι έξω. Ίσως η κατάσταση διορθωθεί με κάποιο 
ξύρισμα, αν κοιτάξω για πολλή ώρα τα μούτρα μου μπορεί και να τα παγώσω, αν 
ξυριστώ μπορεί και να φύγει ο πανικός μαζί με τις σαπουνάδες. Εσύ τι λες; 
«Από τους 7 νάνους, μόνο ο Χαζούλης ήταν μονίμως ξυρισμένος. Αυτό θα πρέπει κάτι να 
μας λέει σχετικά με το πόσο σοφό είναι να ξυρίζονται οι άνθρωποι», ξεκαρδίζεται στα 
γέλια πίσω από τον ώμο μου. 
Μάλιστα. Τι σκατά θέλω και μπλέκω με πρώην χίπηδες; 
 
Κάτι με σπρώχνει να αφήσω τη μηχανή στο πεζοδρόμιο απέναντι από το μαγαζί του 
Μπιλ του Χοντρού –μάλλον νιώθω οτι αυτό το μέρος δεν μας ανήκει. Τώρα πια. Περνάω 
το δρόμο αδιαφορώντας για τα αμάξια που κορνάρουν, είναι το καλύτερο που μπορώ να 
κάνω. Αλλιώς πρέπει να τα μπήξω επί τόπου και να ξεσκίσω κανέναν πούστη 
οικογενειάρχη. Ανοίγω τη τζαμένια πόρτα, τρώω κατάφατσα το μνημόσυνο. Είναι όλοι 
εδώ μέσα αλλά, για κάποιο μυστήριο λόγο, κανένας δεν κάθεται. Όρθιοι στις γωνίες, 
μισοσκότεινοι, ψιθυρίζουν. 
«Καλώς τον πεθαμένο!» με χαιρετάει ο Μάριος.  
Είναι παρέα με κάτι άγνωστες μούρες, τίγκα στη μαλλούρα και τα ριγέ φωσφοριζέ 
κολάν. 
«Καλώς με!» συμφωνώ. «Ποιες είναι οι λούγκρες;» 
«Το συγκρότημά μου ρε αρτηριοσκλήρωση!» γελάει ο Μάριος. «Ρόου Σιλκ». 
«Το ‘Σιλκ’ το βλέπω, μη σου πω οτι βλέπω και μπόλικη οργαντίνα....» διαπιστώνω. 
«Χαρντ εντ Χέβυ χρυσέ μου!» σπάει τον καρπό ο Μάριος. «Ετοιμαζόμαστε για ντέμο». 
«Ναι ε; Κρίμα μόνο που πέθανε ο Μπίλι Μπο –πρώτες μούρες θα σας είχε στην 
πασαρέλα», τον πληροφορώ και προσπερνάω. 
Ο Μπιλ βάζει ποτήρια μπύρα στη σειρά χωρίς κανένας να του έχει παραγγείλει και τα 
παιδιά δέχονται το κέρασμα αμίλητα. 
«Κυκλοφόρησαν κάτι φήμες», λέω. 
«Τι φήμες;» κάνει χωρίς να με κοιτάξει. 
«Λένε οτι δίνεις το μαγαζί». 
Σταματάει για λίγο να γεμίζει ποτήρια. 
«Οι φήμες είναι σαν τον πούτσο», ψιθυρίζει. «Κυκλοφορούν από στόμα σε στόμα». 
Το δέχομαι. 
 
Ο Στάθης χαμουρεύεται με κάποια γκόμενα δυσδιάκριτη –κοιτάζω καλύτερα και 
ανακαλύπτω οτι είναι εκείνη που γνωρίσαμε τις προάλλες στο Σάσεξ. Του κάνω νόημα 
από απόσταση, με βλέπει –πλησιάζει. 
«Τι παίζει κολλητέ; Μας προέκυψε αίσθημα;» ρωτάω. 
«Και λίγα λες. Βρες μου δήμαρχο να παντρευτώ επιτόπου», απαντάει. 
«Κούλαρε αδερφάκι! Κι εμείς αγαπήσαμε αλλά δεν κάναμε έτσι!» 
«Εσύ είσαι κακομοίρης, γι΄αυτό. Παντρεύομαι σου λέω –ξύπνα!» 
Ξύνω το κεφάλι μου, αλλά παραμένω κοιμισμένος. 
«Πες μου τώρα όλο το κόλπο», τον παρακινώ. 
«Η Αλίσια είναι Γιουγκοσλάβα», μουρμουρίζει. 
«Μπράβο στον Τίτο και να μας ζήσει ο Υπαρκτός!» πανηγυρίζω. 
«Ρε ηλίθιε, η βίζα της θα λήξει όπου νάναι –δε με πιάνεις;» 



«Εντάξει, η βίζα της θα λήξει και θα πρέπει να γυρίσει στη μαμά της –αν έχει! Εμάς γιατί 
μας κόφτει το όλο θέμα;» 
«Επειδή δεν θέλουμε να φύγει από τη χώρα η Αλίσια...» 
«Πως κι έτσι;» 
«Επειδή αν φύγει μπορεί να μην ξαναγυρίσει....» 
Τον αγκαλιάζω, πλησιάζω το αυτί του. 
«Την πήδηξες;» ρωτάω. 
«Ναι αμέ». 
«Ε, άστη να πάει στο διάολο! Τι μπλέκεσαι;» 
«Επειδή την αγαπάω ρε!» διαμαρτύρεται ο Στάθης. 
«Εντάξει, δεν είναι τίποτα. Όταν πηδήξεις την επόμενη θα σου περάσει», τον 
πληροφορώ. 
«Άλφα, δεν θέλω να μου περάσει και βήτα, είσαι εντελώς καργιόλης!» τινάζεται ο 
Στάθης. 
«Καλύτερα καργιόλης παρά θύμα της κάθε τουρίστριας που ψάχνει τρόπο να βγάλει 
άδεια παραμονής», απαντάω. 
«Άντε γαμήσου!» φορτώνει ο Στάθης. 
«Ευχαρίστως!» χαμογελάω. «Έχει καμιά φίλη η Αλίσια να μου συστήσεις;» 
Εκείνη τη στιγμή μας πλησιάζει η κοπέλα. 
«Χάι» μου χαμογελάει. 
«Χάλι!» απαντάω. 
«Λαβ, γουί χαβ του γκόου», ψιθυρίζει στον Στάθη. 
«Εμείς θα την κάνουμε», μου λέει εκείνος. 
«Αυτή μέχρι και μουστάκι θα σε βάλει να ξυρίσεις!» κοροϊδεύω. 
«Καλύτερα!» λέει ανασηκώνοντας τους ώμους. «Έτσι κι αλλιώς δεν έχω μουστάκι». 
Και έχει δίκιο καθότι ο Στάθης καστανός προς το ξανθομπάμπουρας –τον κοροϊδεύαμε 
στο λύκειο όταν σφαζόταν προσπαθώντας να μας πείσει οτι το χνούδι του είναι 
κανονικά, αντρικά γένια.  
«Μπάι», μου χαμογελάει η Αλίσια. 
Μένω να τους κοιτάζω, ακουμπισμένος στην ανοιχτή τζαμένια πόρτα, αμίλητος. 
 
«Όσο το ζευγάρι κατευθυνόταν προς τη Μπιούικ του, δυο αηδόνια πέταξαν μακριά από το 
παρμπρίζ, το ένα τιτιβίζοντας σε μια ελάχιστα γνωστή διάλεκτο που χρησιμοποιούν οι 
καρδερίνες και το άλλο μιξάροντας την κραυγή του σπουργιτιού με κάποιες συγχορδίες 
δανεισμένες από τους τρυποκάρυδους. Για αιώνες τα αηδόνια κυνηγούσαν έντομα και 
σκάλιζαν το έδαφος για σπόρους, άλλα όταν τα αυτοκίνητα άρχισαν να κυκλοφορούν 
σωρηδόν στους δρόμους του Νότου, ανακάλυψαν οτι μπορούσαν να δειπνήσουν πολύ πιο 
άνετα, απλώς μαζεύοντας πεθαμένα έντομα από τα παρμπρίζ των παρκαρισμένων 
αμαξιών. Αηδόνια. Μετατρέπουν τη μοντέρνα τεχνολογία σε ιδιοσυγκρασιακό τους 
πλεονέκτημα. Ανακαλύπτουν καινούργια κόλπα για να αυξήσουν την εκφραστική τους 
γκάμα. Καλλιτέχνες!» τον ακούω να ψιθυρίζει στο αυτί μου. 
Μορφάζω νευριασμένος –μερικές φορές είναι ανυπόφορο να ζεις με ξενιστές. 
 
 Ο Ιντζές στέκεται παράμερα –πίνει και συνωμοτεί με κάτι παλιοτόμαρα, τον αποφεύγω. 
Λίγο πιο κει είναι ο Ζόμπι σκεπτικός.  
«Τι γίνεται ρε άτομο;» τον πλευρίζω. 



«Αυτή την κασέτα την ξέρω απέξω...» μιλάει σχεδόν στον αέρα. «Μετά έχει το Κίλινγκ 
Μουν». 
«Και στη συνέχεια;» 
«Έκο Μπιτς». 
«Και μετά;» 
«Γκοστ Τάουν». 
«Με εντυπωσίασες μπαγάσα!» διαπιστώνω. «Αρκεί βέβαια όλα αυτά να ισχύουν...» 
«Έτσι όπως τα λέω είναι. Αυτή την κασέτα την ξέρω απέξω...» 
«Ποιος την έχει γράψει;» ζητάω να μάθω. 
«Εγώ», λέει αφηρημένα. 
Γελάω. 
«Κομμάτι –κομμάτι, απέξω...» συνεχίζει τη μουρμούρα του ο Ζόμπι. 
«Εντάξει, το καταλάβαμε!» 
«Και δεν πρόκειται να την ξανακούσω!» 
«Τώρα... μήπως παραλογίζεσαι; Αφού εσύ την έγραψες, τα έχεις τα κομμάτια!» 
«Ναι, αλλά εδώ ακούγονται αλλιώς...» 
«Ε, που ξέρεις; Μπορεί ο καινούργιος ιδιοκτήτης να βάζει την ίδια μουσική...» 
Με κοιτάζει λες και ξέχασα να φορέσω το παντελόνι μου φεύγοντας από το σπίτι. 
«Ξέρεις ποιος παίρνει το μαγαζί;» 
«Ποιος;» 
«Ο Βάκης!» 
«Βάκης; Ο γνωστός;» 
«Ναι» 
«Ο Σερίφης;» 
«Ναι ντε!» 
Μιλάμε για σίχαμα κανονικό! Τον τύπο τον ξέρω από παιδί, διπλανά είναι τα σπίτια μας. 
Τρία χρόνια μεγαλύτερός μου, αξιώθηκε να ζήσει στην εποχή των Μεγάλων Μαχαιριών 
–Τζίμης ο Έλβις, Μπιλ Στρατοκάστερ, Τζώννυ Τάραμας, Νίνο, Φώτης ο Πεταλούδας, 
Ίντι –τέτοιοι τρομακτικοί τύποι. Εμείς, πιτσιρικάδες τότε, αποφεύγαμε να κυκλοφορούμε 
στους δρόμους –με το που έπεφτε βράδυ μαζευόμασταν έξω από τα σπίτια μας επειδή, αν 
σε πετύχαινε κανένας από αυτούς στην πλατεία της συνοικίας υπήρχε περίπτωση να σου 
κάνει οχτάρια τις ζάντες του ποδηλάτου, ή να σε βάλει να ρουφήξεις 5-6 κουτάκια 
μπύρα, έτσι για να σπάσει πλάκα. Μια φορά είχανε στριμώξει το Στάθη, έφευγε από το 
σπίτι μου με το ποδήλατο για να πάει στο δικό του –ίσως ήθελαν να κάνουν φιγούρα σε 
τίποτα αλανιάρες, του είπανε τότε να πάνε τις κόντρες, ο Έλβις με την Καβασάκι του κι ο 
Στάθης με το ποδήλατο. Και ο νικητής τα παίρνει όλα. Είχε ένα Μερσιέ αγωνιστικό ο 
Στάθης, ακριβό κομμάτι όσο να πεις –αλλά δε μάσησε. «Να τα πάμε ρε μάγκα», είχε πει. 
«Αλλά, άμα σου βαστάει, καβάλα εσύ το Μερσιέ να πάρω εγώ την Καβασάκι –έχεις 
άντερα;» Τούρκος είχε γίνει ο Τζίμης ο Έλβις, αλλά δέχτηκε –δεν μπορούσε να κάνει 
αλλιώς. Ξεκινάνε, που λες, έξω από την εκκλησία, στα 100 μέτρα μπερδεύεται ο Στάθης 
που μόνο παπιά ήξερε να οδηγεί, κουμπώνει καρφωτή μια ταχύτητα, του φεύγει 
σκορτσάροντας η Καβασάκι καταμεσής στην άσφαλτο. Πετάει το ποδήλατο ο Τζίμης και 
τρέχει τραβώντας τα μαλλιά του –παρατάει την πεσμένη μηχανή ο Στάθης, τρέχει κι 
αυτός να γλιτώσει το ξύλο. Τελικά πρόλαβε να φτάσει σπίτι του, αλλά το επόμενο πρωί 
βρήκε το Μερσιέ του έξω από την πόρτα με τις ζάντες οχτάρια. Αυτό ήταν η αιτία που 
πήγαμε για πρώτη φορά στο μαγαζί του Μπιλ του Χοντρού, ξέραμε οτι το είχαν στέκι –



μαζευτήκαμε η παρέα, Στάθης, Σόλωνας, Θωμάς, οι δυο Βαγγέληδες κι ας ήταν 
μεγαλύτεροί μας, η αφεντομουτσουνάρα μου χεσμένος μέχρι καλτσοδέτα...  Πηγαίναμε 
να ζητήσουμε το λόγο –κατάλαβες; 
 
Θυμάμαι οτι μπήκα τότε, πρώτη φορά στο μαγαζί, σα χριστιανός στα Ιεροσόλυμα –αν με 
ρωτούσες θα σε διαβεβαίωνα οτι τα καζανάκια στις τουαλέτες έτρεχαν αγιασμό. Ο Μπιλ 
μας είχε κόψει πριν καν ανοίξουμε την πόρτα, τεντώθηκε πίσω από τη μπάρα και φώναξε 
–«παράγγειλε κανένας τσιγάρα από το περίπτερο;» Και μετά –«μπούληδες, δεν 
παράγγειλε κανένας τίποτα εδώ μέσα –αμολάτε, μην τύχει και πέσετε πάνω στην αδερφή 
σας που χερουκλώνεται πριβέ». 
«Ωραία τα λες -πιάσε τώρα έξι μπυρόνια παγωμένα και μπουκαλίσια», είχε ξηγηθεί ο 
Σόλωνας που ήταν ο πιο ετοιμόλογος απ΄όλους μας. 
«Ξου από ΄δω χάμω ρε ανήλικα!» είχε φορτώσει ο Μπιλ, έτοιμος να μας πλακώσει στις 
γρήγορες με τη σφουγγαρίστρα. 
«Δώσε στα παιδιά ότι γουστάρουν –κερασμένα από μας», είχε χωθεί ο Ίντι (καλή του 
ώρα). 
Να μη στα πολυλογώ, εκείνη τη μέρα γίναμε δεκτοί στο μαγαζί του Μπιλ του Χοντρού, 
επειδή τα Μεγάλα Μαχαίρια κατάλαβαν οτι είχαν κάνει μαλακία με τον Στάθη και 
ήθελαν να επανορθώσουν. Φυσικά για να πληρώσουν τις ζάντες του Μερσιέ, ούτε λόγος 
–τη βγάλανε καθαρή με ένα κέρασμα και πάλι «δόξα τω θεώ» να λέμε. 
 
Θέλω να καταλήξω οτι εκείνη την εποχή αξιώθηκε να ζήσει ο Βάκης, συνομήλικος των 
Μεγάλων Μαχαιριών κι ο άνθρωπος πήγε και γράφτηκε στην ΚΝΕ! Κυκλοφορούσε με 
μοντγκόμερι απ΄αυτά με τα ξύλινα κουμπιά, τον βλέπανε οι γάτες και πνιγόντουσαν με 
τα ψαροκόκαλα. Όταν τελείωσε, με τα χίλια ζόρια, το γυμνάσιο (λύκειο δεν υπήρχε 
ακόμα) πήρε μεταγραφή κατά ΠΑΣΟΚ μεριά, του βρήκαν αμέσως δουλειά -μπαλαντέζα 
στις προεκλογικές συγκεντρώσεις του Αντρέα, ρεσεψιόν στα γραφεία της κλαδικής, 
τέτοια πράγματα. Με τον καιρό, κατέβηκε κοινός υποψήφιος ΠΑΣΟΚ-ΚΚΕ στις 
δημοτικές, βγήκε δήμαρχος και πήρε τον Βάκη στο Δήμο. Αρχικά σοφέρ, μετά δημοτικό 
αστυνομικό –εξ ου και «Σερίφης». Κυκλοφορούσε ο αρχίδης με μια καραγκιοζίστικη 
στολή και πούλαγε μούρη στις μεσόκοπες –άτομο απολύτως της καρπαζιάς. Και τώρα θα 
μαγάριζε το μαγαζί του Μπιλ του Χοντρού –δε γίνονται αυτά τα πράγματα αδερφέ μου! 
Που στο κέρατο κρύφτηκε η δικαιοσύνη; 
«Αποκοιμήθηκες όρθιος;» με σκουντάει ο Ζόμπι. 
«Όχι –εντάξει. Πάω για μπύρα», του απαντάω αφηρημένα. 
 
«Γιατί μας αδειάζεις έτσι ρε Μπιλ;» τον ρωτάω. 
Με κοιτάζει σκοτωμένος κανονικά. 
«Τι θες ρε μαλακισμένο;» αγανακτεί. 
«Θέλω το στέκι μας ρε φίλε. Εδώ φάγαμε τα νιάτα μας, πως πας και το δίνεις τώρα στο 
Βάκη; Στο Βάκη ρε πούστη; Δεν έχεις καθόλου φιλότιμο;» 
Κατεβάζει με φόρα την πετσέτα που κρέμεται στον ώμο του, λες και ο πάγκος έχει μύγες 
για σκότωμα –σκύβει κιόλας, ο μισός έξω από τη μπάρα. 
«Άκου κάτι επιστήμονα. Το μαγαζί το κάνω ότι γουστάρω –μπουρλότο του βάζω, 
ξηγηθήκαμε; Στον πούτσο μου αν ήταν στέκι σας, να πάτε αλλού μαλακοκάβληδες! 
Τόσα χρόνια δουλεύω και όλο μέσα μπαίνω, δραχμή δε βγάζω!» 



Με παίρνουν τα σάλια του κατάμουτρα όσο φωνάζει. 
«Εντάξει γαμώτο –το μαγαζί είναι παθητικό! Πούλα το, θα μας λείψει η χαμογελαστή 
σου φάτσα, αλλά τέλος πάντων... Όμως αδερφάκι μου χάθηκε ο κόσμος να βρεις κάποιον 
κανονικό άνθρωπο; Στο Βάκη πήγες και το ‘δωσες;» 
«Αυτός μου τα ‘σκασε –τι γουστάρεις τώρα;» 
«Κι αν σου έσταζε λίγα φράγκα παραπάνω για να σου τον σφυρίξει τιμής ένεκεν, τι θα 
έκανες ρε Μπιλ; Θα κατέβαζες επιτόπου τα σώβρακα;» 
Με κοιτάζει ίσα στα μάτια και, για κάποιο περίεργο λόγο, δείχνει ήρεμος. 
«Πάρε τη μπύρα σου και ξεκουμπίσου», λέει στο τέλος. 
Κι αυτό ακριβώς κάνω. Από τα ηχεία η Μάρθα λέει για την Παραλία της Ηχούς και οι 
Τηγανίτες τη ντουμπλάρουν ασύστολα. 
 
Αλλά εκεί κόβεται το κομμάτι –απότομα. 
 
Κοιταζόμαστε μεταξύ μας αμήχανοι, δεν είναι η πρώτη φορά που τα φτύνει το 
καβουρντιστήρι του Μπιλ, αλλά ψυλλιαζόμαστε οτι κάτι διαφορετικό παίζεται. 
«Άστο γαμώτο! Έχει Γκοστ Τάουν μετά!» διαμαρτύρεται ο Ζόμπι. 
«Φύγετε όλοι από δω μέσα!» γαβγίζει ο Μπιλ. 
Καθόμαστε κερωμένοι, αναποφάσιστοι. 
«Άντε στα τσακίδια ρε! Φυγέτε, κλείσαμε!» ουρλιάζει ο Μπιλ. 
Κάτι παιδιά πάνε να του μιλήσουν, σε εντελώς ΟΗΕ στυλ αλλά ο άνθρωπος είναι 
σκαλωμένος. 
«Όλοι έξω! Τώρα!» επαναλαμβάνει σταθερά. 
Βγαίνουμε λοιπόν, κουρδισμένοι σα στρατιωτάκια –τι να κάνουμε; Μένω με τους 
τελευταίους, κοιτάζω πίσω από τη μπάρα, ο Μπιλ κάτι ψαχουλεύει με την πλάτη 
γυρισμένη προς την πόρτα.  
Κι εμείς στεκόμαστε απέξω, μερικοί κάθονται στους σαραβαλιασμένους ξύλινους 
πάγκους, δεν έχουμε που αλλού να πάμε –κατάλαβες; Από το μαγαζί κάτι ακούγεται, 
στήνουμε αυτί. 
«Τι είναι αυτό μαλάκα μου;» φρικάρει πρώτος ο Μάριος. 
«Κάτι μου ρίξανε στο ποτό μου, αποκλείεται να ακούω καλά!» διαπιστώνει ένα παιδί 
δίπλα μου. 
Μέσα, το μαγαζί πλημμυρίζει στο μπουζούκι! Ακουμπάω ασυναίσθητα το αυτί στο 
τζάμι, πιάνω τους πρώτους στίχους, το δέρμα μου χαράζεται από τη φωνή της. 
«Ζόρικος κρεμανταλάς ο καιρός που κουβαλάς,/ η ζωή σου μια νταλίκα με μπαγάζια και με 
ΙΚΑ./ Τώρα απόχτησες καβούκι και αμάξι σπορ μοντέλο/ τώρα σκάλωσες στο λούκι κι είσ' 
αλλιώτικο καπέλο». 
Ανάβω τσιγάρο προσπαθώντας να συνέλθω κι εκείνη περνάει ανελέητα στο επόμενο 
κουπλέ. 
«Η ζωή σου ντούμπλε-φας, μέσα κι έξω τη φοράς,/ η καρδούλα σου γκαζιέρα δίχως γκάζι 
και αγέρα./ Μες στο κόλπο είσαι χωμένος και γλιτώνεις παρά τρίχα,/ τώρα είσαι βολεμένος 
και σου κόψανε το βήχα». 
Κοιτάζω τότε μέσα από το τζάμι, η φιγούρα του Μπιλ στη μέση του σκοτεινού μαγαζιού 
–προσπαθώ να διακρίνω τι γίνεται. Και τον βλέπω εκεί πέρα, με τα χέρια σηκωμένα, 
πλάγια στο ύψος των ώμων, το κεφάλι κρεμασμένο στο στήθος, καπνός μπροστά του, 
μάλλον κάποιο τσιγάρο. Βλέπω εκεί πέρα τον Μπιλ μαρμαρωμένο. 



«Κι αν θυμάσαι τα παλιά, ψέματα και μπλα μπλα μπλα,/ η μαγκιά σου ναφθαλίνη με 
κασμίρι και λουστρίνι./ Τώρα κάνεις μαύρη πλάκα κι όλο τρως απ' την κουτάλα,/ τώρα 
μάγκωσε η φάκα και σε κλείσανε στη γυάλα». 
Όταν σταματάει η μουσική, αφήνει τα χέρια να πέσουν ξεψυχισμένα, δεν κουνάει από τη 
θέση του για ώρα πολλή –μέχρι το τσιγάρο να σβήσει, απ΄όσο τουλάχιστον διακρίνω. 
Γυρίζω να κοιτάξω τα παιδιά, βιαστικές ματιές –λες και μόλις κατεβάσαμε το φέρετρο 
στον λάκκο. Μερικοί φεύγουν βιαστικά, άλλοι περπατάνε άσκοπα στο πεζοδρόμιο. 
«Θα τον περιμένεις;» ρωτάει ο Μάριος.  
«Έτσι είναι το σωστό», ψιθυρίζω. 
«Τι σημαίνει αυτό; Οτι είσαι έτοιμος να αντιμετωπίσεις το Μπιλ σ΄αυτή την 
κατάσταση;» γελάει εκείνος. 
«Άλλο εννοούσα», δικαιολογούμαι αμήχανα. 
«Πάμε παραλιακά, έρχεσαι;» ρωτάει ο Μάριος. 
«Μπα –είμαι για σπίτι», μουρμουρίζω. 
Εκείνη τη στιγμή γίνεται ένας φοβερός σαματάς, κοιτάζουμε όλοι προς τα μέσα και 
βλέπουμε οτι ο Μπιλ έχει βάλει σημάδι την κάβα του. Ανοίγει το ψυγείο, παίρνει 
μπουκάλια μπύρας και τα πετάει κουτουρού, βλέπουμε γυάλινους πάτους να 
εκτοξεύονται στον αέρα. Κοιτάζουμε από τα τζάμια όσο γίνεται της Κορέας μέσα στο 
μαγαζί. 
«Τον έτσουξε πολύ που του το παίρνουν», λέει ο Μάριος. 
«Τι εννοείς;» ζητάω να μάθω. 
«Για το Δήμο λέω. Ήρθαν και του ακύρωσαν την άδεια λειτουργίας –δεν τα ΄μαθες;» 
Μένω κάπως κάγκελο. 
«Γι΄αυτό το πουλάει στο Βάκη, ποιος άλλος θα αγόραζε μαγαζί χωρίς άδεια;» εξηγεί ο 
Μάριος. 
Κοιτάζω πάλι μέσα, ο Μπιλ έχει στοκ να σπάει μέχρι το πρωί και δεν τον κόβω πρόθυμο 
να σταματήσει. 
«Φεύγουμε», ειδοποιεί ο Μάριος. 
«Στ΄αρχίδια μου», απαντάω. 
 
Νιώθω οτι χρωστάω ένα «συγνώμη» αλλά δεν έχω τα κότσια να ξαναμπώ εκεί μέσα. 
Άλλωστε μας κέρασε από μόνος του, την τελευταία μπύρα και το τελευταίο τραγούδι. 
Αρκούν αυτά. 
 
Σέρνω λοιπόν τη μηχανή στο δρόμο προς το σπίτι, φοβάμαι να ανέβω και να τη βάλω 
μπροστά, φοβάμαι να κάνω θόρυβο –μην ξυπνήσω τίποτα πεθαμένα κορίτσια με φιδίσια 
μαλλιά. Επειδή η ζωή είναι η λαχανιασμένη προσπάθεια να γυρίσεις σπίτι σου, 
ακολουθώντας σκοτεινούς, κακόφημους δρόμους, από εκεί που σε άφησε το τελευταίο 
λεωφορείο και προσπαθώντας απεγνωσμένα να ξεχάσεις οτι είσαι άστεγος. 
 
Όπου κι αν φτάσεις, όποτε κι αν φτάσεις την έχεις άσχημα φιλαράκο –γι΄αυτό βιάσου. 
 
 
38. Νεκρή φύση 
 



Οι μέρες ξημερώνουν αποχαυνωμένες σ΄αυτόν τον τόπο επειδή έχουμε λίγα κι από λίγο, 
δηλαδή δεν ξέρουμε τι έχουμε. Ούτε τι μας φταίει, ούτε και ποιος. Βγαίνω συχνά στο 
μπαλκόνι και βλέπω πιτσιρίκια καθισμένα στο πεζοδρόμιο, περιμένουν να περάσει το 
αμάξι για να παίξουν μπάλα με την ησυχία τους –μόνο που δεν υπάρχει αμάξι και δεν 
ξέρουν να παίζουν μπάλα. Που να τη μάθουν άλλωστε; Σ΄αυτόν τον τόπο έχει χαθεί η 
μπάλα –προ πολλού. 
 
Δουλεύω τις μεταφράσεις και ξεμπερδεύω με τα χρωστούμενα της σχολής, πάω εκεί 
πέρα, μου δίνουν τη λευκή κόλλα, γράφω πάνω της «Πτυχίο» εκεί που ζητάνε να μάθουν 
το έτος φοίτησης –αυτό είναι το λευκό βουντού μου, «Πτυχίο», δώστε το μου να 
ξεμπερδεύουμε. Οι επιτηρητές είναι ασυνήθιστα νέοι για τα στάνταρ της σχολής ή ίσως 
και να γέρασα εγώ. Οι άλλοι φοιτητές, άγνωστες μούρες, ψαρωμένες –δεν έχω καμιά 
δουλειά μαζί τους. Τις προάλλες πήγε να μου πιάσει κουβέντα ένας σπυριάρης, τον 
έκοψα απότομα. Δε μιλιέμαι, δεν αφήνω ίχνη πίσω μου. Απόδραση. 
 
Μετά πάω από τον εκδοτικό, δίνω τα χειρόγραφα, ματσώνω τα φράγκα –δεν τα μετράω, 
δεν με μετράνε. Κι έτσι πορευόμαστε. 
 
Τώρα μιλάω στο τηλέφωνο. 
«Τι θα κάνεις το Σουκού;» 
«Τα γνωστά –ζωντανές εμφανίσεις σε πιάνο μπαρ, κάτι λάιβ αρπαχτές...» 
«Καλά, τραγούδα! Σάββατο πρωί σε θέλω με τα μπαγκάζια φορτωμένα στο λιμάνι. 
Φεύγουμε για Λέσβο». 
«Γιατί; Την είδαμε προσεχώς λεσβίες; Δε με ειδοποίησε κανείς!» 
«Κόψε μωρέ –μας γκάστρωσες! Θα πάμε στο χωριό του Πέτρου, είναι το πατρικό του 
άδειο, να περάσουμε τις τελευταίες διακοπές μας παρεϊκά». 
«Α, μάλιστα! Θα φέρετε και παρέα δηλαδή;» 
«Όχι ηλίθιε! Εμείς είμαστε η παρέα!» 
«Να μου το λες αυτό πιο συχνά γιατί το ξεχνάω τώρα τελευταία». 
«Ρε δε γαμιέσαι;» 
«Όχι –κάνω δίαιτα». 
Ο Τάκης μου κλείνει το τηλέφωνο κατάμουτρα –μένω να κοιτάζω το ακουστικό. Τι ήταν 
αυτό τώρα; Κάποιες τύψεις; Προκαταβολική μελαγχολία; Ας φύγουν τα κωλόπαιδα κι ο 
τελευταίος να κλείσει την πόρτα. Πως να το κάνουμε; Σκηνές αποχαιρετισμού στην 
παραλία και ηλιοβασιλέματα; Άντε από δω ρε σεις! 
 
Η μηχανή είναι φορτωμένη γαϊδουρινά, ζλίπι, σακ βουαγιάζ, σκηνή δεν έχω. Κάτω από 
τη σέλα ένα σετ γαλλικά κλειδιά –καπνίζω χαζεύοντας την άδεια αποβάθρα. 
«Πότε θα πιάσει λιμάνι το σούργελο;» ρωτάω τον Τάκη. 
«Ήταν για πριν μισή ώρα, άρα, υπολόγισε σε καμιά ωρίτσα...» απαντάει. 
«Προλαβαίνουμε τίποτα καφέ απέναντι;» 
«Άνετα». 
«Βαριέμαι όμως», μουρμουρίζει ο Πέτρος. 
«Καλά τότε. Ας κάτσουμε να ψηθούμε», αγανακτώ. 
Κόσμος περιμένει στο λιοπύρι, νησιώτες που γυρίζουν πίσω, τουρίστες έτοιμοι να 
εκστασιαστούν από το κάλλος των ελληνικών νησιών, κωλοπαίδια που ψάχνουν 



χαλαρωμένα αλλοδαπά τσουρουφλισμένα κοτόπουλα. Κοιτάζω καλύτερα, επειδή κάτι 
περίεργο διακρίνω. 
«Ρε μαλάκα, η Κορίνα δεν είναι αυτή;» δείχνω στον Τάκη. 
«Που; Α, ναι!» 
«Τι γίνεται; Θα έρθει κι η Κορίνα μαζί μας;» 
«Όχι μωρέ. Απλά θα συνταξιδεύσουμε. Πάει Χίο με την παρέα της και είπαμε...» 
«Να συνταξιδεύσετε!» 
«Ναι, αυτό». 
«Τι ωραίος που είσαι ρε πούστη!» 
Η Κορίνα ξεκόβει από την παρέα της και πλησιάζει. 
«Τι κάνουν τα αγόρια μου;» γελάει. 
«Καμωνόμαστε!» μουγκρίζω. 
«Τι έχεις εσύ; Στραβοξύπνησες ή στραβογάμησες;» ρωτάει. 
«Ξεφορτώσου με Κορινάκι, έχω τα ρούχα μου σήμερα», προειδοποιώ. 
«Τότε κάποιος πρέπει να σου μιλήσει για το Ούλτρεξ. Τα κάνει αόρατα –δεν το ‘ξερες;» 
συνεχίζει εκείνη την καζούρα. 
Φυσάω τον καπνό σημαδεύοντας ένα περαστικό τρόλεϊ, δεν το πετυχαίνω ως συνήθως –
μετά ασχολούμαι με τον παρακείμενο κάδο, τινάζω τη γόπα γκελαριστή –τζίφος. Όλα 
σκατά πάνε σήμερα. 
«Θα φάμε στη μάπα την Κορίνα δηλαδή;» ρωτάω τον Πέτρο. 
«Σκάσε και κολύμπα», συμβουλεύει. 
Το καράβι δένει μέσα σε παχύρρευστο ντουμάνι. 
 
Ο Πέτρος έχει ήδη απλώσει το ζλίπι πάνω στον άβολο πάγκο και ετοιμάζεται να σπρώξει 
τις ατέλειωτες ώρες ταξιδιού. Ο Τάκης χαμουρεύεται με την Κορίνα στην πλώρη. Κι εγώ 
υπολογίζω. Εκείνο το πλοίο που πήραμε μαζί για Πόρο, σταγόνες θάλασσας μας 
αποθάρρυναν κάθε φορά που τολμούσαμε να βγούμε στο κατάστρωμα, η μυρωδιά της 
πάνω απ΄όλα –εκεί πίσω στο λαιμό... Καράβι σωστό καμίνι για Μύκονο, οι 
γομαροτουρίστριες στο βάθος κι ο Τάκης να ξεκινάει την προώθηση... Κλείνω τα μάτια, 
σιχαίνομαι τα καράβια. 
«Καθιστός θα κοιμηθείς;» ρωτάει ο Πέτρος. 
«Δεν κοιμάμαι», λέω. 
«Έχεις κάτι;» ενδιαφέρεται να μάθει. 
«Τίποτα ρε φίλε κι αυτό ακριβώς είναι το θέμα. Δεν έχω τίποτα», ψιθυρίζω. 
Σηκώνομαι να την ψάξω στα πέριξ, για ξεμούδιασμα κι έτσι. Οι επιβάτες υποτονικοί, 
κάτι κυρούλες έχουν ανοίξει τάπερ με κεφτέδες και βρωμότυρα –αηδιάζω στιγμιαία. 
Σκέφτομαι οτι ένας καφές θα ήταν κάποια λύση, στήνομαι λοιπόν μπροστά στον 
λιγδιάρη σερβιτόρο. 
«Έναν σκέτο», ζητάω. 
«Πλήρωσες;» ρωτάει ο τύπος. 
«Που να πληρώσω;» απορώ. 
«Στο ταμείο». 
Πάω λοιπόν είκοσι πόντους παραδίπλα, βρίσκω την ταμειακή μηχανή. Ο λιγδιάρης 
σερβιτόρος πάλι μπροστά μου. 
«Τι θα πάρετε;» ρωτάει. 
«Μια τυρόπιτα και μια πορτοκαλάδα», λέω. «Πόσο κάνουν;» 



«Τρακόσα». 
«Φωτιά είσαστε αδερφάκι μου! Πιάσε καλύτερα έναν καφέ. Σκέτο, έτσι;» 
«Διακόσα πενήντα». 
«Ο σκέτος;» 
«Ναι». 
«Δηλαδή με γάλα, ζάχαρη πόσο πάει;» 
«Διακόσα εξήντα». 
«Ξηγήσου απόδειξη». 
Χτυπάει αμίλητος τα νούμερα, πληρώνω τρία κατοσταρικάκια. 
«Πιο ψηλά δεν έχεις;» γκρινιάζει ο σερβιτόρος. 
«Και να ‘χω, τα θέλω για πάρτη μου –μήπως περάσουν τίποτα λατερνατζήδες», 
απαντάω. 
Μου δίνει τα ρέστα, πάει στην προηγούμενη θέση του κι αρχίζει ν΄ανακατεύει τα 
μπρίκια. 
«Που ΄σαι μάστορα! Να μένει το γάλα κι η ζάχαρη. Κάντον σκέτο τον καφέ», αποφασίζω 
τελικά. 
Στραβώνει λίγο, αλλά μου πασάρει τελικά το νεροζούμι. 
«Τα ρέστα μου;» ρωτάω, επειδή δεν τον κόβω πρόθυμο. 
«Τα ποια;» 
«Πλήρωσα καφέ με απ΄όλα αλλά πήρα σκέτο –κάποια επιστροφή χρημάτων δικαιούμαι. 
Νομίζω;» 
«Για το δεκάρικο λες;» χαμογελάει ο σερβιτόρος. 
«Ναι για!» επικροτώ. 
«Έλα καημένε! Πως κάνεις έτσι;» 
«Σαν πελάτης που δεν του δίνουν τα ρέστα του...» 
«Τώρα δε γίνεται, το χτύπησα! Πάρε κάτι να πατσίσουμε». 
Αφήνω τον καφέ πάνω στη βρώμικη βιτρίνα. 
«Δηλαδή πως την έχεις δει; Μαζί με τον καφέ να μου σπρώξεις οτι σαβούρα διαθέτεις;» 
«Όχι αλλά έχω κόψει απόδειξη...» 
«Έχεις κόψει απόδειξη, πάει καλά! Να πάρω τότε μια τυρόπιτα να πατσίσουμε;» 
Με κοιτάζει επιφυλακτικά. 
«Τυρόπιτα, εντάξει. Πέρνα πρώτα από το ταμείο». 
«Γιατί;» μανουριάζω. 
«Να πληρώσεις την τυρόπιτα...» 
Ξεκαρδίζομαι. 
«Δηλαδή ρε μάγκα –επειδή βαριέσαι να ακυρώσεις την απόδειξη που έκοψες, πρέπει εγώ 
να φορτωθώ τίποτα σκατότσιχλες ή να σκάσω κανένα έξτρα κατοσταρικάκι; Ωραίος 
είσαι!» 
Τον βλέπω έτοιμο να δρασκελίσει τη βιτρίνα και να με πλακώσει επιτόπου, αλλά τελικά 
βγάζει από την τσέπη του ένα δεκάρικο και το ρολάρει προς το μέρος μου. Σκέφτομαι να 
το αφήσω να κυλήσει και να του ζητήσω άλλο –τελικά προτιμώ να μην το παρατραβήξω. 
«Πάρε κι ένα κουτί τσίχλες χάρισμα ρε λιγούρη!» φωνάζει ο σερβιτόρος όταν κάνω να 
φύγω. 
«Ευχαριστώ, αλλά δεν θα πάρω», του χαμογελάω. «Θέλω να βγάλω μουστάκι και οι 
τσίχλες βλάφτουν». 
Απομακρύνομαι με το νεροζούμι στο χέρι –δεν είμαι καθόλου εντάξει. 



 
Ο Πέτρος με βρίσκει κάτω από τη μπουρού να πίνω αργά τον καφέ μου, τριγύρω η 
λαδωμένη θάλασσα –σκέτος θάνατος. 
«Τι έγινε; Δεν κοιμήθηκες τελικά;» ρωτάω. 
«Ήρθαν κάτι μουλόσποροι και μου γάνωσαν το κεφάλι...» 
Τρακάρει τσιγάρο από το πακέτο του, ρουφάει και λίγο καφέ. 
«Λοιπόν, πως πάει;» ρωτάει. 
«Όλα καλά, όπως τα ‘ξερες... Τα παιδιά μεγαλώνουν, η γυναίκα πατσουριάζει, η δουλειά 
κεσάτια...» μουρμουρίζω. 
«Δεν είσαι στα πάνω σου...» 
«Δεν είμαι». 
Καπνίζουμε αμίλητοι. 
«Όλα θα στρώσουν όταν πιάσουμε λιμάνι», λέει ήσυχα. 
«Αυτό φοβάμαι κι εγώ», του απαντάω. 
 
Περνάμε ξυστά από τη Χίο, αυτό το μακρόστενο νησί που μοιάζει με κορδέλα 
παρατημένη δίπλα σε κανιβαλισμένο κουτί πάστες. Τουτέστιν, φαίνεται ήδη η Λέσβος. 
«Έχεις ξανάρθει;» με ρωτάει ο Τάκης. 
«Μπα», απαντάω. 
«Όπως και νάχει, σ’ αυτό το νησί θα γαμήσουμε», δηλώνει. 
«Πρόσεξε μόνο μη σε πάρει χαμπάρι η Κορίνα», γελάω. 
«Κορίνα; Δεν ξέρω καμία Κορίνα!» αλληθωρίζει. 
«Πες το πάλι, μπας και το πιστέψεις», του γυρίζω την πλάτη. 
 
Είναι μπουρδέλο το λιμάνι της Μυτιλήνης, φορτηγά, αγροτικά με ανοιχτές καρότσες, 
γυναίκες με παιδιά, μερακλήδες που σταματάνε την κυκλοφορία για να χαζέψουν τις 
τουρίστριες –έχουν ανάψει τα φρένα από το πολύ πάτημα, στριγκλίζει η μηχανή, 
βουλιάζουν οι μπουκάλες των αναρτήσεων –ιδρώνω σα γουρούνι. 
«Από δω, δεξιά!» κάνει νόημα ο Πέτρος. 
«Δεν πάμε καλύτερα από την άλλη;» φωνάζω. 
«Ποια άλλη;» ρωτάει ο Τάκης. 
«Ξέρω ΄γω; Κάποια άλλη!» 
Αποφεύγω μια γριά διπλόφαρδη και γκαζώνω πριν το μετανιώσω. Πριν γυρίσω τη 
μηχανή κατά αποβάθρα μεριά και πάω να σφηνώσω στους σάπιους βράχους, να με φάνε 
τα καβούρια. 
 
Τα σοκάκια της πόλης μυρίζουν αγιόκλημα και ψαρικά –μου κάνει εντύπωση που 
οδηγούμε τόση ώρα κι ακόμα μέσα είμαστε, αποφεύγουμε τους κεντρικούς δρόμους 
επειδή ο Πέτρος ξέρει τα κατατόπια –για πιο σύντομα, κατάλαβες; Ρημαγμένα αρχοντικά 
δίπλα σε πολυκατοικίες, χορταριασμένοι κήποι, βρικόλακες που μουλιάζουν πίσω από 
μισογκρεμισμένους τοίχους –αυτή η πόλη μου αρέσει. Την περνάνε αργά, αλλά δεν το 
καταλαβαίνουμε γιατί τα σπίτια έχουν βγει έξω –ενώνεται η Μυτιλήνη με το διπλανό 
χωριό. Οδηγούμε στη σειρά, πρώτος ο Πέτρος, στη μέση ο Τάκης, τελευταίος εγώ. 
Βγάζουμε τα κράνη στην κίνηση, μυρίζουμε τον αέρα, χαλαρώνουμε. 
«Κόψε, κόψε!» φωνάζω στον Τάκη. 



Με βλέπει και δείχνει στον Πέτρο να κάνει το ίδιο –βρισκόμαστε γρήγορα ο ένας πλάι 
στον άλλο. 
«Τι είναι αυτό;» ρωτάω δείχνοντας τα σπίτια στον παράδρομο. 
Ο Πέτρος δεν κοιτάζει καν. 
«Το Ντιπ», μουγκρίζει. 
«Τι είναι το Ντιπ;» 
«Ένα χωριό –έτσι το λένε, δεν θυμάμαι το κανονικό του όνομα». 
«Πάμε να δούμε;» 
«Δεν υπάρχει κανένας εκεί πέρα ρε! Είναι χωριό-φάντασμα». 
Έχω ήδη φύγει προς τα κει. Οι άλλοι δύο ακολουθούν γαμωσταυρίζοντας. 
 
Κι έτσι μπαίνουμε στο πεθαμένο χωριό, μαζί με κάτι ξεστρατισμένες ηλιαχτίδες που 
παλεύουν να διαπεράσουν τα μελαγχολικά δίπατα κτίρια, μάλλον εργοστάσια. Μετράω 
πέντε, στη σειρά, παραμέσα χαμόσπιτα, δρόμοι στρωμένοι με πατικωμένο βότσαλο, 
ασυναίσθητα σβήνω τον κινητήρα. Κατεβαίνω. Κάτι αγριόχορτα φυτρωμένα λαθραία 
μοιάζουν να ενοχλούνται από την παρουσία μας. 
«Σβήστε ρε μαλάκες!» φωνάζω. 
Ακουμπάω έναν πράσινο σκουριασμένο τοίχο, υγρασία και σύννεφα χαμηλωμένα –σε 
αποκλειστική μετάδοση. Τριγύρω μυρίζει ανθρώπους που έφυγαν με σκυμμένα κεφάλια. 
«Τι ήταν εδώ;» ρωτάω τον Πέτρο. 
«Χωριό. Βιομηχανικό χωριό. 18ος ή κάπου εκεί τέλος πάντων. Φτιάχνανε σαπούνια και 
διάφορα άλλα... Μετά δώσανε το νησί στην Ελλάδα και ρήμαξε ο τόπος...» 
«Όμορφο μέρος», μουρμουρίζω. 
«Δεν πάμε τώρα που έχουμε ένα σκασμό δρόμο μπροστά μας;» λέει ο Πέτρος. 
Τους ακολουθώ απρόθυμα. 
 
Είναι λοιπόν μια άσφαλτος βομβαρδισμένη, μπαλώματα που φύγανε κι έμειναν οι 
λακκούβες, οδηγούμε ζιγκ ζαγκ κι όταν ξεθαρρέψουμε σε κάποια (ο θεός να την κάνει) 
ευθεία –έρχεται τότε ο αγρότης σκοτωμένος από απέναντι, οδηγώντας μερακλίδικα, 
κινγκ οφ δε χάιγουεϊ, καταμεσής του δρόμου. Βλαστημάω συνέχεια, ο Τάκης μου κάνει 
νόημα με τα δυο χέρια ν΄ανεβοκατεβαίνουν –«γκασμάδες». Βλέπουμε μπροστά μας το 
βουνό.  
 
Ιδρώνω στο πέσιμο του ήλιου, χοντρές σταγόνες κολλάνε τη μπλούζα μου κάτω από το 
τζιν μπουφάν αλλά συνεχίζουμε –δόντια σφιγμένα, αυτός ο δρόμος έχει τον ατέλειωτο. 
Ασχολούμαστε κυρίως με τις μηχανές μας. Γεμίζουμε τις ταχύτητες, υπολογίζουμε 
γωνίες κλίσης, τελευταία στιγμή κωλώνουμε ως συνήθως. Μέχρι που ο Πέτρος φρενάρει, 
κατεβάζει σταντ και κουνάει τα χέρια του να πλησιάσουμε. Αυτό κάνουμε. 
«Νάτο», λέει. 
Σπρώχνουμε τις μηχανές στην άκρη του δρόμου, κοιτάζουμε όλο περιέργεια. 
«Νάτο ποιο;» ρωτάει ο Τάκης. 
«Το χωρίο μου ρε βλάκα!» αγανακτεί ο Πέτρος. 
Κοιτάζουμε καλύτερα. Κάτω από τα πόδια μας, σε έναν νερόλακκο του βουνού μερικά 
σπίτια παρατημένα σα ζάρια σε μπαρμπουτιέρα. 
«Αυτό είναι το χωριό σου;» αναρωτιέμαι. 



Ο Πέτρος γνέφει. Κι ο Τάκης κατεβαίνει από τη μηχανή, γονατίζει στην άκρη του 
βουνού. 
«Θεέ μου, μη με εγκαταλείψεις εδώ πέρα!» εκλιπαρεί. 
«Έλα ρε καραγκιόζη, πάμε γιατί έχουμε άλλα 5 χιλιόμετρα», μουγκρίζει ο Πέτρος. 
Κατεβαίνουμε προς το ξέφωτο σιωπηλοί. 
 
Το σπίτι δεν είναι τίποτα άλλο παρά η ιδιοσυγκρασία των γέρων του Πέτρου, χτισμένη 
με τούβλο και τσιμέντο –πάει να πει, μιζέρια στο τετράγωνο. Αράζουμε στον χαοτικό 
κήπο, αγριόχορτα δίπλα σε κάτι που προσπάθησε να γίνει παρτέρι με τριανταφυλλιές, 
μια λεμονιά σαφρακιασμένη δίπλα στο πηγάδι. 
«Και που είπαμε οτι κάνουμε μπάνιο;» ρωτάει ο Τάκης. 
«Πίσω από το σπίτι έχει λάστιχο», απαντάει ο Πέτρος. 
«Κάτι σε πιο θαλασσινό ας πούμε;» επιμένει εκείνος. 
«Α, αυτό λες! Εδώ παρακάτω είναι η θάλασσα!» λέει ο Πέτρος. 
«Εδώ παρακάτω;» ο Τάκης ξύνει το κεφάλι απορημένος πριν γυρίσει προς το μέρος μου. 
«Ρε μαλάκα, μήπως βλέπεις εσύ καμιά θάλασσα;» με ρωτάει. 
«Δεν τη βλέπω αλλά τη νιώθω», υποθέτω εγώ. 
«Ναι ε; Κατά που;» ψάχνεται ο Τάκης. 
«Κατά το λιμάνι ίσως... Διάολε! Νησί είναι, γύρω –γύρω θάλασσα!» 
«Αφήστε μωρέ τις σαχλαμάρες! Εδώ από κάτω είναι η θάλασσα. 10 λεπτά δρόμος!» 
αγανακτεί ο Πέτρος. 
«10 λεπτά;» ψάχνεται ο Τάκης. 
«Με ελικόπτερο», του εξηγώ. 
 
Αλλά ο Πέτρος έχει δίκιο. 10 λεπτά δρόμος είναι η θάλασσα, αυτό βέβαια αν αφήσεις τη 
μηχανή να σαβουριαστεί στο γκρεμό –αλλιώς, θέλεις τουλάχιστον μια ώρα μέσα από 
βάτα, σκίνα, θάμνους, κοτρόνες, γαϊδουράγκαθα... Κι όταν φτάσεις στην παραλία τα 
μπράτσα σου τρέμουν από τη διαδρομή-κομπρεσέρ, κανονικός αγώνας εντούρο, με τη 
διαφορά οτι όλοι χάνουν στο τέλος. Επειδή η παραλία είναι γεμάτη βράχους και αχινούς. 
«Ωραία κατάσταση!» θαυμάζει ο Τάκης. 
«Γαμώ!» επικροτώ. 
«Θα βουτήξετε;» ρωτάει ο Πέτρος που πετάει ήδη τα ρούχα του. 
«Να βουτήξουμε; Τι να βουτήξουμε;» απορεί ο Τάκης. 
«Το πρώτο πλοίο για Πειραιά», του εξηγώ. 
«Ε, τότε ας βουτήξουμε!» συμφωνεί κι αρχίζει να γδύνεται. 
Δεν έχω κουράγιο να τους ακολουθήσω, οπότε ρίχνω μια πετσέτα στη μούρη μου και το 
κόβω στον ύπνο. Αν αυτές είναι οι τελευταίες μας διακοπές, ευτυχώς που είναι οι 
τελευταίες! 
«Τι λέτε ρε μάγκες; Πάμε κατά Ερεσό να δούμε λεσβίες;» προτείνει ο Πέτρος. 
«Δηλαδή έχουν κάποιο μουσείο εκεί πέρα;» απορώ. 
«Όχι μωρέ –φρι κάμπινγκ στην παραλία, μπιτς μπαρς... τέτοια». 
«Και καλά θα τριγυρνάμε εμείς να τις χαζεύουμε; Σε στυλ, σαφάρι στο ζωολογικό πάρκο 
της Κένυας;» επιμένω. 
«Είσαι ακόμα στα κάτω σου –έτσι;» διαπιστώνει ο Πέτρος. 
«Προβλέπεις να με ανεβάζουν οι λεσβίες;» 



Με κοιτάζει αμίλητος. Μετά αρπάζει μια χούφτα πέτρες (από πέτρες άλλο τίποτα η 
παραλία) κι αρχίζει να τις γκελάρει στο κύμα. 
«Άνθρωποι! Δίποδοι άνθρωποι! Γυναίκες!» πετάγεται στο ξαφνικό ο Τάκης αρχίζοντας 
να ζητωκραυγάζει. 
Κοιτάζουμε προς τα κει που δείχνει, όντως δυο γυναίκες κατεβαίνουν προσεκτικά τα 
βραχάκια. Λαμβάνοντας υπόψη το χάλι της παραλίας, μάλλον πρόκειται για τουρίστριες. 
«Είδατε που σας τα ΄λεγα; Η παραλία είναι πέρασμα!» κορδώνεται ο Πέτρος. 
«Ναι αμέ! Πέρασμα αποδημητικών σκυλόψαρων», μουρμουρίζει ο Τάκης, αλλά μόνο 
εγώ τον ακούω. 
Κοιτάζουμε τις γυναίκες που δεν φαίνεται να μας έχουν πάρει χαμπάρι ακόμα. 
Περπατάνε αβέβαια στο χοντρό χαλίκι, ψάχνουν μάλλον μέρος να στρώσουν. Και τότε 
μας βλέπουν. Είναι κατάξανθες, κάτι λένε για μας προσπαθώντας να μην καρφωθούν. 
Περιμένουμε σιωπηλοί. 
«Μήπως λακίσουν;» ρωτάει ο Τάκης. 
«Με τίποτα! Γραφική παραλία, αρρενωποί Έλληνες εραστές...» λέει σταθερά ο Πέτρος. 
«Που τα βλέπει όλα αυτά;» σφυρίζω στον Τάκη. 
«Ξέρω ‘γω; Μάλλον διαβασμένα τα ΄χει!» απαντάει εκείνος. 
Το γεγονός είναι οτι οι γυναίκες αρχίζουν να ξεντύνονται κοιτάζοντας προς τη θάλασσα. 
Και εγώ σκέφτομαι πως, από την ώρα που κατέβηκαν... θέλω να πω, δεν είμαι μόνο εγώ 
που το βλέπω έτσι, κι ο Τάκης «γυναίκες» είπε. Όχι «κοπέλες» ή «κορίτσια»! 
«Να τους την πέσουμε κολυμπώντας», προτείνει ο Πέτρος. 
«Ναι, να είμαστε και στο στοιχείο μας», κοροϊδεύει ο Τάκης. 
«Καθίστε ρε να βγουν! Τι θα τους πείτε εκεί μέσα;» αναρωτιέμαι. 
«Αν είναι παγωμένο το νερό, ξέρω ΄γω;» ξύνεται ο Πέτρος. 
«Κι αν μας απαντήσουν οτι είναι παγωμένο, θα προσφερθούμε να τις ζεστάνουμε 
ανιδιοτελώς», σιγοντάρει ο Τάκης. 
Μετά ξαπλώνει πίσω να λιαστεί. 
«Πήγαινε ρε μαλάκα να βραχείς λιγάκι –να κόψεις και κίνηση με τις γκόμενες», μου 
λέει. 
«Βαριέμαι», απαντάω. 
«Τσακίσου», με παροτρύνει. 
Βουτάω λοιπόν, στην αρχή το παίζω Τζόνι Βαϊσμίλερ χτυπώντας το στήθος μου όσο 
σπριντάρω αλλά σύντομα το γυρίζω σε δεσποινιδούλα καθότι οι αχινοί. Ακούω τις φωνές 
τους ανακατεμένες με γέλια, πλησιάζω κάπως αλλά δεν μπορώ να τις διακρίνω –κάνουν 
μακροβούτια, αδύνατες μάλλον, προς το κοκαλιάρες. Πάω να τις πλησιάσω 
κολυμπώντας, όμως δεν προλαβαίνω –έχουν ήδη ξεκινήσει για έξω. Τζίφος. 
«Τζίφος!» λέω στάζοντας. 
«Δηλαδή;» κάνει ο Τάκης. 
«Κοκαλιάρες –μόνο αυτό πρόλαβα να δω». 
«Αυτό φαινόταν κι από εδώ έξω βλάκα!» τσιτώνει ο Τάκης. 
«Είπα εγώ οτι δε φαινόταν;» απορώ. 
«Γαμηθείτε –πάω για πρώτη προώθηση», μας πληροφορεί ο Τάκης. 
Ανάβω τσιγάρο όσο τον παρακολουθώ, έχει πάρει το άνετο «μαζεύω μαργαρίτες από 
τους αγρούς» στυλάκι, πάω στοίχημα οτι σφυρίζει αδιάφορα κιόλας. Θα μου λείψει ο 
μπαγάσας. 
«Πότε θα πας εσύ;» ρωτάει ο Πέτρος. 



«Να τελειώσω το τσιγάρο... Αν και τις έκοψα για μεγαλούτσικες προηγουμένως...» 
«Εντάξει μωρέ και τι έγινε; Μήπως θα τις παντρευτούμε;» 
Ανασηκώνω τους ώμους, δίκιο έχει. 
 
Πηγαίνω τώρα προς το μέρος τους, ο Τάκης έχει στρογγυλοκαθίσει –καλά πάει το 
πράγμα. Με βλέπει, μου κάνει νόημα χαμογελαστός, αλλά τον κόβω για σικέ.  
«Μάι φριέεεεεντ!» γελάει. 
Οι κυρίες συστήνονται –Νίνα και Έστερ, Σουηδέζες. Ψάρωσες; Μαλακία σου! Επειδή 
Σουηδέζες βεβαίως, κατάξανθες βεβαιότατα, αλλά και κυρίες κάποιας ηλικίας! 
Σαραντάρες τις κόβω, μπορεί να κρύβουν κιόλας.  
«Κάντην αντικαρφωτικά και ειδοποίησε τον άλλο να μην έρθει. Κηδεία η φάση», 
σφυρίζω στον Τάκη. 
Ταυτόχρονα τις αρχίζω στη γνωστή παπαρολογία, περί του αν έχουν ξανάρθει Ελλάδα, 
πως τους φαίνεται –και άλλες τέτοιες πίπες. Όπου, ο ήλιος χάνεται από πάνω μου μου 
γιατί τον κρύβει η κεφάλα του Πέτρου.  
«Άργησες ρε μαλάκα!» κάνω στον Τάκη. 
«Εγώ άργησα ή αυτός βιάστηκε;» σφυρίζει με τη σειρά του. 
Αλλά ο Πέτρος δεν παίρνει γραμμή –κάθεται δίπλα μας κι αρχίζει τη σαχλαμάρα. Κάθε 
τόσο διακόπτει και μου χώνεται. 
«Κάλυψέ με ρε πούστη! Πάρε την άλλη!» 
Ζορίζομαι, αλλά πρέπει να βοηθήσω. Το πρόβλημα είναι να ξεχωρίσω τη μία από την 
άλλη, την όμορφη από την άσχημη –για να βοηθήσω. Η Έστερ έχει μακρύ μαλλί, κάτι 
μάτια σούπερ πράσινα άνευ ρυτίδας, φαίνεται και πιο γεμάτη στα επίμαχα σημεία. Η 
Νίνα είναι σαν τηλεγραφόξυλο –αυτή μάλλον πρέπει να απασχολήσω. Σκύβω προς το 
μέρος της και της προτείνω να μαζέψουμε αχινούς. 
«Γουάτ;» απορεί. 
Και με το δίκιο της. Τι μαλακίες να πω ο άνθρωπος; Αυτές θα κάνανε μια χαρά παρέα με 
τις μανάδες μας, τι δουλειά έχουμε μαζί τους; 
«Είσαι νετελώς ζώο; Όχι αυτή, την καλή! Την άλλη πάρε!» μουγκρίζει ο Πέτρος. 
Ξανακοιτάζω τις γυναίκες και υπόσχομαι στον εαυτό μου να μας κλείσω ραντεβού σε 
οφθαλμίατρο όταν γυρίσουμε Αθήνα. Ένας από τους δυο μας έχει σίγουρα πρόβλημα! 
 
Μαζεύουμε τα πράγματά μας αμίλητοι, σκεφτόμαστε κυρίως τον δρόμο της επιστροφής. 
Νιώθω ήδη τα μυρμήγκια να βολτάρουν στις γάμπες μου –σηκώνω το κεφάλι 
περιμένοντας να έρθει το σπίτι πιο κοντά με κάποιο μαγικό τρόπο. Μαλακίες. 
«Το βράδυ θα πάνε στο μπαράκι του χωριού, έκλεισα ραντεβού», λέει ο Πέτρος. 
«Με ποιες;» κάνει ο Τάκης. 
«Με τις κοπέλες!» αγανακτεί ο Πέτρος. 
«Ποιες κοπέλες;» 
«Μαστουρωμένος είσαι ρε;» 
«Κοίτα –αν μιλάς για τις μεσόκοπες προηγουμένως... Στον πούτσο μου πού θα πάνε το 
βράδυ ή μάλλον, καλά έκανες και μας το είπες για να τις αποφύγουμε». 
Ο Πέτρος τον κοιτάζει απορημένος. 
«Να τις αποφύγουμε;» 
«Αυτό είπα!» 
«Εγώ με τη Νίνα θα κάνω κατάσταση!» 



«Ρίχτο πάλι αυτό!» 
«Το μαλάκα παριστάνεις;» 
«Όχι. Εσύ;» 
«Τι εννοείς;» 
«Τόση πείνα;» 
«Ρε κόπανε τη γουστάρω!» 
«Κανονικά, μιλάμε;» 
«Και με το νόμο!» 
Ο Τάκης με κοιτάζει απελπισμένα. Του κάνω νόημα να μην ανησυχεί –περαστικά είναι 
αυτά.  
Βιάζομαι να πάρω το δρόμο της επιστροφής –όσο πιο γρήγορα τόσο καλύτερα. Για 
ποιον; Και που να ξέρω! 
 
Πέφτει τώρα το νερό σε κομμάτια παγάκια, από πάνω την κοπάνησε άσπλαχνα ο ήλιος 
και τουρτουρίζω. Ο πούστης ο ήλιος σαν τους μπάτσους είναι. Υπάρχουν μόνο για να 
ενοχλούν, όταν τους χρειαστείς εξαφανίζονται. Τα δόντια μου χτυπάνε. 
«Πως είναι το νερό; Μια χαρά έτσι; Ζεσταίνεται όλη μέρα το καζάνι γι΄αυτό...» μας 
πληροφορεί ο Πέτρος. 
«Ναι, γι΄αυτό έχω πάθει εγκαύματα τρίτου βαθμού», βογκάω εγώ. «Από τα 
κρυοπαγήματα θα ‘ναι...» 
Βιάζομαι να ξεπλυθώ, στο τέλος μένω με σαπουνάδες στις μασχάλες –μια χαρά 
κατάσταση, δε θα χρειαστώ και αποσμητικό! 
«Σειρά σου μαλάκα», λέω στον Πέτρο. 
Ο Τάκης έχει ήδη ξεμπερδέψει και χτενίζεται με τις ώρες. 
«Τώρα είμαστε σοβαροί; Θα βγούμε ραντεβού με τις γραίες;» τον σκουντάω. 
«Αφού γουστάρει ο μαλάκας τι να κάνουμε;» δυσανασχετεί. 
«Αυτός γουστάρει –πάει καλά. Εμείς πως θα τον αντικαρφώσουμε με την άλλη; Δε μου 
κατεβαίνει τίποτα να κουβεντιάσω μαζί της, δεν είμαι και ειδικός στην εμμηνόπαυση...» 
Ο Τάκης με κοιτάει ξαφνιασμένος. 
«Τι είπες τώρα! Τι κεφάλαιο άνοιξες!» 
Τον κοιτάζω σαν ηλίθιος. 
«Εμμηνόπαυση! Να μη σε νοιάζει αν τελειώσεις μέσα, μηδέν συνέπειες! Με έφτιαξες 
αφάνταστα δικέ μου!» 
Συνεχίζω να τον κοιτάζω. 
«Πυρετό έχεις ρε μαλάκα; Θα πας με τα λείψανα για να χύνεις άφοβα;» 
«Ε όχι και λείψανα! Μια χαρά κρατιέται η Έστερ!» 
«Ναι κρατιέται για να μην πέσει –άσε μας μωρέ!» 
«Είσαι αρνητικός, πεσιμιστής και οπορτουνιστής!» 
«Κι εσείς είσαστε νεκρόφιλοι –εντάξει; Τέλος πάντων, εμένα μη με υπολογίζετε στη 
φάση», καταλήγω πριν χωθώ στο σπίτι για να βρω ρούχα. 
 
Καθόμαστε λοιπόν σαν τους γαμπρούς της ευτυχίας στο αισχρό μπαράκι –από τα ηχεία 
αθάνατες επιτυχίες της ντίσκο –ακουμπάμε τις μπύρες μας σ΄ένα ροζιασμένο βαρέλι που 
κανένας δεν βρήκε χρόνο να το λουστράρει έστω. 
«Κοίτα να δεις που θα φάμε στήσιμο από τα πουρά», γκρινιάζω. 
«Μη γκρινιάζεις, θα ‘ρθουν», με καθησυχάζει ο Πέτρος. 



«Κι αυτό τώρα είναι καλό ή κακό;» αναρωτιέμαι. 
Τρώω μια ξεγυρισμένη σκουντιά από τον Τάκη οπότε το γυρίζω σε χάζεμα της πελατείας 
για να μη χεστούμε και μεταξύ μας. Μεγάλη απογοήτευση πάντως, κάτι ιθαγενείς μετά 
των συζύγων τους που λιγουρεύονται άλλους ιθαγενείς άρτι αφιχθέντες από την 
πρωτεύουσα. Λίγες γκομενίτσες κυκλοφορούν κι αυτές άσχημες σαν τη δυστυχία. Άσε 
που πωρώνονται με τους Ντούρεξ-Ντούρεξ και το Ρίο τους! Σκέτη απόγνωση.  
Και για να δέσει το γλυκό εμφανίζονται οι Σουηδέζες στολισμένες σα 
Δεκαπενταύγουστος. 
 
Κάθομαι στο μπαρ, έχω βρει μια δικαιολογία να την κοπανήσω από την παρέα και 
περιμένω τον τύπο να ανακατέψει βότκα με τόνικ. 
«Νέκρα σήμερα», λέω μπας και πιάσω κουβέντα. 
«Πλάκα κάνεις;» απορεί. «Σήμερα είμαστε καλά –που να δεις τι γίνεται άλλες μέρες...» 
«Τι γίνεται δηλαδή; Παίρνουν ρεπό μέχρι και οι μύγες;» ψιθυρίζω. 
«Τι;» 
«Τίποτα». 
Βουτάω το ποτό μου και την πέφτω έξω από το μαγαζί δίπλα σε μια γλάστρα. Μια 
κυρούλα ανοίγει την πόρτα του σπιτιού της, δίπλα μου, σέρνει το ξύλινο σκαμνάκι να 
κάτσει στη ρούγα –αλλά με βλέπει και ξαναμπαίνει μέσα. Φτηνά τη γλιτώσαμε!  
 
Κι εγώ κοιτάζω τριγύρω, και είναι αυτό το μέρος άψυχο –τα σκυλιά σέρνονται 
ζαλισμένα από την απροθυμία στη μέση της πλατείας. Κάτι σκονισμένα αγροτικά 
περνάνε κορνάροντας αλλά δεν σταματάνε στο μπαράκι, μάλλον υπάρχει μπουζουξίδικο 
στα πέριξ. Κι εγώ κοιτάζω τριγύρω, σίγουρος οτι τα πράγματα δεν έπρεπε να γίνουν έτσι 
–κάπου στράβωσε η υπόθεση αλλά κανείς δεν ενδιαφέρεται να την ισιώσει. 
 
Ο Τάκης με την Έστερ έρχονται να με ψάξουν, γελάνε μέσα στην τυπικούρα, το 
παλεύουν απεγνωσμένα να δείξουν οτι διασκεδάζουν. Λένε για κάποιο άλλο χωριό στη 
Σουηδία που η νύχτα δεν ξημερώνει ποτέ, για παιδιά που δεν έχουν μάθει ενδιάμεση 
κατάσταση ανάμεσα στο ξεπάγιασμα και τον ιδρώτα λόγω υπερβολικής θέρμανσης, 
μαθαίνω λοιπόν οτι η Έστερ έχει ένα γιο –15 χρονών. 
«Και η Νίνα;» ρωτάω. 
Δυο κόρες –16 και 9 χρονών. Κοίτα γκαντεμιά! Δεν έστελνε την κόρη της τη μεγάλη 
διακοπές στην Ελλάδα η τσουρόγρια; 
Καταλήγουμε με τα πολλά να τις συνοδεύουμε μέχρι τα ενοικιαζόμενα δωμάτια –ενώ το 
χωριό ροχαλίζει. Στην εξώπορτα χαιρετιόμαστε, φιλιόμαστε, μαλακιζόμαστε γενικότερα. 
Όταν κλείνει η πόρτα πίσω τους αναστενάζω από ανακούφιση.  
«Κάντε την εσείς, εγώ θα μείνω», λέει ο Πέτρος. 
«Για ρίξε υπότιτλους!» απορεί ο Τάκης. 
«Η Νίνα!» θαυμάζει από μόνος του ο Πέτρος. 
«Μάλιστα;» 
«Δεν θέλει να καρφωθεί στην άλλη, οπότε δώσαμε ραντεβού εδώ πιο κάτω. Θα ξαναβγεί 
σε κάνα τέταρτο». 
«Είσαι σίγουρος;» τον ρωτάω. 
«Ναι ρε –αφού μου το είπε!» 
«Όχι, δεν ρωτάω αυτό. Είσαι σίγουρος οτι θέλεις να την περιμένεις;» 



«Δε σε καταλαβαίνω!» 
«Εννοώ....» ψάχνω την κατάλληλη λέξη. 
Ο Πέτρος μας αγκαλιάζει και τους δυο. 
«Μάγκες, η Νίνα είναι η γυναίκα της ζωής μου!» δηλώνει. 
Καταπίνουμε τα λόγια μας αμάσητα κι επιτόπου. 
«Καλή τύχη τότε ρε φίλε», του εύχομαι. 
«Και καλό βόλι», προσθέτει ο Τάκης. 
Τον αφήνουμε εκεί πέρα με ένα τσιγάρο παρέα να περιμένει τη Νίνα και πηγαίνουμε για 
το σπίτι αμίλητοι. 
 
«Τι έγινε τώρα δηλαδή;» αναρωτιέται ο Τάκης. 
«Κάποιο λαβ στόρυ», μουρμουρίζω βγάζοντας το παντελόνι μου. 
«Θα του περάσει όταν την πηδήξει», λέει καθησυχαστικά. 
Ανασηκώνω το κεφάλι από το ράντζο, τον κοιτάζω. 
«Τα θες και τα λες ή σου ξεφεύγουν;» ρωτάω. 
«Αλλά ρε φίλε....» ξεκινάει να διαμαρτυρηθεί. 
«Άστο –μην το ψάχνεις. Έχεις ξανακούσει τον Πέτρο να μιλάει για γυναίκα της ζωής 
του; Και μάλιστα πριν πηδήξει; Ξεχνάς πόσες γκόμενες έχασε με τις παπαριές του –περί 
αμοιβαίων αισθημάτων και ξεκαθαρίσματος;» λέω. 
«Δεν ξεχνάω μαλάκα, τίποτα δεν ξεχνάω. Τι νομίζεις; Οτι έπαθα μαλάκυνση στα καλά 
καθούμενα; Θυμάμαι. Αλλά ελπίζω σε ένα καλύτερο αύριο!» 
«Είπε ο μελλοθάνατος πριν καθίσει στην ηλεκτρική καρέκλα», σχολιάζω. 
«Εξυπνάδες!» κάνει ο Τάκης μουτρωμένος. 
Γυρίζω πλευρό, κοπανάω στο ξύλο όσο προσπαθώ να βολευτώ. 
«’σου πω...» σφυρίζει ο Τάκης. 
«Άστο δε χρειάζεται. Κι εγώ μαζί σου», τον καθησυχάζω. 
«Όχι θα κάτσω εδώ πέρα να σπαταλήσω το τελευταίο μου καλοκαίρι βλέποντας το 
μαλάκα να σαλιαρίζει!» μουγκρίζει ο Τάκης. 
«Καλά –ψόφα τώρα», απαντάω. 
«Επίσης», μου εύχεται. 
 
Τα βράδια δεν κοιμάμαι καλά και το αποψινό δεν είναι εξαίρεση. Έχω το αυτί στην 
πόρτα, αλλά δεν τον καταλαβαίνω την ώρα που επιστρέφει. Απλά τον βλέπω το πρωί, 
κουλουριασμένο δίπλα στην εξώπορτα, τυλιγμένο στο ζλίπι του να κλέβει την 
απαραίτητη ξεκούραση. Την απαραίτητη. Ο Τάκης δεν έχει ακόμα ξυπνήσει έτσι 
φτιάχνω νες μόνο για πάρτη μου. Και βγαίνω να τον πιω στην αυλή –να μην ενοχλώ. Ο 
ήλιος στέκεται μπαϊλντισμένος πίσω από την πυκνή υγρασία, ωραία είναι. 
«Κερνάς;» με χτυπάει στην πλάτη ο Τάκης. 
«Φτιάξε μόνος σου», μουγκρίζω. 
«Για τσιγάρο μιλάμε», με συνεφέρει. 
«Φτιάξε μόνος σου», επαναλαμβάνω πετώντας του το πακέτο.  
Το πιάνει στον αέρα, βγάζει έναν μπικ από την τσέπη του τζιν του αλλά περιμένει, δεν το 
ανάβει. Ρουφάει λίγο νες από το σέικερ και αρχίζει να βολτάρει στο τσιμέντο. 
«Πήρες χαμπάρι τι ώρα γύρισε;» ρωτάει στο τέλος. 
«Αργά, πολύ αργά. Νωρίς το πρωί. Να τον μαλώσεις τώρα που θα σηκωθεί, πατέρα». 
Γυρίζει αφήνοντας το χιουμοράκι μου να σκορπίσει. 



«Είναι σοβαρό σα να λέμε», κάνει σκεπτικός. 
«Κι εσένα τι σε νοιάζει; Ας πάει να κόψει το λαιμό του...» 
«Είναι σοβαρό κι εμείς τον παρατάμε εδώ πέρα. Αυτό με νοιάζει...» 
Γελάω συγκρατημένα. 
«Σαν τι να κάναμε δηλαδή; Να τηλεγραφούσαμε στους γονείς της Νίνας, νεκροταφείο 
Βαστερμπότεν, πρώτος τάφος δεξιά, να ΄ρθουν και να τη μαζέψουν επειδή αποπλάνησε 
τον κανακάρη μας;» 
Ξαναρχίζει να βολτάρει σκεφτικός. 
«Κάποιο πούλημα πάντως!» ψιθυρίζει. 
«Πες μου γι΄αυτό –κάτι παραπάνω θα ξέρεις!» τον καρφώνω. 
Φρενάρει απότομα και γυρίζει σε μένα. 
«Τι γουστάρεις τώρα; Να πλακωθούμε επιτόπου;» μαυρίζει. 
«Δεν πλακώνομαι με μεταπτυχιακούς –σέβομαι την πνευματική τους καλλιέργεια», 
γελάω σημαδεύοντας τα παπούτσια του με τη γόπα μου.  
«Άντε ρε ξεφτίλα!» μαγκώνει ο Τάκης. 
«Αυτό θα κάνω κορόιδο», γελάω εγώ. 
«Τι τρέχει; Ερωτικό καυγαδάκι;» ξεκαρδίζεται ο Πέτρος από το βγάλσιμο της πόρτας. 
Τον κοιτάζουμε μπερδεμένοι. 
«Κάτσε να σου φτιάξω καφέ να μας τα πεις», λέει απρόθυμα ο Τάκης. 
Και του φτιάχνει καφέ κι ο Πέτρος μας τα λέει. Όλα. Για τη νύχτα που πέρασε, σε μια 
άλλη διάσταση, η Νίνα τον πήρε από το χέρι και τον οδήγησε εκεί πέρα που όλα είναι 
ζαχαρωτά ατέλειωτα, του έδειξε οτι δεν πρέπει να φοβάται να δει τα λάθη του –γιατί το 
πραγματικά άσχημο είναι να μη βλέπεις, όχι να κάνεις λάθη. Και του εξήγησε οτι όποιος 
βλέπει μαθαίνει να περπατάει –όποιος είναι στραβός μια ζωή θα σκοντάφτει πάνω στο 
ίδιο εμπόδιο. Μου βρωμάνε όλα αυτά. 
«Τι δουλειά είπες οτι κάνει η Νίνα;» τον διακόπτω. 
«Ψυχολόγος –ξεκίνησε από νοσοκόμα αλλά μετά συνάντησε έναν τύπο που την έψησε 
οτι έχει το χάρισμα να ακούει....» 
Αυτή μπορεί να το έχει το χάρισμα αλλά εγώ δεν θέλω να ακούσω περισσότερα. Καλά τη 
μυρίστηκα την υπόθεση. Βρώμα η υπόθεση. 
«Εντάξει, αλλά πίπες κάνει;» πετάγεται ο Τάκης. 
«Τι;» μπερδεύεται ο Πέτρος. 
«Ρε παιδί μου, ωραία όλα αυτά τα περί κατανόησης και λαθών, αλλά για το κρεβάτι δεν 
μας είπες τίποτα. Πως είναι στο κρεβάτι;» 
«Υπέροχη! Τέλεια!» ονειροπολεί ο Πέτρος. 
«Πίπες κάνει;» 
«Τι σημασία έχει αυτό ρε γαμώτο;» φορτώνει ο Πέτρος. 
«Εντάξει κατάλαβα», λέει ο Τάκης. 
Πέφτει ησυχία πυκνή. 
«Εμείς λέμε να την κοπανήσουμε», αποφασίζω να μιλήσω τελικά. 
«Πως κι έτσι;» ρωτάει ο Πέτρος. 
«Ξέρεις τώρα... σκέφτηκα να περάσω λίγες παραπάνω μέρες με Κορίνα...» 
δικαιολογείται ο Τάκης. 
«Κι εσύ;» με ρωτάει ο Πέτρος. 
«Κι εγώ το ίδιο», λέω. 



«Τι δηλαδή; Θα πας μαζί του Χίο για να περάσεις λίγες παραπάνω μέρες με την 
Κορίνα;» απορεί. 
«Όχι ρε –θα γυρίσω Αθήνα...» 
«Εντάξει κατάλαβα», κατεβάζει μούτρα ο Πέτρος. 
Οπότε εμείς τρυπώνουμε στο σπίτι κι αρχίζουμε το πακετάρισμα. Δε μας παίρνει για 
πολύ, δεν θέλουμε να καθυστερήσουμε –έχουμε κάποιο ραντεβού να αποφύγουμε. Έτσι 
νομίζω. 
 
Σπρώχνουμε τις φορτωμένες μηχανές, στην αυλόπορτα ρίχνουμε κάτι κούφιες 
μανιβελιές. 
«Λοιπόν... Καλά να περάσετε», λέει ο Πέτρος που μας ξεπροβοδίζει. 
«Κι εσύ φιλαράκο. Κοίτα να το γλεντήσεις», λέει ο Τάκης. 
«Ναι μάγκα μου. Μια στις χίλιες κάθεται η καλή φάση...» μουρμουρίζω εγώ. 
«Ότι πείτε –άντε γαμηθείτε τώρα» απαντάει ο Πέτρος και μας γυρίζει την πλάτη. 
 
Στο ανέβασμα του βουνού κόβουμε απότομα. Ο Τάκης μου κάνει νόημα να πλησιάσω. 
«Δηλαδή τώρα τον αφήσαμε εκεί πέρα;» αναρωτιέται. 
«Κάπως έτσι», συμπεραίνω. 
«Με μια γυναίκα στα πρόθυρα της εμμηνόπαυσης που δεν κάνει και πίπες;» συνεχίζει 
εκείνος. 
«Καλά το πας», επικροτώ. 
«Άρα –του τη φέραμε μια χαρά!» πανηγυρίζει. 
«Ή μας την έφερε –θα δείξει», λέω σκυθρωπός. 
«Μπα, δεν υπάρχει περίπτωση...» μουρμουρίζει  ο Τάκης. 
«Για τον Πέτρο μιλάμε», του υπενθυμίζω. 
«Γι΄αυτό το λέω –δεν υπάρχει περίπτωση!» 
Ανασηκώνω τους ώμους. 
«Λοιπόν, εγώ πάω από δω», του δείχνω το χορταριασμένο μονοπάτι. 
«Τι θα πει αυτό; Νόμιζα οτι πηγαίναμε μαζί!» απορεί. 
«Λάθος νόμιζες. Πάμε χωριστά καιρό τώρα, αλλά ας μην το κάνουμε θέμα», απαντάω. 
«Εντάξει –ότι γουστάρεις», λέει και βάζει το κράνος του. 
Κάνω κι εγώ το ίδιο. 
«Καλή τύχη μαλάκα», τον χαιρετάω. 
«Κακό ψόφο μούλε», χαιρετάει κι εκείνος με τη σειρά του. 
Ανοίγομαι στο μονοπάτι αποφεύγοντας να γυρίσω το κεφάλι πίσω. Από τους καθρέφτες 
μου βλέπω οτι κάνει κι εκείνος το ίδιο. Όσο ανοίγεται προς την αντίθετη κατεύθυνση. 
 
Περνάω από κατσικόδρομους και συναντάω ψόφια πουλιά μέχρι να βρεθώ σ΄ένα δάσος 
πέτρινο, επιβλητικά πεθαμένο. Από πάνω μου έχει σκοταδιάσει ο ήλιος και κρυώνω 
μετρώντας κινούμενους κορμούς δέντρων, όλα ίδια είναι, όλοι ίδιοι είμαστε. Πέτρινοι, 
επιβλητικά πεθαμένοι. 
 
Περνάνε ώρες μέχρι να βγω τελικά στο ξέφωτο, αρχίζουν τότε τα δέντρα να γίνονται 
καχεκτικά ζωντανά, αρχίζουν οι θάμνοι να μυρίζουν γαργαλιστικά, αρχίζει η ζωή να 
παλεύει για κάποια ρεβάνς. Έξω από ένα ερείπιο που μοιάζει με εκκλησία διακρίνω 
πολύχρωμα φύλλα να κουνιούνται στο ξεραμένο δέντρο. Κόβω, πλησιάζω, σταματάω. 



Πανιά, κορδέλες, κουρέλια ζωντανά στον άψυχο αέρα. Τάματα σε κουρελιάρη άγιο 
υποθέτω. Έχω ένα μαύρο μαντήλι στη μέσα τσέπη του μπουφάν, σκέφτομαι να το 
κρεμάσω εκεί πέρα αλλά δεν το κάνω, δεν υπάρχει λόγος να διακόψω την πολυχρωμία. 
Άλλωστε οι δικοί μου άγιοι είναι από καιρό φευγάτοι –άντε βρες τους και τάξε τους, κι 
άμα τους βρεις πες τους για μένα. Για μας. Οτι βαρεθήκαμε να ταξιδεύουμε αλλά δεν 
ξέρουμε το δρόμο να γυρίσουμε πίσω. Δεν θέλουμε κιόλας. Άμα δεν έχεις προορισμό, 
δεν κινδυνεύεις ποτέ να φτάσεις. 
 
Έχουν μάλλον περάσει ώρες που τριγυρίζω γιατί ο ήλιος είναι στο μεσημέρι του όταν 
ξαναφτάνω στο χωριό-φάντασμα. Βγαίνω από το δρόμο, χώνομαι στα στενά σοκάκια, 
όσο πιο μέσα, τόσο πιο σίγουρα. Αφήνω τη μηχανή σ΄ένα πλακόστρωτο, για να μην 
εμποδίζει, αφήνω κράνος, κλειδιά, τα πάντα εκεί πέρα. Μόνο τα τσιγάρα μου παίρνω και 
χώνομαι στο κυλινδρικό εργοστάσιο.  
 
Πρώτος όροφος, κάτι ξεχαρβαλωμένοι τσιμεντένιοι πάγκοι και λίγη σκόνη. 
Δεύτερος όροφος, τα μακρόστενα δωμάτια χωρίς παράθυρο. 
Παραπάνω δεν έχει. 
 
Κάθομαι εκεί να καπνίσω και όλη αυτή την ώρα δεν έρχεται κανένας επιστάτης να με 
διώξει, κανένας εργάτης να με ρωτήσει τι γυρεύω, κανένα αφεντικό να με κοιτάξει 
στραβά. 
 
Ένα πεθαμένο εργοστάσιο είναι κανονικό, ζεστό, καταφύγιο. 
Μια πεθαμένη παρέα είναι κανονική, καυτή, τσιμπίδα. Απ΄αυτές που κυκλοφορούσαν 
κάποτε στο εργοστάσιο, όταν ήταν ζωντανό και λειτουργούσε.  
 
Μια ζωντανή παρέα είναι ένα πεθαμένο εργοστάσιο. 
 
39. «Το τραγούδι του μάρτυρα» 
 
Ξέρεις, μου έχει κολλήσει αυτό το τραγούδι. Από τη μέρα που με ξέβρασε το καράβι, 
είχε σύννεφα στο λιμάνι κι αυτό –κάπως ασυνήθιστο, όσο να πεις! Καλοκαίρι ακόμα –
ποιος βιάζεται να φέρει το φθινόπωρο; Εγώ βιάζομαι. Έτσι –χωρίς λόγο. Εσύ κάνε ότι 
θέλεις.  
 
Δεν πήγα στο αεροδρόμιο να τον χαιρετήσω, κοντεύει βδομάδα που έφυγε –πέρασαν 
είκοσι μέρες από τότε που τραβήξαμε διαφορετικούς δρόμους, έτσι έπρεπε να γίνει. Με 
πήρε τηλέφωνο, έλειπα. Ψέματα –εκεί ήμουν αλλά δεν το σήκωσα. Δε σηκώνω τα 
τηλέφωνα, τώρα τελευταία, δεν θέλω να μάθω ποιος περιμένει στην απέναντι άκρη –οι 
προσχεδιασμένες εκπλήξεις μοιάζουν ανυπόφορες. Μου έχει κολλήσει κι αυτό το 
τραγούδι. 
«Ψάξε στις πράσινες λίμνες/ και στην ηλιθιότητα των ρολογιών/ Κάποιος πυροβόλησε τη 
νοσταλγία πισώπλατα/ κάποιος πυροβόλησε την αθωότητά μας.» 
 
Διαβάζω ένα βιβλίο αλλά δεν θυμάμαι τον τίτλο, αρνούμαι να τσακίσω τη σελίδα όταν το 
κλείνω, αρνούμαι να αφήσω ίχνη πίσω μου. Ξέρεις κάτι; Θα έπινα ευχαρίστως ένα 



μπουκάλι βότκα αλλά ποτέ μου δεν κατάφερα να κάνω καριέρα στο αλκοολίκι –μου 
λείπουν φαίνεται τα επίμονα συναισθήματα. Και με το μαύρο, ίδια κατάσταση –μη 
νομίσεις. Καταχρήσεις αποκλειστικά με παρέα, ποτέ μόνος –όλα με παρέα, ακόμα και τα 
γκομενιλίκια, είμαι ο τύπος της παρέας. Εγώ είμαι –αυτοί που είναι; 
«Ένα σπασμένο βέλος σε μια ματωμένη πισίνα/ το τραύμα στο πρόσωπο/ των νυχτερινών 
προτάσεων/ Κάποιος πυροβόλησε τη νοσταλγία πισώπλατα/ κάποιος πυροβόλησε την 
αθωότητά μας.» 
 
«Στη σκιά ενός χαμόγελου/ στη σκιά ενός χαμόγελου». 
Έμαθα κάτι σήμερα, το άκουσα στο ραδιόφωνο δηλαδή –ο Αρχηγός έρχεται για 
συναυλία. Στο λόφο! Αυτό είναι κάπως ενθαρρυντικό, αν και δεν καταλαβαίνω ως προς 
τι. Εντάξει, μια συναυλία του Αρχηγού είναι πάντα μια μεγάλη συναυλία, σημαντική. 
Επειδή νομίζω οτι τώρα χρειάζομαι ανασύνταξη, χρειάζομαι να επιστρατεύσω τις 
εφεδρείες που λέει κι ο Φον Πολεμοκάβλοβιτς, χρειάζομαι ... κι επειδή, σε συνθήκες 
οπισθοχώρησης, μια κοφτή διαταγή του Αρχηγού μόνο σε καλό μπορεί να βγει. 
«Καλύτερα να τρέξεις», ή «δεν φοβάμαι να πεθάνω και τέλος πάντων δεν πρόκειται να πω 
ψέματα». Άρα, πρέπει να κατέβω κέντρο για εισιτήριο. 
 
 
Στο Χάπενινγκ έχουν κεσάτια –η κοπελίτσα του ταμείου βάφει τα νύχια της, κάτι 
τυφλοπόντικες του βινυλίου σκαλίζουν τα Ανεξάρτητα στον από πάνω όροφο, δράμα η 
κατάσταση. Μαγκώνω τον Κερασιώτη. 
«Ένα για Κέιβ», του λέω. 
«Λίγο αν αργούσες θα ‘παιρνες τ’ αρχίδια μου», γελάει. 
«Μην ξηγιέσαι –έχει μια βδομάδα ακόμα μέχρι τη συναυλία!» απορώ. 
«Δεν πα’ να έχει; Τελευταίο μπλοκάκι», απαντάει. 
«Πες μας τώρα οτι θα γεμίσει ο Κέιβ το Λυκαβηττό, να πέσουμε ανάσκελα!» κοροϊδεύω. 
«Στο λέω και να το δέσεις». 
Περίεργα πράγματα –ποιος ακούει Νικ Κέιβ; Ποιος μπλέκεται στα πόδια μας;  
Πληρώνω και ρίχνω μια ματιά στα βινύλια. Μίντουμ Μίντιουμ που έχω ακούσει οτι λένε 
πολύ, κάτι συλλογές σαϊκομπίλι, καινούργιοι Φαζτόουνς... 
«Αυτό εδώ είναι φοβερό!» ακούω τον Ηλία από τους Ντε Σπελ να σχολιάζει. 
«Βάλτο να τσουλήσει», τον προτρέπει ένας φιλαράκος. 
Σηκώνω τους ώμους αδιάφορα, το πορτοφόλι μου έχει λιγότερο μαλλί ακόμα κι από τον 
Κότζακ –την κάνω λοιπόν, επιτόπου. Δεν είναι καιρός να ανακαλύπτεις φοβερούς 
δίσκους –η αφραγκία σκοτώνει τη μουσική. 
 
Στο δρόμο της επιστροφής χαζεύω τα τυροπιτάδικα, νομίζω οτι η κατάθλιψη δεν 
διαφέρει σε τίποτα από τις μικροσκοπικές βρωμερές τους βιτρίνες, με το αρρωστημένο 
εσωτερικό προβολάκι –συν κάτι μύγες απ΄έξω. Κόβω ταχύτητα περνώντας το συνοικιακό 
νεκροταφείο, ακριβώς απέναντι από το παλιό μου γυμνάσιο. Δεν είναι θέμα νοσταλγίας, 
δεν με απασχολούν οι θαμμένοι στο γυμνάσιο ή οι παραχωμένοι στο νεκροταφείο –καμιά 
σχέση. Απλά νομίζω οτι διακρίνω κάποια γνωστή φάτσα στο πεζοδρόμιο εκεί πέρα, 
κοιτάζω καλύτερα. Αυτός είναι! Καβαλάω το πεζοδρόμιο, τον στριμώχνω. 
«Τι κάνεις εδώ ρε μουνί;» του χώνομαι στα ίσα. 



Ο Βαγγέλης σπρώχνει ένα άτακτο τσουλούφι από τα μάτια του και χαμογελάει. Ο 
Βαγγέλης ο Μαύρος. Δευτέρα Γυμνασίου, αλλάζω φροντιστήριο Αγγλικών –εκεί 
γνωρίζω τους δυο Βαγγέληδες. Τον Μαύρο και τον Άλλο. Μαζί έρχονται, μαζί κάθονται, 
μαζί φεύγουν και χάνονται. Το φροντιστήριο το έχει κάποιο αντρόγυνο –ένας 
ανθρωπάκος σκέτη μισοριξιά και μια μέγαιρα βαρέων βαρών. Λέει η μέγαιρα στον 
Μαύρο να διαβάσει την ιστορία του «Ευτυχισμένου Πρίγκιπα». 
«Όχι», λέει ο Μαύρος. 
«Γουάι νοτ;» ρωτάει σε άπταιστο Αγγλικό η μέγαιρα. 
«Γιατί δε διαβάζω πουστριλίκια», μουγκρίζει ο Μαύρος. 
«Γιου αρ ε ταφ νατ ε; Γουί γουίλ φιξ δατ», λέει η μέγαιρα. 
Ωραίος ο Βαγγέλης ο Μαύρος, αλλά παρέα δεν έκανα μαζί του μέχρι το βράδυ που μας 
την πέσανε οι βουτυρομαλάκες από τον Άγιο Παύλο –κάποια προηγούμενα από αγώνα 
μπάσκετ στο μαθητικό. Τα βρήκαμε σκούρα, επειδή τα κωλόπαιδα ήτανε πολλά, όμως 
σκάσανε οι Βαγγέληδες άσχετοι και τους πήραν αμπάριζα. Ειδικά ο Μαύρος ήταν πολύ 
δυνατό παιδί –αρχίσαμε να κάνουμε παρέα στο φροντιστήριο και έξω γενικότερα. Όταν 
τέλειωσε το Λύκειο, ένα χρόνο πριν από μένα –ούτε συζήτηση για κάποια σχολή, 
αναβολή στράτευσης κι άλλα τέτοια γραφικά. Με το φαντάρικο έξω από την πόρτα, 
έφυγε νύχτα -σκαστός. Από τον Άλλο Βαγγέλη, τον κολλητό του μαθαίναμε νέα –ο 
Μαύρος κατάφερε να φτάσει μέχρι Αγγλία. Οχτώ χρόνια είχα να τον δω. 
«Καλώς τ΄αρχίδια μου τα δυο!» γελάει ο Μαύρος. 
«Άστα αυτά ρε! Πως σε αφήνουν και κυκλοφορείς; Δεν είσαι λιποτάκτης;» απορώ. 
«Πάμε κάπου να τα πούμε –και θα τα πούμε», χαμογελάει ο Μαύρος. 
Του κάνω χώρο, ανεβαίνει στη μηχανή, περνάμε έξω από του Μπιλ, δεν δείχνει απορία 
που προσπερνάμε –άρα ξέρει. Επιλέγω ένα κωλοχανείο παρακάτω –μπιλιαρδάδικο κι 
έτσι. Καθόμαστε έξω να γλιτώσουμε το θόρυβο, παραγγέλνουμε καφέδες. 
«Πες ρε αδερφέ –τι κάνεις εδώ πέρα;» ρωτάω. 
«Πέθανε η μάνα μου», μουρμουρίζει. 
«Δεν έμαθα τίποτα –κρίμα!» 
«Τέλος πάντων, όλοι πεθαίνουν... Πήγα, που λες στο προξενείο μας εκεί πέρα, τους 
ξηγήθηκα. Μου σπάσανε τον πούτσο αλλά τελικά μου δώσανε άδεια να έρθω στην 
κηδεία». 
«Καλοί άνθρωποι!» 
«Οι καλύτεροι! Απλά μου φάγανε μια βδομάδα στις διατυπώσεις και δεν πρόλαβα την 
κηδεία –σωστοί; Οι σωστότεροι! Πήγα και σήμερα στον τάφο της... κάποια 
λουλούδια...» 
«Λυπάμαι φιλαράκο». 
Με χτυπάει στον ώμο. 
«Τι λυπάσαι ρε; Αυτή ξεμπέρδεψε, εμείς να δούμε πως θα γλιτώσουμε». 
«Πες τώρα για Αγγλία –τι κάνεις εκεί πέρα;» 
«Όλα καλά, 'τσιμπούκια ο Τίγρης’ κι έτσι...» 
«Δηλαδή;» 
Ανάβει ένα Μάρλμπορο, ρουφάει λίγο καφέ. 
«Όταν έφτασα εκεί, έφαγα μεγάλο λούκι. Δεν έκατσα Λονδίνο γιατί το έκοψα για πολύ 
μπατσοκρατούμενο –πήγα Μάντσεστερ λοιπόν... Είχα κάτι ψίχουλα να τραβηχτώ μέχρι 
να βρω δουλειά, έπιασα μια ποντικότρυπα... Άκου τώρα. Αρχές ’80, θυμάσαι πως μας 
φαινόταν η Αγγλία; Παράδεισος, πάνκηδες, μουσικές φοβερές, εναλλακτικά κινήματα –



πούτσες μπλε. Πάω ένα βράδυ στο παμπ απέναντι από την πανσιόν που έμενα. Μπαίνω 
μέσα, γυρνάνε όλα τα κεφάλια μαζί προς το μέρος μου, όλοι ξυρισμένοι, Όιδες. 
Σκατόψυχοι. Αρβύλα, σταυροκούμπωτο και στρενθ θρου τζόιν –μου την πέσανε στο 
δεκάλεπτο. ‘Τι θες εδώ μαύρε; Θα σε λιώσουμε βρομιάρη’ –τέτοια. Ήτανε και 
κωλόβλαχοι, δεν καταλάβαινα ούτε τα μισά από όσα λέγανε», γελάει, σταματάει για να 
σκεφτεί. «Τελικά έπρεπε να τον είχα διαβάσει εκείνο τον σκατιάρη τον ‘Ευτυχισμένο 
Πρίγκιπα’... τέλος πάντων. Τους έκοψα οτι ήτανε λιάδα –έβγαλα το σκασμό και τους 
άφησα να βαράνε, οι περισσότερες φεύγανε στον αέρα. Μετά με πέταξαν έξω, 
καροτσάκι». 
Σταματάει, χαζεύει μια πιτσιρίκα που μπαίνει στο μαγαζί, μου κάνει νόημα. 
«Μη δίνεις σημασία», λέω. «Γεράσαμε πολύ». 
«Κι απότομα», προσθέτει. «Είμαι, που λες, πεταμένος στα βρομόνερα και πονάω 
υποφερτά. Σκέφτομαι. Αν πρόκειται να μείνω σ΄αυτή την πόλη πρέπει να καθαρίσω –
αλλιώς θα τρέχω συνέχεια. Σηκώνομαι λοιπόν και περιμένω στο βρωμόκρυο. Οι 
καράφλες κάποτε βαριούνται να πίνουν το καταπέτασμα και ξεκουμπίζονται, ένας –ένας. 
Διαλέγω κάποιον από τους τελευταίους και του γίνομαι κακό σπυρί στο σβέρκο. Σε κάτι 
στενά δρομάκια τον στριμώχνω, τον κοπανάω σα χταπόδι μέχρι που τον παίρνουν τα 
ζουμιά. Ψάχνω, βρίσκω πάνω του σουγιά. ‘Στη φάτσα ή στον κώλο;’ τον ρωτάω. Δεν 
καταλαβαίνει ο πούστης, οπότε του χαράζω τη φάτσα. ‘Πες στους δικούς σου οτι θα 
παίρνω έναν κάθε μέρα, για τρεις μέρες. Μετά θα ξανάρθω στην παμπ, κοιτάτε να με 
σκοτώσετε αλλιώς θα σας γαμήσω τις μανάδες και τις αδερφές’, του λέω. Τον αφήνω 
έτσι. Τρώω το επόμενο πρωί ψάχνοντας για κονέ –βρίσκω αμφεταμίνες, κουμπιά 
διάφορα. Το βράδυ είμαι απίκος. Στήνομαι στο ξεροβόρι, τους παρακολουθώ που 
έρχονται, πίνουν, φεύγουν. Πιάνω έναν ακόμα στην ξόβεργα. ‘Στη φάτσα ή στον κώλο;’ 
Μόνο ο τρίτος μου είπε ‘στον κώλο’ –ωραίο παιδί, δεν ήθελε να του χαλάσω τη μόστρα. 
Τέλος πάντων, την τέταρτη νύχτα ξαναμπαίνω στο παμπ –χεσμένος στα χάπια. 
Σκέφτομαι οτι θα πεθάνω εκεί μέσα και είναι μια χαρά –να ξεμπερδεύω ρε αδερφέ. Αλλά 
έρχεται ο κουμανταδόρος τους, με κερνάει μπύρα, κάθεται μέσα στο χαμόγελο. ‘Από που 
είσαι;’ ‘Ελλάδα’. ‘Τι λες αδερφέ! Εμείς αγαπάμε τους Έλληνες! Γιατί δεν το είπες 
νωρίτερα;’ ‘Γιατί θα σας γαμήσω όλους σας εδώ πέρα. Χέστηκα ποιους αγαπάτε και 
ποιους μισείτε, εγώ δεν αγαπάω ούτε τ΄άντερά μου’. Με κόβει ο καργιόλης οτι είμαι 
αυτοκτονικός και μαζεύεται περισσότερο. ‘Τρεις μου χαράκωσες, να το σταματήσουμε 
για το καλό όλων μας. Εμείς θα κάνουμε ειρήνη, δε μας συμφέρει να σε σφάξουμε και να 
μπλέκουμε με μπάτσους’, λέει ο τύπος. ‘Στ΄αρχίδια μου τι σας συμφέρει, θα έρχομαι 
όποτε γουστάρω κι άμα γουστάρω θα σας γαμάω –αυτός είναι ο δικός μου κανόνας. Τον 
δέχεσαι ή ξεκοιλιαζόμαστε επιτόπου’, του λέω. ‘Εντάξει άνθρωπε, ηρέμησε!’ πετάγεται 
ο καργιόλης και φεύγει. Να μη στα πολυλογώ, άρχισαν να αραιώνουν από το μαγαζί –
επειδή, βλέπεις, αυτοί είχαν να χάσουν, εγώ δεν είχα τίποτα. Είναι τώρα εκεί πέρα μια 
γκαρσόνα, κοκκινομάλλα, με κάτι μάτια ήσυχες λίμνες, φακιδούλες, κορμάκι σούπερ... 
Με έχει προσέξει από τη φασαρία και με κερνάει συνέχεια επειδή της κάθονταν στο 
λαιμό οι φασίστες. Ιρλανδέζα. Ερωτευόμαστε σφόδρα, μου βρίσκει να κάνω και 
μεροκάματα σε ένα θειό της –κουβαλάμε βαρέλια μπύρας στα μαγαζιά. Στο μήνα πάνω 
μετακομίζω από την πανσιόν, σπίτι της. Στο δίμηνο γκαστρώνεται. ‘Δεν έπαιρνες μωρή 
φάκα προφυλάξεις;’ απορώ. ‘Όχι απαγορεύεται από τη θρησκεία μου’, λέει. ‘Εντάξει –
σάλτα να το ρίξεις τώρα’. ‘Κι αυτό απαγορεύεται!’ Καθολική, κατάλαβες; Γαμώ τη 
φανατίλα τους μέσα! Τη στεφανώθηκα λοιπόν με δόξα και τιμή –έχουμε ήδη δυο παιδιά 



και κάθε φορά που την πηδάω κάνω τον σταυρό μου μην ξαναπιάσει. Τελικά έπρεπε να 
ακούσω τους καραφλούς και να φύγω τρέχοντας από την παμπ, από την πρώτη μέρα... 
αλλά άνθρωποι σαν εμένα δεν γλιτώνουν με καμιά δύναμη. Όπου παγίδα, τρέχουν από 
τους πρώτους». 
Τον αφήνω να σβήσει τσιγάρο, θυμάμαι ακόμα εκείνο το τραγούδι. 
«Όλα μας τα όνειρα έλιωσαν/ κι εμείς κρυμμένοι στους θάμνους/ από νεκρούς άντρες/ που 
μαϊμουδίζανε τον Ντάγκλας Φέρμπανκς.» 
 
«Τι κάνετε εσείς εδώ πέρα;» ρωτάει μετά. 
«Περιμένουμε να μας βαρεθεί η γη, ν΄ανοίξει και να μας καταπιεί», μουρμουρίζω. 
«Έτσι είναι, παντού τα ίδια», μονολογεί. 
«Ο Άλλος ο Βαγγέλης;» ρωτάω. 
«Τον είδα, έχει λαλήσει. Δουλειές του ποδαριού, άσε που μαθαίνει και φλάουτο!» 
«Ο Βαγγέλης;» 
«Ναι!» 
«Καλό κι αυτό!» 
«Ψάχνει κάποιον τρόπο να ξεφύγει απ΄όλα, έτσι μου είπε». 
«Να ξεφύγει; Κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει, κανένας μας δεν θα γλιτώσει στο τέλος». 
«Ναι το ξέρω –άντε πες του τα! Γιατί τη βλέπω τη δουλειά, χριστιανός θα μου 
καταντήσει, σαν τους λαλημένους τους χίπηδες...» 
«Όλες μας οι ιστορίες κάηκαν/ οι ταινίες μας χάθηκαν μέσα στον πανικό/ δεν μπορούμε 
πια να ζωγραφίσουμε/ επειδή το φεγγάρι έκλεψε τα πινέλα μας» 
Μου δείχνει μετά φωτογραφίες της γυναίκας του (σα σκούπα είναι), των παιδιών του 
(μαλακισμένα), γελάει ο Βαγγέλης ο Μαύρος –κυρίως με τα χάλια του. Που την 
κοπάνησε από τη χώρα για να μην τον ζέψουν στα χακί κι έπεσε από μόνος του στην 
παγίδα, ζεμένος γαϊδουρινά φορ λάιφ!  
«Πήγα χτες και είδα τον Σπέις...» 
Τον κοιτάζω έκπληκτος. 
«Πως αυτό;» 
«Κάναμε παρέα ένα φεγγάρι...» 
«Εσύ κι ο Σπέις;» 
«Κάπως έτσι... Τέλος πάντων, είναι περίεργα τα πράγματα εκεί πέρα. Στο σπίτι του 
εννοώ...» 
«Δηλαδή;» 
«Κάποιο πτώμα....» 
«Πτώμα;» 
«Ναι». 
«Στο σπίτι του Σπέις;» 
«Εντάξει, αν δεν ξέρεις, άστο». 
Ξύνω το κεφάλι μου. 
«Κάτι ξέρω...» 
«Ότι ξέρει κανείς για καλό του είναι. Ήθελα να σου πω όμως... φεύγω μεθαύριο...» 
«Τα φιλιά μου στη σύζυγο». 
«Ευχαριστώ και τσίμπα ένα αρχίδι. Ήθελα να σου ζητήσω να έχεις το νου σου στον 
Σπέις. Γίνεται;» 
«Σε τι στυλ;» 



Δεν ξέρω τι έχει κάνει εκεί μέσα, αλλά τα πτώματα βρωμάνε μπάτσους... δεν είναι πλέον 
για τέτοια ο Σπέις...» 
Κουνάω το κεφάλι, καταλαβαίνω τι εννοεί. Κι εκείνος σηκώνεται, πετάει κάτι 
τσαλακωμένα στο τραπέζι. 
«Θα τα ξαναπούμε», λέει. 
«Σε μια άλλη ζωή», υποθέτω. 
«Έτσι ακριβώς!» ξεκαρδίζεται. 
Μένω πίσω να τον χαζεύω όσο η βαριά του πλάτη χάνεται στη λεωφόρο. 
«Κρατάμε τις σφίγγες από το κεντρί και πετάμε/ Ποιος σκότωσε τον κύριο Σεληνόφως;/ 
Στη σκιά ενός χαμόγελου/ ποιος σκότωσε τον κύριο Σεληνόφως;» 
 
Πέρασα αρκετές φορές την επόμενη βδομάδα από το σπίτι του Σπέις, δεν τόλμησα να 
χτυπήσω κουδούνι, σαν το παλιόσκυλο περπάτησα την περίφραξη μόνο που δεν μου 
ήρθε να κατουρήσω, να ορίσω τον χώρο για δικό μου. Πτώμα, ποιο πτώμα; Δυο γενιές 
πτώματα ήμασταν –άσε μας κάτω ρε Μαύρε! 
 
Κι έτσι έφτασε η μέρα της συναυλίας. 
 
Πλύθηκα, αρωματίστηκα, ντύθηκα με τα καλύτερά μου ρούχα –ετοιμάστηκα για πόλεμο. 
Μέχρι και τηλέφωνο καταδέχτηκα να σηκώσω. 
«Ναι;» 
«Ναίξης και ξερός! Που είσαι ρε μαλάκα;» 
«Ξέρω ΄γω που είμαι; Εδώ είμαι...» 
«Και γιατί δε σηκώνεις το τηλέφωνο;» 
«Επειδή έχω δουλειές, δεν αδειάζω...» 
«Τι δουλειές;» 
«Σπρώχνω τους όρθιους στην Ομόνοια...» 
«Εντάξει, χέσε μας τώρα κι άκου...» 
«Ακούω». 
«Ξεκίνησε πάλι εμφανίσεις ο Παυλάκης, πότε θα περάσουμε;» 
«Ποτέ» 
«Τι έχεις ρε μαλάκα;» 
«Τίποτα ρε Πέτρο –όλα καλά....» 
«Σε έπαιρνε τηλέφωνο κι ο άλλος πριν φύγει...» 
«Το ξέρω». 
«Λοιπόν, πότε είσαι για Παυλάκη;» 
«Θα δούμε....» 
«Σε ακούω κάπως περίεργα....» 
«Θα φταίει η γραμμή μάλλον...» 
«Ναι, η γραμμή.... Έχω να σου πω...» 
«Οτι έχει κανείς, για καλό του ...» 
«Πότε θα βρεθούμε;» 
«Σήμερα δε γίνεται, πάω σε συναυλία». 
«Ποια;» 
«Κέιβ». 
«Γιατί δεν ειδοποίησες να πάμε μαζί;» 



«Έλα ντε; Γιατί δεν ειδοποίησα;» 
«Καλά –γαμιέσαι. Θα περάσω από το σπίτι σου αύριο». 
«Πέρνα». 
«Ναι είσαι εκεί». 
«Μπα, δε νομίζω». 
«Έχω νέα ρε!» 
«Εντάξει –έχεις νέα. Κι εγώ δεν έχω. Τι να γίνει τώρα;» 
«Αύριο». 
«Όποτε θέλεις». 
«Αύριο θέλω». 
Κατεβάζω το ακουστικό. Έχουμε κοντά χρόνο να πάμε στον Παυλάκη –αλλά κι εκείνος 
δεν ήταν στα καλύτερά του το τελευταίο διάστημα. Ακούστηκαν διάφορα, οτι 
ξαναρρώστησε άσχημα, οτι παρέλυσε το ένα του χέρι –τρέχα γύρευε...  
Βρίσκω ένα ξεχασμένο Μεταξά εφτάρι και γεμίζω το μεταλλικό φλασκί μου –για τις 
δύσκολες ώρες. Είμαι έτοιμος και πλήρως προετοιμασμένος.  
 
Τα παιδιά ανεβαίνουν το λόφο, χαρούμενοι προσκυνητές, τους περνάω οδηγώντας τη 
μηχανή με πρώτη μπουκωμένη. Φοβάμαι κιόλας, μην σκαρφιστεί κανείς τους τίποτα 
ξαφνικά ζογκλεριλίκια και μας μαζεύουν όλους από τα πευκάκια. Με νευριάζουν 
απίστευτα οι πεζοί σε τέτοιες φάσεις –επειδή είναι μπούγιο κάνουν οτι γουστάρουν. Λες 
και είναι πεζοδρόμιο η άσφαλτος. 
 
Έχει πάρει να σκοτεινιάζει όταν βρίσκω μέρος για να δέσω τη μηχανή μαζί με τα 
συμπράγκαλα –τραμπαλίζομαι στα πάνινα αθλητικά μου να ξεμουδιάσω. Μετά 
προσπερνάω τους τζαμπατζήδες και μπαίνω κύριος, ανάμεσα στους μπράβους. 
«Θα στο κόψω λίγο το εισιτήριο, εδώ στην άκρη», με πληροφορεί ένας απ΄αυτούς. 
«Γάμα του τη μάνα αδερφέ –δεν κρατάω ενθύμια», τον καθησυχάζω. 
Ο κόσμος δεν είναι πολύς ακόμα –αλλά ξέρω οτι σύντομα θα γίνει «πάτα με να σε πατώ» 
εδώ μέσα. Φροντίζω λοιπόν ν΄ αρχίσω την προώθηση. 
«Ρε συ!» ακούω ένα γκάρισμα. 
Γυρνάω και πέφτω στο μαλάκα τον Λάκη. 
«Τι έγινε; Κι εσύ εδώ;» χαμογελάω τυπικά. 
«Μόνο εγώ! Όλος ο κόσμος!» πανηγυρίζει ο ηλίθιος. 
«Άντε –καλή τύχη τότε», του γυρίζω πλάτη βιαστικός. 
Όπου πέφτω πάνω στον Άκη από τους Αρχιτέκτονες. Λογικό είναι, αυτός δεν χάνει 
συναυλία. 
«Πως πάει;» ρωτάω. 
«Φίνα! Είδες Λόρι Άντερσον;» ενθουσιάζεται. 
«Μπα». 
«Σούζαν Βέγκα;» 
«Τι έγινε ρε; Έχει κι άλλες γκόμενες το μπλοκάκι;» 
Ξεκαρδίζεται. 
«Τσακωμένος με τις συναυλίες είσαι μάγκα μου;» 
«Εγώ όχι –τα λεφτά τσακώθηκαν με το πορτοφόλι μου κι ούτε να το βλέπουν δε 
θέλουν», απαντάω. 
«Α, τόσο καλά!» 



«Προσεχώς χειρότερα». 
Με χτυπάει στην πλάτη, χάνεται σε μια παράδοξη παρέα πάνκηδων και κουστουμάτων. 
Περίεργα πράγματα. Κοιτάζω καλύτερα, βγάζω κάποια άκρη. Ριγέ ψαροκόκαλο, στενό 
παντελόνι, μυτερές μπότες και κορδόνι για γραβάτα –τα παιδιά ντύθηκαν σαν τον 
Αρχηγό. 
Προχωράω παραμέσα –για να πιάσω στασίδι κάτω από τη σκηνή. 
 
Και με βουτάμε δυο, από τις πάντες, με σέρνουν πίσω, κοιτάζω –ο Βαγγέλης από τη 
σχολή μαζί με τον Πέρη τον Αρτινό. 
«Κι εσείς εδώ ρε ψυχάκηδες;» γελάω. 
«Μόνο εμείς! Όλη η σχολή», με ταρακουνάει ο Βαγγέλης δείχνοντας παραδίπλα. Όντως, 
διακρίνω τον Παπ, τον Άκη με τον Παντελή και τέλος την Αναστασία με τη Σόνια που 
τις λέγαμε «νεόνυμφους» αλλά όχι μπροστά τους. Μόνο ο Κύπριος λείπει –πάει αυτός, 
μας τελείωσε. 
Βρισκόμαστε ακριβώς κάτω από τη σκηνή και γινόμαστε ένα κουβάρι. Πόσο καιρό 
έχουμε να συναντηθούμε; Όχι πολύ –δεν είναι εκεί το θέμα. Αλλά ξέρουμε οτι θα 
αποχωριστούμε σύντομα, κάπως μαγκωμένοι νιώθουμε όσο χοντραίνουμε τα πειράγματα 
για να κρυφτούμε. Σε λίγο μας πλευρίζουν τρεις από τους ΜΑΝΑ ΜΠΑΝΤΑ, μονίμως 
αλεξιπτωτιστές και εκτός θέματος. 
«Είναι θεός!» θαυμάζει ένας από αυτούς. 
«Και λίγα λες», παραδέχεται ο Άκης. 
«Άντε να βγάλει το δίσκο, να τον προσκυνήσουμε!» συμπληρώνει ο άλλος ΜΑΝΑ. 
«Ποιο δίσκο ρε; Τον έχει βγάλει εδώ και κάτι μήνες!» απορώ. 
«Ο Τιλέ;» 
«Ποιος Τιλέ;» 
«Αυτός που θα παίξει σήμερα!» 
«Τι λε ρε; Τι εστί Τιλέ;» 
«Λούι Τιλέ!» 
«Ρε ζώα, πάλι σε λάθος συναυλία ήρθατε;» 
«Ζώο είσαι –αλλά γι΄αυτό φταίει η μάνα σου που δεν έπαιρνε προφυλάξεις!» 
«Ο Λούι Τιλέ ανοίγει τον Αρχηγό, δικέ μου». 
Ξύνω το κεφάλι μου. 
«Και τι μας κόφτει εμάς; Δεν πάει να του πηδάει και τη γυναίκα; Εμείς τον Αρχηγό 
ήρθαμε να δούμε!» 
«Ο Λούι είναι πρώτη μούρη κορόιδο. Ο Νικολάκης δεν πιάνει μία μπροστά του». 
«Νικολάκης ο Αρχηγός; Οικειότητες; Τον ξέραμε κι από χτες;» απορώ αγανακτισμένος 
δήθεν. 
«Ναι μωρέ –μετά τον Πρωτότοκο έγινε θικ αζ α μπρικ!» 
Βάζω τα χέρια στις πίσω τσέπες του τζιν, τους κόβω από πάνω ως κάτω. 
«Δίκιο έχετε λεβέντες μου! Τέτοια να λέτε και σας βλέπω ακόμα μια πενταετία να μην 
ξέρετε ούτε τα μέλη της μπάντας σας!» 
«Είμαστε κοινόβιο ρε βλάκα, γι΄αυτό!» 
«Τι κοινόβιο; Αφού ο καθένας ζει σπίτι του!» 
«Κοινόβιο εξαπλωμένο σε όλη την έκταση της πόλης!» 
«Αααα!» 
«Να πάρουμε λες και κανέναν Άγγλο, να επεκταθούμε στην ευρωπαϊκή αγορά;» 



«Και γιατί όχι Αμερικάνο; Γιατί να περιοριζόμαστε στα στενά και μίζερα πλαίσια της 
ηπείρου μας;» 
«Τι ωραία που τα λέτε! Δεν παίρνετε κι έναν Αφρικάνο να πιάσετε τις ρίζες της 
μουσικής;» 
«Και δεν παίρνουμε;» 
«Σωστά –πάρτε. Μήπως και θα το μάθει ποτέ κανένας από αυτούς οτι είναι μέλος της 
μπάντας;» 
«Αααα, αυτά είναι τρομακτικά μυστικά –δεν μπορούν να κυκλοφορούν έτσι χύμα!» 
«Όποιος μαθαίνει, πεθαίνει!» 
Τους αφήνω εκεί πέρα επειδή κόβω γνωστές μούρες να σουλατσάρουν στις κερκίδες. 
Τρέχω λοιπόν, δεν υπάρχει περίπτωση να τους χάσω. Δρασκελίζω τις πλαστικές θέσεις, 
τον αρπάζω από τα κρόσσια του δερμάτινου. 
«Μίλα μας κι ας μη μας αγαπάς», σφυρίζω. 
Ο Μανώλης γυρίζει προς το μέρος μου και κάνει νόημα στη Σόνια να περιμένει. 
«Τώρα, δέσαμε!» σχολιάζει. 
«Πως από δω ρε ινδιάνε;» χαμογελάω. 
«Γιατί δηλαδή; Μόνο οι διανοούμενοι ακούνε Κέιβ;» το παίζει δήθεν. 
«Όχι εντάξει, αλλά εσύ πολύ μεταλλικός για τις παρούσες συνθήκες....» παρατηρώ. 
Γελάει. 
«Έφερα τη Σόνια, εγώ δεν τις ακούω αυτές τις ψυχανωμαλίες», ψιθυρίζει. 
«Έφερε τη Σόνια –ρίξτε τρία ζήτω κολλητά στον τσέτλεμαν!» προτρέπω το ανύπαρκτο 
πλήθος γύρω μου. 
«Καλά εσύ μια ζωή...» χαχανίζει ο Μανώλης. 
«’Μια ζωή’, όπως το ΄πες. Και μακάρι να ‘φτανε...» υπολογίζω. «Αλλά γιατί εσύ 
καβαλιέρος της Σόνιας; Ο Αργύρης που βόσκει;» 
«Δεν τα ΄μαθες;» 
«Τα ποια;» 
«Τον πιάσανε πριν κάνα μήνα...» 
Σκύβω πάνω του. 
«Τι παίχτηκε;» 
«Καρφωτή –τι άλλο;» 
«Για προχώρα στο παρασύνθημα». 
Ο Μανώλης γυρίζει το κεφάλι ψάχνοντας τη Σόνια, βλέπει όμως οτι η κοπέλα έχει 
καθίσει και γυρίζει πάλι προς το μέρος μου. 
«Άστα τώρα –μην την ψάχνεις». 
«Λέγε ρε!» 
Αλλά μου έχει ήδη γυρίσει την πλάτη, ακολουθώ και προλαβαίνω να καθίσω ανάμεσά 
τους. Η Σόνια δείχνει να χαίρεται σε πολύ μαζεμένο στυλάκι. 
«Λοιπόν; Πως πάει; Όλα καλά;» χαμογελάω. 
«Ξεκουβάλα ρε μάγκα –τι γλίτωσες μια φορά, μην το παραχέζεις», σφυρίζει ο Μανώλης. 
Βγάζω τσιγάρο κοιτάζω προς τη σκηνή, ένας χοντρός κάθεται στο πιάνο. 
«Λέγε ρε άνθρωπε –μη με σκας», ψιθυρίζω. 
«Πες του», κουμπώνει απότομα η Σόνια. 
«Να του πω -τι να του πω; Οτι πιάσανε τη μαλακοπαρέα της γκόμενάς του και τα 
φλωράκια ξέρασαν; Οτι δέσανε τον Αργύρη για να καθαρίσουν οι βουτυρομαλάκες;» ο 



Μανώλης κοπανάει μια με την ανάποδη του χεριού του στην μπροστινή θέση και μένει 
να μουρμουρίζει. 
Τον περιμένω να ησυχάσει. 
«Ήταν μαλακία μας που ανοίξαμε νταραβέρια μαζί τους», λέει η Σόνια. «Του το είχα πει, 
αλλά δεν άκουγε...» 
«Δεν θα τους βρω; Ειδικά εκείνον τον πούστη τον Άλκη...» 
«Με γιώτα, όχι με ήτα», τον διορθώνω. 
«Ρε άντε πηδήξου κι εσύ», μουγκρίζει. 
«Και η Άλεξ;» ρωτάω τελικά. 
Με κοιτάει κάπως χάνος. 
«Τι τρέχει μ΄αυτή;» απορεί. «Ξαναγύρισε;» 
«Γιατί –που είχε πάει;» ξεφουσκώνω. 
«Εξωτερικό, κάποια κλινική... έτσι έχω ακούσει...» 
«Ελβετία πάλι;» ψάχνομαι. 
«Όχι, κάπου αλλού... Μας το είχε πει εκείνη η φίλη της, η.... τέλος πάντων. Έπαθε 
νευρική κρίση, παράκρουση, κάτι τέτοιο...οι γέροι της τη βρήκανε στη μπανιέρα με τις 
φλέβες ανοιχτές...» ψιθυρίζει η Σόνια. 
«Την τσουβαλιάσανε στο αερόπλανο και βουρ για τρελάδικο πολυτελείας», γελάει ο 
Μανώλης. 
Σηκώνομαι αμίλητος. 
«Τι έπαθες ρε; Σου πέσανε τ΄αυτιά; Αλί από μας που θα πεθάνουμε στην κουρελού, τη 
γκόμενα μην την κλαις...» φωνάζει πίσω μου ο Μανώλης. 
Δεν έχω και πολύ κουράγιο να του απαντήσω –πρέπει να ψάξω άμεσα, να βρω την 
κουρελού μου. Παρατράβηξε αυτό το πράγμα. 
 
Χώνομαι ανάμεσα στις σειρές, ο χοντρός παίζει ακόμα –καλός είναι, αλλά δεν έχω αυτιά 
διαθέσιμα για πάρτη του. Βγάζω το πλακέ μεταλλικό φλασκί, τραβάω μια ξεγυρισμένη. 
Ένα από τα παιδιά του Αρχηγού με κοιτάζει πλάγια, του δίνω το μπουκάλι, πίνει με τη 
σειρά του. Ανάβω τσιγάρο για να καθαρίσει η ομίχλη μπροστά μου –για να την πάρει 
μακριά ο καπνός. Πίνω λίγο ακόμα όταν το φλασκί επιστρέφει, γελάω κι όλας, επειδή 
βλέπω ίχνη κραγιόν πάνω του. 
 
Τα φώτα σβήνουν. 
 
Εκείνοι βγαίνουν τρέχοντας, σα να τους κυνηγάει ο διάβολος και ξεκινάνε έναν 
επαναλαμβανόμενο ρυθμό στο σκοτάδι. Τα παιδιά γύρω μου ουρλιάζουν. Αφήνομαι να 
με παρασύρουν μπροστά, έχω σχέδιο. Θα πάω μέχρι εκεί που πάνε, δε θα σπαταλήσω 
τζάμπα δυνάμεις και μετά θα προχωρήσω μόνος μου. Όταν σταματήσουν θα τους αφήσω 
πίσω, θα πάω μέχρι εκεί που πάει κι ακόμα περισσότερο. Η φωνή στο σκοτάδι. 
«Ναι, λοιπόν, λοιπόν –βγήκα μια βόλτα στο λιμάνι/ εκεί που οι ξένοι συναντιούνται και 
κάνουν τα νταραβέρια τους/ στραβωμένοι από τον πόθο/ και μια χειμωνιάτικη ομίχλη 
έπεσε πυκνή/ μια χειμωνιάτικη ομίχλη έπεσε πυκνή». 
 
Τα φώτα ανάβουν προβολικά. 
 



«Τώρα ποιος θα είναι ο μάρτυρας/ ποιος θα είναι ο μάρτυρας/ ποιος θα είναι ο μάρτυρας/ 
όταν η ομίχλη είναι τόσο πυκνή που δε βλέπεις μπροστά σου;» 
 
Τα παιδιά σταμάτησαν να σπρώχνουν για λίγο μόνο, τώρα γίνονται πιο ορμητικά. Κι 
εκείνος σκύβει πάνω στον κόσμο, κοιτάζει απορημένος, κάπως αυστηρός. Δείχνει κάπου 
πέρα μακριά. 
«Και τότε είδα μια φίλη δίπλα στον τοίχο/ τα χέρια της υψωμένα σε ικεσία/ αλλά το 
πρόσωπό της δεν διακρινόταν/ και σήκωσα τα χέρια μου οργισμένος». 
Είναι σκελετωμένος και νευρικός σαν πρεζάκι σε στέρηση, στρώνει συνέχεια τα μαλλιά 
του προς τα πίσω. 
«Αλλά τα ξανακατέβασα αμέσως/ και μπήκαμε από την ανατολική πόρτα/ μπήκαμε από την 
ανατολική πόρτα/ μπήκα από την ανατολική πόρτα/ κι αυτή μπήκε από την ανατολική 
πόρτα». 
Σταματάει, μας κοιτάζει σαστισμένος. 
«Τώρα ποιος θα είναι ο μάρτυρας/ ποιος θα είναι ο μάρτυρας/ ποιος θα είναι ο μάρτυρας/ 
όταν είσαστε τόσο τυφλοί όλοι σας;» 
Κάνει δυο βήματα πίσω, το σκέφτεται καλύτερα, δε βγάζει άκρη –αποφασίζει λοιπόν να 
συνεχίσει εκμεταλλευόμενος την ακινησία μας. 
«Κι ο χρόνος κάπως μπερδεύτηκε εκεί πέρα/ αλλά δεν έχει σημασία, δεν έχει σημασία/ γιατί 
τα γεγονότα ήρθαν από μόνα τους». 
 
Βολτάρει πιο γρήγορα, αγχωμένος, κάτι ψάχνει για να συνεχίσει –στις άκρες της σκηνής.  
«Τώρα -πίσω από τον τοίχο ήταν ένας καταπληκτικός κήπος/ εκεί βρεθήκαμε εγώ και η 
φίλη μου/ το μέρος είχε οργιώδη βλάστηση/ και στη μέση του έστεκε ένα καταπληκτικό 
σιντριβάνι». 
Μας κοιτάζει, να σιγουρευτεί οτι καταλάβαμε πριν πάει παρακάτω. 
«Ένα σιντριβάνι με θαυματουργό νερό/ ναι, ένα σιντριβάνι με θαυματουργό νερό/ κι εμείς 
γονατίσαμε στην άκρη του/ και εγώ βούτηξα το χέρι μου στο νερό κι εκείνη βούτηξε το χέρι 
της στο νερό». 
Βγαίνει στην άκρη της σκηνής, κοιτάζει κατάματα και δεν βλέπει τίποτα απολύτως. 
«Και εγώ είπα ‘θεραπεύτηκες;’/ κι εκείνη είπε ‘λοιπόν θεραπεύτηκες;’/ και είπα ‘ναι, 
θεραπεύτηκα’/ κι εκείνη είπε ‘ε ναι, κι εγώ θεραπεύτηκα λοιπόν». 
Καρφώνει πεισματικά τα τακούνια από τις μπότες του στην άκρη της σκηνής. 
«Και εγώ είπα ‘μωρό μου είσαι ψεύτρα’/ ‘ΜΩΡΟ ΜΟΥ ΕΙΣΑΙ ΨΕΥΤΡΑ’/ ΜΩΡΟ ΜΟΥ 
ΕΙΣΑΙ ΨΕΥΤΡΑ’/ ‘ΜΩΡΟ ΜΟΥ ΕΙΣΑΙ ΚΙ ΕΣΥ ΨΕΥΤΗΣ ΕΠΙΣΗΣ’». 
 
«Τώρα ποιος θα είναι ο μάρτυρας/ ποιος θα είναι ο μάρτυρας/ ποιος θα είναι ο μάρτυρας/ 
όταν είσαστε όλοι σας τόσο θεραπευμένοι;» 
 
Αρχίζει να χορεύει δαιμονισμένα, τα παιδιά δεν μπορούν να προχωρήσουν άλλο, εγώ 
όμως ορμάω μπροστά, ανάμεσα σε κόσμο που κουνιέται και κόσμο που διαμαρτύρεται 
και κόσμο που κοντράρει για να μείνει στη θέση του και κόσμο που... τέλος πάντων, δε 
με νοιάζει ο κόσμος τώρα. 
 
«Και τη φίλησα μια φορά, τη φίλησα δυο φορές/ και ξεκίνησα να φεύγω/ κι εκείνη σήκωσε 
το χέρι της μπροστά στο πρόσωπό της/ και το κατέβασε πάλι κάτω». 



Έχω φτάσει στο τέρμα τη σωστή ώρα γιατί εκείνος κρέμεται είκοσι πόντους πάνω μας. 
«Και είπα ‘αυτή η χειρονομία θα με στοιχειώσει’/ ΑΥΤΗ Η ΧΕΙΡΟΝΟΜΙΑ ΘΑ ΜΕ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΣΕΙ/ κι έφυγα από την ανατολική πόρτα/ κι εκείνη έφυγε από τη δυτική πόρτα». 
 
«Τώρα ποιος θα είναι ο μάρτυρας εδώ μωρό μου/ όταν όλοι σας είσαστε τόσο καθαροί για 
να δείτε/ ποιος θα είναι ο μάρτυρας;» 
 
Αρχίζουμε να τιναζόμαστε στον αέρα επειδή δεν έχει που αλλού να πάμε κι εκείνος 
τινάζεται στον αέρα επίσης και όλοι γινόμαστε μια πληγή που κακοφόρμισε –
τιναζόμαστε ανυπόμονοι, ανίκανοι, ανυπάκουοι. 
 
«Ποιος θα είναι ο μάρτυρας/ ποιος θα είναι ο μάρτυρας εδώ μωρό μου/ όταν οι φίλοι σου 
είναι παντού τριγύρω/ ποιος θα είναι ο μάρτυρας εδώ πέρα;/ Και οι εχθροί σου 
σταμάτησαν να νοιάζονται». 
 
Χάνομαι ανάμεσα σε κινούμενους ώμους, σπρώχνομαι και κλωτσάω διπλανά σώματα, 
παραπατάω, κάπου, σε κάτι μυτερό, βρίσκει το κεφάλι μου αλλά δεν έχει σημασία, 
ξαναστήνομαι στα πόδια μου όσο τα πάντα αναβοσβήνουν εκτυφλωτικά. 
«Έλα πιο δω ρε πούστη! Θα σκοτωθείς!» ουρλιάζει ο Παπ τραβώντας με από το μανίκι. 
Αφήνω να με παρασύρει, φτάνω κοντά του, τον σωριάζω με το βάρος μου και 
ξαναγυρίζω μέσα στο χαμό. 
«Σκοτώθηκα ήδη ρε κορόιδο», καγχάζω με το στόμα μισάνοιχτο. «Σκοτώθηκα –δεν το 
πήρες χαμπάρι;» 
 
«Ποιος θα είναι ο μάρτυρας;» 
 
Επειδή δεν κλήθηκαν μάρτυρες από την πλευρά της υπεράσπισης. Η υπόθεση έκλεισε, η 
ετυμηγορία ήταν εκ των προτέρων έτοιμη. Τι να τους κάνεις τους μάρτυρες τώρα πια; 
 
 
40. «Κοριός με στιλέτο στην πλάτη» (ξέρεις εσύ) 
 
«...ήξερα ότι θα πέθαινε και δεν της είπα ψέματα... Άλλωστε ήταν αρκετά έξυπνη για να το 
καταλάβει, μόνο που δεν ήταν η Λάουρα, αν κι αυτό τώρα δεν έχει καμιά σημασία. Τελικά 
δεν ήταν μια υπόθεση ρουτίνας όπως πίστευα τότε.. Τελικά κι ο διευθυντής και τα παιδιά 
με τα πόδια πάνω στα γραφεία όταν γελάγαν μαζί μου ήταν γιατί βλέπαν μακρυά. Όχι όμως 
τόσο μακρυά όσο εκεί που πρόκειται να πάω εγώ τώρα.... Γλυστράς μέσα σου κι είναι σα 
να πέφτεις μ' αλεξίπτωτο... μετά κρατάς την αναπνοή σου και πηγαίνεις χωρίς να 
αντιστέκεσαι... και θυμάσαι όλους αυτούς που έκαναν το ίδιο πριν από σένα. Όλους αυτούς 
που πέταξαν στο κενό κάτω από ένα λευκό αλεξίπτωτο. Ένα μάτσο κορόιδα και χαμένους 
χωρίς μέλλον, δουλειά και ηλικία που κυνηγάνε ακόμα ένα όνειρο με γυναικείο όνομα... 
Θα 'χω λοιπόν καλή παρέα απόψε...» 
Γέρνω μπροστά, η καρέκλα με το φθαρμένο βελούδο τρίζει, μαζεύω τα πόδια μου λες κι 
ετοιμάζομαι να πέσω με αλεξίπτωτο. Μόνο που η άβυσσος δεν χάσκει από κάτω μου, 
αλλά ακριβώς απέναντι, στο πανί της οθόνης. Υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να 
σου εξηγήσω εδώ πέρα. 



 
Τον γνώρισα όταν ήμουνα πρώτο εξάμηνο στη σχολή, δεν είχα ακόμα δικτυωθεί 
επαρκώς καθότι νεούδι. Εκείνη την εποχή, οι πληροφορίες κυκλοφορούσαν λάθρα, μέσα 
από κομματικά έντυπα –το δικό μου κομματικό έντυπο ήταν το Ποπ & Ροκ. Επειδή η 
μουσική καθόριζε τη ζωή μας –παίρναμε γραμμή κανονικά, καταλαβαίνεις; Έγραφαν 
λοιπόν εκεί μέσα για μια ταινία πολύ περιθώριο με πρωταγωνιστές που «προτιμούν να 
καούν παρά να ξεθωριάσουν», πήγα τρέχοντας να τη δω. «Γλυκιά Συμμορία». 
Βγαίνοντας από το σινεμά, ήμουνα σε φάση δέους –ο άνθρωπος μου είχε φυτέψει μια 
βόμβα ανάμεσα στα μηνίγγια, περίμενα στη στάση το λεωφορείο και την άκουγα, τικ-
τακ, τικ-τακ, ανελέητο. Εκεί απ΄έξω γνώρισα αυτή την επικίνδυνη γυναίκα που μου 
στοίχισε μπόλικα χρόνια πραγματικής ζωής, αν υπάρχει ποτέ τέτοιο πράγμα, δεν ξέρω.  
 
Έγινα φανατικός. Κυνήγησα τις προηγούμενες ταινίες του σε ύποπτες προβολές 
συνοικιακών κινηματογράφων, «Τα κουρέλια τραγουδάνε ακόμα», «Ευρυδίκη ΒΑ 
2037», σιγουρεύτηκα. Το άτομο ήξερε. Είχε δει μέσα μας, πράγματα που ποτέ δεν 
τολμήσαμε να αγγίξουμε και είχε δει παραπέρα. Πιο μακριά από μας. Μοναχικοί 
κανίβαλοι, γυναίκες με προδιαγραφές θανάτου, οικογενειάρχες με τρελαμένο μάτι και 
μια φυλακή που δεν θες να αποχωριστείς –φόβος, στρίμωγμα, αντίσταση εκ των 
προτέρων καταδικασμένη, περικυκλωμένοι, μονάχα στους κολλητούς μπορείς να 
στηριχτείς για να μην πέσεις μόνος. Ανακοίνωση. 
 
«Ένα –δυο, ένα –δυο... Έλα! Ένα –δύο! Αποτραβηχτείτε όλοι σας, αρχίσανε οι επιθέσεις. 
Έτσι κι αλλιώς ο Στάθης πέθανε, και η φιλενάδα του φοράει μαύρα και χτυπάει βίζιτες. 
Λοιπόν μάγκες μου, κρυφτείτε καλά. Εγώ κρύβομαι σ΄ένα σπίτι γεμάτο στερεοφωνικά και 
μαρμελάδες.... Και μ΄έναν πούστη κάτω από το παράθυρο να κοιτάει συνέχεια κατά δω...» 
 
Μετά έβγαλε την «Πρωινή Περίπολο», έχει περάσει καιρός από τότε αλλά δεν θα το 
ξεχάσω. Λίγοι και καλοί μαζεμένοι στο ΑΠΟΛΛΩΝ, την ώρα που οι ξερόλες έκοβαν 
λάσπη αμήχανοι, είδαμε το μέλλον έγχρωμο σινεμασκόπ, βγήκαμε στο σχόλασμα 
αεράτοι, επειδή, ναι ρε πούστηδες –κάποιος δικός μας γύρισε μια από τις καλύτερες 
ταινίες του παγκόσμιου κινηματογράφου. 
 
Πήγαιναν κοντά τρία χρόνια τώρα που δεν είχα νέα του. Έλεγαν οτι είναι κλεισμένος 
σ΄έναν πύργο στα Βόρεια Προάστεια, απομονωμένος από τον έξω κόσμο, ότι ζούσε στη 
χλιδή και στ΄αρχίδια του όλοι εμείς. Έλεγαν οτι μας πούλησε. Αλλά όχι μπροστά μου –
επειδή αν κανένας το επιχειρούσε θα του έδινα να φάει τα δόντια του επιτόπου. 
Κατάλαβες τώρα; Ανεγκέφαλοι που θέλουν ν΄ακούνε συνέχεια λιβανίσματα, κολλημένοι 
με τα σαπουνόνερα της ρούγας, τσιτάτα του Ξανθόπουλου με μουσική επένδυση τον 
ύμνο της 4ης Διεθνούς. Ίσα ρε Τσε Γκουεβάρες! 
 
Όταν έμαθα οτι έβγαλε καινούργια ταινία δεν κρατιόμουνα ούτε δεμένος. Με πήρε 
τηλέφωνο ο Πέτρος, την επόμενη από τη συναυλία του Αρχηγού, κανονίσαμε να πάμε να 
τη δούμε πρώτη προβολή –κατά Βικτόρια μεριά.  
«Θα είναι κι αυτός εκεί», είχε πει ο Πέτρος παίζοντας το και καλά αδιάφορος. 
«Μην ψήνεσαι –αποκλείεται», προσπάθησα να βάλω πάγο εγώ. 
Δεν ήθελα να απογοητευτούμε.. 



 
Μπήκαμε στην αίθουσα όταν έσβηναν τα φώτα. 
 
«Σίγκαπουρ Σλιγκ». 
 
Ασπρόμαυρο. Καταιγίδα. 
 
Ένας άντρας, ιδιωτικός ντετέκτιβ σκαστός από φιλμ νουάρ, η καμπαρτίνα του 
λεκιασμένη από αίμα στο ύψος του ώμου. Φτάνει εξαντλημένος στην καγκελόπορτα, 
μπαίνει στον κήπο, σταματάει να δέσει το κορδόνι του παπουτσιού του. Θυμάσαι το 
«Νταμπλ Ιντέμνιτι»; Πιάσε από εκεί το κορδόνι. 
 
Ο άντρας ψάχνει τη «Λάουρα». Εγώ την ξέρω τη «Λάουρα», την ξέρω την ταινία, ο 
ντετέκτιβ ερωτεύτηκε τη Λάουρα όταν την είδε σε κάποιον πίνακα στον τοίχο, αλλά η 
Λάουρα ήταν, λέει, πεθαμένη κι έτσι ξεκίναγε εκείνη η ταινία. Αυτός ο άντρας 
εξακολουθεί να ψάχνει τη Λάουρα. 
 
Δυο γυναίκες θάβουν έναν άντρα στον κήπο. Μάνα και κόρη, θάβουν στον κήπο τον 
πατέρα. 
 
Την ξέρουν κι αυτές τη Λάουρα, είχε έρθει παλιότερα στο σπίτι να δουλέψει σα 
γραμματέας.  
 
Η Λάουρα είναι και πάλι νεκρή, αυτές οι γυναίκες τη σκότωσαν. Μπορεί και όχι. Επειδή 
κανένας δεν κατάφερε, ποτέ, να σκοτώσει τη Λάουρα. Όσο κι αν προσπαθήσαμε. 
 
Ο άντρας ψάχνει, το κορδόνι του πάλι λύθηκε –σκύβει εξαντλημένος να το δέσει. Οι 
γυναίκες τον βασανίζουν, θα τον σκοτώσουν όπως τον πατέρα κι αυτός θα γίνει ο 
πατέρας και θα τον σκοτώσουν μέχρι αυτός να σκοτώσει τη μητέρα και να γίνει αυτός η 
μητέρα επειδή πρέπει να βρει τη Λάουρα και η κόρη θα γίνει η Λάουρα αν θέλει να 
ζήσει, ο άντρας φεύγει εξαντλημένος, το κορδόνι του λύθηκε πάλι –σκύβει...  
 
«... θα έχω λοιπόν καλή παρέα απόψε...» 
 
Μας λούζουν τα φώτα, κάποιοι χειροκροτούν μαζεμένα, κάποιοι άλλοι βιάζονται να 
φύγουν τώρα που δεν μπορούν να κρύψουν άλλο τις αναστολές τους. Ο Νικολαϊδης έχει 
σκάψει μέσα τους για μια ακόμα φορά και φεύγουν ντροπιασμένοι. Αύριο θα τον 
ξεσκίσουν. 
 
Από τις πρώτες σειρές σηκώνεται και μας χαμογελάει, βγάζει τα γυαλιά του, κάπως 
εκνευρισμένος. Ψιθυρίζει οτι η αίθουσα δεν ήταν κατάλληλη τελικά για την προβολή –
κάτι τεχνικά λέει, δεν καταλαβαίνω, αμηχανία. Θέλω να του πω «ευχαριστώ για όλα», 
όμως κωλώνω. Γέρνω πίσω στην καρέκλα, ανάβω τσιγάρο, παρακαλάω να έρθει η 
ταξιθέτρια, να μου πει οτι απαγορεύεται, να γίνει κάποιος τσαμπουκάς εδώ πέρα. Να 
νιώσω πιο άνετα. 
 



Ένας μουστακαλής με μαλλούρα, συγγραφέας του περιθωρίου και καλά, σηκώνεται δυο 
σειρές πιο πίσω του. 
«Σ΄ευχαριστούμε δάσκαλε επειδή τόσα χρόνια εκφράζεις τις αγωνίες της γενιάς μας», 
του λέει. 
Ασυναίσθητα ψάχνω γιαούρτι στον περιβάλλοντα χώρο, αλλά μετά θυμάμαι οτι μόνο 
ηλιόσπορους πουλάνε εδώ μέσα. Ο Πέτρος με σκουντάει κατουρημένος στα γέλια. 
«Ποιας γενιάς σας; Δεν ξέρω καμία γενιά. Εγώ ... αυτά που έχω κάνει ... είναι για μένα 
και για κάτι φίλους μου...» απαντάει τσαντισμένος ο Νικολαϊδης. 
Θέλω να σηκωθώ να χειροκροτήσω, κρατιέμαι όμως και περιορίζομαι σε ένα χαμόγελο 
ασορτί με αυτό του Πέτρου. 
«Τάπα που έριξε ο δικός σου!» σφυρίζει ο Πέτρος. 
«Ε, μα το μαλάκα! Του χρειαζόταν!» απαντάω. 
Η σεμνή τελετή παίρνει τέλος. Βγαίνουμε με το μπούγιο –περήφανοι. 
 
«Τώρα... τι ήταν αυτό εκεί μέσα;» αναρωτιέται για την ταινία ο Πέτρος. 
«Η Λάουρα», του λέω. 
«Η Λάουρα –εντάξει», μουρμουρίζει σκεφτικός. 
«Και όχι μόνο», συνεχίζω. 
«Πάντως... μου άφησε κάτι, όλο αυτό...» ψιθυρίζει. 
«Κάτι;» 
«Κάτι σαν εσωτερική αιμορραγία...» 
«Σωστός». 
«Και μια όρεξη για ακτινίδιο...» 
«Καλά, τρέχα γύρευε...» 
Γελάει. 
«Πάμε να πιούμε τίποτα; Έχω να σου πω», λέει τελικά. 
«Πήγαμε», συμφωνώ. 
 
Βρίσκουμε ένα απόμερο τραπέζι στο ΚΛΟΟΥΝ, βολευόμαστε εκεί πέρα όσο οι 
παρφουμαρισμένοι μεσήλικες τραβολογάνε παρφουμαρισμένες πιτσιρίκες –εντάξει είναι, 
αντέχεται -αν έχεις συνάχι.  
«Κολωνάκι καταντήσαμε!» βλαστημάει ο Πέτρος. 
«Δε λες καλά που έμεινε κι αυτό το μπαρ; Όλα τα κλείσανε οι πούστηδες, μια με τις 
επιδρομές, μια με τις ανακλήσεις αδειών... Άκουσες το καινούργιο ανέκδοτο;» ρωτάω 
εγώ. 
«Για πες». 
«Στην περιοχή μπορείς να πάρεις άδεια μόνο για ένα από τα δύο. Ή για μαγαζί που παίζει 
μουσική ή για μαγαζί που πουλάει ποτά. Το ταυτόχρονο απαγορεύεται!» 
«Καινούργιος νόμος;» 
«Εξαμηνίτικος στο περίπου».  
«Και η λογική αιτιολόγηση αυτού;» 
«Οτι μουσική και αλκοόλ ίσον φασαρίες». 
«Τουτέστιν;» 
«Όλοι παράνομοι στην περιοχή για να τους έχουνε στο χέρι. Κάνε μας κουνήματα 
αλλιώς στο κλείνουμε –σωστοί;» 
«Οι σωστότεροι!» 



Παραγγέλνουμε δυο σίγκαπουρ σλιγκ στη γκαρσόνα που μας κοιτάζει απορημένη. 
«Δυο –τι;» 
«Σίγκαπουρ». 
«Σλιγκ». 
«Τι είναι αυτό;» 
«Κοκτέιλ –δεν το ξέρεις;» 
«Όχι». 
«Εντάξει, ρώτα τον μπάρμαν τότε». 
«Λες να μας τα φτιάξει;» απορεί ο Πέτρος όσο εκείνη απομακρύνεται. 
«Το καλό που του θέλω –αλλιώς θα το κάνω πουτάνα το μαγαζί», γελάω. 
Σοβαρολογώ. 
 
Τελικά μας φέρνει κάτι πρασινωπά υγρά, την ευχαριστούμε πολύ και κοιταζόμαστε 
αμήχανα. 
«Θα το πιεις;» ρωτάει ο Πέτρος. 
«Νορμάλ φαίνεται», μουρμουρίζω. «Αλλά έχει βάλει αλάτι πάνω-πάνω στο ποτήρι, άρα 
άσχετος». 
Πίνουμε –πίνονται. 
«Λοιπόν η Αμερική αναβάλλεται έως και ματαιώνεται οριστικά», λέει ο Πέτρος. 
Σκύβω προς το μέρος του περιμένοντας να συνεχίσει. 
«Κάτσε, θα το πιάσω από την αρχή», μουρμουρίζει. 
«Καθιστός είμαι», τον διαβεβαιώνω. 
«Όταν φύγατε από το νησί...» 
«Ναι;» 
«Εγώ έμεινα». 
«Σώπα!» 
«Συνεχίζω και ‘μην είσαι διακόπτης’! Πέρασα την καλύτερη βδομάδα τη ζωή μου μαζί 
της...» 
«Με τη Νίνα εννοείς;» 
«Όχι –με την Τίνα Σπάθη! Με τη Νίνα φυσικά ρε ηλίθιε! Με ποια με αφήσατε;» 
«Με τη Νίνα», κάνω χαζά. 
«Εντάξει, πάμε παρακάτω. Είμαι κολλημένος με τη γυναίκα όσο δεν παίρνει». 
«Με τη Νίνα;» ξαναρωτάω. 
«Θα μου τον σπάσεις για πολύ ώρα ακόμα τον πούτσο;» 
«Όχι εντάξει –συνέχισε». 
«Το αποφασίσαμε όταν έφευγε. Δηλαδή, όχι στο νησί, την ξαναβρήκα στην Αθήνα... 
ήρθαν να πάρουν το αεροπλάνο... Τέλος πάντων, στο αεροδρόμιο είδαμε οτι δεν γίνεται 
διαφορετικά....» 
Πάω να μιλήσω αλλά με κόβει απότομα. 
«Θα κάνω μεταπτυχιακό στη Σουηδία. Θα μείνω σπίτι της». 
«Στο σπίτι της Νίνας;» 
«Ε, τι σου λέω τόση ώρα;» 
«Μαλακίες». 
«Μπαρδόν;» 
«Μαλακίες μου λες. Αλλά συνέχισε». 



«Τι να συνεχίσω; Δεν έχει άλλο. Έκοψα την υποτροφία από το Αμέρικα, έχω στείλει ήδη 
τα χαρτιά μου στη Σουηδία και περιμένω. Θα το κυνηγήσει και η Νίνα –νομίζω οτι δεν 
θα υπάρξει πρόβλημα». 
Ανάβω δυο τσιγάρα, του δίνω το ένα. 
«Να σου πω ρε Πέτρο –η Νίνα δεν έχει κάτι παιδάκια;» 
«Δύο. Κορίτσια». 
«Και δεν υπάρχει πρόβλημα;» 
«Όχι ρε! Είναι πολύ εντάξει παιδιά!» 
«Τα έχεις γνωρίσει;» 
«Όχι αλλά...» 
«Έτσι σου είπε η Νίνα». 
«Ακριβώς κι αυτή τα ξέρει μια χαρά τα παιδιά της. Άλλωστε δεν θα είναι η πρώτη φορά 
για τη μεγάλη της κόρη...» 
«Για σπάστο αυτό σε δίφραγκα!» 
«Εννοώ ρε παιδί μου... η Νίνα είχε παντρευτεί έναν γιατρό, με τον οποίο έκαναν την 
πρώτη κόρη... Αλλά ο γιατρός μέγα μουνόπανο, της τα φόρεσε με μια νοσοκόμα και 
χωρίσανε». 
«Συμβαίνουν αυτά, πάμε παρακάτω». 
«Μετά η Νίνα ξαναπαντρεύτηκε και έκανε τη δεύτερη κόρη...» 
«Στοπ εδώ! Δηλαδή αυτή το πάει ‘άντρας και κόρη’;» 
«Γιατί –κακό είναι;» 
«Δεν είπα οτι είναι κακό. Λέω όμως...» 
«Τι λες;» 
«Αφού με ρωτάς θα σου πω. Λέω οτι μια γυναίκα που το πάει ‘άντρας και παιδί για 
σουβενίρ’ μπορεί να είναι μια χαρά τρελιάρα, χίπισσα να πούμε, αλλά σίγουρα δεν είναι 
άτομο να στηριχτείς». 
«Δε σε πιάνω...» 
«Δώσε βάση. Αν αύριο της τη γυρίσει και σε σουτάρει τι θα κάνεις; Πως θα συνεχίσεις 
το μεταπτυχιακό; Από το προαύλιο του πανεπιστημίου ‘Φρόστυ ο χιονάνθρωπος’;» 
«Δεν παίζει αυτό –είναι σοβαρό άτομο η Νίνα!» 
«Αμ το βλέπω, δεν το βλέπω;» 
«Κάτσε ρε φίλε –τι εννοείς δηλαδή; Πώς της τα χώνεις της γυναίκας χωρίς να την 
ξέρεις;» 
«Εγώ της τα χώνω; Εσύ δε μου είπες οτι κρατάει αναμνηστικό ένα παιδί από κάθε άντρα; 
Εγώ το είπα; Εσύ δε λες τώρα οτι ρίξατε κάποια πηδήματα μέσα σε μια βδομάδα κι 
απ΄αυτό αποφάσισε να σε πάρει οικόσιτο; Αν όλα αυτά δε σου κάνουν για τρελιάρα 
γκόμενα –πες μου πως είναι οι τρελιάρες, μην τύχει και πέσω πάνω σε καμιά και δεν την 
αναγνωρίσω!» 
«Ρε άντε γαμήσου!» σβήνει το τσιγάρο νευριασμένος. 
«Ναι μπορεί και να το κάνω, αλλά ξέρεις κάτι φιλαράκο; Θα το κάνω από μόνος μου, δεν 
πρόκειται να αφήσω καμιά καργιόλα να πάρει τις αποφάσεις για μένα. Κατανοητό;» 
«Το μόνο κατανοητό είναι η μαλακία που σε δέρνει!» 
«Εντάξει –οτι πεις». 
Σηκώνεται σφιγμένος. 
«Πρέπει να την κάνω, έχω κάτι δουλειές πρωινές για αύριο...» λέει. 
«Ναι σίγουρα –καλή τύχη», μουρμουρίζω. 



«Ο Τάκης μου είπε να σου πω...» 
«Τίποτα να μη μου πεις. Αν θέλει κάτι, ας μου το πει ο ίδιος», μουγκρίζω. 
Και μετά ο Πέτρος φεύγει. 
 
Μένω μόνος σ΄αυτό το μπαρ με τους παρφουμαρισμένους μεσήλικες που τραβολογάνε 
παρφουμαρισμένες πιτσιρίκες και δυο σίγκαπουρ μισοτελειωμένα. Το παλεύω φιλότιμα, 
αλλά δεν καταπίνονται εύκολα, δικέ μου! 
 
Βγαίνω με το στομάχι κουβάρι στον έρημο δρόμο, η μηχανή σαγρέ από νυχτερινή 
υγρασία. Κάνω να τη σκουπίσω, το τζάκετ μου νοτίζεται, παγώνω μέχρι κερκίδα και 
ωλένη. Κούφιες μανιβελιές, πούστικες ανάποδες σημαδεύουν τη γάμπα μου –όλα καλά 
θα πάνε. Θέλω να χαιρετίσω. 
 
Γι΄αυτό κατηφορίζω προς πλατεία –λύκος χωρίς κέρατα. Αράζω στο πεζοδρόμιο, δίπλα 
στο περίπτερο του Φιλόσοφου, χαζεύω τις εφημερίδες. Ετοιμάζεται πόλεμος, κάπου 
μακριά από δω –καθόλου δε με κόφτει το θέμα. 
«Καλώς τον. Πως απ’ τα μέρη μας;» χαμογελάει ο Φιλόσοφος. 
«Είπα να περάσω....» μουρμουρίζω. 
«Πέρασες, πάει καλά...» σοβαρεύει ο Φιλόσοφος. 
«Ερημιά διακρίνω, δεν έχεις δίκιο...» λέω εγώ κοιτάζοντας τριγύρω. 
«Αυτό είναι το πρόβλημά σου, οτι τόσα χρόνια δεν έμαθες να κάνεις διακρίσεις», 
ψιθυρίζει ο Φιλόσοφος. 
«Καθότι αδιάκριτος!» κοκορεύομαι. 
«Αδιάκριτοι είναι μόνο οι μακαρίτες», μου εξηγεί. 
«Το κόβεις πιθανό;» ζητάω να μάθω. 
«Εξαρτάται αν θα τους προλάβεις ή θα σε προλάβουν», λέει κοιτάζοντας προς τα 
σκοτεινά στενά. 
«Ευχαριστώ για την ενημέρωση», χαμογελάω. «Αντίο κιόλας –φεύγω, δεν ξέρω αν στο 
είπα». 
«Φεύγεις ε;» 
«Ναι». 
«Έτσι νομίζεις...» κάνει σκεπτικά. 
«Δεν είναι έτσι;» αναρωτιέμαι. 
«Έτσι είναι αν έτσι νομίζεις», ξεκαρδίζεται. 
«Αντίο, όπως και νάχει», μουρμουρίζω γυρίζοντάς του την πλάτη. 
 
Σβήνω το φως της μηχανής και τσουλάω προς τα στενά, όσο γίνεται πιο αθόρυβα. Από 
τις προσόψεις των ερειπωμένων νεοκλασικών ξεκολλάνε φωσφορίζοντες ανθρώπινοι 
σκελετοί. Κοιτάζουν βιαστικά πριν ξαναχαθούν. Δε με ενδιαφέρουν αυτοί. Συνεχίζω πιο 
μέσα, βαθύτερα. Κάτι πνιγμένες φωνές, κόβονται από τον θόρυβο του κινητήρα αλλά 
συνεχίζουν αμέσως μετά. Ήταν δική μας αυτή η πόλη, αλλά μας την πήρανε –θυμάσαι; 
«Ψιτ, μαλάκα!» σφυρίζει η φωνή αριστερά μου. 
Κοιτάζω καλύτερα. 
«Κοιτάει κιόλας ο άνθρωπος –έλα δω ρε!» 
Πάω. 
 



Δεν είναι πάνω από 10, μπαινοβγαίνουν στον ακάλυπτο κάποιου ερειπίου, Καβάτζας 
σίγουρα,  Χρήστος Άγρυπνο Μάτι, κάτι μαλλιάδες γνωστοί και στο βάθος ο Νίκος το 
Κουμπί. Χαμογελάω σα ραντεβού με οδοντογιατρό. 
«Τι κάνετε εδώ ρε; Τσιμπουκωνόσαστε μεταξύ σας;» ρωτάω. 
Είναι και δυο –τρεις περίεργοι μαζί τους, ροκαμπίλια απ΄αυτούς που έχω ακούσει οτι 
ήρθαν από τα δυτικά. 
«Χρηστάρα, σε αφήσανε;» αγκαλιάζω τον Άγρυπνο Μάτι. Τον βγάλανε έτσι σε κάποιο 
σπίτι από τα πολλά που ξεχειμώνιαζε πίσω στο ’84, επειδή συνήθιζε να κοιμάται με 
μισάνοιχτα βλέφαρα. Από το δόσιμο που μας κάνανε στη «Ρήξη» έχω να τον δω –
ακούστηκε οτι την πλήρωσε για όλους μας. 
«Με αφήσανε, καθάρισα» ψιθυρίζει. 
Τον κοζάρω –σε τσακισμένος μου κάνει. 
«Και τι γίνεται εδώ πέρα;» ρωτάω τελικά. 
«Ψήνουμε φάση», κρώζει βραχνά ο Καβάτζας. 
Ο Νίκος το Κουμπί με πλησιάζει επιφυλακτικά. 
«Είδα τον δικό σου τις προάλλες», του χαμογελάω. 
«Ποιον δικό μου;» ρωτάει. 
«Το Ζαφείρη ρε! Ποιον άλλον;» 
«Ο Ζαφείρης πέθανε», λέει και τραβάει πάλι προς το βάθος του ακάλυπτου. 
Δεν το ΄ξερα αυτό. 
«Λοιπόν, αν δε σκοπεύεις να μείνεις, κοπάνα τη τώρα. Σε λίγο θα βρέξει», μου χώνεται ο 
Καβάτζας. 
«Κι αν δε βρέξει;» χαμογελάω. 
«Αν δε βρέξει θα χιονίσει, αλλά πάρε απόφαση γρήγορα», μαγκώνει ο Χρήστος. 
«Εντάξει δηλαδή, μέσα –αλλά περί τίνος πρόκειται;» ανασηκώνω τους ώμους. 
«Θα γαμήσουμε κάτι σκίνια...» 
«Α καλά... Πότε;» χαλαρώνω. 
«Όπου νάναι...» 
Τσιτώνω. 
«Και δηλαδή πως...» 
«Σκάσε κι ετοιμάσου...» 
«Γιατί; Ραντεβού έχουμε;» 
Ο Άγρυπνο Μάτι με τραβάει παράμερα, με κολλάει στο ντουβάρι. Χαμογελάει, με 
χτυπάει καθησυχαστικά στην πλάτη και δρασκελίζει τη διπλανή μάντρα. Κάθομαι και 
περιμένω λοιπόν. Δε σκέφτομαι τίποτα. Εκτός από εκείνη. 
 
Νιώθω τότε κάτι παγωμένο να αγγίζει την παλάμη μου.  
«Πάρε. Είναι μαλακία να βγεις εκεί έξω χωρίς κέρατο», μου ψιθυρίζει ο Νίκος το 
Κουμπί, σπρώχνοντας ένα σουγιά. 
«Κράτα το για πάρτη σου αδερφέ», λέω. 
«Έχω –εσύ δεν έχεις», επιμένει. 
«Τι να το κάνω; Δεν τα κατέχω αυτά, άμα το μοστράρω στα σκίνια θα μου το πάρουν και 
θα μου το χώσουν στον κώλο», εξηγώ. 
Σηκώνει τους ώμους και απομακρύνεται ανάλαφρος σα μπαλαρίνα. 
«Κουμπί!» σφυρίζω. 
«Τι θες;» 



«Από τι πέθανε ο Ζαφείρης;» 
Σηκώνει τους γιακάδες του μπουφάν του. 
«Από θάνατο, τι άλλο;» μουρμουρίζει. 
«Δηλαδή...» 
«Μην τα ψάχνεις τώρα», και χάνεται στις σκιές. 
 
Χαζεύω τους ροκαμπιλάδες που χτενίζονται έχοντας στήσει τα μαύρα τους γυαλιά, 
καθρέφτες σ΄ένα μισογκρεμισμένο τοίχο. Ρίχνουν μπουνιές ο ένας στον άλλο για να 
ψυχώσουν. 
«Νάτοι!» σφυρίζει ο Καβάτζας. 
Βγάζω μύτη στο δρόμο διστακτικά –τους βλέπω να προχωράνε μαγκωμένοι. Είναι 
λιγότεροι από μας, σίγουρα. Προσαρμόζω τα κλειδιά ανάμεσα στα δάχτυλά μου. Τι έχει 
μείνει από τότε που με τσάκισαν, δυο δρόμους παρακάτω; Ψάχνω μέσα μου. Τίποτα. 
Ούτε θυμός, ούτε μίσος, ούτε οργή. Τίποτα. Θα τους γαμήσω μια χαρά το λοιπόν. 
 
Εκείνη τη στιγμή καταλαβαίνω το όλο πλάνο, κάποιοι από μας έχουν φροντίσει να τους 
πάρουν τις πλάτες, πηδώντας μέσα από έρημες αυλές. 
«Τελειώσατε μουνάκια!» ακούω τον Χρήστο να τσιρίζει, η φωνή του ένα με τις αρβύλες 
που κοπανάνε το πλακόστρωτο, πέφτουν πάνω στους κουρεμένους σαν καρεκλοπόδαρα. 
Οι ροκαμπιλάδες πετάγονται από δίπλα μου αεράτοι –στέκονται στη μέση του δρόμου με 
ανοιχτά τα πόδια. Ο Καβάτζας με δυο άλλους φεύγουν σφαίρες για να συναντήσουν το 
μπούγιο. Και ο Νίκος το Κουμπί ξανοίγεται στα σκοτεινά, ένα με τους τοίχους των 
σπιτιών. Βγαίνω κι εγώ, αλλά δεν ξέρω που να σταθώ. 
 
Τώρα, η κάθε φάρα έχει δικό της στυλ πεσίματος. Τα φρικιά πηδάνε στον αέρα, σκάνε 
πάνω στους καραφλούς, τους σωριάζουν και βαράνε στα γεμάτα. Οι ροκαμπιλάδες 
ανεμίζουν κάτι αλυσίδες, περπατάνε σα δρεπανιφόρα, σημαδεύουν κεφάλια και μετά 
κλωτσάνε τους πεσμένους σε ρυθμό φοξ τροτ, ένα βήμα αργό, δεύτερο αργό και στο 
καπάκι δυο γρήγορα. Το Κουμπί πετάγεται από τις σκιές, κάνει ένα τροχάδην δίπλα 
στους κουρεμένους και μετά ξαναπιάνει πλάτη–τοίχο. Σε πρώτη φάση δε φαίνεται 
τίποτα, μόνο ένα άστοχο πέρασμα ξυστά στο μπούγιο, σε δεύτερη φάση όμως υπάρχει 
κάποιος που κρατάει τα πλευρά του όσο σωριάζεται στην άσφαλτο. Οι καραφλοί, όσοι 
στέκονται ακόμα στα πόδια τους, προβάρουν κάτι στυλάκια καρατέκα, βγάζουν και 
κραυγούλες αλλά δεν έχουν τύχη. Επειδή τους την πέφτουν από παντού. Αίμα μπόλικο, 
βογκητά και ο θόρυβος του κρανίου που βρίσκει στην άσφαλτο. Έχω μείνει λίγο πίσω, 
ένας καραφλός περνάει τρέχοντας τους ροκαμπιλάδες και πάει να φύγει από το μέρος 
μου, κάνω στο πλάι ήσυχα αλλά τον κλωτσάω στα τακούνια όταν με περνάει –ο μαλάκας 
σωριάζεται σκέτο κομμάτι κρέας. Τον πλησιάζω να του ρίξω κάποια κλωτσιά στα νεφρά, 
το σκέφτομαι όμως λίγο παραπάνω οπότε με ντουμπλάρει το Κουμπί, σκύβει πάνω του 
και μετά απομακρύνεται βιαστικά. Δεν έχω καμιά όρεξη να δω τι του έκανε.  
«Πάμε», ακούω τον Χρήστο να μουρμουρίζει. 
Τα φρικιά ξεκολλάνε από τους παρτενέρ τους και συγκεντρώνονται χοροπηδώντας, οι 
ροκαμπιλάδες ρίχνουν τις τελευταίες τους κλωτσιές, ακολουθώ με τα χέρια στις τσέπες –
πίσω μας το Κουμπί προχωράει αργά, από το πεζοδρόμιο, μην τύχει και μας την πέσει 
κανένας ετοιμόρροπος. 
«ΤΣΑΦ, πατάρι –σπάστε τώρα», σφυρίζει ο Καβάτζας. 



 
Ανοιγόμαστε βεντάλια, βρίσκω τη μηχανή μου και αποφασίζω να κάνω κύκλο. Πρώτα 
περνάω από το κωλάδικο, κοιμούνται ήσυχα εκεί πέρα. Μετά κατηφορίζω ένα στενό πιο 
κάτω από τη συμπλοκή, διακρίνω μια θολή κίνηση καθώς οι φωσφοριζέ σκελετοί 
σκαλίζουν τους πεσμένους –αρπακτικά κανονικά- μάλλον βουτάνε ρούχα και παπούτσια.  
 
Όλα καλά θα πάνε, δεν βλέπω κανένα λόγο για όλα αυτά, δεν νιώθω καμιά ικανοποίηση, 
όλα καλά θα πάνε. 
 
Στο πατάρι του ΤΣΑΦ, έχουν μαζευτεί σχεδόν όλοι. Δεν θυμάμαι κιόλας, δεν τους 
μέτρησα –τέλος πάντων. 
«Τους ξεσκίσαμε!» λέει ένας ροκαμπιλάς. 
«Δεν θα ξαναπεράσουν ούτε στα 5 χιλιόμετρα», σιγοντάρει ο άλλος. 
«΄Νταξει, κάτι έγινε», μουρμουρίζει ο Καβάτζας. «Λοιπόν...», βγάζει από την εσωτερική 
τσέπη του μπουφάν του ένα λιπόσαρκο μάτσο και το απλώνει στο τραπέζι καλύπτοντάς 
το με τις πλάτες του. «Χιλιαρικάκι έκαστος, όσα είχαμε πει», ανακοινώνει. 
Οι άλλοι ξεχωρίζουν το μερίδιό τους ήσυχα, εγώ μπλοκάρω κάπως. 
«Κάτσε μισό... Τι παίζει;» απορώ. 
«Εσύ πεντακοσαρικάκι, επειδή φοβήθηκες μη σπάσεις κάνα μανικιούρι», μου απαντάει ο 
Καβάτζας. 
«Δεν σε πιάνω –από που το χρήμα;» συνεχίζω να απορώ. 
«Καλώς την παρθένα Μαρία!» γελάει ο Καβάτζας. 
«Τα μαγαζιά της περιοχής... οι σκινς τους έγιναν στενός κορσές -αντιλαβού;» μου 
ψιθυρίζει ο Χρήστος. 
«Και σας πληρώσανε για να τους ξεφορτωθείτε!» λέω εγώ. 
«Ωραία το είπες, θα σε πάρω για νομικό μου σύμβουλο», πετάγεται ο Καβάτζας. 
«Και να σου πω ρε άτομο! Ποιος το πρότεινε το αλισβερίσι;» ξαναρωτάω. 
Ο Καβάτζας με κοιτάζει απορημένος. 
«Εννοώ -πώς έγινε ρε παιδί μου; Έβγαλε ανακοίνωση ο σύλλογος καταστηματαρχών 
Εξαρχείων, ‘ζητούνται ψωμωμένα παιδιά, κατά προτίμηση αντιεξουσιαστές, για να 
διώξουν τους φασίστες’;» 
«Τι μαλακίες λες τώρα;» απορεί ο Καβάτζας. 
«Ή πήγατε εσείς και αναλάβατε την εργολαβία –‘καλησπέρα σας, είμαστε οι βαράω και 
προστατεύω, τιμές προσιτές’; Πως έγινε ρε;» ανάβω εγώ. 
Ο Καβάτζας γυρνάει κατά Χρήστο μεριά και καλά αγανακτισμένος. 
«Κατάλαβες γιατί σου λέω οτι τους φοιτητές πρέπει να τους κρεμάσουν πρώτους 
απ΄όλους;» του λέει. 
«Πριν τους νταβατζήδες ή μετά;» του χώνομαι κόκορας εγώ. 
«Μην το χοντραίνεις», μου σφυρίζει στο αυτί ο Νίκος το Κουμπί. 
«Ναι εντάξει –θα του κάνω δίαιτα από Δευτέρα. Μπας και το σουλουπώσω», μουγκρίζω 
ενώ σηκώνομαι. 
Οι ροκαμπιλάδες χαχανίζουν δείχνοντάς με. Ο Χρήστος με πιάνει από το μπράτσο. 
«Πολύ άσπρο-μαύρο τα βλέπεις», μου λέει. 
«Φταίει μάλλον η ταινία», του εξηγώ. 
«Η ταινία;» 



«Αυτή που παίζω –φτηνοπαραγωγή», σφυρίζω καθώς τραβάω το χέρι μου από το 
πιάσιμό του. 
«Φεύγεις;» κάνει απαξιωτικά ο Καβάτζας. 
«Εδώ και καιρό», τον διαβεβαιώνω. 
 
Και κατεβαίνω τις σκάλες κουτρουβαλώντας. 
 
Στη μέση της πλατείας, κάτω από το άγαλμα είναι δυο πάνκισες χεσμένες στα αντιβηχικά 
–προσπαθούν μάλλον να καθαρίσουν ρουφώντας μια μπύρα συνεταιρική από γυάλινο 
μπουκάλι. Περνάω δίπλα τους κι αυτές μου σκάνε το μπουκάλι ανάμεσα στα παπούτσια. 
Σταματάω, τις κοιτάζω χαμογελαστός. 
«Πως είσαι έτσι ρε;» κοροϊδεύει η μία. 
«Άντε κουρέψου μη μας κολλήσεις ψείρες!» σιγοντάρει η άλλη. 
Συνεχίζω να τις κοιτάζω, αγριεμένες, βρώμικες, ασυντόνιστες. Πάει να πει, ζωντανές.  
«Τι κοιτάς ρε μαλάκα;» φορτώνει η μια. 
«Θες να μας γαμήσεις; Λέγε λιγούρη!» φωνάζει η άλλη. 
Τους γυρίζω την πλάτη δεν έχω καμιά δουλειά μαζί τους. Είναι ζωντανές κι εγώ κάπως 
πεθαμένος. Μέρες τώρα. 
 
Όσο παιδεύομαι να ξεκινήσω τη μηχανή οι κοπέλες βρίζουν και πετάνε πέτρες. Σηκώνω 
τους ώμους αδιάφορα, τις χαιρετάω. Αυτές φορτώνουν, πετάγονται, πλησιάζουν. 
«Ψιτ κοριτσάκια!» φωνάζω προς το μέρος τους. 
«Τι είπες ρε γαμιόλη!» φορτώνουν εκείνες. 
«Είπα οτι συγνώμη κιόλας –αλλά δε θα μπορέσω!» γελάω καθώς απομακρύνομαι. 
 
Δε θα μπορέσω. 
 
41. Οι σπηλιές με τους ψόφιους αλιγάτορες 
 
Το απόγευμα άκουσα οτι πέθανε ο Σιδηρόπουλος. Ανακοπή είπαν στο ραδιόφωνο, 
δηλαδή υπερ-γαμημένη-βολική δόση. Έτρωγα κοτόπουλο με πατάτες που είχε φτιάξει η 
μάνα μου, κούμπωσε η μπουκιά στο λαιμό –ούτε πάνω, ούτε κάτω πήγαινε. Μια 
γειτόνισσα Σαντορινιά, είχε φέρει γλυκό κόκκινο κρασί –σήκωσα το ποτήρι και άδειασα 
τρεις σταγόνες στο μωσαϊκό, για καλό κατευόδιο του Παυλάκη. Κουβεντιάζαμε να πάμε 
να τον δούμε και φέτος, αλλά το αναβάλλαμε, εγώ έφταιγα, δεν προλάβαμε. Άφησα εκεί 
πέρα το πιάτο σχεδόν ανέγγιχτο, άδειασα όμως το υπόλοιπο κρασί από το ποτήρι μου και 
σηκώθηκα να φύγω. Να φύγω από που; Και που να πάω; 
 
Άραξα αργότερα έξω από το σπίτι του, η νύχτα έπεφτε με δόντια κοφτερά και νύχια 
βρώμικα, έτρεμα, αλλά ήταν αυτή η υπόσχεση που είχα δώσει στον Μαύρο. Να έχω το 
νου μου στον Σπέις. Μαλακίες δηλαδή, αλλά παιχνίδι να γίνεται. Τουρτούριζα λοιπόν 
έξω από το σπίτι του, η αυλή μύριζε μουχλιασμένο λάχανο, σκουπίδια κι εγκατάλειψη. 
Άναψα τσιγάρο να κόψω λίγο τον πηχτό αέρα κι αυτό ήταν, μάλλον, λάθος. Επειδή, το 
ξέρεις, ένα σήμα περιμένουν, μια κωλοφωτιά για να σε σταμπάρουν. Ούτε κατάλαβα από 
που ήρθε, πετάχτηκα στον αέρα όταν με ακούμπησε με το δάχτυλό της. 
«Τι κάνεις εδώ ρε μαλακιστήρι;» 



Γύρισα, την κοίταξα, μια χαρά φαινόταν –καθόλου πτώμα. 
«Περαστικός κι έτσι, Γιολάντα», μουρμούρισα ξαναβρίσκοντας τα ζύγια μου. 
«Περαστικός ε;» γέλασε εκείνη. «Και που πας για να ΄χουμε καλό ρώτημα;» 
«Που πάω, ξέρω ΄γω που πάω; Στο διάολο κι ακόμα παραπέρα», απάντησα. 
«Εντάξει τότε –δεν είσαι περαστικός, μόλις έφτασες κορόιδο!» μου γύρισε την πλάτη η 
Γιολάντα. 
«Πως τα πάτε με τον Σπέις;» πέταξα την ερώτηση στο εντελώς ξέμπαρκο. 
Τότε εκείνη γύρισε να με κοιτάξει κι εγώ είδα, για λίγο μόνο, οτι αυτή η γυναίκα υπήρξε 
κάποτε αιτία θανάτου.  
«Και τι σε νοιάζει εσένα ρε πιτσιρίκο;» γέλασε ανοίγοντας την αυλόπορτα.  
Την άφησα να χαθεί εκεί πέρα κι εγώ πήρα απόφαση να μην ασχοληθώ περισσότερο. 
Ένα ευτυχισμένο ζευγαράκι, εντάξει, κάπως σαραβαλιασμένο –αλλά μην τα θέλουμε και 
όλα δικά μας! Ξεκίνησα τη μηχανή, έφερα γύρα το σπίτι επειδή ήθελα να φύγω αντίθετη 
κατεύθυνση. Θα το έκανα δηλαδή, αν δεν τον έβρισκα κουρνιασμένο στην τρύπα του 
φράχτη, άθλιο θέαμα, σκελετωμένος να κοιτάζει την μπροστινή αυλή του σπιτιού. 
Άφησα τη μηχανή, έτρεξα κοντά του. 
«Εσύ είσαι ρε μαλάκα;» απόρησα. 
Ο Σπέις με κοίταξε, αλλά δεν με είδε. 
«Τι κάνεις εδώ πέρα;» προσπάθησα να κουκουλώσω την αμηχανία. 
Τα νύχια του ήτανε μαύρα από το ξεραμένο χώμα. 
«Η ώρα είναι τώρα», ψέλλισε ο Σπέις. 
«Ποια ώρα;» απόρησα. 
«Φύγε, δεν έχει μείνει τίποτα...» μουρμούρισε εκείνος. 
«Πως δηλαδή; Τώρα την είδα μια χαρά!» αγανάκτησα. 
«Ποια είδες;» 
«Τη Γιολάντα!» 
Τίναξε τότε σα σουγιά το κοκαλιάρικο δάχτυλό του και με χτύπησε στο στήθος. 
«Δεν υπάρχει καμιά Γιολάντα εδώ πέρα, μην το ξαναπείς αυτό!» χλόμιασε. 
«Ρε Σπέις...» 
«Φύγε, εξαφανίσου!» έκρωξε. 
Κι εγώ βιάστηκα να ακολουθήσω την προτροπή του επειδή το μέρος κάπως ασφυκτικό. 
 
Δεν πήγα σπίτι μου εκείνο το βράδυ, κατέβηκα στην παραλία, βρήκα κάτι παιδιά 
λιωμένα στους πίσω πάγκους του Ίρις –κάθισα μαζί τους, να παλέψουμε το σκοτάδι. 
Είχαν τσέπες φαρδιές, γεμάτες χάπια και σιρόπια γι΄αυτό παραγγέλναμε συνέχεια μπύρες 
–επειδή το στόμα μας συνέχεια ξεραινόταν. Μιλάγαμε ελάχιστα, κάποιος μάλιστα 
έκλαιγε στα κρυφά –αλλά όταν τον ρωτάγαμε προτιμούσε να μας σπρώχνει άγρια πίσω, 
μέχρι που σηκώθηκε και χτύπησε το κεφάλι του σε μια κολώνα, τον πήραν τα αίματα. 
Κανένας μας δε νοιάστηκε να τον περιμαζέψει, ήρθε λοιπόν η γκαρσόνα μαζί με τον 
μπράβο του μαγαζιού και τον πέταξαν έξω σαν την τρίχα από το γιαούρτι. 
 
Εγώ δεν είχα τίποτα να κάνω με όλα αυτά, παρά μόνο να πίνω και να λέω «μέγκλα», 
κάθε φορά που με κερνάγανε χημεία σε υγρή ή σακχαρόπηκτη μορφή. Μέχρι που άρχισα 
να βλέπω κουρτίνες, στην αρχή φτιαγμένες από χάντρες αστραφτερές, μετά βαριές, 
βελούδινες, μπλε σκούρες –μάλλον το κεφάλι μου κοπάνησε στον ξύλινο πάγκο 
απροειδοποίητα. 



 
Πονούσα παντού και αυτό ήταν το ένιωσα μέσα στη θολούρα.  
 
«Η πρώτη αίσθηση που είχα ήταν πως αν κάποιος μου μιλούσε απότομα, θα έβαζα τα 
κλάματα.  
Η δεύτερη, πως το δωμάτιο στο οποίο βρισκόμουν ήταν πάρα πολύ μικρό για το κεφάλι 
μου. Το μπροστινό μέρος του κεφαλιού μου το ένιωθα πάρα πολύ μακριά από το πίσω και 
τα πλάγια απείχαν μεταξύ τους πολλά μέτρα, παρ΄όλο που ένας τρεμουλιαστός πόνος έκανε 
δρομολόγια από τον ένα κρόταφο στον άλλο μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου. Καλά λένε 
ότι οι αποστάσεις έχουν εκμηδενιστεί στις μέρες μας. 
Η τρίτη αίσθηση ήταν πως κάπου, όχι πολύ μακριά, κάτι βούιζε ασταμάτητα.  
Η τέταρτη και τελευταία αίσθηση ήταν πως παγωμένο νερό έτρεχε στην πλάτη μου. Το 
κουβερλί ενός κρεβατιού, ένα εκατοστό από τα μάτια μου, αποδείκνυε πως ήμουν πεσμένος 
μπρούμυτα, με το πρόσωπο στο πάτωμα, αν ακόμα είχα πρόσωπο. Γύρισα στο πλάι, 
ανακάθισα κι ένας κροταλιστός ήχος κατέληξε σε γδούπο. Αυτό που κροτάλισε κι έπεσε με 
γδούπο ήταν μια πετσέτα γεμάτη μισολιωμένα παγάκια. Κάποιος που με αγαπούσε πολύ την 
είχε βάλει πάνω στη χτυπημένη κεφάλα μου στο τμήμα όπου με είχε χτυπήσει κάποιος που 
με αγαπούσε λιγότερο. Αλλά αυτοί οι δυο θα μπορούσαν να είναι το ίδιο πρόσωπο. Οι 
άνθρωποι αλλάζουν διαθέσεις τόσο συχνά». 
 
Ξεκινάω να γελάσω αλλά μου βγαίνει σε κρώξιμο –κάπου υπάρχει μια πόρτα κι από εκεί 
πέρα ακούγεται το σύρσιμο του Φίλιπ Μάρλοου, που προσπαθεί να δραπετεύσει. 
Ξανακλείνω τα μάτια. 
«Συνέρχεται; Πως σου φαίνεται εσένα;» 
«Το καλό που του θέλω, αλλιώς...» 
Κάπως απειλητικό μου κάνει το «αλλιώς», σηκώνω λοιπόν το κεφάλι και βλέπω τη 
γκαρσόνα με έναν ασπρομάλλη.  
«Εντάξει είναι το παιδί», χαμογελάει η γκαρσόνα. «Πάω να του φτιάξω καφέ». 
Ο ασπρομάλλης δε λέει κουβέντα. 
«Τι έγινε;» ρωτάω. 
«Σκατά στα μούτρα σου», απαντάει ο ασπρομάλλης. 
Μετά εξαφανίζεται πίσω από την ίδια πόρτα που έφυγε κι ο Φίλιπ Μάρλοου. Που το 
ξέρω; Απλούστατο! Το δωματιάκι έχει μόνο μια πόρτα! 
 
«Οι άλλοι έφυγαν και σε παράτησαν εδώ πέρα», λέει η γκαρσόνα καθώς σπρώχνει τον 
καφέ προς το μέρος μου. 
«Καλά κάνανε. Δεν ήμουνα μαζί τους έτσι κι αλλιώς...» απαντάω. 
Το στομάχι μου είναι  σκέτο ναρκοπέδιο, πίνω αργά τον καφέ και ούτε να καπνίσω δεν 
μπορώ. Η γκαρσόνα μπαινοβγαίνει αμίλητη. Είναι μια συμπαθητική, αλλά άσχημη 
κοπέλα. 
 
Το έκοψα για ήλιο με κέρατα έξω από το μαγαζί, γι΄αυτό φρόντισα να σουφρώσω ένα 
ζευγάρι Κολούμπια περνώντας δίπλα από τη μπάρα –βγήκα στο δρόμο και την είδα 
κανονικά Ρίσκι Μπίζνες. Έπρεπε να θυμηθώ που έχω αφήσει τη μηχανή κι αυτό ήταν 
σκέτος μπελάς, περπάτησα λοιπόν στα κουτουρού, ο καλύτερος τρόπος να βρεις αυτό 
που ψάχνεις. Χρειαζόμουν επειγόντως ύπνο και κάποια μαλακή κουβέρτα να με 



προφυλάξει από τις σκέψεις. Γι΄αυτό οδήγησα προς το σπίτι, παράτησα τη μηχανή έξω 
από την αυλόπορτα και ανέβηκα τις σκάλες υπνοβατικά. Έξω από την πόρτα του 
δωματίου μου ήταν στερεωμένος ένας μακρόστενος φάκελος, χρώματος κρεμ, με 
σφραγίδες ξεθωριασμένες και ταχυδρομική ατέλεια –το πράγμα μύριζε μπελάδες, από 
χιλιόμετρα. Έσκισα την άκρη του και έβγαλα από μέσα ένα χαρτί δακτυλογραφημένο 
που με πληροφορούσε οτι σε είκοσι μέρες θα έπρεπε να παρουσιαστώ στο 2/39 ΚΕΝ 
Μεσολογγίου, για να καταταγώ. Το όνομά μου δεν ήταν δακτυλογραφημένο –κάποιος το 
είχε γράψει με μπλε στυλό στο περιθώριο που του άφηναν 37 κατάμαυρες τελίτσες. 
Μπήκα στο δωμάτιό μου, ακούμπησα το χαρτί στο γραφείο, άφησα δίπλα τον κρεμ 
φάκελο και άναψα το πρώτο τσιγάρο της ημέρας χαζεύοντάς τα. 
 
Κατάλαβα τότε οτι οι μέρες του κρασιού και των τριαντάφυλλων είχαν περάσει 
τρέχοντας από μπροστά μας και ξεμάκραιναν γελώντας αυθάδικα -το μόνο που έμεινε 
ανάμεσα στα δάχτυλά μας ήταν η αίσθηση των βελουδένιων φύλλων μαζί με μια καούρα 
στο στομάχι, τρυφερότητα κι ενόχληση μαζί. 
 
Έπεσα με τα ρούχα κάτω από την κουβέρτα και κοιμήθηκα –ξερός. 
 
«Ήταν πρωί τ΄Αυγούστου κοντά στη ροδαυγή/ σκοράριζες το θάνατο κει στη Δεξαμενή/ και 
σκούζοντας γι΄αλήθειες που στάζαν πανικό/ σε βρήκαν τα μεσάνυχτα ολότελα γυμνό/ να 
καρφώνεις το κενό». 
 
Άκουγα τα παιδιά να τραγουδάνε όσο οι συγγενείς κατέβαζαν το φέρετρο στο λάκκο, 
ήταν πολλά παιδιά εκείνο το μεσημέρι στο νεκροταφείο του Κόκκινου Μύλου –είχαν 
πάει να δουν τον Παυλάκη. Επειδή μεγάλη ντίβα ο Παυλάκης, μια ζωή, γούσταρε κόσμο, 
θεατές, χειροκρότημα –και τα παιδιά το ξέρανε. Ήρθανε λοιπόν, τραγούδησαν, φώναξαν, 
χειροκρότησαν. Κάποιοι ανάμεσά τους έριξαν ξεγυρισμένες κλωτσιές στα διπλανά 
μνήματα, βρίσανε τον παπά και τσαμπουκαλεύτηκαν με τους νεκροθάφτες –γιατί τα 
παιδιά δεν μπορούν εύκολα να δεχτούν το θάνατο. Εγώ είχα πάει από πιο νωρίς, διάλεξα 
ένα πόστο καλό στο μαντρότοιχο του νεκροταφείου, από εκεί τα είδα όλα. Την αδερφή 
του που έκλαιγε, το φέρετρο κατάμαυρο γυαλιστερό, φίλους και γνωστούς στις πάντες 
και τον Αλέκο τον Αράπη να παραπατάει επικίνδυνα.   
 
Όταν τον παραχώσανε σκέφτηκα οτι μια χαρά τα είχε καταφέρει ο Παυλάκης κι ας 
χρειάστηκε να φτάσει μέχρι τα 42 για να πεθάνει. Εγώ, ελπίζω να τα καταφέρω ακόμα 
καλύτερα και να πεθάνω πριν φτάσω τα 30 -άλλωστε πάνε κοντά 10 χρόνια από εκείνο 
το βράδυ που ο Γιωργάκης ο αδερφός του Σόλωνα την είχε κοπανήσει από τη 
χοροεσπερίδα πάνω στη βέσπα του αδερφού του για να γκρεμιστεί από τον Κρεμαστό 
Λαγό ανοίγοντας μια καταπακτή θανάτων που δεν έλεγε να κλείσει. Σήκωσα τους 
γιακάδες του τζάκετ μου, έβαλα τα χέρια στις τσέπες γιατί είχα ξυλιάσει και την έκανα 
από το μαντρότοιχο του νεκροταφείου σφυρίζοντας. 
 
Την τελευταία βδομάδα πριν παρουσιαστώ στο Μεσολόγγι, έψησα ένα πάρτι 
αποχαιρετιστήριο –και πολύ σένιο. Έφαγα δυο μέρες στα τηλέφωνα, έχασα ένα αυτί από 
γάγγραινα, αλλά τελικά ειδοποίησα τους περισσότερους. Μίλησα και στον Πέτρο γιατί 
χρειαζόμουνα βοήθεια στο στήσιμο της όλης κατάστασης.  



 
Την προηγούμενη του πάρτι πήγα στο μπαρμπέρη της γειτονιάς, έναν σκατόψυχο γέρο 
που κούρευε μόνο συνταξιούχους. Του ζήτησα να με περιποιηθεί ένεκα φαντάρικου, 
χάρηκε ο μαλάκας, ήξερε βλέπεις και το γέρο μου –μ΄έπρηξε περί στρατού, πατρίδας και 
άλλων τέτοιων παραφυάδων. Όσο έκοβε τα μαλλιά μου δεν τολμούσα να κοιταχτώ στον 
καθρέφτη, μετά με πασπάλισε ταλκ ενώ ο σβέρκος μου έτσουζε αφόρητα από τη μηχανή. 
«Τώρα έδειξες άντρας!» μου είπε καθώς με ξεσκόνιζε. 
«Μπα μη νομίζεις!» του σφύριξα στ΄αυτί. «Στην πραγματικότητα είμαι τελειωμένος 
πούστης, γι΄αυτό πάω στο στρατό –για να τον υφαρπάζω συχνότερα». 
Μετά του πέταξα δυο κατοστάρικα κι έφυγα γρήγορα από κει μέσα πριν βγάλω τ΄άντερά 
μου. 
 
Όταν έφτασα σπίτι κοιτάχτηκα στον καθρέφτη -ανακάλυψα οτι έτσι κουρεμένος ήμουνα 
φτυστός ο γέρος μου! Κλείδωσα λοιπόν την πόρτα της τουαλέτας κι έβαλα τα κλάματα. 
 
Ο Πέτρος ήρθε από το μεσημέρι, αλλά όχι μόνος του. Έφερε Ευθύμη και Αλέξη συν 
Κορίνα με τις φιλενάδες της –ομάδα διάσωσης κανονική. Είχαμε να σουλουπώσουμε το 
γιαπί, να φροντίσουμε για ποτά και μάσα, να προετοιμαστούμε για το πάρτι. Τα ηχητικά 
τα είχε αναλάβει ο αδερφός μου και στήνανε σε μια γωνιά, επειδή θα έπαιζε με το 
συγκρότημά του και το συγκρότημα του Μάριου –να έχουμε κάποια ζωντανή μουσική. 
Παραδίπλα στήνανε τα πικάπ και καλουμπάρανε καλώδιο για τα ηχεία. 
«Έχω κάτι για σένα», μου σφύριξε ο Πέτρος σε άσχετη φάση. 
Τον κοίταξα περιμένοντας κι εκείνος μου έβαλε στο χέρι ένα κομμάτι τυπωμένο χαρτί. 
«Τι είναι αυτό ρε μαλάκα;» απόρησα. 
«Γράμμα από Τάκη». 
«Δεν έχουνε στυλό στο Αμέρικα; Μόνο με γραφομηχανές γράφουν;» 
«Είναι μέιλ», είπε ο Πέτρος. 
«Οου ρίλι!» γύρισα τα μάτια ανάποδα. «Γουάτ γιου τελ μι!» 
«Σταμάτα ρε βλάκα, αφού δεν ξέρεις τι είναι μέιλ –γιατί κοροϊδεύεις;» χαμογέλασε ο 
Πέτρος. 
Και μου εξήγησε οτι στο Αμέρικα έχουν ένα ηλεκτρονικό δίκτυο, πανεπιστημιακό, που 
επικοινωνεί με το δικό μας πανεπιστημιακό δίκτυο του ΕΜΠ και ανταλλάσσουν 
ραβασάκια ηλεκτρονικά –οι φοιτητές έχουν δικές τους αντρέσες και τέτοια.  
Ξεδίπλωσα το χαρτί. Πάνω –πάνω έγραφε «From: mounaki.jhu...», το έδειξα στον 
Πέτρο. 
«Είναι η διεύθυνσή του», γέλασε εκείνος. 
«Μουνάκι;» έκανα εγώ. 
«Ε, τι άλλο!» 
«Σωστός». 
Παρακάτω ο Τάκης είχε γράψει με λατινικούς χαρακτήρες –λογικό, αφού οι 
κομπιούτορες σίγουρα δεν είχαν συμπεριλάβει την, ξακουστή στα πέρατα της 
οικουμένης, σκατογλώσσα μας στα πληκτρολόγια τους. 
 
«Ithela na sou po oti eisai malakas. Mega malakas. Alla auto to ksereis, pame parakato.  
Edo exo klasei patates, irtha nixta kai vrika ena krevati sketo stroma, maksilari miden. 
To epomeno proi vgika zitoulas, petixa enan ellina giati me tous allous den katalavaino 



gri. Mou edose kai maksilari kai zaxari kai kafe, den ksereis poso simantika einai ola 
auta. Giati eisai malakas, to eipame auto.  
Me ton ellina kanoume parea, nikos metaptixiakos iatrikis. Leme na valoume fragka 
misiaka na agorasoume mia Fat Boy alla kanoun ton kolo tous, opote mas kovo gia 
Virago 600 to poli. Omos den kostizei tipota na oneireuesai, eidika an den iparxei 
kapoios malakas sta perix na sou gamei to oneiro. 
Gia tin ora exo daneistei ena podilato na pigaino sto Campus, exo kai mia alissida na to 
deno kali alissida, karavisia. Tin pernao sti mesi otan odigo kai xezontai pano tous ta 
kseneria, nomizoun oti eimai o kavalaris tou thanatou. 
Vrika kai mia Kolomviana poli treliara, super gkomena. Kanoume kanonika akrovatika 
sto krevati, tha sou po ta Xristougenna apo konta. Alla einai psycho, mia fora me epiase 
na xalvadiazo me kapoia Italida kai me gamise, mexri ti mprostini roda tou podilatou 
stravose. Zoriki tipissa.  
Den einai i ginaika tis zois mou. Alla ksero oti kapou edo pera trigirizei i ginaika tis zois 
mou kai tha ti vro. Sigoura pragmata. 
 
Koita na ta katafereis mexri na giriso, epeidi thelo na sou petakso ta matia ekso 
autoprosopos.» 
 
 Τσαλάκωσα πάλι το χαρτί και το σούταρα έξω από το ανοιχτό παράθυρο. Κοίταξα τον 
Πέτρο που με κοίταζε κι αυτός. 
«Έφερες τη σημαία;» τον ρώτησα. 
«Κάτω την έχω», είπε. «Κι έχω και κάτι ακόμα». 
Η σημαία ήταν μια πειρατική με νεκροκεφαλή και κόκαλα -την καρφώσαμε στον τοίχο, 
στην πλευρά που θα παίζανε τα συγκροτήματα. Το «κάτι ακόμα», ήταν μια αφίσα από 
τσόντα. Την είχε σουφρώσει ο Πέτρος από το Λαού –διαφήμιζε την τελευταία 
δημιουργία του Μεγάλου Μπέρτο με τίτλο «ΒΑΛΤΟΝ –ΑΧ, ΠΟΝΑΕΙ ΒΓΑΛΤΟΝ!» 
Και φιλοσοφικό υπότιτλο «Μπρος στα κάλλη τι είναι ο πόνος;» Κολλήσαμε την αφίσα 
στην εξώπορτα σε στυλ καλωσορίσματος ας πούμε. 
 
Στον μεγάλο τοίχο, που έβλεπες φάτσα όταν έμπαινες, βάλαμε το πανό που είχαμε 
βουτήξει από εκείνο το σινεμά. «Η ΝΥΧΤΑ ΤΗΣ ΜΥΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ» κι 
από κάτω υπότιτλος «Όνειρα πάνω σε μια Γιαμάχα». 
 
Οι κοπέλες κάτι σαχλαμάριζαν στην, λόγω των περιστάσεων, κουζίνα –έκοβαν, 
ανακάτευαν, σκέπαζαν με σελοφάν –μου άρεσε να τις ακούω. Ο Ευθύμης είχε αρχίσει 
ήδη να δοκιμάζει το στοκ με τις μπύρες, ξέραμε όλοι οτι η επιτυχία ενός πάρτι εξαρτάται 
από το απόθεμα με τα παγάκια του ψυγείου σου γι΄αυτό γεμίζαμε σακούλες, παγωνιέρες, 
ποτήρια του καφέ, μπουκάλια πρώην εμφιαλωμένου, γόβες ψηλοτάκουνες, τα πάντα –
γεμίζαμε και στοιβάζαμε στο ψυγείο τρώγοντας αβέρτα βρισίδι από τις κοπέλες που δεν 
έβρισκαν χώρο να φυλάξουν αλλαντικά μαζί με κάτι ανωμαλίες που φτιάγνανε σε μπολ 
και τα ανέφεραν μεταξύ τους με την κωδική ονομασία «ντρέσινγκ». 
 
Κάθισα με τη πλάτη στον τοίχο, άναψα ένα τσιγάρο και τους χάζευα όλους τους. Ίσως 
και να τους ζήλευα –δείχνανε ακόμα πολύ ζωντανοί –ίσως να τους λυπόμουν κιόλας.  



«Τι κοιτάς γερο-ναυτικέ; Έχασες το τσιμπούκι σου και ψάχνεις να το βρεις;» κάθισε 
δίπλα μου η Κορίνα αγκαλιάζοντάς με από το λαιμό. 
«Ναι, έτσι φαίνεται...» μουρμούρισα. «Δε μου παίρνεις εσύ ένα, μέχρι να το βρω;» 
Κι εκείνη έριξε το γνωστό της κακαριστό γέλιο. 
«Μμμ, μούτρα!» φώναξε. 
«Ποτέ μην κρίνεις έναν πούτσο από την εξωτερική του εμφάνιση», τη συμβούλεψα. 
Γελάσαμε ανόρεχτα. 
«Είχες νέα από τον Τάκη;» με ρώτησε μετά. 
«Τι νέα; Τίποτα –ούτε να τον δω...» είπα εγώ. 
«Κι αυτό που σου έφερε ο Πέτρος, το χαρτί....» 
«Η λίστα με τα ψώνια», είπα αδιάφορα. 
«Με κόβεις για χάπατο;» είπε σιγά. 
«Ξέρω ΄γω; Εσύ με κόβεις για καρφί;» της χώθηκα. 
Δε μιλήσαμε για λίγο. 
«Θα πάω να τον βρω όταν μαζέψω φράγκα», είπε. 
«Να πας όπου θες!» έριξα την κλασσική ατάκα της γειτονιάς μου. 
«Έτσι λες;» φάνηκε να το σκέφτεται. «Δεν με πείθεις», αποφάσισε τελικά καθώς 
σηκωνόταν. 
Την έπιασα από το χέρι. 
«Κορινάκι...», μουρμούρισα. 
Γύρισε και με κοίταξε χαμογελαστή. 
«Είσαι ξηγημένο άτομο, σε μια άλλη ζωή θα κάναμε καλή παρέα...» 
«Πες μας κάτι καινούργιο!» κορόιδεψε. 
«Το καινούργιο είναι οτι αυτή η ζωή μας τελείωσε και η άλλη δε λέει ν΄αρχίσει», είπα 
εγώ. 
Η Κορίνα πήγε να βρει τις υπόλοιπες. 
 
Περάσαμε το απόγευμα μέσα στη φασαρία, βλέπεις, τα συγκροτήματα θέλανε και να 
προβάρουν, μαζεύτηκαν μεταλλάδες και τζαζίστες με γκόμενες ανήσυχες που 
σβαρνίζανε τα πάντα στο διάβα τους. Πριν νυχτώσει για τα καλά αναγκαστήκαμε να 
χτυπήσουμε μια γειτονική κάβα γιατί πήγαινε για στεγνό πάρτι η δουλειά, έτσι που 
αδειάζανε τα ποτά οι μουσικοί.  
 
Κατά τις 10 άρχισαν να έρχονται.  
 
Πρώτα οι γνωστοί, Στάθης, Μίλλυ, Ζόμπι, Μαρία η Βρομιάρα, Ιντζές, Πουλής ... Μαζί 
τους φέρνανε ορφανές κοπέλες από του Μπιλ του Χοντρού. 
 
Μετά οι εκπλήξεις, Τζίμης ο Έλβις, Μπιλ Στρατοκάστερ, Τζώννυ Τάραμας, Φώτης ο 
Πεταλούδας... Σκάγανε αγκαζέ με γυναίκες αεράτες, πανύψηλες, μυστήριες –απ΄αυτές 
που δεν τολμάς να κοιτάξεις γιατί θα καταλήξεις αλάτινος. 
 
Και στη συνέχεια οι παρέες, Τόλιος συν οι μπασκετμπολίστες από τη διπλανή συνοικία, 
Καραμέλας με τη μισή ΠΕΦΟ της περιοχής, Καράμπελας με τ΄αρχίδια του μαζί.  
 



Μετά πλάκωσαν οι συμμαθητές, Σόλωνας, Τζόρνταν, το παιδί από το Βουνό και άλλοι 
πολλοί. Μαζί τους οι γκόμενες της τάξης μου, μάταια έψαχνα καμιά από αυτές που 
γούσταρα –είχε περάσει άσχημος ο καιρός κι άλλες παντρεύτηκαν κοιλαράδες, άλλες 
έγιναν κομμώτριες, μόνο δουλεύουν και κοιμούνται τώρα πια, μερικές εξαφανίστηκαν 
μυστηριωδώς και κανένας δε θέλει να μιλάει γι΄αυτά. 
 
Στο τέλος ξεφτιλίστηκε το ζήτημα, από παντού μπούκαραν άγνωστοι –είχε πέσει σύρμα 
φαίνεται και πλάκωναν αλεξιπτωτιστές.  
 
Πρώτοι παίξανε ο αδερφός μου με την παρέα του –εντελώς σύγχρονο ωδείο οι τύποι –
είχαν μαζί τους μια μοιραία γκόμενα που τραγούδαγε «Μάι Φάνυ Βαλεντάιν», «Γκερλ 
φρομ Ιπανίμα» και άλλα σύγχρονα. 
 
Μετά ξεκίνησαν οι Ρόου Σιλκ, έγινε της Όμπρε εκεί πέρα –επειδή τα παιδιά περάσανε 
μια καλή από Σάμπαθ, Περπλ, Ντιο, Σάξον, Πριστ, αθάνατες επιτυχίες. Είπανε και κάτι 
Μότορχεντ για να δώσουν αέρα στους κοπρίτες, μπουκάλια φύγανε στους τοίχους, 
αλλαντικά κολλήσανε στις σόλες μας, πολλοί γλίστρησαν, κάποιοι έπεσαν κιόλας, 
μερικοί μάλιστα σηκωθήκανε με αίματα στα μούτρα. Στο μπαλκόνι μάλλον έπεφτε ξύλο, 
αλλά δεν ήταν τίποτα σοβαρό. Φιλοσοφικές διαφωνίες. 
 
Ένας πιτσιρικάς αχτένιστος με πλησίασε στα ξαφνικά. 
«Ωραίο πάρτι φιλαράκι! Ξέρεις ποιος το κάνει;» 
«Που να ξέρω; Εγώ για τις πουτάνες ήρθα», του απάντησα. 
Έφυγε τότε φουριόζος, τον είδα να λέει κάτι στον Τάραμα δείχνοντάς με. Άνοιξα μια 
μπύρα και περίμενα. Ο Τζώνυ Τάραμας με πλησίασε σκασμένος στα γέλια. 
«Μαλάκα, τρομερός ο μικρός!» 
«Δηλαδή;» απόρησα. 
«Ξέρεις τι ήρθε και μου είπε;» 
«Οτι σε έχει δει να πηδάς γριές για φράγκα». 
Ο Τάραμας κούμπωσε κάπως. 
«Όχι ρε! Που να με δει; Γιατί; Ποιος με είδε; Ποιος τα λέει αυτά;» 
Χέστηκα στο γέλιο αλλά από μέσα μου γιατί δεν έπαιζε να κοροϊδέψεις τον Τζώννυ 
Τάραμα κατάμουτρα. 
«Πλάκα κάνω –λέγε!» 
«Μου είπε οτι είσαι μπάτσος! Μυστικός που ήρθες στο πάρτι για να δέσεις κόσμο!» 
Χαμογέλασα. 
«Σωστός ο πιτσιρίκος –κόβει το μάτι του!» σχολίασα. 
«Ναι, κόβει! Βούτυρο λιωμένο κι αυτό με το ζόρι...» γέλασε ο Τάραμας, αλλά είδε τη 
γκομενίτσα που του έκανε νόημα και ετοιμάστηκε να αποχωρίσει. 
Τον άρπαξα. 
«Για στάκα! Εσύ τι κάνεις εκεί πέρα μου λες; Το κοριτσάκι τυγχάνει μακράν ανήλικο...» 
Με αγκάλιασε πατρικά. 
«Την ξέρεις -δεν την ξέρεις;» 
Κοίταξα καλύτερα αλλά δυσκολευόμουν. 
«Η αδερφή του Σερίφη ρε μαλάκα!» με διαφώτισε ο Τάραμας. 
«Σωστά», έκανα εγώ. 



«Μου γάμησε το στέκι, του γαμάω την αδερφή –με πιάνεις;» σφύριξε ο Τάραμας. 
Ένευσα απρόθυμα. 
«Εντάξει. Μη με πιάνεις άλλο τώρα γιατί έχω και υποχρεώσεις», τινάχτηκε εκείνος, 
ελευθερώθηκε από το κράτημά μου και έφυγε προς τη μικρή.  
Τα μέσα δωμάτια, τα πριβέ, θα είχαν τρελή κίνηση έτσι όπως πήγαινε το βράδυ. 
Μαλακία μου που δεν έβαλα δυο παιδιά να κόβουν εισιτήρια απέξω, θα κονόμαγα 
κανονικά. 
 
Αποφάσισα λοιπόν να βγάλω τσάρκα το μπουκάλι μπύρας που είχε ξεμείνει στο χέρι μου 
κι αυτό έκανα –κάποιοι τρελαμένοι είχαν καβαλήσει τα ντραμς εκεί στη γωνία του 
δωματίου και βαράγανε στο γάμο του Καραγκιόζη, από τα ηχεία έπαιζε μανούρα, 
Γκοντφάδερς, Δόκτωρ Φίλγκουντ, Νάιν Μπιλόου Ζέρο –ωραία φάση. Μερικοί νόμιζαν 
κιόλας οτι χορεύουν, πέρασα ξυστά πλάι τους για να μην τους διακόψω. Τραβήξου όπως 
νομίζεις κι άσε τα κέρματα στο παγκάρι φεύγοντας –έτσι πάει. Έπιασα τοίχο δίπλα στον 
Ζόμπι που κουβέντιαζε με τον Μάριο. 
«Πως πάει;» ρώτησα. 
«Σέρνοντας», μουρμούρισε ο Ζόμπι. 
«Λέγαμε για τον Σπέις...» κόμπιασε κάπως ο Μάριος. 
«Τι τρέχει μ΄αυτόν; Τώρα κοντά τον είδα –εντάξει μου φάνηκε», είπα. 
«Εντάξει;» απόρησε ο Ζόμπι. 
«Εντάξει για Σπέις –αυτό εννοώ...» 
«Μαλακίες!» κούνησε το κεφάλι ο Μάριος. «Προχτές μπήκαν οι μπάτσοι σπίτι του...» 
«Σε τι στυλ;» αναστατώθηκα. 
«Σε στυλ ‘πνίγηκε η γειτονιά στη μπόχα’», είπε ο Ζόμπι. 
«Βρήκανε τη μάνα του σκουλιακιασμένη από τον πολύ θάνατο...» 
«Κι ο Σπέις;» 
«Άφαντος». 
«Η Γιολάντα;» 
«Ποια Γιολάντα;» είπαν με μια φωνή Μάριος και Ζόμπι. 
«Η... Γάμησέ τα τώρα -παρακάτω;» 
«Δεν έχει παρακάτω». 
Έξυσα το κεφάλι μου αμήχανα. 
«Είδα τον Βαγγέλη», μουρμούρισα. 
«Τον Άλλο;» ρώτησε ο Μάριος. 
«Όχι. Τον Μαύρο. Μου είπε να έχω το νου μου στον Σπέις...» 
Ξεκαρδίστηκαν και οι δυο τους. 
«Δεν παίζει αυτό ρε! Ο Σπέις μονίμως αέρας –τι να λέμε τώρα;» 
«Τέλος πάντων και τώρα τι γίνεται;» αναρωτήθηκα. 
«Ε, δεν ξέρεις;» απόρησε ο Ζόμπι. 
Ήξερα. Μόνο που ποτέ δεν πίστεψα οτι όλα αυτά τα πράγματα συμβαίνουν στ’ αλήθεια, 
αν βέβαια εσύ μπορείς να μου εξηγήσεις τι διάολο σημαίνει «αλήθεια». Όταν ήμασταν 
παιδιά ακούγαμε τους ψαγμένους να λένε για σπηλιές κρυφές στο βουνό, εκεί πίσω, στα 
ριζά –σπηλιές μικρές και άλλες μεγαλύτερες που οδηγούν την καρδιά της πέτρας ή δεν 
οδηγούν πουθενά απολύτως –μεγαλώσαμε μετά κι ανακαλύψαμε κάποιες απ΄αυτές, 
νομίσαμε ξαφνικά οτι τα μάθαμε όλα. Χρειάστηκε να πατήσουμε καλύτερα στο χώμα, 
για μερικούς από μας χρειάστηκε να τρίψουμε τα μούτρα μας στη λάσπη για να 



καταλάβουμε οτι ο καθένας έχει τη δική του σπηλιά, ξέβαθη –σκέτη γρατζουνιά στο 
μάγουλο του βουνού, ή βαθειά και απύθμενη, τρίχες κατσαρές –όλες οι σπηλιές κάπου 
τελειώνουν, το θέμα είναι πόσο θάρρος έχεις για να φτάσεις μέχρι τόσο βαθειά.  
«Κατά το βουνό τον είδαν να πηγαίνει, χτες το απόγευμα», έκλεισε την κουβέντα ο 
Μάριος. 
Ο καθένας από μας έχει τη δικιά του σπηλιά να τον περιμένει –στα μάγουλα του βουνού 
ή στα σωθικά του, εξαρτάται –είχα κι εγώ κάποτε μια ιδιωτική σπηλιά αλλά τη 
γκρεμίσανε. Φάγανε το βουνό για να χτίσουν, αν θες να ξέρεις.  
 
Αλλαγή ντιτζέι στα πικάπ –ησυχία για λίγο. 
 
Ξεκίνησα για τα μέσα δωμάτια, ψάχνοντας λίγες ήσυχες σκέψεις. Η πόρτα της 
κρεβατοκάμαρας ήταν, φυσικά, κλειστή –χτύπησα καθότι κύριος και άνοιξα χωρίς να 
περιμένω απάντηση, καθότι ιδιοκτήτης. Εκεί μέσα είχαν αράξει μερικά παιδιά, ένα 
τρίφυλλο έφερνε γύρες –αθώα πράγματα –ήταν όλοι τους κολλημένοι στον ανοιχτό 
δέκτη της τηλεόρασης. Μου κάνανε χώρο αμίλητοι, πρώτο τραπέζι πίστα. 
«Τι γίνεται εδώ μέσα ρε;» απόρησα. «Κατέβηκαν οι εξωγήινοι;» 
Ένα παιδί με όρθια μαλλιά με σκούντηξε. 
«Σουτ, μη μιλάς!» είπε. 
Κοίταξα κι εγώ την οθόνη σα μαλάκας, κάποια παπαριά αμερικάνικη μάλλον, 
φτηνοπαραγωγή –δείχνανε μια νυχτερινή πόλη και μπόλικες εκρήξεις στο βάθος. 
«Τι υπόθεση έχει;» ρώτησα. 
«Τι υπόθεση ρε φίλε; Βομβαρδίζουν τη Βαγδάτη», απάντησε το παιδί δίπλα μου. 
Στην οθόνη βγήκε ένας ξεμαλλιασμένος με μικρόφωνο και άρχισε να τσιρίζει. 
«Βομβαρδίζουν στ΄αλήθεια σα να λέμε;» απόρησα. 
«Ε τι; Στα ψέματα;» 
«Βομβαρδίζουν απευθείας μετάδοση και με τηλεοπτική κάλυψη;» ξαναρώτησα. 
«Δώστου να καπνίσει μπας και σταματήσει!» απηύδησε το παιδί. 
Ο ξεμαλλιασμένος έδειχνε πίσω και έκανε μαθήματα γεωγραφίας, «η τάδε συνοικία 
βομβαρδίζεται τώρα», «τα νοσοκομεία γεμίσανε τραυματίες» -φτηνοπαραγωγή, δίκιο 
είχα,  το ρίχνανε στο συναίσθημα για να καλύψουν τις αδυναμίες του σεναρίου. Τράβηξα 
μια καλή τζούρα και σηκώθηκα –το στομάχι μου πόνεσε από τον πόλεμο. 
 
Βγήκα πάλι έξω, ζευγάρια είχαν πιάσει τις γωνίες και σύννεφο το μπαλαμούτι –
χαμογέλασα. Προχώρησα προς το μπαλκόνι, πέρασα δίπλα από κατεδαφισμένα άτομα, 
βγήκα έξω. Μια από τα ίδια κι εκεί –ζευγαράκια, μπαλαμούτι. Ανάμεσά τους και 
γνωστές φάτσες, κοίταξα καλύτερα, ο Πέτρος φιλιόταν με μια γκόμενα. Άναψα τσιγάρο 
–ωραίος ο μάγκας και πολύ πιστός στη Νίνα! Αλλά πνίγηκα με τον καπνό όταν 
ανακάλυψα οτι η γκομενίτσα που είχε κουτουπώσει ο Πέτρος δεν ήταν άλλη από την 
Κορίνα! Έφυγαν τα τσιμέντα κάτω από τα πόδια μου, έτρεξα κι εγώ να σωθώ –μη με 
καταπιεί το μαύρο χώμα. Ήμουνα μόνος ανάμεσα σε παρέες και γι΄αυτό δυσκολευόμουν 
να κρυφτώ.  
«Έλα ρε φιλαράκι! Κάπως κατακίτρινος –φάντασμα είδες;» με χτύπησε στην πλάτη ο 
Φώτης ο Πεταλούδας. 
«Φάντασμα, δε λες τίποτα! Τα ύστερα του κόσμου!» προσπάθησα να χαμογελάσω. 



Τότε ο Φώτης έκανε κάτι περίεργο, έβγαλε δηλαδή ένα κουμπούρι, το ζύγισε λίγο στην 
παλάμη του, μετά άνοιξε το μύλο, τράβηξε τις σφαίρες, τις μέτρησε και τις ξανάβαλε 
μέσα.  
«Τι είναι αυτό ρε πούστη;» φρίκαρα. «Πάρτο και φύγε –δε θέλω σίδερα στο σπίτι μου!» 
«Κούλαρε φιλαράκι, δεν τρέχει τίποτα», γέλασε ο Φώτης. 
«Ρε ακούς τι σου λέω;» φόρτωσα άσχημα εγώ. 
«Ηρέμησε αγόρι μου», είπε ο Φώτης και μου κούνησε το ανοιχτό του πορτοφόλι στη 
μάπα. 
Μπερδεύτηκα αρκετά. 
«Δεν ξέρω τι είναι όλα αυτά, οπότε πάω για κατούρημα», του είπα. «Όταν ξανάρθω να 
μη δω ούτε το παλτό σου εδώ μέσα. Συνεννοηθήκαμε;» 
Του γύρισα την πλάτη και έψαξα κάποιον από τους δικούς μου. 
 
Πέτυχα τον Στάθη να χαζολογάει με τη Γιουγκοσλάβα του. 
«Αδερφέ, δε θα μας ευχηθείς;» γέλασε ο Στάθης. 
«Γενέθλια ή ονομαστική εορτή;» έκανα χαζά. 
«Παντρευτήκαμε ρε μαλάκα! Πού ζεις;» κορόιδεψε ο Στάθης. 
«Έλα ντε! Πού ζω;» αναρωτήθηκα με τη σειρά μου. «Για πες μου κάτι φιλαράκι –ο 
Φώτης πως την έχει δει; Γιατί μοστράρει κουμπούρια εδώ μέσα;» 
Ο Στάθης χαμογέλασε. 
«Ομάδα Ζήτα», ψιθύρισε συνωμοτικά. 
«Έλα ρε!» σοκαρίστηκα. 
«Ήρθα», με διαβεβαίωσε ο Στάθης. 
«Μπάτσος ο Φώτης;» 
«Γουρούνι και δολοφόνος ήταν ήδη...» ξεκαρδίστηκε ο Στάθης. 
«Αλλά πώς;» 
«Μέχρι τώρα έριχνε ξύλο στη ζούλα, από δω και πέρα αποφάσισε να το ρίχνει με 
επίσημη εξουσιοδότηση», μου εξήγησε ο Στάθης. 
Ανασήκωσα αμήχανα τους ώμους και απομακρύνθηκα. Δίκιο είχε ο Φώτης που 
αποφάσισε να βάλει σπόνσορα στο τραμπουκιλίκι, δίκιο είχε ο Στάθης που παντρεύτηκε 
για να βγάλει η άλλη άδεια παραμονής, δίκιο είχε ο Πέτρος που ερωτεύτηκε τη Δανέζα 
και χαμουρεύεται με τη γκόμενα του κολλητού του –δίκιο είχαν όλοι. Κι ο Παυλάκης 
που είδε τα ζόρια και την κοπάνησε –έστω αργά, σαραντάρης πατημένος –δίκιο είχε κι 
αυτός.  
«’σου πω... όταν φύγει ο κόσμος να μείνουμε εδώ με την Κορίνα;» μου σφύριξε στο αυτί 
ο Πέτρος. 
«Να μείνετε –εγώ πάντως φεύγω», ψιθύρισα. 
 
Και κοίτα να δεις που το εννοούσα, επειδή βγήκαμε από εκείνα τα χρόνια ψαλιδισμένοι, 
με ρούχα δανεικά –τα δικά μας σκίστηκαν όσο παλεύαμε να αποδράσουμε. Άσε που 
ήμασταν ντυμένοι ομοιόμορφα τότε –σα φόρμες φυλακής- αλλάξαμε λοιπόν για να μη 
μας αναγνωρίζουν και στο τέλος καταντήσαμε να μην αναγνωρίζουμε ούτε οι ίδιοι τους 
εαυτούς μας. Βγήκαμε λοιπόν από εκεί –αλλά όχι ζωντανοί. Αν ποτέ υπήρχε αυτό το 
πράγμα που λέγεται «ζωή», εγώ δεν θυμάμαι πλέον. 
 
 



Υστερόγραφο.: Κοίταζε έξω από το παράθυρο, κάποιο ξεραμένο αγιόκλημα, όση ώρα 
μίλαγα. Πάω στοίχημα οτι δεν άκουσε λέξη απ΄όσα είπα. 
 

ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΗΤΑΝ ΟΛΟ 
 


